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ε μια άκρως παραγωγική περίοδο έχει
εισέλθει ο Δήμος μας τους τελευταίους
μήνες, αφού έχει ξεκινήσει η εκτέλεση

σημαντικών δημοτικών έργων που δημο-
πρατήθηκαν μέσα στο 2017.
Δυστυχώς, οι καθυστερήσεις που πλέον
υπάρχουν από τη στιγμή της δημοπράτησης
μέχρι τη στιγμή της εκτέλεσης ενός έργου,
είναι τόσο μεγάλες όσο ποτέ στο παρελθόν.
Η διόγκωση της γραφειοκρατίας σε συνδυα-
σμό με την απουσία ενός απλού και ευέλι-
κτου πλαισίου ελέγχου των δημοτικών
αποφάσεων, απαλλαγμένου από περιττές
διαδικασίες και ανούσιες τυπικότητες, δημι-
ουργούν συνθήκες αρνητικές για τη λειτουρ-
γία των Δήμων. Οι «χρυσές εποχές» για την
Αυτοδιοίκηση πέρασαν. Οι εποχές χωρίς
ελέγχους και γραφειοκρατία έδωσαν τη
θέση τους στη σημερινή τραγική κατάσταση
που βιώνουν όλοι οι Δήμοι της Χώρας.
Παρά τα πολλά γραφειοκρατικά προβλή-
ματα και την τεράστια έλλειψη προσωπικού
(σήμερα ο Δήμος μας διαθέτει το λιγότερο
προσωπικό στην ιστορία του), καταφέραμε
μέσα στο 2017 να πραγματοποιήσουμε 17
δημοπρασίες έργων, προμηθειών και υπη-
ρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού
1.800.000€. Πρόκειται για σημαντικά έργα
υποδομής, έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα
που σταδιακά βελτιώνουν την ποιότητα
ζωής στο νησί μας: η ανάπλαση των Φρα-
τσίων, η ανάπλαση στα Σκλαβιάνικα, η συν-
τήρηση των δεξαμενών ύδρευσης που δεν
είχαν συντηρηθεί επί πολλά χρόνια, η συν-
τήρηση των σχολείων που πλέον γίνεται
συγκεντρωτικά και όχι αποσπασματικά, οι
παιδικές χαρές, οι νέες γεωτρήσεις, η δημο-
τική οδοποιία, ο δρόμος της Αγίας Αναστα
σίας, τα τεχνικά ομβρίων υδάτων, ο δρόμος
της Καμαρέλας στα Αντικύθηρα, ο παραλια-
κός φωτισμός στο Καψάλι, ο δρόμος προς το
Κοιμητήριο Χώρας, η συντήρηση του πλακό-

στρωτου Καψαλίου και η κατασκευή προ-
στατευτικού τοιχίου, η ανακατασκευή του
Δημοτικού Μεγάρου Ποταμού. Τα περισσό-
τερα από αυτά ήδη εκτελούνται και ολοκλη-
ρώνονται σταδιακά.
Παράλληλα, άμεσα ξεκινούν οι δημοπρατή-
σεις νέων έργων για το 2018, μέσα στα
οποία είναι και τα μεγάλα έργα της Περιφέ-
ρειας όπως το δίκτυο ύδρευσης της Αγίας
Πελαγίας (3.100.000€), η δημοτική οδοποιία
(2.475.000€), το νέο αθλητικό κέντρο στο
Μανιτοχώρι (510.000€) και το Τοιχίο στο Τε-
λωνείο της Αγίας Πελαγίας (100.000€).
Η Δημοτική Αρχή, σε αντίθεση με ό,τι συνέ-
βαινε στο παρελθόν, ενημερώνει διαρκώς
για την πορεία δημοπράτησης και υλοποί-
ησης όλων των έργων, αλλά και για τις δυ-
σκολίες τους, ώστε οι δημότες να έχουν μια
πλήρη και σφαιρική ενημέρωση για ό,τι συμ-
βαίνει γύρω τους.
Έτσι θα συνεχίσουμε και στην επόμενη πε-
ρίοδο, σταθερά προσηλωμένοι στην διαρκή
δημοπράτηση και εκτέλεση έργων, στην βελ-
τίωση της καθημερινότητας και στην προ-
σπάθεια επίλυσης όσο το δυνατόν
περισσότερων προβλημάτων από αυτά που
παραλάβαμε. Με πίστη στις αρχές της χρη-
στής διοίκησης και της διαφάνειας, συνεχί-
ζουμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας, όχι
μόνο στην τρέχουσα δημοτική περίοδο,
αλλά και στην επόμενη.

