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Καταργούνται
όλες οι Κοινόΐητες
του νησιού μας
ΚΑΙ ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΔΗΜΟΙ
ΚΥΘΗΡΩΝ — ΠΟΤΑΜΟΥ
Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού των Εσωτερικών κ. Αγ. Κουτσόγιωργα, στον Αθηναϊκό
Τύπο στις 19.2.1986, ως το τέλος του[ουνίου 1986
ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος, που θα αλλάξει
ριζικά το «καθεστώς» των Δήμων και των Κοινοτήτων της χώρας μας, με συνένωση όλων των μικρών Κοινοτήτων σε δήμους. Η χώρα διαιρείται σε
12 Γενικές Διοικήσεις, οι Δήμοι και οι οΚινότητες
από 12.000 γίνονται μόνο 1.200 κλπ. Λεπτομέρειες δεν δημοσιεύτηκαν. Φαίνεται όμως, όσον αφορά το νησί μας, ότι καταργούνται κ α ι ο ι 13
Κ ο ι ν ό τ η τ ε ς που υπάρχουν σήμερα και ο
πληθυσμός τους περιορίζεται σε 3 μόνο χιλιάδες
κατοίκους... και ιδρύονται 2 Δήμοι, Κυθήρων
και Ποταμού. Γίνεται λοιπόν κάποια ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή α ν α κ υ τ τ ά ρ ω σ η στον Α 7 Βαθμό της Αυτοδιοίκησης.
Ο Υπουργός στο προσχέδιο του νόμου, που
δόθηκε χθες στα Κόμματα, τόνισε:
Σ ε κάθε vojιό προσδιορίζομαι
γεωγραφικές περιοχές με κριτήρια συγκοινωνιακά πληθυσμιακά, γεωγραφικά,
οικονομικά,
κοινωνικά, πολιτιστικά και δημογραφικά και οι O T A που βρίσκονται .μέσα σ αυτές αποτελούν
0' πρωΧ°"
βάθΓ οτΤΧτα?
μιο υ ΐ Α .
Οι δήμοι και οι κοινότητες
που περιλαμβάνονται στις περιοχές αυτές συνενώνονται και αποτελούν δήμο (με απόφαση του
νομαρχιακού συμβουλίου) αν ο
συνολικός πληθυσμός τους υπερβαίνει τους 1.000 κατοίκους. Εαν δεν υπερβαίνει τον αριθμό αυτό ο νέος O T A που προκύπτει
από τη συνένωση αποτελεί κοινότητα. Στην περίπτωση που ένας, τουλάχιστον από τους συνενούμενους οργανισμούς Αυτοδιοίκησης είναι δ ή ; ^ , ο νέος 0 .
Τ Α που προκύπτει αποτελεί δήμο, ανεξάρτητα από το συνολικό
πληθυσμό του.
Για ν α αποθαρρυνθεί η δημιουργία μικρών κοινοτήτων αυξάνεται εφεξής το κατώτατο όριο σε 2.000 κατοίκους (αντί
τών 1.000 που ίσχυε μέχρι σήΙ^ερα) . Σύμφωνα με δήλωση του
κ. Κουτσόγιωργα ε,λπίζεται ότι

«Βρε, καλώστονε, πενήντα
χρόνια είχα να σε δω» μου λέει
ένας ψηλός κοντολαίμης ,λε&εντόγερος με μουστάκι. Ό π ω ς
τον κοιτάζω ξαφνιασμένος μου
θύμισε το Ζορμπά. «Δεν με θυμάσε γιατί ήσουνα μικρό παιδί. Εγώ ήμουνα παραγιός του
Κλάρου που έκτιζε τη στέρνα
στο σπίτι σας. Είμαι γ ιός του
παπά Κοντού, ο παππούς σου
κι ο παππούς μου πρώτα ξαδέλφια».
Έ τ σ ι έγινε η τ φ ώ τ η γ ν ω ρ ι .
μιά μου με τον Γιάννη Κοσμά
Λευθέρη στο εστιατόριο του Πιέρου ένα μεσημέρι.
Όπως τον ξανασυνάντησα
δυό, τρία καλοκαίρια, δρήκα
πως ήταν πηγή με ζωντανές εικόνες από το παρελθόν του Τσιρίγου. Τα λόγια του έτρεχαν
σαν νερό πλούσια, φιλοσοφημένα, πότε μετρημένα και γνώριμα
και πότε βγαλμένα από την
αργκό της Τρούμπας του Πειραιά. Απολευθερωμένος
από
κοινωνικές συμβάσεις που καθορίζουν τον άνθρωπο ανάλογα
με την εμφότνιση και τον τουπέ
του και πετυχημένος τόσο που
νάχει ξεπεράσει την κοινωνική
υποτίμησή του, που θα βάραινε
κάθε άλλον και θα τον δυσκό-

από τις συνενώσεις που θα υπάρξουν στους 12.000 δήμους
κοινότητες και οικισμούς σήμερα, θα προκύψουν O T A που δεν
θα υπερβαίνουν τους 1.200.
Σ ε κ ά θ ε μ ι α από τις κοιν<5τη.
τ ε ς π ο υ ^ ν ε ν ώ ν ο ν τ α ι , συνιστών^τ·κά
πρόσωπα
π ο υ χ ε ι τ ο ι ω γ ο ύ ν σαν εσωτερική
δημοτική αποκέντρωση και διαχ€φι'ζονται
ορισμένες δημοτικές
υ π ο θέσεις π ο υ ε ( ν α ι π ε ρ { π ο υ
ot
σγ^ερίνές
δραστηριότητες των
μικρών
κοινοτήτων
¿πως π χ
σννχη,ρήσεις
δρό[ΐωVj
υδρευχι.
κών> αρδευτικών
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παιδικών
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*πό
™ ^ανα.> έ*ουν δικό
^ ο γ ι σ μ ό και χρησιμοποιούν
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τ ω ν
^ ι ο τ ή τ ω ν τους.
ü t
αποφάσεις τους είναι ά^ ε σ α εκτελεστές και λαμβάνονται στα
πλαίσια των αποφασεων του
συμβουλίου,
Τα διοικητικά συμβούλια εκλέγον-αι κάθε 4 χρόνια μαζί
με την εκλογή δημάρχων και
δημοτικών συμβουλίων.
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ΟμιΛία του Προέδρου
της Δ.Ε. του Ιονίου Παν)μίου
(Συνέχεια από το προηγούμενο κ«ι τέλος)

Το 1986 αρχίζει νέα εποχή στην ιστορία του πανεπιστημίου.
Το φοιητικό κίνημα που εκδηλώθηκε με ισχυρή ένταση στα μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα της ηπειρωτικής Ευρώπης αμφισοήτησε την παραοοσιακή όομή του, της οποίας κύριο χαρακτηριστικό είναι ο θεσμός της έορας, η ατομική ευθύνη στην έρευνα
και τη διδασκαλία των καθηγητών και η εξάρτηση της διοίκησης του πανεπιστημίου από το καθηγητικό σώμα.
Το νέο πρότυπο που αξίωσε και σε μεγάλο βαθμό προώθησε
το φοιητικό κίνημα με τ η συμπαράσταση και των νέων έπιστημόνων είναι το πανεπιστήμιο των φορέων. Η δομή του νέου αυτού
παν«πιστημιου συνίσταται από την ισότιμη συμμετοχή του σώματος των πανεπιστημιακών δασκάλων, του επιστημονικού προσωπικού και των φοιτητών. Στους φορείς αυτούς προστίθεται και το
διοικητικό προσωπικό. 11 έορα καταργείται και η ευθύνη της έρευνας του προγράμματος σπουδών, της ακαδημαϊκής εςέλιςης
και της διοίκησης του πανεπιστημίου περιέρχεται σε συλλογικά
όργανα που συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι παραπάνω φορείς.
Το πρότυπο αυύό έχει προωθηθεί σε περιωρισμενη σχετικά
έκταση. Βρίσκεται όμως σε μια εξε/ακτική πορεία και συνέόαλε,
αναμφΛολα, στη μεταόολή της φυσιογνωμίας του σύγχρονου πανεπιστημίου και στη ριζική Οελτιωση της λειτουργίας του. Ι'ιαυτό
η εποχή που άνοιςε το φοιητικό κίνημα από το
και εδώ
πρέπει να θεωρηθεί σημαντική καμπή στην ιστορία του πανεπιστημίου.
ϋ χώρα μας, με ένα τολμηρό ιστορικής σημασίας βήμα, υιοθέτησε το πρότυπο αυτό του πανεπιστημίου των φορέων μέ το νόμο
Κορυφαίο γεγονός της νεώτερης ελληνικής ιστορίας και αφετηρία της ιστορίας της σύγχρονης ελληνικής επιστήμης αποτελεί
η ίδρυση του Ιΐανεπιστημιου Αθηνών το 1857. Ακολούθησε η ίδρυση του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το 1925 η ίδρυση του
Ιΐανεπιστημίου (θεσσαλονίκης.
τω μεταξύ, πριν και μετά, ιδρύθφςαν και άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Το πρότυπο που ακολούθησαν οι ιδρυτές του Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν εκείνο του γερμανικού πανεπιστημίου. Αυτό
το πρότυπο αποτέλεσε τ η βάση όλων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μέχρι σήμερα.
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο που εγκαινιάζομε σήμερα, κυρίες
και κύριοι, εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας, θαρραλέας και δύσκολης πολιτικής ίδρυσης περιφερειακών πανεπιστημίων στη χώρα
μας· Το πανεπιστήμιο αυιιό ξεχωρίζουν ριζικά από τα άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, παλιά και νέα, ουσιαστικές ιδαιτερότητες φυσιογνωμίας, κατευθύνσεων και πολιτισμικού χώρου. Οι
ιδιαιτερότητες αυτές καθορίζουν και τους φιλόδοξους στόχους του.
Εδώ στα Εφτά Νησιά, το Ελληνικό Πνεύμα, αλώβητο από
τη βία του ασιάτη κατακτητή, έσμιξε καρποφόρα με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και έδωσε πηγαία νάματα πνευματικής ζωής
στο λαό της νέας Ελλάδας.
Αθτό είναι μιά μεγάλη κληρονομιά, καθοριστική για την πορεία του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, που έρχεται σήμερα, με νέες δυνάμεις και μέσα να συνεχίσει.
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο Πανεπιστήμιο του
περιορισμένου χώρου, που το υποδέχεται σήμερα. Είναι Πανεπιστήμιο ολόκληρου του ιστορικού χώρου των Επ τα νήσω ν, όπου θα
απλώσει και θα αναπτύξει τ η δράση του. Οι ιστορικές πηγές και
οι ερευνητικές δυνατότητες, που θα αντλήσει και θα αξιοποιήσει
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο από ολόκληρο τον πολιτισμικό χώρο των
Εφτά Νησιών, θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο της επιστημονικής

Φ ο ν τ ά ν
Του ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΥΘΕΡΗ

λευε να μιλά τόσο ήρεμα για
τα μειονεκτήματα της ζωής του.
Τα λόγια του είχαν μια ασυνήθιστη γνησιότητα, ένα ρέμπελο
θάρρος και ένα ενστιτώδη αυθορμητισμό που χαρακτηρίζουν
μια γενιά που έζησε την πιο
κρίσιμη περίοδο της σύγχρονης
ελληνικής ιστορίας.
Γεννήθηκε το 1911 στα Τζιάνικα, στο κάτω Λειβάδι. Σ τ ο
μικρό χωριουδάκι πέντε οικογένειες είχαν κάπου σαράντα
παιδιά. Με παιδιάστικο δισταγμό περιγράφει πώς έπαιζαν κυντγητό στην τσιγκούρα και πώς
ένα γειτονόπουλο έκανε συνεργό από ασπεδρύκλους να κάνει
ζευγάρι μ' ένα κατσουλάκι(γατάκι) .
« Σ τ ο δημοτικό σχολείο πήγα
μόνο ένα χρόνο στην πρώτη μικρή. Δάσκαλο είχα τον Ξερό.
Το σχολείο τότε είχε γύρω στα
100 παιδιά. Μέστελνε ο δάσκαλος στα πηλορύχια του Σταυράκη να του βρω σκινόβεργα
που δεν έσπαζε εύκολα. Μούδινε τόσο ξύλο, μεβαζε τιμω-

