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Ιδρυτής - Διευθυντής:

ΕΡΓΑ
Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου
1988, ύστερα από σχετική πρόακληση της Αδ)τας, τα γραφεία
της στον Πειραιά επισκέφθηκε
© Έπαρχος Κυθήρων Γρηγόρης Στεργιούλης με κύριο σκοπό τη γνωριμία από κοντά και
τον διάλογο. Τον κ. Έπαρχο
συνόδευε ο Δ)ντής της Εφημερίδας μας «ΠΑΓΚΥΟΗΡΑ-Ι ΚΗΣ» και Επίτ. Γεν. Επιθεωρητής κ. Παναγ. Κασιμάτης.
Ετη Λέσχη μας τον υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος Τάσης Κουκούλης, οι Τούλα Λυμπέρη, Μ.
Κομινός και Παν. Μουλάς από
το Δ.Σ. ο κ. I. Γαλάτης, επίτιμο μέλος της Αδ)τας, η κ. Μ.
ΜαλλίΛρίδου και άλλες κυρίες
από την Επιτροπή Κυθηρίων
Γυναικών Πειραιά και αρκετά
μέλη (άνδρες και γυναίκες)
της Αδ)τας. Ο Πρόεδρος και
μέλη του Δ . 2 . της Ένωσης Αν-

ΣΤΑ
τικηδηρίων, εκπρόσωποι του
Συλλόγου Μητάτων η «Μυρτιά», ο Αντ)δρος της Κοινότ.
Λογοδετιάνικων Γ. Γαλακάτος
και άλλοι. Επίσης πολλοί Κυδήριοι νέοι και νεανίδες. Η δίδα Μάχη Μαλλιαρίδη κατά
την προσέλευση προσέφερε εις
τον κ. Έπαρχο ανθοδέσμη.
Στην αίθουσα συνεδριάσεων
της Αδ)τας πραγματοποιήθηκε
η συνάντηση. Ο Πρόεδρος χαιρέτησε τον κ. Έπαρχο: «Είναι
τιμή σε μας να υποδεχόμαστε
στη Λέσχη μ«5 τον πρώτο Έ παρχο του νησιού μας. Κύριε Έ
πχρχε καλώς ήλθατε °τη Λέσχη μας και τον Πειραιά που
Πάνθεον των Ευεργετών του
στολίζουν ·«' αθάνατα Κυθηραϊκά λουλούδια. Οι Νικήτας και
Ελένη Τζάννη (Τζάννειο Νοσοκομείο) οι Ευστάθιος, Κρείτωνας και Αθηνά Δηλαδέρη, ®ι
Βρεττός και Τασία Μανωλέσ-

ΠΑΝ. Γ. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ ,

Γεν. Επιθεωρητής, Ιφιγενείας 59 Καλλιθέα - τηλ. 9 5 9 6 . 4 7 8
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σου και άλλοι. Με την ευκαι- έργα:
ρία αυτή σας ευχαριστούμε και
1) ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Έ χ ε ι
σας συγχαίρουμε για τα επιτε- εκονηθεί ένα πρόγραμμα άρλούμενα σ' όλους τους τομείς δευσης στο Μυλοπόταμο για
στο αγαπημένο μας νησί έργα». £00 στρέμματα στην περιοχή
Στη συνέχεια ο κ. Στεργιού Φρατσιών για 700 στρέμματα
λης προέ^ηκε σ' ένα αναλυτικό και στην Παλαιόπολη.
ετήσιο απολογισμό έργων στο
2) ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟ Ι Α.
νησί μας. «Σας ευχαριστώ για Προγραμματίζεται να δρομολοτα καλά σας λόγια και σας συγ- γηθεί ένα κλειστού τύπου πλοίο
χαίρω για την προσπάθειά σας φέρρυ μπώτ για τοπικά ημερήεδώ στον Πειραιά να διατηρή- σια δρομολόγια από Κύθηρα σετε όσο μπορείτε την Κηθ. πα Νεάπολη - Γύθειο. Μια προσπάράδοση. Αυτή η προσπάθεια εί- θεια γίνεται με τον Κυθηρ»©ναι ακόμη περισσότερο αναγ- αυστρολό Τζωρτζόπουλο (Πούκαία τώρα που σε λίγο, μπαί- λο) από Γύθειο - Κύθηρα νουμε στην ECK. Μπαίνοντας Καστέλλι Κρήτης.
στην Ευρώπη πρέπει να διατη3) ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΦΤΙ. Αρρήσουμε τον ελληνικό λαϊκό
πολιτισμό, που τμήμα του είναι χισε η υλοποίηση της κατασκευ
και ο Κυθηραϊκός. αΚτά τον ής του νέου ασφαλούς λιμανιχρόνο που πέρασε προγραμμα- ι ού. Εγκαταστάθηκε ο Εργολάτίστηκαν και πολλά απ' αυτά βος και άρχισε το έργο για την
πραγματοποιήθηκαν, τα εξής
(Συνέχεια στη σελ. 2)

ΦΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΚΕΙΗ
Τ Ο Υ ΕΠΑΡΧΟΥ κ. ΓΡ. Σ Τ Ε Ρ Γ Ι Ο Υ Α Η
Σ Τ Α ΓΡΑΦΕΙΑ Τ Ω Ν ΚΥΘΗΡΑ*Ι'ΚΩΝ Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν
Το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 1988 ο· Έ π α ρ χ ο ς Κυεήρων - Αντικυθήρων κ. Στεργιούλης με την ευκαιρία της άφιξής του στην Αθήνα - Πειραιά επισκέφθηκε και τα Γραφεία του
Ιδρύματος του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών και της Κυθ. Αδελφότητας Πειραιώς, παρακολούθησε την ωραία διάλεξη του
εκλεκτού νέου, Ιστορικού, τη σχετική με το ιστορικό της
εκλεκτού νέου Ιστορικού Θεοδώρου Γ. Κουκούλη, σχετική με το
ιστορικό της Παληοχώρας Αγ. Δημητρίου και απηύθυνε χαιρετισμό. Στις συναντήσεις αυτές πήραν μέρος και πολλοί παράγοντες της Εταιρείας Κυθ. Μελετών ,του Συλλόγου Φιλόξενου
Αυλαίμωνα, της Πορτοκαλιάς του Καραδά, της Μυρτιάς Μητάτων, των Φρατσιωτών και του Ναυτικού Ομίλου Κυθήρων.
Συζητήθηκαν τα Γενικά και Ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα. Ο κ. Έ π α ρ χ ο ς
υποσχέθηκε ότι θα καταδάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
προώθηση και λύση αυτών των προβλημάτων.
Η «ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ'ΓΚΗ» παρακολούθησε όλες αυτές τις επαφές δια του Δ)ντού της, και για μιά ακόμη φορά τόνισε ότι για
να λειτουργήσει αποδοτικά και το Επαρχείο Κυθήρων - Αντιγλ:',ρων, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ όλων των αρμοδιοτήτων του Νομάρχη στον Έ π α ρ χ ο και η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Δημοσίων Υπαλλήλων, όπως έγινε με τα άλλα νεοϊδρυθέντα Επαρχεία.

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Παρθένιος ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
θα επισκεφθεί Τα Κύθηρα
•

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΑΕΝΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Α Α Χ Α Ν Α ΑΠΟ Τ Ο Ν ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ

Στο σ υ μ π ο λ ί τ η μας Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου
Μεταφορών κ. Γρηγόρη Κασιμάτη π ο υ συναντήθηκε μαζί του κατά την π α ρ α μ ο ν ή του στην Αθήνα, εξέφρασε
την επιθυμία να επισκεφθεί το νησί μας σε π ρ ώ τ η ευκαιρία και να τελέσει στο Μοναστήρι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας τη θ. λειτουργία, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Παν. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ο Γ ' . Ο Πατριάρχης κατάγεται α π ό τη Χίο, ο πατέρας του λεγόταν
Μηνάς Κοΐνίδης και η μητέρα του Ελένη, το γένος Θεοδώρου Α α χ α ν ά α π ό τον Ποταμό Κυθήρων.
Ό π ω ς μας πληροφόρησε ο κ. Κασιμάτης, ο Παναγιώτατος ανήκει αναμφισβήτητα στους κορυφαίους σήμερα
ιεράρχες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, διακρινόμενος για
την επιστημονική του κατάρτιση, τη γνώση των Χριστιανικών π ρ α γ μ ά τ ω ν και των π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν της Ορθοδοξίας, αφού μόνιμα ασχολείται με τα σχετικά θέματα δια
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών του ο π ο ί ο υ αποτελεί μόνιμο μέλος και αντιπρόεδρος των πανορθοδόξων διασκέψεων. Στο διάλογο των δυο Εκκλησιών, ήταν
ο Πρόεδρος των Ορθοδόξων και διακρίθηκε π ά ν τ α για
τη σοφία, την τ ό λ μ η και τη σύνεση του.
Σαν Κυθήριοι υπερημανευόμαστε για την Κυθηραΐκή
α π ό τη μητέρα του κ α τ α γ ω γ ή και ευχόμαστε π ά ν τ α επιτυχίες στο δύσκολο έργο του και με σεβασμό και ιδιαί-

τερη χαρά και συγκίνηση θα τον περιμένουμε στα Κύθηρα, στο νησί της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας και των
Α γ ί ω ν Ελέσας και Θεοδώρου π ο υ αγιάσανε στο Τσιρίγο.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
ΠΑΘΕΝΙΟΥ ΤΟΥ Γ
(Πατριάρχη Αλεξανδρείας
και πάσης Αφρικής)
Ο ΙΙαρθένιος ο Γ ' , 113ος στη χρονολογική σειρά Πατριάρχης
στην Αλεξάνδρεια, ;χε το κοσμικό όνομα 'Αρης Κοϊνίδης, γεννήθηκε σ α ς 30 Νοεμβρίου 1919 στο Πορτ Σάϊτ της Αιγύπτου σε καθαρά ελληνικό περιβάλλον. Μετά τα εγκύκλια μαθήματα στα ελληνικά εκπαιδευτήρια της Αιγύπτου, σπούδασε στη Θεολογική
Σχολή της Χάλκης, έως το 1939 στην Πόλη, όπου διακρίθηκε για
την έφεση του προς τη μάθηση, τ η γλωσσομάθεια και προπαντός
για το ήθος και την αγάπη του στο συνάνθρωπό του. Αυτά είναι
τα πιο σημαντικά του χαρίσματα εξάλλου. Στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε στην Οξφόρδη και στο Παρίσι. Διάκονονς έγινε το 1939 και
Αρχιδιάκονος το 1940.
Για όλα τα πιο πάνω ο Πατριάρχης Χριστόφορος ο Β ' Δανιηλίδης (1876ϊ1967) εκτίμησε το νεαρό τότε Παρθένιο και τον προήγαγε σε Αρχιμανδρίτη και μάλιστα Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου. Με την ιδιότητα αυτή ο Παρθένιος κήρυττε (1948) τον χριστιανικό λόγο, δίδασκε σε εκπαιδευτήρια, εκπροσωπούσε ήδη από
τότε την Εκκλησία σε συνέδρια και συναντήσεις θεολογικού χαρακτήρα. Ειδικεύτηκε πάνω σε θέματα διεκκλησιοστικών σχέσεων και
(Συνέχεια στη σελ. 3)

ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Γ. ΣΚΛΑΒΟΥ
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
4. ΤΟ ΝΕ Ο Δ Ι Ο Ι Κ . Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΝ Γ. ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η ΤΟΥ
Το 1978 εκλέγεται νέο Διοικ. Συμβούλιο της Κυθηραϊκής Αδελφότητας Κουηνσλάνδης με πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Σουρή
και Γεν. Γραμματέα τον Βίκτορα Πάτυ (Καραπάτη) , που ήταν (και είναι) διαχειριστής του μεριδίου της οικογενείας Καραπάτη στο κτίριο «ΑΤΛΑΣ».
Αμέσως μετά ττ/ν εκλογή του, το νέο Δ.Σ. μας πρότεινε να
σταματήσει η αντιδικία, με τη βεβαίωση ότι αναγνωρίζει το Ί δρυμα των Αθηνών ώς το μόνο δικαιούχο των εισοδημάτων του
κληροδοτήματος Σκλάβου και ότι θχ άρχιζε να μας στέλνει αυτά τα εισοδήματα που ανέρχονταν τότε στο ποσό των 40.000
δολλ. Αυστραλίας το χρόνο. Εμείς ζητησαμε επίσημο αντίγραφο
της απόφασης του Δ.Σ. της ΚυΟηραϊκής Αδελφότητας, το οοποίο και μας απεστάλη (η απόφαση ήταν ομόφωνη και είχε
ημερομηνία 26.9.1978). Η Κυθηραΐκή Αδελφότητα Κουηνσλάνδης ανελάμβανε επιπλέον να καταβάλει από το Κληροδότημα
~ΐς απαιτούμενες δαπάνες για δικηγόρους κλπ.
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος μας, για να στα;ιατήσει η αντιδικία
και για να προωθηθεί η ανέγερση πτέρυγας κατακοίτων χωρίς
καθυστέρηση, αποδέχτηκε με απόφασή του της 1.12.78 την πρόταση. Συγχρόνως ζητήσαμε να μας αποσταλούν αμέσως τα ειδήματα ενός έτους (40.000 δολλάρια) . Τ α χρήματα δεν εστάλησαν με την αιτιολογία ότι χρειαζόταν η έγκριση του δικαστηρίου. II Κυθηρ. Αδελφότητα ανέλαβε να προωθήσει το ζήτημα. Από αυτή τη στιγμή άρχισε από την πλευρά τόσο της Κυθηραϊκής Αδελφότητας, όσο και των δικηγόρων του Τριφυλλείου Ιδρύματος των Κυθήρων μια αδικαιολόγητη παρέλκυση
της υπόθεσης, που κράτησε σχεδόν τρία χρόνια.
Σ' αυτή την διελκυστίνδα κατόρθωσαν κάποιοι να αναμείξουν
και το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Με έγγραφό του της
10.9.1980 προς τον Έλληνα Πρόξενο του Μπρίσμπαν (τον συμ-

ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ του Σωτηρίου οπό τα Τσικαλαρία Κυθήρων. Γνωστός από το 1981 με τη δειλή πρωτοποριακή εμφάνιση του o t o γνωστό στέκι στο Καψάλι.
Σήμερα διευθύνει την «MOTORΕΝΤ PANAYOTIS» που
περιλαμβάνει ενοικιάσεις ποδηλάτων θάλασσας, κανώ, παιδικών ποδηλάτων, γουΐντ σέρφ, σχολή θαλάσσιου σκί (κάτοχος διπλωμάτων Γ και Δ κατηγορίας της Γ. Γ. Αθλητισμού) , καθώς και μοτοποδηλάτων - μοτοσυκλετών από 50
έως 250 κυβικά ( Y A M A H A , HONDA, SUZUKI, PUCH,, SlMSON, Gl LERA, P I A G G I O , M O T O B E C A N E ) .

>

PANAYOTIS

P A N A Y O T 1 S S. D E F T E R E V o S
MOPEDS, MOTOR CYCLES,
CANOES, PEDALBOATS,
SURFING BOARDS
WATER SKIS
KYTHIRA: CHORA-KAPSALI
TEL 31004, 31700, 31551

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ
πατριώτη μας κ. Αλέξ. Φριλίγγο) υποστήριξε ότι δικαιούχος
του Κληροδοτήματος Σκλάβου πρέπει να είναι το Γενικό Τριφύ.λλειο Νοσοκομείο Κυθήρων (το Κρατικό Νοσοκομείο), δηλαδή το Κράτος! Με σύντονες και όχι εύκολες ενέργειες του προέδρου του Ιδρύματος μας κ. Κασιμάτη, το Υπουργείο ανεσκευύασε πλήρως τη θέση του αυτή με νέο έγγραφο της 5.11.1981,
με το οποίο αναγνώριζε το Ίδρυμά μας ως το κατάλληλο νομικό πρόσωπο για την ε,πλήρωση της θέλησης του Γεωργίου
Σκλάβου.
5. Η ΝΕΑ Δ Ι Ε Λ Κ Υ Σ Τ Ι Ν Δ Α Κ Α Ι Ο Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ
Σ Υ Μ Β Ι Β Α Σ Μ Ο Σ ΤΟΥ 1981
Τον Αύγουτο του 1981, βλέποντας ότι δεν προο)0είται το
ζήτημα της αποστολής χρημάτων, ο πρόεδρος του Ιδρύματος
μας καθηγητής Γιώργος Κασιμάτης μετέβη στο Μπρίσμπαν για
την επίλυση της διαφοράς έστω και με αντιδικία. Την προτεραία της άφιξής του ανεχώρησε από το Μπρίσμπαν ο πρόεδρος
της Κυθηραϊκής Αδελφότητας κ. Σουρής.
'
Κατά την εκεί παραμονή του ο κ . Κασιμάτης προετοίμασε
την εκδίκαση της υπόθεσης που εκκρεμούσε από το 1974. Η
δίκη προσδιορίστηκε για τις 4 Δεκεμβρίου 1981.
Στην ομιλία του, κατά τη συνεστίαση που οργάνωσε η Κλθ.
Αδελφότητα προς τιμήν του, ο πρόεδρος κ. Κασιιιάτης είπε περίπου τα εξής:
«Το Ίδρυμά μας δεν επιθυμεί να αντιδικήσει με τους συμμπατριώτες μας της Κουηνσλάνδης. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση
στην Κυθηραΐκή Αδελφότητα να αποστείλει επιτέλους τα έσοδα
του Κληροδοτήματος για τους γέροντες του νησιού μας, σύμφωνα με τη θέληση του αείμνηστου εΓωργίου Σκλάβου. Αν τα αποστείλει, είμαστε διατεθειμένοι να λησμονήσουμε το παρελθόν
και να συνεργαστούμε μαζί για την ακλύτερη εκπλήρωση του
ιερού σκοπού που έταξε ο διαθέτης. Αν όχι, θα αγωνιστούμε με
όλα τα νόμιμα μέσα, χωρίς να ξεχάσουμε και ό,τι μέχρι σήμερα

Επίσης σήμερα εκτός από τους δύο γνώριμους χώρους
στο Καψάλι, διαθέτει και δύο γραφεία στην Κεντρική Πλατεία της Χώρας, όπου στεγάζονται οι αντιπροσωπείες των
Εταιρειών Y A M A H A (μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, εΕωλέμβιες, ηλεκτρογεννήτριες) SELVA (εξωλέμβιες), MOTOBECANE, IFA ΜΖ, P I A G G I O , S I M S O N , G I L E R 0 ( p o τοποδήλατα - μοτοσυκλέτες) και J O H N DEERE (τρακτέρ).
Στον αυτοδημιούργητο νέο επιχειρηματία, μόλις 28 χρονών που τον διακρίνει εργατικότητα, ήθος, προθυμία» τιμιότητα και συνέπεια, ευχόμαστε να έχει πάντα επιτυχημένες
καλές δουλειές.
«η ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ I ΚΗ»
έγινε».
Από την μετέπειτα στάση της διοίκησης της ΚυΟηραϊκής Αδελφότητας φαίνεται, δυστυχώς, ότι η έκκληση και η προειδοποίηση αυτή δεν εισακούσθηκαν.
Στη δίκη του Δεκεμβρίου 1981, το Ίδρυμά μας αντιπροσώπευσε ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δικηγόρος κ. Κων. Λουράντος.
Το Ίδρυμα των Κυθήρων αντιπροσώπευσε ο πρόεδρός του Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Ιάκωβος. Ενώπιον του δικαστηρίου επήλθε τελικά συμφωνία με τον τύπο δικαστικής απόφασης (δι :
καστικός συμβιβασμός), που περιείχε τους εξής βασικούς όρους:
α) Η Κυθηρ. Αδελφότητα Κουηνσλάνδης, διατηρώντας την
αποκλειστική διαχείριση του Κληροδοτήματος Σκλάβου μέχρι
ya γίνει νέα πρόταση γι' αυτό το ζήτημα, ανελάμβανε την υποχρέωση να αποστείλει όσα εισοδήματα έχουν συγκεντρωθεί από
το Κληροδότημα και να στέλνει ανελλιπώς στο μέλλον τα καθαρά εισοδήματά του στο Τριφύλλειο Ίδρυμα των Αθηνών για
(Συνέχεια στη σελ. 3)

Σελ.

2

«ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ-ΙΚΗ»

ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)
κατασκευή της γέφυρα$ προς
τ® νησί Μακρυκύθηρα με .προϋπολογισμόfóC.OCO.CÓOδρχ.
Πολλοί ©ι Λαμενολόγοι και
επί Αγγλοκρατίαζ και μετά την
Ένωση τη$ Επτανήσου με την
Ελλάδα έχουν αποφανθεί ότι το
ασφαλέστερο μέρος στο ανεμοδαρμέν© νησί μας για λιμάνι
είναι το Διακόφτι. Ποτέ όμως
οι αντιδράσεις για το Διακόφτι
δεν ήσαν πιο μεγάλες. Κι όμως
υπερπηδήθηκαν και το έργο
μπήκε στ© σωστό δρόμο. Με
την κατασκευή του λιμανιού αξιοποιείται αυτόματα ολόκληρο
το Ανατολικό Τμήμα του Νησιού (Διακόφτι - Αυλέμονας Αεροδρόμιο).
4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια
για την αποπεράτωση των έργων στο αεροδρόμιο. Για να αποφ ευχθούν ορισμένες αναβλητικές αντιδράσεις αποστρατεύδηκε ο Δ)ντής του ΣΥΚΕΑ κι
επιτεύχθηκε έργ© σοδαρό μόνο
ρε δαπάνη 20 εκατ. δρχ. αντί
132 εκατ. δρχ. που ζητούσε η
MOMA. Έτσι θα ολοκληρωθεί
ο διάδρομος για 1.500 μέτρα
μήκος, που θα είναι κατάλληλες για προσγειοαπογείωση αεροπλάνων Τσάρτερ.
«Για ασφάλεια πολύ καλή,
λιμάνι στο Διακόφτι.
Εκεί σιγούν οι άνεμοι
και ο αέρας κόφτει».
- Ο λιμενοβραχίονας
δέδαια
της Αγίας Πελαγίας διαρκώς
βελτιώνεται με προσπάθεια να
αποφευχθεί η προσάμμωση. Το
πλοίο όταν είναι καλός καιρός
μπορεί να φτάνει στην Αγ. Πέλαγα κι όταν εναι τρικυμισμένες να πιάνει στο Διακόφτι.
5) ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΦΥΓΙΑ: Προγραμματίζείται η κατασκευή τους στον Πίσω Γυαλό
στο Καψάλι, στην Αγία Πατρικία, στην Πλατεία Ά μ μ ο και
στον Αυλέμονα.
Έ χ ω τη γνώμη ότι ποτέ καμιά ελληνική κυδέρνηση δεν
στάθηκε τόσο κοντά στ© λαό,
όπως σήμερα. Ζήτησα από δύο
υπαλλήλους των Υπουργείων
Εργασίας και Εσωτερικών για
το Επαρχείο. Υπάρχει όμως
πρόβλημα κατοικίας τους.
Αρμόδιοι διεθνείς παράγοντες εξέφρασαν ενδιαφέρον να
ιδρύσουν στο νησί κέντρο για
σεμινάρια και συμπόσια, Ομοιοπαθητικής Ιατρικής με βότανα
που αρκετά ευδοκιμ©ύν στα Κύθηρα και υπάρχει η κατάλληλη
χλωρίδα. Έτσι τα Κύθηρα θα
πρββληθούν σε παγκόσμια κλίμακα. Παρακαλείται η Επιτροπή Εγχώριας Περι©υσίας να χορηγήσει σχετικές εκτάσεις. Βέ
βαια η Επιτροπή παρουσιάζει
κάποια δυσλειτουργίαί αλλά
τώρα μ©υ χορηγείται σχετική
αρμοδιότητα να την παρακολουθώ. Διότι η εγχώρια περιουσία πρέπει τ© τχχύτερ© να αξιοποιηθεί. Και να προχωρήσει
η αξιοποίηση της, ενώ παράλληλα πρέπει να διατηρηθεί το
τοπικό χρώμα του νησιού.
6) ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. Έ χ ε ι
προγραμματισθεί και πρ©ωθείται η βελτίωση τ©υ ©δικού δικτύου και η διαπλάτυνση στα
100 μέτρα του κεντρικού δρόμου: Φριλιγκιάνικα - Παλαιόπολη, Ποταμός - Καραβά Πλατειά ' Αμμο, Καραβάς - Αγ.
Πελαγία. Παρακαλούνται οι
αρμόδι©ι ν' αφήσβυν λίγα μέτρα έκταση για τη διαπλάτυνση.
7) ΤΗΛΕΦ. ΔΙΚΤΥΟ. Πρόγραμμα υπάρχει για επέκταση
και βελτίωση τ©υ τηλεφωνιτη
και επικοινωνία με τοποθέτηση
304 τηλεφώνων η οποία άρχισε.
ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΤΚΗ
Εκδίδεται κάθε μήνα
Ιδρυτής - Ιδιοκτήτης
Π. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ
ΙφιγενεΙας 59 Καλλιθέα
Τυπογραφείο:
ΝΙΚΗΤΑ Κ. ΚΑΡΑΛΗ
Γιρανίου 7 Τηλ. 52.33.965
Αθήνα. Τηλ. 9596.478
Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
α) Εσωτερικού δρχ. 800
β) Εξωτερικού δολλ. 20
Η αλληλογραφία ν* οπαυθύνεται στην ΕρασμΙα Π.
Κασιμάτη Ιφιγενβίας Μ
Καλλιθέα Αθήνα.

