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ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ Προοκύνημα-Τάμα της Τοπικής Εφορίας
Προσκόπων Μοσχάτου
στη Μυρτιδιώτισσα Κυθήρων

Πολλοί θα περίμεναν να TOUC δουν οε κάποιο απ' τα
κοσμοπολίτικα νησιά μας. Στην Κέρκυρα ή τη Ρόδο ή σε
κάποια άλλη «VIP - παραλία».
Προτίμησαν όμως να διανύσουν 20 χλμ. χωματόδρομο,
αφού βέβαια είχαν φτάσει στα Κύθηρα για να καταλήξουν στην παραλία που σύμφωνα με τη μυθολογία μας γεννήθηκε η Κυθηραία Αφροδίτη.
Περί ποίων ο λόγος θ1 αναρωτιέστε; Ο κατάλογος
αυτών που επέλεξαν τον Αυλαίμονα - έτσι λέγεται το μικρό ψαροχώρι των Κυθήρων - για τις φετινές τους διακοπές είναι στα αλήθεια μεγάλος.
Ο πρώην υφυπουργός Κώστας Λαλιώτης, η βουλευτίνα
του ΚΚΕ Μαρία Δαμανάκη, ο Στέφανος Μανίκας, η συνθέτρια Ελένη Καραΐνδρου κι ακόμη οι νομάρχες Πειραιά
κ. Φούρας, Ξάνθης κ. Μπερέτας, από την Κ.Ε. του Π Α Σ Ο Κ
0
κ. Νεονάκης, σύμβουλοι υπουργών, ενώ εργότερα κατ
Πφόρισε και ο Πέτρος Ευθυμίου.
Μεταξύ τους ελάχιστοι συναντήθηκαν,, αφού δεν συνέπεσαν οι μέρες. Και βέβαια «πολιτικές» ειδήσεις
δεν
βγήκαν. Αυτό όμως που κατέπληξε όλους τους επισκέ[] τ ες, όπως μάθαμε, ήταν η απλότητα και η Ζεστασιά που
διέκριναν στους κατοίκους του χωριού, κυρίωςστους ψαράδες. Πολλοί ήταν αυτοί που πλησίασαν άνετα, πολύ
άνετα όπως μας είπαν, τον Κώστα Λαλιώτη για να τον
"φιλέψουν» μ' ένα μάτσο αγριολούλουδα, αλήθεια πρέπει
να έψαξαν πολύ για να τα βρουν σε τέτοιο ξερό τοπίο.
Κι ακόμη του πρόσφεραν λίγα σύκα ή εκείνο το καταπληκτικό ψωμί που φτιάχνουν με μέλι και το λένε «Αρταπούλο». Οι εντυπώσεις του πρώην υφυπουργού ήταν άριστες,;
αφού για 10 μέρες, βρήκε αυτό που ήθελε: Ησυχία, απλότητα και ξενοιασιά.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤ. ΕΚΛΟΓΕΣ
Ό π ω ς είναι γνωστό Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές σ'
όλη την Ελλάδα θα γίνουν στις 12.10.1986.
Στα Κύθηρα, σε πέντε Κοινότητες (Μυρτιδίων, Φρατσίων, Μι>λοποτάμου, Αρωνιαδίκων και Αντικυθήρων) υπάρχει ένας και
μόνος Συνδυασμός, χωρίς αντίπαλο δηλαδή, ενώ στις υπόλοιπες
εννέα Κοινότητες (Κυθήρων, Λιβαδίου, Κοντολιαννίκων, Καρβουνάδων, Μητάτων, Φριλιγκιανίκων, ΛογοΘετιάνικων, Ποταμού
και Καραβά) σχηματίσθηκαν δύο, ένας Πασοκικός και ένας Νεοδημοκρατικός Συνδυασμός.
Και με την ευκαιρία πληροφορούμε τους συμπολίτες μας, της
Αθήνας και του Πειραιά, ότι στην Αθήνα, με τον Συνδυασμό του
Μπέη, υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος είναι και ο Κυθήριος κ. Μιχ.
Κασιμάτης, -που μας έστειλε και την φωτογραφία του, στο Π .
Φάληρο ο κ. Καψάνης (για Δήμαρχος) και στον Πειραιά ο γιαλ ό ς κ. Γ. Π . Στρατηγός (με τον Συνδυασμό Ανδριανόπουλου) .
ΙΜ

Νέα αξιόλογη δωρεά
ίου κ. Λάκη ΠοόΛου
Ο γνωστός συμπατριώτης και επιτυχημένος επιχειρηματίας του
Σύδνεϋ κ. Λάκης Πούλος, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών
τ
°υ διακοπών στο Νησί παρακολούθησε στενά τη δράση του ΤριΦ^λλείου Ιδρύματος Αθηνών και ιδιαίτερα την πρόοδο των εργασιών αποπεράτωσης της Πτέρυγας Κατακοίτων του Γηροκομείου. Ευχαριστημένος από την ικανοποιητική πορεία των εργασιών και εκτιμώντας τις υπηρεσίες που πρόκειται να προσφέρει
Πτέρυγα αυτή στους συμπατριώτες μας, επισκέφτηκε κάποιο
"^ρωί τον Πρόεδρο της Τοπικής Εφορίας του Γηροκομείου κ. Γ.
Δ· Κομηνό στο γραφείο του και του έκανε μια ευχάριστη έκπλην1· Του δήλωσε ότι αναλαμβάνει να καταδάλει τη δαπάνη της επίπλωσης της νέας Πτέρυγας και ότι θα δώσει εντολή στον αντ)
τι
πρόσωπό του στην Ελλάδα δικηγόρο κ. Κ. Καλλίγερο, να διαθέσει, όταν θα του ζητηθεί από το 'Ιδρυμα το ποσό που θα απαιτηθεί για το σκοπό αυτό.
Ό π ω ς ήταν επόμενο ο κ. Κομηνός ανακοίνωσε τη μεγάλη αυδωρεά στο Δ . Σ . του Ιδρύματος που συνεδρίασε στις 12.8.86
Κ(
*ι ανέθεσε στον Πρόεδρο κ. Γ. Κασιμάτη να ευχαριστήσει διά
τύπου τον δωρητή. Ο κ. Λάκης Πούλος, σε αναγνώριση προγενεστέρων δωρεών του, έχει ήδη ανακυρηχθεί Μεγάλος ΕυερΥέτης χου Ιδρύματος και του έχει απονεμηθεί ανάλογο τιμητικ
ό δίπλωμα.

Η Κοινότητα ανιχνευτών Προσκόπων Μοσχάτου, εκπληρούσα
τάμα - προσκύνημα στην Παναγία Μυρτιδιώτισσα Κυθήρων
το επραγματοποίησε την 8η Αυγούστου πεζή από το λιμάνι της
αγίας Πελαγίας ως το Μοναστήρι.
Το δράδυ της ημέρας εκείνης
οι ανιχνευτές 20 τον αριθμόν,
μετά του αρχηγού των και τοπικού Εφόρου προσκόπων Μοσχάτου κ. Παν. Νικολαΐδη, διενυκτέρευσαν στο παρακείμενον
αλσύλιο της Μονής. Την ημέρα της εορτής
λι·,
3οτιίο και κατά την λιτανία της εικόνας, πλαισίωσαν
αυτήν τιμητικώς καθ' όλην τη
διάρκεια αυτής, προσδόσαντες
αίγλην και συγκίνηση. Σκοπός
εκτός του τάματος της Εφορίας
ανιχνευτών ως μου τόνισε ο έφορος ήταν η έρευνα κι η μελέτη 1) της αρχιτεκτονικής, 2)
της ιστορίας, 3) της λαογραφίας και 4) του τουρισμού.
Το συμπέρασμα των ανιχνευτών είναι ότι βρήκαν σ' όλο το
νησί σε αφάνταστα υψηλό επίπεδο, την πατροπαράδοτη Τσιριγώτικη φιλοξενία καθώς και
την καθαριότητα σ' όλες τις
μορφές της και ιδίως της Μονής. Τα στοιχεία που βρέθηκαν
και στους 4 κλάδους είναι υπεράριθμα και σκοπό έχομε να
τα προβάλωμε σε ειδική βραδυά το πρώτο δεκαήμερο του
Γενάρη 1987 στο Μοσχάτο παρουσία των Αρχών των προεδριών των Κυθηραϊκών Σωματείων Αθηνών - Πειραιώς και προσωπικοτήτων.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: Υπάρχουν πολλές εκκλησίες διαφόρων ρυθμών καθώς επίσης μερικά κλασσικά κι νεοκλασσικά
κτίρια που κοσμούν το νησί
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ: Το υπάρχον υλικό είναι αρκετά πλούσιο, όπως οι περίφημες μαντινάδες,
το τοπικό ένδυμα, τα ανυπολογίστου αξίας έπιπλα ενετικού
ρυθμού κι οι οικοσκευές που είναι «θαύμα ιδέσθε» ως επί λέξει είπε ο κ. Έφορος.
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α : Το νησί των Κυθήρων ευρίσκεται σ' όλους τους
σταθμούς της ιστορίας της Ελλάδος, από Μινωικής, Ρωμαϊκής
Βυζαντινής, Ενετικής, Αγγλικής και τις νεωτέρας Ελλάδος.
Σωρεία μνημείων και ιδίως εικόνων αξίας μεγάλης υπάρχουν
στα φιλόξενα Κυθήρα. Από Του
ριστικής πλευράς διαπιστώσαμε ότι υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των εντοπίων και αποδήμων που άλλοι τον θέλουν κι
άλλοι όχι για να μη διαταρα-

II ΟΓΑΟΗ ΓΕαΡΓΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΡΑΤΣΙΟΝ
Και η 8η διήμερη Γεωργική
Κτηνοτροφική Έκθεση Φρατσίων σημείωσε επιτυχία με
π
Ρωτοβ©υλία των Διευδυντών
ΤΓ
)ς Νομ*ρχία5 ϊ τ©υ Υ*· Γεωργίας του Προέδρου της Κοινότητας Φρατσίων και του Συλλόγου Φρατσιωτών και συμμεΤβ
ΧΠ χιλιάδων λαού από όλα
Τ<
* χωριά του νησιού, επισκεπτών, τουριστών κλπ.
Τίμηοαν την Έκθεση με την
παρουσία τους β Νομάρχης κ.
Φούρ>ς, ο Διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας κ. Βασ. Καφί-

ρης, η Πρόεδρος των Φρατσιωτών κυρία Κασιμάτη, ο σύζυγος της, Γεν. Γραμμ. του Υπ.
Μεταφορών κ. Γρ. Κασιμάτης,
όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του νησιού, εκπρόσωποι
των Τοπικών Αρχών, Δ)ντές
Τραπεζών, οι Πρόεδροι των
Κυθ. Σιωματείων Αθήνας Πειραιά, εκδότες των Τοπικών Εφημερίδων «Παγκυθηραΐχής» Κυθηραϊκής Ιδέας, οι Πρόεδροι
των Γεωργ. Συνεταιρισμών
Λιβαδίου - Ποταμού και πολλοί άλλοι.