ρία στη γωνία για τόση ώρα
όπου κατουριόμουνα πάνω μου.
Μετά έβαζε την καϋμένη τή Μα
ρία την αδελφή μου να τα καθαρίζει. Αλλά ήμουνα σίφουνας
ή όπως με περιγράφει ο Γιάννης ο Καόνης ήμουνα «διάολος
με τα κέρατα». Ωστόσο έμαθα
πέντε γράμματα γιατί παρ' όλη την αυστηρότητά του ο §ερός ήταν καλός δάσκαλος.
Ό π ω ς περιγράφει ο Γιάννης
τα παιδικά του χρόνια στα Κύθηρα, έρχεται άθελα η σύγκριση με το σήμερα.
«Πλοίο της γραμμής ερχόταν
μια φορά το μήνα. Όποιος αρρώσταινε τότε ή την έβγαζε πέρα ή πέθαινε. Μια φορά ο πατέρας μου συνάντησε το Γιατρό
το Ραπτάκη και τον ρώτησε τί
να κάνει να συνέλθει από ένα
βαρύ κρύο που τον βασόαηζε.
Αφού τον καλοκοίταξε ο γιατρός τον ρωτά: «Πορδοκλόενει
μωρέ; έ τότε δεν έχεις φόβο».
Νέα για πολέμους μαθέναμε
από την Κρήτη μέσω Αντικυθήρων με φωτιές. Ό λ ε ς οι γυναίκες τότε φορούσαν μακρυά

φουστάνια και στιβάνια. Αντίς
για κάλτσες βάζανε σκίνους και
μυρτιές στα στιβάνια για να μη
μυρίζουν τα πόδια τους. θυμάμαι τη θεία μου την Ειρήνη που
είχε βγάλει τα στιβάνια της και
καθότανε στην πεζούλα να ξεκουραστεί. Μια γειτόνισα γρήγορα της έκανε την παρατήρηση: Κυρά - Ρήνη κατέβασε το
μισοφόρι σου γιατί φαίνεται ο
αστράγαλός σου»!
Ό τ α ν ο Γιάννης ήταν έπτά
χρονών πέθανε ο πατέρας του.
«Μ* έστειλαν τότε στου Πελαχόν
τα (Πειραιά) να δουλέψω για
τους αφεντάδες και να μάθω
γράμματα». Ο Πειραιάς τότε
δεν είχε δημόσια ύδρευση και
το κάθε σπίτι είχε ανάγκη από χέρια να δουλεύουν την ανλία ή να φέρνουν νερό από την
Τρούμπα.
Ατίθασος ο Γιάννης, έτρωγε
ξύλο από το πρωί ως το βράδυ. ε Σ έξι μήνες έφυγε μ' ένα
Τσιριγώτη που πήγε να δει τί
κάνει, κι αν μαθαίνει γράμματα! !
Τότε μαζί με τον αδελφό το
Μανώλη κι άλλα τσιριγωτόπουλα έμεναν σ* ένα υπόγειο κοντά
στο Δημοτικό θέατρο στον Πει(Συνέχεια στη σελ. 3 )

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΕΙΜΑΤΗ

και πνευματικής κατεύθυνσής του.
Βασικός προσανατολισμός του Ιόνιου Πανεπιστήμιου είναι οι
ανθρωπιστικές επιστήμες. Τα Τμήματά του το μαρτυρούν: Τμήμα Ιστορίας, Ιστορικής Τεκμηρίωσης, Μουσικών Σπουδών, Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας. Η Διοικούσα Επιτροπή, συμπληρώνοντας τον κατάλογο τοιν ανθρωπιστικών σπουδών, θα ζητήσει την ίδρυση και άλλο)ν από την Κυβέρνηση.
Όταν οι προηγμένες χώρες ιδιοποιούνται και χρησιμοποιούν
τον ανθρώπινο νου και τον πλούτο των λαών για να κατασκευάζουν οπλικά συστήματα καταστροφής της ανθρωπότητας και του
πολιτισμού και να παράγουν τα μέσα της ξέφρενης κατανάλωσης,
ο ανθρωπιστικός προσανατολισμός του Ιόνιου Πανεπιστημίου αποτελεί '/αμφίβολα πολιτική επιλογή ύψιστης τόλμης και αρετής.
Αποτελεί απάντηση ανθρώπινης ζωής, ειρήνης και πολιτισμού.
Ακολουθώντας το πνεύμα της επτανησιακής παράδοσης, το
Πανεπιστήμιο θα ενταχθεί σε ένα πολλαπλό σύστημα πνευματικών και επιστημονικών διασυνδέσεων με τ η Δυτική Ευρώπη, με
προοπτική διεύρυνσης του συστήματος αυτού προς όλες τις κατευθύνσεις του ιστορικού και πολιτισμικού περίγυρου του ελλαδικού
χώρου.
Χωρίς εθνικιστικές και ιδεολογικές προκαταλήψεις και απαλλαγμένο από ξενόδουλη νοοτροπία φιλοδοξεί με το στοιχείο αυτό
προσανατολισμού να αποτελέσει έναν πνευματικό και πολιτισμικό
κρίκο στη σχέση Βορρά — Νότου.
Μέ πλήρη γνώση του συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης της
(Συνέχεια στη σελ. Β)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΙΑΙΑ
ΤΟΥ ΚΒΘ. Ν. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
ΘΕΜΑ:
«ΕΙΚΟΝΕΣ Α Π Ο
ΤΗ Ν ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΣΤΗ ΡΩΜΗ
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ
Δόθηκε στο
Πνευματικό
Κέντρο Κυθήρων
στια 29-1-1986)

Του Κ.
ΝΙΚΟΥ ΦΑΊ1ΕΑ
Π σημερινή ομιλία του συμπατριώτη μας ίναϋηγητή ΙΜικου
Πετρόχειλου, ενός από τους κορυφαίους πνευματικούς ανθρώπους
του τόπου μας, αποτελεί, αναμφισβήτητα, πολύτιμη προσφορά στη
πνευματική ζωή των Κυθήρων. Και ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών, που πριν από μερικά χρόνια ανέλαβε την πρωτοβουλία της
δημιουργίας μιάς σοβαρής Κυθηραϊκής πνευματικής κίνησης εδώ
στην Αθήνα, με την οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων και πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί η πνευματική προσφορά επιστημόνων και πνευματικών ανθρώπων σαν το Νίκο Πετρόχειλο συμβάλλει αποφασιστικά στη σταθερή άνοδο του επιπέδου της Κυθηραϊκής αυτής
πνευματικής κίνησης.
Ο εκλεκτός συμπατριώτης μας ομιλητής είναι τόσο γνωστός
σ όλους που νομίζω πως η παρουσίαση του στο ακροατήριο δεν θα
είχε καμμιά έννοια. Γ ι αυτό θα περιοριστώ να δώσω μερικά μόνο
ενδιαφέροντα και ίσως άγνωστα για πολλούς στοιχεία απο τη ζωή
και την επιστημονική εξέλιξή του. 0 Καθηγητής Νίκος Πετρόχειλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936 από Τσιριγώτες γονείς.
Στα Κύθηρα έζησε όλα τα παιδικά του χρόνια και τελείωσε τ η
Στοιχειώδη και Μέση Εκπαίδευση, φοιτώντας κι αυτός, όπως
όλοι μας, στο Γυμνάσιο που ίδρυσε ο αείμνηστος θείος του Γυμνασιάρχης Σπύρος Στάθης. Τελείωσε το Γυμνάσιο με άριστα. Έδωσε εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας κι επέτυχε σε τρεις Σχολές, τ η Θεολογία, τ η Νομική και τ η Φιλολογία,
ερχόμενος άνάμεσα στους πρώτους επιτυχόντες. Ήταν όμως φυσικό να επιλέξει τ η Φιλοσοφική Σχολή μιά και η ευγενική μορφή και το φωτισμένο εκπαιδευτικό έργο του αείμνηστου Γυμνασιάρχη Σπύρου Στάθη, αδελφού της δασκάλας μητέρας του Κατίνας, εξακολουθούσε ν' ασκεί μεγάλη επιρροή στην οικογένεια
του Νίκου Πετρόχειλου.
Πήρε το πτυχίο του το 1960 και παντρεύτηκε τ η συνάδελφό
ςου Κυβέλη Παπακωνσταντίνου, με την οποία απόκτησε δυό παιδιά, μιά κόρη που σήμερα είναι τριτοετής φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης κι ένα γιό που
φέτος τελειώνει το Λύκειο. Γπηρέτησε τ η στρατιωτική του θητεία
σαν Επίκουρος Σημαιοφόρος Οικονομικός στο Π . Ναυτικό όπου
και κατά διαταγή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού συνέγραψε
την ιστορία της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Αποστρατεύτηκε το
(Συνέχεια στη σελ. 4)
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ΙΙΟΗ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ Ν. HAH
•

Γ Α Μ Ο Ι

Στις 4-1-1986 στον ιερό ναό
Αγίου Σπυρίδωνα στο Σύδνεϋ,
έγιναν οι γά·ιοι του εκλεκτού
νέου Δημήτρη
ΙΙοληρίδη και
της άμορφης κόρης Γεωργίας
(Παναγιώτου Ν. Κασιμάτη ή
Παχνούντιου, και Ειρήνης, από τα Πιτσινιάνικα) .
Ακολούθησε πλουσιώτατο γεύ

μα στους 200 περίπου προσκεκλημένους, στο αριστοκρατικό
κέντρο του Σύδνεϋ T W I N RES T A U R AND, χορός και διασκέδαση. Έπαιξε βιολί ο ίδιος
ο πατέρας της νύφης, παληός
μαέστρος στους Τσιριγώτικους
σκοπούς, Καλαματιανούς και άλλους για να ξαναθυμηθούμε όλοι μας τα όμορφα εκείνα παιδικά μας χρόνια στο νησί μας.
Στο ευτυχισμένο νέο ζευγάρι
και στα πεθερικά κλπ., απευθύνουμε θερμά συγχαρητήρια και
βίο ανθόσπαρτο.
Μ.Γ.Κ.
Συγχαρητήρια και από την
« Π αγκυθηραϊκή».

•

Θ Α Ν Α Τ Ο Ι

— Δ η μ . Στάθης 85 ετών από το Κεραμουτό.
— Ανδρέας Ποτήρης 72 ετών από το Μυλοπόταμο.
— Κοσμάς Κασιμάτης ετών
84 από τα Πιτσινιάνικα, εκηδεύτηκε στην Ελευσίνα. Εχοροστάτησε ο Μητροπολίτης Κυθήρων σ. Ιάκωβος.
— Βασ. Μαρσέλλος ετών 75.
Από την Καρβουνάδα που ήταν
πολλά χρόνια Πρόεδρός της.
Σ η μ.: Στο ευχαριστήριο συμμετοχής στο πένθος των
συγγενών για το θάνατο του Μα
νώλη Γ . Καλλίγερου, που δημοσιεύθηκε στην 4 η σελίδα του
φύλλου Δεκεμβρίου 1985 της
«Παγκυθηραϊκής» παραλείφθηκε το όνομα της τετάρτης αδελφής του της Ευρυδίκης που βρίσκεται στην Αυστραλία, γιατί
δεν ήταν γραμμένο στο χειρόγραφο που δόθηκε στο τυπογραφείο. Δεν πειράζει. Γίνεται
έτσι αφορμή να ξαναθυμηθούμε
το Μανώλη ακόμα μιά φορά.
Ας είναι αιώνια η μνήμη του.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΤΣΑ
Α. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Επειτα από μακροχρόνια ασθένεια, πέθανε στην Καμπέρα και κηδεύτηκε στο Σύδνεϋ
πριν 2 εβδομάδες, η Παναγιωτίτσα (Πιπίτσα) Α. Κασιμάτη,
από τη Χώρα του νησιού μας.
Ήταν κόρη του αείμνηστου
Βαλέριου Καλοκαιρινού (Βαλε ν τ ή ) . Ε ί χ ε έρβει στην Αυστραλία πριν τον πόλεμο για
πολλά χρόνια έζησε στην πόλη
τοέ εσωτερικού της Ν.Ν.Ο Τ ε μορα.
Διακρινόταν πάντα για την
καλοσύνη της, τον ευγενέστατο χαρακτήρα και τα χριστιανικά της αισθήματα.
Προς τη σύζυγο της Αντώνη,
τα παιδιά της Φίλιππα, Βαλέριο, Πίτσα καί Κατερίνα οικογενειακώς, την αδελφή και αδελφό της στα Κύθηρα και ιδιαίτερα προς τον φίλτατο αδελφό της Σπύρο, διαβιβάζουμε
θερμά συλλυπητήρια, στη δε
αξέχαστη Πιπίτσα ευχόμεθ* το
φιλόξενο χώμα του B O T A N Y
να της είναι ελαφρό.
Μ.Γ.Κ.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΑ
Του Βασίλη ΛευΘέρη
Σ τ ι ς αρχές Γενάρη πέθανε
ο ΙΩΑΝΝΗΣ Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ
ή Πορταλαμίος σε ηλικία κοντά στα 100.
Γεννήθηκε στα Πορτχλαμιάνικα κι ήλθε στη Νέα Υόρκη
στις αρχές του 1900, τότε που
η Κυθηραϊκή Αδελφότητα βρισκόταν στις δόξες της. Παν
τερεύτηκε την Α γ γ ε λ ι κ ή Φατσέα από τα Φατσάδικα που
για χρόνια ήταν η κχρδιά της
Ελληνικής παροικίας.
Πριν λίγους μήνες πέθανε και
c αδελφός της Αγγελικής Χρίστος Α. Φατσέας και αυτός πρω
τοπόρος.
Πριν λίγους μήνες πέθανε ο
Βασίλης Κασνμάτης του Βρετού. Γεννήθηκε στα Κατσουλι-