Αναμένονται νέα τελειότερου
τύ.του ηλεκτρονικά μηχανήματα στον OTE που θα επηρεάσουν και την προσπάθεια στα
Κύθηρα.
Σε σχετική ερώτηση του I.
Φοιρού για την περιοχή Μητάτων, © Έπχρχβς απάντησε.
«Υπάρχει πρόγραμμα αξιβπ©ίησης της περιοχής Παλιόπολης με άρδευση από τα νερά
της Γωνίας και με ηλεκτροδότηση, για πρώιμα κηπευτικά.
Γίνεται προσπάθεια νχ περιορισθεί β αρχαιολογικός χώρος για
να αναπτυχθεί η περιοχή.
Σε ερώτηση του Τ. Κ©υκ©ύλη για την περιοχή Καραβά ©
Έπαρχβς απάντησε ότι επεκτείνεται © ασφαλιστικός τάπητας χπό Ποταμό προς Καραβά Πλατειά Ά μ μ ο και πρ©ς Αγία
Πελαγία ώστε να ολοκληρωθεί
το κεντρικό δίκτυ© τ©υ νησιβύ,
επεκτείνεται η τηλεφωνεία με
60 - 50 τηλέφωνα και έχει προγραμματισθεί π ηλεκτροδότηση
της Πλατειάς 'Αμμου.
Σ,ε σχετική ερώτηση © Αντικυθήριβς Π. Πατεράκης έλαβε
απάντηση ©τι θχ γίνουν περι- ¡
φράξεις στα χωράφια στα Αντικύθηρα και θα διορισθεί αγροφύλακας. Σε ερώτηση για την
επέκταση του γυμνισμού στα
Κύίηρα εδόθη η απάντηση ότι
η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει ΐευ
ρύτερα χυτό το θέμα.
8) ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ: Επροτάθη
η επισκευή, η επικεράμωση και
η αναπαλαίωση Παλαιών σπιτιών στ© νησί. Ο κ. Στεργιβύλης υπεσχέθη τον διορισμό νέων τεχνικών υπαλλήλων στα
Κύθηρα και τη χορήγηση σχετικών αδειδδών από τ© Επαρχείο χωρίς πολλές διατυπώσεις.
Σχετικά χορηγούνται γεωργικά δάνεια μέχρι 12 εκατ. δρχ.
και για κατασκευή κατοικίας
μέχρι 4 εκατ. δρχ. (55% επιδότηση και 45% δάνει©). Υπεσχέθη © κ. Έπαρχβς τα Κύθηρα να φύγουν από την περιφερειακή Ανάπτυξη της Λαμίας,
που ανήκουν μέχρι τώρα, και
να έλθουν στην περιοφερειακη
Ανάπτυξη Αττικής, με περιφεριάρχη τ©ν κ. Τσιμπβύκη. Πρ©
απάθεια γίνεται να μπβυν τα
Κύθηρα από την Γ' στην Δ'
ζώνη ακριτική.
Προχωρούν τχ κτηματολόγια
στο Καψάλι στην Αγ. Πελαγία
στο Διακόφτι και στ©ν Αυλέμονα. Προσπάθεια γίνεται το Υποθηκοφυλάκει© Κυθήρων να
στεγασθεί σε Δημόσιο κτίριο.
Και γίνεται προσπάθεια από τ©
Υπουργείο Παιδείας να βελτιωθεί το κτίριο του Ιστ©ρικ©ύ Αρχείου Κυθήρων με δχπάνη μέχρι 19 'εκατ. δρχ. Επίσης γίνεται προσπάθεια να εξευρεθεί ©
κατάλληλ©ς χώρος απόρριψης
των απορριμμάτων. Και μελετάται η αξιοποίηση των χειλόπλακων και των πορ©λίθων
τ©υ νησιού μας».
Αυτά είπε σαν ετήσιο απολογισμό και σαν απαντήσεις σε
ερωτήσεις © Έπαρχος στην κάπως αξιόλβγη συγκέντρωση Κυθηρίων στη Λέσχη μας στ©ν
Πειραιά, πβυ κράτησε περίπ©υ
τρεις ώρες. Σ' ένα διάλειμμα
προσφέρθηκαν γλυκά, ποτά και
αναψυκτικά. Στ© τέλος το Μικρ©ταιδικ© Χορευτικό τμήμα
της Αδ)τχς επεφύλαξε τη δική
τ©υ προσφορά στον Έπαρχ©.
Χόρεψε αρκετά επιδέξια Ελληνικ©ύς και Κυθηραΐκβύς χ©ρ©ύς.
Ο Έπαρχβς ενθουσιάστηκε και
χόρεψε κι αυτός σαν «μικρό
παιδί», μαζί τβυς, πβλλβύς χορούς και ιδιαίτερα τον τσάμικο.
Αποχαιρετώντας μας στη Λέσχη μας © κ. Έπαρχβς εκφράστηκε ενθουσιαστικά για το επιτελούμενο από την Αδ)τα πα
τριωτικό έργ© και έλαβε εξ ίσου ενθουσιαστικά ευχαριστίες
των παρισταμένων για την
προσπάθεια που καταβάλλει
για τ© αγαπημένο μας νησί τα
Κύθηρα.
Στη συνέχεια © κ. Έπαρχβς
απβδέχθηκε πρόταση της Αδ)
τας για ένα γεύμα στβ κέντρβ
«Αγλαμαίρ» στβ Τβυρκβλίμανβ.
Και η συζήτηση συνεχίστηκε (εκεί. Συντροφιά με τον κ. Στερ
γιβύλη β Πρόεδρος Τ. Κουκβύλης και η σύζυγός τβυ, η Ταμίας Τ. Λυμπέρη η Μ. Μαλλιαρίδου από την Επιτρβπή Κυθηρίων Γυναικών Πειραιά και βι
Μ. Κασιμάτης και Μπέττυ ΜωραΤτη. Σε κάποια στιγμή β
Πρόεδρος σε συζήτηση τβ θέμα
Νεβλχίας τβυ νησιβύ μας και
της κρυφής διακίνησης ναρκω-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ Α Ι ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Από τους Υπουργούς Γεωργίας και Βιομηχανίας Ενεργείας
και Τεχνολογίας, εκδόθηκε κοινή Υπουργική Απόφαση, η υπ'·
αριθ. 142196 από 10.11.87 που αναφέρεται στη χορήγηση βεβαίωσης σε Αγρότες για την εφαρμογή προγράμματος Αγροτικού
Εξηλεκτρισμού με αυτό το πρόγραμμα η δαπάνη έργου Εξηλεκτρισμού μιας αγροτικής εκμετάλλευσης καταβάλλεται από το
Κράτος δια του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (8ΑΝΊΓ) από τη ΔΕΗ και από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη.
Η συμμετοχή όμως του κράτους στηδαπάνη αυτή προϋποθέτει
ότι ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης είναι κατά κύριο επάγγελμα
Αγρότης γι αυτό οι σχετικές δεδαιώσεις από τους Αγροτικούς
Συλλόγους ή από τους Δήμους και Κοινότητες όπου δεν υπάρχουν τέτοιοι Σύλλογοι θα χορηγούνται μόνο στους κατά κύριο
επάγγελμα Αγρότες και στα Νομικά πρόσωπα που έχουν κύρια
δραστηριότητα τη Γεωργική Νομαρχία Πειραιά η
ουεηρωμ.
δραστηριότητα τη Γεωργική.

~ΣΊΓΗΝ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Η ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΘ. Α Δ ) Τ Η Τ Α
και με αρχηγό - ξεναγό τον Τάση Κουκούλη

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κ Υ Θ Η Ρ Α Ί Κ Ο Υ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ

Καλούνται τα μέλη του ΚΥΘΗΡΑΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΟΗΝΏΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Μαρτίου 1985
ημέρα Τετάρτη κχι ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα του «Πνευματικού
Κέντρου των Κυθηρίων» (Θεμιστοκλέους 5, 7ος όροφος) για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1) Έκθεση πεπραγμένων του Δ . Σ . για το 1987
2) Ανακοίνωση και Έ γ κ ρ ι σ η Εκθέσεως της Ελεγκ. Επιτροπής
3) Έγκριση Ισολογισμού - Απολογισμού χρήσεως 1987 και
απαλλαγή από ευθύνες του Δ . Σ .
4) Εκλογή έντεκα (11) τακτικών και τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. του Συνδέσμου.
5) Εκλογή 3 τακτικών και 2 αναπλ. μελών Ελεγκ. Επιτροπής.
6) Διάφορες ανακοινώσεις.
Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, η
Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, χωρίς άλλη πρόσκληση, την επόμενη Τετάρτη 30 Μαρτίου 1988 στον ίδιο τόπο καΐ ώρα με τα
ίδια θέματα και θα θεωρηθεί ότι βρ'σκεται σε απαρτία, οποιοσδήποτε κι αν είναι ο αριθμός των μελών που θα παραβρεθούνε
σ' αυτήν. Παρακαλούμε όπως, όσα από τα μέλη μας επιθυμούν
•να βάλουν υποψηφιότητα, να το δηλώσουν εγγράφως στα γράφε'α του Συνδέσμου μας μέχρι και την 19η αΜρτίου 1988.
Ο Πρόεδρος
NIK. ΦΑΤΣΕΑΣ

©

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Ο Γεν. Γραμματέας
NIK. ΚΟΜΗΣ

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

• ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΥ
Ο κ. Γεώργιος Μαλέσης, Χρυσοχόος και η Αννούλα I. Φαμέλη έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.
• ΑΦΙΗΕΙΣ: Από το Πέρθ της Αυστραλίας ήρθε η κα Βέτη
Σαμίου, σύζυγος του Επιχειρηματία κ. Γεωργίου Σαμίου. Η κα
Σαμίου είναι Ζωγράφος και Γλύπτρια.

