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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

Η «ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ* I *ΚΗ» στο φύλλο της του Φεβρουαρίου 1986 εδημοσίευσε δ η λ ώ σ ε ι ς
του Υπουργού των Εσωτερικών, σύμφωνο με τις οποίες, ως το τέλος του 1986, με Νομοσχέδιο του . . . «όλες οι μικρές
Κοινότητες καταργούνται, ιδρύονται Δήμοι κλπ.».
Για το νησί μας επρόκειτο να ιδρυθούν δύο Δήμοι,
Χώρας και Ποταμού. Νεώτερες πληροφορίες και δημοσι«
£
ύματα του Αθηναϊκού Τύπου, μαρτυρούν ότι αλλάζει
Τ
° σκηνικό της . . . «επαναστατικής
ανακυττάρωσης
®τον Α ' Βαθμό της Αυτοδιοίκησης» του Υπουργού κ.
Μ. Κουτσόγιωργα, γιατί ο Πρωθυπουργός δ ε ν
θέλει
μ ε κανένα τρόπο υποχρεωτική τη συνένωση - κατάργηση των μικρών Κοινοτήτων, αλλά μόνο εκείνων
"Που επιθυμούν να το κάνουν και μάλιστα με μικρά δημοψηφίσματα κ α ι σ ι 3 μ φ ω ν η γνώμη των αιρετών των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχόντων, που θα πρέπει να
ψηφίσουν θετικά τα 3 ) 5 των κατοίκων, της υπό συνένωση γεωγραφικής Ενότητας. Γιατί η επιβολή της συνένωσης θα προκαλούσε σημαντικές αναστατώσεις στο
χώρο της Αυτοδιοίκησης, εν όψει και των επικειμένων
Δημοτικών Εκλογών.
Και φυσικά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η θέση
του Πρωθυπουργού της Χώρας, θα περάσει στο νομοσχέδιο, που ακόμη ως και σήμερα (25-4-1986) δεν έχει
κατατεθεί στη Βουλή.

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η

Στο «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΛΟΓΟ» της 22.4.86 διαβάσαμε,
κ. Διευθυντά, ένα οδοιπορικό για τα Κύθηρα της κ. Ντίvac Μπατζιά. Σε μερικά σημεία οι εκτιμήσεις της είναι
σωστές. Σε άλλα όμως ξεφεύγουν αισθητά από την
π ρ α γμ ατικότητα.
Γράφει" «Εδώ έπρεπε —
είπαν κάποιοι— νια ¿ει σ Καρυωτάκης. Θα είχε αυτοκτονήσει πολύ πιο νωρίς». Γνωρίζει πολλούς αυτόχειρες από ανία Τσιριγώτες η επισκέπτρια του νησιού μας; Ο καυ
τερός ήλιος των Κυθήρων
σύμμαχος είναι της £ωής,
ποτέ του θανάτου.
Γράφει' «Λίγοι οι προνομιούχοι βέβαια που έχουν αυτοκίνητο». Λάθος! Στο χωριουδάκι των Αραίων, για
παράδειγμα, από τις 8 οικογένειες που ζουν μόνιμα εκεί, αυτοκίνητα διαθέτουν οι
5. Η ίδια αναλογία ισχύει γενικώτερα.
Γράφει για την «τραχύτητα στον τρόπο σκέψης και
συμπεριφοράς» του Τσιριγώτη. Μήπως τον αδικεί; Ο νη
σιώτης ο Επτανήσιος, ο Τσιριγώτης διαθέτει μια φινέτσα που απουσιάζει κάποτε

οπό το στεριανό, κι ας μου
συγχωρηθεί η ειλικρίνεια. Η
κουλτούρα του είναι έμφυτη και αναμφισβήτητη.
Δεν υπάρχουν, μας λέγει
η κ. Μπατζιά, βιβλιοθήκες
και στέκια ή λέσχες για τη
νεολαία. Στον Ποταμό η Φιλαρμονική...
δεν υπάρχει;
Ή... το Πνευματικό Κέντρο
στη Χώρα; Ή... η Αγροτική
Βιβλιοθήκη στο Λιβάδι; Τα
λησμονεί ή δεν της τα δείξανε;
Γράφει, μεταφέροντας τις
απόψεις ενός καθηγητή του
Λυκείου Κυθήρων' «Υπάρχουν μαθητές μου στο Λύκειο που δεν ξέρουν όχι μαθηματικά αλλά ούτε ορθογραφία». Δεν ρωτούμε τον
άγνωστο νεαρό καθηγητή
γκττί δεν τους τα μαθαίνει) ; ( αλλά κάτι άλλο' πώς
δικαιολογείται η τρομερή, μέχρι σκανδάλου, επιτυχία των
αποφοίτων του Λυκείου Κυθήρων στις περασμένες Πανελλαδικές εξετάσεις των
Α.Ε.Ι.;
Μεταφέρει, τέλος, λίγες
σπόψεις του Νομάρχη Πειραιά κ. Ανδρέα Φούρα με
(Συνέχεια στη σελ. 2)

ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
'Οπως τα πουλιά που έχουν
δυό πατρίδες, μια το καλοκαίρι
και μια το χειμώνα, έτσι και
μεις ξαναγυρίζουμε στο Τσιρίγο ζγ^τώντας μια επαφή, μια ψυ
χολογική ξαλάφρακτη στον τόπο
που γενντ/θηκαμε. Στο τέλος,
αυτό που νιώθουμε είναι ένα σύνολο από λεπτές, πολλές φορές
ασήμαντες για τους ντόπιους εμπειρίες.
0 δικός μου γυρισμός άρχισε
με τοπ λοίο νης γραμμής, το «I
όνιο».
Ο βοριάς είχε σγ/κώσει φουρτούνα. Μετα το Γέρακα το «Ιόνιο» άφγρε τις ακτές και ρίχτη^ προς τα ανατολικά με ζωντανή σβελτάδα και μια υπύκοφη
δύναμη αναμέτργρης με τα κύματα. 0 καπετάν 2ίιγάλλας το
πήγε κόντρα για να πιάσει μιά
γραμμή που θα μας έφερ νε στη
Νεάπολη με το βοριά στη πρύμη. Κατά το βραδάκι φτάσαμε
κει στο απάγκιο με τη προβλήτα του γεμάτη με ψαροκάικα
και ιστιοφόρα δεμένα για ναποφύγουν τη φουρτούνα, και κόσμο που περίμενε το «Ιόνιο».
0 ήλιος έρ-ριχνε το ρόδινο
φως που φέρνει το ηλιοβασίλεμα στη πλαγιά του βουνού, στη
;-βα^ασσα και στα σπίτια, κι έφτιαχνε ένα πίνακα παραμυθένιο

ενώ

έφερνε μ«χ ψ υ χ ι κ ή ξ ε .

κούραση απδ το μπουρίνι π^υ έν ψ ανεχτή Μλασσα. Γι
άλλους Τσιριγώτες το ταξίδι ήταν ένα αναγχαίο χακό, μ 1 α ί
; νωμαλία στη ζωή τους που δεν
μπορούσαν ν αποφύγουν. Για
μένα ήταν μια συνάντηση που
•επεδίωκα: κάτι το ειδιλιακό
μια επαφή με εικόνες και ήχους που μ' έφερνε κοντά στο
αξέχαστο παρελθόν, μια ενδόμυχη χαρά που πήγαζε όχι μόνο από τη γαλήνη του λιμανιού,
αλλά κι από την αγριάδα των
στοιχείων τυς φύσεως που ένιωθα κοντά μου παιδικούς φίλους.
Το βράδυ στο Καψάλι και
ργότερα το απέραντο αγκάλιασμα της Μάνας. Το πρωί το καλωσόρισμα από τα βουνά, τα δέν
δρα και τους γνωστούς. Οι εκ-

κλησίες της Κοντελεστούς, της
Αγιας &λέσας και της Αγίας
Ειρήνης στο Κατούνι έλαμπαν
στο πρωινό φως της ολοκάθαρης μέρας μακριά από τη σούπα
της πρωτευουσας.
Παραμονή της Παναγίας στο
απαλό και αιθέριο τοπία της
Μυρτιδιώτισσας. Παρ' όλα τα
καλωσορίσματα πάντα απομονόομαι <jvr¡ σκέψη μου για να διαισθανθώ την ουσία τούτης της
επαφής. Δεν νιώθω πια φό6ο
για τους αγίους του νησιού, αλλά χαρά γιατί ξανασμίγαμε σαν
νάμαστε αδέλφια. Η μέρα της
15ης Αυγούστου· Στα Μυρτίδια
πάλι το πρωί. Τόσοι γνωστοί
και φίλοι, αξέχαστες στιγμές εσωτερικής αναστάτωσης. Το
βράδυ στην πλατεία του Ποταμού για τον παραδοσιακό χορό
και γλέντι. Η βραδιά, για μένα, ήταν μια έκπληξη γιατί έβλεπα πόσο ζωντανή είναι ακόμη η Τσιριγώτικη παράδοση.
Πρώτα θαύμασα τα νιάτα,
μια παρέα από νέους και νέες,
άλλωτε συμαθητές στο Γυμνάσιο να χορεύουν συρτούς, το τσιριγώτικο, χανιώτικο, πεντοζάλι
πηδηχτά, ακούραστα, λεβέντικα σε ρυθμό που ζάλιζε. Χόρευαν, αλήθεια, με την καρδιά
τους κι όχι με τα πόδια τους.
Εντύπωση μας έκανε η συνύπαρξη των παιδιών με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Οι
νέοι ένιωθαν
περηφάνια και
χαρά κοντά στους παλαίμαχους

