ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1986
ΑΘΗΝΑ
' Ε τ ο ς 11

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Κ Υ Θ Η Ρ Ι Ω Ν ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κ Α Ι Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΠΟΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

Ιδρυτής - Δ»ευθυντής : ΠΑΝ.

Γ. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ ,

Γεν. Επιθεωρητής

ΚΥΘΗΡΑ Ι ΚΟΥ

Αριθ. φύλ. 104

ΛΑΟΥ.

Ίφιγενείας 59 Καλλιθέα - Τηλ. Θ5 96 478

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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176.300.000 ΔΡΑΧΜΕΣ
ΣΤΑ Κ Υ Θ Η Ρ Α ΓΙΑ 1 0 1986
της Α.Ε. του Ιονίου Παν)ρίου
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ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ,

15.12.1985

Το συνηθισμένο ρητορικό σχήμα, με το οποίο αναγορεύεται
η ίδρυση Πανεπιστημίου ιος σταθμός στην ιστορία του πνεύματος
και του πολιτισμού ενός λαού, δεν αρκεί, ασφαλώς, για να συνειδητοποιήσει τη σημασία που έχει η σημερινή μέρα·
Όλοι οφείλαμε να συνειδητοποιούμε τη σημασία των γεγονότων των οποίων είμαστε μάρτυρες. Για να γίνει αυτό σήμερα,
είναι, νομίζω, χρήσιμο να φέρουμε στη μνήμη μας, σε γενικές
αδρές γραμμές, την -ιστορία του πανεπιστημίου γενικά, καθώς
και τη φυσιογνωμία, το ρόλο και τους στόχους του Ιόνιου Πανεπιστημίου που εγκαινιάζαμε.
Οι φιλοσοφικές σχολές της κλασικής αρχαιότητας και των
ελληνιστικών χρόνων (των Αθηνών, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας κ.ά.) αποτελούν τους μακρυνούς προδρόμους του πολύ
μεταγενέστερου πανεπιστημίου της Ευρώπης. Ο πλησιέστερος
πρόγονος του πανεπιστημιακού θεσμού ήταν ασφαλώς το «Πανδιδακτήρ-ιρν» της Κωνσταντινούπολης, που ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα

Ανακοίνωοη Νοραρχίας
Πειραιά - Νήοων
Σας γνωρίζουμε ότι ο Κανον. 2908) 83 ECK που αφορά
αντικαταστάσεις και
εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των αλιευτικών σκαψνώ Παράκτιας Μέσης και
Υπερπόντιας Αλιείας καθώς
κ
αι εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών
παρατάθηκε
και ισχύει για ένα έτος, δηλαδή μέχρι τέλος 1986 με τη
διαφορά ότι οι αιτήσεις που
θα υποβληθούν στο Φεόγκα
θα εξετασθούν μόνο μια φοΡά εντός του 1986 αντί για
δύο που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Με τον παραπάνω κανονισμό επιδοτούνται τα εγκεκριμένα προγράμματα μέχρι
ποσοστού 50% (συνήθως είναι 35%) της αξίας ναυπήγησης του νέου σκάφους της

μηχανής του εξοπλισμού και
ων εγκαταστάσεων υδατο
καλλιεργειών εκτός βέβαια
από την επιδότηση του Ελληνικού Δημοσίου (20%) πε
ρίπου. Σημειώνουμε ότι οι
αιτήσεις μαζί με όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά,
πρέπει να υποβληθούν στην
Υπηρεσία μας το αργότερο
μέχρι 15 Μαρτίου 1986 προκειμένου να
προωθηθούν
στην ΕΟΚ για έγκριση.
Για περισσότερες πληροφορίες και παροχή οδηγιών
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωούν με
την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 5243512, 5230541.
Ο Προϊστάμενος Εποπτείας
Μιχ. Γαβαλάς
Ιχθυολόγος με 2ο βαθμό

και αποτέλεσε το πρώτο κρατικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
στον ευρωπαϊκό χώρο.
Η ιστορία όμως του ευρωπαϊκού πανεπιστημίου αρχίζει ουσιαστικά το 12ο αιώνα, με την ίδρυση των Πανεπιστημίων της
Μπολώνια και του Παρισιού, που δρομολόγησε την πορεία του
ευρωπαϊκού πνεύματος.
Τρεις μεγάλες εποχές μπορεί να διακρίνει κανείς στην ιστορία του ευρωπαϊκού πανεπιστημίου:
α) Την εποχή του μεσαιωνικού πανεπιστημίου (12ος-14ος
αιώνες) .
β) Την εποχή του πανεπιστημίου της Αναγέννησης που συνδέθηκε αργότερα με την εποχή της Μεταρρύθμισης (14ος—17ος
αι.) και
γ) Την εποχή του νεώτερου πανεπιστημίου από τον 18ο μέχρι και τα μέσα του αιώνα μας.
Εδώ πρέπει να επισημάνομε ότι τα όρια των εποχών αυτών
είναι δυσδιάκριτα και σε μεγάλο βαθμό δεν ανταποκρίνονται στην
ιστορική πραγματικότητα το>ν διαφόρων περιοχών της Ευρώπης.
Μεγάλοι σταθμοί του ευρωπαϊκού πνεύματος και της πολιτικής
ιστορίας της Ηπείρου μας, όπως ο μεταμεσαιωνικός ουμανισμός,
η μεταρρύθμιση, ο διαφώτισες, ο Γερμανικός ιδεαλισμός, η απολυταρχία, η Γαλλική Επανάσταση κ.ά., επέδρασαν διαφορετικά
και σε 'διαφορετικές εποχές στην εξέλιξη των πανεπιστημίων των
διαφόρων περιοχών. Διαφορετική είναι, επίσης, στις διάφορες χώρες και η επιβίωση μεσαιωνικών 'δομών και προτύπων λειτουργίας του πανεπιστημιακού θεσμού·
Αξίζει να 'δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά του μεσαιωνικού
πανεπιστημίου που εξαπλώθηκε με γρήγορο ρυθμό σε πολλές πόλεις της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Αγγλίας και
των γερμανόφωνων χωρών και κληροδότησε στην πανεπιστημιακή ιστορία αρχές οι οποίες επέζησαν στη νεώτερη εποχή σε διαφορετικές βάσεις.
Από τα μέσα του 13ου αιώνα το πανεπιστήμιο πήρε την επωνυμία: «STUDIUM GENERALE U N I V E R S I T A T E S ΜΑG I S T R O R N M E T STUDENTIUM) . 0 τίτλος αυτός δεν εκφράζει μόνο την έκταση σπουδών, αλλά και το μονοπώλιο διδασκαλίας της 'θεολογίας, της φιλολογίας, της νομικής και των άλλων επιστημών, που αναγνωρίζονταν ή επιτρέπονταν τότε.
Η δομή του μεσαιωνικού πανεπιστημίου είναι άξια ιδιαίτερης προσοχής. Συνίσταται από τους συλλόγους των πανεπιστημιακών δασκάλων και φοιτητών, που ζουν κοινοβιακά στους πανεπιστημιακούς χώρους, οι οποίοι ανήκουν συνήθως στην Εκκλησία. Είναι αυτόνομοι οργανισμοί, με δικό τους καταστατικό και
με διοικητικά και δικαισδοτικά δικαιώματα. Σ τ η συλλογική αυτοδιοίκηση του πανεπιστημίου συμμετέχουν με ψήφο φοιτητές και
δάσκαλοι. Βασική αρχή της αυτοδιοίκησης είναι η L I B E R T A S
SCOLASTICA.
Το μεσαιωνικό πανεπιστήμιο βρίσκεται σε πλήρη εξάρτηση
από την Εκκλησία. Ιδρύεται με άδεια του Πάπα, με την οποία
παραχωρούνται και τα προνόμια, όπως το δικαίω:μα διδασκαλίας
του ρωμαϊκού και του κανονικού δικαίου, το δικαίωμα απονομής
διδακτορικών διπλωμάτων κ.ά. Δάσκαλοι και φοιτητές ήσαν κληρικοί. Για το περιεχόμενο της διδασκαλίας δεν ίσχυε η LIBERT A S SCOLASTICA, αλλά ο αυστηρός έλεγχος της Εκκλησίας.
Οι επιστήμες που διδάσκονταν ήταν κυρίως η Θεολογία, η
Νομική, η Ιατρική και οι Καλές τέχνες ως προκαταρκτικό ή γενικό μάθημα.
Με την επίδραση των πνευματικών ρευμάτων της Αναγέν(Συνέχεια στη σελ. 4)

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΑΝΟΙΚΤΕΣ 0! ΠΟΡΤΕΣ ΤΗΪ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΒΕ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΟΗ ΙΟΝ ΚΥθΗΡΟΗ
, ^ Διαχείριση και η διοίκηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας Κυθήρων ανατίθεται στην επιτροπή εγχώριας περιουσ.ας, για λόγους προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

Η επιτροπή αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας
(αρισμ. αποφ. 23)86) δέχτηκε αίτηση του υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και ανακάλεσε προηγούμενη
απόφασή της με την οποία η διαχείριση της περιουσίας
ανατέθηκε προσωρινά στη Μητρόπολη Κυθήρων (αριθμ.
αποφάσεως 340)85).
Ειδικότερα με το π. δ ) μ α 272)85 η διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Παναγ ας Μυρτιδιώτισσας, της Αγίας Μόνης και του Αγ. Ιωάννου Κυθήρων, ανατέθηκε στην επιτροπή εγχώριας περιουσίας.
Η επιτροπή αναστολών του ΣτΕ κρίνοντας ότι η αφαίρεση της διαχείρισης της περιουσίας από τη Μητρόπολη
Κυθήρων «θα επέφερε ανεπανόρθωτη βλάβη σ' αυτήν» ανέστειλε την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του προεδρικού διατάγματος.
Σημειώνεται ότι η Μητρόπολη Κυθήρων έχει προσφύγει στο ΣτΕ και ζητεί την ακύρωση των παραπάνω διατάξεων.
I
I

Η ιΝομαρχία Πειραιά, στην προσπάθειά της να διευκολύνει τους πολίτες που συναλλάσσονται, για διάφορους
λόγους, με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, οργάνωσε το ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
Το Γραφείο στεγάζετια στην οδό Γρηγόρη Λαμπράκη 144, στο'νι α ' όροφο και τα τηλέφωνα είναι : 4136.603
και 4136.625.
Στόχος του Γραφείου είναι να δίνει γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρίες κάθε πληροφορία που αφορά τις σχέσεις του πολίτη με το Δημόσιο.
Πιο συγκεκριμένα, ο πολίτης μπορεί, απευθυνόμενος
στο Γραφείο Ενημέρωσης, να πληροφορηθεί πώς, πού και
με ποιά δικαιολογητικά θα δηλώσει τη γέννηση του παιδιού του, θα εγγραφεί στα Μητρώα Αρρένων, θα εκδώσει
διαβατήριο, ή ακόμα και ερασιτεχνική άδεια κλπ.
Υπενθυμίζουμε ότι στο Δημαρχείο του Πειραιά λειτουργεί το Κέντρο Πληροφόρησης Νεότητας, που δίνει
πληροφορίες για κάθε θέμα που απασχολεί τη νεολαία.
Η λειτουργία των δύο Γραφείων είναι ένα πρώτο βήμα στην προσπάθεια να γίνουν οι σχέσεις του πολίτη με το
Δημόσιο καλύτερες, λιγότερο γραφειοκρατικές, περισσότερο ανθρώπινες και αποδοτικές, χωρίς άσκοπη ταλαιπωρία και χάσιμο χρόνου.