Μετά τον αγιασμό, ο Πρόεδρΰς της Κοινότητας Φρατσίων
κ. Μαρέντης, καλωσόρισε τους
επισκέπτες, ευχαρίστησε όσους
βοήθησαν στην οργάνωση της
και τόνισε ©τι η φετεινή Έ κ θεση οργανώθηκε καλύτερα από κάθε προηγούμενη.
Συνεχίζομε — κατέληξε ο
Πρόεδρος — γι* 8η φορά τον
θΐσμό αυτό, που δ ε ν προβάλλει
μόνο την Κοινότητά μας, αλλά
ολόκληρο το νησί μας και πιστεύομε ότι, θα βελτιώνεται ό-

χθεί η φυσική ομορφιά και ησυχία του νησιού όπως με έμφαση μου τόνισε ο κ. έφορος με
τον οποίο συμφωνώ απόλυτα.
Οι ανιχνευτές επεσκέφθησαν
το Γηροκομείο κι αφού προσέφεραν τα δώρα τους στους τροφίμους και μία συμβολική δωρεά 5.000 δρχ. ψυχαγώγησαν
τους γέροντες με διάφορα τραγούδια κλπ. παιχνίδια, προσκοπικά που οι γέροντες ενθουσιάστηκαν και κλαίοντες εφίλουν
τα παιδιά. Η τελετή έγινε παρουσία του διοικητικού συμβουΠρόεδρο κ. Κολίου προς
προς τον
τον Πρόεδρο
μηνό ο κ. ' Εφορος επέδωσε ειδική πλακέτα με αναμνηστικό
ταχυδρομικό φέκελλο των 55 ετών προσκοπισμού στο Μοσχάτο. Η εκδήλωση έληξε με δεξίωση από το Γηροκομείο προς
τους ανιχνευτές και τον Αρχηγό
τους.
Οι πρόσκοποι επεσκέφθησαν
Αγία Πελαγία, Πλατεία Ά μ μ ο
Καραβά, Μυλοπόταμο, σπήλαιο
Αγίας Σοφίας, Παναγία Ορφανή, Μονή Μυρτιδίων, Καψάλη
Χώρα, Λιβάδι κ/\.π. Παντού πηγαίνουνε πεζοί ή κι όπου βραδυαζόντουσαν εκοιμούντο στο ύπαιθρο. Ο δεσπότης τους παρακολουθούσε όταν ευκαιρούσε
και τους βοηθούσε. Το έργο που
οραματιστήκαμε και προετοιμάσαμε από 10 μήνες πριν με κάθε επιμέλεια, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του Δημάρχου
Μοσχάτου κ. Ανδρέα Παπαδημητρίου και του Μητροπολίτη
Κυθήρων κ.κ. Ιακώβου
Επ' αυκαιρία όλοι οι ανιχνευτές κι ο Αρχηγός τους ευχαριστούν θερμά όλους τους Προέδρους των Κοινοτήτων και τους
διάφορους εξωραϊστικούς λαογραφικούς κι αθλητικούς Συλλόγους κι ιδιαίτερα το ζεύγος
Ιωάννη Κρίθαρη από Καραβά,
τον πατέρα του Προέδρου Ποταμού κ. Θεόδωρο Πρωτοψάλτη,
(κάποτε κάτοικο Μοσχάτου), ο
οποίος, είναι μια κινητή βιβλιοθήκη, όπως μου δήλωσε ο κ.
' Εφορος, τη γραμματέα της
Κοινότητας Μυλοποτάμου κ.
Στάσα Στρατηγού και τον Πρό
εδρο της Κοινότητας Μυρτιδίων
κ. Γεώργ. Κασιμάτη. Ό λ ο ι οι
ανωτέρω βοήθησαν ανυστερόβουλα και με ζήλο να πετύχει
η αποστολή μας όπως και πέτυχε, γι' αυτό η Κοινότητα των
ανιχνευτών Μοσχάτου τους εκφράζει το σεβασμό της για όσα
έκαναν υπέρ αυτής κατά τη δεκαπενθήμερη παραμονή της στο
φιλόξενο Τσιρίγο.
Ακόμα, θα ήταν παράλειψη,
τόνισε ο κ. ' Εφορος, των προσκόπων, να εκφράσωμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τις
δύο οικογένειες των ανιχνευτών
κ. Ιωάννη Χρυσούλη και Ανδρέα Αναστασάτο. Φεύγοντας από το νησί της Αφροδίτης, πέρλο και περισσότερο.
Χαιρετισμούς απηύθυναν οι
ε-άσημοι, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και των Συλλόγων,
ο κ. Γρ. Κασιμάτης και ο Πάνος Φύλλης.
Περισσότερες λεπτομέρειες
(λόγοι, σκοποί, μικρό επεισόδια που ευτυχώς δεν άκουσε το
μεγάλο πλήθος, αλλά οι ελάχιστοι που εβρίσκοντο κοντά εις
τους επισήμους) θα δημοσιευθούν στο επόμενο φύλλο μας.

νουμε μαζί μας τις ωραίες στιγμές που ζήσαμε αυτές τις λίγες μέρες κοντά στους απλούς
Τσιριγώτες που τόσο μας αγκάλιασαν και περιποιήθηκαν και
τους υποσχόμαστε ότι γυρίζοντας στην Αθήνα θα προβάλωμε
με τον καλύτερο τρόπο ό,τι αποκομίσαμε οπτό την έρευνα και
μελέτη μας.
θ α θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον τοπικό τύπο, που ανταποκρίθηκε στην επιθυμία μας
για επικοινωνία μαζί του και
για την τιμή που μας έκανε να
μας επισκεφθεί και να πάρει
αυτή τη συνέντευξη, ο Πάνος
Βρεττού Κασιμάτης με τον οποίο ελπίζομε να τα ξαναπούμε σε άλλη επίσκεψή μας. Ως
τότε ένα έχομε να πούμε: Τα
Κύθηρα ποτέ δεν τα ξεχνούμε.
ΠΑΝ Ν I ΚΟΛΑ'ΓΔΗ Σ, τοπικός
έφορος Προσκόπων Μοσχόαου
* * *

Την παραμονή της αναχωρήσεως των ανιχνευτών, ο ' Εφορος, οι πρόσκοποι και οι γονείς
των παιδιών εδείπνησαν στο
γνωστό κέντρο «Φάρος» του Θεόφιλου στο κάτω Λιβάδι στο οποίο κάλεσαν το Μητροπολίτη
μας κ. Ιάκωβο μετά 2 ιερέων.
Τον Πρόεδρο της Κοινότητας
Μυρτιδίων κ. Γ. Κασιμάτη μετά της συζύγου του και τον υ-