Του ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΥΘΕΡΗ
ενώ οι παλιοί χαιρόντουσαν που
έβλεπαν τη συνέχεια της παράδοσης.
Την ίδια χαρά ένιωσα και
στο γλέντι του Συνεταιρισμού
στο Λιβάδι, το Σάββατο βράδυ.
Εκεί στην κάψα του χορού ξανασυναντιόμαστε με παλιούς φίλους και φίλες σε λίγες στιγμές
παιδικής χαράς και ξεγνιασιάς.
βρήκαμε την περιποίηση στο
Λειβάδι καλύτερη από κείνη
του Ποταμού.
. Πέμπτη πρωί μιά βόλτα για
αυγουστιάτικα σύκα. Μετά τό
προκίνημα στην Κοντελετού.
' Εκπληξη μου έκανε η γυναικεία φωνή του ψάλτη. Ήταν η
Χριστίνα του Κοσμά του Κονταράτου η γυναίκα. Το απόγευμα είδα και τον Κοσμά, αναλλοιώτο από τα χρόνια. Το ίδιο θάλεγα και για το Γιαννακό από το κάτω Στραπόδι. Από
το πεζούλι στο πάνω Λειβάδι
με φωνάζει ο Κοσμάς- «καλώστονε, για χρόνια ήθελα να σου
πω πόσο με τρόμαξες μια φορά
όταν ήσουν μικρός και πήγαινες
στα Αουραντιάνικα. Ξέρεις εγώ
τη γυναίκα μου τη κρυφογνώρισα στα βουνά και κειδά που
περνούσες, χωρίς να το ξέρεις,
μας έφερες λαχτάρα». Τον Κοσμά τον θυμάμαι πάντα για το
κέρ-ι του, το γέλιο του και τα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων — Αντικυθήρων έχοντας σαν σκοπό της την διαφύλαξη της Εγχώριας Περιουσίας των παραπάνω νησιών, παρακαλεί όλους
τους κατοίκους των νησιών Κυθήρων και Αντικυθήρων όταν προβαίνουν σε καθαρισμό η περίφραξη κάποιας έκτασης να είναι βέβαιοι ότι η έκταση αυτή είναι ιδιοκτησία τους
και να μπορούν να το αποδείξουν.
Εάν προβούν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες χωρίς να συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις που αναφέρομε, τότε η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη βάσει του νόμου 1416)84 να προβεί στις (νόμιμες διαδικασίες.
Για την Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας
Κυθήρων — Αντικυθήρων
Ο Πρόεδρος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝ. ΚΑΣ ΙΜΑΤΗΣ

σγουρά του τα μαλλιά. ' Γστερα
από τόσα χρόνια μόνο τα μαλλιά του άσπρισαν.
Και μιά αξέχαστη μέρα στη
Φύρη Άμμο. Το κύμα φούντονε και ξεσπούσε με ορμή. Τα
πολύχρωμα πετρώματα και βότσα λα της ακτής, το βαθύ γαλάζιο της θάλασσας και το κάτασπρο που άφηνε το ξέσπασμα
των κυμάτων, έβαφαν ανεξίτηλες πινελιές στον πίνακα της
μνήμης μας. Το κολύμπι γινόταν καβάλα στο κύμα.
Εκτός από τις εικόνες, τις
τόσες ψυχικές δονήσεις, το περασμένο καλοκαίρι παρατήρησα
με μεγάλη χαρά πως πολλοί
Κυθήριοι από την Αυστραλία
και την πρωτεύουσα ξαναγυρίζουν και φτιάχνουν σπίτια στο
νησί.
Το πρωί της Κυριακής το
μνημόσυνο της οικογένειας Ιωάννου Καμάσιτη στην Αγία Ειρήνη. Μια επαφή με ιστορία
και παράδοση. Κι ένα βράδυ
στο σπίτι τους. Πόσες φορές
χορέψαμε του Αγιού Γιαννιού σ'
εκείνο το σπίτι!! Εκεί στο πατρικό τους σπίτι ήταν οι δυό
αδελφοί Παναγιώτης και Σπύρος με τις συζύγους τους και τα
παιδιά τους και την αδελφή
τους την Ελένη Μπούση.
Οι μεζέδες ήταν παράδοση
και το κρασί (απ' το βαρέλι
τους) αγία κοινωνία: αξέχαστο
ήταν και το καλισούνι φτιαγμένο με σέσκλο και τυρί από την
Ελένη Μπούση.
Αργά, μετά τα μεσάνυχτα, ο
ολοκάθαρος ουρανός, τα μύρια
αστέρια του και οι σκλόπες με
το πένθιμο τραγούδι τους, συμπληρώνουν τον πίνακα της μνήμης για το καλοκαίρι του 1985.
Και μια προσευχή: «Για σας
τους Τσιριγώτες που ξενιτευτήκατε και δεν γυρίσατε, αν η
ψυχή σας δεν βρήκε το τελικό
αποκούμπι της, ας είναι ελαφρό
το χώμα που σας σκεπάζει».

Η ΠΑΓΚΥ0ΗΡΑΪΚΗ
ΕΥΧ Ε Τ A I
στους αναγνώστες
^Ξτ^

και φίλους της
καθώς και σ' όλους τους
συμπατριώτες της
ΚΥΘΗΡΙΟΥΣ όπου και αν
ευρίσκονται
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ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Ο Σύλλογος Κοινωφελών Έργων ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
πραγματοποίησε επιτυχημένη συνεστίαση στις 5.4.1986
στην αίθουσα του Τριφυλλείου που είχε γεμίσει κυρίως από Μυλοποταμίτες. Εκληρώθηκαν ωραία λαχεία και ο Γιάννης Στάθης ή Σπιθέας με το γιό του και το βιολί και λάουτο τους έπεξαν Τσιριγώτικους σκοπούς. Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας Αντώνης Κονόμος ανέπτυξε τα πεπραγμένα της Κοινότητας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Σπύρος Στρατηγός χαιρέτισε την συγκέντρωση εκτός από τα
άλλα και με τα ιπιό κάτω λόγια:
Αγαπητοί Μυλοποταμίτες και φίλοι του Μυλοπόταμου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, με χαρά, σας καλωσορίζει στην συνεστίασή μας.
Ξέραμε καλά, ότι στο έργο μας, λιγάκι δύσκολο και
βαρύ, σεις είσαστε οι ενισχυτές και οι συμπαραστάτες.
Σήμερα, πιο πολύ οπό άλλοτε, είναι ανάγκη, ο Σύλλογος να είναι ισχυρός, για να βοηθήσει, αφού το φάσμα
της ερείμωσης απειλεί το χωριό μας.
Πρέπει με έργα και με κάθε τρόπο, να βοηθήσουμε να
ξαναζωντανέψει το Μυλοπόταμο.
Προγραμματίζομε, ανάλογα με τις δυνάμεις μας, έργα, που θα βοηθήσουν και σ' αυτό το σκοπό.
Κάθε πέτρα που μπαίνει, αποτελεί κεφαλή γωνίας, για
κάθε έργο. Και κάθε δραχμή που δίνεται δίνει την δύναμη
που χρειάζεται. Επειδή υπολογίζαμε και στο έσοδο από
τα λαχεία παρακαλούμε να τα αγοράσετε.
Ευχαριστούμε όλες τις Μυλοπσταμίτισες, που με προσωπική εργασία και συνεισφορά σε είδη βοήθησαν και στην
αποψινή εκδήλωση. Ακόμη, ευχαριστούμε και όλους που
μας βοήθησαν με δώρα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι, όλων μας τα αισθήματα
και οι σκέψεις, στρέφονται προς το μικρό και ολόδροσο
Μυλοπόταμο. Επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι, ό,τι γίνεται για το καλό του£ μας βρίσκει όλους πρόθυμους και
ενωμένους.
Ο Σύλλογος μας, έχει ιδρυθεί από το 1948 και είναι ο
πρώτος Σύλλογος χωριού των Κυθήρων. Νά σπιδιώξωμε
να έχωμε τα πρωτεία και σε όλους τους τομείς.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, που συμπτωματικά είναι κοντ άμας μας φέρνει τους χαιρετισμούς όλων και θα
μας πει δύο λόγια.
Για το Σύλλογο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΣΠ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΔΗΜ. ΖΕΡΒΟΣ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
• Το Δημοτικό Σχολείο μας λειτουργεί με ένα διδάσκαλο κι
έναν μαθητή.
• Ο κ. Σταύρος και Ελένη Γαλανάκη με τον γιό τους Γιώργο ήρθαν από το Άλμπουρυ Αυστραλίας και εγκαταστάθηκαν
στα Αντικύθηρα. Τους καλοσωρίζουμε και τους ευχόμαστε καλή
διαμονή.
• Αρχίζουν τα προγραμματισθέντα για τα Αντικύθηρα Κοινοτικά έργα των 28.500.000 δρχ. στις αρχές του Μάη.
• Η Ένωση των Απανταχού Αντικυθηρίων διοργάνωσε ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 13 Απριλίου στην Κόρινθο. Επισκευτήκαμε την παλαιά Κόρινθο και στη συνέχεια τό Μέγα Βάλτο. Κάτω από ωραία πλατάνια και τρεχούμενα νερά διασκεδάσαμε αρκετές ώρες με την λύρα του συμπατριώτη μας Μανώλη
Κατσανεδάκη και το λαούτο του Κυριάκου Ψαρουδάκη.
Το βράδυ όλοι ευχαριστημένοι γυρίσαμε στον Πειραιά.
• Το ΙΟΝΙΟ από 21.4.1986 ξανάρχισε τα τακτικά του δρομολόγια στην άγονο γραμμή Πελοποννήσου - Κυθήρων. Έτσι
γλυτώσαμε τις 2) μήνες ταλαιπωρίες μας.

ΣΕΛΙΔΑ 2
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του Τριφυλλείου Νοσοκομείου Κυθήρων, ήταν το στήσιμο του
Γηροκομείου μας.
Είχε υπηρετήσει τα πρώτα διδασκαλικά του χρόνια σαν
δάσκαλος στα Φριλιγκιάνικα και είχε στενή γνωριμία και προσωπική φιλία με την οικογένεια των Κασιμάτηδων, των μεγάλων ευεργετών του Γηροκομείου μας. Σ' αυτή τη φιλία και στον
ασίγαστο πόθο του να 'βοηθήσει και να χαρίσει λίγη στοργή στους
ανήμπορους και αδύναμους συνανθρώπους μας, χρωστάμε ev πολλοίς το στήσιμο του Γηροκομείου μας.
;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΙΙΟΣ
Την είδηση του θανάτου
του Γ. ΦΩΤΙΟΥ η «Παγκυθηραϊκή» δημοσίευσε στηιν
τέταρτη σελίδα του προηγούμενου φύλλου της και
με την πληροφορία ότι σ'
αυτό το φύλλο της θα τιμήσει τη μνήμη του με περισσότερα . . .

Ύστερα από την πρώτη προσφορά του ακινήτου της οικογένειας Καοιιμάτη στον Ποταμό για το κτίσιμο του Γηροκομείου,
ακολουθούν πολλές άλλες προσφορές και της ίδιας της οικογένειας Κασιμάτη και πολλών άλλων συμπατριωτών και έτσι κι
αυτό το όραμα γίνεται πραγματικότητα.