Καλό Καλοκαίρι!

Στράτος Χαρχαλάκης
-Δήμαρχος-
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ην Πέμπτη 28/6/2018 ο Δήμαρχος Κυ-
θήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, συ-
νοδευόμενος από τον Τεχνικό

Σύμβουλο του Δήμου κ. Δημήτρη Μπογια-
τζή, συναντήθηκε με στελέχη του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης από το
γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού κ.
Αλέξη Χαρίτση. Αντικείμενο της συνάντησης
ήταν η χρηματοδότηση από το εθνικό σκέ-
λος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων των μελετών για δύο μεγάλης
σημασίας αναπτυξιακά έργα, το Δημοτικό
Σφαγείο (για το οποίο ο Δήμος μας έχει ολο-
κληρώσει την Μελέτη Σκοπιμότητας και Βιω-
σιμότητας) και το Καταφύγιο Τουριστικών
Σκαφών - Μαρίνα. Οι δύο αυτές μεγάλες 
αναπτυξιακές υποδομές δεν απασχόλησαν 
ουσιαστικά το Δήμο τα προηγούμενα χρό-
νια, ωστόσο ήδη από το 2015 η σημερινή 

Δημοτική Αρχή επέδειξε ιδιαίτερη κινητικό
τητα. Σε ό,τι αφορά τα Σφαγεία, ο Δήμος εκ-
πόνησε την προμελέτη που κατέδειξε την
αναγκαιότητα και την βιωσιμότητα του
έργου. Για το θέμα της Μαρίνας, υπήρξαν
διαρκείς επαφές και διαβουλεύσεις με το
αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού και επιβε-
βαιώθηκε ότι οι μελέτες που προϋπήρχαν
για τον Πίσω Γυαλό Καψαλίου (για τον
οποίο υπάρχει χωροθέτηση με ΦΕΚ από το
2005) δεν μπορούν πλέον να εφαρμοστούν
και πρέπει να εκπονηθούν εκ του μηδενός,
γεγονός που συνεπάγεται μεγάλο κόστος
και διαδικασίες λόγω και της αλλαγής της 
νομοθεσίας προς το δυσχερέστερο.  
Το απόγευμα τις ίδιας ημέρας ο Δήμαρχος
συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Αθλητι-
σμού κ. Γιώργο Βασιλειάδη με θέμα συνάν-
τησης το αίτημα του Δημάρχου για την

εκπόνηση από την Γενική Γραμματεία Αθλη-
τισμού των μελετών που απαιτούνται για
την κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου επί
οικοπέδου που έχει παραχωρηθεί για το
σκοπό αυτό από την Εγχώριο Περιουσία
στην περιοχή των Φρατσίων. Ο Υπουργός
δεσμεύθηκε να παραδώσει στο Δήμο προ-
τυποποιημένα σχέδια μελετών μικρού κλει-
στού γυμναστηρίου, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, τα οποία ωστόσο θα πρέπει να
προσαρμοστούν κατάλληλα. 
Δυστυχώς, μέσα στις εποχές των αδρών χρη-
ματοδοτήσεων προς την Αυτοδιοίκηση, σε
εποχές απείρως λιγότερων γραφειοκρατι
κών απαιτήσεων και ελέγχων και μεγάλων
δυνατοτήτων όπως η δυνατότητα ανάθεσης 
εκπόνησης μελετών με τις διατάξεις του
Ν.3316/2005 που πλέον δεν ισχύει, οι τρεις
αυτές μεγάλες αναπτυξιακές υποδομές για
το νησί μας (Σφαγείο, Μαρίνα και Κλειστό
Γυμναστήριο) δεν τέθηκαν ως προτεραι-
ότητα, με αποτέλεσμα σήμερα η υλοποίησή
τους να απαιτεί πολύ πιο δυσχερείς διαδι-
κασίες ωρίμανσης και προετοιμασίας, τις
οποίες ωστόσο η Δημοτική Αρχή είναι απο-
φασισμένη να προωθήσει - όσο χρονικό διά-
στημα και αν απαιτηθεί - όπως εξάλλου
έκανε και κάνει και με τα υπόλοιπα έργα
που εκτελούνται στο νησί μας και τα οποία
επί πολλά χρόνια δεν είχαν υλοποιηθεί.

τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής
των Ελλήνων παρέστη και μίλησε την

Τρίτη 26/6 ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστρά-
τιος Χαρχαλάκης. 

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η αποκατά-
σταση των καμένων εκτάσεων του νησιού
και οι προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξής του.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Νήσων κ. Π. Χατζηπέρος, ο πρώην
Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου και
πρώην υπηρεσιακός Υπουργός Περιβάλλον-
τος κ. Γρηγόρης Τσάλτας, εκπρόσωποι της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, του Δα-
σαρχείου, του ΕΛΓΟ Δήμητρα και της Ελλη-
νικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. 

Οι συμμετέχοντες Βουλευτές έθεσαν ερωτή-
ματα και υπήρξε παραγωγικός διάλογος, με
το Δήμαρχο Κυθήρων να θέτει σοβαρά ζη-
τήματα για την διαχείρισης του περιβάλλον-
τος και την προστασία του νησιού από
ακραία φαινόμενα πολιτικής προστασίας. 

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε την πρόεδρο της
Επιτροπής, Βουλευτή Χαλκιδικής κα. Αικατε-
ρίνη Ιγγλέζη και τα μέλη της Επιτροπής για
το ενδιαφέρον τους πάνω στο σοβαρό αυτό
θέμα και ζήτησε οι προτάσεις των τοπικών
κοινωνιών να μετατραπούν σε πράξη από τα
νομοθετικά όργανα και την Κυβέρνηση.
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ο μεγαλύτερο έργο υποδομής και
ανάπτυξης των τελευταίων ετών εκτε-
λείται ήδη στο Δήμο μας. Η διαχεί-

ριση των απορριμμάτων στα Κύθηρα και τα
Αντικύθηρα λαμβάνει νέες διαστάσεις μετά
την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου αποκα-
τάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθε-
σης Απορριμμάτων στον Λαχνό (Κύθηρα)
και στους Μύλους (Αντικύθηρα). Το έργο πε-
ριλαμβάνει τη δημιουργία 2 νέων υπερσύγ-
χρονων Χώρων Υγειονομικής Ταφής
Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στις θέσεις των 2 ση-
μερινών ΧΑΔΑ, ενώ προβλέπεται η προμή-
θεια 2 καινούργιων απορριμματοφόρων,
ενός  φορτωτή και ενός φορτηγού για το

ο έργο έχει προϋπολογισμό
292.000,00€ και χρηματοδοτείται από
ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττι-

κής βάσει Προγραμματικής Σύμβασης με το
Δήμο Κυθήρων. Μετά τη διενεργηθείσα δη-
μοπράτηση, επιτεύχθηκε έκπτωση 43,66%
και το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχε-
ται σε 165.442,90€ (με το ΦΠΑ).

Δήμο μας. Παράλληλα, στο Λαχνό Κυθήρων
θα εγκατασταθεί μια σύγχρονη μονάδα κομ-
ποστοποίησης, ενώ προβλέπεται η σύνδεση
του χώρου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας
(νερό και ΔΕΗ). 

Σε μια περίοδο που πολύ μεγάλα νησιά (π.χ.
Ζάκυνθος, Κέρκυρα κ.λπ.) αδυνατούν να επι-
λύσουν το μείζον ζήτημα της καθαριότητας
και της αποκομιδής και διαχείρισης των
απορριμμάτων, ο Δήμος μας σε συνεργασία
με την Περιφέρεια Αττικής, δημιουργούν 2 
σύγχρονες μονάδες διαχείρισης, που θα 
αποτελούν κληρονομιά για τα επόμενα 30
χρόνια. 

