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Ο ΕΠΑΡΧΟΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΠΡΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Μετά από ένα δεκαπενθήμερο ταραχών, ο κ. Στεργιουλης
επανέκτησε την αυτοπεποίθηση του, προφανώς μόλις εμαθε,
ότι αναβλήθηκε η ειδική συνεδρίαση για τις κρίσεις Νομαρχών και Επαρχων για τα τελη
Απριλίου ή τις αρχές Μάιου.
Η καθυστέρηση της σύγκλησης της επιτροπής έχει στενή
σχέση με τον πιθανολογούμενο
κυβερνητικό ανασχηματισμό.
Έτσι, σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε άρχισε πάλι να «διατρίβει περί τα της νήσου» με
τρόπο που προκαλεί δυσφορία
στον Τσιριγώτικο λαό. Προφανώς όμως δε γνωρίζει την πα-

ροιμία που λέει «Πίσω έχει η
αχλάδα την ουρά». Φυσικά κανείς πολιτικός παράγοντας του
νησιού δεν μπορεί να κουβαλά
στην πλάτη του την ευθύνη των
όσων πράττει. Για το λόγο άλλωστε αυτόν δεν πρέπει να γίνεται παρανόηση σχετικά με
τις δραστηριότητες του. Τα
«ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ» μπορούν να
σας διαβεβαιώσουν πως οι περισσότερες των πράξεων και αποφάσεών του δεν είναι εν
γνώσει των κομματικών και πολιτικών στελεχών που προέρχονται από το νησί. Ούτε πολύ
περισσότερο, λειτουργεί σαν
τοποτηρητής τους, όπως ακούγεται από φίλους του.

Κ υ δ ί ρ α ι κ ά
ΝΑΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...
Δε νομίζουμε να υπάρχει
Κυθήριος, ο οποίος να μην
ευαισθητοποιείται στο άκουσμα και μόνο της λέξης
«ΣΧΟΛΕΙΟ». Οταν οι παληότερες γενιές, μέσ' από
τις αντιξοότητες δύσκολων
εποχών και με τη βοήθεια
των Κυθηρίων όλης της γης,
έχτιζαν τα σχολεία μας, κανείς δε φανταζόταν ότι κι
αυτά κάποτε θα γίνονταν αντικείμενο αντιδικίας. Όλοι
γνωρίζουν τα πρόσφατα γεγονότα Γυμνασίου - Λυκείου.
Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν κάτι.
Μέχρι πρότινος είχαμε στο
νησί μας ένα π ρονόμιο. Ο
κομματισμός κι η παραλυσία
που μαστίζουν την πλειονότητα των Ελληνικών Σχολείων, εμάς δε μας είχαν αγγίξει. Γιατί οι συμπατριώτες
μας, είχαν, τουλάχιστον σ'
αυτό, τη σοφία να θεωρούν
τ
α σχολεία εκκλησία. Αυτό
δηλ. που πρέπει να είναι,
^αοί παιδείας. Με πληρότητα σε, κατά κύριο λόγο,
ντόπιας καταγωγής, προσωπικό, το Γυμνάσιο και το
Λύκειο, είχαν για χρόνια,
θαυμαστή θέση στα ποσο°τά επιτυχίας για παραπέρα
σπουδές. Λυτό ήταν αποτέλεσμα του τρίπτυχου δράσ
ης, μαθητής, δάσκαλος, οικογένεια.Κι ας ελπίσουμε νάναι μόνο ατυχής έκφραση
αυτό που ειπώθηκε από κοινοτάρχη γ ι α τους δασκάλους
των παιδιών μας. «Σχολάστε
τους». Αν με τόση ελαφρότητα αντιμετωπίζουμε το
Σχολείο, σε λίγο θα «σχολάσουμε» όλοι. Όσο για τα
ξένα χέρια, ας μαζευτούν κι
αυτά σε άλλα έργα. Ό χ ι
πείσματα και πειραματισμοί
με τη μόρφωση των παιδιών.

-

ΣΤΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ
Επίμονες φήμες που δεν διασταυρώθηκαν μέχρι στιγμής,
ήθελαν νέο έπαρχο Κυθήρων,
τον πρώην δήμαρχο Ν. Ψυχικού Λ. Ξαπλαντέρη.

25η Μαρτίου
Στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου δεν είχαμε τα μεγαλεία που
μας είχε συνηθίσει σε ανάλογες περιπτώσεις. Κατ' αυτόν εμφανίστηκε
με το «κεφάλι κάτω» μετά τη συντριπτική απάντηση που του δόθηκε
εκ μέρους του συλλόγου καθηγητών, με τον ορισμό ως ομιλητή
«υπό δίωξιν» καθηγητού. Αυτό έδειξε έμπραχτα την αντίθεση του
συλλόγου στην προσπάθεια του Επάρχου να επεμβαίνει στις υποθέσεις Γυμνασίου - Λυκείου, κάτι που
είναι εκτός ορίων αρμοδιότητος
του. Παρά ταύτα ο ίδιος, ο έπαρχος
με διάφορες ενέργειές του προσπάθησε
Γε να δείξει ότι μπορεί να επεμ-

βαίνει στις υποθέσεις των Σχολείων. Τη μία φορά όταν αγνόησε
τους φυσικούς προϊσταμένους των
καθηγητών και τη δεύτερη, όταν
εκνευρισμένος από την απόφαση
των προέδρων Κοινοτήτων, των
Συλλόγων Εονέων και Κηδεμόνων
κ.ά., απηύθυνε απίθανο έγγραφο
στους κοινοτάρχες, ότι τάχα εκφεύγει των... αρμοδιοτήτων τους,
όταν συνυπογράφουν δηλιόσεις που
τον καλούν να μην αναμιγνύεται
στιι
στα σχολεία.
σ χ ό λ ι α , Ασφαλώς^ θέθαια δε

« Κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ό » το
Στα Κύθηρα, όπως και σ
όλη την Ελλάδα, γιορτάζεται
το Πάσχα και σαν γιορτή της
άνοιξης. Φτάνουν οι πρώτοι επισκέπτες, Τσιριγώτες της Αθήνας και της άλλης Ελλάδας,
αλλά και του εξωτερικού. Οι
«καλισουνάδες», όπως λέγονται
είναι μπροστά χρονικά από το
μεγάλο κύμα των «συκοσταφυλάδων», που ακολουθεί τον
Αύγουστο για μια ξεκούραση
στη γη που γεννήθηκαν.
Φέτος είχαμε μικρότερο σε
σχέση μ' άλλα χρόνια, αριθμό
επισκεπτών. Ίσως να θυμήθηκαν πολλοί, ότι τα τελευταία
χρόνια το Πάσχα γιορταζόταν
με καιρικές συνθήκες που θα
ζήλευαν τα Χριστούγεννα.

Ο Επιτάφιος της Χώρας.

θα εξέφευγαν
εϋέώευγαν των
των αρμοδιοτήτων
ναναι χειρότεχειροτερουν αποκλείεται νάναι
θα
αρμοδιοτήτωχ
ρος». Στη γενική αναστάτιοση
τους αν τον υμνούσαν!
προστέθηκε και δημοσίευμα της εΤα κατσίκια...
φημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» σχετικά με
Έντονες αντιδράσεις δημιούργητο παρελθόν του κ. Στεργιούλη. Έσε η απόφαση του Επάρχου να θατσι φαίνεται ότι πολύ σύντομα θα
νατωθούν τ' άγρια κατσίκια του νηεπαληθευθεί το δημοσίευμά μας του
σιού. Κι εδώ οφείλουμε να πούμε,
προηγούμενου φύλλου (είμαστε οι
ότι αυτή καθ' εαυτή η απόφαση
πρώτοι που το αναφέραμε) σχετικά
του κ. Στεργιούλη, υπήρξε ορθή
με την αποπομπή του κ. Στεργιού(μια και τ' αγριοκάτσικα έχουν αλη. Έγινε δε γνωστό ότι το θέμα
φανίσει τη χλωρίδα του νησιού), η
εξετάζεται από την Νομαρχία όσο
τακτική όμως που εφάρμοσε ήταν
και το υπουργείο Εσωτερικών με
λανθασμένη. Πρώτ' απ' όλα γιατί
προσοχή (όστε να πέσουν στα... μαδεν ξεκίνησε με πληροφόρηση για
λακά! Κι αυτό γιατί οι κατηγορίες
τη ζημιά που προκαλούν τα κατσίπου διατυπώθηκαν από «ΤΑ ΝΕΑ»
κια, ο')στε να μην θεωρείται εχθριδεν μπορούν να., ξεπεραστούν!
κή ενέργεια στους κατόχους αλλά
αναγκαιότητα. Δεύτερον, γιατί το
Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ
μέτρο δεν έπρεπε ν' αφορά έναν
συγκεκριμένα αιγοπαραγωγό, τον
Τραγικός
Θάνατος
οποίο αντιπαθεί ιδιαιτέρως, αλλά
του Αρη Π. Τσιτσίν' αποβλέπει στη γενικότερη προστασία της χλωρίδας. Εκτός τούτου
λια. σελ. 5.
ο συγκεκριμένος αιγοπαραγωγός υ«Γλωσσικά
σημειώποστηρίζει ότι τα κατσίκια του
ματα»
του
Ε.
Σ. Στάβόσκουν σε ιδιόκτητες και νοικιαθη σελ. 4.
σμένες εκτάσεις.
Η συλλογή Σπ. ΣτραΤελευταία στιγμή
Το καλλίτερο γκάλοπ για τη δητηγού σελ. 3.
μοτικότητα του κ. Στεργιούλη στα
Ο Γ. Λ ε υ θ έ ρ η ς κονΚύθηρα προκάλεσε η αστραπιαία
τά μας. σελ. 5.
διάδοση της φήμης ότι αντικαταΚι ο ΤΡΙΒΟΛΟΣ στη...
στάθηκε. Τ η λ ε φ ω ν ή μ α τ α αγαλλίαθέση του.
σης από τον έναν στον άλλον και
σχόλια όπως «Όποιον και να φέ^
^

Πάσχα
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Κι όμως το φετεινό πρώιμο
Πάσχα, ο καιρός μας ξεγέλασε
όλους. Δεκαπέντε χρόνια λένε
οι παληότεροι είχε να κάνει
τόσο καλό καιρό και μάλιστα
για τόσες μέρες.
Πολλά τα χαρακτηριστικά
του φετεινού Πάσχα. Ο πάντα
ωραίος, επιτάφιος της Χώρας,
με τη λιτανεία στο Κάστρο σε
πήγαινε κατ' ευθείαν μέσ' από
τα στενά του Μέσα Βούργου
στο Τσιρίγο της Βενετίας.

στα

Κύθηρα.
1

_

Η κ Τ Τ η ς Μυρηδκόησσας στοΛειβάδι τη^ευτέρα του Πάσχα.

«Tutto il montlo fa un mondo
e il Cerigo un altro mondo».
έλεγαν οι Βενετσιάνοι. Και μεις
αυτάρεσκα μεταφράζουμε:
«Όλος ο κόσμος κάνει ένα κόσμο.
Το Τσιρίγο μόνο του, έναν
άλλο κόσμο».

Η Ανάσταση με βεγγαλικά
και βαρελότα, παρά τους φόβους της Αστυνομίας, γιορτάστηκε με λαμπρότητα σ' όλο
το νησί.
Παντού όμως, οι καιρικές
συνθήκες βοήθησαν σε μια
γιορτή της Λαμπρής απ' αυτές
που δεν ξεχνιούνται. Από το
Αειβάδι στον Καραθά κι από
τον Αυλαίμονα στην Πλατ.
Άμμο και την Αγ. Πελαγία,
μαζί με τα στιγμιότητα ευχόμαστε και καλήν αντάμωση στους
«συκοσταφυλάδες».

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΗΛΙΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 74-76, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
4ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦ. 1
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 4126831 - 9524196
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΤΟ
ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

ΜΟΝΑΞΙΑ ΣΤΗΝ... ΤΑΞΗ

•

βρισκόταν εδώ οικογεΚαθώς
νιακώς ο Κίόστοις. είχε μόνιμα

JIM VLANDIS N.S.W. Θερμές
ευχαριστίες για τα καλά σας
λόγια.
Κ. ΧΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑ. Πολλά
πολλά ευχαριστώ για το ευγενικό σας σημείωμα και τη συνδρομή σας.
Μ. CALLIGEROS SYNDEY.
Ευχάριστη έκπληξη. Ιδιαίτερα
για το «τότε που το συναίσθημα
νικά τη λογική και περιμένεις
νέα τους απ τ' όμορφο νησί».
Να τόχουμε στα υπ' όψιν;
Π. ΦΑΤΣΕΑ, Ελληνικό. Ωραιότατο για μια ακόμη φορά, αλλά
ανάφέρεται και σε άλλη εφημερίδα. Περιμένουμε κι άλλα κι ο
«Τρίθολος» ανυπομονεί. Μόνο
νάναι μικρά.
Γ.Ν. ΚΛΑΛΙΓΕΡΟ. San Francisco. Θερμές ευχαριστίες για ευχές και συνδρομή σας.

•

•

ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΛΕΙΒΑΛΙΤΗΣ
Ανέλαβε πρόσφατα αρχισυντάκτης στο εβδομαδιαίο περιοδικό ΑΓΟΡΑ ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος από τον Ποταμό Κυρ.
Λειβαδίτης. Έτσι, μετά από τη συχνή πια παρουσία του από την τηλεόραση. στην οποία εργάζεται ως
οικονομικός συντάκτης, ξαναπερνά στο προσκήνιο, ως ο πιο γνωστός δημοσιογράφος από τα Κύθηρα. Nu σημειώσουμε ότι ο Κυρ.
Λειβαδίτης έχει μακρά θητεία στη
δημοσιογραφία και για πολλά
χρόνια θητεύει με εξαιρετική πάντα
επιτυχία από διάφορα πόστα του
ημερήσιου και περιοδικού τύπου.

ΚΟΡΙΝΑ
ΘΕΟΛΩΡΑΚΑΚΗ
Μια νεώτερη δημοσιογραφική
παρουσία, που μας δίνει την ευκαιρία να την παρουσιάσουμε και στο
Κυθηραϊκό κοινό από τις εφημερίδες του οποίου έκανε τα πρώτα βή-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους
με κάθε τρόπο έδειξαν την αγάπη
τους και τη συμπαράστασή τους
στον πόνο μας για το θάνατο του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,
παπού KUI αδελφού ΠΑΝ. Ζ. ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥ. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε
τους αγροτικούς γιατρούς Κάτια
Ξυθία και Ελένη Βουτιέρου και το
Διευθυντή του παθολογικού τμήματος του Νοσοκομείου κ. Πέτρο
Μαριάτο για τις προσπάθειές τους
για τη σωτηρία του.
Η σύζυγος Κυριακούλα, τα παιδιά
Ζαχαρίας - Ρόζα, Δημήτρης - Φωτεινή, Μαρία - Ζαχαρίας, τα εγγόνια του, τ' αδέλφια Νίκος - Ειρή/ νη, Φώτω - Σπύρος, Παναγιωτίτσα
5 - Κώστας. Τ' ανήψια οι λοιποί συγγενείς.
* * * * * * * * * *

Ευχαριστούμε θερμά όλους εκείνους που με κάθε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας
για το θάνατο της σεβαστής μας
μητέρας Ειρήνης Κων/νου Μουλού
- Παπαδογιαννί'ικου.
Τα παιδιά της

ΚΥΘΗΡΑΙΚΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 100
ΕΔΡΑ: ΛΕΙΒΑΔΙ - ΚΥΘΗΡΑ
ΓΡΑΦ. Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΑΝΑΡΗ 48, ΚΑΛΑΜΑΚΙ
Τ.Κ. 174.55, ΤΗΛ. 9827436
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
EMM. Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ματα στον κλάδο, είναι η Κορίνα
Στρ. Θεοδοίρακάκη από τον Ποταμό. Τώρα την ακούμε σχεδόν κάθε
μέρα. στο δελτίο ειδήσεων του
πρώτου προγράμματος της ραδιοφωνίας με την καθαρή της φωνή
να μεταδίδει τις ειδήσεις της ημέρας. Παράλληλα συνεχίζει την παρουσία της στον ημερήσιο τύπο
μέσα από τις στήλες της εφημερίδ α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ».