Το μεσημέρι λοιπόν του Σαββάτου (29-3-19ΰ6) έγινε
η κηδεία του στο Α ' Νεκροταφείο της Αθήνας. Πολύς κόσμος συγγενών, φίλων, συναδέλφων του τον συνόδευσαν
εις τον οικογενειακό τάφο του, εκεί που εδώ και πολλά
χρόνια τον περίμενε η αγαπημένιη του σύζυγος, η Φωφώ.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων - Αντικυθήρων κ. ΙΑΚΩΒΟΣ, με τους ιερείς και ψάλτες του ναού, ανάμεσα
στους οποίους και ο καλλίφωνος Βαγγέλης Καβιέρης, έψαλλαν τη νεκρώσιμη ακολουθία. Πραεοροι και μέλη πολλών Κυθηρ. σωματείων Αθήνας — I Ιειραιά εκπαιδευτικοί
από το Ρέθυμνο, από τα Χανιά, από την Αρκαδία και οπό
τον Πειραιά, ο νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ.
Γεώργ. Κασκμάτης, ο Γεν. Γραμματέας του Υπ. Μεταφορών κ. Γρ. Κασιμάτης;,, ο εκπ. σύμβουλος Ν. Πετρουλόκης ,οί Γεν. Επιπτες Μ. Στάθης, Χρ. Δρίτσας, Παν. Κασιμάτης και άλλοι βρέθηκαν γύρω από το φέρετρο του.
Πολλά στεφάνια και λουλούδια, δωρεές στην μνήμη του
κατατέθηκαν.
Ο κ. Κώστας Π. Λουράντος, δικηγόρος, εκπρόσωπος
του μεγάλου Κυθηραϊκού Ιδρύματος, του Τριφυλλείου Νοσοκομείου και Κασιματείου Γηροκομείου τον αποχαιρέτησαν με αυτά τα ωραία λόγια.
0 Γιάννης Φώτιος γεννήθτ/κε στη Χώρα το 1889· Παρά
τη μεγάλη ηλικία, που φυσική κατάληξη έχει δυστυχώς το θάνατο, τίποτα δεν μπορεί να μετριάσει τη θλίψη μας. Έτσι, με
σφιγμένη την καρδιά συνοδεύουμε σήμερα στην τελευταία του
κατοικία το σεβαστό μας πρεσβΰτη ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΙΟ, τον φλογερό και ανιδιοτελή Τσιριγώτη με την απέραντη καλωσυνη και
ανθρωπιά, με την ακατάβλητη ενεργητικότητα και τη, βά&ειά
πίστη στο Θεό και στον άνθρωπο.
Τά πρώτα γράμματα, του Δημοτικού και του Ελληνικού
σχολείου, τα διδάχτηκε ο Γιάννης Φώτιος στο νησί μας, στον
τόπο που γεννήθηκε και που τόσο πολύ αγάπησε και υπηρέτησε
τα κατοπινά του χρόνια, μέχρις ότου ο καταλύτης χρόνος του
στέρησε τα πιό πολύτιμα αγαρά, την ακοή και την όραση.
Συμμαθητής στο Ελληνικό σχολείο του αδελφού μου Νικόλα Λουράντου και του δικηγόρου Διονύση Πετρόχειλου, υπήρξε,
όπως και εκείνοι, άριστος μαθητής, όπως άριστος ανεδείχθη ύστερα και στον εκπαιδευτικό κλάδο που ακολούθησε.
Δημοδιδάσκαλος αρχικά, ανεβαίνει σκαλοπάτι - σκαλοπάτι
την υπαλληλική ιεραρχική κλίμακα και προάγεται μέσα σε λίγα
χρόνια σε Επιθεωρητή και κατόπι Γενικό Επιθεωρητή, για να
καταλάβει τελικά την θέση του Διευθυντού της Στοιχειώδους
Εκπαιδεύσεως στο Γπουργείο Παιδείας. Πολλά από τα εκπαιδευτικά διατάγματα της εποχής εκείνης ισχύουν και σήμερα. Σ'
αυτή τη θέση τον βρήκε το όριο της ηλικίας και απεχώρησε συνταξιοδοτηθείς.
θ α πρέπει να αναφέρω, ότι σαν Γενικός Επιθ) τής στην
Τρίπολη, κατά το διάστημα της γερμανοϊταλικής κατοχής, ο Γ.
Φώτιος συνελήφθη από τους Ιταλούς, οδηγήθηκε στην Ιταλία
και κρατήθηκε σαν όμηρος επί δυόμιση χρόνια, κατηγορηθείς
ότι ασκούσε αντιαξονική πολιτική στην Ελλάδα·
Τον γνώρισα για πρώτη φορά το 1951 στο Τσιρίγο, την
εποχή που θεμελιωνόταν το Νοσοκομείο μας. Ήταν μέλος της
τότε Ερανικής Επιτροπής που ξεκινούσε το κτίσιμο του Νοσοκομείου μας και την ασφαλτόστρωση του κεντρικού επαρχιακού
δρόμου στο νησί μας. θυμάμαι σαν τώρα, ότι σε ολόκληρη τη
διαδρομή, από τον Ποταμό στις Καρβουνάδες, δε σταμάτησε να
μου μιλεί για τα μεγάλα έργα που προγραμμάτιζαν και γενικώτερα για την πρόοδο και την προκοπή του νησιού μας. Και μου
μιλούσε με τόσο ενθουσιασμό και τέτοια πίστη στην πραγμάτωση
τους, που ξεχώριζες να καίει μέσα του μια άσβηστη φλόγα και
ένας ακαταλόγιστος πόθος, να δει όλα του τα οράματα να γίνονται πραγματικότητα.
Και ευτύχησε να τα δει όλα αυτά. Ευτύχησε να δει τον επαρχιακό μας δρόμο σε όλη του την έκταση ασφαλτοστρωμένο
και το νοσοκομείο μας, χάρις στις δικές του φροντίδες και ενέργειες, να λειτουργεί, χρόνια τώρα, σαν Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο.
Ήταν ο Γιάννης Φώτιος ένας ακούραστος άνθρωπος. Ένας
ακατάβλητος εργάτης του καλού και του ωραίου. Διετέλεσε πρόεδρος του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών και πολλές είναι οι
υπηρεσίες που προσέφερε στο σωματείο αυτό της εδώ παροικίας
μας. Εκεί όμως που ο αείμνηστος Γιάννης Φώτιος αφιερώνει όλες του τις δυνάμεις και δίνει ολόκληρο τον εαυτό του, αρχικά
σαν μέλος και έπειτα σαν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Ευτύχησε ο Γιάννης Φώτιος να δει και το έργο του αυτό
ολοκληρωμένο. Ευτύχησε να οει και να καμαρώσει το μέγαρο
του Γηροκομείου μας να υψώνεται περίλαμπρο στον Ποταμό και
να λειτουργεί άψογα και υποδειγματικά, χαρίζοντας στους ανήμπορους συμπατριώτες μας τη στοργή και την αγάπη. 'Ετσι
ήρεμος και με ήσυχη τη συνείδηση, ότι έπραξε πέρα ως πέρα
το καθήκον του και σαν άνθρωπος και σαν Χ-ριστιανός, πορεύεται σήμερα μπροστά -στο Δικαιοκρίτη Θεό μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τριφυλλείου Νοσοκομείου Κυθήρων, το οποίο αντιπροσωπεύω, γονατίζει ευλαβικά μπροστά στη
σορό σου και σαν ένδειξη σεβασμού και ευγνωμοσύνης στη μνήμη σου, αντί στεφάνου καταθέτει το ποσόν των 5-000 δρχ. στο
Φιλόπτωχο Ταμείο της Μητροπόλεως Κυθήρων.
Ολόκληρος ο Κυθηραϊκός λαός σε ευγνωμονεί και εύχεται
και παρακαλεί τον Πανάγαθο θεό, να είναι η μνήμη σου αιωνία
και ελαφρό το χώμα που θα σε σκεπάσει.
Στη μνήμη του Γιάννη Φωτίου προσφέρθηκαν διάφορα ποσά, τα οποία αφού συγκεντρωθούν, θα τα δημοσιεύσουμε στο προσεχές φύλλο.
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Τ Α
ΙΔΡΥΜΑ TP I ΦΥΛΑΕΙ Ο ΝΟΣΟΚ. ΚΥΘΗΡΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Τριφύλλειο Νοσοκομείο Κυθήρων» μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του 1Ω
ANNOY Π ANT. ΦΩΤΙΟΥ, ο οποίος υπήρξε ένας από τους κύ
ριους συντελεστές της σύστασης του φιλανθρωπικού μας Ιδρύ
ματος, διετέλεσε επί μακρό χρονικό διάστημα πρόεδρός του κα
ανάλωσε τη ζωή του στην εξυπηρέτηση των συμπατριωτών μας
Αποφασίζει
1. Να παρακολουθήσει σύσσωμο την εκφορά του.
2. Να εκφωνήσει τον επικήδειο μέλος του Δ. Συμβουλίου
3. Να διατεθεί αντί στεφάνου το ποσό των 5000 δρχ. υπέρ του
Φιλοπτώχου Ταμείου της Μητρόπολης Κυθήρων.
4. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στον κυθ. Τύπο
5. Να κοινοποιηθεί το παρόν στην οικογένειά του.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΓΕΩΡΓ. I. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
ΔΗΜ. Λ. ΚΟΜΗΣ
*

*

Αποφασίζει
1. Να παρακολουθήσει την εκφορά της σορού του.
2. Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του
3. Να καταθέσει αντί στεφάνου υπέρ του Οίκου Ευγηρίας Κυθήρων το ποσό των 1.000 δρχ.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν στον Κυθηραϊκό Τύπο.
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜ. Δ. ΚΟΜΗΣ

1

Τηλ. 2930.450 -

Πειραιά: 4112 526

Ο Γεν. Γραμματέας
ΔΙΟΝ. Β. ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Διοικ. Συμβούλιο του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών,
στο άκουσμα του θανάτου του
ΙΩΑΝΝ0Γ ΣΤΑΗ, που διατέλεσε επί δώδεκα συνέχεια χρόνια Πρόεδρός του και προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύν
δεσμό και γενικώτερα εξυπηρέτησε με πίστη τα συμφέροντα
του Νησιού μας, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και ομόφωνα αποφάσισε:
1. Να παρακολουθήσει σύσΓ
αωμο την εκφορά της κηδείας
του.
2. Να καταθέσει στεφάνι στη
σορό του.
3. Να εκφωνήσει τον επικήδειον ο Πρόεδρός του κ. Ν.
Φατσέας.
4. Να διαθέσει στη μνήμη
του ποσόν δέκα χιλιάδων (10,
000) δραχμών υπέρ του Γηροκομείου Κυθήρων. Και
5. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα αυτό στον Κυθηραϊκό Τύπο.
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 1986

Ευχαριστώ Θερμά όλους τους
συγγενείς, φίλους και γνωστούς
που με την αγάπη τους συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος
μου για το θάνατο της πολυαγαπημένης μου αδελφής ΕΙΡΗΝΗΣ Ι· ΑΝΤΙ Π Α.
Μαρία Δημ. Πατέρου

Ο Πρόεδρος
NIK. Γ. ΦΑΤΣΕΑΣ
Ο Fev· Γραμματέας
ΔΗΜ. Α. ΚΟΜΗΣ
Π Ω Λ Ε I Τ A I οικόπεδο
δενδρόφυτο και με ωραία Θέα μέ
σα στο ρυμοτομικό σχέδιο στην
Αγία Πελαγία.
Πληρ. τηλ. 4120.898.