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΚΘΩΝΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΊ ΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΦΑΤΣΕΑ
Έ ν α ς άξιος συμπατριώτης
μας, μια ξεχωριστή Κυθηραϊκή
φυσιογνωμία, ένας υπέροχος άν
θρωπος, ο Γιάννης Στάης, έφυγε από κοντά μας.
Χαρισματική μορφή, με σπάνιες αρετές και άπειρα ψυχικά
χαρίσματα, διακρινόταν
για
την απέραντη καλωσύνη του,
την ευγένεια 1 το ηθος, την ανθρωπιά και τα * γ ν ά πατριωτικά του αισθήματα. Γεννημένος
στη Χώρα, έζησε σ' αυτή όλα
τα παιδικά και μαθητικά του
χρόνια. Ύ σ τ ε ρ α ήρθε στην Αθήνα και φοίτησε στη Νομική
Σ χ ο λ ή . Μετά την αποφοίτησή
του απ' αυτή και την απόκτηση της δικηγορικής άδειας, έχοντας για εφόδια την άρτια
επιστημονική του κατάρτιση,
την τιμιότητα, την ακεραιότητου χαρακτήρα και τη*/ ευσυνειδησία, οργάνωσε ένα από τα
πιο συγκροτημένα δικηγορικά
γραφεία της Αθήνας, στο οποίο
τον διαδέχτηκε ο άξ»ος γιος
του Νίκος.

άνικα στο κάτω Λειβάδι. Ευεργέτης της γενέτειρας του και
πρώην Πρόεδρος της Κυθηραΐκής Αδελφότητας.
Πριν ένα χρόνο πέθανε η
Μαρία
Καλλιγέρου, σύζυγος
του Δημήτρη Καλλίγερου από
το πάνω Λειβάδι. Γεννήθηκε
στα Μανουδιάνικα και μαζί με
τους άλλους ήταν ενεργό μέλος της Αδελφότητας. Πριν από δυό χρόνια πέθχνε ο Γιώργος Σωτήρχος. Γεννήθηκε στον
Κάλαμο και είναι πατέρας του
Μιχάλη Σωτήρχου πετυχημένου συμπατριώτη στη Νέα Υόρκη.
,
Λίγοι μένουν από κείνους
τους πρωτοπόρους που ήλθαν
και ρίζωσαν στη Νέα Υόρκη.
£?ς ιδρυτές της πρώτης παροικίας στην Νέα Γη πρόσφεραν τόσα στο νησί μας. Ό χ ι
απ' αυτό που τους περίσσευε
αλλά απ' αυτά που θυσίαζαν.
Λυπούμαστε γιατί μαζί τους
j-άνετχι η δύναμη ^ης Αδελφότητας στη Νέα Υόρκη. Υποδεικνύομαι στη Μητρόπολη Κυθήρων να κάνουν μνημόσυνο για
την ανάπαυση των ψυχών τους.

Το Γραφείο του ηταν πάντα
ανοιχτό σ' όλους τδυς συμπατριώτες μας, στους οποίους με
προθυμία και αγάπη εδινε τις
νομικές του συμβουλές. Γιατί
ο Γιάννης Στάης έ μ ε ι ν ε σ' όλη
του τη ζωή ένας γνήσιος, ένας
αγνός Τσιριγώτης. Ούτε η πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, ούτε η πολυτάραχη
ζωή της Αθήνας 1 ούτε οι εκλεκτές κοινωνικές σχέσεις που
δημιούργησε μπόρεσαν να κλονίσουν τους ισχυρούς δεσμούς
που τον ένωναν με την πατρική γη. Η σκέψη του διαρκώς
στριφογύριζε στο αγαπημένο
του νησί, στα γραφικά δρομάκια της Χώρας, στ' αρχοντικά
του Κάστρου, στο εξοχικό του
σπίτι στο Λειβάδι, στους απλούς και αγαθούς συμπατριώτες του. Με νοσταλγία έφερνε στη μ ν ή μ η του τα παιδικά
του χρόνια και με λαχτάρα
προγραμμάτιζε κάδε καλοκαίρι το ταξίδι του στα Κύθηρα.
Και είναι, αλήθεια, κρίμα γιατί η μοίρα δεν θέλησε να εκπληρωθεί η τελευταία του επιθυμία, το ταξίδι που ονειρευόταν για το φετεινό καλοκαίρι
μαζί με τη νεογέννητη εγγονούλα του.
Μεγάλο και σοδαρό υπήρξε
το πατριωτικό του έργο και ανεχτίμητη η
προσφορά του
στην Κυθηραϊκή
πνευματική
πολιτιστική και κοινωφελή κί-

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ I. ΝΑΟΥ
ΙΑΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
0 εφτ/μέριος και η επιτροπή του ενοριακού Ναού Παναγίας
Ιλαριώτισσας εύχεται σε όλους τους ενορίτες Ποταμού, σε όποιο
μέρος του κόσμου κι αν βρίσκονται «Ευτυχισμένο το Νέο Έτος
1986» ευχαριστώντας όλους τους επώνυμους και ανώνυμους δωρητές.
Για ενηιμέρωση όλων γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η επισκευή του επάνω ορόφου του κτηρίου ιδιοκτησίας του Ιερού, Ναού
και στο οποίο στεγάζεται η Αστυνομία του Ποταμού. Το ποσό
της επισκευής ανήλθε εις 9 5 0 . 0 0 0 και μένει επείγουσα η επισκευή
του ισογείου που επισκευαζόμενο θα μπορεί να προσφέρει ένα πάγιο εισόδημα στον Ιερό Ναό.
Επίσης παρηγγέλθησαν οι τρεις μεγάλες πόρτες της κυρίας
εισόδου από ξύλο όρεγγον, κόστους 300.000. Την αξία της μιας
προσφέρει ο πρόεδρος της επιτροπής και εφημέριος του Ιερού Ναού κ. Ηλίας Χανιώτης. Για το υπόλοιπο της δαπάνης υπάρχει μιά
δωρεά 50.000 της κυρίας Μαριγής Χριστιάνου και μερικά ακόμα μικροποσά άλλων ευλαβών δωρητών.
Γιά να καλυφθή όμως η όλη δαπάνη καθώς και για την εκτέλεση άλλων απαραίτητων εργασιών παρακαλούμε του ευλαβείς
ενορίτες να βοηθήσουν κατά το δυνατόν.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς η εκκλησιαστική επιτροπή,
τα μέλη: Σωτήριος Λαζανάς, Ηλίας Χανιώτης, Ανδρέας Κομηνός και Στρατής θεοδωρακάκης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΓΙΑΝΝΗ I. ΦΑΜΕΛΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 57
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νηση. Σ υ μ μ ε τ ε ί χ ε ενεργά σ'
όλα τα πατριωτικά Σωματεία
πρωτοστάτη«ε σε κάθε
εκδήλωση που απέβλεπε στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων
του Κυθηραϊκού λαού.
Στους
δικούς του σκληρούς και μακροχρόνιους αγώνες οφείλεται
η αξιοποίηση κι επέκταση του
κληροδοτήματος
της αείμνηστης συμπατριώτισσάς μας Μαρίας Σ τ ά η .
Μα εκεί που διάθεσε το μεγαλύτερο μέρος της πατριωτικής του δραστηριότητας και
πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες
είναι ο «Κυθηραϊκός
Σύνδεσμος Αθηνών», τον οποίο μ ε πίστη και αφοσίωση υπηρέτησε
35 ολόκληρα χρόνια, 23 σαν
μέλος του Διοικ. Συμβουλίου
και 12 σαν Πρόεδρός του. Τ©
σημερινό Διοικ. Συμβούλιο που
έ χ ε ι αναλάβει την ευθύνη της
συνέχισης του δημιουργικού
πατριωτικού του έργου αισθάνεται μεγάλο το βάρος της κλη
ρονομιάς που μας άφισε μα και
επιτακτική την υποχρέωση να
συνεχίσει και αξιοποιήσει το
μεγάλο πατριωτικό του έργο.
Και σαν ένα
μικρό, δείγμα
της μεγάλης αγάπης και βαθειάς εκτίμησης όλων των μελών του Συνδέσμου στον αξέχαστο πρόεδρο του, καταθέτει
στη σωρό του, με πολλή συγκίνηση και ευλάβεια, ένα απλό,
από λίγα λουλούδια 5 στεφάνι.
Κι εγώ προσωπικά νοιώθω
αως η ιερή αυτή στιγμή είναι
η πιο κατάλληλη για να εκφρά
σω το βαθύ σεβασμό μου και
την άπειρη ευγνωμοσύνη μου
στον αγνό και άξιο συμπατριώτη μου επιστήμονα κι υπέροχο
άνθρωπο, γιατί κοντά του δεν
διδάχτηκα μόνο την ορθή πρακτική εξάσκηση της δικηγορίας, μα πάνω απ' όλα, πως πρέπει ν' ασκείται με τιμιότητα,
ε ι λ ι κ ρ ί ν ε ι α κι ευσυνειδησία.
Τ α λίγα αυτά λόγια μου ας
είναι το μεγάλο «ευχαριστώ»
που του οφείλω.
Αιωνία η μ ν ή μ η σου άξιε
συμπατριώτη μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ.
ΝΙΚΟ I. ΣΤΑΗ
Αγαπητέ κ. Στάη,
Μαζί με την έκφραση των
θερμών μας συλλυπητηρίων για
την απώλεια του εξαιρετικού φί
λου και συμπατριώτη, αειμνήστου πατρός σας Ιωάν. Στάη,
ο οποίος πολλές υπηρεσίες προ
σέψερε και στο Γηροκομείο από την σύσταση του μέχρι σήμερα, σας γνωρίζουμε ότι κατετέθη σαν μέχρι τώρα στο Ταμείο
του Ιδρύματος μας στη μνήμη
του, υπέρ του Οίκου Ευγηρίας
Κυθήρων, τα παρακάτω ποσά:
Μελπομένη Ν. Λιδανού δρχ.
200.000, Γεώργιος Ν. Λιβανός
200.000, Κος και κα Γεωργ.
Ξανθάκη 5.000 Γεώργι. I. Καςιμάτης 3000. Γεώργιος - Εύα
Βουτσινά 10.000, Μοτνώλης καί
Λένα Παπαϊωάννου 10.000 Περίανδρος Σ ιορδανές 3000, Γεώργιος Β. Κασιμάτης 3000, Οικ
Νικ. I. Στάη 20.000 δρχ. Καίτη Κ. Αποστολοπούλου 10.000,
Φραγκίσκη Σ . Μοντιάνο 5000,
Κος και κα Χαρ. Γεωργακοπούλου 5000, Μ ίκος Φατσέας, δικηγόρος 3.000, Καίτη Στάη - Παπαδημητρίου 5.000, Κος κα! κα
Αλεξ. Τρκχνοπούλου 5.000, Κος
και κα Σπυρ. Γεωργοπούλου,
5.000 δρχ.
Επειδή γνωρίζουμε ότι ύστερα από δική σας υπόδειξη εστάλησαν οι πιο πολλές από τις
παραπάνω δωρεές στο ' Ιδρυμά
μας, σας εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες και σας
συγχαίρουμε για τα πατριωτικά
σας αισθήματα.
Για το Δ . Σ .
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος Γ. I. Κασιμάτης
Ο Γ. Γραμ. Δημ. Λ. Κόμης