ΓΙΩΡΓΟΣ / .
ΚΑΑΑΙΓΕΡΟΣ
Μετά από 30 χρόνια στο ταχυδρομείο Χώρας απεχώρησε
της υπηρεσίας ο γνοιστός σε όλους
Γιώργος
Καλλίγερος
(Πλάστης). Η υποδειγματική
ευσυνειδησία του τον έφερνε
πάντα σαν υπόδειγμα υπαλλήλου να υπηρετεί τους Κυθηρίους σ' έναν ιδιαίτερο ζωτικό
τομέα γι* αυτούς, μια και το ταχυδρομείο ήταν, κι ως ένα βαθμό είναι ακόμη, η κύρια επαφή
με τους συμπαιτριαπες μας της
διασποράς.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
- Ο κ. ΝΙΚΟΣ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
καθηγητής Πανεπιστημίου Πατροιν
και η δεσποινίς ΒΑΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ, γιατρός, αρραβωνιάστηκαν στην Αθήνα.
- Ο κ. MIX. BP. ΑΟΥΡΑΝΤΟΣ,
μουσικός από το Αειθάδι και η δεσποινίς ΜΑΡΙΑ Γ. ΡΕΤΕΝΤΑΚΟΥ από την Αθήνα, αρραβωνιάστηκαν στην Αθήνα.
Ο ΑΝΔΡ. Γ. ΚΑΑΑΙΓΕΡΟΣ (Σπανός) από τον Κάλαμο και η ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΑΕΟΝΤΟΣ από τα
Βιαράδικα αρραβωνιάστηκαν τις
μέρες του Πάσχα.
ΘΑΝΑΤΟΙ
- Πέθανε στις 13.3.88 σε ηλικία 67
χρόνων και ετάφη στον Αγ. Νικήτα ο ΠΑΝ. ΖΑΧ. ΚΑΑΑΙΓΕΡΟΣ.
Εξαίρετος άνθρωπος και οικογενειάρχης, αγαπητός από όλους, συνοδεύτηκε στην τελευταία του κατοικία από πολύ κόσμο.
- Πέθανε στο Γηροκομείο Ποταμού η ΕΙΡΗΝΗ ΦΡ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ 90 χρόνων από το Αειβάδι.
Στο σύζυγο της Φραγκιά και τις
κόρες της Ελένη και Αρετή θερμά
συλλυπητήρια.
- Σε ηλικία 90 χρόνων πέθανε
στην Καλλιθέα και ετάφη στην Ανάσταση στον Πειραιά, ο ΒΑΣ.
ΡΕΣΣΟΠΟΥΔΟΣ από τ" Αντικύθηρα.
- Πέθανε στο Τορόντο του Kuvaδά, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια, σε ηλικία 88 χρόνων, η ΜΑΝΤΗ Μ. ΜΟΑΤΣΟΥ, το γένος I.
Μαργέτη, από το Καψάλι. Το μοναχοπαίδι της ΕΛΕΝΗ
ΜΟΑΤΣΟΥ εκπληρώνοντας την τελευταία της επιθυμία, μετέφερε τη σωρό της και την ενταφίασε στη Χώρα, δείχνοντας έτσι KUI μετά θάνατο το σεβασμό και την αγάπη σε
μια υποδειγματική μάννα.

•

•

• Στο περασμένο φύλλο, ο γνωστός δαίμων του τυπογράφου, που
όλοι επικαλούνται για όσα δε βλέπουν, ξαναβάφτισε την φίλη μας
Ελευθερία Φατσέα και της έδωσε
το όνομα Ειρήνη. Ελπίζουμε να το
κατάλαβαν στο Μπρισμπαίην και
παρ' όλο ότι το νέο της όνομα είναι εξίσου ωραίο, ζητούμε συγγνώμη και πληρώνουμε τα... μαρτυρίκια. Επίσης από την ανταπόκριση από την ίδια την πόλη ξεχάστηκε ο κ. Ν. Καλοκαιρινός, μέλος
της ίδιας συντροφιάς. ( Ό τ α ν έλθει
με το καλό του χρωστάμε ουζάκι).

ΘΑΝΑΤΟΙ:
Σε ηλικία 88 ετών πέθανε στο Νοσοκομείο του Ποταμού η ΖΩΗ Γ.
ΜΑΡΣΕΑΔΟΥ από την Καρβουνάδα. Είχε διακριθεί ιδιαίτερα για
την πλούσια φιλανθρωπική δράση
της.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η Χρυσούλα Χ. Βάρδα, από το
Αειβάδι γέννησε στην Αθήνα αγοράκι.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Πέθανε στον Ποταμό από καρδιακό νόσημα ο γνωστός έμπορος ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΔΟΣ ή ΦΕΔΙΑΣ 72 ετών. Την κηδεία του ακολούθησε πλήθος από φίλους και
γνωστούς του εκλιπόντος.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η κ. Μαρία Ανδρόνικου, σύζυγος
Νικ. Ανδρόνικου από τα Φατσάδικα
γέννησε στην Αθήνα το δεύτερο
κοριτσάκι της.
Η Αναστασία Λόη - Σκαλτσά, κόρη
των Γιάννη και Εριφύλης Σκαλτσά
(το γένος Ποτήρη), από το Μυλοπόταμο γέννησε στην Αθήνα αγοράκι.

ΣΤΟ ΚΑΛΟ...
Μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας στο Ταχυδρομείο της Χο>ρας, βγήκε στη σύνταξη ο
Γιώργος Καλλίγερος ή Πλάστης.
Άριστος υπάλληλος, ακούραστος, εξυπηρετικός και τέλειος συνάδελφος, ο Γκόργος,
φεύγοντας από το Ταχυδρομείο
της Χώρας αφήνει ένα μεγάλο
κενό, ανάμεσα μας.
Τον ευχαριστούμε λοιπόν για
την αγάπη του, τη συναδελφικότητά του και τη συνεργασία
του και του ευχόμαστε να έχει
πάντα υγεία και επιτυχίες σε
κάθε του δραστηριότητα.
Οι Συνάδελφοι
του Ταχυδρομείου της Χώρας.

Γ. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Α Δ Η Σ

Στον Αγιο Νεκτάριο του Burwood
στην Αυστραλία, η Μαρία και ο
Κώστας Καίμάτης (Σταματουλάς),
βάφτισαν το παιδί τους. Ανάδοχος
η κ. Ματίνα Σαμίου και το όνομα
του νεοφώτιστου Βαλέριος. Ακολούθησε δεξίωση στον Roslyn Reception Lounge. Παρών στα βαφτίσια ο πανευτυχής κι αειθαλής
προπάπος Ιΐαναγ- Δρακάκης (Έλληνας) (Οι διαδόσεις ότι ταυτόχρονα στο Αειβάδι κάποιος άλλος Βαλέριος ανέδιδε «οσμές» ευχαριστήσειος δεν διασταυρώθησαν).

της ΙΙμώς
Κασιμάτη
νουν με το δάσκαλο στο σπίτι του
άρροιστου, ώστε να μη χάνει κι εκείνο το καϋμένο τα μαθήματα. Ο
Παναγής έπρεπε να πάει πέρισυ
στο σχολείο, για μια μέρα κέρδιζε
το χρόνο, αλλά μου είπαν να παραβλέψω για να πάει φέτος με το
άλλο παιδί. Έτσι πέρισυ δεν είχαν
καθόλου Α' τάξη. Βέβαια μαθαίνει
πολλά, γιατί είναι σαν ιδιαίτερο
μάθημα, λείπει όμως και από το
δάσκαλο και από τα παιδιά το ενδιαφέρον και το κέφι της ομάδας.
- Έχετε σκεφτεί κάτι γι' αυτό
το πρόβλημα; Ρώτησε ο Κώστας.
- Όλοι συμφίονούν ότι η μόνη
λύση είναι να ενωθούν όλα ru σχολεία του νησιού σε δυο-τρία.
- Και πώς θα πηγαίνουν τα παιδιά από το ένα χωριό στο άλλο;
- Όπως πηγαίνουν και το>ρα
όσα δεν έχουν στο χωριό τους σχολείο. με λεωφορείο ή KUI ταξί.
Ό σ ο πιο συστηματικά γίνεται αυτό τόσο πιο καλά 0u εξυπηρετούντ α και τα παιδιά αλλά KUI Ηυτοί
που έχουν τα λεωφορεία. Αρκεί να
γίνεται σωστή δουλειά. Ένας συγγενής μου που έχει λεωφορείο, μου
είπε ότι τώρα η Νομαρχία τους
πληρώνει τα μεταφορικά των παιδιών ακόμη KUI με δυο χρόνια καθυστέρηση...

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΙΩΝ
Στις 4 Μαρτίου έγινε ο ετήσιος
χορός της Ένωσης των Απανταχού Αντικυθηρίων στο κοσμικό
κέντρο ΤΖΑΚΙ στο Μοσχάτο. Τα
μέλη της Ενώσεως καλωσόρισε ο
πρόεδρος κ. ΔΙΟΝ. ΝΙΚΟΔΑΚΑΚΗΣ και τους ευχήθηκε καλή διασκέδαση. Το χορό έσυρε πρώτο το
Δ.Σ. της Ενώσεως, ενώ έπαιξαν λύpu και λαούτο οι κ. MAN. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ και ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΑΡΟΥΔΑΚΗΣ. Παρευρέθηκε ο
Νομάρχης Πειραιά κ. ΕΥΤ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ και από την Κυθηραίκή Αδελφότητα ο κ. ΒΑΓΓ. ΚΑΒΙΕΡΗΣ.
I. ΓΔΥ'ΓΣΟΣ

Το πρατήριο του εργοστασίου μας σας
περιμένει να κάνετε τις αγορές σας
σε υφάσματα καλής ποιότητος και
μοντέρνων σχεδίων σε τιμές εργοστασίου

ΑΦΟΙ ΚΑΛΜΠΑΡΗ ΑΕΒΕ
Θράκης 4, Ανω Καλαμάκι (Κτήμα Γερσυλάνσυ)
ΤΗΛ.: 9929911
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΙΔΙΩΤΩΝ
ΔΡΧ.
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
»
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΝΠΔΔ

στο μυαλό του τη σκέψη του επαναπατρισμού. Την τελική απόφαση
βέβαια θα την έπαιρναν μαζί με τη
γυναίκα του. Είχαν βάλει ήδη αρκετά χρήματα στην άκρη και μια
ιδέα ήταν να γυρίσουν τώρα που
τα παιδιά ήταν πολύ μικρά, ο>στε
να πάνε εξαρχής στο Ελληνικό
σχολείο.
Και ο Κ(όστας και η Γιαννούλα
ήταν γέννημα Ορέμα Κυθήριοι, είχαν KUI κτηματική περιουσία στο
νησί. Τι 0u ήταν λοιπόν καλύτερο,
να έμεναν κάπου στην ηπειρωτική
Ελλάδα και να επισκέπτονταν συχνά τα Κύθηρα, ή μήπως θα ήταν
προτιμότερο
να
εγκατασταθούν
μόνιμα εκεί, ώστε να φροντίζουν
και τα κτήματα; Έτσι, οι κουβέντες με τη Γεωργία και τη Σταυρούλα βοηθούσαν στη συγκέντροιση
πληροφοριών και στην τελική απόφαση. Από τα κυριότερα θέματα
ήταν και η μόρφωση των παιδιών.
ΓΓ αυτό την επόμενη φορά που
βρέθηκε με τις δυο γυναίκες, το
έφερε στην κουβέντα.
- Τα παιδιά σου αγαπούν τα
γράμματα, κυρά Σταυρούλα;
- Ναι, πολύ, αλλά δεν κάνουν
κέφι το σχολείο, ιδίως ο μικρός
που πηγαίνει στην Α' δημοτικού.
- Αρχή είναι, θα στρώσει. Μήπως είναι άγριος ο δάσκαλος;
- Ο δάσκαλος είναι θαυμάσιος,
του λείπουν όμως οι συμμαθητές.
Στην τάξη του είναι μόνο δύο παιδιά και καθιος το άλλο είναι φιλάσθενο, συχνά ο Παναγής μου είναι
μοναχός. Αφού πρότεινα να πηγαί-
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Απολογισμός της Επιτροπής
Εγχώριας Περιουσίας
Τον ετήσιο απολογισμό της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας παρουσίασε σε εκπροσώπους του Κυθηραϊκού Τύπου, ο πρόεδρος της
κ. EMM. 1. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ. Ο κ.
Κασιμάτης έκανε εκτεταμένη αναφορά στα προβλήματα που αντιμετο)πισε η επιτροπή κατά το χρόνο
της θηρείας της και στις ενέργειες
στις οποίες έχει προβεί για την επίλυσή τους.
Σύμφωνα με τον απολογισμό κύρια προβλήματα είναι, η αποκατάσταση των βλαθέντων από το αεροδρόμιο, η παραχώρηση οικοπέδων
για αστέγους στον Αυλαίμονα, η
λειτουργία κάμπιγκ στον Αυλαίμο-

να και προβλήματα από το κάμπιγκ
Καψαλίου, η κτηματογράφηση της
εγχωρίου Περουσίας, ο αποχαρακτηρισμός εκτάσεων από δασικές,
η δικαστική διένεξη με δικηγόρο
του Πειραιά κ.ά.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι το υπόλοιπο λογ/μού της Επιτροπής
είναι με 31.12.87, 19.154.576 δρχ.
Ανέφερε επίσης αναλυτικά τα έργα
στο Ιερό Προσκύνημα Μυτριδίων
που στοίχισαν 4.789.070 δρχ. με υπόλοιπο
στις
31.12.87
δρχ.
5.623.576 και στο Ιερό Προσκύνημα Αγ. Μόνης όπου το υπόλοιπο
ανέρχεται σε 447.869 δρχ. τα δε
έξοδα έφθασαν τις 806.727 δρχ.
Ο κ. Κασιμάτης ανεκοίνωσε τη

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ
Το ν' απαντάμε στον καθένα που
γράφει για προβολή, δεν είναι μέσα στους σκοπούς μας. Το ό,τι το
κάνουμε τούτη τη φορά, οφείλεται
στο γεγονός πως είναι η πρώτη KUI τελευταία-. Το γιατί θα το δείτε παρακάτω. Στο μεταξύ να αναφέρουμε πως πήραμε μια επιστολή
από τον κ. Π. Τσιτσίλια, από τα
Καστρισιάνικα. Πρόκειται για μια
επιστολή-ποταμό που 0α ήθελε να
δημοσιευθεί ολόκληρη, αλλά τότε
θάπρεπε να θυσιάσουμε μισή σελίδα μας, που βέβαια δεν είναι δυνατό. Τι γράφει λοιπόν. Ανάμεσα σε
άλλα πως; η εφημερίδα μας στηρίζει τον τοπικισμό. Και για να το
αποδείξει αναφέρεται με σχόλια ειρωνικά στο γεγονός πως κάποιος
ερασιτέχνης ψαράς, υπέδειξε στο
λιμάνι του Αιακόφτι, αρχαιολογικά ευρήματα. Tiu να καταλήξει στο
συμπέρασμα πως η εφημερίδα το
δημοσίευσε με σκοπό vu σταματήσει τα έργα για το λιμάνι. Τέλος,
επικαλούμενος έμμεσα τον νόμο περί τύπου ζητά να δημοσιευθεί η
επιστολή του στην ίδια θέση.
Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν κάτι
"ΡΧής γενομένης από την αναφορά στο Νόμο περί Τύπου: καλό
είναι όταν κάποιος κάνει υποδείξεις να ξέρει κατ' αρχήν το νόμο.
Που αναφέρει πως είμαστε υποχρεωμένοι να δημοσιεύσουμε την
απάντησή του, ή κάτι άλλο, στο
ίδιο σημείο, όχι κάθε φορά που
μια επιστολή αναγνώστη προκαλεί
απάντηση, αλλά μόνο αν δικαστήριο διατάξει κάτι σχετικό για λόγους δυσφημιστικούς. Εξάλλου ήταν ρεπορτάζ κι όχι άποψη της εφημερίδας: KUI βέβαια δεν σκοπεύουμε να καταργήσουμε το ρεπορτάζ
μας.
Το γεγονός κ. Τσιτσίλια, πως το
δημοσίευμά μας δεν είχε στόχο την
καθυστέρηση στη δημιουργία λιμένος είναι αυταπόδεικτο από σειΡά άλλων δημοσιευμάτων υπέρ της
κατασκευής λιμανιού στο ΔιακόΦτΐ· (Μάλιστα στο συγκεκριμένο
ΥΡάψαμε ότι δεν πρέπει να καθυστερήσουν οι εργασίες). Το πως
συμβαίνει ένας ερασιτέχνης ψαράς
να
ξέρει από αρχαία, θα πρέπει να
αρκεστείτε στη λογική πως ερασιτέχνες ψαράδες μπορεί συχνά, vu
είναι κι επιστήμονες ή ειδικοί...
Τα περί «κακόβουλων προσώπων», «βρώμικου πόλεμου», κ.λπ.,

καλά θα κάνετε να τα ξεχάσετε σ
ότι αφορά τούτη την εφημερίδα.
Δικαίωμα τέτοιο δεν έχει δώσει και
δεν ανήκει στις προθέσεις της να
δώσει. Όπως δεν αποσκοπεί να αποτελέσει τον «Ηρακλή» πολιτικών
παρατάξεων. Παράλληλα όμως δε\
σκοπεύει και να σιωπά. Για χατήρι
ή επιθυμία κανενός.
Κι αυτά καλό είναι να τα κατανοήσουν όλοι όσοι προσπαθούν ν'
ασκήσουν παραπληροφόρηση σε
βάρος των «ΚΥΘΗΡΑΪΚΩΝ». Γιατί σκοπεύουμε να αμυνθούμε με όπλο την πέννα... Πιστεύουμε να γίναμε κατανοητοί και παρακαλούμε
να διαβάζονται πιο προσεχτικά το
κείμενά μας ούτοος ώστε ν' αποφεύγονται παρανοήσεις από κάτι
που δεν γράφεται.

ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ
Α Α Α Ο Ι . . .
Λάβαμε επιστολή από τον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο (Κύθηρα) στην οποία μας γράφει, ότι κακώς αναφέραμε στο Ιο μας φύλλο ότι δε διατέθηκε η αίθουσα του Συνδέσμου
για το χορό του Λυκείου, αφού
κάτι τέτοιο δεν είναι ακριβές. Επισυνάπτει μάλιστα και τη σχετική
αλληλογραφία με το Σύλλογο Γονέων - Κηδεμόνων.
Οι δικές μας πληροφορίες ήταν,
ότι δεν διατέθηκε με τους ίδιους
όρους που γινόταν κάθε χρόνο, όπως και γράψαμε κι όπως γράφτηκε
και σε άλλα έντυπα πριν από μας.
Αφού όμως ο Σύλλογος Γονέων KUI
Κηδεμόνων διαθεθαιεί ότι «Δεν υπάρχει θέμα», γιατί vu υπάρχει KUI
για μυς; Δημοσιεύουμε ευχαρίστως
τη διευκρίνηση, πυρ' ότι οι πληροφορίες μυς επιμένουν, ότι οι όροι
ήταν διαφορετικοί, κάτι πάντως
που δε φαίνεται στην αλληλογραφία
Όσον αφορά την επίκληση του
Νόμου περί τύπου δε χρειαζόταν.
Εμείς θα δημοσιεύουμε τις ανακοινώσεις των Κυθηραϊκοη· Σωματείων
ακόμη κι αν διαφωνούμε, γιατί είμαστε συμπατριώτες κι όχι γιατί
μας υποχρεώνει κάποιος Νόμος περί Τύπου, τον οποίο δυστυχώς πολλοί επικαλούνται χωρίς και να τον
γνωρίζουν πάντα.

ΣΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ

ΑΘ. ΚΑΛΦΑ

σύνταξη κτηματολογίου, της Εγχώριας Περιουσίας στις περιοχές
Αυλαίμονα,
Διακοφτιού,
Πλατ.
Άμμου, Αειβαδίου, Μυλοποτάμου
και Κί/ψαλίου που έχουν χαρακτηριστεί αμέσου προτεραιότητας.
Στις ερωτήσεις που ακολούθησαν
ο πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε με σαφήνεια και άνεση σ' όσα
ρωτήθηκε και παρουσίασε με ιδιαίτερα ικανοποιητικό τρόπο τις
ενέργειες της Επιτροπής. Στη συζήτηση αναμίχθηκαν με παρατηρήσεις και ερωτήσεις οι κ.κ. Α.
Κονόμος. Π. Φύλλης, Χ. Μελιτάς,
Κ. Λουράντος, Η. Μαρσέλος, Μ.
Καλλίγερος, Ν. Φατσέας κ.ά.
Ο κ. Κασιμάτης ανακοίνωσε επίσης την πρόθεση της Επιτροπής
να παραχωρήσει έκταση για τη δημιουργία Αλιευτικού καταφυγίοι
από Ιδιωτική εταιρεία με ύψος επενδύσεως τα 300 εκ. δρχ. και άλλης έκτασης 13 στρ. στην Αγ. Ελέσσα για το Γεν. Επιτελείο Ναυτικού. Ακόμη είπε ότι πολύ σύντομα
θα περιφραχθεί χώρος 1000 περίπου στρεμ. στη Φελωτή για κτηνοτροφική μονάδα.

Νέος ευεργέτης
Ν . ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
(ΣΟΡΙΖΟΣ)
Μεγάλος ευεργέτης του Τριφυλλείου Ιδρύματος, ανεκηρύχθη ο κ.
Νικ. Γ. Στρατηγός (Σορίζος) για
τη δωρεά προς το Γηροκομείο ενός
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος
40 KVA.
Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα
χρησιμοποιηθεί για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, όταν συμβαίνουν διακοπές από τη ΔΕΗ κάτι
βέβαια που δε γίνεται σπάνια και
δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος. Το
κόστος αγοράς έφθασε το 1.560.000
δρχ. Το δίπλωμα στον ευεργέτη 0u
δοθεί σε ειδική εκδήλωση.

Μια εντυπωσιακή
προσπάθεια
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

Γεωργικά εργαλεία από τη Συλλογή Σπ. Στρατηγού.
Μια πρόσκληση για να δεις μια
συλλογή είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Έτσι δεν είχα τίποτε περισσότερο στο νου μου όταν προσκλήθηκα από το ΣΠΥΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟ για να δω τη συλλογή του.
Από την πρώτη όμως στιγμή ένοιωσα εντελώς διαφορετικά. Έτσι που
νοιώθει κάθε Τσιριγώτης KUI με το
άκουσμα ακόμη του ονόματος του
νησιού.
Βρέθηκα ξαφνικά μπροστά σ'
ένα τεράστιο πλούτο από βιβλία,
εφημερίδες, φωτογραφίες, πίνακες,
αντικείμενα,
σπάνιες
εκδόσεις,
συμβόλαια, χάρτες, επιστολές κι
ότι άλλο βάλει ο νους σου. Ένας
επίπονος αγώνας τριάντα χρόνων
για να μαζευτούν με αγάπη και μεράκι όλ' αυτά από την Ελλάδα και
το εξωτερικό.
Όταν αρχίσουν να δημοσιεύονται θα ξετυλίξουν άγνωστες πτυχές
της Κυθηραϊκής Ιστορίας και
ζωής. Από τους αργαλειούς και τ'
άροτρα μέχρι τις Κυθηραϊκές εφημερίδες, όλα φωνές μιας άλλης ε-

Επειδή πολλοί μας ρωτούν πως θα πληρώσουν τις συνδρομές τους τους
ενημερώνουμε ότι εκτός από ταχυδρομική επιταγή στο όνομα και τη διεύθυνση του υπευθύνου της εφημερίδας (Μ. Καλλίγερος Κανάρη 48 17455 Καλαμάκι) μπορούν να πληρώνουν, περνώντας από τα γραφεία, στους:
- Διον. Κουλεντιανό, Θεμιστοκλέους 5, 8ος όροφος, Αθήνα.
- Πρακτορείο «Κυθηραϊκόν» Θεμιστοκλέους 5, ημιόροφος, τηλ. 36.27.360,
Αθήνα.
- Εκτελωνιστικό Γραφείο: Αλέξ. Μπαφίτης, I. Δραγάτση 2, Ιος όροφος,
Πλατ. Δημοτικού Θεάτρου, Πειραιάς, Τηλ. για συννενόηση 4124096. (9-3
μ.μ.).
- Για τα Κύθηρα εξουσιοδοτημένη να εισπράττει συνδρομές είναι η κυρία
Κούλα Καλλίγέρου - Βέργου. Μπορούν ακόμη οι φίλοι μας να πληρώσουν
στον Π. Καλλίγερο Λειβάδι, (τηλ. 31109).

ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΣ
Έγινε γεν. συνέλευση του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών στις 30
Μαρτίου 1988 στην αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου. Χαρακτηριστικό η μικρή συμμετοχή συμπατριωτών, γεγονός που θα πρέπει να
ανησυχήσει όλα τα σωματεία των
Κυθηρίων της Αθήνας.

Τον απολογισμό δράσης έκανε ο
πρόεδρος κ. Ν. ΦΑΤΣΕΑΣ που αναφέρθηκε λεπτομερώς στη δραστηριότητα του Συνδέσμου. Στη
συνέχεια ο κ. ΣΠ. ΣΩΤΗΡΧΟΣ
διάβασε την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής κι ακολούθησαν αρχαιρεσίες μετά τις οποίες εξελέγησαν οι Ν. Φατσέας, Α. Κόμης, Ε.
Σάμιος, Σ. Βαμυπάτης, Ε.Χ. Καλλί-

Μ.Π. ΚΑΑΔΙΓΕΡΟΣ

Ανακοίνωση

ΤΟ «ΚΥΘΗΡΑΪΚΟ»
Το γνωστό
πρακτορείο
ταςειδίων « Κ Υ Θ Η Ρ Α Ϊ Κ Ο »
του Μαν. Λουράντου, μετακομίζει από Εμμ. Μπενάκη
5 & Πανεπιστημίου, σ τ η ν
Θεμιστοκλέους 5, ημιόροφος τηλ. 36.27.360, απ' όπου
μπορούν οι Τσιριγώτες να
εξυπηρετούνται, όπως πάντα, για τα ταξείδια τους στο
εσωτερικό και το εξωτερικό με όλα τα μέσα.

ποχής να ζητούν εναγώνια τη δικαίωση στο μέλλον μόνο και μόνο
με τη χρησιμοποίηση. Ίσως η πιο
σημαντική πρωτοβουλία των συλλόγων μας θάναι να ταξινομηθεί
και να στεγασθεί κάπου αυτό το
σπάνιο υλικό για να μείνει «κτήμα
ες αεί», του ΚυΟηραϊκού λαού, μια
πηγή άντλησης για την ιστορία
του νησιού. Δεν ξέρω αν υπάρχουν
κι άλλοι που κρύβουν εκπλήξεις
όπως αυτή του Σπ. Στρατηγού, που
να έκλεισαν την αγάπη τους για τα
Κύθηρα και τ' Αντικύθηρα σ' ένα
χώρο με τέτοια ενθυμήματα.
Tu «Κ», εκτός από το ότι ευχαριστούν το συλλέκτη για όσα είδαν,
ανακοινώνουν με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ότι σύντομα μερικοί θησαυροί θα δουν το φως της δημοσιότητας από τις στήλες τους. Ίσως αυτό νάναι και μια παρόρμηση
στους επιστήμονες να ψάξουν στη
συλλογή του Σπ. Στρατηγού. Σίγουρα κάτι καλό θα βρουν για τα νησιά μιας και την ιστορία τους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

γερος, Α. Καραμίχαλου, Μ. Στρατηγού, Δ. Τζάννες, Φ. Στρατηγού, Α.
Δευτερέβος και Γ. Κασιμάτης.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
οι Μ. Λουράντος, Σ. Σωτήρχος
και Δ. Κεντρωτής.

ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ α.ε.
Πλατεία Αγ. Θεοδώρων 7 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 3231019, 3221565, 3255541

ΟΠΛΑ - ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ - CAMPING
Για τα είδη μας ζητούνται αντιπρόσωποι
στην επαρχία

Δ ι ε υ θ ύ ν ο υ μ ε πολλά χρόνια έ ν α από τα μεγαλύτερα υποκαταστήματα της
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ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ, Απρίλιος 1988

ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟ

αιώνα για τον οποίο δεν υπάρχουν
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Εκτός αυτών
μαρτυρείται και το επώνυμο
Κασομάτης-Νοτάριος
της
Κρήτης είναι γνωστός ο Θεόδωρος Κασομάτης (1538-1569)
και ο Μανουήλ ή Μανέας Κασομάτης (1573-1578). Ως παθολόγος ιατρός μαρτυρείται ο
Τζουάν Κασομάτης (1558-1566)
από την Κρήτη «ντοτόρος φύζικος, ντοτόρος της μεδιτσίνας». Το 1562 αναφέρεται ο διδάσκαλος κυρ. Ανδρέας Κασωμάτης «σγουράφος» (ζωγράφος). Τέλος το 1664 σε αναφορά των Ουνιτών της Μήλου
προς τον πάπα Αλέξανδρο, για
να τους στείλει επίσκοπο, αναφέρεται μεταξύ των υπογραφόντων και ο Αντών. Κασομάτης.
(Τα παραπάνω στοιχεία έχουν ληφθεί από άρθρο του κ.
ΔΙΚ. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ στο περιοδικό ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ τ. 178 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1983, ενώ μέρος αυτών
έχει-δημοσιευθεί και στην εφημερίδα ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΪΚΗ το
1987).

Ο ζωγράφος, που γεννήθηκε το
1935, έχει σπουδάσει στα εργαστήρια του Π. Σαραφιανού και του I.
Μόραλη και έχει συμμετάσχει σε
πολλές ομαδικές εκθέσεις ενώ έκα-

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΑΙΩΜΑ
ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
Παρά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον
που παρουσιάζει, το γλωσσικό ιδίωμα των Κυθήρων δεν έχει μέχρι
τώρα μελετηθεί με την απαιτούμενη
προσοχή.
Η παράλειψη αυτή δημιουργεί
ένα ανεπιθύμητο κενό στις γνώσεις
μας για τα νεοελληνικά γλωσσικά
ιδιώματα. Θα πρέπει λοιπόν οι Κυθήριοι, έστω και καθυστερημένα,
να φροντίσουμε όχι μόνο για να
καλυφθεί αυτό το κενό, αλλά και
για να μας αποκαλυφθεί - σ ε όλες
του τις εκδηλώσεις- ο ιδιόμορφος
λαϊκός πολιτισμός του νησιού μας,
όπως αυτός αποτυπώνεται
στο
γλωσσικό ιδίωμα του τόπου.
Την ιδιαιτερότητά τους τα Κύθηρα την οφείλουν ασφαλώς στην ιδιάζουσα γεωγραφική τους θέση.
Στο γεωγραφικό αυτό σημείο διασταυρώνονται πολλές επιδράσεις
από Βορρά και Νότο, από Ανατολή και Δύση· συγκεκριμένα υπάρχουν πολλά κοινά με την Κρήτη,
τα Ιόνια νησιά, τη Μάνη και τα
νησιά του Αιγαίου. Ωστόσο, η επικοινωνία με τους γείτονες αυτούς
είναι μάλλον περιορισμένη. Τα
Κύθηρα είν"' ένα απομονωμένο και
μοναχικό νησί. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο το
Κυθηραϊκό ιδίωμα δεν συνδυάζει
μόνο ποικίλους λεκτικούς χαρακτήρες, αλλά και διασώζει πολλά
αρχαϊκά στοιχεία, είτε αποκλειστικώς τοπικά, όπίος π.χ. το δωρικό α

Καταγωγή ονομάτων και τοπονυμίων
του Κυθηραϊκού χώρου
Συνέχεια από το προηγούμενο.