0 ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ Τ Α ΚΥΘΗΡΑ
Φεύγουμε το πρωί την Μεγάλτ/ Πέμπτη 7 Απριλίου κα: γυρίζουμε την Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ 13 Απριλίου.
Διαβατήριο και δαπάνη για πούλμαν, ξενοδοχείο, πρωινό, περιηγήσεις γύρω στις 20.000 - 22.000 δρχ.
ΕΛΑΤΕ λοιπόν να συναντήσουμε την άνοιξη στην Ρούμελη,
Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη και στην Πόλη. Ελάτε να δούμε
και ν' απολαύσουμε το Πατριαρχείο, την Αγία Σοφία, το Μπλε
Τζαμί, το Τοπ - Καπί, τον Κεράτιο Κόλπο με τις γέφυρες, τα
Ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ, τη θάλασσα του Μαρμαρά κα: τα
πανέμορφα Π ρ ιγκηπόνησα.
Ελάτε για ποικίλα άλλα θεάματα και ομορφιές. !!
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 4120.898.
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΘΗΡΑΊ ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ευχαριστεί προσωπικά και δια του τύπου τους κυρίους Χ. Σαραντόπουλο, Ελένη
Στάθη, Εμμ. Στάθη, Γαδρ. Νικηψοράκη, Κοσμά Μεγαλοκονόμο,
Σταύρο Μεγαλοκονόμο, Ελένη Χάρου (Γυμνασιάρχη), Αννίτα
Παναρέτου, Ευ. Τσιγγούνη, Μαρία Στρατηγού, I. Μελιτά, Καίτη
Στάη, Δημ. Κόμη, Διον. Κουλεντιανό, καθώς και το Τριφύλλειο
'Ιδρυμα και τον Κυθ. Σύνδεσμο Αθηνών, που πρόθυμα παραχώρησαν φωτογραφίες του αρχείου τους για την «Έκθεση Σύγχρονης και Παλαιάς Κυθηραϊκής Φωτογραφίας», που οργάνωσε
στο Πνευματικό Κέντρο των Κυθηρίων από 15 - 20.2.88.
Ελπίζει ότι το παράδειγμά τους θα παρακινήσει και τους άλλους συμπατριώτες μας, κατόχους ανάλογου φωτογραφικού υλικού, να μας το εμπιστευθούν για μια μελλοντική πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια αναδρομής σε περασμένες καλές ή δύσκολες
περιόδους της ιστορίας του νησιού μας.
Από την Ε.K.M.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΛΑΚΟΙ ΜΗΝΑΣ
ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧ)ΚΟΣ

Οικοδομικές άδειες - Επιβλέψεις
Κατασκευές

(με το κλειδί στο χέρι)

Αρχιτεκτονικές - στατικές - τοπογραφικές
μελέτες - Οικονομοτεχνικές μελέτες
δανειοδοτήσεις τουριστικών,
βιομηχανικών

βιοτεχνικών

Επιχειρήσεων

Φίλωνος 79 - 81 3ος όροφος Νο 45 (εντός στοάς)
Τηλ. 4122.348 - Πειραιάς

τικών ιδιαίτερα τους δερινούς
μήνες στβ νησί, ©πως διαδίδεται. Ο Έπαρχος υπεσχέθη να
θέσει το δέμα αυτό υπό ιδιαίτερη παρακολούθηση και αν
χρειασθεί ©χ λάδει τα νόμιμα
μέτρα.
Όπως όλοι μας καταλαβαίνουμε η λιμενοποίηση Υ»α το
κατάλληλο του Διακοψτιού, η
επέκταση του αεροδρομίου και
η βελτίωση και διαπλάτυνση
του κεντρικού οδικού δικτύου
και η δρομολόγηση καλύτερου,

μεγαλύτερου κι ασφαλέστερου
τοπικού πλοίου με καθημερινά
δρομολόγια και σύνδεση με την
Πελοπόννησο, ασφαλώς συντείνουν στην ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ του
νησιού μας.
Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά
τον κ. Στερ γ ιούλη όχι μόνο
για τα όσα μας είπε και πράττει στα Κύθηρα, αλλά για το
ότι ειλικρινά πιστεύομε ότι ο
ίδιος νοιώθει σαν πραγματικός
(γέννημα - θρέμα) Κυθήριος.

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
μάλιστα στο διάλογο των Χριστιανών. Έ γ ι ν ε και Πατριαρχικός Επίτροπος εις Αλεξάνδρειαν το 1954.
Το 1958 εξελέγη Μητροπολίτης Καρθαγένης, στην τότε για
πρώτη φορά ιδρυμένη Μητρόπολη και με έδρα την Τρίπολη της Λιβύης, αφιέρωσε τ η δραστηριότητα του στο χριστιανικό ποίμνιό του,
που αποτέλεσαν κυρίως οι Έλληνες της Βόρειας Αφρικής (Λιβύη,
Αλγερία, Τυνησία, Μαρόκο) . Λπό τότε παράλληλα εκπροσώπησε
μέχρι σήμερα το Πατριαρχείο στα διάφορα θεολογικά συνέδρια με
ειδικές αποστολές, ενώ εξελέγη το 1968 μόνιμο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Π αγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Στα
συνέδρια και <ττις συσκέψεις και συνελεύσεις Π του Σ Ε προώθησε τις
θέσεις της Ορθοδοξίας με πνεύμα κατανόησης και αγάπης προς τον
άνθρωπο, τους ειρηνικούς σκοπούς της Εκκλησίας στους λαούς που
έχουν πρόβλημα απλής επιβίωσης κα; το πνεύμα της Οικουμενικής
Ενότητας. Μέχρι σήμερα κατέχει σημαίνουσα θέση στο διάλογο με
το Βατικανό, τους Παλα:οκαθολικο$ς και τις Εκκλησίες της Μ. Ανατολής (άλλα Πατριαρχεία, Μελχίτες, Μαρονίτες, Συρορθόδοξους
κ.ά.) . Στη διαδικασία εκλογής Πατριάρχη το 1968 «με τη θέλησή
του κ χι αβίαστα», όπως αναφέρει το σχετικό πρακτικό, απέσυρε την
υποψηφιότητα του, το δικαίωμα της οποίας, σύμφωνα με τον κανονισμό περί εκλογής Πατριάρχη είχε αυτοδίκαια.
Η πνευματικότητα του Παρθένιου τον ανέδειξε πρόεδρο του Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας (1953 - 1959) μόνιμο μέλος της επιτροπής έκδοσης
των πατριαρχικών περιοδικών, ενώ του έδωσε τη δυνατότητα να
έχει τη στιγμή αυτή ένα σημαντικό συγγραφικό έργο. Έ χ ε ι συγγράψει αυτοτελείς μελέτες (από το 1944) σχετικά με την ορθίδοξία
και την ενότητα των Χριστιανών, τα διάφορα εκκλησιαστικά προβλήματα της σύγχρονης εποχής, καθώς και το πρόβλημα του διαλόγου των εκκλησιών. Έγραψε επίσης ιστορικές μελέτες πάνω στους
Μάρτυρες της Αιγύπτου, το βουλγαρικό σχίσμα, τους Έλληνες της
Μητρόπολης Καρθαγένης και γενικά της Β. Αφρικής κ.ά. Σε ξενόγλωσσα περιοδικά και στα πατριαρχικά περιοδικά «Πάνταινας»,
«Εκκλησιαστικός Φάρος» και «Ανάλεκτα» δημοσίευσε πλήθος άρθρων του και σχετικές εκθέσεις από τις διάφορες αποστολές του και
τη συμετοχή νου σε συνέδρια, συσκέψεις για το διάλογο των εκκλησιών και συνελεύσεις του Π ΣΕ. Έ χ ε ι ταξιδέψει και στις πέντε ηπείρους, παρεμβαίνει δε παντού στις διασκέψεις εκφράζοντας τις απόψεις του στην γαλλική, την αγγλική, την ιταλική κα: την αραβική, κατά τρόπο πολύ ικανοποιητικό.
—

•

—

ΣΗΜ. Σ . : Ο γνωστός και εκλεκτός Δημοσιογράφος της
εφημ. « Αυριανή» Κ. Καλογεράς, εδημοσίευσε πριν λίγες ημέρες για τον Παναγ. Πατριάρχη Παρθένιο τον Γ' ότι:
«Το Πατριαρχείο της Μόσχας έδειξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πλησιάσει το πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Για πρώτη
φορά έχει δοθεί σε μια πρόσκληση του πατριάρχη Αλεξανδρείας Παρθένιου στη Μόσχα. Η επίσκεψη αυτή μπορούσε να
συνδυασθεί με τις εορτές της χιλιετηρίδος που θα γίνουν στη
ρωσική πρωτεύουσα και κατά τις οποίες θα κληθούν όλοι οι
εκκλησιαστικοί αρχηγοί της Ορθοδοξίας.
«Ιδιαίτερες πληροφορίες της «Αυριανής» αναφέρουν, ότι
οι ιθύνοντες τα εκκλησιαστικά ζητήματα της Μόσχας διεβίβασαν στον Παρθένιο την επιθυμία να μεταβεί εντός του μηνός στη Μόσχα, σε μια προσωπική και έξω από τα τυπικά
επίσκεψη, για να συζητήσουν θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Η Μόσχα εκτιμά τον Παρθένιο, γιατί έχει μετάσχει
σε πολλούς διάλογους εκκλησιαστικών συνεδρίων και θεωρείται σήμερα ο καλύτερος συζητητής διεθνούς επιπέδου.
Η επίσκεψη του Παρθένιου στη Μόσχα υπό τις συνθήκες
αυτές, κρίνεται ιδιατίερης σημασίας τόσο 'μάλλον που ο πατριάρχης βρίσκεται σε στενές σχέσεις με την ελληνική κυβέρνηση και μετά τη Μόσχα θα επισκεφθεί την Αθήνα για να
την ενημερώσει».