Το Δ .Σ. του Ιδρύματος «Τριφύλλειο Νοσοκομείο Κυθήρων»
τη συνεδρίαση του της 15.3.1986 ετίμησε τον κ. Χαρίλαο
.Σαραντόπουλο, ο οποίος ετύ μία δεκαετία και μέχρι της 31,12.
11>&5 α>ς μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος προσέφερε ουσιαστικές υπηρεσίες σ' αυτό ως υπεύθυνος των Οικονομικών Γπηρεσιών, με
την απονομή Διπλώματος τιμής «ΕΓΕΡ1ΈΤΜ» του Ιδρύματος.
0 κ. Χ· Σαραντόπουλος, παριστάμενος κατά τη συνεδρίαση
κατα την οποία κατέθεσε και τους Ισολογισμούς του Ιδρύματος και
του Οίκου Ευγηρίας χρήσεως 1985, ευχαρίστηρε για την αναγνώριση της προσφοράς του και απεδέχθη παράκληση του Δ .Σ να
συνεχίσει την προσφορά των υπηρεσιών του μέχρι της πλήρους
αποκαταστάσεως της υγείας της κυρίας Ελένης Δ. Στάθη η οποία
τον διαδέχθη κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες εις την θέσιν του
Ταμία του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 01 ΔΩΡΕΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΩΔ)ΣΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ — ΔΡΥΜΩΝΑ
Μαίρη Σπ. Αρώνη δολλάρια Αυστραλίας 100. Μαίρη Εμμ.
Καραβουσάνη δολλ. Αυστραλίας 100. Μαίρη Μπ. Κασιμάτη στη
μνήμη του συζύγου της 10.000. Σπ. Ηαναγιωτόπουλος 5.000. Σπ·
Αυγερινού στη μνήμη μητρός της 1.000. Ανώνυμος 1.000. Παν.
θ . Βενιέρης ένα σετ ωραίο δισκοπότηρο, στη μνημτ/ μητρός του.
Και ο Γ. Β. Κασιμάτης δολλ. Αυστραλίας 20 για το παρεκκλήσι
του Αγίου Αντωνίου στη μνήμη μητρός του.
Η Ενοριακή Επιτροπή και ο σεβασμιώτατος, θερμώς ευχαριστεί και εύχεται η Αγία Μαρίνα να χαρίζει σ όλους υγεία και
χαρά.
0 εφημέριος: Γ· Μεγαλοκονόμος. Τα Μέλη: II. Ν. Κασιμάτης, Μ. I. Κασιμάτης, Γκχν. Κ. Καλλίγερος.

ΔΩΡΗΤΕΣ I. ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ
Εις τον ιερόν Μητροπολιτικών Ναον του Εσταυρωμένου Χώρας, προσέφεραν τας κάτωθι δωρεάς:
Ελένη Γεωργ. Καλλιγέρου — Χώρα δρχ. 1.000. Ιοκάστη .Σπ.
Κουσουρή — Χώρα, εις μνήμην του συζύγου της Σπυρ. Κουσούρη 1.000. Μαρία Δ. Πατέρου — Χώρα, εις μνήμην της αδελφής
της Ειρήνης Ιω. Αντύπα 1.500. Ευγενία Α. Δημητρακοπούλου —
Πειραιεύς, ε*ς μνήμην Ιωαν. Φωτίου 3-000. Σοφία Δ. Αρώνη —
Αθήναι, εις μνήμην Ιωαν. Φωτίου 5.000,
Επίσης εις τον ιερόν Ναόν Τριών Ιεραρχών Χώρας, διάφοροι
κάτοικοι 1.100.
Το Εκκλησιαστικών Συμβούλιον ευχαριστεί θερμώς τους ευγενείς δωρητάς και εύχεται την από θεού ανταπόδοσιν.
ΛΛΛ/ν^ΜΛΛίνν^ΜΛ/ννΛνννννν^ΛΝ^Μ^Λ

* *

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΘΗΡΑΤΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Συμμετέχοντας στο δαθύ Κυθηραϊκό πένθος για το θάνατο
του εκλεκτού συμπατριώτη μας και Επιτίμου μέλους της «Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών» ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΦΩΤΙΟΥ, το Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΕΣ
Αγίου Σπυρίδωνος 77 — ΓΑΛΑΤΣΙ

*

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ»
ΤΙΜΑ ΤΟΝ κ. ΧΑΡΙΛΑΟ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)
την εξομολογητική διαπίστω
ση' «σαν Νομάρχης, όταν
φύγω», θα μπορώ να λέω ότι δεν όκανα τα πάντα για
>να εξυπηρτήσω το συμφέρον
του Τσιριγώτικου λαού». Πιστεύομε ότι ο κ. Νομάρχης
έχει κάνει πολλά για τα Κύθηρα.
Άλλωστε, γιατί να
μην κάνει περισσότερα;
Τα Κύθηρα, με τη συνδρομή της Πολιτείας και των
Κυθηρίων που πολιτεύονται,
αλλά και των αποδήμων συμ
πατριωτών μας, παραμένει
πάντοτε το νησί της χαράς,
της Ομορφιάς και της Αγάπης.
Δ.Κ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Απαγορεύεται το κυνήγι των
ανοιξιάτικων τρυγονιών.
Αυτό ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας κ.
Γ. Μωραΐτης τονίζοντας ότι στο
εξής το κυνήγι πτηνών θα επιτρέπεται στο διάστημα 20 Αυγούστου - 20 Μαρτίου.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ" ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΙΝΕΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΚΟ
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ:

ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΟΑΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ
Τ Ι Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΣΑΣ
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛν^ΜνΥΛΡΜΜΛίννΜ·.

«ΚΥΘΗΡΑΪΚ0Ν»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
—Εισιτήρια: Εσωτερικού - Εξωτερικού.
Αεροπορικά - ακτοπλοϊκά - ιπτάμενα
δελφίνια - εκδρομές - τουρισμός - διαβατήρια.
Συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση
τέλεια οργάνωση.
ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΘΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ
Γραφεία: Εμμ. Μπενάκη 5 και Παν)μ(ου
59 (κάτωθεν στοάς) Ομόνοια-Αθήνα.
Τηλ. 3218235.
Σ.Σ. Στο νέο Πρακτορείο, που θα εξυπηρετεί
όλους t o u c συμπολίτες p a c του εσωτερικού και
του εΕωτερτκού, Διευθύνων Σύμβουλος dvot ρ
Μσνώλης Α. Aoupóvroc
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«ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΤΚΗ»

Έ ν ΐ ο ν η φιλανθρωπική δραστηριότητα
ΔΩΡΕΑ

ΤΩΝ ΑΔΕΑΦΩΝ

I.

ΦΑΤΣΕΑ

Οι αδελφοί Βίκτωρ, Κωνσταντίνος, Ελευθέριος %αι οι αδελφές τους Χμ>αράγοω Καλλιγέρου* £λένη Σαμίου yju 2]ταματίνα
'Γσικλέα, εκπληρώνοντας επιθύμ,ία του πατέρα τους Ιωάννου Φατσέα και της ιμτ/τέρας τους Ιωάννας το γένος Κ. Φαροαύλη-, παραχώρ r/σαν στο l'r/ροκομείο μας το μ^ ρ ίο ιό τους από ττ/ν κληρονομικά
της μητέρας τους στον ΙΙοταμό.
Το μερίδιο αυτό αποτελείται από το 1) 4 μιας διόροφης οικίας
στο κέντρο του Ποταμού, μιας αποθήκης απέναντι από το σπίτι,
ένα κτήμα στους Κάμπους, ένα στη θέση Δράκου και ένα στα
Κουμέλια της περιφερείας Ποταμού.
Το Δ .Σ. του Ιδρύματος «Τριφύλλαο Νοσοκομείο Κυθήρων» ευχαρίστησε τους δωρητές με το παρακάτω γράμμα του:
«Εκ μέρους του Διοικ. Συμβουλίου του Οίκου Ευγηρίας Κυθήρων (Γηροκομείο Ποταμού) σας διαβιβάζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την ευγενική και πατριωτική χειρονομία σας
να δωρήσετε το μερίδιόν σας της εις Κύθηρα μητρικής κληρονομιάς
στο ' Ιορυμά μας·
Το Δ.Σ. εκτιμά πολλές φορές περισσότερο τα αισθήματα και
την αναγνώριση του έργου του από τους συμπατριώτες μας, από
την ίδια την αξία της προσφοράς τους. Και στην περίπτωσή σας
μ-ετρά πολύ 6τι έξη παιδιά Κυρηρίων γονέων τιμούν την καταγωγή τους και βοηθούν τα φιλανθρωπικά Ιδρύματα του Νησιού τους».
Με την ευκαιρία αυτή συνιστούμε στους συγκληρονόμους των
6
ωρηχών να πραχωρήσουν κι αυτοί τα μερίδια τους στο Γηροκομείο. Έτσι θα εξυπηρετήσουν τους αναξιοπαθούντες συμπατριώτες
χωρίς να ζημιώσουν οι ίδιοι, αφού δεν εκμεταλλεύονται τα
παραπάνω περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όπως είναι εγκαταλειμένα, πολύ σύντομα θα καταντήσουν εντελώς άχρτρτα..