Στο φετινό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τοΰ
μαρχιακοϋ Διαμερίσματος Πειραιώς οι πιστώσεις κατά
περιοχή είναι:
ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
Δρχ. 176.300.000
ΤΡΟΙΖΗΝΙ Α Σ
»
113.423.000
ΑΙΓΙΝΗΣ
»
98.825.000
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
»
79.958.000
ΣΠΕΤΣΩΝ
»
34.000.000
ΥΔΡΑΣ
»
33.177.000
Οπως τόνισε ο Νομάρχης κ. ΦΟΥΡΑΣ, τό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1986 τοΰ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιώς — Νήσων είναι κατά 500 εκατ.
δρχ. μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 1985. Και σε κάθε Κοινότητα του νησιού μας και των Αντικυθήρων, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Νομαρχιακού Συμβούλου
κ. Μ. Μαλακού, χορηγούνται για εκτέλεση διαφόρων
προγραμματισθέντων έργων :
1. Κυθήρων
7.500.000
δρχ.
2. Ποταμού
67.000.000
3. Φριλιγκιανίκων
11.925.000
4. Μυρτιδίων
3.000.000
5. Λιβαδίου
5.500.000
6. Λογοθετιανίκων
1.000.000
7. Μητάτων
3.000.000
2.000.000
8. Μυλοποτάμου
300.000
9. Κοντολιανίκων
2.000.000
10. Καρβουνάδων
7.000.000
11. Φρατσίων
1.000.000
12. Αρωναδίκων
9.000.000
13. Καραβά
8.500.000
14. Ύδρευση Οχελών
28.500.000
15. Αντικυθήρων

Ο κ. Μαλακός μας πληροφορεί ακόμη ότι, μετά την
έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της οικονομοτεχνικής μελέτης για την αγορά πλοίου από τις Κοινότητες της Επαρχίας Κυθήρων,, εγκρίθηκαν από την Νομαρχία Πειραιά οι αποφάσεις όλων των Κοινοτήτων Κυθήρων και Αντικυθήρων για την ίδρυση Εταιρίας προς το
σκοπό αυτό. Πολύ σύντομα θα εγκριθούν και από το Υπ.
Εσωτερικών, ώστε η υλοποίηση του Τσιριγώτικου ονείρου να μπεί στην τελική εϋθεία.
Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος
Μηνάς Μαλακός
Σ Χ Με το 626) 17.1.1986 έγγραφό του προς το Γπ. Εσωτερικών, ο Νομάρχης Πειραιώς - Νήσων κ. Φούρας εισηγείται τ η σύσταση Επιχείρησης Ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας Κυθήρων.

Ο Κσθπραίκός Εύνδεορος
κοντά στους αναξιοπαθούντες
ουμπατριώτες μας
Το Δ. Σ. του ΚυΘηραϊκού
Συνδέσμου Αθηνών διέθεσε
το ποσό των 50.000 δρχ. για
την οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων συμπατριωτών μας για τις γιορτές των
Χριστουγέννων στην Αθήνα
και το Νησί μας, όπως άλλωστε κάνει κάθε χρόνο τόσο κατά τα Χριστούγεννα,
όσο και κατά το Πάσχα.
Παράλληλα αντιπροσωπεία του Δ. Σ. που την αποτελούσαν ο Αντ)δρος κ. Γ. Β.
Κασιμάτης και τα μέλη Μαρία Στρατηγού και Ά ν ν α
Καραμίχαλου επισκέφθηκαν
το Δημόσιο Ψυχιατρείο στο
Δαφνί και μοίρασαν δώρα,
(τσιγάρα, γλυκά κλπ.) στους

νοσηλευόμενους σ' αυτό, δυ
ατυχώς από πολλά χρόνια,
10 συμπατριώτες μας.
Η χαρά των ανθρώπων
αυτών δεν περιγράφεται που
είδαν να τους θυμούνται οι
συμπατριώτες μας τις άγιες
αυτές μέρες.
Κατά την επίσκεψη αυτή,
η Επιτροπή εξέτασε και την
δυνατότητα μεταφοράς ενός
ή δύο εξ αυτών, που μπορούν να ζήσουν κατά τη βεβαίωση των γιατρών τους,
και εκτός ψυχιατρείου, και
περίθαλψής τους στο Γηροκομείο.
Το θέμα συζητείται με την
Τοπική Εφορεία του Ιδρύματος.

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
9.000.000δργ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΥΛΑΙΜΟΝΑ
Ο Νομάρχης Αττικής κ.
Θ. Τσιμπούκης έστειλε στον
Πρόεδρο της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων
κ. Μ. Κασιμάτη,
έγγραφο
που ορίζει ότι:
«Σας γνωρίζομε ότι το Δι
οικητικό Συμβούλιο του Νομαρχιακού Ταμείου Αττικής
με την υπ αριθ. 36)30.12.
1985 πράξη της διέθεσε σε
σας ποσό 9.000.000 δρχ. για
την αντιμετώπιση των δαπα-

νών του έργου Κάμπιγκ Αυλαίμονα. Κατόπιν τούτου πα
ρακαλούμε να στείλετε στο
ΝΤΑ επικυρωμένη απόφαση
του Διοικ. Συμβουλίου σας
περ.' αποδοχής της εν λόγω
πίστωσης προκειμένου να κα
ταστεί δυνατή η είσπραξη
από σας του ανωτέρω ποσού.
Ο Πρόεδρος του Διοικ.
Συμβουλοίυ Θ. Τ Σ Ι Μ Π Ο Υ Κ Η Σ , Νομάρχης Αττικής.
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Κ ο ι ν ω ν ι κ ά
•

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
— 0 εξαίρετος νέος Αντώνης Παπαγεωργίου, αυτοκινητιστής - επιχειρηματίας, και η
χαριτωένη δεσποινίς Αικατερίνη Πάνου Κασιμάτη, αρραβωνιάστηκαν στην Αθήνα.
Ευχόμεθα γρήγορα η στέψη.
•

Γ Α Μ Ο Ι
— 0 Βασίλης Αλαίζος και
η χαριτωμένη δις Παναγιώτα
Ινατσανεβάκη τέλεσαν τους γάμους τους στον I . Ν. Αγοίυ
Κων) νου και Ελένης Πειραιώς
παρουσία πολλών συμπατριωτών μας.
Εν συνεχεία πήγανε στην οικογενειακή Ταβέρνα του Κορυδαλού και άρχισε η διασκέδαση μέχρι τις πρωινές ώρες.
Τους ευχόμεθα να ζήσουν ευτυχισμένοι.
Οικογένεια I. Γλυτσού
— Στις 27 Οκτωβρίου '85
έγινε ο γάμος του Γεωργίου Γαλιάτση και της χαριτωμένης δίδος Σοφίας Μαρκάκη, στον I .
Ν. Παναγίας Νεαπόλεως Λασιθίου Κρήτης.
Το μυστήριο τέλεσε ο Σεβ.
Μητροπολίτης Πέτρας Δημήτριος, βοηθούμενος από 3 ιερείς
Μετά την τελετή μετέβησαν στο
Τουριστικό περίπτερο του Δημοτικού κήπου Νεαπόλεως, όπου άρχισε το γλέντι με κρητικό συγκρότημα.
Ευχόμεθα να ζήσουν ευτυχισμένοι.
Οικογένεια I . Γλυτσού
— Ο Θεόδωρος Νικολούδης
γιατρός και η δις Βέτα Χαϊδεμένου τέλεσαν πολιτικό γάμο
στο I I . Φάληρο. Κατόπιν μετέβησαν στο σπίτι και σερβιρίστηκαν όλοι με ωραία γλυκά
και άφθονα ποτά. Οι νεόνυμφοι
ανεχώρησαν για γαμήλιο ταξίδι
στην Ιταλία.
Τους ευχόμαστε να ζήσουν.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Επιθυμώ να ευχαριστήσω και
να εκφράσω την ευγνωμοσύνη
μου προς όλους όσους συνέβαλαν, υποστήριξαν και βοήθησαν στην προβοΛη των εκθέσεών μου, μέ έργα Γλυπτικής
εξ ορειχάλκου στο Σύδνεϋ και
Καμπέρα Αυστραλίας.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον αξιότιμο κ. Γενικό Πρόξενο του
Σύδνεϋ κ. Ε. Πέϊον ο οποίος με
παρουσίασε και εγκαινίασε την
έκθεση μου, τον αξιότιμο Πρόξενο Δ. Αυστραλίας κ. Α. Καλλιδόπουλο, τον εκπρόσωπο Ελληνικού Τουρισμού Αυστραλίας
και την εν Σύδνεϋ Εθνική Τρά
πεζα Ελλάδος, που διέθεσαν
την αίθουσα μετά δεξιώσεως,
για την οργάνωσι της εκθέσεώς μου.
Τον ελληνικό τύπο Σύδνεϋ,
που με ευμενή κριτική και φωτογραψγίες με πρόβαλε Βήμα,
Κυθ. Βήμα, Ακρόπολις, Κόσμος, Ελληνικός Κύρηκας και
περιοδικό «Τό Νέο».
Επίσης το εις την Καμπέρα
Ελληνικό Κλάμπ, για την οργάνωση της εκθέσεως και φιλοξενία του.
Ιδια'.τερα ευχαριστώ τους φίλους και πατριώτες μου Κυθηρίους, συγγενείς.
Μετά τιμής και ευχαριστιών,
Β1ΚΗ
ΜΕΓΑΛΟΟΙ ΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΑΜΙΟΥ
ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΤΚΗ
Εκδίδεται κάθε μήνα
Ιδρυτής - Ιδιοκτήτης
Π. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ
Ιφιγενείας 59 Καλλιθέα
Τυπογραφείο:
ΜI Κ ΗΤΑ Κ. ΚΑΡΑΛΗ
Γερανίου 7 Τηλ. 52.33.965
Αθήνα. Τηλ. 9596.478
Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
α) Εσωτερικού δρχ. 500
δ) Εξωτερικού δολλ. 20
Η αλληλογραφία ν' απευθύνεται στην Ερασμία Π.
Κασιμάτη Ιφιγενείας 59
Καλλιθέα Αθήνα.