Συνδρομές
Ιανουαρ. - Φ ε β ρ 1986
Α' Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ 0 Γ
Χαρ. Κρόδαρης ιατρός Μαρούσι. Μαρία Βέλου Ν. Σ μ ύ ρ ν η ,
Ε. Κασιμάτης Πειραιάς. Γ . Κου
κούλης Κορυδαλλός. Μαν. Πετρόχειλος Οφθ) τρος Αθήνα, Αιδ.
Σ . Μάγειρος Κύθηρα. Παναγιωτίτσα Πετροχείλου Αθήνα. Π .
Σούγιαννης (5 ετών) Καλλιθέα
Μάγειρος (2 ετών) Χαλάνδρι.
Μητροπολίτης Κυθήρων. Αντ.
Σταύρος Μεγαλοκονόμος Αθήνα. Εριφύλλη Καλλίνικου Πειραιάς.
Παν. Λογοθέτη Αιγάλεω. Μυρ. Γαλανάκης Πειραιάς
Μαρία Αρώνη
Πειραιάς. Γ .
Κουκούλης Πειραιάς. Ν. Γλυ-

τσός (φαρμ.) Αθήνα. Γ . Λεβούνης Αθήνα. Ανδρέας Φατσέας Αθήνα. Ευάγγ. Αυγερινός Αθήνα. Αιδ. Γ. Νοταράς θεσ) νίκη. Μηνάς Λαζαρέτης Καλλιθέα. Μανγ Δ. Φατσέας Ανω Γλυφάδα Θεοδ. Χαρατζάς Κηφισσια.
Β'

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

Γ . Ν . Καλλίγερος Καλιφόρνια
Π . Κασιμάτης Καθ. Παν)μίου
Ν.Γ. Π . Στρατηγός καθηγητής
Π αν) μίου Ν . Γ . Ε . Βενάρδος Αυ
στραλία. Θεοδ. Κασιμάτης Σύ
δνεϋ. Ζαχ. Κασιμάτης Σύδνεϋ.
Μαν. Γ . Κασιμάτης Σύδνεϋ.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ
ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
Τα «πεντάχρονα» της Συντροφιάς γιορτάστηκαν πανηγυρικά, στις 8.1.86 στο ΙΙενυματικό Κέντρο των Κυθηρίων, με κοπή
πίττας και τσάϊ.
0 κ. Γεώργιος Κασιμάτης, πρόεδρος του Τριφυλλείου Ιδρύματος, εχαφέτησε την εκδήλωση και εξήρε το έργο των Κυριών.
Ιδιαίτερα ετόνισε ό,τι το Κυθηραϊκό Παζάρι συντελεί όχι μόνο
στην ενίσχυση του Γηροκομίου, αλλά γενικά στην προβολή του νησιού μας στον Αθηναϊκό χώρο.
Σ τ η συνέχεια έκοψε την πίττα — το παραδοσιακό Τσιριγώτικο Χριστόψωμο — που είχε χρυσό αναμνηστικό.
Από την πλευρά των κυριών ευχαρίστησε τον πρόεδρο του
Τριφυλλείου Ιδρύματος η κ. Ελ. Φιλοσοφώφ, η οποία κι έκανε τον
απολογισμό της Συντροφιάς·

ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Τ ο Ίδρυμα «Τριφύλλειο Νοσοκομείο Κυθήρων» διακηρύσσει ότι:
Εκτίθενται προς πώληση με
φανερή πλειοδοτική δημοπρασία τα παρακάτω ακίνητα, που
βρίσκονται στα Κύθηρα, ιδιοκτησίας του και στην αναφερομένη τιμή εκκινήσεως.
1. Οικία στο Λει&άδι Κυθήρων
Τ ι μ ή εκκινήσεως δρχ. 1.400
δρχ. ανά μ2 το οικόπεδο και
2.000 δρχ. ανά μ3 η οικαί
2. Αγρός στη θέση «Κάμπος»
της Κοιν. Λει&κδίου.
Τ ι μ ή εκκινήσεως 1.000 το μ2
3. Τρία τεμάχια κτήματος στη
δέση «Βαγγελλάδα» της οΚιν.
Λειέαδίου. Τ ι μ ή εκκινήσεως
δρχ. 70 ανά μ2 και 4000 και
κάθε ελαιόδενδρο.
4. Αγρός με 20 ελαιόδενδρα στη
θέση «Χαρκτζαδικα» της ©Κινότ. Λει&αδίου. Τ ι μ ή εκκινήσεως δρχ. 79 μ2 και 4000
δρχ. κάθε ελαιόδενδρο.
Η δημοπρασία θα γ ί ν ε ι στον
Ποταμό των Κυθήρων στον συ-

ΚΥΘΗΡΩΝ

νήθη τόπο των δημοπρασιών|
μπροστά από το Κοινοτικό Κα*
τάστημα, την Κυριακή 30 Μαρτίου και ώρα 10-12 μ.
Εγγύηση για τη συμμετοχή
στη δήμοι ρασία τ · 1)10 της
προσφερόμενης αξίας σε μετρητά ή εγγυητική επιστολή.
Το αποτέλεσμα της δημοπρχθχ κριθεί από το Δ. Συμδούλιο
του Ιδρύματος, το οποίο θα αποφασίσει αναλόγως και από
το Υπ. Οικονομικών.
Λεπτομερή γνώση των όρων
διακηρύξεως της δημοπρασίας
μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι καθημερινά από τα
γραφεία του Ιδρύματος στην Αθήνα (Θεμιστοκλέους 5 τηλ.
36318.190) και από τα γραφεία
του Γηροκομείου στον Ποταμό.
Προσφορές γίνονται δεκτές
για όλα τα ακίνητα ή για κάθε
ένα χωριστά.
Αθήνα 212.1986
Ο Πρόεδρος Γ. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η 2
Ο Γ. Γραμ. ΔΗΜ Κ Ο Μ Η 2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜλΛΑΚΟΪ Μ
Η
Ν
Α
Σ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ϊ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ)ΚΟΣ

ι

κ.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧ)ΚΟΣ

ΟΙκοδομικές άδειες - Επιβλέψεις - Κατασκευές - Αρχιτεκτονικές-στατικές-τοπογραφικές μελέτες, οικονομικοτεχνικές μελέτες δανειοδότησης τουριστικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών έπιχειρήσεων, έπισκευές σεισμοπλήκτων κτιρίων.
Φίλωνος 7 9 - 8 1 3ος όροφος Νο 45 (εντός

Τηλ. 4122.348 -

αχοάς)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 16 ΤΟΝ.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΚΥΘΗΡΑ - ΑΘΗΝΑ - ΚΥΘΗΡΑ
Πληροφορίες — Παραλαβή — Αποστολή
εμπορευμάτων:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΕΣ
Αγίου Σπυρίδωνος 77 — ΓΑΛΑΤΣΙ
Τηλ. 2930.450 η»ι ΐΐη ιχΜΐΐιηιΐΐηΊν>η νι·ηνηι

ι

Πειραιά: 4112 526
*

1

ΣΕΛΙΔΑ 3

«ΠΑΓΧΥΘΗΡΑΊ'ΚΗ»

Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
(Συνέχεια από τ η σελ. 1)
χώρας μας και με συνείδηση του περιφερειακού χαρακτήρα του
Πανεπιστημίου, οι επιλογές των κατευθύνσεων τυν τμημάτων και
των προγραμμάτων σπουδών γίνονται σε παραπληρωματική βάση·
Δεν επαναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο αυτό κατευθύνσεις και γνωστικά αντικείμενα του τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού συστήματος,
που λειτουργεί σήμερα.
Έρχεται να το συμπληρώσει με νέα, ιδιαίτερης αξίας και
ποιότητας, κατευθύνσεις, γνωστικά αντικείμενα και μεθόδους του
χώρου των ανθρωπιστικών σπουδών.
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, παράλληλα με την καθαρά εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία του, αποβλέπει να αναπτύξει
μιά ευρύτερη πολιτισμική πολιτική στον ιστορικό χώρο των Επτανήσων.
Δεν πιστεύομε στο ξεπερασμένο πιά πρότυπο του αποχωρισμένου από το κοινωνικό περιβάλλον Πανεπιστημίου. Θεωρούμε
ότι το πανεπιστήμιο — ιδιαίτερα το περιφερειακό — θα πρέπει
να εντάσσεται και να ενσωματώνεται στον κοινωνικό περίγυρό του
και να συμβάλλει στην πολιτισμική ανάπτυξη του.
Έχοντας πλήρη συνείδηση του υψηλού πνευματικού και γενικότερα πολιτισμικού επιπέδου του λαού της Επτανήσου, είμαστε
βέβαιοι ότι μπορεί άριστα να δέχεται και να ενσωματώσει το Πανεπιστήμιό μας και αυτό να βρει πλήρη συγγενή ανταπόκριση στο
ευρύτερο πρόγραμμα πολιτισμικής του δράσης.
Όσον αφορά, τέλος, στη δομή του Πανεπιστημίου μας, θέλω
να υπογραμμίσω και από αυτή τ η θέση, όπως το έκαμα και την
ημέρα της υποδοχής των φοιτητών, ότι θα προσπαθήσαμε να λειτουργήσει όσο γίνεται καλύτερα με βάση την αρχή του πανεπιστημίου φορέων," όπως την καθιέρωσε ο νόμος για τα ανώτατα
εκπαιδευτικά Ιδρύματα του 1982. Θα προσπαθήσομε, δηλαδή, να
λειτουργήσει με βάση την αρχή της συλλογικής και ισότιμης συμμετοχής των φοιτητών, των πανεπιστημιακών δασκάλων και των
νέων επιστημόνων και με βάση την αρχή του αλληλοσεβασμού.
Κυρίες και κύριοι,
Αν ανασκοπήσαμε ΟΛΟκληρη την ιστορική πορεία του Πανεπιστήμιου απο το Μίααιωνα μ^χρι σήμερα, τρία οασικα στοιχεία
^ τρ«,οηςουν ιοιαιτερα την προσοχή μας με οι άφορε τ. κο μήνυμα
καοενα για την σν^μερινη μερα:
• ί ο π ρ ώ τ ο είναι ο τι το Πανεπιστήμιο από τ η γένεσή
του θεμελιώθηκε, αναπτύχθηκε και καρποφορησε στη 6αση της
αυτονομίας, της αυτοοιοικι^σης, της συνεργασίας δασκάλων και
φοιτηςων, κα**ς -και στη Οαση της ελευθερίας του πνεύματος.
Το θεμέλιο αυτό, με διαφορετικές μορφές και διαφορετικούς
τρόπους χτί,αμένο στους οιαφορους τΟπους και χρόνους, έγινε συχνά στοχος επιοουλής, αυταρχικών επεμοάσεων και προσπαθειών
κατάλυσης του. Εναντία στις επιβουλές αυτές το ίδιο το Πανεπιστήμιο, με τους φοιτητές του στην πρωτοπορεία, το υπερασπίστηκε με πα*?ος και με σκληρούς αγώνες, συχνά αιματηρούς.
Τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο στοιχείο είναι ότι το Πανεπιστήμιο δεν υπήρξε ποτέ ένα απλό εκπαιοευτικό ιορυμα, μόνο ένα σχολείο, όπου
διοασκεται και ¡μαθαίνει κανείς ένα επάγγελμα. Ήταν και είναι
κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν και είναι ένα κέντρο γένεσης, ανάπτυςης και υπεράσπισης των ιδεών, της ελευθερίας του πνεύματος, του δικαιώματος ανάπτυξης της προσωπικότητας και της
αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Λωρις τους αγώνες και την πρωτοπορεία του Πανεπιστήμιου, με μπροστάρηδες πάντοτε τους φοιτητές, η ιστορία της ανθρωπότητας θα ήταν πολλά βήματα πίσω·
Τ ο τ ρ ί τ ο , τέλος, στοιχείο είναι ότι το Πανεπιστήμιο ήταν πάντοτε ο φωτεινός σταθμός ακμής του πνεύματος και του
πολιτισμού ενός λαού. Ένας σταθμός ειρήνης και προόδου.
Ήταν, όμως, συγχρόνως και ένας σταθμός οικονομικής κα:
πολιτικής ισχύος. Η αποκορύφωση της δύναμης του κυρίαρχου
έθνους και των μητροπόλεών του. Ήταν η φωτεινή πλευρά της
ισχύος, πίσω από την οποία κρυβόταν η σκοτεινή πλευρά της επιβολής του κυρίαρχου.
Σήμερα, όταν ιδρύονται Πανεπιστήμια σε μικρές χώρες, χωρίς δύναμη και ισχυρή οικονομία, όπως η Ελλάδα, το νόημα της
ίδρυσης πανεπιστημίου παίρνει άλλες διαστάσεις. Δεν είναι μόνο
μια πολιτική παιδείας με την στενή έννοια του όρου. Είναι κάτι
πολύ βαθύτερο: Είναι η στράτευση, του πνεύματος κατά της μισθοΦ'ρριας του πνεύματος, που υπηρετεί την εκμετάλλευση, την καταπίεση %αι την υποταγή των μικρών λαών. Που υπηρετεί την αλλωτρίωση του ανθρώπου, τ η βία και την καταστροφή της ανθρωπότητας.
Η ίδρυση αυτού του Πανεπιστημίου, που θα συντηρεί ο ιδρώτ α ζ *κ>υ φτωχού και μικρού ελληνικού λαού, είναι ένα προσκλητήριο θητείας στην υπηρεσία των μεγάλων αυτών μηνυμάτων της
ιστορίας του θεσμού.
Σεις οι φοιτητές και οι δάσκαλοι, που είχατε την ιστορικής
σημασίας τύχη να θητεύσετε πρώτοι σ' αυτό το πνευματικό κέντρο, εμείς η διοίκηση και ολόκληρος ο εφτανησιακός λαός καλούμαστε όλοι να το στηρίξουμε και να το υπερασπιστούμε με πάθος
και θυσία. Είναι ένα κομμάτι Ελλάδα. Σας ευχαριστώ.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ" ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΚΟ
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ:

ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΕΑΑΗΝΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ
ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΣΑΣ
^Μη^^Μνν^ΜΜν&ΜΜν^ΛΛΛΛΛΜΛΜΜνΜϊΛΜΤ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ

Το Εξωραϊστικό και Πολιτιστικό Σωματείο του Αυλέμονα
«Ο Φιλόξενος», όπως ανάγγειλε από την εφημερίδα «Παγκυθηραϊκή» (άριθ. φύλλου 103/
Δεκέμβρη 1985) θα δημοσιεύσει
σε όλες τις Τσιριγώτικες εφημερίδες μας πλήρη κατάλογο
των ονομάτων και του ποσού
που ο κάθε Δωρητής κατέθεσε
για την τσιμεντόστρωση του
τμήματος του δρόμου μας από
Αυλέμονα ως την Παλιόπολη.
- Σήμερα μπορούμε να σας αναγγείλουμε ότι το έργο της
τσιμεντόστρωσης έχει ήδη καλύψει τα 800 μέτρα, υπολοίπονται δε ακόμα άλλα τόσα περίπου. Επομένως, ας έχουν υπ'
όψει τους οι ενδιαφερόμενοι ότι
τυχόν προσφορές τους θα γίνονται δεκτές μέχρι πού να ολοκληρωθεί το έργο για την ολοκλήρωση του οποίου εκτός
του 1 εκατομ. που μας χορήγησε η Νομαρχία, προτίθεται να
μας συμπαρασταθεί και πάλι
και της εκφράζουμε τις θερμές
μας ευχαριστίες.
Εν τω μεταξύ, σε κάθε Δωρητή μας απεστάλει ήδη η επί-

«ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ»

σημη σχετική απόδειξη παραλαβής της Δωρεάς του και με
την ευκαιρία πληροφορούμε κάθε ενδιαφερόμενο που μέχρι σή
μερα δεν πρόφτασε να μας την
αποστείλει ότι, έχει όλο τον
καιρό να μας προφτάσει...
Το έργο συνεχίζεται και όλοι
βρισκόμαστε στις επάλξεις μαχόμενοι για την αποπεράτωσή
του, ιδιαίτερα δε, η τριμελής Επιτροπή της τσιμεντόστρωση ς:
Σταύρος Χαραλαμπόπουλος, Ν.
Χατζηφώτης και Χαρ. Κοντολέων, μέλη του Δ)κού Συμβουλίου του Σωματείου μας, που
χάρη στην προσωπική τους άοκνη προσπάθεια και αφοσίωση
και ιδιαίτερα χάρη στις πολλαπλές οικονομίες που με πρωτοβουλίες τους πέτυχαν, το ωραίο
αυτό Έ ρ γ ο μας προχωρεί ραγδαία και σταθερά για το καλό
του Συνόλου γ ι αυτό και ο «Φιλόξενος» Δημόσια τους Ευχαριστεί και τους συγχαίρει.

Με εντολή του Δ. Σ .
Ο Πρόεδρος Π AMO Σ ΦΥΑΛΗΣ
Η Γεν. Γραμμ. Φρατζέσκα Δημακάκου - Πετροχείλου.

Σ Υ Ν 1 ΡυΦίΑ Κ Υ ΘΗΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΡΤΙΟΥ

5 Μαρτίου, ώρα 6 μ-ιμ,.: Συνάντηση κυριών.
9 Μαρτίου, ώρα 6
Παιδικός αποκρ. χορός (200 δρχ.)
21 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή: Ημερήσια εκδρομή στη Νεμέα Κορινθίας (παρακολούθηση Α' Χαιρετισμών στην Παναγία
του Βράχου).
Πληροφορίες: 36.38.190, 98.28.232, 52.22.691.

Ο

Φ Ο Ν Τ Α ΓΜ

ταναι στο τραπέζι στο σπίτι,
γιατί τον έδιωξε η κόρη του.
Σ τ ο τέλος πέθανε στην πείνα.
Είχε έλθει και στο Τσιρίγο και
τον θυμάμαι που έπαιζε μπιλιάρδο με το γέρο αΡπτάκη στης
Φραντζέσκενας το καφενείο».
Με το Γιάννη μιλήσαμε για
πολλά. τ Σ η ζωή ήταν ανεξάρτητος και πονεμένος. Χωρίς κατανόηση τράδηξε πάντα το δικό του δρόμο. Ό τ α ν του μίλησα για τη σκληραγωγία του ξε
νητεμένου μου λέει: «Σκληραγωγία είναι να ζεις χωρίς στορ
γή». Κι αλήθεια. Δεν είναι η
σκληρή δουλειά, ούτε η επιτυχία του καθενός μας, αλλά η
στοργή της μάνας, της γενέτειρας και του μικρού χωριού που
μας φέρνουν την ψυχική αγαλίαση. Μόνο όταν σου λείψουν
νιώθεις τη σκληροτράχηλη ζωή
να σε δέρνει.
«Τί οδηγίες θάδινες σ' ένα νέο
που αρχίζει τη ζωή σήμερα;
τον ρωτώ. «Τιμιότητα και ειλικρίνεια». τ Σ α χρόνια μου, παρ*
« Ό τ α ν δεν είχε δουλειές ο
όλες τις κακουτυχίες ο λόγος
Πειραιάς γύριζα στο Τσιρίγο.
Δούλεψα στα Αιτριδιδία, στην ήταν λόγος. Σήμερα δεν μπορείς να δρεις ειλικρινή άνθρωπο
Σκληρή με το ΛΎαζαράκη όπου
κόδαμε χαλίκι 15 δραχμές ο που να δασίζεται στο λόγο του
ή την υπόσχεσή του.
τρούλος και σε αμπέλια την άνοιξη. Σ του Γαβρίλη το ΛιτριΚι όμως η κοινωνία δεν μποδιδίο μια φορά θύμωσα με τον
ρεί να ζήσει χωρίς αυτ ήτην
Κοσμά τον Κονταράτο., γιατί
αλλη λοε κτ ί μη ση ».
δεν δούλευε να ξεφορτώσομε τις
Ο Γιάννης συνδέεται με ιδιελιές και τούδωσα ένα σκαμπίαίτερη θρησκοληψία και πατρολι. Με δλέπει ο Γαβρίλης κι έρπαράδοτη υποχρέωση με τον Αι
χεται και μου δίνει ένα χαστούΓιάννη στις Αγριολίες. Ενα εκκι για να μη το ξανακάνω. Χωκλησάκι με αυλή και κελί, αρίς λόγια έφυγα. Ήμουνα ανατολικά της Χαλέπας στο Αειλητάμπουρας. Δούλεψα στου Δα
δάδι. Εκεί δρίσκει τη στοργή
πόντε στη Χώρα και στου Τζιίων γονιών του που τόσες φοάννε. Ο Γαδρίλης όμως για μέ- ' ρές ευλόγησαν κι ο πατέρας του
να ήταν το παράδειγμα της προ
κι ο παππούς του ως παπάδες.
κοπής κι έκανε πολλά καλά στο
Πετυχημένος και οικονομικά
Λειδάδι.
ανεξάρτητος ο Γιάννης σήμερα,
«Πολλοί από μας που ζήσαξέρει την πιάτσα της πρωτεύμε τα παιδικά μας χρόνια στο
ουσας όπως ξέρει και την πιάΤσιρίγο, Γιάννη, μάθαμε το σετσα του Τσιρίγου. Τη μοίρα του
ξουαλικό από τα ζώα. Εσύ ο
δεν την έκλαψε ποτέ. Κάθε δυκοσμογυρισμένος πώς τα κατάσκολία στη ζωή του σφυρηλάτηφερες; τον ρωτώ. θάμουνα 13σε το χαρακτήρα του και τον
15 χρονών, μούτσος σ' ενα ψαδυνάμωσε για να επιζήσει και
ράδικο στη Χαλκίδα. Έ ν α δρά
ν* ανυψωθεί. Είναι το έμφυτο
δυ ακολούθησα ένα φίλο μου
δαιμόνιο του Έλληνα. Χωρίς
μεγαλύτερο στην ηλικία που πήαμφιδολία, τα πρώτα του χρόρε την πλάτικα και βγήκε να
νια στάθηκαν ως θεμέλια και
δρει γυναίκα. Μετά απ' αυτόν
ως αστείρευτη πηγή κουράγιου
μπήκα κι εγώ και ζήτησα ψυχιστις άπορες
και πικρόχωλες
κό. Ήταν μια χοντρή μεσήλιστιγμές της ζωής του.
κη. Ό τ α ν τέλειωσα μούδωσε
Πάνω απ' όλα όμως ο Γιάνμια δυό στα καπούλια και μου
νης
δεν έχασε την ανθρωπιά
λέει: Ά ν τ ε , τώρα έγινες άντου. Μπορεί να μη συμφωνούμε
τρας.
σε όλα με το Γιάννη Κοσμά
Ο Γιάννης από 1942 και μετά
Λευθέρη, αλλά δεν αμφιδάλλου
έπεσε στα φαράδικα και τα ψά;με για τη γνησιότητα του Τσιρια. Πήγε στρατιώτης, τραυμαριγώτικου χαρακτήρα του.
τίστηκε κι έζησε την κατοχή,
Βασίλης Αευθέρης
«θυμάμαι τον Ατίκ που κοιμό-

(Συνέχεια από τ η σελ. 1)
ραιά. « ί ο υπόγειο ήταν γεμάτο
ψείρα, κατσαρίδα και ποντίκια.
Δούλευα σ' ένα κουρείο ως δοηθός». Ήταν τότε που τον έβγαλαν Φοντάν γιατί του άρεoocv τα τσοκολατάκια, αλλά και
γιατί καθένας τους είχε παρατσούκλι. Κάθε πρωι παρήγγελναν ένα τσάϊ με δυό ποτήρια
νερό: Το νερό ήταν για να πλένουν τα πρόσωπά τους.
Σ ' κείνο το περιβόλι τους βρήκε η αρρώστεια της ελονοσίας
που σάρωνε τότε πολλούς. Μια
μέρα αγόρασε ο Γιάννης ραδίκια αυγολέμονο και
τάψερε
στον αδελφό του το α/Λνώλη που
ήταν άρρωστος στο υπόγειο. ' Ο
πως πήγε να τον σηκώσει κάποιος του λέει: «Μή τον σηκώνεις είναι πεθαμένος». Εδώ ο
Γιάννης ξέσπασε σε ακράτητο
κλάμα σαν παιδί, όπως η θύμηση του πεθαμένου αδελφού του
ζωντάνεψε. Σ ε λίγο χωρίς δισταγμό συνέχισε.