Δ'

Έτους 1986
Μέχρι 31-3-1986
1. Μαρία ιερέως Κυρ. Ποτήρη δρχ. 2.500
2. Μαρία Γ. Κομηνού
α) εις μνήμη Ξενοφών Ζερβού δρχ. 2.500
β) στη μνήμη Τούλας Στρατηγού δρχ. 2.500.
Σύνολο
7.500
Πάντας τους ανωτέρω το Εκκλ. Συμβούλιο του Ι.Ν. θερμά
ευχαριστεί.
Δια το Εκκλ. Συμβούλιο: Ο Ταμίας Ιάκ. Παστός
ΔΩΡΕΕΣ Μ Η Ν Ο Σ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1986

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 100.000 δρχ.
ΕΙς μνημψ Ιωάν. Ν. Στάη προσέφεραν οι: Κος m ι Κα Γ$ωργ. Ξανθάκη δρχ. 5.000, Γεωργ. I. Κασιμάτης 3.000 δρχ.,
Γεώργ. %αι Εύα Βουτσινά 10 000 δρχ., Μανώλης και Λένα II απαϊωάννου 10.000 δρχ., Περίανδρος Βιορβανές 3.000 δρχ., Γεώργ. Βασ. Κασι^άττ/ς 3.000 δρχ,,Όικ. Νίκου I. Στάη 20.000
δρχ., Καίτη Κ. Απαστολοποΰλου 10.000 δρχ., Φραγκίσκη Σ.
Μσντιάνο 5-000 δρχ., Κος και Κα Χαραλ. Γ ε ω ργακοπ ού λου 5.000
δρχ., Νίκος Φατσέας, δικηγόρος, 3.(XX) δρχ., Χαίτη Στάη - Παπαδημ,ητρίου 5.000 δρχ., Μελπομένη Ν. Αλβανού 200.000 δρχ.,
Γεώργ. Ν. Λιβανός 200.000 δρχ. Κος και Κα Αλεξ. Τριαντόπουλου 5.000 δρχ., Κος και Κα Σπυρ. ΓεωργοπούΛου 5.000 δρχ·
Εις μνημη-η Βασ. Κασιμάτη προσέφεραν οι: Παν. Πανάρετος 60 οολλάρια Αμερικής, Θεόδ. Κατσαδός 25 δολλάρια, Δημ.
Μάνος 25 δολλάρια, Ανδρέας Σταμπουλίδης 30 δολλάρια, Σοφία
Βάρδα 25 δολλάρια, Θεανώ Καραβουσάνου 100 δολλάρια, Μαν.
Χατζαντώνης 50 δολλάρια, Σ, Βάλη 50 δολλάρια, Μπόουλινγκ
ΔΩΡΗΤΕΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
'Αλλευ 25 δολλάρια, Ιωάν. και Μαρία Κασιμάτη 110 δολλάρια.
Εις μνήμην Ελένης Σίμου προαέφεραν οι: Παν. Σούγιαννης
ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΕΙΒΑΔΙΟΥ
3.000 δρχ., Μαρία θεοδοσοπούλου 3.000 δρχ., Ματίνα Πατέρα
3 000 δρχ., Μαρία 1. Καλλιμάνη εις μνήμην της γιαγιάς της
ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΑΗΣΙΩΝ .
Γεωργ. Κασιμάτης δρχ. 10.000. Σπ. Παν. Γιαννώτης ΔημητρουΛας 4ΛΑΛ) δρχ., Κλένη ί'σικλεα εις μνήμην &εοοώρας
1.000. Φωτεινή χήρα Σταμ. Μαρσέλλου εις μνήμη του συζύγου 1ι. χια^αρετου 4 .(ΧΑ) ορχ., Συντροφιά Αυ^ηριων κυριών &ις μνήΣταμ. ΜαοσέλΛου 15.000 και μια κολυμοιθρα αγιασμού και μην ί\.Αειώς Νικηφοράκη για τη συμπλήρωση 3 χρόνων απο του
Αα<»ανας υπέρ των Τροφίμων για
ενα ^ ηλεκτριχύ' σίδερο ltí.UOO. Χριστίνα Κασιμάτη ύφασμα για ΰανάίου της 0.\Λλ) ορχΛλες.
Φεορουάριο
iüöö
Ι.υυυ
ορχ.
καλυματα Αγίας Τραπέζης και Πρόθεσης εις μνήμη του συζύγου
Δωρεά ανώνυμου εις μνήμη Ευγενίας Χαραλ. Μέντη 2.000
της (Αυστραλία). Λωάννης Βρεττού Κασιμάτης ¿¡.000. Παναγ.
Δημ. Κασιμάτης 1.UO0. Ιωάννης Παν. Γιαννιώτης 1.000. Εμμ. δρχ., κ. Αρετής Ααρχαλακη 1.UOO ορχ., Mi\ö. MJITliA i - LrE1 εωργ. Δολομίτης 500. Ιωάν. ¿μμαν. Τραβαβάρος 100. Παναγ. Oi\oüi 1(Λ> οολλαρια Αμερικής, ο κ. ϋεοόώρου Μ. Μεγαλοκονόμου εις μνήμην των γονέων του, της συζύγου του και της υυγαΒικέντιου Καα*μάτης 100. Ανώνυμος (Διά χειρός Δημ. Κασιμάτη)
2.000. Νικ. Ιωάννου Αουράντος 3.000. Παναγιώτης Πρωτοψάλτης τρός του ou.UOJ δρχ., κ. Μαριτης Δ. Κορωναιου εις μνήμην του
11)00. Βασ. και Μαρία Πρετ. Κασιμάτης (Αμερική) 3.000 Bao. συζύγου της IÖ.OOM ορχ., κ. Δημητρίου και Αθανασίας Ψωτιάδη
και Μοφία, Βρετ. Κασιμάτη (Αμερική) 2.000. Εισπράξεις Ερανι- εις μνήμη του υΙού τους ¿αφειρη j.0.000 δρχ., κ. 1'εωργιου ϋασικής Επιτροπής δωρεών εις μνήμην Παναγιώτου Μεγαλοκονδμου μάςη εις μνήμη Νικολάου ¿ουρή 10-000 ορχ., κ. Ιέωργίου ΚαΑυστραλία αντί στεφάνου 9.300. Αλίξάνδρα χήρα Παναγ. Μεγα- σιματη είς μνημην Αοσμα Αγγουριδη 10.000 ορχ., κ. Μαρίας Αγλοκονόμου Αυστραλία 4.706. Γεώργ. και Αλμπερτίνα Αναστασι- γουριοη εις μνημη του συζύγου της 10.000 δρχ., κ. Ιωάννου Γκλάπούλου 5.000. Τέτη χήρα Παύλου Στάη εις μνήμη του συζύγου όου είς μνήμη Αοσμα Αγγουριδη ί.000 δρχ., κ. Αθηνάς Κωστατζότης 5.000 και πατέρα του Παύλου Στάη. Αικατερίνη Κω ν) νου γλου εις μνήμη Αοσμα Αγγουριδη 5.000 ορχ., κ. Παναγιώτας ΣουΚασιμάτη 1.000. Εμμ. Σταμ. Γιαννιώτης 6.000 Ανώνυμη 1.000. ρη κα: Μαρίας Τακετζή ζΟ.ΟΟΟ δρχ., κ. ινίαρως καΐ Πάμης ΣκουΑνώνυμη 1.000 Ελένη Κων) νου Καλλιγέρου 1.000. Ανώνυμη 5. φοπούλου Ιό δολλ. Αμερικής και κ. Παναγιώτας Τσακίρη εις μνή100. Ευάγγελος Τσιγγούνης 500. Παναγ. Κασιμάτης 15.000. μη του συζύγου της Χριστόφορου Τσακίρη 3-000 δρχ.
Ιωάννης Βρεττού Κασιμάτης 13.000 εις μνήμη των γονέων του.
Ελλη χήρα Κοσμά Μεγαλοκονόμου (θεσσαλονίκη) 4.000 εις μνήΔΩΡΕΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
μη του συζύγου της Κοσμά Μεγαλοκονόμου. Ιωάννης Βρεττού ΚαΓεωργ. Σταμ. Βενάρδου στη μνημη των γονέων του Σταμασιμάτης 2.000. Ιωάννης Παναγ. Γιαννιώτης 6.000. Παναγιώτης
Δημ. Κασιμάτης 10.000 εις μνήμη της συζύγου του Παναγιώτας. τίου και Δαμιανης Ζ.000, του ίδιου στη μνήμη της συζύγου του
Ανώνυμος 6.000. Ανώνυμη 7.000. Αθανάσιος Σπ. Κασιμάτης 20. Ειρήνης και υιού του Σταματίου 2.000. Μαρίας Αασιμάτη, στη
000 εις μνήμη των γονέων του. Τέτη Παύλου Στάη (Αθήνα) 5. μνημη του συζύγου της Ασσμά 2.000. Νίτσας Φριλίγκου (από πώ000 εις μνημη του συζύγου της μετ την συμπλήρ<οση ενός χρόνου κτρη οιλιων της) 500. Αλες. Λαζανά, υπέρ των Τροφίμων 1.900.
από τον θάνατο του Παύλου Β. Στάη. Αλμπερτίνα συζ. Γ. Αναστα- Αου. και Αας Αεων. Μιχαλου στη μνήμη Ιωάν. Στάη 20.000.
σοπούλου - Στάη 5.000 εις μνήμη του πατέρα της Παύλου Στάη Jlav- Κ. Σούγιαννη (αμοιΟή του ως εκτελεστού της διαθήκης Εμμ.
με την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του. Μαρία χήρα Καψάνη) 20.000. 11λ)άγγ. Επ. Ρούσσου, στη μνήμη του συζύγου
Βασιλείου Κασιμάτη, Νέα Υόρκη, Ιωάννης Βασ. Κασιμάτης 15. και των γονέων της 3.000. Ελένης Γ. Κονίδα, στη μνήμη των γο000 εις μνήμη του συζύγου και πατέρα Βασιλείου Κασιμάτη. Ό λ - νέων και αδελφών της 2.000. Γεωργ. και Γρηγ. Κονόμου στη μνήμη της ανηψιάς των Τούλας Χαρ. Στρατηγού 2.000. Ανδρέα και
τα χήρα Εμμ. Τζάννε, καλύματα Αγίας Τραπέζης.
Αναστ. Ράικου στη μνήμη Τούλας Χαρ. Στρατηγού 15-000. ΦιΗ Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ναού ευχαριστεί όλους τους λιώς Ράικου 15.000. Παν. και Μαίρης Ράϊκου Ιο.000. Νικ. και
δωρητάς και κάνει γνωστό óu με τα χρήματα αυτά έκαμε επι- Θεοδώρας Στρατηγού 50.000. Ιωάν. και Λένας Στρατηγού 15.000.
ρων με μαρμάρινα. Οι ανάγκες της εκκλησίας είναι πάρα πολλές όλων στη μνήμη Τούλας Χαρ. Στρατηγού. Συντροφιά Κυθηρίων
σκευή του Τρούλου του Ναού και αντικατάσταση των 8 παραθύ- Κυριιών 54.000 υπέρ των Τροφίμων του Γηροκομείου των Κυκυρίως σε κτιριακές, δηλαδή επισκευή ή αντικατάσταση παραθύ- θήρων. Γεωργίου Δρίζου, υπέρ των Τροφίμων του Γηρ. 5.000.
ρων, επισκευή επιχρησμάτων, αντικατάσταση θυρών κλπ.
Μαίρης Φρεντς για το γεύμα της 25.3.86 στη μνήμη της μητέρας
'Οσοι επιθυμούν να βοηθήσουν εις το δύσκολο και δαπανηρό της ¿0.000. Καλλιόπης Τσαούση στη μνήμη του συζύγου της 5.
ε
ΡΤ° δύνανται να στέλνουν την βοήθειά των εις την Εκκλησιαστι- 000. Μαρίκας Πατέρου στη μνήμη του συζύγου της 5.000. Στακή Επιτροπή Αναλήψεως Σωτήρος Χριστού και θα λαμβάνουν ισό- ματίνας Σταθοπούλου στη μνήμη του συζύγου της Θεμιστοκλή Σταποση απόδειξη.
θόπουλου 10.000. Ιωάν. Σ. Μασσέλου στη μνήμη Ιωάννου Στάη
3.000. Σπυρ- Καστρισίου στη μνήμη των γονέων του Εμμ. και
Με τιμή
Ειρήνης Καστρισίου 3.000. Κυρίακούλας Καστρισίου (αποβιώσανΗ Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ναού
τος τροφίμου) 30.000. Σοφίας Μόττη στη μνήμη Τασίας Χατζήνα
0 Πρόεδρος: Ιερεύς Κύριλος Σταυρόπουλος.
Ταμέλη: Νικόλαος Σταμ. Γιαννιώτης, Δημήτριος Παν. Κα- 2.000. Κακάκη Φωτεινής στη μνήμη Γεωργίου Κακάκη και Χασιμάτης, Αθανάσιος Σπυρ. Κασιμάτης, Βρεττός Παν. Κασιμάτης. ραλάμπου Σουρή 3.000. Το γεύμα της 9ης Μαρτίου προσέφερε η
κ. Ελπινίκη Τσαμπίρα στη μνήμη Διονυσίου Τσαμπορά και Ευγενίας Παναρέτου. Το γεύμα της 23ης Μαρτίου προσέφερε ο κ. ΠαΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΥΣ
ναγιώτης Χανιώτης στη μνήμη Ελένης Φυρού. Το γεύμα της 25ης
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Μαρτίου προσέφερε η κ. Μαίρη Ρρένς. Ο κ- Θεόδωρος ΦαρδούΑ ' Ετους 1984
λης προσέφερε γλυκά στη μνήμη της συζύγου του.
0
100
SOOíwf '^"^l·
δρχ. 25.000, Γεωργίου π. Στρατηγού δρ.
Προς της Ιεράν Μητρόπολιν Κυθήρων προσέφερον κατά το
«ούί20 000 ά Λ θ γ ο θ έ τ ι Ί 1 0 0 ° . Ανωνύμου 10.900, Γεωργίου Ζερέτος 1985 ευγενώς οι κάτωθι:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ.κ. Ιάκωβος 150.
ελ ( >θτ σ
1>
ί ί Ί «ν από ανώνυμους ποσά 12 χιλιάδων, 5.900,
Λ*
y -,500' 6 0 · 5 0 0 · 5 5 χιλιάδων, 30 χ ι λ ί ω ν , 23.600 10 000. Γεώργιος Μεγαλοκονόμος, Ιερεύς 20.000. Ανώνυμος 100.000.
Ανώνυμος 20.000. ΑφοΙ Καστρισίου εξ Αυστραλίας 10.000. Ειρήχιλιάδων, 7 χιλιάδων κοα 8 χ ^ ά δ ω ν .
νη
Καστρισίου 5.000- Ανώνυμος 42.065.
Κ
τΣύνολο
*
Ζ Λ ο « φ ή ν η Δ · Κ °μηνού 5.229.
Σύνολον προσφορών στην Ι- Μητρόπολην 437.065 δρχ.
298.629.