ποφαινόμενο. Προ του φαγητού
οι πρόσκοποι εξετέλεσαν διάφορα προσκοπικά παιχνίδια^ τραγούδησαν χόρεψαν και ψυχαγώγησαν τους 40 και πλέον
προσκεκλημένους οι οποίοι και
τους καταχειροκρότησαν.
Το δείπνο ήταν πλουσιώτατο
δαπάναις των προσκόπων. Κατά τα επιδόρπια ο κ. ' Εφορος
ευχαρίστησε όλους τους Κυθήριους, τον Μητροπολίτη μας που
τον βλέπει μελλοντικά μητροπολίτη Μοσχάτου και τον οποίο
έχει παρασημοφορήσει πρό ετών επίσημα η Κοινόττηα Προσκόπων Μοσχάτου και τέλος
τον υποφαινόμενο ως εκπρόσωπο του Κυθηραϊκού Τύπου.
Τ η ν παρα-άνω συνέντευξη
πήρα από τον κ. Νικολαΐδη στο
περίβολο της Μητροπολιτικής
κατοι,ίας Χώρας Κυθήρων, όπου εστραταιέδευσαν οι ανιχνευτές και όπου διανυχτέρευσαν 2 φορές και 2 νύχτες και
αν όχι απόλυτα, συμφωνώ με
το συνομιλητή μου γιατί είναι
ένας ύμνος μεταξύ τόσων άλλων για τα Κύθηρα και αυτή
τη φορά από το τίμιο Σώμα
των Ελλήνων Προσκόπων.
Λιβάδι 18.8.1986.
ΠΑΝΟΣ Β Ρ Ε Τ Τ Ο Υ
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝ0Δ01ΗΙΗ
ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΘΕΜΑ: Γενικά Θέματα Εγκ)σεα>ν (Τηλεφωνσδότηση Π ε
pioxnc Τερματικού Κέντρου Χώρας Κυθήρων)
Κατά τη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο Γπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών προέκυψε η ανάγκη λήψης μέτρων
για την τηλεφωνοδότηση· του τερματικού κέντρου Χώρας Κυθήρων. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να. ενεργήσετε το δυνατό
ταχύτερο για τα εξής:
1. Την υλοποίηση της επέκτασης του Αστικού Κέντρου Χώρας
κατα 2.000πρχ. στο 1986.
2. Την επανεξέταση από το Συγκρότημα Τρίπολης της καταν:μής των 166 ελεύθερων παροχών και των νέων 200 πρχ. σε
όλους τους Οικισμούς της περιοχής του τερματιχού κέντρου ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι οι τεχνικές δυνατότητες για ικανοποίηση των αιτήσεων νέων συνδέσεων.
Επίσης κατά την κατανομή αυτή πρέπει να εξετασθεί αν οι
προβλέψεις σε πληθυσμό κατοίκων του κάθε Οικισμού ανταποκρίνονται σήμερα προς την πραγματικότητα, να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις και βάσει αυτών, να γίνει η κατανομή των παροχών σε συνεργασία με τ η Δ) νση Συνδρ. Σχέσεων.
3. Το Τεχνικό Τμήμα ΛακοΓ/ίας επειγόντως να |ΐας γνωρίσει τις ανάγκες του σε τεχνικό προσωπικό με το οποίο πρέπει να
ενισχυθεί από άλλες περιοχές της Ελλάδας, για την πραγματοποίηση το Δικτυακού έργουυ για τηλεφωνοδότηση και των υπόλοιπων οικισμών που σήμερα δεν έχουν την Δικτυακή υποδομή
και κατά προτεραιότητα τη δημιουργία προϋποθέσεων και τ η
θέση σε λειτουργία των φερεσυχνικών Σ) Γρ. Φράτσια και Δρυμώνα και του καλωδιακού Σ) Γρ. στις Καρβουνάδες.
Επίσης τον αναγκαίο αριθμό επί συμβάσει ημερομ. εργατών
Δικτύων ώστε το προσωπικό που θα μετακινηθεί από άλλες περιοχές της Ελλάδος να είναι το ελάχιστο δυνατό.
Τέλος το Τεχν. Τμήμα Λακωνίας να συντάξει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Δικτυακού Έργου για την ολοκλήρωση τηλεφωνοδότησης της περιοχής του τερματικού Κέντρου Χώρας
Κυθήρων·
4. Επίσπευση της εγκατάστασης των δύο 12 πλων για την
ενίσχυση της ζεύξης Τερματικού Κέντρου Χώρας Κυθήρων ¡ιε
το Κομβικό Κέντρο Ποταμού Κυθήρων.
5. Η οριστική λύση της ζεύξης της Χώρας με τον Ποταμό θα
είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής του υπόγειου φορέα που θα
συνδέσει τις δύο αυτές πόλεις και η υπέρθεση σ 1 αυτό PCM.
Συνεπώς απαιτείται επίσπευση της ολοκλήρωση; της ζεύξης
αυτής και σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζονται έγκαιρα τα
PCM συστήματα να εξετασθεί η περίπτωση χρησιμοποίησης συστημάτων από εκείνα που πιθανόν δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε άλλη ζεύξη λόγω τεχνικών προβλημάτων.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να γίνουν το δυνατό
συντομώτερο οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να υλοποιηθεί η τηλεφωνοδότηση της Περιοχής Τερχατικού Κέντρου Χώρας.
Για την πορεία του όλου έργου παρακαλούμε να μας κρατάτε ενήμερους.
Π. ΠΑΠΛΔΗΜΗΤΡΙΟ
Βοηθός Γενικός Δ)ντής
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— ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Το δράδυ της 16.8.19Ö6,
στα Μυρτίδια ο γνωστός μεγαλοεπιχειρηματίας του Σύδνεϋ,
και ευεργέτης του νησιού μας
ΛΑΚΗΣ ΠΟΥΛΟΣ βάπτισε το
αγοράκι του Κώστα - Καίτης
Καλλίγερου, δικηγόρου και ειδικού συμδούλου του Υπ. Μεταφορών και του έδωσε το όνομα
Γιώργος. Το μυστήριο τέλεσαν
ο σε&. Μητροπολίτης Κυθήρων
Αντικυθήρων κ. Ιάκωβος και
ηγούμενος Αγίας Μόνης Παν.
Ευθύμιος. Στη συνέχεια δόθηκε πλουσιοπάροχο δείπνο στο
κέντρο του Γ. Καλλίγερου, σε
300 προσκεκλημένους των γονέων και του κουμπάρου, χορός
τραγούδια και διασκέδαση που
κράτησε ως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Συμπτωματικά εκεί
διασκέδασαν και πάνω από 50
εκδρομείς από τό Περιβόλιο Χανίων, με επικεφαλής τον εφημέριο τους παπα Γιάννη Γαλανάκη που συνδιασκεδάσανε,
φιλοξενήθηκαν από τους γονείς
του Γιωργάκη, τραγούδησαν
και χόρεψαν. Ιδιαίτερα χειροκροτήθηκαν με τα τραγούδια
που συνηθίζουν οι Κρητικοί να
λένε στα βαπτίσια, που το δημοσιεύουμε:

Ν

Ω

Ν

Ι

Κ

Α

— ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ
ΣΥΔΝΕΎ·
Το Σάδδατο το απόγευμα στις
12.7.86 στον ι.ν. του Αγίου ΣπυΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡ. ΦΑΤΣΕΑΣ
ρίδωνα του Σύδνεϋ έγιναν οι
Πέθανε σε ηλικία 57 χρόνων
επιδίδεται σε φάσμα ευρείας εγάμοι του Θεόδωρου Ψάλτη αχις 10.9.86 και κηδεύτηκε στη
ρευνητικής εργασίας μέχρι το
Παναγιώτας Φριλίγκου. Στην
Νάντη Γαλλίας ο Γεώργ· Ανδ. θάνατο του.
δεξίωση που δόθηκε στο ξενοδ.
Φατσέας. Φοίτησε στα ΓυμνάΈ λ α δ ε μέρος σε πολλά διεΣέρατον παρακάθησαν 250 άσια Κυθήρων και στο 19ο Αθη- θνή Συνέδρια στη Γαλλία, στη
τομα. Στους νεόνυμφους εκφράνών και σπούδασε Φυσική στο Ρουμανία, Αμερική.
ζομε θερμά συγχαρητήρια και
Παν)μιο της Αθήνας. Έλα&ε
Η «Π» απευθύνει θερμά συλστους γονείς τους να ζήσουν
διδακτορικά διπλώματα Φυσι- λυπητήρια στη σύζυγό του Νιπολλά χρόνια, να τους καμαρώνουν.
ΜΑΝΩΛΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙ ΝΑ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ΑΥΤΟΙ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΥΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ
ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Με τηλεγράφημά του ο πρόεδρος της Κοινότητας Λιδαδίου
Κυθήρων κ. Γιάν. Λουράντος,
προς τον Νομάρχη Μεσσηνίας
κ. Πετροπουλάκο και προς τον
Δήμαρχο Καλαμών, εκφράζει
λύπη, συμπάθεια και συμπαράσταση γ ι α τις τραγικές συνέπειες του σεισμού στη Μεσσηνία και αποστέλλει 10.000 δρχ.
συμβολική ενίσχυση.

Σ α ν εδαπτίσβη τ© παι£ί
να πούμε ένα τραγούδι
να το χαρούν οι γ© νέο ι του
κι n συντροφιά μας ούλη,
να το χαρεί και ο νονός
και να του μεγαλώσει
και να τ© μπέψει στο σχολειό,
γράμματα να του μάθει
να το χαρούνε κι οι γονιοί
μεγάλο να TC δούνε
κ*ι να του μπέψει ο θεός,
όαα καλά ποθούνε.

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΞΩΡΑΊ ΣΜΟ ΤΟΥ
ΝΕΚΡΟΤ. ΑΡΑΙΩΝ
Θεόδωρος και Ιωάννα Ποτήρη στη μνήμη Ά ν ν α ς Ταμδάκη
δρχ. 1.000.
Καλλιρόη Ευαγγέλου στην
μνήμη της γιαγιάς της Ά ν ν α ς
Γαμδάκη δρχ. 2.000.

• Το βράδυ πάλι της 20.8.86
στον ιερό ναό του Εσταυρωμένου Πιτσινιάνικων η κ. Μαρίκα
Ν. Γεωργαλλά, βάπτισε το κοριτσάκι των Γεωργίου - Χριστίνας Καλλίγερου (Μπαγιώκου),
που ήρθαν γι' αυτό και μόνο
το σκοπό από την Καλλιφόρνια
και του έδωσε το όνομα Μαρία. Κι εδώ το μυστήριο τέλεσε ο σεδ. και ο ηγούμενος της
Αγ. Μόνης, αρχιμανδρίτης Παν.
Ευθύμιος με τον εφημέριο αιδ.
Γ. Λουράντο. Ακολούθησε πλουσιότατο δείπνο, στο ίδιο κέντρο
του. Γ.Δ. Καλλίγερου στους 150
προσκαλεσμένους. ' Υστερα άρχισε χορός και τραγούδια, διασκέδαση, που κράτησε ως τις
3 μετά τα μεσάνυχτα.

_·_

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθάνομαι την υποχρέωση
να ευχαριστήσω θερμά τις αδελφές μου γαμβρούς μου, ανήψια και φίλους γ ι α την ολόθερμη φιλοξενία που μου επεφύλαξαν κατά τις διακοπές μου στην
όμορφη και φιλόξενη Αυστραλία, ευχόμενος σε όλους υγεία
και προκοπή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
(Δάσκαλος)
·
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Ύστερα από 3)μηνη διαμονή
στα Κύθηρα, αναχώρησε στις
18.9.1986 γ ι α το Σύδνεϋ της
Αυστραλίας ο δημοφιλέστατος,
μεγαλοεπιχειρηματίας ΛΑΚΗΣ
ΠΟΥΛΟΣ με τη σύζυγό του.
Ο αγαπητός Λάκης αφού πρώ
τα πήγε γ ι α προσωπικές του υ-.·
ποθέσεις στην Ελβετία, θεσσαλονίκη ΧαλκιδικήΤ πέρασε τον
περισσότερο καιρό του στην αγαπημένη του πατρίδα.
Ή τ α ν φυσικό γ ι α το Λάκη
να ψαρέψει και στις ακρογιαλιές του Τσιρίγου μας με το
ψαροκάικο του κουμπάρου του
Κώστα Καλλίγερου, αλλά χωρίς καμιά επιτυχία. Περίφημα
ψάρια όμως, εύρισκε τακτικά
στου Γιάν. Λουράντου. Εμείς
του ευχόμαστε καλύτερες ψαρικές επιτυχίες στο Μπάρριε Ρίφ.
Μ. Γ. Κ.

• Στον ι. ν. της α γ . Ελέσας
το δράδυ της 25.8.1986 ο αιδ.
Αν.θ. Βενέρης δάπτισε το κοριτσάκι του Νίκου και Ειρήνης
Κασιμάτη με το όνομα Ειρήνη.
Ύστερα οι 150 περίπου προσκεκλημένοι παρακάθησαν σε
πλουσιοπάροχο δείπνο, εις το
κέντρο του Γιάννη Λουράντου,
στο Λιδάδι. Χορός, διασκέδαση
τραγούδια που κράτησαν μέχρι
τις πρωινές ώρες.
Κουμπάρος ήταν ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργ. Μεταφορών κ. Γρ. Π. Κασιμάτης.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜλλΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣ

ι

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

ΜΗΧ)ΚΟΣ

ΚΟΣΤΟΠΟΥΑΟΣ I

ι

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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 («ντός
Τηλ. 4122.348 -

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

στοάς)

ΠΟΥ

ΕΦΥΓΑΝ

ΜΑΝΩΗΣ ΑΝΤ.
ΧΑΡΟΣ
Artó συγκοπή καρδιάς πέθανε στη Χώρα ο συντ)χος Μανώλης Α. Χάρος σε ηλικία 70
χρονών στις 27.9.86 και κηδεύτηκε την επομένη από τον I.
Ν. του Εσταυρωμένου.
Πλήθος συμπολιτών του τον
συνόδευσαν στην τελευταία του
κατοικία.