ΚΥΘΗΡΑ I ΚΗ ΑΕΙΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
( Ε
ι δ ή σ ε ι ς )
Την 25.1.86 ο πρόεδρος Τά-

σης Κουκούλης, με τη συςυγό
του και τον ϋρετό Σάμιο επισκέφθηκαν τον εξαίρετο συμπατριώτη μας Γεν. 1 ραμμ. του
Υπουργείου Μεταφορών 1 ρηγόρη Κασιμάτη στο σπτιι του στον
Ά λ ι μ ο , του ευχήθηκε για την
ονομαστική του γιορτή εκ μέρους της Αδ)τας Χρόνια Ιίολλά και του έκφρασε τις θερμές
του ευχαριστίες για τη συμπαράσταση του και για το ενδιαφέρον του για την προώθηση
των Κυθηραικών έργων
και
προδλημάτων. Ο Γρ. Κασιμάτη ς
είπε ότι μέχρι τον Αύγουστο του
1956 ελπίζει να γίνουν τα εγκαίνια του νέου αεροδρομίου
του νησιού μας, που θα μπορούν να προσγειώνονται και απογειώνονται μεγαλύτερα αεροσκάφη. Είπε επίσης ότι σ' ένα
δυο μήνες ολοκληρώνεται η οριστική μελέτη για το λιμάνι
στο Διακόφτι. Επίσης ότι ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την
επέκταση και δελτίωση της ύδρευσης του νησιού μας.
* * *

Σ τ ι ς 26.1.86, την Κυριακή το
πρωί ο Σύλλογος Καραδιτών
«Η Πορτοκαλιά», πραγματοποίησε στη Λέσχη μας εόρτια εκδήλωση με την κοπή της βασιλόπιτας. Η Λέσχη κατακλύσθηκε από Κυθηρίους και ιδιαίτερα από Καραδίτες. Προσήλθαν
ο πατέρας Αλέξανδρος παπάς
του Καραδά. Από την Αδ)τα ο
πρόεδρος Τάσης Κουκούλης, ο
αντ)δρος Γιάννης Γαλάτης, ο
Βαγγέλης Καδιέρης και η Λίτσα Γαλανάκη. Από τον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο ο Πρόεδρος
Νίκος Φατσέας, από την Εταιρία Κυθ. Μελετών ο Γραμματέας Διονύσης Κουλεντιανός, από την
Συντροφιά Κυθηρίων
Κυριών η κυρία Κοντομίχαλου.
Από την Κυθηραϊκή Ιδέα ο Ηλίας Μαρσέλλος.
Από μέρους της Αδ)τας ο
Πρόεδρος Τάσης
Κουκούλης
χαιρέτησε τους προσκαλεσμένους και ευχήθηκε Χρόνια Πολλά, ευτυχισμένο και Ειρηνικό
το 1986 και καλή προκοπή στο
ΣύλΑογο. Πραγματικά, είπε, οι
Καραδίτες είναι οι πρώτοι που
ίδρυσαν πριν 25 χρόνια χωρικό
σωματείο με αξιοζήλευτη δράση. θερμά συγχαρητήρια και
καλή πρόοδο. Και κατέληξε:
«Κι εσύ Καραδίτη αν θέλεις
την προκοπή του Συλλόγου και
του όμορφου χωριού σου, γράφου στην Πορτοκαλιά, μή θέλεις παρακάλια, γιατί χωρίς εσένανε δεν κάνει πορτοκάλια.
Ο Βαγγέλης Καδιέρης απήγγειλε Κυθηραϊκά ποιήματα και
παρλάτες. Χορέψαμε Κυθηραϊκούς χορούς μεγάλοι και μικροί. Προσφέρθηκαν
διάφορα

γλυκά και ποτά και κόπηκε η
πίττα μέσα σε μια ατμόσφαιρα
γνήσια παραδοσιακή Κυθηραϊκή πλημμυρισμένη από πατριωτική χαρά, και ευχές για υγεία
χαρά και ευτυχία. Σ ε μια ατμόσφαιρα ζεστή, ενθουσιαστική
χαρούμενη συναντήθηκαν ύστερα οστό ολόκληρες δεκαετίες,
πολλοί Καραδίτες που έτυχε ν'
ακούσουν τα ίδια μαθήματα, τα
ίδια χρόνια σαν συμμαθητές στο
Δηλαδέρειο Δημ. Σχολείο του
Καραδά με δασκάλους τους
Μαρία και Γιώργο Κουκούλη.
θέρμά συγχαρητήρια. Και του
χρόνου!
*

*

*

Η Ελληνική Σπηλαιολογική
στίαση και χορευτική χ.άαέεΐ
ίιταιρία οργάνωσε γιορταστική
συνεστίαση και χορευτική δραδιά με ορχήστρα, που την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 1986,
ώρα 20,30 στην Εστία Ν. Σ μ ύ ρ
νης. Από την Αδ)τα προσήλθε
ο Τάσης Κουκούλης, η Λίτσα
Γαλανάκη, ο Βαγ. Μανωλέσος,
ο Βαγγ. Καδιέρης, ο Κοσμάς
Μεγαλοκονόμος και Αντώνης
Κονόμος. Και από το Τμήμα
Νέων ο Παναγιώτης Μουλός.
*

*

*

Σ τ ι ς 2 Φλεβάρη 1986 ημέρα
Κυριακή τέλεσε τους γάμους
της το εκλεκτό μέλος της Αδ)
τας και του χορευτικού Τμήματος Νότα Βαλ. Πρινέα με τον
εκλεκτό συμπατριώτη μας Παναγιώτη Σουρή στον 1. Ν. Αγ.
Σωτήρας στην Π. Κοκκινιά. Την
ώρα του I. μυστηρίου τους νεόνυμφους πλαισίωναν στην εκκλησία δύο ζευγάρια του χορευ
τικού συγκροτήματος της Αδ)
τας με τις παραδοσιακές Κυθηράίκές στολές και 12 νέοι και
νέες του κατηχητικού σχολείου
της εκκλησίας στα ασπρογάλανα ντυμένοι με καλαίσθητα πάνε ράκια με ροδοπέταλα. Από
την Αδ)τα παραυδρέθηκαν οι
Τάσης Κουκούλης, η Λίτσα Γα(Συνέχεια στη σελ. 4)

ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΤΚΗ
Εκδίδεται κάθε μπν<ι
Ιδρυτής - Ιδιοκτήτης

Π. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Ιφιγενείας 59 Καλλιθέα
Τυπογραφείο:
ΝΙΚΗΤΑ Κ. ΚΑΡΑΛΗ
Γερανίου 7 Τηλ. 52.33.965
Αθήνα. Τηλ. 9596.478
Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
Κ Ω Σ Τ Α Σ ΚΑΡΑΛΗΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

α) Εσωτερικού δρχ. 500
δ) Εξωτερικού δολλ. 20
Η αλληλογραφία ν* απευθύνεται στην Ερασμία Π.
Κασιμάτη ΙφιγενεΙας 59
Καλλιθέα Αθήνα.

Ο Π Τ Ι Κ Α
ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΠΠ. ΠΡΕΚΑ
(Ανεψιοί Π. Κασιμάτη, Γεν. ΈπιθεωρητοΟ)
ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
Εκτελούνται συνταγαι ΙΚΑ - ΟΤΕ - ΔΕΗ
κλπ. Ταμείων

ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
1) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 4, ΑΙΓΑΛΕΩ - 5983 48β
2) Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΚΑΛΑΜΩΝ 21 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
3) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 48, ΑΙΓΑΛΕΩ - 5907.125
*

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΣΦΛΛΪΐίϊΚΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
(ΓΕΝΙΚΕΣ - ΖΩΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ)
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Υττεόθυνη φιλική εξυπηρέτηση
Πρακτορείο
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ - ΒΑΛΣΑΜΟΥ
Αιόλου 104, Ομόνοια Τηλ. 3251500
Μυκάλης 36 Ν. Σμύρνη Τηλ. 9330200

ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΊ'ΚΗ»

Σίλίδα 4

Δίιιες ατελείωτες ιιαι
σπατάλες δωρεών των
μεγάλων Ευεργετών μας
2,5 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΟ Η ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΣΕΠΩΝΕΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ!
Ο Ά ρ ε ι ο ς Πάγος στη συνεδρίαση του, οτις 24.2.86, συζήζη«ε την αίτηση αναίρεσης του
οεβ. Μητροπολίτη
Κυθήρων
για την Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η
των
Συμβουλίων του Τρίφυλλε ίου
Νοσοκομείου. Η απόφαση πρόκειται να γ ί ν ε ι γνωστή ύστερα από δύο περίπου μήνες.
Τ ο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 20.2.86 α ν έ β α λ ε
τη συζήτηση και έκδοση απόφάσης στην προσφυγή του σεβ.
Μητροπολτίη
Κυθήρων,
για
την ακύρωση του Π.Δ. 272)85,
που προέβλεπε... «η διαχείριση
και διοίκηση της Κινητής και
ακίνητης περιουσίας της Παναγαίς Μυρτιδιώτισσας, της Αγίας Μόνης και του Αγ. Ιωάννου
Καψαλίου ,να ανατϊθεί στη νέα
επιτρ. Εγχώριας Περιουσίας»
γιατί ο αρμόδιος εισηγητής δεν
ε ί χ ε μελετήσει την υπόθεση!!
Σ τ ο δικαστήριο του Μπρίσμπαν Αυστραλίας, ο ανεκδιήγητος γνωστός Πρόεδρος της

Κυθηρ-αϊκης Αδελφότητας βΚυηνολάνδης, κ α τ ή γ γ ε ι λ ε τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου του
Ιδρύματος των Αθηνών «Τριφύλλειο Νοσοκομείο Κυθήρων»
και «Κασιμάτει© Γηροκομείο»
για κακή διαχείριση.
— β—
Μας πληροφόρησαν από το
Μπρίσμπαν ότι, μέσα σε μια
πραγματικά
ελληνική ατμό, j a p * , που θύμιζε εκλογές τη$
Πατρίδας μας διεξήχθησαν οι
εκλογές της Ελληνικής ορθόδοξης Κοινότητας του Αγίου
Γεωργίου Μπρίσμπαν για δυο
χρόνια (1986-87) και ότι υπερψηφίστηκε ο συνδυασμός του ομογενούς Δημ. Κυριακίδη.
Υποψήφιοι ήταν και οι συμπολίτες μκς κ. Μαν. Βενάρδος
και ο γιος του Μ. εΒνάρδος,
που πήραν επί συνόλου 1675
ψήφων 998 καί 052 αντίστοιχα
και εκλέχτηκαν.
Η «Π» εκφράζει τα αυχγαρητήριά της.

ΚΥΙΗΡλϊΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ M M
Π Ρ Ο Σ : Τους Κυθηρίους Αθηνών —

Πειραιώς

Αξιότιμοι Κύριοι,
Έ χ ο μ ε την τιμή να σας γνωρίσομε ότι ο Κ Γ Θ Η Ρ Α Ι ' Κ Ο Σ
ΣΓΝΔ±2-ΜΟΖι tJfc/uJNLiN διοργανώνει την ετήσια χοροεσπερίδα
του στις b Μαρτίου iy&b στην αίθουσα του ¡ώενοοοχειου «JviiNlLr
GEUZiUlli» ( Π λ . Συντάγματος) με Λαχειοφόρο Αγορά, της οποίας οι εισπράξεις θα διατεθούν για τους φιλανθρωπικούς και κανοφελείς σκοπούς του Συνδέσμου μας.
Σας παρακαλούμε βερμα να όοηθήσετε και πάλι την προσπάθεια μας για την οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου μας προς
εκπλήρωσιν των πατριωτικών και φιλανθρωπικών του σκοπών,
προσφέροντας δώρα που θα διατεθούν για τ η Λαχειοφόρο Αγορά
της χοροεσπερίδας μας.
Με θερμές ευχαριστίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο
0 Πρόεδρος
0 Γεν· Γραμματέας
NIK. ΦΑΤΣΕΑΣ
ΔΗΜ. ΚΟΜΗΣ
Τα Μέλη: Γ . Β . Κασιμάτης — Ειμμ. Σάμιος — Εμμ. Καλλίγερος — Map. Στρατηγού — Εμμ. Λουράντος — Σπ. Βαρυπάτης — Κ α ί τ η Βαλσάμου - Κασιμάτη — Ανδρέας Λευτερέβος —
Ά ν ν α Καραμίχαλου.

ΕΞΩΡΑΊ'ΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΑΛΙΜΟΥ
«Η ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ»
Ύστερα από τις αρχαιρεσίες της 19.1.1986, ¿που έγινε και
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας, το Νέο Διοικητικά Συμβούλιο είναι το εξής:
Πρόεδρος: 'Ανδρέας Λεοντόπουλος, αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Λεοντσίνης, γενική γραμματέας: Ελένη Φιλοσοφώφ, αναπληρωματική γραμματέας: Μαρία Δραγάτση, ταμίας: Σπύρορ Βαρυπάτης, μέλη: Γεώργιος Μαλακός, Τούλα Ξηνταράκου.

Κ Υ Θ Η Ρ Α Ϊ Κ Η Λ Ε Σ Χ Η ΠΕΙΡΑΙΑ
(Συνέχεια από τη σελ. 3)

λανάκη. Επίσης πολλά παιδιά
του Φ .Τ.Ν. της Αδ)τας. Καλοδρομιά σας αγαπημένοι μας
Παναγιωτίτσα και Παναγιώτη
στον καινούργιο της ζωής σας
δρόμο.
* * *

ΟΛΑΙ «Λ^ΛΧΑΪ Ινκ . •
Σ τ ι ς 7 Φεβρουαρίου έγινε η
κηδεία της Συρμαλιώ Ανδρέα
Ζέρβα, στον Αγ. Δημήτρη Ν.
Φαλήρου. Από την Αδ)τα παρέστησαν ο Τάσης Κ ου κ ούλη ς,
Βαγγ. Καβιέρης και Γ. Αγγελόπουλος.
*

(Συνέχεια από τ η σελ. 1)
1963 και στη συνέχεια υπηρέτησε ως Καθηγητής στη Μέση Εκγίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1977
εκλέγεται παμψηφεί έκτακτος Καθηγητής στη Β ' έδρα της Λατινικής Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου θεσσαλονίκης και το 1981
εκλέγεται, πααψηφεί και πάλι, Τακτικός Καθηγητής στην ίδια
παιόευση για μερικά χρόνια. Το 1968 φοίτησε στο Διδασκαλείο
Μέσης Εκπαίδευσης, από όπου αποφοίτησε με «άριστα» το 1970.
Τον ιόιο χρόνο κερδίζει μια υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών
Γποτροφιων, όπου έρχεται πρώτος και φεύγει για μεταπτυχιακές
σπουοές στο Λονδίνο. Το 19 ί'ό γυρίζει από την Αγγιλκή πρωτεύουσα έχοντας πάρει το διδακτορικό δίπλωμα· Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής είναι «ΚΟΜΑΝ A T T I T U D E S T O T H E
Glltvhavb» που μεταφράστηκε πρόσφατα στα ελληνικά από τους
πανεπιστημιακούς Στρατή και Ελένη Κυριακίδη με τίτλο «Ρωμαίοι και Ελληνισμός — Μια διαλεκτική σχέση». Από κει και
πέρα η εξέλιξη του Νίκου Πετρόχειλου είναι, μπορούμε να πούμε,
ραγδαία. Το 1974 διορίζεται Επιμελητής της Λατινικής Φιλολοέδρα.
0 Νίκος Πετρόχειλος συνέγραψε πολλά βιβλία και άρθρα
πάνω σε θέματα Κλασικής Φιλολογίας, ασχολούμενος περισσότερο
με την ανθρωπιστική και πολιτιστική πλευρά της κλασικής μας
κληρονομιάς. Προσκλήθηκε για διαλέξεις κι έλαβε μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό κι έχει διδάξει, ύστερα από σχετική πρόσκληση, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης.
Αυτό το χρόνο ο Νίκος Πετρόχειλος έχει επιστημονική άδεια και ύστερα από λίγες μέρες θα φύγει για το Λονδίνο για να
συγκεντρώσει υλικό για τ η συγγραφή ενός καινούριου βιβλίου με
θέμα το ρωμαϊκό έπος, αλλά και για να δώσει διαλέξεις στα Πανεπιστήμια της Αγγλίας.
θ α μπορούσαμε, ακόμη, να σημειώσουμε ότι ο συμπατριώτης
μας Καθηγητής έχει πλούσιο μεταφραστικό, δημοσιογραφικό και
λογοτεχνικό έργο. Και ότι είναι μέλος πολλών επιστημονικών Συλλόγων, ελληνικών και ξένων, μεταξύ των οποίων και της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών.
Το θέμα που θα μας αναπτύξει σήμερα ο εκλεκτός συμπατριώτης μας Καθηγητής Νίκος Πετρόχειλος «Εικόνες από την ιστορία
της χειραφετημένης γυναίκας στη Ρώμη της εποχής των Αυτοκρατόρων» νομίζω ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ανάγεται σ' ένα αιώνιο, μεγάλο και σοβαρό, πρόβλημα, στις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, που και σήμερα ακόμα πολλές συζητήσεις προκαλεί.
Από μέρους του Διοικ. Συμβουλίου του «Κυθηραϊκου Συνδέσμου Αθηνών» θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εκλεκτό συμπατριώτη μας ομιλητή για την προθυμία με την οποία ανταποκρίθηκε στη παράκλησή μας να προετοιμάσει και να μας δώσει τη σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη.

*

Άρχισαν οι πρόβες του χορευτικού Συγκροτήματος της
Αδ)τας στη Λέσχη κάθε Παρασκευή βράδυ 8-9 μ.μ. και Κυριακή πρωί 11-12 π.μ. για το
Καρναδάλι της Αθήνας στις 9
Μαρτίου 1986.
#

*

*

Σ τ ι ς 8 Φεβρουαρίου το δράδυ 30 Κυθήριοι νέοι και παιδιά
με τους γονείς τους παρακολού
θησαν δωρεάν παράσταση στο
διδακτικό έργο Ελληνική κωμωδία «Ο θανασάκης ο Πολιτευόμενος» στο θέατρο ' Αλφα
στην Αθήνα. Χωρίς εργασία δεν
υπάρχει ζωή και πολιτισμός.
Γιά το σκοπό αυτό διέθεσε η
Αδ)τα το ποσό των 11.000 δρχ.
και το Φ.Τ.Ν. το ποσό των δρχ.
4.000.
#

*

*

Σ τ ι ς 15 Φεβρουαρίου πραγματοποίησε ο Σύλλογος Καραδιτών «Η Πορτοκαλιά» τον Αποκριάτικο χορό του στο κέντρο «Αρμενάκι». Η Αδ)τα πρόσφερε διάφορα δώρα για το λαχνό αξίας 13.300 δρχ. και πήρε 5 εισιτήρια από τα οποία τα
3 διατέθηκαν σε παιδιά του Φ.
Τ.Μ. Από την Αδ)τα προσήλθαν οι Τάσης Κουκούλης και Β.
Μανωλέσσος.
*

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘ. Ν. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

*

*

*

τ Σ ι ς 21 Φεβρουαρίου ημέρα
Παρασκευή ο Εξωρ. Σύλλογος
Αλίμου, πραγματοποίησε τον αποκριάτικο χορό του στο κέντρο «Αντώνης» στο Καλαμάκι.
Η Αδ)τα πρόσφερε δώρα στο
λαχνό του Συλλόγου αξίας
δρχ. 14.150.
Σ τ ι ς 28 Φεβρουαρίου 1986
ημέρα Παρασκευή και ώρα 8
το βράδυ, η Κυθ)κή Αδ)τα θα
πραγματοποιήσει την Πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Σ ε πε
ριπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί η Συνέλευση στις 2
Μαρτίου ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ.
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
Την
Παρασκευή το βράδυ
στις 24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη μας μια
πνευματική βραδιά αφιερωμένη
στ' ολόμορφο Μυλοπόταμο.
Προσήλθαν ο Πρόεδρος του
Συλλόγου αξιοποίησης του Μυλοποτάμου Σπύρος Στρατηγός,
η εκπρόσωπος της Ελλην. Σπηλαιολ. Εταιρία κ. Ά ν ν α Πετροχείλου, ο επίτιμος Γεν. Επιθεωρητής Παν. Κασιμάτης και πολ
λοί Κυθήριοι και Μυλοποταμίτες.
0 Πρόεδρος Τάσης Κουκούλης έκαμε μια περιληπτική αναφορά στη μνήμη του αείμνηστου
Γιάννη
Πετρόχειλου,
ιδρυτή
της Ελλην. Σπηλαιολογικής Εταιρίας. « 0 αείμνηστος Γιάννης
Πετρόχειλος υπήρξε ο πρώτος
βαθύς ερευνητής των σπηλαίων
του νησιού μας, ένας πανελλήλιας προβολής και παγκοσμίου
κύρους σπηλαιολόγος και φυσιολάτρης. Αξίζει να σταθούμε όρθιοι για ένα λεπτό και να φέρουμε στο νου μας το μεγάλο έργο του Γιάννη Πετρόχειλου για