Β ' Έσοδα εκ κληρονομιών
Εκκαθάρηση Κληρονομά Γεωργίου Μαλάνου:
α) Εκ της ΕΤΕ δρχ. 89.284
β) Εκ των ΕΛ.ΤΑ. δρχ. 90.639
Σύνολο δρχ. 179.923

Γ ' Έτους 1985
Δωρεά Χρυσάνθης Φισφή δρχ. ιοοο, Γεωργίου Χ. Στρατηγού 7.000, Τούλας Χ. Στρατηγού 3.000, Ομογενούς εξ ΗΠΑ 5.300
Αρετής Βενέρη 2.700, Ειρήνης Μακριδάκη 900, Αναστάσιος Κόντολόγλου 900, Χάρης Δερμάτης 8.900.
Ακόμη ελήφθησαν από Ανωνύμους τα εξής ποσά: 20.000,
5.000, 8.000, 4.630.
Σύνολο 67.330

ΔΩΡΕΕΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΙΣ ΕΙΔΗ
Η Συντροφιά Κυθηρίων Κυριών προσέφερεστη Γηροκομείο 1
αερόστρωμα κατακλίσεων.
Η κ. Μαίρη Δ. Κορωναίου προσέφερε το γεύμα της 16ης Φεβρουαρίου, ο κ. Ιωάννης Νοταράς προσέφερε 1 δοχείο λάδι, ο κ. Νικόλαος Μάλάκδς προσέφερε 1 δοχείο λάδι, δ κ. Βασίλ. Μαυρομάτης
και Αντώνιος Β. Μαυρομάτης προσέφεραν γλυκά, ο κ. θεδ. Χανιώτης προσέφερε φρούτα, ο κ. Βασ. Χανιώτης, προσέφερε φρούτα,
ο κ. Εμμ. Φατσέας προσέφερε φρούτα, η κ. Κυράνη Κορωναίου προσέφερε φρούτα η κ. Αικατερίνη Χανιώτη προσέφερε φρούτα, η κ.
Ειρήνη Τρίφυλλη, η κ- Σοφία Μότη, η κ. Μαρία Β. Πετροχείλου
και η κ. Ειρήνη Φορδουλή προσέφεραν στο Γηροκομείο διάφορα
τρόφιμα.

ΚΙΝΗΙΙΣ ΙΕΡΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ο Σεβασιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κατά τον μήνα
Μάρτιον εκινήθη ως ακολούθως:
1. Κυριακή της Τυροφάγου
(16.3.86) . Ετέλεσε την θείαν
Λειτουργίαν και εκήρυξε τον
Θείον Αόγον εις τον I. Ν. Αγ.
Γεωργίου — Καρβουνάδων και
εν συνεχεία προέστη του μνημοσΰνου του αειμνήστου ασιλείου
Μαρσέλου (Λιβανάή πρώην προ
έδρου της Κοιντητος.
Εν συνεχεία μετέβη εις τον
I. Ν. Παναγίας Κυπεριώτισσας
εις Φριλιγκιάνικα όπου προέστη του μνημοσύνου της αεειμνήστου Κυριακούλας Καστρισίου.
Το εσπέρας της Κυριακής:
Προέστη του κατανυκτικού εσπερινού εις Αγ. Χαράλαμπον
— Καραβά ώρα 5.00 μ.μ· και
εν συνεχεία 7.30 μ .μ. του κατανυκτικού επσερινού εις Ι.Ν. Iλα,ριωτίσσης εις Ποτομόν.
2. Καθαρά Δευτέρα (17.3.
86) : Τον Μέγα Απόδειπνον
εις Αγ. Νικόλαον — Αυλέμωνος.
3. Τρίτη (18.3.86) : Τον Μέγα Απόδεικνον εις Αγ. Τριάδα
— Μητάτων·
4. Τετάρτη (19.3^6): Τον
Μέγα Απόδειπον εις Αγ. Αντωνιον — Καστρισιαινίκων.

5. Παρασκευή
(21.3.86) :
Α' Χαιρετισμοί
α) 5.00 μ.μ. Εις Ά γ . Χαράλαρ,πον — Καραβά.
ς) 7.30 μ-μ. Εις I. Ν. Ι λ ^
ριωτίσσης — Ποταμού.
6.
Σάββατον
(22.3.86) :
Προέστη εις τον Μ. Εσπερινό ν
εις Μυρτιδιώτισσα.
7. Κυριακή της Ορθοδοξίας
(23,3.86) : Ετέλεσεν Πανηγυκήν Θείαν Λειτουργίαν εις Μυρ
τίδια και εκήρυξεν τον θείον
Αόγον.
Το εσπέρας:
Προέστη του
(Συνέχεια στη σελ. 4)

ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΤΚΗ
Εκδίδεται κάθε μήνα
Ιδρυτής - Ιδιοκτήτης
Π. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ
1φΐγενβίας 59 Καλλιθέα
Τυπογραφείο:
ΝΙΚΗΤΑ Κ. ΚΑΡΑΛΗ
Γερανίου 7 Τηλ. 52.33.965
Αθήνα. Τηλ. 9596.478
Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
α) Εσωτερικού δρχ. 500
6) Εξωτερικού δολλ. 20
Η αλληλογραφία V απευθύνεται στην Ερασμία Π.
Κασιμάτη Ιφιγενείας 59
Καλλιθέα Αθήνα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΛΑΚΟΙ ΜΗΝΑΣ
ί ΜΠΑΜΠΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ι

ΜΗΧ)ΚΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

κ.

ΜΗΧ)ΚΟΣ

ΟΙκοδομικές άδειες - Επιβλέψεις - Κατασκευές - Αρχιτεκτονικές-στατικές-τοπογραφικές μελέτες, οικονομικοτεχνικές μελέτες δανειοδότησης τουριστικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών έπιχειρήσεων, έπισκευές σεισμοπλήκτων κτιρίων.
Φΐλ*>νο$ 79 - 81 3ος όροφος Ν« 45 (εντός
Τηλ. 4122.348 ...........

αχοάς)
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y-m-"n"'nnniininiiim·!
i"miiimiTiiniiin-iiiiimninwinwnuw

*•*

Ο Π Τ Ι Κ Α
ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΠΠ. ΠΡΕΚΑ
(Ανεψιοί Π. Κασιμάτη, Γεν. ΈπιθεωρητοΟ)
ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ Π Α Σ Η Σ ΦΥΣΕΩΣ

Ί

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
ΈκτελοΟνται συνταγαΙ ΙΚΑ - OTE - ΔΕΗ
κλπ. Ταμείων

ΤΡΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α :

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

ΛΜ ΑΓΡΟΤΙΚΜ
ΑΙΦΛΛΙΖϊίΚΗ

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

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η : ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΓΙΑΝΝΗ I. ΦΑΜΕΛΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 57

184 50 ΝΙΚΑΙΑ

Τηλέφ. 49 03 283

«ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ* I *ΚΗ»
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ΤΟ ΜΥΑ0Π0ΤΑΜΙΤ1Κ0 ΓΛΕΝΤΙ
Μεγάλη επιτυχία εσημείωσε
το γλέντι που οργάνωσε στις
5 Απριλίου 1986 ο «Σύλλογος
Κοινοφελών Έργων Μυλοποτάμου» στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
των Κυθήρων
(Θεμιστοκλέους 5, 7ος όροφος) .
Από τις 8 το βράδυ, ίσως
νωρίτερα, άρχισαν να συγκεντρώνονται
οι Μυλοποταμίτες,
που τους υποδεχόταν εγκάρδια
στην είσοδο ο Πρόεδρος του
Συλλόγου κα ιέγχριτος δικηγόρος Πειραιά κ. Σπύρος Στρατηγός.
Τ α φαγητά εύγευστα, αγνά
και άφθονα. Ό λ α ήσαν προσφορές των κυριών καθώς και οι
•ονομαστές τσιριγώτικες «δίπλες»
ενώ στο οργανωτικό πρωτοστατούσε ακούραστη η κ. Θεοδώρα
Νικ. Στρατηγού.
Μίλησαν ο Πρόεδρος κ. Σπ.
Στρατηγός και ο Πρόεδρος Μυλοποτάμου κ. Αντ. Κονό|ΐ/>ς, εκθέτοντας όσο σύντομα γινόταν
τα κοινοτικά του. Στίχους τους
τοιριγώτικους απέδωσαν, ο κ.
Πάνος Φύλλης με τη γνωστή
του φινέτσα, και ο κ. Διον. Κουλεντιανός, αφιερώνοντάς τους ο
δεύτερος στον φιλοπρόοδο Πρό-