Ξεκινούμε την παρουσίαση τον
«Κυθηραϊκών πορτραίτων», απ' όπου θα παρουσιαστούν καλλιτέχνες, συγγραφείς και επιχειρηματίες, με τον άγνωστο στο Κυθηραϊκό κοινό, αλλά γνωστό στους
καλλιτεχνικούς και συλλεκτικούς
κύκλους, ζωγράφο Γμηγ. Σεμιτέκολο. Ο Σεμιτέκολο αν και δεν έχει
παρουσιαστεί σε Κυθηραϊκό έντυπο ποτέ είναι βέρος Τσιριγώτης
από το Κατούνι (γιος του Μανώλη
και της Καλλιόπης Σεμιτέκολου).
Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον αδελφό του συνταξιούχο τραπεζικό,
συνδικαλιστή και κυνηγό στο χώρο
της μοντέρνας τέχνης. Πολλοί
τολμούν να τον χαρακτηρίσουν ως
«βιοζωγράφο», ενο') τα έργα του έχουν συγκινήσει ιδιαίτερα τους φιλότεχνους γιατρούς. Ο Σεμιτέκολο,
που είναι και γλύπτης, τοποθετεί
με μαεστρία τα ζωγραφικά του έργα στο χώρο και τα κάνει vu φαίνονται σαν γλυπτά.

(Εισαγωγικό σημείωμα)

Αναζητώντας τις ρίζες μας

νε κι οκτώ ατομικές. Έργα του έχει η Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο Βορρέ και πλήθος συλλεκτών.
Ελπίζουμε σε άλλη ευκαιρία να ξαναπαρουσιάσουμε το ζωγράφο KUI
το έργο του...

στις λέξεις λανός (ληνός) και βουά
(βοή), είτε από κοινού με άλλα περιφερειακά ιδιώματα, όπως π.χ.
τους ασυνίζητους τύπους (η απιδέα,
τα παιδία, η φωτία κ.λπ.). Αρχαία
ίχνη υπάρχουν επίσης και σε πολλά τοπωνύμια π.χ. Λρυμοινας (δρυ-

Λέων και το επιθ. κοντός: ο Λέων
ο κοντός· πβ. Κοντογιάννης = ο
Γιάννης ο κοντός και Μακρυγιάννης = ο Γιάννης ο ψηλός.
Στο γλωσσικό ιδίωμα του νησιού απαντώνται και λεκτικά στοιχεία από τη Σμύρνη, όπου παλαιότερα υπήρχε ακμαία Κυθηραϊκή
παροικία.

Γράφει ο Ε.Σ. ΣΤΑΘΗΣ Αρ. ΦΙΑΟΑΟΓΙΑΣ
μών), Φράτσια (κατά την γνώμη
μου από το φρεάτια* πθ. το νεοελλ.
τόπων. Πηγαδάκια). Στο Κυθηραϊκό ιδιωμά ανιχνεύονται βέβαια και
πολλά βυζαντινά κατάλοιπα, όπως
π.χ. στην παροιμία:
«Τι θες τα χίλια πέρπυρα (= υπέρπυρα) και κακαδιά (= κακοειδή)
γυναίκα;
Τα χίλια πάνε και έρχονται και
η κακαδιά 'πομένει».
Από τη βυζαντινή εποχή έρχονται και πολλά Κυθηραϊκό επώνυμα,
συνήθως από παρωνύμια, όπως π.χ.
το Πανάρετος ή το Κοντολέος (=
Κοντολέων) από το βαφτιστικό

ΠΑΝ. Ε . Β Ε Ζ Ο Σ

Β - VIDEO
Βιντεοσκοπήσεις
πάσης, φύσεως
κοινωνικών εκδηλώσεων
ΤΗΛ.:

9840488
9831093

Dr EMM. Γ. ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ
Μαιευτήρ - Χειρούργος - Γυναικολόγος
Δ ι δ ά κ τ ω ρ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Αθηνών
Βασ. Σοφίας και Ξενίας 1, Αθήνα
Τηλ.: 7781144
Μαιευτήριο «ΗΡΑ», ΤΗΑ.: 6525011, 6525191

«ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΥΘΗΡΩΝ»

ΑΝΑΡ. Γ. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
Εγγύηση η 25χρονη πείρα μας
ΛΕΙΒΑΔΙ-ΚΥΘΗΡΑ: ΤΗΛ. 0733-31043, 31079
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 98Α, ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 4515375, 4172171, 4173689

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι
«εσωτερικές» διαφοροποιήσεις του
ιδιώματος, οι διαφορές δηλαδή μεταξύ Μέσα και Έξω δήμου.
Στα επόμενα γλωσσικά σημειώματα θα ασχοληθούμε κυρίως με
τις ιδιορρυθμίες του Κυθηραϊκού
ιδιώματος (φωνητικές, μορφολογικές, συντακτικές, λεξιλογικές και
φρασεολογικές).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο κ. ΘΕΟΔ. I. ΧΑΡΑΤΖΑΣ ανακοινώνει ότι το Ινστιτούτο Ξένων
Γλωσσών Χαρατζά (Εμμ. Μπενάκη
3, Κηφισιά, Τηλ.: 80.13.642) προσφέρει για το ακαδημ. έτος 1988-89
τρεις υποτροφίες για δωρεάν παρακολούθηση μιας από τις εξής
γλώσσες. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά. Οι υποτροφίες θα
δοθούν σε άξιους Κυθήριους σπουδαστές κι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Σχολείου για Συνέντευξη.
Ελπίζουμε η προσφορά αυτή του
κ. ΧΑΡΑΤΖΑ να προξενήσει το ενδιαφέρον των συμπατριωτών μας.

Παρακάτω συμπληρώνουμε μερικά στοιχεία για το επώνυμο Κασιμάτης μια κι είναι το πιο συχνά
απαντώμενο στα Κύθηρα.
Πρώτα θα προσθέσουμε στην αναλυτική περιγραφή του κ. Βαγιακάκου, ότι το επώνυμο απαντάνται
πολύ ενωρίς στο Βυζάντιο με τη
μορφή Κασσυματάς. Ήδη τον 9ο
αιώνα, ο Κωνσταντίνος Κασσυματάς, ο αποκαλούμενος Βυρσοδέψης,
επίσκοπος Συλαίου της Παμφυλίας,
εκλέγεται από τους εικονομάχους
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
με το όνομα Αντώνιος Α'.
Σύμφωνα με επίσημο τόμο «Βίβλος», που βρίσκεται στο αρχείο
Κυθήρων, οι Βενιέροι, όταν κατέλαβαν τα Κύθηρα το 1205 ως εκπρόσωποι της Βενετίας, εκάλεσαν
από την Κρήτη την οικογένεια Κασιμάτη για να αναλάβει τη «διευθέτηση» της νήσου. Παρεχώρησαν
για το σκοπό αυτό προνόμια και
εγγυήσεις, όπως προκύπτει από Οέσπισμα στα λατινικά που εκδόθηκε
στο φρούριο Κυθήρων την 16η Οκτωβρίου 1316.
ϋις τα χρονικά του ιερέως Λογοθέτη αναφέρεται ως αφορμή της εξέγερσης των χωρικών το 1800,
ράπισμα ενός άρχοντα Κασιμάτη
προς τον ιερέα του ναού του Αγ.
Θεοδώρου, που είχε αποτέλεσμα να
θανατωθεί και αυτός και ο αδελφός
του από τους αγανακτισμένους χωρικούς.
Γνωστοί Κυθήριοι με το όνομα
Κασιμάτης είναι πολλοί. Αναφέρεται KUI επίσκοπος Γρηγ. Κασιμάτης, κατά το 2ο ήμισυ του 18ου

Ο βουλευτής Στυλ. Κασιμάτης, ο
αποκλ^ θείς «νοόμετρον» γίνεται
για μικρό χρόνο πρόεδρος της βουλής των Ελλήνων στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα.
Στις αρχές του αιώνα αναφέρεται
στο Παρίσι, ως διάσημος ζαχαροπλάστης ο Βασ. Κασιμάτης. Στην
εποχή μας φθάνει μέχρι το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας,
την Ακαδημία Αθηνών, ο Γρηγ. Π.
Κασιμάτης που πέθανε πρόσφατα.
Στη Σμύρνη είχαν μεταναστεύσει
πολλοί Κασιμάτηδες. Στον Κουκλουτζά αναφέρονται οι οικογένειες Σάββα Κασιμάτη και Αγγ.
Κασιμάτη (Τσακιρογιάννη).
Στον κατάλογο της Αρχιεπισκοπής Βορ. και Νοτ. Αμερικής, αναφέρονται οι Louis KassimatLs ιστορικός από το Οχάϊο, ο Peter Kassimatis οικονομολόγος από τη Ν.
Υόρκη και ο Dam. Kassimatis χημικός από τον Καναδά.
Μ.Π. ΚΑΑΑΙΓΕΡΟΣ

Το ενδέκατο κατά σειρά βιβλίο
του κυκλοφόρησε από το «Σύλλογο
προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων»
ο συμπατριώτης μας κ. Κων. Ξ. Σαραντόπουλος επίτιμος Σύμβουλος
του Ελεκτικού Συνεδρίου. Θέμα του
«Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών
Υπαλλήλων».
Ο συγγραφέας, όπως και στα
προηγούμενα βιβλία του, παρουσιάζει το θέμα του με τη γνωστή
σαφήνεια και αναλυτικότητα και
παρέχει πλήθος από χρήσιμες πληροφορίες. Το βιβλίο του κ. Σαραντόπουλου θα είναι πολύτιμο βοήθημα για τους ασχολούμενους με το
θέμα, αλλά συγχρόνως και μεγάλη
συμβολή στη βιβλιογραφία. Ήδη,
έχει αντιμετωπισθεί με πολύ θετικά σχόλια από τους νομικούς κύκλους της Αθήνας.

* Στο βιβλίο του Κ. ΧΟΠΦ
«ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ ΖΩΡΖΗΣ ΑΥΘΕΝΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. ΧΡΟΝΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ που επανεξεδόθη από τον οίκο ΣΠΑΝΟΣ,
αναφέρεται μεταξύ άλλων και η
απόφαση των Βενετών να παραχωρήσουν τα Κύθηρα και τα
Αντικύθηρα στους οίκους ευγενών της Βενετίας Βενιέρων και
Βιάρων.

• i

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΛΟ
ΔΟΥΛΕΜΕΝΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΦΟΥΡΝΙΣΤΗ ΟΞΥΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΔΩΡΑ

«ΚΟΡΜΟΣ»

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 67 ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ.: 9828693 - 9816272

Για σας τις γυναίκες
τα καταστήματα ΚΑΛΜΠΑΡΗ
που πάντα προπορεύονται στη μόδα
σας περιμένουν
για ένα σωστό ντύσιμο
στην παρουσία και την τιμή
ΕΡΜΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 63, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΚΟΣΜΑΣ

ΜΑΡΕΝΤΗΣ

ΑΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΔΟΥΡΑΝΤΟΥ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 4126551 & 4133394
ΠΛΑΤ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ 12, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 3243423

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μ. Sc. BRISTOL UNIVERSITY
ΙΑΤΡΕΙΟΝ: ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 36, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 8084001, 8082515
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Παγκυθηραϊκή

Κουζουλάδες...

συγκίνηση

ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ Ο
ΑΡΗΣ Π. ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΣ
Στις 27 Μαρτίου, τα μεσάνυχτα,
σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα ο
ΛΡΗΣ Π. ΤΣΙΤΣΙΑ1ΔΣ, εκδότης
της εφημερίδας «Φωνή των Κυθήρων» και του περιοδικού «Πνευματικά Κύθηρα».
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το
1922 και ήταν γιος του αγωνιστή
και βουλευτή των Φιλελευθέρων
ΠΑΝΑΓ. ΤΣΙΤΣΙ ΑΙ Α. Εργάστηκε
ως δημοσιογράφος στις εφημερίδες
«Μεσημβρινή», «Καθημερινή» KUI
«Ελεύθερος Κόσμος» μετά δε το
1972 επανεξέδωσε τη «Φωνή των
Κυθήρων» την οποίυ είχε εκδόσει
στα 1924 ο πατέρας του. Αγωνιστής
και μαχητικός έδινε πάντα το παρόν στα Τσιριγώτηκα θέματα KUI
στα έντυπά του είχε δώσει την προσωπική του σφρυγίδυ. Κύριο χυρυκτηριστικό των γρυπτών του η υγάπη του για το νησί KUI Ο ενθουσιασμός για τα θέμυτυ που πυρουσίυζε. Ο πρόωρος χαμός του Α.
Τσιτσίλια στερεί το νησί υπό μια
πέννα που πάντα προσέφερε.
Στην κηδεία του πυρυυρέθηκυν
πολλοί συμπατριώτες KUI φίλοι
του. Μεταξύ αυτών οι κ.κ. ΓΡΗΓ.
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ (Γεν. Γραμματέας
Υπ. Μεταφορών), Α. ΑΝΔΡ1ΑΝΟΠΟΥΑΟΣ (Δήμαρχος Πειραιά), Ν.
ΓΚΑΤΣΟΠΟΥΑΟΣ
(Δήμαρχος
Κηφισιάς) κ.ά. Το νεκρό υποχυιΡέτησαν οι κ.κ. MIX. Κ. ΠΕΤΡΟXΕΙΔΟΣ που με λίγu αλλά μεστά

ΔΟΣ KUI ο κ. Τ. ΚΟΥΚΟΥΔΗΣ.
Είπαν μεταξύ άλλων για το νεκρό.

Ο MIX. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ: «Η
πέννα-σου - ήταν κοφτερή, τροχισμένη θα έλεγα κι η συνηγορία
σου περιέκλειε προκοθωρη από απόψεως θάρρους, αποφασιστικότητα».
Ο ΔΙΟΝ. ΚΟΥΑΕΝΤΙΑΝΟΣ:
Πάντοτε τα κίνητρά του αγαθά, η
πίστη του ειλικρινής, η πέννα σωστή. Δεν προσπάθησε ποτέ να δείξει ένα πλαστό πρόσωπο. Είχε το

ΦΩΝΗ
Ν

ΚΥΘΗΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΝ ΕΥβΙΡΛΤΚΟΝ ΕΤΜΦΚΡβΙΙΤβΙΙ

λόγια τίμησε τον εκλιπόντα, στην
εφημερίδυ του οποίου ήτυν συνεργάτης, ο κ. ΗΔ. ΜΛΡΣΕΔΟΣ, εκ
μέρους των Κυθηρυϊκών εφημερίδων, που υνακοίνωσε την προσφορά ποσού 5.000 δρχ. εκ μέρους των
εφημερίδων «Κυθηρυϊκή Ιδέ-u» KUI
«Κυθηρυϊκά» γιυ την προτομή
Στάη, ο κ. ΤΖ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ-

δικό του και μ' υυτό υγωνιζότυνε.
Κοντά στο Μεγάλο Δημιουργό
0u μπορεί να σχολιάζει, ασχολίαστος, τα κυμώμυτά μυς, μορφάζοντυς πίσω υπό τυ χοντρά του γυυλιά μ' εκείνο το χυμόγελο που έλεγε πολλά κι έκρυβε περισσότερα
Σίγουρα υυτό το κυλοκιιιρι, το
Διυκόφτι θα τον ανπζητήσει».