•

Π Ε Ν Θ Η

ΓΙΑΝΝΗΣ Π . ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
ΠΟΡΤΑΛΑΜΙΟΣ
Την 28.12.85
πέθανε στα
Π ορταλαμιάνικα σε ηλικία 78
ετών, ο Γιάννης Πέτρου Κασιμάτης. Η εκφορά του ήταν πάν
δήμος στην οποία προέστη ο Μη
τροπολίτης μας κ. Ιάκωβος ο
οποίος εξήρε τις αρετές του
εκλιπόντος. Τ η σύζυγό του Ά ν
να, τα τέκνα του Πέτρο, Μανώλη, Κούλα και Δημήτρη συλ
λυπούμεθα θερμά μετά των οικογενειών του.
Πάνος Κασιμάτης

ΠΑΝΑΓ. Γ. Λ Ε Ο Ν Τ Σ Ι Ν Η Σ
Στις 17 Νοεμβρίου 1985 πέθανε από ανακοπή της καρδιάς
στο Κρατικό Νοσοκομείο Αθη-^
νών και δίπλα στον αγαπημένο
του ανιψιό και εξαίρετο γιατρό
μας Εμμ. Μαν. Καλοκαιρινό, ο
Παναγιώτης Λεοντσίνης. Ή τ α ν
74 ετών. Η κηδεία του έγινε
από τον I . Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Κεραμουτού.
Γπήρξε καλός και αγαπητός
με τους συγγενείς του, γείτονες
και χωριανούς του. Όλοι αυτοί
και άλλοι πατριώτες του τον
συνόδευσαν στην τελευταία του
κατοικία. Ό λ η του τη ζωή την
πέρασε στο Κεραμουτό, κοντά
στην αγαπημένη του σύζυγο τη
Σταυρούλα, όπου έζησαν μαζί
28 χρόνια. Απόκτησαν τρία κορίτσια τα οποία αποκατέστησε
με τον καλύτερο τρόπο. 0 θεός να τον αναπαύση και να είναι ελαφρό το χώμα που τον
σκεπάζει.
Η σύζυγός του τΣαυρούλα, τα
παιδιά του Αλεξάνδρα - Βρετός Καλλιγέρου, Κατερίνα - Γι
ίργος Κατσανεβάκη, Γεωργία Γιώργος Λεοντσίνη.
Τ α εγγόνια του τ αδέλφια,
του και οι λοιποί συγγενείς.
Όλοι οι ανωτέρω ευχαριστούν θερμά όλους εκείνους που
με κάθε τρόπο τους συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος τους.
Ι· Γ.
—

·

—

Κ Ω Σ Τ Α Σ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
Πέθανε και κηδεύτηκε από
το Νεκροταφείο Κόκκινου Μύλου Αττικής, το απόγευμα της
24-1-86 ο πολύ γνωστός και αγαπητός συμπολίτης μας οδοντίατρος Κώστας Κορωναίος. Τον
αποχαιρέτησε ο Πάνος Φύλλης
με τα παρακάτω λόγια.
«Ήρεμα, απλά κι αθόρυδα,
έφυγε κι ο τιμημένος μας φίλος
ο αγωνιστής της ελευθερίας
στην κατοχή και στη χούντα,
εκείνος ο σύντροφος που δεν εί
χε άλλο στη γλώσσα του παρά
μόνο το μέλι για όλους τους αν
θρώπους του κόσμου, τους ίσιους τους ντρέτους, τους εραστές της Ειρήνης και της Ελευ
θερίας, ο Κώστας Κορωναίος
ο μεγάλος Ανθρωπιστής ο υπέροχος φίλος.
Πάνε λίγοι μόνο μήνες που ο
φίλος Νίκος Στρατηγός, ο γ ιός
του Δασκάλου, με ζύγωσε και
μου είπε: «... Κάτι πρέπει να
κάνωμε για το γιατρό τον Κορώνα ίο και για το Φώτιο, έχουμε χρέος να τους τιμήσουμε και
τους δύο...» Και του τώπα του
Κώστα. Χαμογέλασε συγκινημέ
-νος και είπε: «Ευχαριστώ το
Νίκο πολύ... Τον ευχαριστώ μα
για μένα δεν πρέπει... Για το
Γιάννη το Φώτιο ναί, οπωσδήποτε ναί, μα, διαστείτε...»
Μεγάλος ανθρωπιστής, μεγάλος Αγωνιστής, Πατριώτης μεγάλος. Κι όπως ταπεινός, σεμνός, υπερήφανος, άψογος κι
αφοσιωμένος στο ΧΡΕΟΣ προς
το Νησάκι...
τ Σ ο καλό αδερφέ μου και
φίλε, και χαιρετισμούς στον
Ποτή και στο Νίκο... Κάποτε
(το θυμάσε;) Μας -ε-θέρμαινε
αξέχαστα και τους τέσσερις η
ζεστή μας φιλία... Τώρα μόνος,
κρυώνω...
ΠΑΝ. ΦΥΛΛΗΣ

ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΩΣ 31.12.1985
Δωρεές Αρχιμ. Μελετίου Κλεούδη υπέρ των Τροφίμων 3000
Παν. και Χριστίνας Στάθη στη
μνήμη της μητέρας τους Σταματίνας 2.000 — Ιωάν. Π. Κομπή υπέρ των τροφίμων 10.000
— Αντ. και Ά ν ν α ς Κοέλη στη
μνήμη ανιψιάς των Ιωάννας
Μουρσελά 5.000 — Χαρ. Τζωρτζόπουλου στη μνήμη Χαρ. Σου
ρή 3.000 — Κων. Σαραντόπουλου στη μνήμη των γονέων του
Ξενοφώντος και Ελένης 10.000
— Δωρεά Αραβοελληνικής Τρά
πεζας υπέρ των Τροφίμων 5000
— Γεωργ. Στ. Βενάρδου στη
μνήμη των γονέων του τΣαματίου και Δαμιανής 2000 — Γεωργίου Στ. Βενάρδου στη μνήμη του γ ιού του Σταματίου
3000 — Μηνά και Ιωάννας
Σουρή στη μνήμη του αδελφού
των Χαρ. Π. Σουρή 5000 —
Νικ. Φατσέα, προέδρου του Κ.
Σ.Α. υπέρ των τροφίμων δρχ.
20.000 — Γεωργ. και Γρηγορίας Κονόμου στη μνήμη του αδελφού των Εμμ. Καλλιγέρου ή
Μπαγιώκου 5000 — Ιωάννου &
Ελένης Κονόμου στη μνήμη του
θείου των Εμμ. Καλλιγέρου ή
Μπαγιώκου 3000 — Διον. και
Τούλα Κουλεντιανού στη μνήμη
του θείου των Εμμ. Καλλιγέρου
ή Μπαγιώκου 1.500 — Οικ.

Εμμ. Λουράντου στη μνήμη του
θείου των Εμμ. Καλλιγέρου δρχ
1000 — Ρενέας Μ. Κασιμάτη
στη μνήμη του συζύγου της δρχ
300.000 — Βασιλικής Ζάννου,
στη μνήμη Μηνά Κασιμάτη δρχ
100.000 — Ηρώ Μ. Κασιμάτη
στη μνήμη Μηνά Κασιμάτη δρχ.
100.000 — Πέτρου Νικολαΐδη,
υπέρ των τροφίμων 50.000 —
Μαρίας Καραμπέτσου υπέρ των
τροφίμων 10.000 — Ευδοκίας
Καψάνη επί τη συμπληρώσει
4ετίας από του θανάτου του συζύγου της Ηρακλή θ. Καψάνη
5.000. — Σπύρος Βλαμάκης,
ταξίαρχος Αεροπορίας στη μνήμη των γονέων του Γεωργίου
και Πόπης δρχ. 3000 — Δωρεά του ιδίου στη μνήμη Γεωργίου Διακουμάκου 2.000 — ' Ελενας Βλαμάκη στη μνήμη του
πατρός της I. Φαρούτζια και
του αδελφού της Φραγκίσκου,
4000 — Αδαμαντίας, χήρας I.
Σεμιτέκογλου στη μνήμη του
συζύγου της αντί μνημοσύνου
30.000 δρχ. — Αναστασίας Γρίλ
λη - Δαλαρή, στη μνήμη του αδελφού της Κυρού Ιεροθέου,
Μητροπολίτη Κυθήρων 7000 —
Διονύση Κουλεντιανού (πώληση
διβλίου του) υπέρ των τροφίμων δρχ. 200.

ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1986
0 ι δωρεές προς τον Οίκο Ευγηρίας τον Ιανουάριο του έτους
1986 ήταν.
— Κούλα Εμμ. Καλλιγέρου
ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΑΓ. Μ Υ Ρ Ω Ν Α
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
0 Ευστράτιος Κατσανεβάκης
8.000 δρχ. και ο Δημ. Χαραλαμ
πίδης 2.000 στη μνήμη της
συζύγου του.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
0 Δημήτριος και ο Πέτρος
Ανδρόνικος ανεχώρησαν για
το Μπρίσμπαν της Αυστραλίας.
·
ΑΦΊΞΕΙς
Αφίχθη από την Αυστραλία
στις 16.12.1985 η κ. Βίκη Γ.
Σαμίου, σύζυγος του προοδευτικού επιχειρηματία στην πόλη
Πέρθ της Αυστραλίας, για την
αντάμωση των γονέων της, της
Σταματίας και του Σταύρου
Μεγαλοοικονόμου, από τον Ποταμό και των υπόλοιπων συγγενών της.
Η κ. Σαμίου είναι καλλιτέχνης γλυπτικής και ζωγραφικής. Παρουσίασε δε προ της
αναχωρήσεώς της από την Αυστραλία δύο εκθέσεις με έργα
της γλυπτικής εξ ορυχάλκου
στο Σύδνεϋ και στην Καμπέρα με μεγάλη επιτυχία όπως αναφέρει ο ελληνικός τοπικός τύ
πος με το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο Β έτη Μεγαλοοικονόμου
Σαμίου.

και Μαίρη και Γιώργου Γλυνου στη μνήμη του συζύγου και
πατρός των Εμμ. Καλλιγέρου Μπαγιώκου δρχ. 8.000.
— Αγροτικής Τραπέζης του
(Κεντρικού) υπέρ των τροφίμων του Οίκου δρχ. 100.000.
— Ελίζας Ν. Ασπιώτου στη
μνήμη του συζύγου της Νικολάου Χαρ. Ασπιώτου ομότ. καθ.
του Πανεπιστημίου θεσ) κης τ.
Πρυτάνεως 20.000 δραχμές.
— Ζωής Χαρ. Ασπιώτου στη
μνήμη του ανωτέρω καθ. Νικ.
Ασπιώτου 20.000 δραχμές.
— Ελπινίκης Νικ. Σκαπέσου, στη μνήμη του ανωτέρω
καθ. Ν. Ασπιώτου 20.000 δρχ.
— Αλεξάνδρα Λαζανά υπέρ
των Τροφίμων για τον Ιανουάριο 1986 1.900 δρχ.
— Δημ. Γ. Κομηνού στην
μνήμη της μητέρας του 3.000
— Παναγ. Γκούβερη στην
μνήμη γονέων και αδελφών του
2.000 δραχμές.
— Μαρίας Γ. Βενάρδου στη
μνήμη Παναγιώτας Α. Πρωτοψάλτη 2.000 δρχ.
— Σπυρίδωνος και Καλυψώς
Μιχαλακάκη στη μνήμη Καλυψώς Σπυρ. Μιχαλακάκη δρχ.
5.000.
— Σπυρίδωνος Αντύπα στη
μνήμη συζύγου του Καλλιόπης
δρχ. 4.500.
— Ιωάννου Σ. Μασσέλου στη
μνήμη Ελένης Μασσέλου 5000
— Παναγιώτη Κ. Σταματούδη υπέρ Ιδρύματος 2.000.

«ΚΥΘΗΡΑΐΚΟΝ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
—Εισιτήρια: Εσωτερικού - Εξωτερικού.
Αεροπορικά - ακτοπλοϊκά - ιπτάμενα
δελφίνια - εκδρομές - τουρισμός - διαβατήρια.

ΚΛΗΡΙΚ0ΛΑΎΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
I. Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Κ Υ Θ Η Ρ Ω Ν
Την 26η Δεκεμβρίου λήξαντος
έτους έλαβε χώρα εις το Ιερό
Προσκύνημα της Αγίας Μόνης
Κυθήρων η τετάρτη κατά σειρό
ετησία Κληρικολαϊκή Συνέλευση της I. Μητροπόλεως Κυθήρων. Παρέστησαν οι εφημέριοι
της νήσου και οι κ.κ. επίτροποι
των ιερών ναών και Ιερών Προ
σκυνημάτων της νήσου.

ΨΗΦΙ Σ ΜΑ
Κύθηρα 26.12.1985
Εν Αγία Μόνη σήμερον τη
26η Δεκεμβρίου 1985 κατά την
Κληρικολαϊκή Συνέλευση που
έγινε απεφασίσθη όπως τα Ιερά Προσκυνήματα «Παναγία

Μετά τη θεία Λειτουργία την
οποία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ.κ. Ιάκωβος, μίλησε ο Σεβ. με θέμα:
«Αιρέσεις και σχίσματα». Ακολούθησε συζήτηση επί του θέματος και ασχολήθηκε η Συνέλευση και με άλλα θέματα που
αφορούν την συνεργασία εφημερίων και επιτρόπων.

Μυρτιδιώτισσα», «Αγία Μόνη»
και « Ά γ ι ο ς Ιωάννης» εν Κρημνώ, παραμείνουν ως έχουν και
εκφράζομεν την αντίθεσιν μας
κατά του Π.Δ. (δηλαδή να παραμε'νη ως Προϊστάμενος ο εκάστοτε Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης Κυθήρων).
Ακολουθούν υπογραφαί των
42 Συνέδρων της φωτογραφίας.

Τέλος η Συνέλευση εξέδωκε
ακόλουθο ψήφισμα:

Δ ύ ο επιοιοΑές
tou Mntpon. Κυθήρων
κ. Ιακώβου
Κύθηρα 31 Δεκ. 1985
Π Ρ Ο Σ τον Πανασιολογιώτατο Αρχιμ. κ. Ευθύμιο Καλ
λίγερο Εφημέριο I. Ν. Αγ.
Νικολάου.
Διά του παρόντος Αρχιερατικού Ημών Γράμματος πα
ραγγέλλομεν ημίν όπως παραλλήλως προς τα εφημεριακά υμών καθήκοντα, αναθέτομεν και τα καθήκοντα,
του περιοδεύοντος Ιεροκήρυκος ανά την νήσον των Κυ
θήρων και επιτελείτε αυτά
μετά ζήλου προς δόξαν Θεού και επ' αγαθώ της καθ'
ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.
Μετά πατρικών ευχών και
αγάπης πολλής
Ο Μητροπολτης Κυθήρων
ΙΑΚΩΒΟΣ
Κοιν. εις άπαντας τους εφημέριους της καθ' ημάς I.
Μητροπόλεως.
Κύθηρα 31-12-1985
Προς τον ΑΕιότιμον κ. Πα
ναγιώτην Αρώνην Πρόεδρον
της Επιτροπής Εράνου για
την επισκευή της I. Μονής
Οσίου Θεοδώρου
εις Αυστραλία.
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και λίαν αγαπητέ μου κ. Αρώνη,
Και πάλιν σας εύχομαι χαρούμενο και ευλογημένο το νέο
Έ τ ο ς 1986 για σας και τους
δικούς σας.
Από τον εκλεκτό ομογενή συμ
πατριώτη μας και λίαν αγαπητό φίλο κ. Νικ. Βαμβακάρη^ ασφαλώς θα επληροφορήθητε τα
(iwr fir fir

της εδώ εκκλησίας και μάλιστα
τα του Οσίου Θεοδώρου. Με ττ/ν
αγάπη σας και την βοήθειά σας
πολλά συνετελέσθησαν και μάλιστα η ανακεράμωσις του I . Ν.
του Οσίου Θεοδώρου και του πλη
σίον των αγίων Σεργίου και
Βάκχου. Ακόμη δε και της κατοικίας του Καθηγουμένου της
I. Μονής. Ή δ η περισσεύουν
χρήματα με τα οποία εις ολίγον θα αρχίση η εντός του Ναού ανακαίνησις και εν συνεχεία
η εκτός του I. Ναού Βεβαίως
θα χρειασθούν ακόμη πολλά
χρήματα δια να τελειώσουν όλα
και μάλιστα το παλαιό ν κτίριον
δια να γίνη Ξενώνας - γραφείον
και λοιποί χώροι.
Σας παρακαλώ να διαβιβάσητε τας θερμάς ευχαριστίας τό
σον εμού, όσον και όλων των εφημερίων της Νήσου και των
χριστιανών προς όλα τα έντιμα
μέλη της επιτροπής του Οσίου
Θεοδώρου.
Τ α νέα σας εκάστοτε ιδιαιτέρως μας ευχαριστούν.
Προς τούτοις, ευχόμενος την
χάριν της Παναγίας μας της
Μυ-ρτιδιώτισας και του Οσίου
Θεοδώρου προστάτου της νήσου
ημών, διατελώ μετά πολλής αγάπης εν Χριστώ τεχθέντι
0 Μητροπολίτης Κυθήρων
ΙΑΚΩΒΟΣ
4ίΛ\\νν\ν\ννν\\\*\\\\ν\\\\ν\\\\νννννν\\\ννν\\ν\\\ννΜ

Π Ω Λ Ε I Τ Α I οικόπεδο
δενδρόφυτο και με ωραία θέα μέ
σα στο ρυμοτομικό σχέδιο στην
Αγία ιΠ-ελαγία.
Πληρ. τηλ. 4120.898.

Συνέπεια,, άμεση εξυπηρέτηση
τέλεια οργάνωση.
ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΘΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ
Γραφεία: Εμμ. Μπενάκη 5 και Παν) μίου
59 (κάτωθεν στοάς) Ομόνοια-Αθήνα.
Τηλ. 3218235.
Σ . Σ . ΣΤΌ νέο Πρακτορείο, που θα εξυπηρετεί
όλους τους συμπολίτες μας του εσωτερικού και
του εξωτερικού, Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο
Μσνώλης Α. Λουράντος
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
(ΓΕΝΙΚΕΣ - ΖΩΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ)
Π Α I Δ I Κ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Υττεύθυνη φιλική εξυπηρέτηση
Πρακτορείο
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ - ΒΑΛΣΑΜΟΥ
Αιόλου 104, Ομόνοια Τηλ. 3251500
Μυκάλης 36 Ν. Σμύρνη Τηλ. 9330200

«ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΤΚΗ»

ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
Στις 11 Αυγούστου Κυριακή
μεγάλη Αρχιερατική θ. Λειτουργία στον Ά γ ι ο Μηνά στο Διακόφτι χοροστατούντος του Μητροπολίτη μας κ. Ιακώβου.
Πολλοί επισκέπτες και θρησκευόμενοι. Στις 12 και 13 Αυγούστου μεγάλη θαλασσοταραχή και τρικυμία στην Αγία Πελαγία. Ο Βοριάς έχει αφινιάσει. Και τα παράλια ενάγυρο
ολόντυτα από κάτασπρες δαντέλλες.
—

·

—

Στις 14 Αυγούστου Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός
στην Παναγία Δέσποινα του
Καραβά. Για πολλά βέβαια χρό
νια είχαμε να δούμε στην Παναγία Δέσποινα τόση χαρά, τόσο κόσμο, τόση λαμπρότητα.
Αφάνταστα πολύς κόσμος από
τα γυροχωριά Καραβά, ΜπρογΥίι Γερακάρι, Πετρούνι, Αγία
Πελαγία, Ποταμό και τα Μέσα
Χωριά. Κι οι παραθεριστές από, τον Πειραιά και την Αθήνα
Καψάνηδες, Διακόπουλοι, Βενάρδοι. Ο Μητροπολίτης μας
και δύο ιερείς.
Δύο λεωφορεία, πολλά Ι.Χ.
αυτοκίνητα. Γεμάτη η εκκλησία
και το προαύλιο. Δίπλα παλιό
νεκροταφείο. Διαβάζομε στον
σταυρό σ* ένα τάφο. «Ηγούμενος Παΐσιος» που γεννήθηκε επί Αγγλοκρατίας. Εκεί ησυχάζουν Καψάνηδες, Διακόπουλοι,
Βενάρδοι.
Μια ψυχική μυσταγωγία με
ομαδική ψαλμωδ'α. «Τως Ιλαρόν» «Πλούσιοι επτώχευσαν και
επείνασαν» «Εν τη γεννήσει την
παρθενίαν εφύλαξας». Μια πανοραμική θέα προς το Φανάρι,
τον Καραβά, Πλαρεία Άμμο,
Αγία Πελαγία Λακωνικό, Καβομαλιά.

(Το τιαλοιιαίρι 1985)
ριοποιειται.
Πραγματοποίησε γενική επισκευή (μερεμέτια και ασπρίσματα) στον Αγ. Χαράλαμπο
με δαπάνη της τάξης των 800
χιλ. δρχ. Στην Παναγ. Δέσποινα γενική επισκευή (σοβάδες,
μερεμέτια, περίβολο, κελιά) με
δαπάνη 1 εκατ. δρχ. Στον Αγ.
Γιάννη στο Γερακάρι γενική επισκευή (ηγουμενείο, εκκλησιά,
νεκροταφείο) με δαπάνη 500 χιλιάδες τ Σ ο νεκροταφείο Καραβά Αγ. Ταξιάρχης επισκευή άσπρίσματα με δαπάνη 300.000
δρχ. Στο ξωκκλήσι Αγ. Γιώργη στην τοποθεσία Πανόραμα
Αγ. Πελαγία διάνοιξη δρόμου
μέχρι εκκλησιά και επισκευή
του Αγ. Γεωργίου με δαπάνη
200.000 δρχ.
Κι όλ' αυτά από δωρεές και
προσφορές ντόπιων και μεταναστών Καραβιτών και Κυθηρίων της Αυστραλίας και Αμερικής. Βέβαια στέλλουν οι απόδημοι μας γιατί βλέπουν ότι
τα χρήματά τους μετατρέπονται
σε έργα. ' Ετσι τον μεγάλο πολυέλαιο στην Παναγία Δέσποινα με 120 φώτα αφιέρωσε η
Γρηγορία Μεγαλοκονόμου, κάτοικος Αθηνών. ' Ιδιο πολυέλαιο
με 120 φώτα αφιέρωσε στον Ά γιο Χαράλαμπο η Μ. Κοντογιαννοπούλου Και το δεσποτικό
στον Αγ. Γιάννη στο Γερακάρι
αφιέρωσε ο αείμνηστος Μανώλης Καψάνης, κάτοικος Πειραιώς. Προχώρα Παπαλέξανδρε με
το δραστήριο Συμβούλιό σου.
Και νάσαι βέβαιος ότι με τα
έργα σου γράφιες Κυθηραϊκή
1 στόρια.
—

Ολόγλυκες καμπάνες. Κελιά
καλά διατηρημένα. Άλλοτε υπήρχε και μία μοναχή εδώ. Τα
παλιότερα χρόνια δεκαπεντίζαμε εδώ μικρά παιδιά. Κοιμόμαστε τη νύχτα έξω στη δροσιά.
Πήραμε τον άρτο απ* τα χέρια
του Μητροπολίτη μας. Κι ανταλ
λάξαμε ευχές πολλές μεταξύ
μας. «Χρόνια Πολλά, και του
χρόνου».