εδρο Μυλοποτάμου.
Ακολούθησαν γλυκές
δοξαριές από τον κ. Γιάννη Στάθη
που το συνόδευε ο γιός του. Δίνοντας έτσι την αφορμή για να
γεμίσει η πίστα από ζευγάρια
όλων των ηλικιών, μεταφέροντας μας έτσι για λίγο νοερά
στην πλατεία του Αγ. Χαραλάμπους ή στη λαγγαδιά της «Φόνισσας».
Το λαχείο πλούσιο απέδωσε
γύρω στις 250.000 δρχ., ενώ
άλλα τόσα προσφέρανε και οι αδελφοί Στρατηγοί.
Η αναφορά ονομάτων ίσως
θα κούραζε, αφού εκτός από
τον Γεν. Γραμματέα του Γπουργείου Μεταφορών κ. Γρηγ. Κασιμάτη και τ η σύζωγό του, που
είναι Μυλοποταμίτισσα,
έδωσαν το παρόν πάνω α-.ό 150 εκλεκτά μέλη της εδώ παροικίας
μας.
Ελπίζομε,
ο Πρόεδρος, κ.
Σπ. Στρατηγός να δραστηριοποιήσει το Σύλλογο περισσότερο ώστε το γλέντι της 5.4-86
ν' ακολουθήσουν κι άλλες εκδηλώσεις. Το έμψυχο υλικό υπάρχει πρόθυμο να τον ακολουθήσει σ' όλες τις πολιτιστικές πρω
τοβουλίες.

0 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΨΑΝΗΣ
ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

Û

Ο αείμνηστος συμπατριώτης μας Εμμ. Στ. Καψάνης που πέθανε την 15.7.1985 ώρισε με την από 13.2.1985 δημόσια διαθήκη του μοναδικούς κληρονόμους του α) το Γηροκομείον Κυθήρων,
β) το Χατζηκυριάκειο Ορφανοτροφείο, γ) το Τζάνειο Ορφανοτροφείο και δ) το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά, κατά ισομοιρίαν επί της περιουσίας του.
Εκτελεστή της διαθήκης του όριζε τον επίσης συμπατριώτη
μας κ. Παν. Σούγιιαννη.
Η περιουσία του Εμμ. Καψάνη αποτελείτο από την κατάθεσή
του σε μετρητά στην Εθνική Τράπεζα, που κατά την ημέρα της
εκκαθάρισης ανήρχοντο στο ποσόν των 13-099.452 δραχμών και η
αναλογία του Γηροκομείου μετά τήν αφαίρεση των εξόδων στο ποσό των 3.242.863 που εισπράχτηκε από τον εκπρόσωπο του Γηρακομείου κ. Δημ. Κυριάκη και κατατέθηκε αμέσως στην ίδια
Τράπεζα και σε δεσμευμένη τοκοφόρο κατάθεση του Γηροκομείου.
Πρέπει να αναφερθεί ότι ο εκτελεστής κ. Παν. Σούγιαννης
διέθεσε τα εκ δρχ. 28.000 δικαιώματά του ως εκτελεστή της διαθήκης υπέρ του Γηροκομείου.
Το Ίδρυμα θα αναρτήσει τη φωτογραφία του Μεγάλου Ευεργέτη στην αίθουσα του Γηροκομείου και στα γραφεία του.

ΪΥΗΔΡ0ΜΕ2 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡίΟΥ
Α

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Υ
Μαρία Καστρινάκη Μαρούσι, Βύρ. Δαπόντες Κύθηρα, Παν.
Κορωναίος Καραδάς, Χρυσ. Λουράντου Παπάγου, Γ. Καλούτσης
3 συνδρομές. Ν. Λεοντσίνης Πειραιάς, Εμμ. Μπρατσάλης Πειραιάς, Αντ. Κασιμάτης Φάληρο, Τ. Σκορδίλης Ν. Σμύρνη Γ. Κορωναίος Αλμυρός Βόλου, Τασία Καλοπόδη (3 χρόνων) Πειραιάς,
Μαν. Σ . Καλλίγερος Καλλιθέα, Γεώργ. Ξηνταράκος Άλιμος,
Γ. Κομηνός Π. Φάληρο, Μαν. Κουκούλης Αρχοστόλι, Σ . Ζερβός
Αθήνα, Φρόσω Μέξη Χαροκόπου, Μ. Μαλλιαρίδου, Γ. Πρινέας
Μ. Φάληρο, Ευάγ. Καδιέρης 2 ετών Πειραιάς, Νικ. θ . Νικηφοράκης Ν. Ψυχικό, Χρ. Οικονομάκη Κηφισιά, Κων)νος Σταυρόπουλος Αθήνα Κ. Κρίθαρης Πειραιάς, Πηνελ. Μαχαιριώτη Καλλιθέα, Παν. Ποτήρης Αθήνα και Στυλ. Καντιώτης Αθήνα.
Β ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Π. Κουκούλης Καλιφόρνια, Π. Καλούτσης Κουηνσλάνδη, Β. Φατσέας Κουρτίν Αυστραλίας.
Σημ. Δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι πλήρωσαν τι; συνδρομές
τους στον χ. Διον. Κουλεντιανό (Θεμιστοκλέους 5 Αθήνα), τη
Αννούλα Γ. Φαμέλη (Β. Κων)νου 28 Πειραιάς) και Γ.
Κ. Καλλίγέρου (Πιτσινιάνιι/ων Κυ&πρων), στους οποίους χορηγείται σχετική απόδειξη·
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΜΕ ΘΕΜΑ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η ΚΥΘΗΡΩΝ
Στην Κοινότητα Κυθήρων το
Σάββατο 19.4.86 έγινε κάποιο
συνέδριο με θέμα «Μορφή Τουριστικής Ανάπτυξης των Κυθήρων» με πρωτοδουλία της Νομαρχίας Πειραιά, του Συμβουλίου Λαϊκής Επιμόρφωσης και
οργανώτρια την Κοινότητα του
νησιού.
Πήραμε σχετική πρόσκληση
από το Νομάρχη κ. Φούρα, δυστυχώς όμως δεν μπορέσαμε να
λάβουμε μέρος, θ α δημοσιεύσουμε όμως στο άλλο φύλλο λε
πτομέρειες.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Το 1) θέσιο Δ τ/μ. Σχολείο Αγίας Πελαγίας, έγινε 2) θέσιο
και λειτουργεί με δύο διδασκάλους και 34 αγόρια και κορίτσια.

ΚΙΝΗΣΗ
I. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
(Συνέχεια απ ότη σελ. 3)
κατανυκτικού εσπερινού εις Ά γιον Γεώργιον — Αειβαδίου.
8. Τ ην 14η Μαρτίου: Προέστη της
μηνιαίας συνάξεως
των εφημερίων της νήσου·
9. Την 18ην Μαρτίου: Προέστη της κηδείας της αειμνήστου Ελένης Φυρρού εις Ι . Ν.
Αγ. Τριάδος — Μητάτων.
10. 0 Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης προήδρευσε:
α) Του Μητροπολιτικού Συμβουλίου την 20.3.86.
β) Του Συμβουλίου της Εγχωρίου Περιουσίαςτην 21.3.86.
11. Επίσης εχορηγήθη από
το Γεν. Φιλόπτωχον Ταμείον
της Ιεράς Μητροπόλεως προς
αναξιοπαθούντος το ποσόν των
εξήντα χιλιάδων (60.000) δρχ.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑ'Ι'ΚΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 1985

Ημερήσια εκδρομή οργάνωσε ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών την Κυριακή .16 Φεβρουαρίου, στηιν Εύβοια.
Το πρόγραμμα, παρά την απειλή βροχής ή χιονιού, εκτελέστηκε κανονικά με την αρχηγία του Αντιπροέδρου
του Συνδέσμου κ. Γεωργ. Β. Κασιμάτη.
Το πούλμαν, με οδηγό το γνωστό πια και αγαπητό σε
όλους εκείνους που πήραν μέρος στις τελευταίες εκδρομές του Κ.Σ.Α. κ. Ηλία, ξεκίνησε από τον Πειραιά στις 7
το πρωΐ, συμπλήρωσε από την Αθήνα και συνέχισε για τον
' Αγιο Γιάννη Ρώσσο, όπου έφτασε γύρω στις 11.
Προσκύνημα παράκληση υπέρ υγείας των μελών του
Συνδέσμου και κατά τη μία το μεσημέρι κατάληξη στο
χωριό Κσθενοί, όπου είχε ετοιμαστεί για τους εκδρομείς
συνεστίαση με πλουσιώτατο γεύμα, εξαίσιο κατσί'κι φούρνου, λουκάνικα, κοκορέτσι, φρούτα και κρασί άφθονο. ' Ο ρεξη, κέφι και χορός μέχρι τις 5 το απόγευμα.
Σύντομη επίσκεψη στη γνωστή μας από προηγούμενη
εκδρομή Στενή και επιστροφή στην Αθήνα με κέφι και αρκετά ανέκδοτα κατά τη διαδρομή.
Την εκδρομή ακολούθησαν με δικά τους αυτοκίνητα,
επειδή δεν είχε διαθέσιμες θέσεις το πούλμαν, οι Ν. Στρατηγός, Κ. Μόσχος Ανδρ. Στρατηγός, Βύρωνας Δαπόντες
με τις συζύγους του.
Ο Κ.Σ.Α. προγραμμάτισε, όπως μάθαμε, διήμερη εκδρομή για τις 12—13 Απριλίου με το γύρο του Κορινθιακού.

Η Κούλα I. Kaoipátn
έγινε Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας otnv Πάντειο
Η Κούλα Κασιμάτη είναι κόρη του Γιάννη Κασιμάτη (ή
Πορταλαμίου) που πέθανε -πριν
λίγους μήνες στα Πορταλαμιάνικα του νησιού μας και αδελφή του Προέδρου της Εττιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων.,
Σπούδασε Οικονομικά, Κοινωνιολογία και Στατιστική είς
την Ανωτάτη Βιομηχανική Σ χ ο
λή του Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο του Ντέλετ της Ολλανδίας
και στο Ιμπέριαλ Κόλετζ του
Πανεπ) μίου του Λονδίνου, από
το οποίο πήρε το διδακτορικό
της δίπλωμα το 1976.
Είναι ειδική Επιστήμων στο
Κ EME του Υπ. Παιδείας και
διευθύνει την έρευνα «Κοινωνικό χαρακτηριστικό της Απασχό
λησης». Από το 1980 είναι μέλος Επιτροπής για θέματα Μετανάστευσης στο Διεθνές Γρα-

ΓΊΕΙΜΒΗ
• Από συγκοπή της καρδιάς
πέθανε προ ημερών στο Μπρίσμαν Αυστραλίας ο γνωστός
μετανάστης μας ΜΑΝΩΛΗΣ
ΒΕΝΑΡΔΟΣ.