Σελ. 3

«ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΊ-ΚΗ»

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
του Ν. Ο. Κυθήρων
Με την ιδιότητα μου ως Προέδριυ του ΝΟ Κυθήρων, βχ ήθελα να πω <5υό λόγια ενημερώνωντας ταυτόχρονα τους ατανταχού Κυ&ηρίους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο NOK
και τις κατά τη γνώμη μου προτεινόμενες λύσεις. Ο NOK δεν
διαδέτει εγκαταστάσεις, είτε ιδιοκτήτες, είτε κατά παραχώρηση για να στεγάζει τα σκάφη του, ούτε στην Αόήνα, ούτε στο
νησί. Διαθέτει όμως ένα τηλέφωνο στα Κύθηρα.
Σύμφωνα με το Καταστατικό προβλέττεται η δυνατότητα δημιουργίας των -παρακάτω τμημάτων: Κολυμβητικό, Κολυμβήσεως με πτερύγια, θαλασσίου Σκι, Ιπταμένου θαλασσίου Σκι, Ιστιοπλοΐας, Κωπηλασίας, Υ) Β δραστηριότητας, Υ) Β Επιστημονικής ' Ερευνας, Ταχυπλόων σκαφών, Υδατοσφαιρίσεως, Πετοσφαίρας (Βόλλεϋ) Μπάσκετ, ΓΙίγκ - πόνγκ, Τέννις, Ενοργάνου
Γυμναστικής, Ποδηλασίας, Σκακιού.
Από τα παραπάνω προβλεπόμενα 17 τμήματα λειτουργούν ή
μάλλον υπολειτουργούν μόνο 2 (το κολυμβητικό και το ΙστιοΤΓλοΐκό). Κατ' αρχάς σκοπός του Ομίλου δεν είναι ο πρωταθλητισμός, είναι η σωστή εκμάθηση κολύμβησης, ιστιοπλοΐας, κωπηλασίας κλπ. κι αν βέβαια βρεθεί κάποιο παιδί - αθλητής που
διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για να διακριθεί αθλητικά τότε βέβαια ο NOK θα το βοηθήσει ηθικά και υλικά για να πρωταθλητίσει.
Επιδίωξη μας είναι να οργανωθούν μερικά από τα -παραπάνω
αδρανοποιημένα αθλητικά τμήματα στις Κοινότητες του νησιού
μας. Ά λ λ ο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο NOK είναι το
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μάζεμα των παιδιών από τα διάφορα χωριά του νησιού στον τόπο εκμαθήσεως κολύμβησης και
ιστιοπλοΐας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η διάθεση Λεωφορείων πρόβλημα χρονοβόρο και δραχμοβόρο μια και η δαπάνη που
απαιτείται για το σκοπό αυτό είναι δυσανάλογη με τις οικονομικές δυνατότητες του Ομίλου.
Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο NOK στην προσπάθειά του να επιβιώσει στο Ναυταθλητικό χώρο. Πιστεύοντας ότι «ο θεός ευλογεί την ενέργεια»
και όντας βέβαιαος ότι μπορούν πάρα πολλά από τα παραπάνω
Προβλήματα να λυθούν, είμαι αισιόδοξος ότι με την ηθική και
κυρίως υλική βοήθεια όλων σας (Κυθηρίων και μη, τοπικής Αυτοδιοικήσεως, ΓΓΑ κλπ.) σε λίγο καιρό ο NOK θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους Ναυτικούς Ομίλους της χώρας.
Προτείνω λοιπόν και παρακαλώ για τα παρακάτω:
1. Όσοι Κυθήριοι θέλουν (μακάρι όλοι) να γίνουν μόνιμοι
συνδρομητές του Ομίλου με ετήσια συνδρομή 1.000 κατ, έτος,
®ύτως ώστε ο Όμιλος να γίνει Οικονομικά αυτάρκης και νομίζω ότι το .-τοσον αυτό διεν 'Ξίναι μεγάλο και πολλοί μπορούν να
το καταβάλλουν αγόγγυστα. Ο λογαριασμός του NOK στο Κατάστημα της ETE Χώρας - Κυθήρων (380) είναι 480.021-41. με
επιταγή άνευ χρεώσεως. Οι Συνδρομητές θα γραφούν σε ειδικέ) βιβλίο του NOK.
2. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση να ενεργοποιηθεί και να βοηθήσει
το NOK στην πραγμάτωση των παραπάνω στόχων του και '
3. Να βρεθεί τρότος για την παραχώρηση από την Επιτροπή
Εγχωρίου Περιουσίας, χώρου για τη δημιουργία έργων υποδομής και για τη στέγαση των πειουσιακών στοιχείων του NOK,
(σκάφη, ανταλλακτικά κλπ.).
Με την πεποίθηση ότι δεν θα υπάρξει Κυθήριος που να μείνει αμέτοχος στον μοναδικ αθλητικό φορέα του νησιού μας, ελπίζοντας και περιμένοντας την βοήθειά σας, εύχομαι σε όλους
°ας υγεία, ευτυχία και χαρά.
Ο Πρόεδρος του NOK: ΔΜΜ. Σ ΤΑΦΗ Σ

«ΚΥΘΗΡΑΤΚ0Ν»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΠΝ

—Εισιτήρια: Εσωτερικού - Εξωτερικού.
Αεροπορικά - ακτοπλοϊκά - ιπτάμενα
δελφίνια - εκδρομές - τουρισμός - διαβατήρια.
Συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση
τέλεια οργάνωση.
Τ Α Ξ Ι Δ Ε Ψ Τ Ε 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 εΕυπηρτΓβΙ
όλους τους συμπολίτες μας του εσωτερικού και
του εξωτερικού, Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο
Μσνώλης Α. Λουράντος

ΟΠΤΙΚΑ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΠΠ ΠΡΕΚΑ

(Ανεψιοί Π. Κασιμάτη, Γεν. ΈπιθεωρητοΟ)
Α Κ Ρ Ι Β Η Σ ΕΚΤΕΑΕΣΙΣ Π Α Σ Η Σ ΦΥΣΕΩΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ Σ Υ Ν Τ Α Γ Ω Ν
Εκτελούνται συνταγαΙ ΙΚΑ - ΟΤΕ - ΔΕΗ
κλπ. Ταμείων

ΔΥΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α :
1) ΚΕΡΑΣΟ,ΥΝΤΟΣ 4, ΑΙΓΑΛΕΩ - 5983486
2) Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ

48, Α Ι Γ Α Λ Ε Ω - 5907125

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Γ. ΣΚΛΑΒΟΥ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)
1

την ανέγερση και τ η λειτουργία πτέρυγας κατακοίτων στο Γηροκομείο Κυθήρων.
β) Το Τριφόλλειο Ίδρυμα το)ν Αθηνών ανελάμβανε την υποχρέωση να ανεγείρει πτέρυγα κατακοίτων και να στέλνε;, κάβε τρίμηνο λογαριασμό το)ν δαπανών στην Κυθηραϊκή Αδελφότητα.
γ) Το Τριφυλλειο Ίδρυμα των Κυθήρων παραιτείτο από οποιαδήποτε αξίωση. Σε αντάλλαγμα, το Τρίφυλλειο Ίδρυμα
των Αθηνών θα αν ε κήρυσσε επίτιμο πρόειορό του τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Ιάκωβο.
Το Διοικ. Συμβούλιο του Ιδρύματός μας, τηρώντας τ η συμφο^νία, ανακήρυξε τον Μητροπολίτη Κυθήρων επίτιμο πρόεδρο
με την απόφαση του της 18.3.1982.
6. Η Π Α Ρ Α Β Ι Α Σ Η ΤΟΥ Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ι Β Α Σ Μ Ο Υ
Α Π Ο ΤΗΝ Κ Υ Θ Η Ρ Α Τ Κ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
Κ Ο Υ Η Ν Σ Λ Α Ν Δ Η Σ ΚΑΙ Ο Ι Σ Υ Ν Ε Π Ε Ι Ε Σ ΤΗΣ
Η διοίκηση της Κυθηραϊκής Αδελφότητας καθυστέρησε σημαντικά να αρχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, με συνέπεια και η ανέγερση της πτέρυγας κατακοίτων να καθυστερήσει (ο α ' διαγωνισμός έγινε στις <4.8.1983 και η έναρξη του
έργου στις 26.9.1983) και οι προβλέψεις κόστους να ανατραπούν. Τελικά —· και ύστερα από αλλεπάλληλες οχλήσεις —
εστάλησαν συνολικά δύο δόσεις: μία στις 17.11.1982 από 100
χιλ. δολλάρια και μία στις 13.9.1983 από 50.000 δολλάρια
Αυστραλίας. Με τα χρήματα αυτά μπόρεσε το 'Ιδρυμά. \υχς να
τελειώσει το πρώτο στάδιο του έργου (σκελετός κλπ.) μέχρι
τις αρχές του 1985, στέλνοντας ανελλιπώς λογαριασμό στην Αδελφότητα., όπως προέβλεπε η συμφωνία.
Μετά την αποστολή των παραπάνω ποσών η διοίκηση της
Κυ&ηραϊκής Αδελφότητας σταμάτησε οριστικά να στέλνει χρήματα παραβιάζοντας κατάφωρα το δικαστικό συμβιβασμό. Οι παρακλήσεις, εκκλήσεις και οχλήσεις μας έμειναν χωρίς αποτέλεσμα. 0 πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Γ. Σουρής είτε εσιώπα,
είτε προέβαλλε διάφορους αβάσιμους και αναληθείς λόγους για
τη μ η αποστολή των εισοδημάτων του Κληροδοτήματος.
Η διοίκηση του Ιδρύματός μας είχε περιέλθει σε κατάσταση
πραγματικής απόγνωαης. Είχε εμπλακεί σε ένα δαπανηρό έργο, το οποίο δεν μπορούσε να ολοκληρώσει. Επιπλέον έβλεπε
να ματαιώνεται οριστικά η περίθαλψη, των κατακοίτων γερόντων και ανιάτων του νησιού μας, που είχε τάξει ως εκοπό ο Γεώργιος Σκλάβος πριν 4 0 χρόνια, αφήνοντας την περιουσία, και
είχε περιλάβει στους στόχους του το Ίδρυμά μας.
Πολλοί Κυθήριοι της Αυστραλίας και του εσωτερικού προσπάθησαν να μεταπείσουν τον κ. Σουρή, χωρίς αποτέλεσμα. Οι
πρόεδροι των κοινοτήτων του νησιού μας εξεφράσθησαν υπέρ
της αποστολής των χρημάτων του Κληροδοχήματος Σκλάβου και
η συντριπτική πλειονότητα του νησιού μας εξεφράζετο εναντίον της Κυθηραϊκής Αδελφότητας Κουηνσλάνδης. Σημαντική
προσπάθεια κατέβαλε ο συμπατριώτης μας Γεν. Γραμματέας του
Γπουργείου Μεταφορών κ. Γρηγόρης Κασιμάτης, ο ποίος, με
την ευκαιρία ταξειδιού του ·στό Σιδνεϋ, μετέβη στο Μπρίσμπαν
για να μεταπείσει τον κ. Σουρή' και τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου της Αδελφότητα. Οι προσπάθειές του όχι μόνον έμειναν
άκαρπες μπροστά στην ακαμψία του κ. Γ. Σουρή, αλλά και συνάντησε εχθρική στάση. Ό π ω ς , όμως, θα διαπιστώσουμε πιο
κάτω, οι προσπάθειες του Γρηγόρη Κασιμάτη απέδωσαν καρπούς τελικά, γιατί προκάλεσαν την απρέμβαση Χατζηπλή.
Από την πραγματικά δύσκολη θέση έβγαλε το Ίδρυμά ¡taς
ο συμπατριώτης μας Θεόδωρος Σουρής, από το Σικάγο των Ην.
Πολιτειών, ο οποίος προσέφερε ποσό 15.000.000 δρχ. για την
προώθηση του έργου της πτέρυγας κατακοίτων.
'Ετσι, με τη γενναία συμβολή του κ. Θ. Σουρή και με πρόσθετα χρήματα του Ιδρύματός μας, άρχισε το δεύτερο στάδιο κατασκευής του έργου τον Ιούνιο του 1986 και ολοκληρώθηκε το
Δεκέμβρη του ιδίου έτους. Για τον εξοπλισμό της πτέρυγας συνέβαλαν και άλλοι δωρητές, μεταξύ των οποίων ο συμπατριώτης
,Λ
·μας από το Σίδνεϋ κ. Λάκης Πούλος (Τζωρτζόπουλος) προσέφερε τα κρεββάτια και τα στρώματα. Τα εγκαίνια της πτέρυγας έγιναν στις 16.8.1987, με την παρουσία και του νέου μεγάλου ευεργέτη του Ιδρύματος κ. Θεοδώρου Σουρή.
Το πρόβλημα, ωστόσο, παρέμενε. Οι δαπάνες λειτουργίας της
πτέρυγας, ως πτέρυγας κατακοίτων, θα ήσαν πολύ υψηλές και
δε θα μπορούσε να τις αντιμετωπίσει το Ίδρυμά μας.Το Κληροδότημα Σκλάβου φαινόταν να χάνεται οριστικά για τα Κύθηρα. Η μόντ/ λύση που απέμενε ήταν η ανάθεση της υπόθεσης
σε'μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Αυστραλίας, το οποίο θα διεκδικούσε δικαστικώς το Κληροδότημα για τη συντήρηση και
λειτουργία της νέας πτέρυγας. Αυτό όμως απαιτούσε δαπάνη
πολλών εκατομμυρίων και κατάθεση σοβαρής εγγύησης για να
δεχθεί σοβαρό δικηγορικό γραφείο να αναλάβει την υπόθεση.
Το Ίδρυμά μας δεν είχε το δικαίωμα να διακυβεύσει σημαντικά περιουσιακά του στοιχεία για ένα δικαστικό αγώνα που μπορούσε να είναι μακροχρόνιος και με αβέβαιο αποτέλεσμα. Την
αδυναμία μας αυτή γνώριζε, ασφαλώς, η διοίκηση της Κυθηραϊκής Αδελφότητας και σ' αυτήν βασιζόταν.
(Συνεχίζεται)
Τ Ο ΝΕΟ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τ Η Σ «ΠΟΡΤΟΚΑΛI Α Σ » ΚΑΡΑΒΑ
Πρόεδρος Χαρ. Τ. Κρίδαρπς
Αντιπρόεδρος Γιάννης Δ. Kopwvatcg
Β' Αντιπρόεδρος Ευάγγελος Ν. Αρώνης
Γεν. Γραμματέας Χαρ. Αλ. Σούγιαννης
Γραμματεία ©εόδ. Δ. Περδικάρης
Ταμίας Γ. Χ. Τζωρτζόπουλος
Οικονομική Επιτροπή Μυριώ Γ. Κομηνού
Γ. Ζχχ. Σουρή ζ
Δημ. Σχέσεων I. Κ. Κορωναίος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ
Στις 5 Φλεβάρη 1988 η Αδ)τα πραγματοποίησε εκδήλωση στη
Λέσχη μας για τον Καραδά και τη γύρω περιοχή του.
Σε σχετική προλόγιση ο Τ. Κουκούλης είπε και τα εξής:
«Χρόνια τώρα η Αδ)τα συμπαρίσταται ηθικά και υλικά στο
πρώτο σωματείο των Καραβιτών η «Αφροδίτη» για την αξιοποίηση της Πλατειάς Άμμου. Και τα τελευταία 10 χρόνια παρακολουθεί και συμπαρίσταται στο έργο της «Πορτοκαλιάς» Σ ε
ακατοντάδες χιλιάδες ανέρχονται οι επιχορηγήσεις της Αδ)τας
προς τα δύο Σωματεία του Καραβά, διότι επέδειξαν μια ιδιαίτερη παραδειγματική δραστηριότητα και αγάπη για το πραγματικά όμορφο χωριό μας. θερμά συγχαρητήρια. Διαθέτω στο αρχείο
μου ιστορικό, περιηγητικό, φωτογραφικό και παραδοσιακό μαντ.νο.'ίτικο υλικό για τον Καραδά, που κι απ' το χωριό μου πιο
πολύ αγάπησα και το προσφέρω δωρεάν καθώς και τη σχετική
εργασία μου για να εκτυπωθεί σχετικό βιβλίο...»
Στη γιορτή αυτή έγινε εξιστόριση της ιστορίας του Καραβά
και περιήγηση νοερή στα πιο όμορφα μέρη του. Κυθήριοι νέοι
(μαθητές) απάγγειλαν Καραβίτικες μαντινάδες και προβλήθηκαν 250 έγχρωμες διαφάνειες από το Αρχείο του Τ. Κουκούλη.
Η Αδ)τα με την ευκαιρία της γιορτής προσέφερε σαν επιχορήγηση στο Σύλλογο Καραβιτών 10.000 δρχ.
Τ. 1Κ.
Δ Ω Ρ Ε Ε Σ ΠΡΟΣ Τ Η Ν ΙΕΡΑ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Α Η Κ Υ Θ Η Ρ Ω Ν
Κατά το έτος 1987 προσέφερον ευγενώς προς το Γενοιά Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων ol κάτωθι
τα εξής ποσά:
'Αλεξάνδρα Κολοκοτρώνη 2.601, Νικ. Φράγκος 10.000, I. Κορωναίος 2.000, Ι.Μ. Αγ. Σοφίας Ψυχικού 5.000, I. Τριφύλλης 10.000
Μ. Ντάλλα 6.000, Παν. Παπαδόπουλος 3.000. Γ. Δαμάσκος 3.800
Πηγή Μπερώ 5.000 Αικατ. Γ. Κασιμάτη 15.000, Γ. Δαμάσκος
6.307, I. Πρωτοψάλτης 5.000, Μ. Λογοθέτης 5.000, Αλέξανδρος
και Λέλα Μαρσέλλου 10.000, Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Ιάκωβος 70.000, Α. Λουράντος 5.000, Ειρ. Καστρισίου 5.000, Γ. Δαμάσκος 6.310, Πανγ Μαυρομμάτης 1.760, Γ. Στάθης 10.000, Μ.
Μαυρομμάτης 4.000, Τσάρλς Πάτερσον 1.230, Ν. Δάβαρης 5.000.
ΣΥΝΟΛΟ δρχ. 197.008.
Π Ω Α Ε I Τ A I
Παλαιά οικία με κήπο ,δύο υδατοδεξαμενές εκτάσεως 1.300
τ.μ. Επί της κεντρικής Πλατείας Καρβουνάδων, με πρόσοψη 17
μέτρων προς την πλατεία. Επίσης πωλείται λιόφυτο με χέρσο
κτήμα στην περιοχή Κεραμουτού.
Πληροφορίες Κ. Λουράντο, Δικηγόρο, Βοσπόρου 65 - 67 Ν
Σμύρνη, τηλ. 9348.493 και Γεώργιο I. Κασιμάτη 2361 26 S T R
ASTORIA N.T. τηλ. 718.9324922. USA.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ" ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΚΟ
Σ Τ Ι Σ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ:
ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ
Τ Ι Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΣΑΣ
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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 -