ΚΥΘΗΡΑ·Ι ΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Το αλάτι σε κάθε μικρή KUI απομονωμένη κοινωνΰι, όπως υυτή του
Τσιρίγου των πυλυιότερων χρόνων,
είνυι οι διάφοροι τύποι της. Ανθρωποι δηλυδή που υνυμφίβολυ
διαφέρουν από το μέσο κοινό πολίτη και με τις ιδιορρυθμίες τους,
την ευφυΐα τους, το χιούμορ ή και
με αυτά ακόμη τα πυθήματά τους,
γινόντουσαν ήρωες καθημερινών
ευτράπελων επεισοδίων, με υποτέλεσμυ να προσφέρουν άθελά τους,
αλλά πολλές φορές K U I η θ ε λ η μ έ ν η ,
°υνεχή διασκέδαση στους συμπο-

οποίος συνήθιζε συχνά να πυρίστυται. ιερουργών ή χοροστυτών, σε
πκολουθίες στον
Εστυυρωμένο.
Μια δε έκφρυση της υπάθειυς αυτής του Μελετίου, που φημιζότανε
άλλωστε για το οξύθυμο του χυρυκτήρυ του ήτυν το γεγονός ότι, όταν ο Αντώνης προσήρχετο γιυ να
πάρει υντίδωρο, ο Δεσπότης συχνά τον υπέπεμπε διυ της φράσεως

Το πικάρισμα του Δεσπότη
λίτες τους οι οποίοι άλλωστε στερούντο των σημερινών μέσων διυσκεδάσεως και ψυχυγωγίυς.
Ένης υπό τους χαρακτηριστικότερους αλλά KUI συμπυθέστερους
τύπους της Πυλιάς Χώρας μα και
ολόκληρου του Τσιρίγου, ήταν ο
μακαρίτης πια, Αντώνης Δαπόντες,
ή Σιγούρος. Ήτυν φιλυκόλουθους
ει
ς το έπυκρον KUI εκκλησιάζετο
τακτικότητη εις τον Εστυυρωμένο,
όπου, όπως ακόμχ\ πολλοί 0u θυμούντυι, ταλαντευόμενος προέλεγε
ολόκληρη τ ην ακολουθία.
Κατά ανεξήγητο όμως λόγο, ή
μάλλον εξ αιτίας της συνήθειας του
Αντώνη να προλέγει δυνατά τις ευΧές KUI τα τροπάρια δεν τον συμσε
πυθού"ΚΗθόλου
Pi'nic Μ
" ° ε π ι σ 1 1ζ μ«κα'"»· μητροπολίτης Μελέτιος, ο

«Φύγε Αντώνιε». Miu μέρα λοιπόν
στάθηκε και πάλι ο Αντώνης στην
ουρά μυζί με τους άλλους γιυ να
λάβει υντίδωρο υπό το χέρι του
Δεσπότη, όταν δε έφθυσε μπροστά
στις βαθμίδες τους θρόνου και ο
Μητροπολίτης ετοιμυζότυνε, κπτά
τη συνήθειά του, να τον αποπέμψει,
έβγαλε από την τσέπη του ένα κομμάτι υντίδωρο που είχε προμηθευτεί εκ των προτέρων KUI δείχνοντάς
το στον κυτάπληκτο Μελέτιο, όπως το μικρό παιδί που προσπαθεί
να κάνει κάποιον να ζηλέψει, του
λέγει προς γενικήν των πάντων
τέρψιν και θυμηδία: «ΕΧΩ! ΕΧΩ!»
(Δηλυδή ζήλια σου, κράτυ την κυκίυ σου, εγώ δεν σε έχω υνάγκη)!
Altro mondo

_

ME ΤΗ ΦΗΜΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΚΟΥΖΙΝΛ^

«ΤΟΞΟΤΗΣ» στην Αθήνα
«ΤΟΞΟΤΗΣ» και στα Κύθηρα

Αγ. Αλεξάνδρου 102 Π. Φάληρο, ΤΗΛ. 9816098

Αειβάδι, ΤΗ Α. 31780, 31080
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ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ - ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ Ή ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

I

• Η είδηση που δημοσιεύτηκε στο
2ο φύλλο μυς για τον προγραμματισμό, μεταξύ άλλων έργων, της κυτυσκευής κοινοτικού ξενώνα στα
Αντικύθηρα προξένησε το ενδιαφέρον αρκετών υνυγνωστών μυς
που μυς επισημάνουν πόσο άμεσης
προτεραιότητας είναι υυτό το έργο
KUI πόσο χρήσιμο θ' υποβεί για
τους επισκέπτες, αλλά και γιυ το
νησί. Nu τονίσουμε KUI μεις με τη
σειρά μπς και το δικό μυς ενδιυφέρον KUI να πυρυκηλέσουμε το
Νομάρχη να δώσει προτερυιότητυ
σ' αυτό, μαζί με όλη τ' άλλα έργυ
που προωθεί η κοινότητυ Αντικυθήρο)ν.
• Υπέβαλε την πυρυίτησή του
από το Επαρχιακό Συμβούλιο (υπάρχει και τέτοιο πράγμα ως φαίνεται), ο πρόεδρος της κοινότητας
Μυρτιδίων κ. Γιώργος Κασιμάτης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που
υπάρχουν ο κ. Κασιμάτης φέρεται
vu πυρυιτείτυι γιατί το όργανο αυτό, του οποίου οι αρμοδιότητες είναι άγνωστες στον πολύ κόσμο, δεν
συνέρχεται σχεδόν καθόλου, οπότε
έχει αχρηστευτεί τελείως, άρα η
συμμετοχή σ' αυτό δεν έχει κυνένυ
σκοπό.
• Δεκυεπτά φορές Ou προσεγγίσει
στο Καψάλι κρουαζιερόπλοιο γνωστής γαλλικής εταιρείας, κατά τους
μήνες Μάιο-Ιούνιο και ΣεπτέμθριοΟκτώβριο. Το πλοίο μετπφέρει σε
κάθε του δρομολόγιο 800 επιβάτες
υψηλής εισοδημυτικής στάθμης.
• Ενδιυφέρον άρθρο με Οέμυ, « Ό ταν ο υπουργός Παιδείας έχει
χιούμορ», δημοσιεύθηκε στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» της 29.3.1988
με συγγραφέα το συμπατριώτη μας
καθηγητή κ. Ν. Πετρόχειλο. Πραγματεύεται με υρκετό χιούμορ την
κατάσταση στην Παιδεία.

Διάολε τις υπολιμάρες σας Τσιριγώτες, ήντυ πάθατε μωρέ πάλι με
τον ξενομπασάρο άρχοντά μ(ΐς KUI
θέλετε vu τον διώξετε απ τον τόπο;
Σιχς σιχάθηκα όλους σας με το
φέρσιμο σας τ' άγαρμπο.
Δεν φτάνει μωρέ που ο άνθρωπος
βάζει κι από την τσέπη του, όπ(ος
λένε, γκι να πας εξηπηρετήσει. δε
φτάνει που ψιλά κυτουρημένες κυβερνητικές ποδιές για να πας κάνει
τα χατήρια, μονάχα εσείς αναχαντρώσυτε, συς έπκχσε το γλυκύ σας
KUI μέχρι στις μεγάλες εφημερίδες
της πρωτεύουσας τον περάσυτε.
Mu ήντυ πράμυτυ είνυι αυταδά πατριώτες μου;
Δεν είχε όα και σπουδαίες απαιτήσεις ο άνθρωπος.
Αίγο σέβας ήθελε. Ένα-δύο χωροφυλάκους vu του παρουσιάζουνε
όπλα στις εθνικές εορτές σαν πήγαινε στην εκκλησία, ο οδηγός να
του ανοίγει την πόρτα του «κάρου»
του, να νοιώθει κι αυτός ο φουκαράς σαν άρχοντας, μιας KUI βρίσκεται μάλιστα σε νησί ξεκληρισμένων αρχόντων.
Τι, μαθές ο κυρ πρόεδρος της
λεγόμενης δημοκρυτίυς μυς είνυι
καλύτερος; Κι εκείνος τη μια μέρυ
ζούσε σ' ένα διυμέρισμυ άγνωστος
σε όλους KUI την άλλη ξαφνικά
τον στήσανε προύχοντα ολάκερης
της χώρας μέσα στο «παλάτι». Τόσο πολύ μάλιστα ξαφνιάστηκε με
τούτο το σάλτο ο άνθρωποςς, που
έμεινε κει ψηλά μετέωρος KUI που
να κατέβει.
Βέβυιυ, ο δικός μυς. με τη φόρα
που έχει πάρει στο νησί και λόγω
του μεγάλου ενθουσιυσμού της
δουλειάς του, χώνει τη μύτη του
KUI σε μέρη που δεν πρέπει. Αλλά,
τι vu κάνει; Το μεγάλο υφεντικό
του έτσι δυ του πυράγγειλε να κάνει. Εκτός KUI δεν κυτάλυβε κυλά
την πυρυγγελιά...
Αλλά ξέρω κυλά πόσο κουζουλοί ήμυστε κι εμείς οι Τσιριγώτες.
Μονάχυ ότυν πάμε εκειά πέρυ
στις Αυστραλίες και τις Αμερικές
φρονημεύουμε και δουλεύουμε σα
μουλάρια. Στο νησί σαν όλους τους
άλλους υποδέλοιπους Έλληνες σηκώνουμε μπυϊράκι κι ακόμη κυι γΐΗ
την κυλημέρυ πληρωμή θέλουμε.

Του Γιοόργου ΛειΟέρη
Αλλά δε φταίμε εμείς. Αυτοί που
μας κπκομάθυνε φτυίνε, που όλο
μυς δίνουνε κι εμείς όλο ζητούμε,
χωρίς vu προσφέρουμε κυι πολλά
πράγμυτυ στον τόπο, εκτός που
τους κάνουμε τη χάρη και κατοικούμε ακόμη στο νησί για να καυγυτζίζουμε γι' υυτά που μυς χυρίζουν...
Ακόμη κυι πατάτες υπό τη Νεάπολη μυς φέρνουν. Μη χειρότερυ...
Τώρυ εδώ που τυ λέμε πυτριώτες
μου κυπατσοσύνη μυς είνυι το νυ
έχουμε τόσους υπηρέτες, δικούς
μυς κυι ξένους τσάμπυ να μιας υπηρετούνε.
Να μας στέλνουν χρήματα, vu
μυς χτίζουν σχολεία, νοσοκομεία,
γηροκομεία, υεροδρόμιυ. Ας είνυι
κυλά οι άνθρωποι νυ στέλνουνε,
υρκεί υπό λόγου μυς τίποτυ να μην
γυρεύουν...
Μπράβο μας λοιπόν KUI πάλι
μπράβο μας.
Ελάτε όμως, που χωρίς να το KUταλάβουμε σιγά σιγά πήρε η κεφαλή μας αέρα, όπως λένε, κι όταν
κάποιος δε μας κάνει τυ γούστυ
μυς, ή δεν πάει με τυ χούγια μυς,
τσυκ, μια κλοτσέυ, κι όξω υπό την
πόρτυ... Έχουμε υποκτήσει βλέπεις τα'ιρα τη δύναμη της εγωιστικής υπεροψίας, έτσι δα που μυς
πολυχυϊδεύουνε...
Tu γράφο) όλυ τούτα δα με την
ευκαιρίυ της υνυμπουμπούλυς που
έχει ξεσπάσει τώρυ τελευτυίυ στο
νησί με τον προκομένο κυινούργιο
κυβερνήτη μυς, υλλά και γιυ vu
κάνω υρχή στη συνεργυσίυ που
είχυ τη τιμή νυ μου ζητήσει ο γείτονας μου απ' το Αειβάδι στη νεογέννητη εφημερίδα του.
Αλλος κουζουλός κι αυτός, θέλει λέει σώνει και καλά vu φωτίσει
τους Τσιριγώτες νυ βρούνε τον καλύτερο δρόμο τους. Κούνιυ που τον
κούνυγε...
Mu μωρέ Μανώλη υκόμυ δεν κατάλαβες, πως ο Τσιριγώτης, όπως
όλους τους Έλληνες, μονάχα τον
εαυτό του αφουγκράζεται κι ακλου0ά κι από συμβουλές όχι μονάχυ
δεν παίρνει, αλλά κυι τσινά μόλις
πυς νυ του πεις κυμιά κουβέντα;

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

έτοιμα γυναικεία
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πώληση

χονδρική - λιανική
I) Νικοπόλεωςό (πλ. Κολιάτσου) Τηλ. 8628.169
2). Ποταμός Κυθήρων 0733/31.481
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Ακαδημίας.

Ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην
εποχή μας είναι η ορθή επιλογή και η επιτυχημένη άσκηση ενός επαγγέλματος. Το επάγγελμα, ως οργανωμένη μορφή προσφοράς εργασίας προς το κοινωνικό σύνολο, γίνεται σήμερα με ορισμένους κανόνες και συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές.
και Επαγγελματική Εκπαίδευση, η
Η εργασία την οποία εκτελεί το
οποία προσφέρεται στα Τεχνικά
άτομο στα πλαίσια της επαγγελμακαι Επαγγελματικά Λύκεια.
τικής του απασχόλησης αποτελεί
Η φοίτηση στα Τεχνικά και Εσημαντικό προσδιοριστικό στοιπαγγελματικά Δύκεια αξιοποιεί τις
χείο της ατομικής και κοινωνικής
κλίσεις και τα διαφέροντα των
του ζωής. Με την εργασία το άτονέων και αυξάνει τις δυνατότητες
μο συμμετέχει στην παραγωγική
απασχόλησης, χωρίς να αποκλείει,
διαδικασία και συμβάλλει στην
σε όσους έχουν έφεση, να συνεχίπρόοδο KUI προκοπή του τόπου
σουν παραπέρα σπουδές στην τριτου. Από την άλλη πλευρά, για την
τοβάθμια εκπαίδευση.
προσφορά του αυτή, το άτομο αΤα δημόσια Τεχνικά και Επαγμείβεται και έτσι το επάγγελμα αγελματικά Λύκεια συνδυάζουν τη
ποβαίνει γι' αυτό πηγή εισοδήμαγενική παιδεία με την ειδική επαγτος.
γελματική κατάρτιση. Και όσοι με
Πέρα όμως από την κοινωνική
επιτυχία αποφοιτούν από αυτά έκαι οικονομική σημασία, το επάγχουν πολλές προοπτικές για επαγγελμα επηρεάζει την προσωπική
γελματική
αποκατάσταση
τόσο
και οικογενειακή ζωή του ατόμου.
στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο
Με την ένταξή του στον κόσμο
τομέα. Ακόμη, όσοι πάρουν απολυτης εργασίας διασφαλίζει την κοιτήριο δέσμης Α', Β' ή Δ' μπορούν
νωνική αποδοχή και βρίσκει καλύνα συμμετάσχουν στις Εενικές Ειτερη προσαρμογή στον κοινωνικό
σιτήριες Εξετάσεις για τις σχολές
του περίγυρο. Και η επιτυχημένη
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
επαγγελματική σταδιοδρομία δηΣτα Τεχνικά και Επαγγελματικά
μιουργεί αυτοπεποίθηση και οπωσΛύκεια υπάρχουν
προγράμματα
δήποτε εξασφαλίζει οικονομική ασπουδών που καλύπτουν τους εξής
σφάλεια και σιγουριά, ηρεμία και
ευρύτερους τομείς:
ψυχική ισορροπία.
I. Μηχανολογικό, 2. ΗλεκτροΕίναι πολύ σημαντικό για ένα
λογικό - Ηλεκτρονικό, 3. Δομικό,
νέο να επιλέξει σωστά το επάγγελ4. Χημικό και Μεταλλουργίας, 5.
μα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα
Εφαρμοσμένων Τεχνών, 6. Κλωκαι στις ικανότητές του. Και βασιστοϋφαντουργίας, 7. Πληροφορική προϋπόθεση για την ορθή επικής, 8. Οικονομίας και Διοίκησης,
λογή και επιτυχημένη άσκηση του
9. Εεωργικό και Κτηνοτροφικό, 10.
είναι η ενημέρωση από την μια
Κοινωνικών Υπηρεσκόν, 11. Ναυτιπλευρά και η κατάλληλη θεωρητικό, 12. Ναυτικής εκπαίδευσης.
κή και πρακτική κατάρτιση από
Στους τομείς αυτούς λειτουργούν
την άλλη. Ειατί σήμερα, περισσότμήματα ειδικεύσεων.
τερο από κάθε άλλη προηγούμενη
Η φοίτηση είναι δωρεάν και
εποχή, για να επιτύχει κανείς στον
διαρκεί τρία χρόνια. Στην Α' τάξη
επαγγελματικό του τομέα πρέπει να
εγγράφονται απόφοιτοι του τριταέχει τις απαραίτητες γνώσεις, τις
ξίου Ευμνασίου. Το πρόγραμμα μαειδικές ικανότητες και δεξιότητες
θημάτιον της Α' τάξεως περιλαμKUI την κατάλληλη εμπειρία, που
βάνει μαθήματα γενικής Παιδείας
μόνο με τη φοίτηση σε ανάλογες
και μαθήματα ειδικά που είναι ότεχνικές και επαγγελματικές σχομως τα ίδια για όλους τους τομείς
λές αποκτώνται.
και όλα τα τμήματα ειδικοτήτων.
Η στήλη αυτή θα αποφύγει τις
Το πρόγραμμα για τις Β' και Ε'
θεωρητικές αναλύσεις και περιγρατάξεις, περιλαμβάνει επίσης μαθήφές των διαφόρων επαγγελμάτων
ματα γενικής παιδείας και μαθήμακαι των ικανοτήτων και δεξιοτήτων
τα ειδικότητας τα οποία όμως είναι
που το καθένα απαιτεί. Θα προσπαδιαφορετικά από τομέα σε τομέα
θήσει, όμως, να ενημερώσει τους
και από τμήμα σε τμήμα.
νέους για τις δυνατότητες που έΕια τους μαθητές των Τ.Ε.Α. εκχουν για μια πιο πέρα εκπαίδευση,
δίδονται κατάλληλα διδακτικά βιη οποία θα τους υπόσχεται μια πιο
βλία τα οποία διανέμονοναι δωσίγουρη επαγγελματική απασχόληρεάν. Η πρακτική άσκηση των μαση και επαγγελματική αποκατάσταθητών γίνεται στο σχολείο και σε
ση. Kui η ενημέρωση αυτή θα αεργαστήρια που διαθέτουν τον απαπευθύνεται κυρίως στους νέους που
ραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα
έχουν τελειώσει το Ευμνάσιο, τους
και εργαλεία σύγχρονης τεχνολονέους που έχουν συμπληρώσει τα
γίας. Τα υλικά που απαιτούνται για
έτη της υποχρεωτικής τους εκπαίτην άσκηση δίνονται δωρεάν. Οι
δευσης.
ασκήσεις γίνονται κατά μικρές ομάδες ή κατ' άτομο με την επίβλεΜετά την αποφοίτηση από το
ψη των εκπαιδευτικών. Εια την διΕυμνάσιο ανοίγονται πολλοί δρόδασκαλία και παρουσίαση τιον μαμοι εκπαίδευσης και απασχόλησης.
θημάτων ειδικότητας χρησιμοποιΈνας από τους δρόμους αυτούς είούνται σύγχρονα εποπτικά μέσα.
ναι και η Δευτεροβάθμια Τεχνική
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Ασπασία