τα Κύθηρα, για την Ελλάδα,
για ολόκληρο τον κόσμο. Πλάϊ
του σταθερά κι επάξια στάθηκε
πάντοτε στενός συνεργάτης του
η αγαπημένη σύντροφος της ζωής του, η παντοτινά ανθισμένη
αμυγδαλιά, η Ά ν ν α Πετροχείλσυ. Π ^ μέχρι σήμερα και για
Ττο μακρινό μέλλον θα συνεχίζει
επάξια το έργο του. Έ λ α λοιλόν, Κυθήριε αγαπημένε, σε μια
περιήγηση στ' ολόμορφο Μυλοπόταμο, στον II λάτανο, στο Καμάρι, στον Ά γ ι ο Σώστη. Στην
Φόνισσα και την Νεράιδα, στην
αχείμωνη ρεματιά. Στην Κάτω
Χώρα, στο Κάστρο. Στους Αρέους και στο πίσω Πηγάδι,
στον ολόδροσο Λιμνιώνα. Σ τ η
σπηλιά της Αγιασοφίας και σ τ η ν
Παναγία Ορφανή. Δεν μπορούμε να μ η θυμηθούμε το μεγάλο
τελευταίο έργο του
εξαίρετου
συμπατριώτη μας Γιώργου Στρα
τηγού (Καστάνη), που δημιούρ
γησε τη Ααογραφική Έκθεση
και διάνοιξε το δρόμο από Μυλοπόταμο στο Λιμνιώνα...»
Στην συνέχεια με δυο μηχανές προβολής, προβλήθηκαν σε
εκατοντάδες έγχρωμες διαφάνειες, σλάϊντς ολοζώντανες οι
πάγκαλες παρθενικές κι απόκοσμες φυσικές ομορφιές του Μυλοπόταμου και των περιοχών του
Μικρά παιδιά οι Δημήτρης Παρίσης, Πανελής Καφούρος, Δέσποινα Παρασκευοπούλου, Ειρήνη Τσαταλμπάση,
Γρηγόρης
Τσαλταμπάσης, Δημήτρης Στάθης, Κώστας Α. Σούγιαννης απάγγειλαν διάφορες Μυλοπσταμίτικες μαντινάδες.
Τέλος ο Πρόεδρος Τάσης
Κουκούλης προέβει σε μια προσ
φορά στο Σύλλογο Μυλοποταμιτών ολόκληρης της εργασίας
του, λογοτεχνικής, λαογραφικής
και φωτογραφικής για να εκδοθεί με δαπάνη του Συλλόγου
σχετικό
ιστορικό - τουριστικό
βιβλίο αφιερωμένο στο Μυλοπόταμο και όλα τα σχετικά κέρδη
να διατεθούν για τους σκοπούς
του Συλλόγου.
- Φ ΑΥΛΗ ΜΟΝΑ £
Την ίδια μέρα 26 Γενάρη το
βράδυ στη Λέσχη στην Αθήνα,
ο Σύλλογος Αυλεμονιωτών πραγ
ματοποίησε γιορτή με κοπή της
βασιλόπιττας. Προσήλθαν ο Γ ρ η
γόρης και Κούλα Κασιμάτη, ο
ΓΙ ρόεδρος της Αδ) τας Τάσης
Κουκούλης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Νίκος Φατσέας, ο Δημ.
Κόμης, εκπρόσωποι της Συντροφιάς Κυθηρίων Κυριών και πολ
λοί Κυθήριοι. Σ ε μια ζεστή Κυθηράίκή γεμάτη χαρά, ατμόσφαιρα ανταλλάγησαν χαιρετισμοί και ευχές για τον καινούργιο χρόνο 1986.
0 Πρόεδρος Τάσης Κουκούλης χαιρέτησε τη ν γιορτή, συγχάρηκε τον Σύλλογο για τη
δραστηριότητα του και πρόσφϊ
ρε από την Αδ) τα το ποσό των
5.000 δρχ. να διατεθεί στα πρα
γματοποιούμενα έργα στο ολόλευκο ψαροχώρι τον Αυλέμο/α.
«Η Αδελφότητα εύχεται στο
Σύλλογο και στα μέ^η του καλή πρόοδο και ευτυχισμένο το
1986, είπε και κατέληξε:
Κατέβα στον Αυλέμονα
να σε γεμίζω χάδια
και στον αφράτο κόρφο σου
να ρίχνω παραγάδια».
* * *
Με μεγάλη μας χαρά πήραμε επιστολή από τη Φιλαρμονική προτίθεται να ιδρύσει μουσικοχορευτικό συγκρότημα για
τους παραδοσιακούς χορούς. Έ τσι η παρότρυνση και η παρακίνηση της Αδ) τας προς τους
τΓπικούς φορείς να αναλάβουν
σχετική πρωτοβουλία άρχισε να
υλοποιείται. Άλλωστε δύο έι.

0 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ - ΣΕΜΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΑΊΟς, ΑΙΑΑΓΜΑ ΑΝΘΡΟΠΙΑς
ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΜΕΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ

Το πρώτο μέρος της αναφοράς μας στο Μητροπολίτη κ.
κ. Ειρηναίο, καταχωρίσαμε, όπως είναι γνωστό, στο φύλλο
με αριθ. 102 Νοεμβρίου 1985
της «Παγκυθηραϊκής». Και σήμερα μπαίνομε στο δεύτερο μέρος, ολοκληρώνωντας έτσι την
αναφορά για τον Ολύμπιο 1εράρχη της Κρήτης.
,ν Λοιπόν, πέρα από τα δεκάδες
Έ ρ γ α πυ ο Ειρηναίος ήδη έχει προσφέρει στην περηφέρεια
της Μητρόπολής του, όπως εκθέσαμε στο προηγούμενο μας,
και που όλα στοχεύουν στην εξυπηρέτηση της Ζωής και την
πολιτιστική όνοδο των συνανθρώπων ας συνεχίσουμε την απαρίθμισή τους (χωρίς με τούτο να είμαστε βέβαιοι ότι δεν
παραλείψαμε κάτι, δεν αδικήσαμε το Σ ε β . Ιεράρχη, γ ι αυτό
και του ζητάμε από τώρα συγγνώμη. Ας μας συγχωρήσει για
την τυχόν παράλειψή μας αυτή.
— 'Ιδρυσε, όπως είναι γνωστό, την Πρώτη επί Λαϊκής Βάσης, πλοιοκτητική επιχείρηση
στην Κρήτη, με τα γνωστά μεγαθήρια Κύδων, Κρήτη, Χανιά
και Ρέθυμνο, ιδιοκτησίας του
Λαού όπως είπαμε, μέσω της
Ανώνυμης Εταιρίας Κρήτης (Α.
Ε.Κ.) η οποία ανθεί και προκόβει όπως κι όλα τα έργα με
τα οποία καταπιάστηκε ο Ειρηναίος.
Και τώρα, τούτες τις στιγμές
— Πήρε στα χέρια του την άγονη και παραμμελημένη από το
Κράτος χερσόνησο του Ακρωτηρίου Κισσάμου «Σπάθα» και
με το σύνθημά του «Ειρήνη στα
λόγια, Ειρήνη στη σκέψη, Ειρήνη στα έργα», το μετονόμασε σε Ακροτήρι Ειρήνης, και
κήρυξε την ειρηνική ανάντυξή
του.
— Συνεργάστηκε με όλες τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους, ανάπτυξε τα σχέδι άτου,
προγραμματίστηκαν αυτά και
προϋπολογίστηκε κι όλας η δαπάνη τους η οποία ανήλθε σε
1.130.000.000 (ναι, ένα δυσεκατομμύριο εκατόν τριάντα εκατομμύρια, και τα οποία χορηγούνται το 60% από την ΕΟΚ
και κατά 40% από τις Τράπεζες
Αγροτική και ΕΤΕΒΑ.
' Ετσι κίνησε κι όλας το μεγάλο του έργο ο Ειρηναίος που
η πραγμάτωση του υπολογίστηκε ότι θάχει συντελεστεί σε
μια εφταετία. Και ακολουθούν
τα εξής:
— Εκτέλεση έργων δασικής
υποδομής (οδοποιία, ελικοδρόμιο, λιμενικές εγκαταστάσεις.
— Αγροτική ανάπτυξη (δεντροφυτεύσεις, εφαρμογή νέου
είδους καλλιεργειών με τη σύμπραξη του ειδικού περί τα τοιαύτα καθ. του Παν)μίου Ιωαννίνων κ-. Καλλίστρατου, δημιουργία Εθνικών Δρυμών, ανάπτυξη αλιείας).
— Δημιουργία Βιοτεχνικών
Μονάδων παραγωγής προϊόντων
ειρήνης (υγιεινές - χωρίς χημικές τροφές, βιοτεχνίες υποδημάτων).
— Χρησιμοποίηση Μονάδων
υψηλής τεχνολογίας στους τομείς Γεωργίας
κτηνοτροφίας
και αλιείας.
— Πρώτυπη αγροτουριστική
ανάπτυξη.
πείροι χορευτές της ·\δ) τας ο
Παναγιώτης Φλάσκας (Λογοθϊτιάνικα) και Χρύσα
Νοταρά
(Ποταμός) είναι τώρα πια μόνιμοι κάτοικο: στα Κύθηρα κα.
μΓορούν να π)αισιώσουν και να
στελεχώσουν το νέο συγκρότημα.
Ι· Αδ) τα συγχαίρει και στέκεται ηθικά και κατά το δυνατό/
υλικά στην προσπάθεια αυτή.

— Ανόαττυξη της χειροτεχνίας (εγκαταστάσεις
αργαλιών
σε σπίτια κλπ.)
— Πολιτιστικές εκπαιδευτικές ψυχαγωγικές ευκαιρίες για
τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
— Περιβαντολογική ανάπτυξη·
— Λαμβάνεται πρόνοια για
την ανάπτυξη του τοπικού φυσικού πλούτου (πηγές ενέργειας: αιολική, ηλιακή,
κυματική).
— Και τέλος «προβλέπεται η
δημιουργία πολυδύναμου και άρ
τια τεχνολογικά εξοπλισμένου
Κέντρου Υγείας...
— Επιδιώκεται ακόμα, η βελ
τίωση του βιοτικού
επιπέδου
των κατοίκων, η δημιουργία
συμπληρωματικής απασχόλησης
των αγροτών, η αύξηση του οικογενειακού αγροτικού εισοδήματος, η αποκέντρωση του τουριστικού κυκλώματος που σήμεμερα συσσωρεύεται: Ρόδο, Κέρ
κυρα, Μύκονο, Ύδρα, η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας του τόπου, η διαφύλαξη και
αξιοποίηση της Εθνικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς (κάτι
ανάλογο, το μόνο δυστυχώς απ*
όσα παραπάνω εκθέσαμε, είναι
η προσπάθεια που καταβάλει η
Εταιρία μας Κυθηραϊκών Μελετών με επί κεφαλής το Δημήτρη Κόμη), η ενεργοποίηση του
τοπικού παράγοντα
(Δήμοι,
Κοινότητες, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Συνεταιρισμοί και προπαντός: Η Τοπική
Εκκλησία
(και αυτό το Χρέος της Εκλησίας ποιός το ψέγει έτσι με τη
σκληρότερη υπογράμμιση; ο ίδιος ο Ιεράρχης, ο μοναδικός
σ' όλη την Επικράτεια σε δραστηριότητα κ.κ. Ειρηναίος, ο Ιεράρχης της ίδιας της πιο απαράμμιλης σε προσφορές περιοχής του...).
—Και τέλος συμπεραίνεται:
« Σ ε μιάν εποχή όπου ο καταστρεπτικός ανταγωνισμός των
εξοπλισμών αποτελεί μια μόνιμη απειλή φοβερή ολοκαυτώματος της ανθρωπότητας, το Ακρωτήρι της Ειρήνης της Κρήτης αναδείχνεται σε φωτεινό
σηματοδότη...»
Τα συμπεράσματα από τούτη
την καταπλικτική δραστηριότητα του Ειρηναίου ο καθένας, έπειτα απ' όσα στο Πρώτο και
Δεύτερο μέρος περιέγραψα μπο
ρεί κάλλιστα ο καθείς να τα
βγάλει τα συμπεράσματά του.
Χρέος όμως έχω να παρουσιάσω τους στενούς συνεργάτες
του Ειρηναίου, τους πιστούς
τους αφοσιωμένους στα έργα
τους κ.κ. Μανώλη Σκουλάκη,
Βουλευτή ΠΑ Σ Ο Κ, Δρα Ηλία
Φιλιππίδη και ιδιαίτερα
—κι
ας τον άφισα τελευταίο,— Δημήτρη Κακαβελάκη, ποιητή
Κάποιον άλλη φορά θα σας μιλήσω γι' αυτόν...
"· "Ί"
€ΛΒ"Ν><«ν· ·
Κλείνοντας καταχωρώ απόσπασμα από προχθεσινό γράμμα του Ειρηναίου: «... Η Διακονία μου, τώρα σ* αυτή την ηλικία που βρίσκομαι, στρέφεται
περισσότερο σε
Πνευματικές
δραστηριότητες και στη συντήρηση των Ιδρυμάτων της Μητροπόλεως: (Ειρήνη, ανάπτυξη
παιδεία...) Ελπίζω να μπορέσω
να έλθω στα Κύθηρα έστω και
για μια σύντομη επίσκεψη. Ευχαριστώ για την αγάπη σας
και γω εκτιμώ ανθρώπους και
Λαούς αλλά δεν προφθαίνω να
ανταποκριθώ σε τόση αλληλογραφία. Έ χ ω πάρει από καιρό
το γράμμα σας και την εφημερ'δα «Παγκυθηραΐκή» που αναφέρεσθε στο έργο της Μητροπόλεώς μας. Σ α ς ευχαριστώ, με
τις ευχές και την αγάπη μου,
ο ΕΙΡΗΝΑΊΟς».
Κι εγώ με σεβασμό κι αγάπη
ΠΑΝΟΣ

ΦΥΛΛΗΣ