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Π Α Ν Τ Ο Σ ΤΥΠΟΥ Σ Τ Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΓΙΑΝΝΗ I ΦΑΜΕΛΗ
Γ Ι Α Ν Ν Ι Τ Σ Ω Ν 57

184 50 Ν Ι Κ Α Ι Α

Τ η Μ φ . 49 03 283

ΠΕΡΑΤΗ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Συνήλθε σήμερα την 23η Ιανουαρίου 198θ το Δ . Σ . του Συνδέσμου ΠΕΡΑΤΗ Κυθήρων στο Κοινοτικό κατ)μα της Κοινότητος Κυθήρων και επί τη λήξει του οικ. έτους1987 αιτθ(|>ασίζει να
συνταχθεί ψήφισμα ευχαριστίας προς το Συμβούλιο του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Λειδαδίου Κυθήρων και προς τα μέλη
αυτού για την παροχή νερού προς τον Σύνδεσμο κατά το έτος
1987 και μάλιστα δωρεάν με μόνη επιβάρυνση τη δαπάνη άντλισης. Το Συμβούλιο μετά από τα ανωτέρω ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο κ. Εμμ.
Κασιμάτη, τα μέλη του Συμβουλίου του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Λειβαδίου Κυθήρων καθώς και προς άπαντα τα εγγεγραμμένα μέλη του συνεταιρισμού αυτού για την ευγενή και κοινοφελή προσφορά τους προς το σύνολο των κατοίκων του Συνδέσμου
ΠΕΡΑΤΗ κατά την οποία προσέφεραν νερό δωρεάν προς το Σύνδεσμο κατά το έτος 1987 από τηνγεώτρηση του Συνεταιρισμού.
2. Αποφασίζει όπως αντίγραφο του παρόντος αποσταλεί στον
Ελαιογρικό Συνεταιρισμό Λειδαδίου Κυθήρων.
3. Αποφασίζει όπως αντίγραφο του παρόντος δημοσιευθεί εις
τον Τοπικό τύπο.
Ο Πρόεδρος: ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ: Γ. Χάρος, Γ. Κασιμάτης, Π. Μαρέντης, Ε. Κασιμάτης, Γ. Τσολάκος, Α. Μαρσέλος, Ν. Καλλίγερος Ν. Σωτήρχος.

ΠληροφορΙεζ —

ΑΘΗΝΑ -

ΚΥΘΗΡΑ

Παραλαβή —

Αποστολή

εμπορευμάτων:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΕΣ
Αγίου ΣπυρΙδϋΜχ: 77 —
Τηλ. 2930.450 -

ΓΑΛΑΤΣΙ

Πειραιά: 4127.846
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Σελ. 4

«ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΊΚΗ»

Κνθηραϊκη

Λέόχη

Πειραιά

— Στις 24 Γενάρη το πρωΐ
— Στις 3 Φλεδάρη πραγμαΤίραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γ. τοποιήθηκε η κάθε πρώτη ΤεΣυνέλευση του Συλλόγου Κα- τάρτη του μήνα συγκέντρωση
ραδιτών «Η Πορτοκαλιά» στην των Κυθηρίων Γυναικών ΠειΛέσχη μας.
ραιά στη Λέσχη. Στη συγκέντρωση πήρε μέρος και ο Πρόε— Την ίδια μέρα η Αδ)τα,
δρος της Αδ)τας και έγινε ανπραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή στο Ά ρ γ ο ς - Μύλους - ταλλαγή απόψεων.
Λεωνίδιο - Κεφαλάρι Ά ρ γ ο υ ς .
— Στις 5 Φλεβάρη η Αδ)τα
Από το Δ . Σ . συμμετείχαν οι πραγματοποίησε πνευματική εκ
Τάσης Κουκούλης, Βαγγ. Καδήλωση στη Λέσχη μας .αφιεδιέρης και Μανώλης Κομινός.
ρωμένη στον Καραδά και την
— Στις 26 Γενάρη η Ομογύρω περιοχή. Πετρούνια, Γεσπονδία Κερκυραϊκών Συλλόρακάρι, Μπρογγί, εξοχές, Κουγων Αττικής, πραγματοποίησε
λουκάθια, Ρούτσινας, Αγ. Νικόσυγκέντρωση για συζήτηση με
λα, Φανάρι, Πλατεία Ά μ μ ο . Η
εκπροσώπους των Επτανησια- γιορτή αυτή υπήρξε μια προσκών Συλλόγων με Επτανησια- φορά της Αδ)τας προς το δρακά θέματα. Από την Αδ)τα πα- στήριο Σύλλογο των Καραδιραβρέθηκε ο Τάσης Κουκούλης. - τών «Η Πορτοκαλιά», που γιορ— Στις 29 Γενάρη ο Εξωρ. τάζει τα 10 χρόνια του και συΣύλλογος Αλίμου πραγματο- νεχίζει το μεγάλο έργο του
ποίησε χοροεσπερίδα στο ΚένΣυλλόγου Αξιοποίησης της πλα
τρο «Μαρίδα». Από την Αδ)τα τείας Ά μ μ ο υ «Αφροδίτης». Η
προσήλθαν οι Τ. Κουκούλης που Αδ)τα πρόσφερε στο Σύλλογο
10.000 δρχ. Η περιγραφή της
έκαμε και σχετικό χαιρετισμό,
η Κούλα Κουκούλη και Τούλα εκδήλωσης γίνεται σε άλλη μας
στήλη.
Λυμπέρη.
Μια ·δραδυά γεμάτη αγάπη,
— Στις 6 Φλεβάρη έγιε 40
Κυθ. παράδοση, πολλή ευγένεια ήμερο μνημόσυνο του Αντώνη
προγραμματισμό και τάξη. Ό Βλαντή, που υπήρξε στέλεχος
μορφη και τέλεια η εμφάνιση, της Αδ)τας, στον Ι. Ναό Ευη απόδοση και το παίξιμο της αγγελιστρίας στον Πειραιά. Την
Αδ)τα εκπροσώπησαν οι Γιάνορχήστρας του Γιάννη Στάθη
(Σπιθέα). Που δεν πρέπει να νης Γαλάτης και Τ. Λυμπέρη.
λείπει από καμμιά εκδήλωση
— Στις 7 Φλεβάρη ο 'Επαρτων Κυθ. Σωματείων.
χος Κυθήρων κ. Γρηγόρης Στερ
— Στις 31 Γενάρη έγινε ο γιούλης επισκέφθηκε τη Λέσχη
γάμος της Κυθηρίας νέας Μαίμας στον Πειραιά, που πραγμαρης Κοντολέων - Τριανταφύλ- τοποιήθηκε μικρή λαϊκή συγκέν
λου που χρόνια χόρευε παραδο- τρώση, έκαμε ετήσιο απολογισιακούς χορούς στην Αδ)τα με
σμό των προγραμματισθέντων
τον Μιχάλη Υψηλάντη στον ιερό
και πραγματοποιηθέντων έργων
Ναό Αγ. Γεωργίου Κερατσινίου στα Κύθηρα. Προσφέρθηκαν
«Να ζήτε ατέλειωτα».
γλυκά και πίττα, ανταλλάγησαν απόψεις και ακολούθησε
— Την ίδια μέρα η Ελληνική
γεύμα στο «Αγλαμαίρ» στο
Σπηλαιολογική Εταιρεία, που
Τουρκολίμανο (βλέπε σε άλλη
σ' αυτήν δραστηριοποιείται η
μας στήλη).
κ α Ά ν ν α Πετροχείλου, πραγματοποίησε την ετήσια γιορτή
— Στις 8 Φλεβάρη ο πτυχιτης κοπής της Βασιλόπιττας στη
ούχος Αρχαιολόγος του Πανεμεγάλη αίθουσα Εστίας Νέας πιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Γ.
Σμύρνης. Έ π α ι ξ ε το μουσικό
Κουκούλης, που επεράτωσε τις
Συγκρότημα του Γιάννη Στάθη
μεταπτυχιακές σπουδές του εις
(Σπιθέα). Την Αδ)τα εκπροσώ- την Αγγλία, έδωσε σχετική διάπησαν οι Τ. Κουκούλης, Βαγγ. λεξη με θέμα: «Παλιόχωρα μύΜανωλέσος και Τ. Λυμπέρη.
θος και πραγματικότητα» στην