Η επί χρόνια μη αξιοποιηθείσα μελέτη, επι-
καιροποιήθηκε από τη Δημοτική Αρχή σε
συνεργασία και με τον Σύλλογο των Φρα-
τσίων που συνέδραμε σημαντικά, και επι-
τεύχθηκε η χρηματοδότηση του έργου που  
η τοπική κοινωνία της περιοχής ανέμενε επί
σειρά ετών. 

Προβλέπεται η συνολική ανάπλαση της
Πλατείας, νέοι φωτισμοί, φυτεύσεις και λοι-
πές αρχιτεκτονικές εργασίες, που στόχο
έχουν να δημιουργήσουν ένα αρχιτεκτονικό
σημείο αναφοράς για τα κεντρικά Κύθηρα.

Το μεγάλο αυτό έργο χρηματοδοτείται από
το Π.Ε.Π. Αττικής και η δημοπράτησή του
έγινε στις 17/11/2015. Λόγω των γνωστών 
γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, το έργο ξε-
κίνησε σχεδόν 1μιση χρόνο μετά τη δημο-
πράτησή του, δηλαδή την άνοιξη του 2017.
Ανάδοχος είναι η κατασκευαστική εταιρεία
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕ, ενώ στην κατασκευή των
έργων στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα δρα-
στηριοποιούνται και τοπικά συνεργεία, γε-
γονός σημαντικό αφού μέρος του
προϋπολογισμού των εργασιών αποδίδεται
με τον τρόπο αυτό στην τοπική κοινωνία.
Αναλυτική παρουσίαση του έργου θα γίνει
σε επόμενο τεύχος.
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Ένα έργο για τις επόμενες γενιές υλοποιείται!

Υλοποιείται η Ανάπλαση
της Πλατείας
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πεγράφη ανάμεσα στην Περιφερειάρχη
Αττικής κα. Ρένα Δούρου και το Δή-
μαρχο Κυθήρων κ. Ευστράτιο Χαρχα-

λάκη η Προγραμματική Σύμβαση για την
εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Νέων
Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Μανιτοχώρι
Κυθήρων», προϋπολογισμού 510.000,00€
με το Φ.Π.Α. που χρηματοδοτείται από την
Περιφέρεια Αττικής και δημοπρατείται από
το Δήμο Κυθήρων. 

Η μελέτη υπήρχε από την περίοδο 2003-
2004 και έκτοτε δεν είχε αξιοποιηθεί. Το
έργο είχε αρχικά χρηματοδοτηθεί το 2002
από τη Γ.Γ. Αθλητισμού μέσω του Προγράμ-
ματος "Ελλάδα 2004-Δίκτυο Προπονητη-
ρίων" και η σχετική μελέτη έγινε αποδεκτή
από το Δ.Σ. με την απόφαση 278/2004,
ωστόσο το έργο δεν υλοποιήθηκε ποτέ
(παρά το γεγονός ότι είχε δημοπρατηθεί) με
αποτέλεσμα μια πλήρως ολοκληρωμένη και
εγκεκριμένη μελέτη να παραμείνει αναξιο

ποίητη επί σειρά ετών. Το 2015 η παρούσα
Δημοτική Αρχή αποφάσισε την επικαιροποί-
ηση των μελετών και τη λήψη όλων των
αδειοδοτήσεων με τη συνδρομή τεχνικού
συμβούλου εξασφαλίζοντας παράλληλα το
ποσό για την εκτέλεση του έργου με ίδιους
πόρους της Περιφέρειας Αττικής. 