·
— ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΜΥΛ0Π0ΤΑΜ0Υ
Οι Μυλσποταμίτες - Κοινότητα και Σύλλογος Κοινοφελών
έργων τίμησαν κι εφέτος τους
Ευεργέτες του χωριού τους με
αρτοκλασία στον 'Αγιο Χαράλαμπο, στις 17 Αυγούστου.
Χοροστάτησε ο Μητροπολίτης
και παρακολούθησαν την τελετή εκπρόσωποι αρχών και Σωματείων και πολύς κόσμος.

κών Επιστημών από το Π α ν )
μι© Τουλούζης και των Παρισίων και υποτροφία του NATO για μεταδιδακτορική έρευνητική εργασία στη Βαλτιμόρη Αμερικής Ζ στο παν)μιο του
Τζων Χόρκινς. Έ π ί 1 χρόνο
εργάστηκε στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Δημόκριτος Αθηνών και σε πυρηνικό κέντρο
της Γαλλίας. Σ τ η συνέχεια
προσλαμβάνεται στο κέντρο Επιστ. Ερευνών του Παρισιού, όπου συμμετέχει και καθοδηγεί
ερευνητική ομάδα.
Καλείται αργότερα να οργανώσει τα εργαστήρια Φυσικής
του παν)μίου της Νάντης και

κόλ, στα παιδιά του Ανδρέα,
Κατερίνα και Μελίνα, στους
γονείς του Ανδρέα Μελίνα 2 το
θείο του Λάζαρο Φατσέα και σ'
όλους τους συγγενες του.

θ α πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι ο δρόμος προς το Λιμιώνα έδωσε αρκετή κίνηση στο
χωριό, και η κίνηση αυτή θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο αν αΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
πό την Επιτροπή Εγχώριας ΠεΌ λ ο υ ς εκείνους, -που με κά- ριουσίας που έχει τώρα αρμοθε τρόπο μας συμπαραστάθη- διότητα και ευθύνη, κατασκευακαν στο πένθος μας γ ι α το θά- στεί παρακαμπτήριος ενός πενατο του αγαπημένου μας συ- ρίπου χιλιομέτρου που θα καζύγου, πατέρα, εγγονού, εξαταστήσει δυνατή την επίσκεψη
δέλφου ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΔΡ. ΦΑ- του Σπηλαίου Αγ. Σοφίας με
Τ Σ Ε Α θερμά ευχαριστούμε.
αυτοκίνητο, ενώ μέχρι σήμερα,
Η σύζυγός του Νικόλ, τα παι- η προσπέλαση του από τη ρεμδιά του Ανδρέας, Κατερίνα, Με
ματιά με τα όρθια βράχια και
λίνα^ οι γονείς Ανδρέας - Ευτα λιγοστά σκαλοπάτια ήταν δυ
μορφία Φατσέα, οι αδελφοί,
νατή μόνο από νέους ή ορειβάοι λοιποί συγγενείς.
τες.
-

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΦΥΛΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ I.
ΚΑΛΛΊΤΕΡΟς

Μετά τη λειτουργία, στη δροσερή πλατεία του χωριού κάτω
από τα πλατάνια, δόθηκαν αναψυκτικά κι έγινε ενημέρωση
των παρισταμένων σχετικά με
τα εκτελούμενα κοινοτικά έργα και τις μελλοντικές επιδιώξεις.

Στην Ιλαριώτισσα του Ποταμού έγινε στις 10 Αυγούστου
το ετήσιο μνημόσυνο του μεγάλου ευεργέτη του νησιού μας
Νικολάου Ι. Τριφύλλη. Χορο
στάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης
κ. Ιάκωβος, ο οποίος και με την
ιδιότητα του προέδρου του εκ
της διαθήκης Ιδρύματος Ν.
Τριφύλλη εξήρε την προσωπικότητα του Μεγ. Ευεργέτη και
την επίδραση της δωρεάς του
στο νησί μας.

Στο μνημόσυνο παραβρέθηκαν ο καθ. Γ.Ι. Κασιμάτης, σαν
Πέθανε στις 27.7.86 σε ηλικία
72 ετών. Γεννήθηκε και μεγά- Πρόεδρος του Ιδρύματος «Τριφύλλειο Νοσοκομείο Κυθήρων»
λωσε στα Πιτσινιάνικα ότου κι
εργάστηκε σαν γεωργός, συγ- που έχει την έδρα του στην Αχρόνως δε και σαν κρεοπώλης. θήνα, ο κ. Δ. Κόμης, σαν εκπρόσωπος του Κυθηραϊκού ΣυνδέΉιταν ευγενικός και αγαπησμου Αθηνών, ο Πρόεδρος της
τός σ' όλους τους συγχωριανούς
Κυθ. Αδελφότητας Πειραιώς κ.
και πελάτες του, στοργικός σύΓάσης Κουκούλης, ο πρόεδρος
ζυγος και πατέρας. Τ η ν κηδεία
και ο Δ)ντής του Τριφυλλείου
του από τον ιερό ναό του ΕΓεν. Κρατικού Νοσοκομείου Β.
σταυρωμένου παρακολούθησε έΚασιμάτης και Κων. Μαριάτος
νας ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός α τ ό κόσμο από όλα σχεδόν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ποταμού κ. Παν. Πρωτοψάλτης, τα
τα χωριά του νησιού μας.
μέλη του Δ.Σ. του Τριφυλλείου
Η «Π» εκφράζει τα συλλυπηΚυθήρων και του Τριφ. Γεν.
τήριά της στη σύζυγό του, τα
Κρατικού Νοσοκομείου, ο Διοιπαιδιά του τα αδέλφια του και
κητής Χωρ)κής, ο Πρόεδρος
σ' όλους τους συγγενείς του.
και τα μέλη της Τοπικής ΕφοΑς είναι αιωνία η μνήμη του.
ρίας του Γηροκομείου, πολλοί
Πρόεδροι
Κοινοτήτων και πολύς
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
κόσμος.
Ευχαριστούμε θερμά όλους
που με οποιονδήποτε τρόπο μας
συμπαραστάθηκαν και μας έΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
δειξαν την αγάπη τους γ ι α το
Ευχαριστούμε θερμά όλους όθάνατο του αγαπημένου μας
σους
μας συμπαραστάθηκαν στο
συζύγου πατέρα και παππού
μεγάλο
μας πόνο γ ι α τον χαΝΙΚΟΛ. ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥ.
μό της πολυαγαπημένης μας συ
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους ζύγου, αδελφής και θείας
αγαπημένους μας συγγενείς κι
όλους όσους δρέθηκαν κοντά ΜΑΡΙΚΑς ςΑΜΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
μας και μας βοήθησαν με οποινδήποτε τρόπο κατά το διάστη?
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον
μα που ήταν κατάκοιτος.
κ. Ευθύμιο που με την ομιλία
Η σύζυγός του Κυριακούλα του μας θύμισε όμορφες στιγμές συνεργασίας στην Αγ. ΜόΤα παιδιά του Γιάννης - Βρετνη.
τή, Παναγιώτης.
Ο σύζυγος Παναγιώτης
Τα εγγόνια, αδελφοί του και
Οι αδελφοί - Τα ανήψια
λοιποί συγγενείς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, ΦΙΛΟΥΣ,
ΧΩΡΙΑΝΟΎς ΚΑΙ
ΚΥΘΗΡΙ0ΥΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Η οικογένειά μου και εγώ,
αισθανόμεθα γοητευμένοι από
τη θερμή υποδοχή, φιλοξενία,
ξενάγηση και αγάπη που έδειξαν προς εμάς οι συγγενείς, οι
φίλοι και χωριανοί μας στο ονειρεμένο ταξίδι που κάναμε
για δυό μήνες στην από όλες
τις πλευρές αξιοθαύμαστη χώρα της Αυστραλίας.
Με την ίδια ψυχική ανάταση
ευχαριστούμε τους φίλους και
συγγενείς που μείναμε σπίτι
τους και εκείνους που μας ξενάγησαν και γνωρίσαμε την όμορφη και πλούσια αυτή χώρα.
Το ίδιο ευχαριστούμε και εκείνους τους φίλους και συγγενείς
που μας κάλεσαν γ ι α φιλοξενία
και λόγω ελλείψεως χρόνου,
περιοριστήκαμε στον τηλεφωνικό χαιρετισμό. Μόνο όσοι επισκέπτονται τη φιλόξενη Αυστραλία αισθάνονται τη μεγάλη
χαρά εγκαρδιότητας των ομογενών μας. Δεν επιτρέπει ο χώρος να αναφερθούμε ονομαστικώς, και το μεγάλο ευχαριστώ
απευθύνομε σε όλους σας, με
την ευχή να σας υποδεχτούμε
και εμείς σύντομα στην πατρίδα με τις οικογένειές σας.
Με άπειρη αγάπη,
Οικογ. ΑΝΤ. ΚΟΝΟΜΟΥ
ΟΙ Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ε Σ

ΣΤΑΗ

Απο τα γραφεία του «Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών» έχουμε τ η ν πληροφορία ότι οι
πίνακες των υποψηφίων υποτρόφων εσωτερικού εγκρίθηκαν
από το Συμβούλιο Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και μέσα στην εβδομάδα
θα έχουν σταλεί στην αρμόδια
Υπηρεσία του Παν)μίου.