(EidAtíeis)

αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κυθηρίων στην Αθήνα(θεμιστοκλέους 5). Σε μια πνευματική εκδήλωση που πραγματοποίησε η Εταιρεία Κυθ. Μελετών. Με λίγα λόγια σε γλαφυρό ύφος, με πειστικότητα και επιστημονικά θεμελιωμένα ο θ .
Κουκούλης κράτησε σε διαρκή
προσοχή το ακροατήριό του και
ζωγράφισε ολοζώντανα τα κείμενά του σε έγχρωμες διαφάνειες (σλάϊτς). Για την εργασία
του αυτή επάξια έλαβε συγχαρητήρια από τους παρευρισκομένους Παν. Τζωρτζόπουλο Γεν.
Γραμματέα Προεδρείας της Κυβερνήσεως και αρκετούς Κυθηρίους εκπροσώπους της Επιστήμης και των Γραμμάτων, θερμά συγχαρητήρια.

γος Αυλεμονιωτών «Φιλόθενος»
πραγματοποίησε με επιτυχία το
«Αυλεμονιάτικο Αποσπέρι» του
στο κέντρο «Σπύρος» στο Παλαιό Φάληρο. Παραβρέθηκαν οι
Γιώργος και Γρηγόρης Κασιμάτης, από την Κυθ. Αδ)τα ο
Τάσης και Κούλα Κουκούλη και
εκπρόσωποι άλλων Κυθ. Σωματείων. θερμά συγχαρητήρια στο
«Φιλόξενο» για τη μεγάλη του
προσπάθεια και προσφορά στο
μικρό ολόλευκο «Ψαροχώρι»
του νησιού μας. Τον ολόχαρο
Αυλέμονα. Με το πολύ καλαίσθητο έντυπό σας προβάλλετε
το έργο σας και την εξελικτική
πορεία του Αυλέμονα στο δρόμο της προκοπής.

— Στις 15 Φλεβάρη από την
Επτανησιακή χορωδία πραγμα— Στις 12 Φλεβάρη ο Σύλ-ν τοποιήθηκε «Βραδυά Επτανησιλογος Ενοριτών του Προφήτη ακής Καντάδας στο Δημοτικό
Ηλία Καστέλλας Πειραιά πραγ- θέατρο Πειραιά. Την Αδ)τα εκματοποίησε τον ετήσιο αποκρι- προσώπησε η Τούλα Λυμπέρη.
άτικο χορό του στο κέντρο
— Στις 15 και 16 Φλεβάρη
«Γοργόνα» στη Φρεατίδα Πειη Εταιρεία Κυθ. Μελετών πραγραιά. Από την Αδ)τα παραβρέματοποίησε με επιτυχία « Έ κ θ ε
θηκαν οι Τάσης και Κούλα Κουση παλιάς Φωτογραφίας» στη
κούλη και η Τ. Λυμπέρη. Σ ε
σχετικό χαιρετισμό ο Πρόεδρος Λέσχη της Αθήνας. Από την Αδ.
επισκέφθηκε την έκθεση ο Τάτης Αδ)τας δήλωσε ότι η Αδ)
τα προσφέρει κάθε δυνατή ηθι- σης Κουκούλης κι έγραψε στο
κή και υλική συμπαράσταση στο σχετικό βιβλίο: «...Ένας φίλος
μεγάλο έργο της ανοικοδόμη- ήρθε απόψε απ' τα παλιά, φορσης του ναού Προφήτη Ηλία, τωμένος με χιλιάδες αναμνήκαι της κατασκευής σχετικού^ σεις...»! !
θρόνου στη μεγάλη Παλαιά Εικόνα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Που στεγάζεται από
πολλά χρόνια εκεί. Παρακάλεσε δε κάθε Κυθήριο ενορίτη να
συνδράμει την Αδ)τα στην προσ
πάθειά της αυτή.

— Το βράδυ της ίδιας μέρας
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σιβιτανιδίου Ιδρύματος, που εδρεύει στην Καλλιθέα, που αντιπρόεδρος του είναι η Κυθηρία κ. Μαρία Μαλιαρίδου - Κασιμάτη, πραγματοποίησε πνευματική εκδήλωση
στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας. Και σ' αυτήν βράβευσε και
απένειμε περί τις 300 τιμητικές διακρίσεις σε μαθητές σπουδαστές και εκπαιδευτικούς
αιμοδότες. Που με το αίμα που
πρόσφεραν ίδρυσαν τράπεζα αίματος με 920 φιάλες αίματος.

— Στις 14 Φλεβάρη μέλη
της Επιτροπής Κυθηρίων Γυναικών Πειραιά επισκέφθηκε το
Δημόσιο Ψυχιατρείο στο Δαφνί
και πρόσφερε σιγάρα και ιματισμό σε Κυθηρίους τροφίμους.
— Κάθε Παρασκευή βράδυ
θα λειτουργεί «Το Εργαστήρι»
στη Λέσχη μας στον Πειραιά.
Κυθήριες γυναίκες θα διδάσκουν κέντημα και πλέξιμο.
— Την ίδια μέρα ο Σύλλο-

Από την Αδ)τα προσήλθε ο
Πρόεδρος Τ. Κουκούλης.
Τ. Κ.

Ι Ι Ι Ι Τ Ι Ι Ι ΤΟΥ ΧΜ. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
οε δημοσίευμα μας

Στο τελευταίο φύλλο της Εφημερίδας «ΠΑΓΚΥΟΗΡΑ-Ι-ΚΗ»
ο φίλος Δ) ντής και Εκδότης της, Επίτιμος Γεν. Επ:ιθ)τής κ.
Παν. Κασνμάτης, βέτει έν* ερώτημα, σχετικά με την πρόσφατη
ανάμειξη μου στην πολιτική: Μια κι όλα τα μικρά προσωπικά
κόμματα είναι καταδικασμένα στις Βουλευτικές εκλογές του
1989, λόγω της Ενισχυομένης Αναλογικής, γιατί ικι εγώ δεν διάλεξα κάποιο από τ* μεγάλα κόμματα για να πολιτευθώ;
Το ερώτημα του αγαπητού μου κ. Κασιμάτη Θα ήταν απόλυτα δικαιολογημένο, αν εγώ ήμουν επαγγελματίας της Πολιτικής και ο μόνος ή τουλάχιστο ο δασικώτερ^ς στόχος μου ήτ*ν
εχλεγώ δουλευτής.
Συμέαίνει όμως τέτοιους στόχους να μην έχω. Δεν αποκλείω
δέδαια, το να είμαι υποψήφιος Βουλευτής σε κάποιες εκλογές,
έχοντας όμως πλήρη συνείδηση της μοίρας των μικρών κομμάτων στον τόπο μας, καδόλου δεν παίρνω επιπόνου το αρνητικό
ενδεχομένως αποτέλεσμ*. Είμαι και παραμένω Ακαδημαϊκός
δάσκαλος, που ο. μόνος του στόχος στην πολιτική είναι και 0α
μφί^ΐΐ για πάντα το να μπορεί να πει, να δημοσιεύσει ή να
εξηγήσει στο λαό πέντε μόνο πράγματα, που η Δαμόκλειος σπάθη του τα πάντα επιβλέποντος Αρχηγού, δεν θχ του τα ααγορεύει εν ονόματι μιας κακώς νοούμενης κομματικής πειθαρχίας.
Αυτή είναι η μόνη μου φιλοδοξία. Το να εκλεγώ Βουλευτής
εντελώς δ/ευτιρεύον.
ΝΙΚΟΣ

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ

Αίγα λόγια
για

tnv

προτομή

Ετάη

Ύστερα από σχετική πρόταση της Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Κ Γ Θ Η Ρ Α Τ ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩ Ν η Κοινότητα Κυθήρων ανέλαβε τον καταρτιομό μιάς Επιτροπής συλλογής χρημάτων με σκοπό τη φιλοτέχνηση της Προτομής του Σπύρου Στάη, ιδρυτού του Γυμνασίου Κυθήρων από ανεγνωρισμένο γλύπτη.
Η οΚινότητα συνέστησε επταμελή Επιτροπή με μέλη από Ποταμέ, Καρβουνάδα και Χώρα, άνοιξε στο Γ π ) μ α της Α Τ Ε Κυθήρων τον υπ' αριθ. 3530) 1 λογ) σμό που δέχεται εισφορές, έκαμε
θερμή έκκληση στον Κυθ. τύπο προς όλους τους Κυθήριους και
ιδιαίτερα τους ευεργετηθέντας από το κληροδότημα Στάη, και δι'
εγκυκλίων επιστολών ζήτησε να εισφέρουν τον οβολό τους για την
πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού.
Δυστυχώς, τα μέχρι τούδε αποτελέσματα της προσπάθειας μας
είναι φτωχά. Οι εισφορές στην Α Τ Ε Κυθήρων ανήλθαν στο ποσό των δρχ. 158.000, αν λάβωμε δε υπ' όψιν μας ¿τι μόνον η προτομή θα στοιχίσει 350.000 δρχ. πρέπει να καταβληθεί ακόμη
μεγάλη προσπάθεια για να συμπληρωθούν και τα άλλα έξοδα, όπως η αγορά μαρμάρινου βάθρου, μαρμάρινης στήλης επί της οποίας θα τοποθετηθεί η προτομή, χάραξη των γραμμάτων επί της
στήλης, έξοδα μεταφοράς εις Κύθηρα έξοδα διαρρύθμισης του
χώρου τοποθέτησης και τέλος τοποθέτηση.
Αυτά ως προς την προτομή Σπύρου Στάη.