·

—

Έ ν α πρόβλημα που απασχολεί την κοινότητα Καραβά και
τους κατοίκους του, είναι η ηλεκτροδότηση της ωραίας παραλίας Πλατείας Άμμου. Μήπως αξίζει και πρέπει κάτι να
γίνει;
—

·

—

Ιδιαίτερα τον περασμένο Αύγουστο, ο Ποταμός και η κεντρική Πλατεία του υπήρξε αρκετές φορές σκουπιδιασμένη κι
ακαλαίσθητη. Μήπως ο ΠρόεΤο Εκκλ. Συμβούλιο Αγ. Χαδρος της οΚινότητας κι οι τοράλαμπου Καραβά με πρόεδρο
πικοί φορείς πρέπει να τον φροντον πάπα Αλέξανδρο Μαγγουτίζουν πιο πολύ στην εμφάνισή
Ρή και μέλη τους Παν. Γεωργά
του; Αφού είναι ένας απ* τους
Πανγ. Βενάρδο, Θεόδωρο Σουκυρίους τόπους υποδοχής των
Ρή και Κοσμά Σουρή δράστηπαραθεριστών στο νησί μας.
ΛΛΑΛΛΛΛΛΛΛΛ/^^ν^ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

AIREI TOM ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ Τ
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ:
ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ
Τ Ι Σ 0ΙΚ0Ν0ΜΙΕΣ ΣΑΣ
Ο»

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 16 ΤΟΝ.
Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ Μ Ι Α ΦΟΡΑ ΤΗΝ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α
ΚΥΘΗΡΑ -

ΑΘΗΝΑ -

ΚΥΘΗΡΑ

Πληροφορίες - Παραλαβή εμπορευμάτων:

Αποστολή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΕΣ
Αγιου Σπυρίδωνος 77 Τηλ. 2930.450 -

ΓΑΛΑΤΣΙ

Πειραιά: 4112 526

Πραγματικά επηρέασε τον
παραθερισμό στα Κύθηρα τον
Αύγουστο η παρατηρηθείσα έλλειψη καυσίμων και υγραερίων.
Δεν είναι λίγοι όσοι αμέσως
μετά τη γιορτή της Παναγίας
ξεσηκώθηκαν κι έφυγαν για το
λόγο αυτό. Δεν είναι δυνατόν
να ληφθούν μέτρα ώστε να μη
ξαναπαρατηρηθεί η έλλειψη αυτή τον -η ιο καλό μας μήνα, τον
Αύγουστο.
—

·

—

Συνεχίστηκαν τον Αύγουστο
οι εργασίες ενίσχυσης και βελτίωσης του μώλου στο λιμάνι
Αγίας Πελαγίας με δαπάνη εκατομμυρίων καθώς και στο λιμάνι στ' Αντικύθηρα. Όπως ακούστηκε ο κάθε ογκόλιθος που
μεταφερόταν απ* την περιοχή
φαναριού και από τους πισωγιαλούς κόστιζε 70.000 δρχ. Βέ
<3αια σε κάποιο σημείο ο λιμενοβραχίονας δεν έχει αρκετά ενισχυθεί και πιθανόν αργότερα
να δημιουργήσει προβλήματα.
Με άρτιο συγκοινωνιακό πρόγραμμα και με παραδειγματική
και αγαστή συνεργασία οι λεωφορειούχοι μας κατόρθωσαν
να έχουν καθημερινή συγκοινωνία και επικοινωνία από Αγ.
Πελαγία - Ποταμό - Λειβάδι τ
Χώρα - Καψάλι και από Καραβά κάθε Πέμπτη. εΜ ρυθμισμένη ανταπόκριση ώστε ένας παραθεριστής να ξεκινάει από Αγία Πελαγία να φτάνει στο Καψάλι και να επιστρέφει στην ΑγΙ
Πελαγία αυθημερόν.
—

·

—

Αρκετές λακούβες έχει ο κεντρικός δρόμος Αγ. Πελαγίας.
Στην τοποθεσία Γάλανη είναι
και επικίνδυνες, γιατί αποτελούν παγίδα για μικροατυχήματα. Κοντά στα Αρωνιάδικα,
στην Καρβουνάδα και στις Καλοκαιρινές. Κι όμως η επιδιόρθωσή τους είναι τόσο εύκολη^
αν έπαιρναν κάποια πρωτοβουλία οι κοινοτάρχες. Εκεί στην
Γάλανη είναι απαραίτητο να ανοιχθεί κάποιο πλάτωμα και να
τοποθετηθούν δύο δοχεία σκουπιδιών.
—

·

—

Στις 15 Αυγούστου, γιορτή
της Παναγίας, πολύς κόσμος
στα Μυρτίδια.
Ααμπρή η παρουσία του Μητροπολίτη μας. Πολλοί Κυθήριοι της Αυστραλίας που ενθουσιασμένοι φωτογραφήθηκαν και
κινηματογραφήθηκαν με τον Μη
τροπολίτη μας. Διακρίναμε τον
Γιώργο Κασιμάτη, καθ. Πανεπιστημίου, τον Γρηγόρη Κασιμάτη, οι πρόεδροι Τάσης Κουκούλης και Νίκος Φατσέας, ο
Παναγιώτης Κασιμάτης, επίτιμος Γεν. Επιθεωρητής, ο Ηλίας
Μαρσέλλος και άλλοι.
—

·

—

Την ίδια μέρα ο καθιερωμένος παραδοσιακός χορός στην
πλατεία Ποταμού. Με εισιτήριο
200 δρχ. με αξιόλογη επιτυχία.
Διακρίναμε τους Μαν. Αρώνη,
καθ. στο Πανεπιστήμιο Σίδνεϋ
τον Γιάννη Στρατηγό, καθ. στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Κώστα Κακούρη έλληνα δικαστή
στην ΕΟΚ, Τάση Κουκούλη, Δ.
Κόμη, Ν. Φατσέα, Γ. Μανέα και
άλλους. Ολόκληρη η απλόχωρη πλατεία κι οι δρόμοι γύρω
ξαναπήραν την παλιά ζωή και
αίγλη, τη βραδιά της Παναγίας.
Πλούσια χορευτική μουσική με
τον Τσολάκο. Λαχείο πλούσιο
και παραδοσιακή μουσική με
τους Πρωτοψάλτη και Παν. Κατσούλη. Πάνω από 100 ζευγάρια την ίδια ώρα στροβίλιζαν
στης μουσικής τους ήχους. Κυθήριοι από τον κόσμο όλο και
ντόπιοι. Σε μια ατμόσφαιρα ολόδροση καθαρά πατριωτική,
θερμά συγχαρητήρια στον Γιώργο Κομηνό και στην Κοινότητα και σ* όλους όσους βοήθησαν στην επιτυχία της όμορφης καλοκαιρινής γιορτής.
—

·

—

Ο Κυθήριος της Αυστραλίας
Μανώλης Δημ. Αρώνης (Μπέης)

ηλικίας 52 ετών, καθ. της φυσικής στο Παν)μιο Σίδνεϋ, μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και αντεπιστέλλον
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών,
μετά τα Κύθηρα περιόδευσε στο
Λονδίνο, την Τσεχοσλοβακία
και στην Αμερική όπου έδωσε
διαλέξεις σε καθηγητές και φοι
τητές με θέμα: «Μοριακή Φυσική». Ο κ. Αρώνης έφερε μαζί του στα Κύθηρα και τα δύο
του παιδιά τον Δημήτρη και το
Θεόδωρο για να γνωρίσουν την
πατρίδα του πατέρα τους.
— · —
Ο I. Δ. Στρατηγός (γιός του
δασκάλου), καθηγητής της δερματολογίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, με άλλους 5 καθηγητές, προσκαλεσμένος, απ* την
Ακαδημία Επιστημών Κίνας, με
τέβη τέλη Σεπτεμβρίου για 3
βδομάδες στην Κίνα για σειρά διαλέξεων σε καθηγητές και
φοιτητές με θέματα δερματολογίας, καρκίνου δέρματος κλπ.
— · —
Το Εκκλ. Συμβούλιο του !.
Ν. Ζ. Πηγής (Iλαριώτισσας)
Ποταμού δραστηριοποιείται σε
κάθε κατεύθυνση για την εξεύρεση πόρων για γενική επισκευή της όμορφης και μεγάλης εκκλησίας (σοβάδες, μερεμέτια, ασπρίσματα, φρεσκαρίσματα αγιογραφιών, επέκταση
κοιμητηρίου Σωτήρος Χριστού
κλπ.). Παρακαλούνται οι Κυθήριοι και ιδιαίτερα οι Ποταμίτες
να συνδράμουν υλικά και ηθικά
το έργο του Συμβουλίου, που
αποτελείται από τον πατέρα Η.
Χανιώτη Πρόεδρο, Ανδρ. Κομηνό (ταμία) και Στρατή θεοδωρακάκη, Σωτήρη Λαζανά και
Β. Πρινέα μέλη.
—

·

—

Στις 17 Αυγούστου μεγάλη
μουσικοχορευτική βραδιά από
τον Σύλλογο Φριλιγκιανίκων,
σε συνεργασία με την Κοινότητα στην πλατεία Φριλιγκιανίκων, με τη νέα ορχήστρα των
Γιάννη, Κώστα και Μανώλη
Στάθη και εκφωνητή τον Βρεττό Κυπριώτη. Έκθεση μελιού,
εισιτήριο και λαχείο. Προσήλθε
ο Γρηγόρης Κασιμάτης. Καλύτερα οργανωμένη με μεγαλύτερη τάξη. Απ" την Κυθηραϊκή
Αδελφότητα τη γιορτή χαιρέτησε ο Β. Καβιέρης και απήγγειλε Τσιριγώτικες παρλάτες.
—· —
Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε διάσκεψη υπό την Προεδρεία του Γρηγ. Κασιμάτη στη
Χώρα για το συγκοινωνιακό
πρόβλημα του νησιού μας. Πήραν μέρος οι λεωφορειούχοι, οι
Πρόεδροι Κοινοτήτων, κι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων. Ανταλάγησαν
απόψεις για την βελτίωση της
λεωφορειακής
— ·συγκοινωνίας.
—
Αξιόλογη και παραδειγματική η προσπάθεια του Μηνά
Πρωτοψάλτη (Τσαγγαρομηνά),
για διατήρηση μικρής αξιοπρόσεχτης λαογραφικής έκθεσης
με παραδοσιακά Κυθηραϊκά
γεωργικά εργαλεία, αργαλιά,
μάγγανα, σύνεργα αλώνι γι' αλώνισμα, πατητήρι σταφιλιών,
λανό, ανέμη, τηλιγάδι σε μικρό
ξυλογλυπτική, έργα των χεριών
του. Η έκθεση αυτή αποτελεί
μια ιστορική λαογραφική νότα
στη γιορτή του κρασιού στα
Μητάτα και στη λαογραφική έκ
θεση στο Μυλοπόταμο. θερμά
συγχαρητήρια.