«ΚΥΘΗΡΑΤΚ0Ν»
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 . Σ τ ο νέο Πρακτορείο, που θα εξυπηρετεί
όλους τους συμπολίτες μ α ς του εσωτερικού και
του εξωτερικού, Διευθύνων Σύμβουλος είνοι ο
Μανωλης Α. Λουράντος

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
Τ Ι Σ 0ΙΚ0Ν0ΜΙΕΣ ΣΑΣ

Σελ. 3

«ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΤΚΗ»

Απάντηση για tov..., ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ
«αποπατο»
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ
ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
Το καλοκαίρι που πέρασε επισκέφθηκαν το νησί μας περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά. Δέκα χιλιάδες αυτοκίνητα είχανε πάλι πλημμυρίσει τους δρόμους, τις παραλίες και έδωσαν ζωή
στα χωριά μας. Περισσότεροι από την Αθήνα - Πειραιά, και λιγότεροι από Αυστραλία - Αμερική.
Κοντά στους γνωστούς μεγάλους Ευεργέτες Θόδωρο Ν. Σουρή
Λάκη Πούλο, ο Βασ. Λευτέρης, ο Μαν. Γερ. Κασιμάτης κι άλλοι
πολλοί ευγενικοί δωρητές του Γηροκομείου, του Φιλόπτωχου Ταμείου της Μητρόπολης Κυθήρων, Αγίας Μόνης, Αγίας Ελέσσας,
Ναυτικού Ομίλου Κυθήρων κλπ. για τους οποίους θα ασχοληθούμε στο επόμενο φύλλο μας, δημοσιεύοντας ονοματεπώνυμα και
χρηματικά ποσά που έδωσαν στις αρμόδιες Επιτροπές.
Φέτος μας επισκέφθηκε στο σπίτι μας και στο χωριό μας Πιτσινιάνικα ένας ακόμη δικός μας από το Σύδνεϋ, ο Παύλος Π.
Δρακάκης (από το Δρυμώνα) Χαρήκαμε ιδιαίτερα για τη δίμηνη συντροφιά του. Ο Παύλος έφερε μαζί και τα δύο από τα 4
μικρά παιδιά του για να
γνωρίσουν τον παππού και τη γιαγιά
τους, θείους και θείες τις ομορφιές του νησιού και της Ελλάδας.
Πήγαμε μαζί στην εκδρομή της Κυθ. Αδελφότητας Πειραιά στην
Τήνο. Πληροφορηθήκαμε πως είναι εκλεγμένος Δημ. Σύμβουλίου της Δημαρχίας MENLI του Σύδνεϋ ότι χαίρει μεγάλης εκτιμήσεως και ότι είναι ένα από τα πιο προσηλωμένα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου. Ακόμη ασχολείται με τη διανομή και
εμπορία κοσμημάτων εδώ και 3 χρόνια. Στην Αθήνα και Πειραιά
που επισκέφθηκε, είχε επαφές με βιομηχανίες κατασκευής κοσμημάτων. Τον συγχαίρομε και του ευχόμεθα υγεία χαρά και
πρόοδο για το 1987 όταν θα μας ξαναεπισκεφθεί με τη σύζυγο
και τα παιδιά του.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Α' ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Λάζαρος Φατσέας Χανιά Κρήτης (2 ετών)
Σπυρίδων Σταρίδας Ηράκλειο
Μιχ. Καλοκαιρινός Πειραιάς
Λδελφοί Κασιμάτη Αθήνα (2 ετών)
Τάκης Ν. Καλλίγερος (4 ετών) Αθήνα
Β' ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Βασίλης Κασιμάτης Σύδνεϋ (3 ετών), Διαμ. Καλλίγερος Σύδν
εϋ, θ . Κασιμάτης Σύδνεϋ, Μικ. Ποτήρης Σύδνεϋ, Μαν. Κασιμάτης Σύδνεϋ, Τίμ Βλάντις Κόσφορντ., Γιώργος Ν. Καλλίγερος,
otó Καλλιφόρνια, Γ. Χάρος Χόβαρτ Τασμανίας (7 ετών) Ανδρ.
Κομινός Σύδνεϋ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
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ΓΙΑΝΝΗ I. ΦΑΜΕΛΗ
Γ Ι Α Ν Ν Ι Τ Σ Ω Ν 57

184 50 Ν Ι Κ Α Ι Α

Τηλέφ. 49 03 283

π Ιΐ-Ι ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
(ΓΕΝΙΚΕΣ - ΖΩΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ)
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Υπεύθυνη φιλική εξυπηρέτηση
Πρακτορείο
ΚΑΙΤΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ - ΒΑΛΣΑΜΟΥ
Αιόλου ϊ 04, Ομόνοια Τηλ. 3251500
Μυκάλης 36 Ν. Σμύρνη Τηλ. 9330200
^ννννν\ν\\ν\ννννννΛΛ\\\\ν\\\\νν\'ν\\\ν\\\νΛ\\Λνν\νννν\\νν\\\νν\ν\ν\ν\\ννΛ\ννν\\Λν\\\\ννν\\\ν\\\\\\ν\\%\\\%\\\\νν\\\\ν

ΟΠΤΙΚΑ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΠΠ. ΠΡΕΚΑ
(Ανεψιοί Π. Κασιμάτη, Γεν. 'Επιθεωρητού)
Α Κ Ρ Ι Β Η Σ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ Π Α Σ Η Σ ΦΥΣΕΩΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
'Εκτελούνται συνταγαί ΙΚΑ - ΟΤΕ - ΔΕΗ
κλπ. Ταμείων

ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
1) Κ Ε Ρ Α Σ Ο Υ Ν Τ Ο Σ 4, ΑΙΓΑΛΕΩ - 5983 486
2) Π. Τ Σ Α Λ Δ Α Ρ Η - Κ Α Λ Α Μ Ω Ν 21 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
3) Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ 48, Α Ι Γ Α Λ Ε Ω - 5907.125
"νν^ννν\ν\\ννν\ν\ν\νννν\\\\ν\νν\ν\νν\νν\\νν\νν\νν\\.νννν\ννν\\\νν\\\\ν\ν\ννΝ\\νν\\νν\ν\\ν\\ν\ννν\ννν\\ν\\\νν\ν\\νν\\\\νΛ

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

ΑΘΗΝΑ -

ΚΥΘΗΡΑ

Παραλαβή —

Αποστολή

εμπορευμάτων:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΕΣ
Αγίου Σπυρίδωνος 77 —
Τηλ. 2930.450 -

Πειραιά

ΓΑΛΑΤΣΙ
4112 526

ΙΗ «Φωνή των Κυδηρων» οτο
φύλλο 162 του Ιουνίου με σημείωμα που έχει τίτλο «Η αποχέτευση Καψαλίου» ερωτά τον
«Πρόεδρο τί γίνεται από απόπατους»;
Τ α ερωτήματα είναι:
1. Γιατί ανεστάλει η χρησιμοποίηση
των αφοδευτηρίων
στο Καψάλι;
2. Εάν οι αφοδευόμενοι ανακουφίζονται στον Πίσω Γυαλό,
στα βράχια ή μέσα στη δάλασσα
3. Υποθέτει πως το Καψάλι
που (κατά τη γνώμη του υπάγεται σε ανύπαρκτη στο νησί
μας Κοινότητα... «Χώρας» που
δεν διαθέτει ικανό Κοινοτάρχη
4. Ερωτά εις τίνος αρμοδιότητα είναι τα αποχωρητήρια
ηζυ έκλεισαν.
Η απάντηση είναι η εξής:
1) Κατά τους ισχυρισμούς
της Λιμενικής Επιτροπής και
του Λιμενικού Σταθμού Καψαλ ; ου τα αποχωρητήρια της αποβάθρας σφραγίστηκαν και η λει
τουργία τους ανεστάλει λόγω
διαρρήξεως του χώρου αποχέτευσης τους που υπέστει ζημιές από κχθίζηση και ρωγμές
της αποβάθρας. Τ© Καψάλι όπφς υπεσχέθει η αρμόδια Νομαρχία Πειραιά πρέπει να περιμένει την αποπεράτωση του
έργου λι?αενοποίηση Αγίας Πελαγίας μετά την οποίαν θα προγραμματισθεί η επισκευή των
λιμενικών έργων Καψαλίου, τα
οποία παραμένουν χωρίς καμία
επισκευή από το 1%2 οπότε θα
επαναλειτουργήσουν και τα αποχωρητήρια (πρακτικά ημερίδας τουρισμού 29.4.1986) απάντηση σε σχετική ερώτηση που
ετέθει από τον Πρόεδρο της
Κοινότητας Κυθήρων... τότε θα
επαναλειτουργήσουν τα αποχωρητήρια της αποβάθρας Καψαλίου.
2) Οι αφοδευόμενοι ανακουφίζονται στα αποχωρητήρια
των 6 κοντινών κέντρων του
Καψαλίου και δεν γνωρίζομε ότι για τέτοια ανακούφιση μπορεί να γίνει χρήση υπαίθρου
κατοικημένης περιοχής Πίσω
Γυαλός, βράχων ή θάλασσας1
διερωτόμεθα δε αν β δημοσιογράφος κάνει χρήση τέτοιων
χώρων στα μέρη που παραθερίζει και όπως ξέρομε δ ε ν διαθέτουν ούτε αφοδευτήρια, ούτε κέντρα, ούτε αποχέτευση.
Μήπως επιθυμόντας να βοηθήσει μια τέτοια αδιανόητη λύση

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕ!

υποδεικνύει το ίδιο για το Καψάλι;
3) Το Καψάλι υπάγεται στην
ΙΙοινότητα Κυθήρων δεν γνωρίζομε να υπάρχει μεταξύ των
14 Κοινοτήτων της Επαρχίας,
καμία κοινότητα «Χώρας». Ώς
προς το αν είναι ή όχι ικανός
ο Κοινοτάρχης Κυθήρων, πρέπει νομίζω να περιμένουμε απάντηση από τους δημότες μας
με την ψήφο τους.