Καλοκαιρινού,
Διαιτολόγος
Συνεχίζοντας την επαφή με την
σωστή διατροφή του ατόμου, πρέπει να αναφέρω ότι ο οργανισμός
έχει ανάγκη από ορισμένα θρεπτικά συστατικά που προμηθεύεται
από τις τροφές. Αυτά είναι οι πρωτείνες, οι υδατάνθρακες, τα λιπίδια,
οι βιταμίνες, τα άλατα και τα ιχνοστοιχεία και το νερό.
Ένα από τα σημαντικότερα θρεπτικά συστατικά, που θα εξετάσουμε σ' αυτό το άρθρο είναι οι πρωτείνες. Οι δομικοί λίθοι των πρωτεϊνών είναι τα αμινοξέα. Ό τ α ν οι
πρωτείνες πέπτονται από τον οργανισμό, η τελική μορφή του μεταβολισμού τους είναι τα αμινοξέα.
Υπάρχουν 20 αμινοξέα τα οποία
ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού τους, δημιουργούν τις πρωτείνες. Τα αμινοξέα είναι ότι ακριβώς τα γράμματα στις λέξεις, ανάλογα με το πως θα συνταχθούν μας
δίνουν μια λέξη, δηλαδή μια πρωτείνη.
Ορισμένα αμινοξέα είναι απαραίτητα στον οργανισμό και πρέπει
να τα πάρει αυτούσια με τις τροφές, γιατί δεν μπορεί να τα συνθέσει και ονομάζονται απαραίτητα ή
ουσιώδη αμινοξέα. Τα μη απαραίτητα ή μη ουσιώδη μπορούν να
συντεθούν στον οργανισμόο και
δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα
για την πρόσληψή τους.
Οι πρωτείνες με τη βοήθεια ενζύμο)ν πέπτονται στον οργανισμό
σχηματίζοντας όπως είπαμε τα αμινοξέα.
Οι πρωτείνες παίζουν σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση του οργανισμού. Προμηθεύουν
τον οργανισμό του παιδιού, στη
διάρκεια της ανάπτυξής του τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάπλαση και ανάπτυξη των κυττάρων
που δημιουργούνται ή καταστρέφονται και αναπληρώνονται. Στον
ενήλικα αναπληρώνουν τα κύτταρα
που συνεχώς φθείρονται.
Οι πρωτείνες χωρίζονται σε φυτικής και ζωικής προέλευσης. Τώρα πια έχει γίνει παραδεκτό ότι
και οι φυτικές πρωτείνες είναι εξίσου καλής ποιότητας και μάλιστα
ορισμένες από αυτές, όπως του ρυζιού ή της σόγιας είναι ισάξιες με
τις ζωικές, αρκεί να συνδυαστούν
σωστά.
Κύριες πηγές πρωτεϊνών είναι το
κρέας, τα ψάρια και τα οστρακοειδή, τα πουλερικά, τα τυριά, τα αυγά, τα όσπρια, το γάλα και τα
προϊόντα του, εκτός από το βούτυρο, ενώ μικρότερα ποσοστά πρωτεϊνών περιέχονται στο ψωμί, στα
ζυμαρικά, στο ρύζι, στα λαχανικά,
στα δημητριακά και στους ξηρούς
καρπούς.

χοντας τη συνήθεια να κοιμάται τ' απογέματα, εκτός από τ'
απαραίτητα, σπίτι και κρεββάτι,
που ευτυχώς διαθέτω, χρειάζομαι

NEWS IN
BRIEF
By Helen G .

Panaretos

A E a s t e r this year, was celebrated at Kythera with splendor
and u n d e r marvelous w e a t h e r
conditions Fully-blossomed, the
island gave to its visitors the
best of itself with the divine
o d o r s of the flourishing shrubs,
the sage leaves, and the esparto, getting mixed with the
church's incense or with the
smell of the Easte lamb.
• O n March 27, Aris P. Tsitsilias the publisher of the news p a p e r «The voice of Kythera»,
and the magazine «Intellectual
K y t h e r a » , was killed at a car
accident. H e was born in 1922
and was the son fo the contender congressman of the Liberal
party, Pan. Tsitsilias. H e was
distinguished for his willingres
to strive and for his love towards the island.
• W o r k s for the construction
of the u n d e r g r o u n d t e l e p h o n e
installations f r o m K a r v o u n a d a
to P o t a m o s have begun. It is
hoped that this will solve some
of the telecomunication problems a m o n g o u r island's villages.
• T h e construction of small
hotel units, particularly in the
form of a p p a r t m e n t s , is continuing in the island. T h e business m a n , mr Steph. M o d e a s f r o m
Karavas has already o p t a i n e d
the a p p r o b a l for the action of
such a unit at Plat. A m m o s , an
investment at the level of Drs
80 million.
• A n exaltation is noted in the
sales of old and semi-destroyed
houses as welle. T h e s e houses,
which are often distinguished
for their architectural style, are
mostly bought by foreigners. A
good idea would be if the Kytherians residing a b r o a d , w h o
that have the financial ability,
hurried and bought and repaired some of t h e m , in o r d e r s to
save an inheritance which is in
danger.

Apu ένας υγιής άνθρωπος πρέπει
να καταναλώνει λογικά ποσά πρωτείνης ζωικής και φυτικής προέλευσης με προτίμηση - ό χ ι σε μεγάλες ποσότητες- στις ζωικές, γιατί είναι πλήρεις σε αμινοξέα, προσέχοντας όμως να μην επιβαρύνονται με μεγάλη περιεκτικότητα λιπιδίων, για τα οποία θα αναφερθώ
σε επόμενα άρθρα.

ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

και ησυχία. Έλα όμως που από
τότε που μπήκε ο χειμώνας ησυχία
δεν έχω, μια κι από τις τρισήμισυ
αρχίζει το σμπαροβολητό που σε
κάνει ν' αναρωτιέσαι αν μένεις στα
Φατσάδικα, ή στη λωρίδα της Εάζας; Εια όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει, τους πληροφορώ πως πρόκειται για το κυνήγι της Τσίχλας
που γίνεται στο πέραμα.
Μία των ημερών λοιπόν, είπα
ότι, αφού δεν κοιμάμαι που δεν
κοιμάμαι ας πάω κι εγώ. Παίρνω
καραμπίνα, δύο ζωστήρες και δύο
σκύλους για να μου βρέσκουνε τσι
σκοτωμένες και πάω για το δρόμο
Αγίου - Αία - Καρβουνάδας που
είναι το καλλίτερο πέραμα. Εκεί
βρήκα κάποιον που μ' είχε προλάβει κι είχε κι αυτός ένα κόθρο τον
οποίο, αφού περιεργάστηκαν αρκετά οι δικοί μου θεώρησαν καλό να
τον αρχίσουν στο θαθλητό, οπότε
αναγκάστηκα να τους κλείσω στ'
αυτοκίνητο. (Αυτοί τελικά κέρδισαν που γλύτωσαν το διαολόκρυο
που έκανε).
Πιάνω λοιπόν ένα πόστο και σε
λίγο έγινε το σώσε. Αρχισαν νάρχονται σωρό τ' αυτοκίνητα με δύοτρεις το καθένα. Ήρθανε κούρσες,
αγροτικά, τρακτεράκια, φρέζες, παπάκια, εξακοσάρες, Μερσεντές με
Αυστραλέζους, φορτηγά με Καλαμίτες, οι οποίοι παρετάσσοντο κατά μήκος του δρόμου και λίγο έλειψε να φτάσουν στην Κομπονάδα.
(Αυτό είχε και το καλό του γιατί
είμαστε κοντά-κοντά και ζεστενόμαστε).
Καθώς λοιπόν ατενίζαμε τον ορίζοντα και τα δόντια μας τρέμανε,
κάποιος επεσήμανε ένα υποψήφιο
θήραμα στα Κοντολιάνικα. Καθόμαστε όλοι χάμω, δεν βγάζαμε ανάσα και κει που ερχότανε ντουγρού καταπάνω μας ακούμε ένα
μπαμ και τη βλέπουμε να πέφτει.
Αίσχος λέμε. Κάποιος είχε κρυφτεί πιο κάτω σε μία σκιναρέα κι
ήταν εμπρός από τη γραμμή πυρός
τη δική μας. Σε λίγο όμως να κι
άλλη. Αυτή ερχότανε από ΆγιοΑία κατά μήκος της γραμμής μας.
Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Αδύνατο να μετρηθούν τα σμπάρα κι
αυτή με χαριτωμένα ζικ-ζακ να
τραβά ανενόχλητη για Ποταμό.
Και κάποιος να λέει: «Α μωρή
βρώμα, δε σε σκοτώσαμε, όμως στο
Νοσοκομείο σε στείλαμε».
Ξέχασα στερνά να ρωτήσω του
Μαριάτους τι έγινε. Αφού τελικά
δεν πέρασε άλλη, ρίξαμε καμιά διακοσαριά φυσίγγια στον αέρα (γι'
αυτό δεν κλείνουν αυτοί που τα
φτιάχνουν), και φύγαμε, αφού νύχτωσε πια.
Από τότε κοιμάμαι με μπαμπάκι
στ' αυτιά και σας συστήνω να κάνετε το ίδιο.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΜΠΑΖΟΥΡ · ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΜΑΡΘΑ ΚΑΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΔΡΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 Λ ΝΙΚΗΣ 2 ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΑΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Α ΚΕΚΡΩΠΟΣ 11-ΔΑΦΝΗ
Β ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 4 2 - Δ Α Φ Ν Η
Γ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 8 . - Ν. ΗΡΛΚΛΕΙΟΝ
ΤΗΛ. 90.27.829 - 97.31.125 - 90.27.708

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Χ. ΤΖΑΝΝΕΣ

ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ,
ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΟΜΟΝΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
Ε Γ Γ Υ Η Σ Η 15 Ε Τ Ω Ν

Τ. Ι Α Τ Ρ Ο Σ Π Α Θ / Κ Η Σ & Κ Α Ρ Δ / Κ Η Σ
Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Τ Ζ Α Ν Ν Ε Ι Ο Υ ΓΕΝ. Ν Ο Σ / Μ Ε Ι Ο Υ
ΠΕΙΡΑΙΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ: 5-8 μ . μ . Κ Α Θ ' ΕΚΑΣΤΗΝ
ΦΙΛΕΛΛΕΛΗΝΠΝ 40, Π Α Σ Α Λ Ι Μ Α Ν Ι ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 4529661

ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Λ Α Κ Ω Ν Ι Α Σ ΤΗΛ. 0735-91487, 91459

11 Α/Μ

Του τριβόλου η πεζούλα
ΚΙ Η

ΤΙ

ΣΗΜΑΙΝΕΙ;

Φίλος εκ Μυλοποτάμου διαμένων
εις Σύνδεϋ (όπου και γω κάποτε)
έχει κυρίαν αλλοδαπή ως σύζυγο.
Έβλεπε λοιπόν την εφημερίδα η
κυρία, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα ως μη γνωρίζουσα ελληνικά πέραν από κάτι Τσιριγώτικα της πεθεράς της. Εντυπωσιάστηκε
όμως
από κάτι σκίτσα και ρωτά το σύζυγο. «What means
ΤΡΙΒΟΛΟΣ?»
Δη?.αδή τι σημαίνει
Τρίβολος;
Πριν προλάβει ν' απαντήσει αυτός
πετάγεται η πεθερά «Οπού να του
δώσει γιότσα που γέμισε την εφημερίδα από οξαποδώ, ο αναποδϊτης».
Παρ' όλο που τα σκάγια δεν ήταν για μένα, φρόντισα κι έμαθα
και καθυσηχάζω την καλή γιαγιά.
Το σκίτσο πάνω πάνω είναι από
μια γερμανική έκδοση της Παλαιάς
Διαθήκης, άρα καθόλου
κατακριτέο. Το κάτω - κάτω δεν είναι αυτό
που φαντάστηκε.
Παρασύρθηκε
από την ουρά και τα κέρατα. 7οφτιαξε, όπως μου είπαν, ο κ. Χάρος, ζωγράφος εξ Αθηνών κι είναι
από την ε/,ληνική μυθολογία, ένας
σάτυρος δηλ. αυτός που συνόδευε
το μεθύστακα θεό Διόνυσο. Δεν είναι δηλ. Οξαποδώ όπως φαντάστηκε η καλή φίλη μας.

ΟΛΑ

ΛΙΚΑ

βέβαια εμένα καλό μου κάνουν γιατί όσο μένει όρθιος βρίσκω δουλειά. Το πρόβλημα θάναι σε λίγο
με τις... αντιρίδες που θα ψάχνουν
να μαζεύουν τα χαλάσματα.
(Μη μου πουν ότι δεν έγιναν όσα
γράφω γιατί θα τους πω πόσοι ήταν
και ΓΙ είπαν κι άντε να γυρεύουν
υδραυλικό να δουν ποιος έκανε νερά και μου τα είπε με το νι και με
το σίγμα. Για να δουν μάλιστα πόσα ξέρω θα τους συστήσω ν' αφήσουν τα ξένα ποτά -ουίσκυ κόκα
κόλες κ.λπ.- και να πίνουν και κανένα τσίπουρο ή ουζάκι που είναι
ελληνικά
κι ανάβουν και το αίμα...).