ΕΔΩ ΚΙ' ΕΚΕΙ
φ Ακόμη και το Φεβρουάριο αρκετοί συμπολίτες θα μαζεύουν
εληές αφού η «ΒΕΝΤΕΜΑ του 1985» ήταν πολύ μεγάλη. Γεμίσανε όλοι τα πυθάρια τους, οι εργοστασιάρχες τις ελαιοδεξαμενές
τους και τα φορτηγά αυτοκίνητα συνέχεια δυό - τρεις φορές την
βρομάδα μεταφέρουν λάδια και πυρήνες στη Σπάρτη και στην Αθήνα. Η π μ ή του λαδιού, ύστερα από την επιδότηση της Κοινής
Αγοράς των 12 Ευρωπαϊκών Χωρών, ξεπέρασε τις 300 δρχ. το
κιλό.
• Ο ηγούμενος της Μυρτιδιώτισσας αρχιμανδρίτης κ.
ΜΕΛΕΤΙΟΣ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο
της Βούλας.
• Τα τσάγια και άλλες πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις των
40 Κυθηραϊκών Σωματείων μας δίνουν και παίρνουν στην ωραιότατη αίθουσα του Ιδρύματος (Τριφ. Νοσοκομείου και Κασιματείου Γηροκομείου) και στην Λέσχη της Κυθηραϊκής Αδελφότητας Πειραιώς.
Φ Τα παιδιά του Δημ. Σχολείου Κυθήρων κατέθεσαν στο Υποκατάστημα Εθνικής Τραπέζης Κυθήρων (λογ. για τα παιδιά
της Αιθιοπίας) 15.118 δρχ. που εισπράξανε στα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στη Χώρα.
Φ Τις ευχές μας για ευτυχισμένο και χαρούμενο το νέο
έτος 1986 δημοσιεύσαμε στο φύλλο Δεκεμβρίου. Σήμερα,
για δεύτερη φορά ευχόμεθα σε όλους τους συνδρομητές
συνεργάτες και φίλους της « Π Α Γ Κ Υ Θ Η Ρ Α Τ Κ Η Σ » το 1986
να είναι γεμάτο από υγεία και χαρά και ιδια'τερες ευχές
σε όσους μας έστειλαν ευχετήριες κάρτες (Μητροπολίτη
Κυθήρων, Γυμνασιάρχη Κυθήρων, Πρόεδρο Κυθηραϊκού
Συνδέσμου Αθηνών^ Κυθηραϊκής Αδελφ)τος Πειραιώς, Φιλοξένου Αυλαίμονα, Κοινότητα Μυλοποτάμου, καθηγητές
Παν)μίων Ν. Υόρκης, δ ) λ ο Φρατσίων κ. ιΠαυλάκη και από
πολλούς άλλους)..
φ Έ ν α βιβλίο με τίτλο «Τα Κύθηρα από την Προϊστορική Εποχή ως τη Ρωμαιοκρατία» του I. Πετρόχειλου τυπώθηκε στα
Γιάννενα το 1984 και είχε την καλωσύνη ο ποιητής μας Πάνος
Φύλλης με επιστολή του (που δημοσιεύεται σε άλλη στήλη) να
παρουσιάσει στους αναγνώστες της Παγκυθηραϊκής.
τΣις 159 σελίδες του με 30 πίνακες (χάρτες και σχέδια) θα
αναγνωρίσει ο αναγνώστης ότι η συμβολή της αρχαιολογίας του
νησιού μας στην προϊστορική εποχή ως τη Ρωμαιοκρατία είναι
μεγάλη, κι όχι μικρή, όπως ο ίδιος ο συγγραφέας προλογίζει
με ταπεινοφροσύνη.
φ Τ η Χριστουγεννιάτικη γιορτή που οργάνωσε το Δημ. Σχολείο Πιτσινιάνικων τίμησαν με την παρουσία τους ο σεβ. Μητροπολίτης μας ΙΑΚΩΒΟΣ και ο ηγούμενος Αγίας Μόνης παν. ΕΓΘΓΜΙΟΣ, όλοι οι κάτοικοι του χωριού και αρκετοί από τα γειτονικά χωριά. Ό λ ο ι χειροκρότησαν τα παιδιά για την ωραία
χριστουγεννιάτικη γιορτή και τα ποιήματα και τους ύμνους που
ψάλλανε με τον καλλίφωνο δάσκαλό τους κ. Κασιμάτη.
φ Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες μας τόσο η αναίρεση στον ' Αρειο Πάγο του σεβ. Μητροπολίτου μας, σχε
τική με την Ε ν ο π ο ί η σ η )
των Συμβουλίων του Τριφυλλείου Νοσοκομείου, όσο και η προσφυγή στο ΣτΕ σχετική με την τροποποίηση του καθεστώτος της Εγχώριας Περιουσίας πρόκειται να 'εκδικασθούν κατά τα τέλη Φεβρουαρίου
Πανς

Ο Π Τ Ι Κ Α
ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΠΠ. ΠΡΕΚΑ
(Ανεψιοί Π. Κασιμάτη, Γεν. Επιθεωρητού)
ΑΚΡΙΒΗΣ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ι Σ Π Α Σ Η Σ ΦΥΣΕΩΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
Εκτελούνται συνταγα! ΙΚΑ - ΟΤΕ - ΔΕΗ
κλπ. Ταμείων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΛΑΚΟΙ ΜΗΝΑΣ
ΪΟΥΓΙΑΗΗΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

—

ΜΗΧ)ΚΟΣ

—

Κάθε άλλο παρά μέλι περιέχει ο παραδοσιακός Κυθηραϊκός άρτος που κατασκευάζεται στο νησί. Γιατί; Γιατί είναι ακριβό το μέλι. Βάλτε μέλι φίλοι μας αρτοποιοί και τιμολογείστε τον όσο αξίζει. Δεν
έχετε δικαίωμα να νοθεύετε τον
γνήσιο κυθηραϊκό άρτο, ούτε
τον κοινό άρτο να τον αφίνετε
άψητο, γιατί δήθεν δεν προλα·
βαίνετε. Ούτε στο παραδοσια
ωό Κυθηραϊκό παξιμάδι να βά
ζετε λάδι τσαγγό ακατάλληλο
Ή να νοθεύετε το νόστιμο κυ
(Συνέχεια στη σελ. 4)
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧ)ΚΟΣ

ΟΙκοδομικές άδειες - Επιβλέψεις - Κατασκευές - Αρχιτεκτονικές-στατικές-τοπογραφικές μελέτες, οικονομικοτεχνικές μελέτες δανειοδότησης τουριστικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών έτπχειρήσεων, έτπσκευές σεισμοπλήκτων κτιρίων.
Φ ί λ ω ν α 7 9 - 8 1 3ος ¿ροφάς Νβ 45 (εντός
Τηλ. 4122.348 Μ»«ιΐ»ιΊνιη>η' ιτ" τι» πιπίτ ηιιιιινιιι

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Μ>ι»»·>ν>η

στοάς)

«ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΊ'ΚΗ»