Με πρωτοφανή λαμπρότητα γιορτάστηκε φέτος η μνήμη του
πολιούχου Αντικυθήρων Αγίου Μύρωνος. Τον Εσπερινό μετά αρτοκλασίας και την Θ. Λειτουργίαν ετέλεσεν ο πατήρ Αντώνιος.
Την παραμονή μετά τον εσπερινό καθήσαμε όλοι σε τραπέζια
και σερβιρίστηκε σ" όλους αρκετό κατσικίσιο κρέας και κρασί και
εν συνεχεία άρχισαν τα τραγούδια από Κρήτες και το γλέντι,
μέχρι αργά τις πρωινές ώρες. Την επομένη έγινε η θεία λειτουργία μετά αρτοκλασίαν και στο τέλος έγινε η καθιερωμένη λιτά-

4) Τ η ν αρμοδιότητα για τα
αποχωρητήρια που έκλεισαν
την έχει ο Λιμενικός Σταθμός
Καψαλίου τώρα χρησιμοποιούνται στεγανοί βόθροι που εκκενόνονται με βυτίο λυμάτων που
έρχεται περιοδικά από τη Σκάλα Λακωνίας.
Η Κοινότητα Κυθήρων έχει
ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αγοράς βυτίου λυμάτων για το
οποίο της είχε χορηγηθεί με
την υπ' αριθ. 673627)6.6.1986
απόφαση της Νομαρχίας άδεια
κυκλοφορίας έχει συγκεντρώσει προσφορές για αγορά και
περιμένει την έγκριση της Επιτροπής κρατικών προμηθειών
-ου την ζητήσαμε με το υπ'
αριθ. 462)9.7.86 έγγραφο μας
για να προχωρήσει στην αγορά
αυτή.
Τ© όχημα προορίζεται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλ©υ
του νησιού και βραχυπρόθεσμα
του Καψαλιού.
Διότι παράλληλα έχει συνταχθεί η οριστική μελέτη αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων
Καψαλίου Κυθήρων πβυ ανατέθει με την υπ' αριθ. 19)7)10.
7.1981 απόφαση του Νομαρχιακού Ταμείου Αττικής στο τεχνικό γραφεί© «Ατσάλης Κων)
νος» και που παρεδόθει αποπερατωμένη της 8.12.1983.
Το έργο αυτό με την πλήρη
και οριστική μελέτη που φροντίσαμε με τον Κοινοτάρχη που
δεν 'είναι ικανός κατά τ©ν δημοσιογράφο και απέκτησε η
Κοινότητα Κυθήρων είναι εντεταγμένο στα ΜΟΠ και πολύ
σύντομα χρηματοδοτείται από
την Ε ©Κ για την κατασκευή
τ©υ.
Αυτή την απάντηση πβυ εξαντλεί τ© θέμα «Αποχέτευση
Καψαλίου» και πβυ πιστεύουμε
ότι Θα δημοσιευτεί αναλβίωτη
κατά νόμο δίνομε για τβν ...
ΑΠΟΠΑΤΟ!

νευσις της σεπτής εικόνος του Αγίου Μύρωνα μέχρι την πλησίον
παρευρισκομένην πηγήν όπου έγινε και ο αγιασμός.
Μετά τη θ. λειτουργία καθήσαμε και πάλι στα τραπέζια και
διενεμήθη και πάλι αρκετό %ρέας και κρασί και εν συνεχεία άρχισε το γλέντι μέχρι τις, απογευματινές ώρες. Έπαιξαν- Λύρα
συμπατριώτης μας κ. Μανώλης Κατσανεβάκης, βιολί Δημήτρης
Χριστοφάκης και λαούτο ο Στέλιος Λαϊνάκης που έδωσαν ζωή
και κέφι στο γλέντι, ιδιαίτερα ο κ. Λαϊνάκης με τις ωραίες του
μαντινάδες. Το βράδυ συνέχισε το γλέντι σε γειτονικό σπίτι του
Προέδρου του νησιού μέχρι τις πρωινές ώρες.
Ενα. μεγάλο ευχαριστώ αξίζει στον Ιερέα, στους επιτρόπους
και όσους βοήθησαν για την ωραία αυτή γιορτή· Ευχόμεθα και
του χρόνου. Αόγω σφοδρής θαλασσοταραχής δεν επέτρεψε ο καιρός να παιραυρεθεί ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Ιάκωβος και τα βενζινόπλοια που είχαν προγραμματίσει
από Καστέλι Κισάμου Κρήτης να μεταφέρουν προσκυνητές έμειναν αγκυροβολημένα.
Επίσης ένα ευχαριστώ αξίζει στον διοργανωτή κ. Ανδρέα Κουτσογιαννάκη από το Καστέλι και στους οργανωπαίκτες και γενικά
σ' όλους τους Κρήτες που· μετέβησαν και παρέμειναν 4 μέρες στο
νησί και προσπάθησαν με κάθε δυνατό τρόπο να μας διασκεδάσουν
όσο το δυνατό καλύτερα και επέστρεψαν με τις ωραιότερες εντυπώσεις στην Κρήτη και έδωσαν δημοσιεύσεις σε Κρητικές εφη>μερίδες σχετικές με την πανήγυρη. Τους ευχόμεθα καλό χειμώνα, και του χρόνου.
Φ Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και στον Πειραιά η μνήμη
του πολιούχου Αγίου Μύρωνος εις τον Ιερό Ναό Μυρτιδιώτισσας.
στο Ν. Φάληιρο, όπου είναι και η εικόνα του Αγίου Μύρωνα.
Κατόπιν πρωτοβουλίας της Ενώσεως των Απανταχού Αντικυθηρίων Πειραιώς όπου την παραμονή τόσο και την ημέρα της
Εορτής είχαν συγκεντρωθεί πολλοί Αντικυθήριοι και φίλοι του
νησιού. Μετά τη θ. λειτουργία έγινε και το καθιερωμένο μνημόσυνο των μεγάλων ευεργετών του νησιού Γεωργίου Κυνηγαλάκη
και Ηλία Χαρχαλάκη. Μετά το πέρας της θ. λειτουργίας μετέβησαν στο γειτονικό καφενείο και σερβιρίστηκε καφές και διανεμήθη άρτος α όλου α. Ευχόμεθα και του χρόνου.
Γ Α Ϊ Τ Σ Ο Σ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΥΡ. ΔΑΠΟΝΤΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
Πρώτη και καλύτερη η 8η
Γεωργβκτηνβτρβφική και Δασική Εκθεση Φρατσίων, για την
οποία β αναγνώστης διαβάζει
λεπτομέρειες σ' άλλη ειδική
στήλη μας.
Ύστερα βι διήμερες γιβρτές
του κρασιβύ στα Μητάτα, τβυ
μελιού στα Φριλιγκιάνικα Λ του
Καλάμου, τβυ Μυλβπβτάμβυ τβ
ψάρεμα και τβ κυνήγι των τρυγονιών.
Οι επισκέπτες, συμπατριώτες μας, έμειναν ενθουσιασμένοι. Ο κ. Τ . Κουκβύλης, τις
περιγράφει, βμβρφα και καλά
σ' άλλη στήλη μας.
Πλβύσιβ δείπνβ στβ νέβ ωραίο κέντρο «Κάστρο» της Αγίας Πελαγίας από τ© Διοικ.

Συμβ©ύλιο του Ιδρύματος «Τριφυλε©υ Νοσοκομείου και Κασιμάτειβ Γηροκβμείβ για να τιμηθεί β νέβς μεγάλβς ευεργέτης τβυ Ιδρύματβς κ. Ο. Ν.
Σβυρής, από τβν Πβταμό, πβυ
διαμένει στην Αμερική, τ© βρά
δυ της 3ης Αυγούστου. Είχαν
προσκληθεί
πολλοί ανάμεσα
στους οπβίβυς ο Μητροπολίτης
Κυθήρων Ιάκωβος, ©ι Πρόεδροι
των Κυθ. Συλλόγων, ©. άλλος
μεγάλβς ευεργέτηςτβυ ίδρύματβς Λάκης Πβύλος, που όπως
απβκάλυψε β Δ)ντής της «Π»
ανέλαβε όλη τη δαπάνη της επίπλωσης της Νέας Πτέρυγας
των κατακβίτων
Γερόντων,
πβυ πολύ σύντομα πρόκειται ν'
αρχίσει η λειτουργία της.

ΔΩΡΕΑI ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ
Δήμ,τ/τρα. Zavváxr/ 1·000 θρχ. για τις ανάγκες του lepa) ναού
-fou Αγίου Μύρωνα.
Παναγιώτα Αλοίΐζου ένα ωραίο χειροποίητο κάλυμα για το
πρασχυνητάρ ι του Αγίο υΜύρωνα.
Σπυρίδων Λ. Καλλίγερος, προσέφερε, το ποσό των 50.000 δρχ.
για ττ/ν αγορά αντικειμένων κατά τάς ανάγκας του Ιερού Ναού
Αγίου Μΰρωνος Αντικυθήρων.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστεί όλους τους ανωτέρω.

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΣ
Τις τελευταίες r/μέρες του Σεπτεμβρίου άγνωστοι λιυποδύτες,
κακοποιοί ιερόσυλοι, διαρρήςανε -¿ον tapó ναό της Παναγίας
της Κακοπετριώτισσας και τη συνεχόμενη! γνωστή και ωραία θερινή κατοικία της οικογένειας Καλούτση και κλέψανε θρησκευτικές εικόνες αξίας, έπιπλα (ραπτομηχανές κλπ.) . Περισσότερες
λεπτομέρειες θα έχου^ιε στο επόμενο φύλλο.

Υπό Γ Ι Α Ν Ν Η ΓΛΥΤΣΟΥ
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ΤΟ ΚΟΙΝΟΤ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟ ΜΥΑΟΠΤΑΜΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΥΣ ΚΥΘΗΡΙΟΥ7* ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ο επίλογος της ανά την Αυστραλία επισκέψεως του Προέδρου της Κοινότητας Μυλοποτάμου σαν εκπροσώπου του Κοι
νοτικού Συμβουλίου, είναι ένα
Λεύκωμα που μόνον ένας λογοτέχνης θα τολμούσε να σκιαγραφίση.
θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή και περήφανο που αξιώθηκα να γνωρίσω από κοντά το
υψηλό φρόνημα του Ελληνισμού
της Αυστραλίας, και την από
πάσης πλευράς υψηλή στάθμη
ζωής εις όλους τους τομείς που
κατέχει η Κυθ. ομογένεια, και
ειδικώτερα οι χωριανό^ συγγενείς και φίλοι Μυλοποταμίτες.
Μόλις επέστρεψα στην πατρίδα και πρωτού βρεθώ κάτω από τον πλάτανο του Μυλοποτάμου, θεωρώ καθήκον μου να
δηλώσω πολύ επιγραμματικά
τα κάτωθι:
Ευχαριστώ όλους τους χωριανούς μου Μυλοποταμίτες ομογενείς, τις Ελληνικές Κοινότητες, τα Κυθηραϊκά Σωματεία
τον Ορθόδοξο Κλήρο με εκπρόσωπο τον Μυλοποταμίτη Ιερέα
πατέρα Κυριάκο, την Ελληνική
Πρεσβεία και λοιπούς συμπατριώτες, δια την θερμή υποδοχή
φιλοξενεία, αγάπη και πατριωτική συμπάθεια όπου μου επεφύλαξαν. Εις τον κύκλο των
χωριανών μου και συμπατριωτών μου Κυθηρίων, εθαύμασα
την εργατικώτητα και οικονομική τους ανθηρότητα, την προκοπή και οικογενειακή Ελληνοορθόδοξο προσήλωση στα Ελληνικά έθιμα. Ειδικώτερα θερμά ευχαριστώ την αδελφή Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της
Πρωτεύουσας Καμπέρας που με
πρωτοβουλία του δραστήριο.
χωριανού μου Τζίμη Ζερβού,
του Προέδρου αυτής Θεόφιλου
(Τομ) Ευκαρπίδη, του Προέδρου της Κυθ. Αδελφότητας κ.
Κ ρις Λουράντου και των προέδρων των άλλων Ελληνικών
σωματείων, πρωτοστάτησαν εις
την Αδελφοποίηση των δύο Κοινοτήτων της Καμπέρας και του