ΛΗΜΝΟΣ

Τι κοινό έχουν η Λήμνος και τα
Κύθηρα; Είναι και τα δύο νησιά
θα πείτε. Εχουν και κάτι άλλο όμως. Έχουν κι οι δύο Έπαρχο. Σιγά το λάχανο βέβαια. Ο δικός μας
είναι και δύο μέτρα μπόι (θάγραφα
κάτι για τους ψηλούς και άμυαλους, αλλά θα πάρουν τα σκάγια
και τον εκδότη). Στη Λήμνο λοιπόν
υπάρχει ένα χωριό που δεν είχε
νερό, ο Κάσπακας. Είδαν κι απόειδαν λοιπόν οι κάτοικοι και... κατέλαβαν το επαρχείο για να βρουν
το δίκιο τους.
Σε μας που το Επαρχείο τάκανε...
μούσκεμα, γλύτωσε .την κατάληψη
την τελευταία στιγμή. Όσο νάναι
οι Κασπασκιώτες ήταν πιο ζωηροί
από μας. Θάλεγα ν' αλλάξουμε έπαρχο μπας κι ησυχάζαμε,
αλλά
διάβασα ότι τον δικό τους τον σέρνουν στα δικαστήρια
για κάτι...
ποινικά, άρα δε μας συμφέρει προς
το παρόν μια κι ο δικός μας μόνο
για άλλα βάλλεται!

ΤΟΥ

Στο πρώτο φύλλο της «εφημερίδας του Επάρχου», όπως την λένε
στο Τσιρίγο αναφέρονται τα έργα
no υ έγιναν, ή θα γίνουν με ενέργειες του... Αρχηγού.
Μέσα κει
λέει ότι έβαλε το χέρι του για να
ξεμπλοκάρει
λιμάνι
αεροδρόμιο
κ.λπ. (Τρέμετε Δικοί μας γιατί δε
θ αφήσει τίποτα για σας με τη
φόρα που πήρε).
Στο 2ο φύλλο θα αναφέρει σειΡ« άλλων έργων που έγιναν κατόπιν ενεργειών του. Αυτά σας μεταφέρω κατ'
αποκλειστικότητα.
«Κατόπιν ενεργειών του Επάρχου κ. Γρηγ. Στεργιούλη ο Ενετός
Δόγης Νικολό Δάνδολο
υπεσχέθη
πίστωση 2.000 χρυσών
δουκάτων
για την επισκευή του φρουρίου Κυθήρων».
«Ύστερα από επίμονες προσπάθειες του κ. Στεργιούλη στον Άγγλο υπουργό Κάνιγκ ο τελευταίος
έδωσε τη διαβεβαίωση ότι σύντομα
θ' αρχίσει επί τέλους να κατασκευάζεται η Γέφυρα Κατουνίου σε
σ
χέδια του μηχανικού
Μάκφελ».
Λυτά είναι ραντεβού με την Ιστορία κύριε Πρωθυπουργέ, όχι τα δικά σας!!!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΟΥΣ

ΠΑΙΔΙΑ

Εγώ ξέρω ότι θα μου τόχει παράπονο ο τέως Νομάρχης κ. Φονρας που δεν γράφω τίποτα για τον
αντικαταστάτη
του. Να όμως που
δίνεται η ευκαιρία να τους ικανοποιήσω και τους δύο. Αποκαλύπτει
λοιπόν ο... Τρίβολος της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ».
ότι κάθε μέρα
σχεδόν, ο κ. Κυντομάρης
βομβαρδίζει τις εφημερίδες με
τηλεγραφήματα για μικροέργα, ή ασήμαντες ειδήσεις. Λέει μάλιστα για δύο
χαρακτηριστικά
στις 3.3.88 που για
να γραφούν 5-6 πόντοι είδηση πληρώθηκε στον ΟΤΕ το ποσό των
4.859 δρχ. και για τα δύο. Αν είναι
έτσι κύριε Κοντομάρη μου καλλίτερα μην στέρνεις τίποτα, μάζευε
έτσι 4-5 χιλιάρικα την ημέρα και
στο τέλος του χρόνου κάνε μια παιδική χαρά στο χωριό μου. Εγώ
σου υπόσχομαι να βάλω αναμνηστική πλάκα και να στείλω τηλεγράφημα στις εφημερίδες,
πληρωμένο από την τσέπη μου όμως κι
όχι να τα χρεώσω αλλού.

Α

ΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΓΟΙ> Αρχηγού.

στήριξης

Και

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

η

ι

μ

ι

μ

μ

με το

ΑΡΗ

Και των «Κυθήρων η Φωνή»
με τη σιωπή φωνάζει
-σπονδή στο θάνατο σουΟ τύπος μένει πιο φτωχός
-λύρα χωρίς δοξάρι-,
χωρίς τη δύναμή σου.
Κι αφήνεις έτσι δίχως φως
το όραμά σου, Άρη
κι άφωνη τη «Φωνή» σου.
Απ' το Διακόφτι χώμα
στον τάφο σου σκορπίζω,
λουλούδια στην ψυχή σου.
Και με πικρό το στόμα
σκέφτομαι και δακρύζω,
Άρη στην θύμησή σου.
Μ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ
Εγώ ολο κοίταζα την πινακίδα
μπας και πέσει σε κανένα κεφάλι.
Αυτήνε που γράφει «Δωρεά Μελπομένης Λιβανού κ.λπ.».
Άντε λοιπόν να
ευχαριστήσω
και γω με τη σειρά μου αυτούς που
πρέπει, γιατί, μα τον Τσάρο, αυτός
θα μας κάνει να ξεχάσουμε και την
ιστορία μας. Λες και γεννηθήκαμε
όλοι πέρυσι.
Η
ΖΗΛΕΙΑ

ΔΟΥΛΕΙΑ

ΔΕΝ

ΕΙΧΕ

Όλοι ξέρετε τι κάνει ο διάολος
όταν δεν έχει δουλειά. (Ο Τρίβολος
είναι άλλο και δε θέλω
σχόλια).
Οταν όμως δεν έχει δουλειά ο Έπαρχος ξέρετε τι κάνει; Βγάζει εφημερίδα. Σου λέει, ήτανε τρεις,
γίνανε τέσσερις και παρ' όλ' αυτά
καμιά δε με λιβανίζει.
Αντίθετα
μάλιστα οι περισσότερες
μου ρίχνουνε και μερικές μπηχτές
που
και που. Να σου τον λοιπόν και...
εκδίδεται κι αυτός μέσω... Γραφείου Τυπου. Κι ύστερα έγραψα εγώ
ότι είναι ανακριβές το ότι ζήτησε
να του συντάξουν και πολυχρόνιο.
Μωρέ και «πιστεύω» και «πατερημών», θα ζητήσει και να μου το
θυμάστε και πρόσεχε
Σεβασμιώτατε
γιατί θα μπει και στα... χωράφια
τα δικά σας (Δεν ξέρω αν άρχισε
ν' αφήνει και γένεια...).

ΔΕ

ΧΩΡΟΥΣΕ

Από κεντρικό χωριό του νησιού
ο καλός φίλος βγήκε στις μάντρες
των Αθηνών να βρει
αυτοκίνητο.
Βρίσκει λοιπόν ένα
μεταχειρισμένο
τζιπ ανατολικής
προέλευσης,
του
άρεσε, δίνει και καπάρο και είπε
να του το τυλίξουν. Όμως μόλις
πήγε να μπει μέσα είχε ένα πρόβλημα. Δε χωρούσε. (Ο φίλος μας
είναι κομμάτι ευτραφής και δεν έφτανε το τιμόνι). Γυρϊζει
λοιπόν
στην μάντρα και ζητά (όχι να tod
γο βάλουν σε καλαπόδι), αλλά να
το πάρουν πίσω.
Μετά από πολλά πήγαιν' έλα τελικά τα κατάφερε
. Τώρα ο
φίλος το φυσά και δεν κρυώνει και
μετρά με τη μεζούρα πριν παζαρέψει άλλο. (Εγώ του συστήνω να
παίρνει και απόβαρο
καλού-κακού).

ας είπαν μια παροιμία και γω
δεν την πολυκατάλαβα.
Είπαν μόνο «νάτανε η ζήλεια ψώρα
θα εγιόμιζ' όλη η χώρα». Εσείς καταλάβατε:

Μ

Ι ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

κιλό

• ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

οθηνΦγραμμ* i
Ά. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ & Σ'*„ Ο.Ε.
Πραξιτέλους
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η

ι

μ

105

ι

ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΦΑΤΣΕΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΛΕΩΦ. ΑΛΙΜΟΥ 131 & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΤΗΛ. 9932847

Μετά τις δημοτικές εκλογές πολλοί Δήμοι της χώρας
απέκτησαν
δημοτικούς
ραδιοσταθμούς.
Την
δόξα όμως και την πρωτοπορία την
διεκδικεί ένας δικός μας που δεν
είναι δήμαρχος, ή κοινοτάρχης, ήταν όμως πριν τις εκλογές.
Όπου βρεθεί λοιπόν κι όπου
σταθεί
διακηρύσσει,
ότι
αυτός
πρώτος το σκέφτηκε κι έβαλε μάλιστα μπροστά να το κάνει αλλά τον
σταμάτησε η αστυνομία, (θα μας
προκύψει και μάρτυρας στο τέλος!)
Για να του φύγει το μεράκι λοιπόν έχω μια πρόταση προς το Λάκη της Εγχωρίου Περιουσίας.
Να
του διαθέσει μια κορφή στο Μεμηγκάρι για να κάνει το κέφι του
(ούτως, ή άλλως μόνος του θ' ακούει όσα λέει). Με τον τρόπο αυτό και εμείς θα ησυχάσουμε
και
αυτός θα βρει δουλειά κι ίσως ν'
αποφασίσει έτσι να μην
ασχοληθεί ξανά με τα κοινά κι έτσι να
ησυχάσουν κι άλλοι...

Μούσκεμα τάκανε πάλι ο δικός
μου. Θυμήθηκε τις δόξες της 28ης
Οκτωβρίου και ως πρώτο μέλημά
του θέλησε να μάθει ποιος θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό.
Τηλεφα)νεί στο σχολείο και του λένε ένα
όνομα που μόλις το ακούει βγάζει
αφρούς. Στέλνει λοιπόν πρέσβυ και
ζητά να του απαντήσουν
εγγράφως
εντός 2 ωρών ποιος θα πει το λόγο.
Αμ έπος αμ έργον μέσα σε λίγα
λεπτά γράφουν την απάντηση και
την στέλνουν στον Αρχηγό.
Δυστυχώς δεν έμαθα ακόμη, αν ξέσπασε
σε τοίχους και γραφεία, όπως τότε
με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Ξέρω
όμως (γιατί όλα μαθαίνονται σ' αυτόν τον τόπο), ότι έγινε έξω φρενών και τους το χρωστά. Λέτε να
τους στείλει συγκούρβουλους
στο
Μουζάκι να τους περιλάβουν
οι
χωριανοί;

Η πένα σήμερα θρηνεί
κι η σάτυρα στενάζει
τον άδικο χαμό σου.

i
m

ΕΜΠΟΡΙΑ
ΥΛΙΚΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ,
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ι

ΑΕΙΒΑΔΙ - ΚΥΘΗΡΑ

ΥΛΙΚΑ - ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΑΜΕΣΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ

ι

ΣΤΟΝ

iiIAL,^

(χονδρική - λιανική)

Οικόπεδα - Μονοκατοικίαι - Διαμερίσματα
Καταστήματα - Εκτάσεις παραλιακοί κ.λπ.
Δια ξενοδοχεία και εργοστάσια

η

ΧΟΛΗ

ΚΑΙ Σ'
ΑΥΤΟ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ...

πώληση

ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 59, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ. 174 55
ΤΗΛ.: 9813953 - 9827156

ι

μένα δώσε μου χορό και σαματά και πάρε μου την ψυχή.
Νάμαι λοιπόν ο καλός σου τη Δευτέρα του Π<ίσχα στο χορό της Β'
Λυκείου να ετοιμάζομαι να τσιλιμπουρδίσω (και μην πείτε ντροπή
μου για την ηλικία μου γιατί θα
σας μισήσω).
Εκεί λοιπόν πούχα πιάσει μια
γωνιά και θαύμαζα τα νειάτα, ξετρυπώνει κι ένας μικρός και βγαίνει στο μικρόφωνο. Λέω, κανένα
ποίημα θα πει. Τι είπε όμως: Ευχαρίστησε λέει τον κ. Έπαρχο (τον
δικό μου καλέ), που έδωσε την αίθουσα για να γίνει ο χορός.
Γιάντα μωρέ συμπεθεράκι
τάπες
αυταδά; Εγώ το καταλαβαίνω ότι
κάποιος σου τόπε. Και συ μπορεί
νάσουνα αγέννητο. αλλά ο μπαμπάς
σου θα θυμάται ποιόν έπρεπε να
ευχαριστήσεις
και συ και γω και
όλοι, που γίνονται χοροί εκεί σ'
αυτή την αίθουσα.

ΠΛΕΞΙΓΚΛΆΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ

^

ΤΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ

Ε

Εγώ όλο συλλογή από προέδρους
κάνω. Τώρα πως μου είχε ξεφύγει
ο πρόεδρος Μυλοποτάμου ούτε γω
το ξέρω. Προσθέτω λοιπόν
στη
συλλογή μου κι αυτόν. (Με τους
προέδρους που έχω, όλο και κάποιον τίτλο θα κολλήσω και γω).
Έγιναν λοιπόν εκλογές στον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο Αθηνών κι ο
πράκτορας μου εκεί μου μετέδωσε
το εξής: Μπήκε προς το τέλος της
ψηφοφορίας ο κ. πρόεδρος και μια
και δεν είχε παραβάν ως μόνο
πρόσφορο μέρος για
συμπλήρωση
του ψηφοδελτίου
βρήκε το βήμα
(που δεν του αρέσει
καθόλου).
Βγήκε λοιπόν κι όσοι τον είδαν
όπου φύγει φύγει. Γιατί, καλός κι
άγιος ο πρόεδρος, αλλά άμα του
δώσεις μικρόφωνο του παίρνεις και
την ψυχή. Νόμισαν λοιπόν, ότι ετοιμάζεται για λόγο και σε δυο λεφτά έφυγαν όλοι. Αδικος ο κόπος
βέβαια γιατί παραδόξως ο άνθρωπος ψήφισε κι έφυγε, αλλά όποιος
καεί στην σούπα, λένε, φυσά και
το γιαούρτι.

Όταν ακούω για στηρίξεις
ο
νους μου πάει σε χαλάστρες κι ετοιμόρροπα που θέλουν
στήριγμα
για να μην πέσουν.
Φαίνεται όμως ότι η ορολογία
χρησιμοποιείται
κι α?.λού. Σύμφωνα λοιπόν με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες μου την Τετάρτη
9 Μαρτίου το βράδυ
μαζεύτηκαν
σε στέκι εντός του νησιού οι στυλοβάτες της Αρχής κι αφού φαίνεται διαπίστωσαν κινδύνους κατάρρευσης είπαν να ιδρύσουν επιτροπή

ΕΚΟΨΕ

ΤΟΝ...

in ιν

61

Τηλ.