ΕίλΙδα 4

ΟριΑία Προέδρου Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΗ! ΚΥΒ. 1 1 1 ) » !
του Ιονίου Παν)μίου ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΪΧΟΙΗΙΑ ΑΤΤΙΚΗ!
(Συνέχεια από τη σελ. 1)
νησης και των νέων κοινωνικών σχέσεων, που δημιουργούνται
στις αναπτυσσόμενες μεσαιωνικές πόλεις το πανεπιστήμιο αποδεσμεύεται σιγά-σιγά· Για να χρησιμοποιήσουμε τον προσφυγή χαρακτηρισμό του JACOB B l M c K H A R D , η Αναγέννηση ε ^ α ι η
εποχή «της ανακάλυψης του κόσμ<ου και του ανθρώπου». 0 μεταμεσαιωνικός ουμανισμός με την αποδέσμευση του ανθρώπου από
τις μεταφυσικές δυνάμεις και η αυτοσυνειδησία της ανθρώπινης
προσωπικότητας δ·ιεύρυνε το περιεχόμενο σπουδών προς νέες κατευθύνσεις της γνώσης και της τέχνης. Η στείρα σχολαστική μέθοδος έγκαταλείπεται προοδευτικά, η διδασκαλία της φιλοσοφίας
διευρύνεται και η γνώση του φυσικού κόσμου και των νόμων του,
από περιθώριο της ατομικής παρατήρησης και της αιρετικής μαγείας, εισέρχονται ως θετικές επιστήμες στο χώρο της Πανεπιστημιακής μάθησης.
Στην Ευρώπη και κυρίως στις γερμανόφωνες χώρες ιδρύονται νέα πανεπιστήμια, όπως αυτά της Βιέννης» της Χαϊδελβέργης, της Λειψίας, του Φράιμπουργκ κ.ά.
Το Πανεπιστήμιο αυτή την εποχή αποδεσμεύεται από την
κυριαρχία του Πάπα και περιέρχεται στην εποπτεία και μερίμνα του ηγεμόνα ή της «ελεύθερης πόλης».
Η κοσμικοποίηση του Πανεπιστημίου δε σημαίνει αναγκαία
και διεύρυνση της αυτονομίας του. Αντίθετα, η αυστηρή σωματειακή δομή και αυτοτέλεια εξασθενίζουν και η εποπτεία του κοσμικού ηγεμόνα, ιδιαίτερα την εποχή της απόλυτης ηγεμονίας,
που αποτελεί τον πρόδρομο της απολυταρχίας, γίνεται εντονότερη.
Αν η εποχή αυτή μείωσε την αυτονομία του Πανεπιστημίου, διεύρυνε πάντως την ελευθερία διδασκαλίας, που αποτέλεσε την
απαρχή της σημερινής ακαδημαϊκής ελευθερίας.
Νέα ώθηση στο πανεπιστήμιο έδωσε η Μεταρρύθμιση και η
Αντι-Μεταρρύθμιση, κυρίως στις γερμανόφωνες χώρες. Ιδρύονται
18 προτεσταντικά και καθολικά πανεπιστήμια στις χώρες αυτές
Η ελευθερία της διδασκαλίας παίρνει νέες διαστάσεις με την επίδραση του μεταρρυθμιστικού κινήματος.
Νέα εποχή για το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο ανοίγεται με την
εγκαθίδρυση της απολυταρχίας του 17ου και 18ου αιώνα στην
Ευρώπη. Π εξουσία από τον ηγεμόνα και την «ελεύθερη πόλη»
περιέρχεται στο μονάρχη, ο οποίος δίνει νέα ώθηση στην ίδρυση
πανεπιστημίων.
Διατηρείται ο μανδύας, με σημαντικό περιεχόμενο, σωματειακής αυτοτέλειας, ωστόσο μειώνεται στο ελάχιστό της ή καταστατική αυτονομία η οποία αντικαθίσταται από τη ρυθμιστική
εξουσία του Κράτους. Το πανεπιστήμιο αυτή την εποχή οργανώνεται για πρώτη φορά με βάση το ορθολογικό γραφειοκρατικό σύστημα·
Ο διαφωτισμός και η αστική επανάσταση αποτελούν αναμφίβολα μεγάλη καμπή στην ιστορία του πανεπιστημίου. Αυτ/ι
την εποχή τίθενται και οι πρώτες βάσεις της πολιτικής ελευθερίας των πανεπιστημίων, ενώ η ακαδημαϊκή ελευθερία αποκτά ουσιαστικό περιεχμενο ως ελευθερία της έρευνας και της
διδασκαλίας. Σε αυτή την εποχή ανήκει και ο πρόγονος του Ιόνιου Πανεπιστημίου, που εγκαινιάζομε σήμερα, η Ιόνιος Ακαδημία.
Ιδιαίτερη ανάπτυξη· παρουσιάζει το πανεπιστήμιο στις γερμανόφωνες χώρες, σε αντίθεση με τ η Γαλλία και την Ιταλία.
Στο τέλος του 18ου αιώνα, τα γερμανόφωνα πανεπιστήμια φθάνουν τα 42. Ο ανταγωνισμός προτεσταντικής και καθολικής Εκκλησίας συνεχίζει και αναπτύσσεται στο πανεπιστημιακό πεδίο,
ενώ όλα τα ρεύματα του γερμανικού ιδεαλισμού και της γερμανικής άνθησης των επιστημών έχουν κέντρο τα πανεπιστήμια.
Τ α ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, με βάση την ιστορική τους
εξέλιξη και τ η δομή τους, διακρίνονται σε τρεις μεγάλες ομάδες:
α) Τ α αγγλοσαθωνικά πανεπιστήμια, των οποίων το πρότυπο ακολούθησαν τα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και των χωρών της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.
β) Τα γαλλικά πανεπιστήμια, το πρότυπο των οποίων ακολούθησαν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, καθώς και η Σοβιετική Ένωση και πολλές βαλκανικές χώρες της προσοσιαλιστικής εποχής.
γ) Τ α γερμανικά πανεπιστήμια, το πρότυπο των οποίων
ακολούθησαν σε μεγάλο βαθμό τα ιταλικά πανεπιστήμια, τα πανεπιστήμια των σκανδιναυικών χωρών, της Ολλανδίας, της Πορτογαλία και της χώρας μας. .
Στον αιώνα μας, μέχρι το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το
πανεπιστήμιο, σε παγκόσμια πια κλίμακα, συνέχισε την ανάπτυξη και τ η διεύρυνση του σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης
γνώσης στις βάσεις δομής του 19ου αιώνα. Γενικό χαρακτηριστικό των πανεπιστημίων όλων των χωρών είναι ότι το πανεπιστήμιο λειτουργούσε ως το βασικό και το κύριο κέντρο όχι μόνο
της διδασκαλίας όλων των τομέων της ανθρώπινης γνώσης, αλλά
και της έρευνας.
Η εξωπανεπιστημιακή έρευνα, σε αυτοτελή κέντρα ερευνών,
που άρχισε σε σημαντική έκταση στις Ηνωμ. Πολιτείες, είναι αλήθεια ότι διευρύνεται συνεχώς σε όλες τις χώρες. Ωστόσο, το πανεπιστήμιο εξακολουθεί και σήμερα να είναι το βασικό κέντρο
παραγωγής της επιστημονικής γνώσης.
Στη Σοβιετική Ένωση, μετα την Οκτωβριανή Επανάσταση,
το πανεπιστήμιο πήρε νέα ώθηση στη βάση των παραδοσιακών
χαρακτηριστικών του δυτικού πανεπιστημίου. Εκεί, όμως, έγινε
μια νέα βαθειά τομή: διαχωρίστηκε ο κύριος τομέας της έρευνας
και εντάχθηκε στις Ακαδημίες των Επιστημών, όπου διαμορφώνεται αυτοτελώς ακαδημαϊκή καρριέρα των επιστημόνων. Το παραδοσιακό πανεπιστήμιο παρέμεινε με κύριο σκοπό τη διδασκαλία. Το νέο αυτό πρότυπο ακολούθησαν μετά τον Πόλεμο οι σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης(Το τέλος στο επόμενο φύλλο)

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ.
ΠΙΤΣΝΙΑΝΙΚΩΝ
Για την Επιτροπή Εσταυρωμένου Πιτσινιάνικων εστάλησαν
οι παρακάτω δωρεές:
— Καλλιόπη Καλοκαιρινού 10 δολλάρια Αμερικής στη μνήμη του συζύγου της.
— Σταματίνα Φατσέα 1.000 δρχ. και μια χρυσή βέρα στη μνήμη του συζύγου της Νίκου. Η Επιτροπή Ευχαριστεί.

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η ημερήσια εκδρομή της Κυθηραϊκής Αδελφότητας την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στο Σχινιά Αττικής, και η κοπή της
βασιλόπιττας.
Τρία πούλμαν με 150 εκδρομείς ξεκινήσαμε από τον εΠιραιά - Αθήνα, με πρώτη στάση
και ξενάγηση στον Τύμβο του
Μαραθώνα. Εδώ σ' αυτή τη μικρή πεδιάδα έδωσε μια από τις
μεγαλύτερες μάχες η Αρχαία
Ελλάδα με τους πάνοπλους Πέρ
σες τος 490 π.Χ. 10.000 Αθηναίοι και χίλιοι Πλαταιείς πολέμησαν στον Μαραθώνα με 60
χιλιάδες Πέρσες, που είχαν αποβιβασθεί στην παραλία με
000 πολεμικά πλοία. Στη μάχη
αυτή έλαμψε ο ηρωισμός των
Ελλήνων και γράφτηκε με τα
πιό χρυσά γράμματα στην Ελληνική Ιστορία.
Στη συνέχεια φτάσαμε στην
απέραντη πευκόφυτη παραλία
του Σχινιά. Εκεί περπατήσαμε,
λιαστήκαμε φάγαμε και ήπιαμε. Έ ν α αυτοκίνητο γεμάτο Κυ
θηρίους νέους έπαιξαν ποδόσφαιρο, βόλεϋ, περπάτησαν κι εχόρεψαν.
Ανάμεσα στους εκδρομείς διακρίναμε τον Γεν. Επιθεωρητής
Παναγιώτη Κασιμάτη, τον Γιάν

Manes

νη Κασιμάτη επί πολλά χρόνια
Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, τους Γιώργο Κα
σιμάτη και Σπύρο Αυγερινό,
εκπαιδευτικούς, την Ελένη Στά
θη, τον Χαράλαμπο Φατσέα και
πολλούς εκλεκτούς Κυθηρίους.
Στις 1.30 το μεσημέρι κόψαμε την βασιλόπιττα. Η Αδ) τα
εύχεται στα μέλη της και σε όλους τους πανταχού στη γ η Κυθηρίους Χαρούμενο, ευτυχισμένο και ειρηνικό το Καινούργιο
χρόνο 1986. Ευχήθηκε ο πρόεδρος Τάσης Κουκούλης και έκοψε την πίττα. Κόπηκαν κομμάτια στην Παναγία Μυρτιδιώτισσα, στο νησί μας, στον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο Αθηνών, στο
Φυσιολατρικό Τμήμα Νέων της
Αδ) τας, στον ξώμαχο της στεριάς και στον ξώμαχο της θάλασσας, στον Παναγιώτη Κασιμάτη, στον Γιάννη Κασιμάτη
και στο γιατρό Γιώργο Στρατηγό (Καστάνη)
Το Χρυσό
(μικρή μαντόνα) έπεσε στη δίδα Μαρία Ν. Στρατηγού (Λαλιώτη) .
Για πολλά χρόνια οι εκδρομείς θα θυμούνται την εκδρομή
αυτή την ωραιότατη ,ηλιόλουστη
μέρα - Αλκυονίδα του χειμώνα
στο Σχινιά.
Τ . Κ.

ότα

Κύθηρα

(Συνέχεια από τη σελ. 3)
θηραϊκό κεφαλοτήρι. Ποιός σας ρίστα στο νησί. Ας έχουν υπ*
όψη τους ότι έτσι εκτός από το
έδωσε το δικαίωμα αυτό;
—· —
εμπορικό τους επάγγελμα εκτεΑπρόβλεπτη κίνηση φέτος η λούν και πατριωτικό καθήκον.
αεροπορικήσυγκοινωνία στο νηΠαράλληλα κι άλλα τέτοια
σί μας με την Ολυμπιακή. Αλ- καταστήματα τουριστικών ειδών
λά και η θαλάσσια συγκοινω στη Χώρα και στον Ποταμό, αvía Ο)Α «Ιόνιο» και «Ελαφό- σφαλώς αποτελούν στολίδια για
νησο» προσέφεραν κάθε φορά τον τόπο μας. Συντελούν κι αυκαι κάθε δδομάδα χαρούμενες τά με τον τρόπο τους στην άνότες στην Αγία Πελαγία και νοδο του τουριστικού πνεύμαστο Καψάλι. Πρόσθετα στην Α- τος στο νησί μας. Και με ποιγία Πελαγία και τα Ιπτάμενα κίλα εκθέματα και βιτρίνες και
με Κυθηραϊκού χρώματος προΔελφίνια.
ϊόντα το προβάλλουν. Δεν βλέ— ·
—
πω να υστερούν σε τίποτα από
Ανάγκη να οργανωθούν και πολλά όμοια καταστήματα σε
να λειτουργήσουν κατά το διά- άλλα τουριστικά νησιά του Αιστημα του καλοκαιριού στην Α- γαίου.
γία Πελαγία και στο Καψάλι,
ιδιαίτερα τουριστικά - μεσιτικά
—
·
—
γραφεία για υποδοχή και εξυΚαθυστερημένος φέτος ο θέπηρέτηση των τουριστών και ρος. Καθυστερημένο και το απαραθεριστών, θ α είναι ενήμε- λώνισμα με την αλωνιστική μηρα που και ποιός διαθέτει δω- χανή. Και τ* άχυρα σε δεμάτια
μάτια για να τους κατευθύνει. στα χωράφια και τον Αύγουστο
Απαραίτητα λίγα Αγγλικά και
Σε 24ωρη βάση και φέτος
σχετική αμοιβή.
η πυροσβεστική Υπηρεσία στο
νησί μας, με στέκι τη θέση«Ξε—
·
—
Στο παντοπωλείο (σέλφ σέρ- νοδοχείο» στ' Αρωνιάδικα. Ήβις) του Ντίνου Καψάνη στην ταν κι αυτό μια αιτία που γλυΑγ. Πελαγία λειτουργεί και το τώσαμε για φέτος την φωτιά.
—·—
τηλεφωνικό κέντρο του OTE.
Συνεχίζονται οι εργασίες για
Μήπως η τηλεφωνική συνδιάλεξη θα μπορούσε να γίνεται σε επέκταση και ολοκλήρωση του
κλειστό μικρό θάλαμο;
διαδρόμου στο αεροδρόμιο του
—· —
νησιού μας. Ανάγκη να επιταΧρόνια και χρόνια, ολόκλη- χυνθούν οι εργασίες για την αρες δεκαετίες οι ενοριακές εκ- ποπεράτωσή του, ώστε να κακλησίες στα Αρωνιάδικα και ταστεί δυνατή η δρομολόγηση
μεγαλύτερων αεροσκαφών.
στα Φριλιγκιάνικα παραμένουν
—· —
κι ασοβάντιστες και ατελείωΤρεις ή τέσσερις φορές και
τες. Μήπως με πρωτοβουλία
φέτος προσέγγισε στα Κύθηρα
των αρμοδίων ιερέων οι φιλόέξω από το Καψάλι το τουριστιθρησκοι συγχωριανοί όπου κι
κό κρουαζιερόπλοιο «Μασσααν βρίσκονται πρέπει να εκτελία» και αρκετοί τουρίστες βγή
λέσουν κάποιο καθήκον προς
καν στο νησί.
την εκκλησία και το χωριό
τους; Ας ακολουθήσουν το πα—
·
—
ράδειγμα της Μαρίας Νοταρά
Στον OTE του νησιού μας θα
και Αλεξάνδρας Βαμβακάρη παραχωρηθούν 300 παροχές για
και του Συλλόγου Μητάτων την περιοχή τ. Δήμου Ποταμί«Η Μυρτιά».
ων. Ας σημειωθεί ότι από πέρσι με την ακούραστη προσπά— ·
—
θεια του προϊστάμενου OTE Πο
Δύο τουριστικά καταστήματα
ταμού Γιώργου Κημηνού, αγοστο μπάσιμο του νησιού μας.
ράστηκε απ' τον OTE οικόπεδο
' Ενα στην Αγ. Πελαγία της Εστον Ποταμό όπου σύντομα θ'
λευθερίας Μεγαλοκονόμου κι έαρχίσει η ανοικοδόμηση ιδιό
να στο Καψάλι της Νικολέτας κτητου κτιρίου του OTE.
—· —
Νικολοπούλου που προβάλλουν
Κι
οι
πλαζ
οι κοσμικές κι οι
το νησί μας στους νιόφερτους
διάφορους παραθεριστές κι επι- παραλίες του νησιού μας γεμάσκέπτες του νησιού μας. Κι οι τες από λουόμενους. Αφροδίιες
δύο κυρίες μαζί με τα εμπορεύ- αναδυόμενες. Σώματα νεανικά
ματά τους προσφέρουν στους ε- αγαλματένια. Σύγχρονης μό
πισκέπτες και πολύτιμες πληρο δας θεαματικά μαγιό. Ζωηρή η
φορίες για το νησία και τους εμφάνιση τόπλες. Ποικίλα μο\κατοίκους του. ' Ετσι αποτε- τέρνα θαλασσινά αθλήματα.
λούν τους δύο κατά πρώτους
ΤΑΣ Η Σ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
μαγνήτες στο μπάσιμο του του-