ΝΕΑ

ΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Την Κυρίακή 24 Ιανουαρίου, έγινε στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιώς η Γενική Συνέλευση της Ενώσεως μας με θέματα:
1) Απολογισμός απερχόμενης Διοικήσεως.
2) Κοπή της πίττας
3) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ. Συμβουλίου.
Την συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους o Νομάρχης του·
Πειραιά και Νήσων κ. Ε. Κοντομάρης, ο συμπατριώτη μας και
συμπαραστάτης το·-> νησιού μας κ. θεόδ. Κατσανέιβας, ο πρόεδρος
της Κοινότητας Ανακυθήρων κ. Ε. Κατσανεβάκης, ο Γραμματέας
της Κοινότατος κ. Μαθ:ός Αγγελιουδάκης κ. ά.
Ο απερχόμενος Πρόεδρος Μύρων Αλεβιζάκης καλωσόρισε τους:
επισήμους και τα μέλη της Ενώσεως μας και ευχήθηκε σ' όλους;
Χρόνια -πολλά. Εκλέγονται στη συνέχεια μέλη Γ.Σ. οι: Παύλος;
Αλεβιζάκης, Νικ. Σμυρλάκης καιΓ. Κωνσταντίνου. Αργότερα ο>
Πρόεδρος ζήτησε από τ η Συνέλευση ενός λεπτού σιγή για τους
συμπατριώτες μας που έφυγαν από τ η ζωή κα: ανέφερε τα μεγάλα έργα που έγιναν στο νησί μας και που οι περισσότεροι τα είδαν
κατά τα εγκαίνια (προβλήτα, αλιευτικό καταφύγιο και ΔΕΗ που·
έγιναν στις 2 Ιουλίου 1987) και απαρίθμησε τα νέα έργα που·
έχουν προγραμματισθεί στο νησί μας.
Τοποθέτηση αναμεταδότη, 10 νέες γραμμές τηλεφώνου, πρόσληψη ενός αγροφύλακα, αγροτικό Ιατρείο, διαμόρφωση καμαρέλας 300.000 δρχ., ύδρευση Ποταμού 7.200.000 δρχ., αποπεράτωση κεντρικού δρόμου, αποπεράτωση παρακαμπτηρίου δρόμου Ποταμού, διαμόρφωση χώρου απορριμμάτων, διάνοιξη δρόμου πέρα;
Χαρχαλιανών, ηλεκτροφωτισμός προβλήτας όπου έγινε, τοποθέτηση Β Ι Ε Τ Σ Ε Φ για την επικοινωνία ¡ ε το πλοίο, διάνοιξη δρόμου προς Ξηροπόταμο, κατασκευή δεξαμενών εις βισκοτόπους, διάνοιξη Αγροτικών δρόμων, δενδροφύτευση στον Ποταμό και κατασκευή ξενώνα ιδιωτικής ή κοινοτικής εκμετάλλευσης.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ Υ Θ Η Ρ Α Τ Κ Ω Ν

ΜΕΛΕΤΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών διοργανώνει τ η Δευτέρα Τ
Μαρτίου 1988 και ώρα 8 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο των Κυθηρίων» (Θεμιστοκλέους 5, 7ος όροφ.) ομιλία του Κ α θ η γ η τ ή
Σεισμολογίας του Παν)μίου Αθηνών κ. Ιωάν. Δρακόπουλου με
θέμα: <Σεισμικότητα και σεισμική επικινδυνότητα του Ελληνικού
χώρου και ιδιαίτερα των Κυθήρων».
Το θέμα ενδιαφέρει άμεσα τα Κύθηρα γ ι ' αυτό και. σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την ομιλία του κ. Καθ^/γητή.
0

Πρόεδρος

ΔΗΜ. Α. ΚΟιΜΗΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΔΙΟΝ. Β. Κ Ο Γ Λ Ε Ν Τ Ι Α Ν Ο Σ

Σ τ η συνέχεια ο κ. Αλεβιζάκης ευχαρίστησε τον κ. Νομάρχη
τον κ. Θ. Κατσανέβα, τον Έ π α ρ χ ο Κυθήρων κ. Στεργιούλη για το
συνεχιζόμενο ενδιαφέρον τους για τα Αντικύθηρα, την Κυθ. Αδελφότητα για την παραχώρηση της Λέσχης για μαθήματα χορού
τ η δασκάλα δ&δα Αθηνά Περιστέρη, το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Πειραιώς, τον ιατρό κ. Γ. Φρέρη για τις υπηρεσίες του που
προσέφερε στα Αντικύθηρα, τον λυράρη μας κ. Μαν. Κατσανεβάκ η και τους Απανταχού Αντικυθ ηρίους.
Σ τ η συνέχεια μίλησε ο κ. Θεόδωρος Κατσανέβας που ευχήθηκε
Χρόνια πολλά και δήλωσε ότι θα συνεχισθούν τα έργα στα Αντικύθηρα. 0 Πρόεδρος της Κοιν. Αντικυθήρων ευχήθηκε επίσης
χρόνια πολλά και ειρηνικό το 1988 και δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα
υπερήφανος που βρίσκεται σήμερα κοντά μας και ευχαρίστησε τους

έργα που έγιναν στο νησι και αυτα που ϋα γι\
σύντομα και δήλωσε ότι θα είναι στη διάθεση μας.
Επίσης συζήτησε με τον Πρόεδρο της Κοινότητας αναλυτικά τα
προβλήματα του νησιού. Με πρόταση του κ. Κατσανέβα και ομόφωνη απόφαση κηρύχθηκαν από τη Συνέλευση ως επίτιμοι δημότες Αντικυθήρων ο κ. Βασ. Παπαδόπουλος, Ανδρέας Φούρας. και
Ευτύχης Κοντομάρης και οι 3 Νομάρχες που βοήθησαν να πραγματοποιηθούν τα έργα στο νησί μας. 'Επειτα ο κ. Νομάρχης με
τον κ. Κατσανέβα έκοψαν την πίττα του Συλλόγου.
Σ τ η συνέχεια μίλησε ο σύμβουλος Ιωάννης Γαλανάκης για τις
Πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν και ανακοίνωσε την ίδρυση Συλλόγου Γυναικών Αντικυθηρίων. Κατόπιν εκλέγονται εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. από τους κυρίους Σωτήρη ΙΙαπανικολάου, Δημ. Λιγοψυχάκη, Μαρία Πλουμίδη.
Το νέο Δ Σ . είναι: Πρόεδρος Διον. Νικολακάκης, Αντ) δρος I.
Γαλανάκης, Γεν. Γραμ. Μιχ. Ευστρατίου, Ταμίας Αθηνά Περιστέρη, Μέλη Σταματίνα Πατεράκη, Γ. Γαλανάκης, Λ. αΚτσανέ'βας, Μύρων Κατσανέβας, Βασ. Πατακάκης.
Αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον απερχόμενο Πρόεδρο Μύρωνα Αλεβιζάκη για το μεγάλο ενδιαφέρον στη/ πραγματοποίηση του ¡ιεγάλων έργων στο νησί μας.
—

— Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ι Σ : Η Αθηνά Γ. Γαλανάκη γέννησε στην Αθήνα ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Ευχόμεθα να τους ζήσει.
—

*

Εδώ όμως γεννάται σε πολλούς το ερώτημα. Τί θα γίνει με τη
Μαρία Στάη, της οποίας το κληροδότημα θα δουλεύει εσαεί υπέρ
της Νεολαίας <ιας που θέλει να σπουδάσει; Δεν πρέπει να τιμηθεί
και αυτή; Και βέβαια πρέπει. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το
ύψος των εισφορών που θα συγκεντρωθούν. Γι αυτό, ας αναλογισ τ ο ύ ν όλοι με σοβαρότητα πόσοι από τους λεγόμενους πνευματικούς ανθρώπους που κατέχουν σήμερα διακεκριμένες θέσεις στ·ς
Τέχνες και στις Επιστήμες θα ήταν αυτό που είναι χωρίς το Γυμνάσιο Κυθήρων;
Πόσοι γονείς τότε είχαν την οικονομική δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους εκτός Κυθήρων να περάσουν το Γυμνάσιο και
μετά να σπουδάσουν; Ασφαλώς πολύ λίγοι.
Ας γίνομε λοιπόν ρεαλισται εμείς οι ωριμότεροι, έστω και χωρίς
τη βοήθεια των νέων μας, οι οποίοι, προς το παρόν τουλάχιστον,
δεν μπόρεσαν να μας βηθήσουν όσο έπρεπε ίσως επειδή δεν έχουν
ακόμη συνειδητοποιήσει αρκετά τις υποχρεώσεις τους και ας πράξουμε το καθήκον μας. Η εκπλήρωση κάθε χρέους δεν αποτελεί παράδειγμα μόνο για τους νέους μας αλλά κυρίως είναι αναγνώριση
του έργου και της προσφοράς των μεγάλων Κυθηρίων Ευεργετών
μας. Και δεν πρέπει να ξεχνά;χε ότι η πατρίδα μας έχει ακόμη πολλούς μεγάλους Ευεργέτες, πλην του ζεύγους Στάη, τους οποίους
επιβάλλεται να τιμήσει. Η αδιαφορία και η λησμονιά δεν οδηγούν
πουθενά.
ΝΙΚ. θ . Ν Ι Κ Η Φ 0 Ρ Α Κ Η Σ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συμπατριώτες και

Συμπατριώτισσες,

Υπάρχει για μας τους Κυθήριους της σημερινής γενιάς ένα ανεξόφλητο χρέος που οφείλομε σε κάποιον, ο οποίος
μας ευεργέτησε όλους. Πρόκειται για το μεγάλο Κυθήριο
Πολιτικό Σπύρο Στάη. Χάρη σ' αυτόν όλοι εμείς φοιτήσαμε στο Γυμνάσιο και πάρα πολλοί από την σπουδάζουσα νεολαία των Κυθήρων ευεργετέθηκαν και ευεργετούνται από
το κληροδότημα Στάη.
Ο Κυθ. Σύνδεσμος Αθηνών διερμηνεύοντας τα αισθήματα ευγνωμοσύνης της γενιάς μας προς την προσωπικότητα
του Σπύρου Στάη πρότεινε την ανέγερση της προτομής του
στα Κύθηρα. Αυτό το έργο πρέπει να πραγματοποιηθεί με
την συνεισφορά όλων των Κυθηρίων που ανέκαθεν έδειξαν
πόσο τιμούν τους ευεργέτες τους. ' Ηδη συστήθηκε Επιτροπή για το έργο αυτό και ανοίχτηκε λογαριασμός στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, Υπ) μα Κυθήρων αριθ. 3530)1.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς, η Επιτροπή:

—

\ — ΘΑΝΑΤΟΙ: 0 Νικ. Σ. Προγουλάκης ετών 54 απεβίωσε και
•ζηλεύτηκε στο Καστέλι Κισσάμου Κρήτης.
Η Αικατερίνη Λυμπεροπούλου ετών 78 απεβίωσε στον Πειραιά και ετάφη στο Νεκροταφείο Νικαίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΛΓΤΣΟΣ

Νικ. Νικηφοράκης Πρόεδρος Κοιν. Κυθήρων - Παν. Πρωτοψάλτης Πρόεδρος Κοιν. Ποταμού - Νικ. Στάθης Πρόεδρος Κοιν.
Καρβουνάδων - Ζαχ. Κασιμάτης Επιχειρηματίας - Παν. Καντιώτος Συντ. Ταμειακός - Κομινός Γ. Δ) ντής O T E Ποταμού - Ελένη Χάρου Δ) ντρια Γυμνασίου Κυθήρων.