φείο Εργασίας (ILO).
Έ χ ε ι δημοσιεύσει διάφορα
βιβλία καθώς και άρθρα και με
λέτες σε δικά μας και ξένα
περιοδικά.
Πήρε μέρος σε πολλά συνέδρια στο εξωτερικό και εργάστηκε σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΚΕΠΑ, του ΕΚΚΕ,
του Υπ. Παιδείας της ΕΟΚ του
ΟΟΣΑ και του ILD.
Είναι η πρώτη ΤσιριγΙ/ασσα,
Πανεπιστημιακή διδασκάλισσα,
υψηλού επιπέδου που τιμά τα
Κύθηρα.
Η «Παγκυθηράίκή» την παρουσιάζει στους αναγνώστες της
και της εκφράζει θερμά συγχαρητήρια. Τις επιστημονικές εργασίες της μπορούν να μελετήσουν οι συμπολίτες μας στη βιβλιοθήκη του Κυθηραΐκού Συνδέσμου Αθηνών.
ΜΟΥΣIΚΟΧΟΡΕΥΤIΚΗ
Β Ρ Α Δ Υ Α Τ Ω Ν ΝΕΩΝ
Τ Η Σ ΚΥΘΗΡΑ· Ι ΚΗΣ
ΑΔΕΑΦΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Με εξαιρετική επιτυχία έγιΨΗΦΙΣΜΑ
νε η Χοροεσπερίδα των Νέων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του της Κυθηραϊκής Αδελφότητας
εν Αθήναις Ιδρύματος «Τριφύλ- Πειραιά σε κέντρο της Ν. Σμύρλειο Νοσοκομείο Κυθήρων» συ- νης.
νεδρίασε εκτάκτως όταν πληΓια το μεγάλο κέφι που επιροφορήθηκε τον αιφνίδιο θάνακράτησε και για άλλες λεπτοτο του εκλεκτού συμπατριώτη μέρειες της εκδηλώσεως θα αμαςι και δραστήριου μέλους της ναφερθούμε στο επόμενο φύλλο
Κυθηραϊκής
Παροικίας
της μας.
Κουηνσλάνδη ς
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΕΝΑΡΔΟΥ, ο οποίος κατά τή
μακρά θητεία του ως Πρόεδρο
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
της Κυθηραϊκής Αδελφότητας,
Ο
Σύλλογος
Κοινωφελών
συνετέλεσε θετικά για την αξι'
Εργων
Μ
Γ
Λ
0
Π
0ΤΑΜ0Γ
οποίηση του κληροδοτήματος
του αειμνήστου Γεωργίου Σ κ λ ά Κυθήρων εκφράζει τις ευχαριβου,
Αποφασίζει, ,ν ' στιες του προς τους εκλεκτούς
συγχωριανούς αδελφού Στρατηα) Να εκφράσει τα θερμά του γούς Γιάννη και Ανδρέα και
συλλυπητήρια στην οικογένειά Βασίλη και μέσω αυτών και
του, β) Να δημοσιεύσει το πα- προς την εταιρεία Ε ΠΑΛΜΕ
ρόν εις τον κυθηραϊκόν τύπον Α.Ε. και για την πρόσφατη
και γ ) Αντί στεφάνου να διαθέ- χειρονομία τους
της δωρεάς
σει εις μνήμην του το συμβολι- τους του χρηματικού ποσού των
κόν ποσό των 3000 δρχ. υπέρ διακοσίων χιλιάδων (200.000)
του Φιλοπτώχου Ταμείου της δρχ. προς τον Σύλλογό μας για
Μητροπόλεως Κυθήρων.
την εκπλήρωση των σκοπών
Αθήνα 22.4.1986
του. Το ολόδροσο Μυλοπόταμο
Ο Πρόεδρος Γ. I. Κασιμάτης
και με τις χειρονομίες αυτές
των εκλεκτών παιδιών του θα
Ο Γεν. Γραμ. Δημ. Λ. Κόμης
·—
ξαναζωντανέψει.
Το ευχαριστήριο αυτό το Δι• Πέθανε στο Σύδνεϋ τηςι
οικητικό Συμβούλιο του ΣλλόΑυστραλίας προ ημερών ο πογου μας αποφάσισε να διαβισθεί
λυαγαπητός μας ΜΙΧΑΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ, σύζυγος της Αννού- προς τους αδελφούς Γ. Στρατηλας, το γένος Θεοδώρου - Κα- γ ο ύ και να δημοσιευθεί:
II ειραιάς την 14 Απριλ. 1986
τίνας Κασιμάτη.
Για
τον Σύλλογο Μυλοποτάμου
Η «Παγκυθηράίκή» εκφράζει
τα θερμά της
συλλυπητήρια
0 Πρόεδρος
στη σύζυγο, στους γονείς στα
ΣΠΓΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓ0Σ
παιδιά και λοιπούς συγγενείς
0 Γεν. Γραμματέας
του, στο Σύδνεϋ και στα Κύθηρα.
ΔΗΜ. ΖΕΡΒΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ί!

«ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟΝ»-

0 απολογισμός του οικ. έτους 1985 παρουσιάζει κατ' άρθρο
τα εξής αποτελέσματα:
Ε Σ Ο Δ Α
Α)

(Τακτικά)

Π ρ όσσδοι Π εριουσίας:

Αρθρο 1. Από προσόδους ακινήτων
ήτοι εκ του 1) 2 καταστήματος Χίου και Κρήτης, ιεκ 'διαμερίσματος Πειραιώς οδού Κανάρη,
εκ διαμερισμάτων οδού Τμώλου 3 Ν. Σμύρνης,
εκ διαμερισμάτων οδού Νεοπτολέμου, από αποθήκη Μοσχάτου, από οικία Ποταμού Κυθήρων
Αρθρο 2. Από τόκους καταθέσεων προθεσμίας

1.215.723

1.443.695
2.659.418

Έ κ τ α κ τ α
Β)

Επιχορηγήσεις

Αρθρο 1: Από το Ελληνικό Δημόσιο εισεπράχθη ποσό συνολικά δρχ.
Αρθρο 2 : Από τ» Τριφύλλειο Νοσοκ. Κυθήρων ( Ιδρυμα Αθηνών) ο Οίκος Ευγηρίας εισέπραξε
για ενίσχυση δρχ.
Αρθρο 3· Το εξ εισφορών - δωρεών κληρονομιών
ποσό είναι της τάξεως των δρχ. (σε μετρητά
και ακίνητα)

2.082.365

1.051.965

8.880.498
12.014.828

Γ) Διάφορα έσοδα:
Αρθρο 1. 'Είσοδο από εισφορές τροφίμων
4.334.390
Αρθρο 2. Εισπραχθέν ποσόν εκ τελών χαρτοσήμου
19.680
Αρβρο 3. Απρόβλεπτα έσοδα
'
1.522
Αρθρο 4 . Έσοδα εξ εκποιήσεως ακινήτων: Το -ποσό αυτό είναι υπερτίμη;ια εκποιηθϊέντος οικοπέδου
22.500
4378.082
Ακίνητα κτήματα: Αναγράφεται το αρχικό ποσό το οποίο εισεπράχθη εκ της εκποιήσεως οικοπέδου δρχ.
Εκ χρεωστών εισεπράχθη ποσό δρχ.
Εκ πιστωτών εισεπράχθη ποσό δρχ.
Προστίθεται πλεόνασμα παρ. έτους
Ε Ξ Ο Δ Α
Α)

40.000
548.000
570.000
17.977.458

( Τ α κ τ ι κ ά )

Έξοδα λειτουργίας:

Αρθρο 1. Έξοδα διοικήσεως και λειτουργίας ήτοι:
μισθοδοσίαι και κρατήσεις Ι Κ Α δρχ.
θέρμανση - ύδρευση
φωτισμός, τηλ) κά, καθαριότης
Αρθρο 2. Δαπάναι διαβιώσεως Τροφίμων
Αρθρο 3. Δαπάναι εξοπλισμού και συντηρήσεως, προμήθεια ειδών εξοπλισμού, σκευών κλπ., δαπάναι συντηρήσεως κτιρίου γενικώς

9.398.786
727.396
908.767
2.577-335

784.892
14-397.176

Β)

Έξοδα εκμεταλλεύσεως ακινήτων :

Αρθρο 1. Για συντήρηση και επισκευές ακινήτων
του Ιδρύματος διετέθησαν δρχ.
Αρθρο 2. Για ασφάλιστρα ακινήτων κατα πυρός
Αρθρο 3. Για απόδοση τελών χαρτοσήμου εισπραχθέντων μισθωμάτων
-ι- --'.ι. , 4

91.379
92.958
51.964
236.301

Γ)

Αποπεράτωση - Συντήρηση κτιρίου:

Αρθρο 1. Για δαπάνες συντηρήσεως κτιρίου δρχ.
Αρθρο 2. Για την ανέγερση της Πτέρ. Κατακοίτων

598-294
2.957.659
3.555.953

Δ) Διάφορα έξοδα:
Αρθρο 1. Γενικά έξοδα, ήτοι: Για εκτύπωση εντύπων, ταχ) κά τέλη, επικοινωνίες, φωτ) φα, δημοσιεύσεις κλπ. δρχ.
Αρθρο 2. Απόδοση τελών φόρου Σ Τ ' καηγορ^ας
(μισθωτών υπηρεσιών)
Αρθρο 3. Έξοδα εκκαθαρίσεως κληροδοσιών
Αρθρο .4. Δικαστικά, συμβολαιογραφικά, αμοιβαί δικηγόρων δρχ·
Αρθρο 5. Απρόβλεπτα έξοδα πάσης φύσεως

50.450
47.523
81.350
389.625
69.071
638.019

Κ Ι Ν Η Σ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Ακίνητα κτήματα . Αξία αποκτηθέντων εκ δωρεάς
νέων διαμερισμάτων
Προστίθεται το εις μετρητά διαθέσιμο κεφάλαιο

3.502.056
15.835.281

Αθήνα 31-12-1985
R E Q U E S T I O N

THOSE WHO DELAT THEIR
CONTRIBUTIONS TO «ΠΑΓΚΓΘΗΡΑΤKH» ARE KINDLr REQUESTED TO

SEND THEM TO THE ADDRÉSS
Π. Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 59
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ

GREECE
OR TO SEND BACK THE LAST
ISSUE OF THE NEWSPAPER
THANK r o u