ΚΥΘΗΡΑΙ'ΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

( Ε ι δ ή σ ε ι ς)

Στις 29 Δεκεμβρίου 1985 στις 10 το πρωί πραγματοποιήθηκε 40//με ρ ο μνημόσυνο του Ανδρέα Ζέρβα στον Αγ. Δημήτριο
Ν. Φαλήρου· Παρευρέθηκαν πολλοί Κυθήριοι. Ά π ό την Αδελφότητα οι Τάσης Κουκούλης και Γ. Αγγελόπουλος.
Στις 31 Δεκεμβρίου η Αδελφότητα πρόσφερε το ποσό των
20.000 δρχ. για τα παιδιά που πάσχουν από Μεσογειακή αναιμία, συμμετέχοντας στον Πανελλήνιο Έρανο Αγάπης της Ε Ρ Τ 2 .
Στη Δοξολογία που έγινε για την 1η του Χρόνου 1986 στον
Μητροπολιτικό Ναδ Αγ. Τριάδος Πειραιά, από την Αδελφότητα και στον Αγιασμό των υδάτων στις 6 Γενάρη στο λιμάνι του
Πειραιά, την Αδελφότητα εκπροσώπησε ο Βαγγ. Καβιέρης.
Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση βραδυνή στη Λέσχη Αθηνών στις & Ιανουαρίου από τη Συντροφιά Κυθ. Κυριών με τσάι
και κοπή Βασιλόπιττας. Από την Αδελφότητα προσήλθε ο Τάσης Κουκούλης.
Στις 12 Γενάρη ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών έκοψε
την πίτα του στο Κέντρο Καλαμπάκα στην Αθήνα. Από την Αδελφότητα προσήλθαν οι Τάσης Κουκούλης και Βαγγ. Μανωλέσος και πολλά μέλη της Αδελφότητας.
Στις 19 Γενάρη η Αδελφότητα έκοψε φυσιολατρικά τ η Βασιλόπιτά της στο Σχοινιά Μαραθώνα Αττικής. Με τρία πούλμαν
γεμάτα με 130 εκδρομείς- Πολλοί προσήλθαν και με τα αυτοκίνητα τους. Ευχές, χαρά, παιχνίδι, φαγοπότι.
Η Ένωση Απανταχού Αντικυθηρίων έκοψε τη Βασιλόπιτά
της στον Πειραϊκό Σύνδεσμο στις 19 Γενάρη. Επίσης έγιναν εκλογές νέου Δ.Σ. και Γεν. Συνέλευση. Προσήλθε εκπρόσωπος της
Κυθηραϊκής Αδελφότητας.
Στις 24 Γενάρη η Αδελφότητα πραγματοποίησε μια βραδιά
αφιερωμένη στο Μυλοπόταμο. Προβολή σλά'ιτς. Ομιλία με περιήγηση στις τοποθεσίες του Μυλοπόταμου. Απαγγελίες, μαντινάδες
Μυλοποταμίτικες.
Στις 26 Γενάρη ο Σύλλογος Καραβιτών «Η ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ» πραγματοποίησε κοπή Βασιλόπιτας στη Λέσχη μας.
Στις 29 Γενάρη πραγματοποιήθηκε ομιλία του καθηγητή
της Λατινικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης Νικ.
Πετρόχειλου στη Λέσχη των Αθηνών με θέμα: «Εικόνες από την
Ιστορία της χειραφετημένης γυναίκας στη Ρώμη της εποχής των
Αυτοκρατόρων. Από την Αδελφότητα προσήλθε ο Τ . Κουκούλης.

Η Πρωτοχρονιάτικη Πίττα
του Κυθηραϊκού Συνδέσμου
Στο γνωστό κοσμικό κέντρο
του «Καλαμπόκα» έκοψε φέτος
την πρωτοχρονιάτικη πίττα του
ο «Κυθηράίκός Σύνδεσμος Αθηνών» την Κυριακή 12 Ιανουαρίου.
Το μενού ικανοποιητικό και
το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του
Κέντρου πλούσιο. Ιδιαίτερα η
παρουσία του Ν. Ξανθόπουλου
με τα τραγούδια του, ήταν μια
ευχάριστη ώρα ιδίως για τους
νοσταλγούς της παληότερης εποχής και της γλυκιάς μουσικής της. Μα και ο Σαλαμπάσης
δεν πήγε πίσω με το «Σ' άγαπάω μ' ακούς» και τις άλλες
γνωστές επιτυχίες του.
Είναι αλήθεια ότι δεν παρατηρήθηκε η περσινή κοσμοσυρροή που μπορεί να εξηγηθεί,
αλλά είναι γεγονός πως εκείνοι
που τίμησαν τη συνεστίαση του
Κυθηραϊκού Συνδέσμου δεν έφυγαν μετανοιωμένοι.
Στη συνεστίαση παραβρέθηκαν όπως πάντα, ο κ. Γρηγ.
Κασιμάτης, Γεν. Γραμματέας
του Γπ. Μεταφορών, ο καθ. κ.
Παν. Τζωρτζόπουλος, Γενικός

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ
ΜΕΓΑΑΟΣ
ΕΥΕΡΓΕΤΗ! ΤΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ
Ο ΕΜΜΑΝ. ΣΤΕΦ.
ΚΑΨΑΝΗΣ '

;

Με διαθήκη του ο Καραβί
της ΕΜΜΑΝ. ΣΤΕΦ. Κ Α Ψ Α
Ν Η Σ , εκληροδότησε το Κασιμάτειο Γηροκομείο Κυθήρων με το χρηματικό ποσό
των 3.200.000 δρχ., που εισέπραΕε πριν λίγες ημέρες
το μεγάλο ' Ιδρυμα Τριφ. Νο
αοκομείο - Κασιμάτειο Γηροκομείο Αθηνών. Και ακόμη
άφησε από τρ α περίπου εκατομμύρια δρχ. στο ΤΖάνειο
Νοσοκομείο Πειραιώς, στο
ΧατΖηκυριάκειο Π. και Αντικαρκινικό Μεταξά Πειραιώς
Τιμή και δόξα λοιπόν ταιριάζει στον αείμνηστο μεγάλο ευεργέτη του νησιού μας
και αιωνία η μνήμη του.
Η «Παγκυθηραϊκή»

Γραμματέας του Γπ. Παιδείας,
ο πρόεδρος του Τριφυλλείου Ιδρύματος Αθηνών, Καθ. κ. Γ.
I. Κασιμάτης, ο τ. βουλευτής κ.
I . Κορωναίος, ο κ. Τάσης Κουκούλης και εκπρόσωποι της Κυθηράίκής Αδελφότητας Πειραιώς και του Συνδέσμου των Αντικυθηρίων.
Εκπροσώπους των άλλων Κυθηράίκών Σωματείων δεν μπορέσαμε να διακρίνουμε.
Το χρυσό μενταγιόν κέρδισε
η συντροφιά της κυρίας Μαρίας Κυπραίου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αγαπητέ Γιάννη Πετρόχειλε,
Έ χ ω στα χέρια μου το 6ιδλίο σου «Τα Κύθηρα από την
προϊστορική εποχή ως τη Ρωμαιοκρατία» και σ* ευχαριστώ
πολύ.
Ά λ λ ο ι πιο κατάλληλοι από
μένα, σε τίμησαν κι όλας για
την προσφορά σου αυτή, προσφορά προς τον Κυθηραϊκό μας
Λαό πρωταρχικά, προς την Επιστήμη έπειτα και ιδιαίτερα
προς τη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Ιωοα/νίνων, την
τροφό σου και που εμείς οι
Τσιριγώτες ιδιαίτερα και εγκάρδια την ευγνωμονούμε.
Παρακολούθησα, τα τελευταία χρόνια, προσωπικά τα καλοκαίρια σου στον Αυλέμονα,
την αφοσίωσή σου οτην έρευνα
αυτή που χρειαζόταν κόπος και
μόχθος και τώρα μπορώ κάλλιστα να υπογραμμίσω και να
διαλαλήσω πόσο δίκαια στέφτηκαν οι κόποι σου τη μεγάλη τούτη επιτυχία - προσφορά
σου. Ναι Γιάννη, μόχθησες, δούλεψες για όλους, για τη μικρή
και μεγάλη Πατρίδα μας, για
την Επιστήμη σου, για τους ερευνητές όπου γης, δούλεψες άοκνα με αυταπάρνιση και αγάπη. Κι ακόμα κάτι: Ό λ ο σου
το γραφτό είναι γιομάτο ιδρώτα και ιδιαίτερα Ταπεινοφροσύνη. Κι αυτό μετράει τόσο...
Σε συγχαίρω και σ* ευχαριστώ.
ΠΑΝΟΣ ΦΥΛΛΗΣ