Δ Ο Η Ν Δ

3 2 5 3 5 5 9

ΕΠΙΓΡΑΦΕΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

40

ΚΑΤΑΧΤΗΜΑΤΠΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΝΕΟΝ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΊΔΕΣ

I-

ΧΑΡΑΞΕΙΣ

Κ Α Τ Α Ι Κ Ε Υ " ΑΠΟ P L E X I G L A S S
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ
ΦΑΝΑΡΙΑ

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ—
ΕΤΟΙΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

i
i

i

ΤΗΑ. 0733-31420 & 31002
ΚΑΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 8, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
(ΟΠΙΣΘΕΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ «ΚΕΡΑΝΗΣ»)

ΤΗΑ.4127846 - 4112526

ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ, Απρίλιος

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1988

ΚΑΨΑΛΙ: Ανάγκη η καθαριότητα!
• Τι θα γίνει με τις
τουαλέτες;
Πλησιάζει το καλοκαίρι κι όπως
φαίνεται ένα ακόμη πρόβλημα Οα
μείνει άλυτο. Το Καψάλι, εκτός
των άλλων προβλημάτων του, δεν
έχει δημόσιες τουαλέτες. Στην τουριστική αιχμή του καλοκαιριού η
κατάσταση θυμίζει την Αθήνα του
I860 όπως την περιγράφει ο ποιητής.
«Απόπατος τεράστιος εν μέσω αποπάτων». Η υπερθολή στην έκφραση είναι για να συνειδητοποιήσουν οι αρμόδιοι την έκταση
του προβλήματος. Τα δημόσια αποχωρητήρια του μώλου έκλεισαν
κάποτε (ήταν κι αυτά χωρίς βόθρο
κι οι ακαθαρσίες κατέληγαν στη
θάλασσα) κι ενώ αναμένετο να ενδιαφερθεί κάποιος αρμόδιος για τη
λύση του θέματος, θεώρησαν καλλίτερο να τα κατεδαφίσουν τελείως! Αποτέλεσμα να μην υπάρχει
βράχος χωρίς χαρτιά υγείας ν' ανεμίζουν διαφημίζοντας τον τουρισμό μας. Έτσι έρχεται κι αυτό να

προστεθεί στις ακαθαρσίες που αφήνουν τα γιωτ του καλοκαιριού.
Τώρα οι εκατοντάδες λουόμενοι
πρέπει πλέον να προσέχουν εντός
κι εκτός της θάλασσας.
Έτσι πέρασαν δυο χειμώνες κι
έρχεται το δεύτερο καλοκαίρι και
το πρόβλημα αυτό προστίθεται στα
τόσα άλυτα του όμορφου Καψαλιού. Να δούμε πότε θ' αρχίσει να
υλοποιείται και το ΜΟΠ που έχει
την αποχέτευση σαν μοναδικό έργο

Υπόγειο καλώδιο του Ο Τ Ε
από Καρβουνάδα έως Ποταμό
Ά ρ χ ι σ α ν οι ε ρ γ α σ ί ε ς γ ι α τ η ν
κατασκευή υπόγειας καλωδιακ ή ς γ ρ α μ μ ή ς του Ο Τ Ε α π ό
Καρβουνάδα μέχρι Ποταμό. Το
έργο είχε από χ ρ ό ν ι α κριθεί
αναγκαίο, γιατί είναι γνωστό
ό τ ι τ α ε ν α έ ρ ι α κ α λ ώ δ ι α ε ί ν α ι ευπ ρ ό σ β λ η τ α στις καιρικές συνθ ή κ ε ς και δ ε ν β ο η θ ο ύ ν σ τ η ν
καλή επικοινωνία.
Τ ο έ ρ γ ο α ν α μ έ ν ε τ α ι να σ υ ν τελέσει σ τ η ν βελτίωση των τηλ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν α π ό τ ο έ ν α μέρος του ν η σ ι ο ύ σ τ ο ά λ λ ο , μάλλ ο ν ό μ ω ς ο υ δ έ ν Οα π ρ ο σ φ έ ρ ε ι
σ τ η ν τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α με τ ι ς εκτός του νησιού περιοχές. Η
τ ρ α γ ι κ ή κ α τ ά σ τ α σ η σ τ η ν υπερ α σ τ ι κ ή τ η λ ε φ ω ν ί α με τ α Κ ύ θηρα για την οποία γράψαμε
στο προηγούμενο φύλλο, οφείλ ε τ α ι κ α τ ά κ ύ ρ ι ο λ ό γ ο σ τ ο κέντρο Γυθείου, όπου υπάγονται
και τα Κ ύ θ η ρ α και τ ο ο π ο ί ο
χρησιμοποιεί
πεπαλαιωμένα
μ η χ α ν ή μ α τ α . Η σ κ έ ψ η να υπαχθεί το ν η σ ί μας σ τ ο π λ έ ο ν
σύγχρονο κέντρο της Σκάλας

Μ ο λ ά ω ν δεν έχει υλοποιηθεί
α κ ό μ η . Τ η ν ίδια βέβαια στιγμή καθυστερεί σημαντικά η
σ ύ ν δ ε σ η τ η λ ε φ ώ ν ω ν στις εγκεκριμένες αιτήσεις πολλών χωριών, όπως του Καραβά.
ΝΕΟΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Επέκταση των γνωστών δραστηριοτήτων του στην ενοικίαση μοτοποδηλάτων και θαλάσσιων ποδηλάτων κάνει ο νεαρός επιχειρηματίας από τα Τσικαλαρία Παναγ. Σ.
Αευτερέθος. Η μικρή επιχείρησή
του « Μ Ο Τ Ο R E N T PANAYOT1S»
μεγαλώνει συνεχώς και περιλαμβάνει εκτός από τα παραπάνω, γουίντ
σερφ, σχολή θαλάσσιου σκι και
μοτοσυκλετών.
Με δύο γραφεία στη Χώρα διευθύνει τις αντιπροσωπείες των εταιρειών Y A M A H A , SELVA, ΜΟT E B E C A N E , IFA ΜΖ, P I A G I O ,
SIMSON,
GILERA
και
τώρα
προσθέτει και τα τρακτέρ JOHN
D E E R E . Δε χρειάζεται να πούμε
καλές δουλειές γιατί αν κανείς είναι εργατικός και συνεπής και δουλεύει με ήθος αυτές έρχονται μόνες
τους.

στα Κύθηρα (μέχρι στιγμής), αν
και γι' αυτό θ' αναφερθούμε σύντομα, γιατί οι ευκαιρίες χάνονται η
μια μετά την άλλη. Στο σύντομο
αυτό σημείωμα απλά κρούομε τον
κα)δωνα του κινδύνου. Αργότερα θα
είμαστε αυστηρότεροι μια και κυνδυνεύουν τόσα και τόσα από την
αδιαφορία και την έλλειψη προγραμματισμού σ' ένα τομ£α που
τόσο εύκολα θάταν να δοθεί μια
λύση.

Ο ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
Μέχρι το τέλος του 1989 θα έχει
τελειώσει η κατασκευή του νέου
δρόμου Κορίνθου - Τριπόλεως. Η
διαδρομή αυτή, όταν ολοκληρωθεί
ο νέος δρόμος θα γίνεται σε 40
μόνο λεπτά, όταν σήμερα χρειάζονται 2 ώρες!
Ο προϋπολογισμός του έργου θα
φθάσει τα 20 δισ. δρχ. και η ολοκλήρωση του ενδιαφέρει άμεσα τα
Κύθηρα, αφού η διαδρομή από Πελοπόννησο αποτελεί πλέον συνήθη
τρόπο μετάβασης στο νησί μας, μετά δε την ολοκλήρωση του δρόμου
Σπάρτης - Γυθείου η διαδρομή Αθήνα - Γύθειο θα γίνεται πια σε
λιγότερο από 4 ώρες!

ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
Νέος Πρόεδρος στο Λιμενικό Ταμείο Κ υ θ ή ρ ω ν ο ρ ί σ τ η κ ε
ο κ. Ελευθ. Ν ο μ ι κ ό ς με α ν α π λ η ρ ω τ ή τ ο ν κ. Π ά ν ο Κορωναίο.
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ΟΙ ΚΟΜΗΝΟΙ
Γνωστό και διαδεδομένο στα
Κύθηρα το επώνυμο Κομηνός. Σε
πολλά χωριά, δεκάδες οικογένειες
φέρουν ένα ακόμη βυζαντινό επώνυμο. Το ότι όμως οι συμπατριώτες
μας της Αυστραλίας θα σκέπτονταν
να μαγέψουν όλους - τ ρ ό π ο ς του
λέγειν- τους εκ Κυθήρων και ανά
την γη Κομηνούς, δεν το φανταζόμαστε. Κι όμως. Όπως μας πληροφορεί το δελτίο του Kytherian Social Club της Κυθηραϊκής Αδελφότητας Σύδνεϋ, όσοι Κομηνοί
από την Αυστραλία, Η ΠΑ, Αγγλία,
Ελλάδα κ.λπ. επιθυμούν, μπορούν
να συμμετάσχουν σ' αυτό το σμίξιμο που θα γίνει το ΣΑΒΒΑΤΟ 10
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1988 στον Κυθηραϊκό χορό.
Opaiu ιδέα κι αν ακολουθήσουν
κι άλλοι Οα είναι κάτι το πρωτότυπο κι αξίζει τον κόπο να τους βοηθήσουμε. Τα «Κ» ήδη έχουν κατά
νουν μια μικρή έκπληξη για τους...
Κομηνούς. Ραντεβού το Σεπτέμβριο!

ΤΡΑΓΙΚΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ
Τραυματίστηκε βαρειά στις
18 Α π ρ ι λ ί ο υ σ ε τ ρ ο χ α ί ο α τ ύ χ η μα σ τ ο ν Π ε ι ρ α ι ά , ο κ α θ η γ η τ ή ς
τ ω ν μ α θ η μ α τ ι κ ώ ν Ευθ. Π ο λ υ χρονάκος, γραμπρός του
Γ.
Καλλίγερου-Πλάστη, από τη
Χώρα. Γενική η
συγκίνηση
σ τ ο νησί γιατί είχε υπηρετήσει
και στο Γυμνάσιο Κ υ θ ή ρ ω ν αφήνοντας άριστες εντυπώσεις.
Τ ο ν σ υ ν ο δ ε ύ ο υ ν οι ε υ χ έ ς ό λ ω ν
για ανάρρωση.

Ο

χορός

της

Κυθ.

Αδελφό-

τητας.
Στις 19 Μαρτίου έγινε ο χορός της
Κυθ. Αδελφότητας Πειραιώς - Αθηνών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με την ορχήστρα Γιάννη
Σταθή-Σπιθέα διασκέδασαν μέχρι
αργά με Τσιριγώτικους χορούς.
Παραυρέθηκαν οι κ.κ. Γ. Κασιμάτης, Γρηγ, Κασιμάτης, Γ. Στρατηγός, Σπ. Στρατηγός, Ν. Φατσέας,
Δ. Κόμης,
Νικολακάκης κ.ά.

Το λαχείο του Καλάμου

Τ' αδελφάκι του «Ιόνιον»
Τη νύχτα του Επιτάφιου, ένα ευχάριστο γεγονός έδωσε γενικά άλλο τόνο στην εκ φύσεως λυπητερή
μέρα. Ή τ α ν τα σφυρίγματα του
νέου πλοίου των Β. ΜΑΝΟΥΣΟΥ
- Μ. ΣΤΑΘΑΚΗ, που καθώς ερχόταν από την Αγγλία για τον Πειραιά πέρασε σιμά-σιμά στην Αγ.
Πελαγία. «Δράστης» της χαράς ο
Τσιριγοπης καπετάνιος του νέου
καραβιού ΒΑΣ. Α Ε Ο Ν Τ Α Ρ Α Κ Η Σ
που τόνωσε περισσότερο όσα γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για
το πλοίο αυτό και τη λαχτάρα των
Κυθηρίων και Αντικυθηρίων να το
δουν στα «νερά» τους. Το «ΜΗΑΟΣ ΕΞΠΡΕΣ», όπως είναι το όνο-

μα του νέου πλοίου, υποδέχτηκαν
με κορναρίσματα χαράς κάτοικοι
της Αγ. Πελαγίας και του Ποταμού.
Επ' ευκαιρία αναφέρουμε ότι η
βλάβη στο «ΙΟΝΙΟΝ» απεκατεΣτιγμιότυπα από την κλήρωση του λαχείου
(Στο άκρο δεξιά ο εικονιζόμενος δεν είναι ο Ντ. Ρούσσος. Όποιος τον βρει
κερδίζει γαρδούμπα στον «ΤΟΞΟΤΗ»).

στάθει και θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τα νησιά μας όπως τόσα
χρόνια τώρα.

STAINLESS STEEL 18/101

GUARANTEE
ΕΓΓνΗΣΗ
LA GARAMTE
'
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΚΩΗ/ΗΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 1

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ.: 4913364 - 4130239

Έγινε τη Δευτέρα του Πάσχα
στον Κάλαμο, η κλήρωση του λαχνού του συλλόγου «Η Προκοπή».
«Πρόκοψαν» με το λαχείο οι: Ανθ.
Μόρφης που κέρδισε ένα αυτοκίνητο Scotia, η Ειρ. Μεγαλοοικονόμου,
ένα πλυντήριο Eskimo και ο οικον.
έφορος Κυθήρων κ. Φωκ. Παπαδημητρίου που κέρδισε μια ηλεκτρική κουζίνα, επίσης Eskimo.

*

• Ανακοινώθηκε η δημοπράτηση
του έργου ύδρευσης της κοινότητας
Ποταμού
Αντικυθήρων,
ύψους
προϋπολογισμού 5.500.000 δρχ.
• Προκηρύχθηκαν από το Τριφύλειο Νοσοκομείο στον Ποταμό 7
νέες θέσεις για κάλυψη ελλείψεων
στο προσωπικό. Μεταξύ αυτών είvui βοηθού μικροβιολόγου, θυρωρού, κηπουρού, τραυματιοφορέα,
βοηθού νοσοκόμου, νυχτοφύλακα
κ.ά. Ή δ η έχουν υποβληθεί περί
τις 70 αιτήσεις ενδιαφερομένων.
• Το οδοντιατρικό τμήμα του Τριφυλείου Νοσοκομείου έφθασε να
δέχεται περί τους 20 ασθενείς την
ημέρα. Στο τμήμα αυτό που συνεστήθη πρόσφατα, εργάζεται ο κ.
Ευστρ. Κασιμάτης για τον οποίο
γράψαμε σε προηγούμενο φύλλο.
• Σημαντικό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με αδέσποτα σκυλιά τα
οποία κατασπαράσσουν upvm. Ο
κτηνίατρος δεν προλαβαίνει να ασχολείται με εγχειρήσεις στα ατυχ ή ζώα, όπου βέβαια υπάρχουν περιθώρια. Επειδή η λύση του προβλήματος δεν είναι εύκολη συστήνεται στους κατόχους σκυλιών να
τα περιορίσουν.
• Ομιλία με θέμα «Η ΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ», οργανώνει η *
Εταιρεία Κυθυραϊκών Μελετών τη
Δευτέρα 9-5-1988 8 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Κυθηρίων με ομιλίτρια την κ. Πόπη Κούση - Παπαδάκη.
• Επένδυση ύψους 80 περίπου εκ.
δρχ. θα γίνει σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα παραδοσιακού χαρακτήρα στην Πλατέα Άμμο. Θα αφορά 91 κλίνες Γ' κατηγορίας και ήδη εγκρίθηκε η οικονομοτεχνική μελέτη κι αναμένεται η
υποβολή αιτήσεως για την υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο 1262.
Επιχειρηματίας είναι ο κ. ΣΤΕΦ·
ΜΟΔΕΑΣ από τον Καραβά.
• Στη σειρά ντοκυμαντέρ της ΕΤΙ «η άγνωστη Ελλάδα» 0α π α ρ ο υ σιαστεί, αποτελώντας συγχρόνως
και πιλότο της εκπομπής, «Το μηχάνημα των Αντικυθήρων» με σκηνοθέτη τον Γ. Παπαδογεαιργή και
κόστος τα 3.000.000 δρχ.
• Έκθεση ζωγραφικής - γλυπτικής γίνεται στο Πνευματικό Κέντρο Κυθηρίων (Θεμιστοκλέους 5)
από 24 Απριλίου μέχρι 5 Μαΐου με
έργα της κυρίας ΒΕΤΗΣ ΜΕΓΑΑΟΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΑΜΙΟΥ.
• Η φωτογραφία του Καψαλιού
από το ημερολόγιο του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών, όπως την
είδε ο αριστοτεχνικός φακός του
Γ. Κουρεμπανά, κοσμεί το αφιέρωμα για το περιβάλλον που έκανε
στο φύλλο της 10.3.88 ο «ΟΙΚΟΝ Ο Μ Ι Κ Ο Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», ο οποίος συνεχίζοντας την παράδοσίΐ
των εξαιρετικών αφιερωμάτο)ν παρουσιάζει τους κινδύνους από περί'
βαντολλογική καταστροφή

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΛΕΞ. ΜΠΑΦΙΤΗΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΊΊΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΟΣ

ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
(αυτοκίνητος οικοσκευές)
PANAYOTIS

MOPEDS MOTOR CYCLES
CANOES. PEDALBOATS.
SURFING BOARDS
WATER SKIS
KYTHIRA: CHORA-KAPSALI
TEL 31004. 31700. 31551

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

(εισαγωγές, ε ξ α γ ω γ έ ς )

I. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 2, 1ος όροφος
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18535
ΤΗΛ. 4124096, 4119750, 4614939
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*