Μυλοποτάμου. Πέραν των ανωτέρω παραγόντων, χωριανών
μου παιδικών φίλων και συγγενών, εκφράζω τις θερμώτατες
ευχαριστίες μου προς τη μεγάλη, φιλόξενη και πλούσια χώρα
την Αυστραλία και την ηγεσία
της, καθώς και τους Δ)ντάς
των Ελληνικών Ραδιοεκπομπών
όπου με εφιλοξένησαν αντίστοιχα εις Καμπέρα και Μπρίσμπαν
για να χαιρετήσω και να ϊιυχαριστήσω τους συμπατριώτες και
χωρισμούς μου για τις δωρεές
και φροντίδες τους προς τα Κύθηρα και το χωριό μας το Μυλοπόταμο. Αφού ταξινομίσω το
πλούσιο περιεχόμενο από εντυπώσεις και εμπειρίες της περιοδείας μου, θα αναφερθώ εις
επόμενες δημοσιεύσεις σχετικά
με τους δωρητές ομογενείς χωριοινούς μου και Κυθήριους φίλους του Μυλοποτάμου.
Ως εκπρόσωπος του Κοινοτικού Συμβουλίου απευθύνω και
πάλι θερμές ευχαριστείες δια
το απερίγραπτον της φιλοξενίας
αγάπης και συμπαράστασης
που επιφύλαξε η ομογένεια των
χωριανών μου συγγενών και φί
λων του Μυλοποτάμου.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος Μυλοποτάμου
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ
ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΤΚΗ
Εκδίδεται κάθε μήνα
Ιδρυτής · Ιδιοκτήτης
Π. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ
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 Ιφιγενείας 5θ
Καλλιθέα Αθήνα.

«ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΤΚΗ»

Σελ* 4

ΚΥΘΗΡΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΥΟΗΡ. ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
( Ε ι δ ή σ ε ι ς )
Α Θ Η Ν Α Σ - ΠΕΙΡΑΙΑ
Υηοότηρίξτε
Τόιριγώιη
ότο Δήμο Αθηναίων

ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Αρχιτέκτων τ. Δημ. Σύμβουλος
Κηφισίας 25 - Τηλ. 64.48.874
ΑΘΗΝΑ — ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΔΗΜ. ΜΠΕΗΣ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Μεγαλοπρεπής ήταν ο εορτασμός της επετείου του θαύματος της Πολυούχου του νησιού μας Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, στον Μητροπολιτικό
Ναό Αθηνών.
Τη γιορτή οργανώνει, όπως
κάθε χρόνο ο Κυθηραϊκος Σύνδεσμος Αθηνών στις 24 Σεπτεμβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου υπάρχει εικόνα της
Μυρτιδιώτισσας τοποθετημένη
σε επιβλητικό ξυλόγλυπτο εικονοστάσι που κατασκευάστηκε
φροντίδα του Κνθηραΐκού Συνδέσμου 3:πό εισφορές των μελών του.
Ο σεδ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ.κ. Ιάκωβος, «ου βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Α-

Η

θήνα και παίρνει μέρος στις
εργασίες της Ιεραρχίας κι έτσι
δεν μπόρεσε να τελέσει
όπως γινόταν τα προηγούμενα
χρόνια τη λειτουργία στ© Ιερό προσκύνημα της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθηρ*, δέχτηκε
πρόθυμα την πρόσκληση του
Κυθ. Συνδέσμου και χοροστάτησε στον εορτασμό στην Μητρόπολη της Αθήνας και με
τον εμπνευσμένο λόγο του μετέφερε νοερά το εκκλησίασμα
στο νησί και στην κατανυκτική
λειτουργία που γινόταν κάθε
χρόνο εκεί.
Ο Κυ9. Σύνδεσμος μοίρασε
στο πυκνό εκκλησίασμα άρτο
φτιαγμένο στο νησί και κλωνάρια μυρτιές.

«ΙΛΑΡΙΩΤΙΣΣΑ» ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΤΑΙ

Χάρη στις φροντίδες και στις
εκκλησίες του π. Ηλία Χανιώτη, εφημερίου της Ιλαριώτισσας
Ποταμού, συγκεντρώθηκε το πο
σό των 200.000 δρχ. που χρειάστηκε για να γίνει η αντικατάσταση των τριών θυρών της εκκλησίας που είχαν φθαρεί από
το χρόνο.
Αλλά ο παπα - Ηλίας θα συνεχίσει τις προσπάθειές του γιατί η εκκλησία έχει ανάγκη γε-

νικώτερης επισκευής. Ιδίως στο
εξωτερικό της.
Βέβαια θα χρειασθούν πολύ
περισσότερα χρήματα, γι' αυτό
ο παπα Ηλίας κάνει για μιαν
ακόμη φορά έκκληση στους συμ
πατριώτες και κυρίως στους
Ποταμίτες του εξωτερικού, να
τον βοηθήσουν. Και είμαστε βέβαιοι πως θα το κάνουν και πάλι πρόθυμα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ I. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ.κ. Ιάκωβος,
κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκινήθη ως ακολούθως:
1. Σάββατο (13.9.) Προέστη
του Μ. Εσπερινού εις τον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ν.
του Εσταυρωμένου και εκήρυξε τον θ. λόγο.
2. Κυριακή (14.9) Ε τέλεσε
τη Θ. Λειτουργία και εκήρυξε
το 8. Λόγο εις τον πανηγυρίζοντα Ι.Ν. Πιτσινιανίκων Κυθήρων.
3. Δευτέρα (15.9) Ετέλεσε
τη
Λειτουργία και εκήρυξε
τον Ο. Λόγο εις τον πανηγυρίζοντα I. Ν. του Αγ. Νικήτα

εις Κάλαμον.
4. Τρίτη (16.9.) Προέστη της
μηνιαίας συνάξεως των εφημερίων της I. Μητροπόλεως.
Ακόμη την ίδια μέρα προήδρευσε του Εκκλησιαστ. Συμβουλίου του I. Ν. Αγ. Αναργύρων Φατσαδίκων δια την ανακαίνιση του ως άνω I. Ν.
Τ η ν ίδια μέρα επίσης προήδρευσε του
Μητροπολιτικού
Συμβουλίου.
5. Πέμπτη (18.9) Προέστη
της κηδείας του αειμνήστου
Γεωργίου Κασιμάτη εις I. Ν.
Αγ. Ειρήνης Κατουνίου.
Από το Γραφείο της
Ιεράς Μητροπόλεως

Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(ΚΥΘΗΡΩΝ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ
Γραφείο Δημ. Σ χ έ σ ε ω ν : Κολοκοτρώνη 70 rteipaiàq
(185 31) — Τηλ. 4122300 - 4115090
Πειραιάς Σεπτέμβριος 1986
Αγαπητοί μου: Συμπατριώτισσα και Συμπατριώτη.
Επικοινωνώ μαζί σου με την
ευκαιρία των Δημοτικών Εκλογών του Οκτωβρίου, στρατευμένος κι εγώ στην ιδέα και το
όραμα του ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ « Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Η
ΠΟΛΗ».
Σ α ν γνήσιος Τσιριγώτης 1 αισθάνομαι την ανάγκη ν' απευθυνθώ με αυτά τα λίγα λόγια
Ξ Ε Χ Ω Ρ Ι Σ Τ Α σε όλους εσάς
τους πιο αγαπητούς μου, άσχετα με την πολιτική σας τοποθέτηση, γιατί σ' όλη την σταδιοδρομία μου, ασχολούμενος
με τα κοινά του Τσιρίγου και
των Τσιριγωτών, δεν έκανα
ποτέ, μα ποτέ αυτή τη διάκριση. Και δεν θέλω προς ©εού, να
νομίσετε ©τι2 μ' αυτό μου το
γράμμα επιδιώκω να επιδράσω
στη συνείδηση σας για το αναφαίρετο δικαίωμα σας της ΕΛ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Σ Β Υ Λ Η Σ Η Σ ΚΙ
ΕΚΛΟΓΗΣ. Ο Χ Ι !
Τ© κάνω από χρέος και μόνον από χρέος απέναντι του

εαυτού μου. 'Αλλωστε νομίζω
πως είναι σ' όους γνωστή και
πεντακάθαρη η μέχρι σήμερα
πολιτεία μου.
Έ χ ω αποδείξει έμπρακτα ότι, μοναδικός μου στόχος ήταν
και θα είναι πάντα, η ανιδιοτελής προσφορά μου στον τόπο
μας και τους ανθρώπους του,
γι' αυτό η πόρτα του γραφείου
μου και της καρδιάς μου θα είναι πάντα ανοικτή για όλους
σας. Με αυτές τις σκέψεις, με
πλήρη συνείδηση υποχρεώσεων
και ευθυνών μου απέναντι στ©
κοινωνικό σύνολο, με πεποίθηση στις δυνάμεις μου και με
ΕΓΓΎΗΣΗ το παρελθόν μου,
Σ Α Σ ΚΑΛΏ να δώσουμε τα
χέρια για ένα Τ Ι Μ Ι Ο ΕΚΛΟ^
Τ Ι Κ Ο ΑΓΩΝΑ και ελεύθερο
από κομματικές δεισιδαιμονίες
για να φτιάξουμε την πόλη που
ζούμε και δουλεύουμε
ΤΟΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ...
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Γ. Π. Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ
(Ιατρός)

• Στις 20 Ιουλίου ημέρα Κυριακή το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα της Αδ)τας πήρε μέρος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Π. Φαλήρου. Ο
συμπατριώτης μας Δήμαρχος Δ.
Καψάνης εξέφρασε τα θερμά
συγχαρητήριά του. Η Αδ)τα έστειλε συγχαρητήρια επιστολή
στα μέλη του Συγκροτήματος
για την ωρφαία αρμονική και
άψογη εμφάνιση τους στις «Πολιτιστικές αυτές εκδηλώσεις».
• Η Κερκυραϊκή Ένωση του
Πειραιά πραγματοποίησε στις
21 Ιουλίου την Ετήσια γιορτή
της «Κορφιάτικα δραδεία» στο
κέντρο Φίτζι στο Καλαμάκι. Από την Αδ)τα προσήλθε ο Τάσης Κουκούλης και από την Ε.
ΚΥ.ΓΎ.Π. η Μαρία Μαλλιαρίδου.
• Στις 3 Αυγούστου το Τριφύλλειο 'Ιδρυμα πραγματοποίησε στο Γηροκομείο Ποταμού
Μεγάλη Τιμητική Γιορτή για
το μεγάλο σύγχρονο ευεργέτη
του Γηροκομείου μας θ.Μ. Σουρή, που πρόσφερε το ποσό των
15.000.0CX) δρχ. για τη συνέχιση της κατασκευής της πτέρυγ α ς των Ανιάτων. Και το δράδυ παράθεσε δείπνο στο γνωστό
κέντρο «Κάστρο» στην Αγ. Πελαγία. Την Αδελφότητα και το
Φυσιολ. Τμήμα Νέων εκπροσώπησαν οι Τάσης Κουκούλης, που
•έκαμε και σχετικό χαιρετισμό,
ο Βαγγ. Καδιέρης και η Ελισάδετ Μωραΐτου.
• Στις 4 Αυγούστου απεδίωσε και στις 5 Αυγούστου έγινε
η κηδεία του στα Αρωνιάδικα,
του εξαίρετου συμπατριώτη μας
αείμνηστου Κων)νου Σπ. Μυλωνόπουλου. Σ α ν εκπρόσωπος της
Κυθ. Αδ)τας ο Τάσης Κουκούλης αποχαιρέτησε τον αγαπημένο μας Κώστα Μυλωνόπουλο
και τον συνώδευσε στην τελευταία του κατοικία.
• Με εκφωνήτρια την Ά ν ν α
Φαμέλη το μουσικοχορευτικό
συγκρότημα της Αδ)τας χόρεψε παραδοσιακούς κυθ. χορούς
στη γιορτή του κρασιού στα
Μητάτα στις 8)8 και καταχειροκροτήθηκε σ' ολόκληρο το 40
λεπτό πρόγραμμά του. Ο Τάσης
Κουκούλης έκαμε σχετική ανακοίνωση και προσκάλεσε όλους
τους Κυθηραικούς φορείς σε
μια Παγκυθηραϊκή συνεργασία
για φεστιβάλ Κυθηραϊκής παραδοσιακής μουσικής, στα Κύθηρα το καλοκαίρι 1987.
• Στις 9 Αυγούστου η Ε.ΚΥ.
ΓΥ.Π. πραγματοποίησε μια ωραία χαρούμενη μουσικοχορευτική δραδιά στο Γηροκομείο
των Κυθήρων. Παρουσίασε το

μουσικοχορευτικό συγκρότημα
της Αδελφότητας και χόρεψε
Κυθ. χορούς για γέροντες. Σ τ ο
τέλος προσφέρθηκαν γλυκά και
αναψυκτικά. Προσήλθαν ο Τάσης Κουκούλης, η Μαρία Μαλλιαρίδου και μέλη του Συμβουλίου από το Φυσιολ. Τμήμα των
Νέων ο Παν. Μουλός. Ακόμη
ο Δημ. Κόμης από τον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο.

• Στις 10 Αυγούστου ο Σύλλογος Καραδιτών «Η Πορτοκαλιά» εγκαινίασε την έκθεση
«Πάρε - δώσε» στις αίθουσες
του Δημοτικού Σχολείου Καραδά. Ο Τάσης Κουκούλης που
είχε προσκληθεί για την Αδ)τα
δεν μπόρεσε να προσέλθει εξ
αιτίας δέσμευσής του και ζητά
συγγνώμη. Η αγάπη μας και η
συμπαράστασή μας προς τον
Σύλλογο είναι δεδομένη, θερμά
συγχαρητήρια στην «Πορτοκαλιά» για την επιτυχημένη έκθεση και για όλο το βδομαδιάτικο πολιτιστικό της φετεινό πρόγραμμα.
• Στην 6η Έκθεση Λαϊκής
Τέχνης Μυλοποτάμου που με επιτυχία οργάνωσε και πραγματοποίησε ο Σύλλογος Κοινωφελών ' Εργων Μυλοποτάμου τ
προσήλθε ο πρόεδρος Τάσης
Κουκούλης.
• Στις 17 Αυγούστου το βράδυ ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Λιδαδίου πραγματοποίησε
Ετήσιο χορό στο κέντρο «Φάρος στό Λιβάδι. Από την Αδ)
τα προσήλθε ο Τάσης Κουκούλης. Την ίδια μέρα ο Σύλλογος
Φριλιγκιάνικων πραγματοποίησε την ετήσια «Γιορτή του Μελιού» στην οποία προσήλθε για
την Αδ)τα ο Β. Καβιέρης.
• Στις 20 Αυγούστου ο Πρόεδρος Τάσης Κουκούλης, επισκέφθηκε στο Μητροπολιτικό
κτίριο τον σεδ. Μητροπολίτη κ.
Ιάκωβο και αντάλλαξαν απόψεις και γνώμες σε ευρύτερα
Κυθηραϊκά θέματα και ιδιαίτερα σε συνεργασία της Αδ)τας
με τον σεβ. για τη μεγάλη 10
ήμερη εκδρομή που προγραμματίζει η Μητρόπολη Κυθήρων εις
τους Αγίους Τόπους κατά το
πρώτο ΙΟήμερο του Νοεμβρίου
με αρχηγό και ξεναγό τον ίδιο
τον κ. Ιάκωβο.
• Την ίδια μέρα η Φιλαρμονική Ποταμού Κυθήρων πραγματοποίησε τις βραδυνές ώρες
στη μεγάλη δροσερή πλατεία
του Ποταμού συναυλία και επίδειξη Κυθηραΐκών παραδοσιακών χορών.
Στην εκδήλωση
προσήλθαν οι Τάσης Κουκούλης και Β. Καβιέρης.

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΟΤΑΜΟΥ
Χρειάζεται από

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
— Η %. Ελένη· Νίνου το γένος Γλυτσού γέννησε στο νοσοκομείο Γγεία ένα χαριτωμένα αγοράκι.
— Η κα. Παναγιώτα Αλοΐίΐζο^ γέννησε στην Αθήνα ένα χαριτωμένο κορννσά,χι.
Στοος ευτυχείς γονείς ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα.
ΑΦΙΞΕΙΣ:
— 0 κ. Μύρων Ανδρόνικος μετά της συζύγου του Μαρίκας αφίχθησαν από το Όλμ,πΌυρυ Αυστραλίας.
— 0 Κωνσταντίνος Γαλανάκης καθώς και ο Μύρων και η
Χριστίνα Κατσανεβάκη αφίχθησαν από νο Όλμπουρυ της Αυστραλία«:. Του: ευχόμε'θα καλή διαμονή.
ΓΑΜΟΣ:
— Τέλεσαν τους γάμους τους στον I. Ναό Αγίου Κων) νου
Πειραιώς ο Ιωάνης Π· Κατσανεβάκης και η χαριτωμένη διδα
Δέσποινα Μακρίδη.
Ε Π Ι Τ Γ Χ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Ε ΣΧΟΛΕΣ:
— 0 Βασίλειος Σταματού το γένος Γλυτσού πέτυχε σπα ΤΕΤ
Ηλεκτρολόγων της Καβάλας.

ΝΕΑ ΑΞΙΟΑΟΓΗ ΔΩΡΕΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ
Μια νέα αξιόλογη δωρεά,
προς τ© Γηροκομείο μας υλοποιήθηκε πρόσφατα.
Ο αείμνηστος συμπατριώτης
μας Ιωάν. Σ . Στρατηγός, κάτοικος Αμερικής, θυμήθηκε στη
διαθήκη του, έκτος από τα άλ-

λα Ιδρύματα, και το Γηροκομείο Ποταμού Κυθήρων και του
άφισε 5.000 δολλάρια ΗΠΑ.
Αυτά, αφού αφαιρέθηκαν τα
διάφορα έξοδα διακανονισμού
της διαθήκης, έδωσαν σε δραχμές το καθαρό ποσό των 637.

οικονομική
Την Τετάρτη 20 Αυγούστου,
το βράδυ, γέμισε η πλατεία του
οταμού από τους φίλους της
«Φιλαρμονικής Ποταμού».
Ο ιδρυτής και μαέστρος της
Στράτης θεοδωρακάκης, χωρίς
ιδιαίτερη διαφήμιση κατάφερε
να παρουσιάσει ένα όμορφο πρό
γραμμα, που παρά τον άσχημο
δυτικό καιρό της βραδυάς εκείνης, κράτησε το ακροατήριο
επί 2,5 ώρες και πλέον.
Η έκπληξη της βραδιάς ήταν

008, το οποίο κατατέθηκε αμέσως στον ειδικό λ)σμ© του Γηροκομείου που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Το Δ. Σ . του Ιδρύματος «Τρι
φύλλειο Νοσοκομείο Κυθήρων»
ευχαριστεί τους συγγενείς του
μακαρίτη, πρώτα τον αδελφό
του και αγαπητό μας κ. Θεόδ.
Στρατηγό (Σπυράκο), καθώς
και τα ανήψια του που βρίσκονται στην Αμερική.
Είδε τ© παράδειγμα του να
μιμηθούν κι άλλοι...

όλους

ενίσχυση
η παρουσίαση των «πιτσιρικάδων» του που με πολλή σοβαρότητα μας έδωσαν τα κομμάτια
τους και κυρίως το χορευτικό
από μικρά αγόρια και κορίτσια
που με τις τοπικές μας στολές
παρουσιάσανε αρκετά πιστά
τους τσιριγώτικους χορούς.
' Ηταν μια προσπάθεια και
μια ελπίδα ότι η παράδοση δεν
θα σβύσει στο Νησί μας.
Ακούσαμε και τσιριγώτικα
ταλέντα το Βρετό Κυπριώη με
την κιθάρα του σε νοσταλγικές
μελωδίες, το νεαρό Ζερλεντέ με
το μπουζούκι του και το ενδιαφέρον ρεπερτόριό του, μια κοπέλα σε τραγούδια του «νέου
κύματος» τον Πέτρο με το μπουζούκι του, το Μανώλη Ζερβό
στις επιτυχίες του κ. α.
Κλείνοντας τη βραδυά, ο
Στρατής έκανε έκκληση για ενίσχυση του «χορευτικού», διευκρινίζοντας ότι οι εισπράξεις,
θα διατεθούν για την προμήθεια
στολών.
Συνηγορούμε για την έκκληση. Η δουλειά αξίζει να ενισχυθεί. Πρέπει.