Έτσι, με σοβαρή τεχνοκρατική δουλειά και
υποστήριξη, ένα έργο μεγάλης σημασίας για
όλο το νησί παίρνει το δρόμο της δημοπρά-
τησης αποδεικνύοντας ότι η Δημοτική Αρχή
εργάζεται μεθοδικά και σταθερά αξιοποιών-
τας μελέτες ξεχασμένες για πολλά χρόνια.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν
αφορούν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμέ-
νου χώρου άθλησης στον οικισμό «Μανιτο-
χώρι» Κυθήρων και περιλαμβάνουν:

- Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ 
- Κατασκευή χώρου υπαίθριας άθλη-
σης με όργανα εκγύμνασης (gym park)
- Κατασκευή εγκαταστάσεων για
άλμα εις ύψος
- Κατασκευή εγκαταστάσεων για
άλμα εις μήκος
- Κατασκευή εγκαταστάσεων για
σφαιροβολία
- Κτίριο αποδυτηρίων με ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο εξυπηρέτησης Ατόμων
Με Αναπηρία (ΑΜΕΑ)
- Κτίριο με χρήση ως αναψυκτήριο
- Περίφραξη
- Ηλεκτροφωτισμός
- ‘Ο,τι γενικά κριθεί απαραίτητο ως
συνοδό έργο της δραστηριότητας

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις όπως έχουν
προταθεί, πληρούν τις προδιαγραφές που 

ορίζει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (γή-
πεδο καλαθοσφαίρισης). Ο σχεδιασμός των
υπόλοιπων αθλητικών εγκαταστάσεων έγινε
βάσει των οδηγιών του Συνδέσμου Ελληνι-
κών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων
(ΣΕΓΑΣ). 

Η συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση θα
είναι η πρώτη πλήρως αδειοδοτημένη αθλη-
τική υποδομή στο νησί μας και για πρώτη
φορά θα κατασκευαστούν στο νησί χώροι
προπόνησης και άθλησης για τα υποχρεω-
τικά αθλήματα όσων επιθυμούν να εισαχ-
θούν στις γυμναστικές ακαδημίες και τις
στρατιωτικές, αστυνομικές και πυροσβεστι-
κές σχολές αίροντας μια χρόνια εκκρεμό-
τητα που ταλαιπωρούσε τη νεολαία του
νησιού. 
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ΝΕΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
Ένα έργο προϋπολογισμού

510.000,00€!

υ



μεσα δημοπρατείται το μεγάλο έργο
«Ανακατασκευή Γέφυρας Μάκρωνα
και Παράλληλες Οδικές Εργασίες
Νήσου Κυθήρων», που χρηματοδο-

τείται με 1.800.000€ από την Περιφέρεια
Αττικής. 

Πρόκειται για έργο μεγάλης σημασίας όχι
μόνο για την Τ.Κ. Μητάτων, αλλά για όλο το
νησί, αφού με την κατασκευή της καινούρ-
γιας γέφυρας Μάκρωνα, ενισχύεται η οδική
ασφάλεια και διευκολύνεται η πρόσβαση
από και προς τις τουριστικές περιοχές της
Παλαιοπόλεως και του Αβλέμωνα, που σή-
μερα είναι δυσχερής κυρίως για μεγάλα
οχήματα και τουριστικά λεωφορεία (από το
συγκεκριμένο σημείο). 

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
έργου εγκρίθηκε στις 15/7/2008 από τη Δι-
εύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της
Περιφέρειας Αττικής. Η έγκριση της οριστι-
κής μελέτης του έργου έγινε με την από-
φαση 61/2009 της Νομαρχιακής Επιτροπής
Υποδομών της Νομαρχίας Πειραιά. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, με την
387/2011 ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε
την πρόταση ένταξης του έργου στο Π.Ε.Π.
Αττικής (ΕΣΠΑ), στη Θεματική Προτεραι-
ότητα «Περιφερειακές – Τοπικές Οδοί». 

Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή απέρριψε
την εκτέλεση του έργου θέτοντας άλλες
προτεραιότητες (παρά το γεγονός ότι
υπήρχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και
ξεκάθαρη πολιτική βούληση της τότε περι-
φερειακής αρχής για την εκτέλεσή του), με

αποτέλεσμα να χαθεί για το νησί μια μεγάλη
χρηματοδότηση και να μην εκτελεστεί ένα
σημαντικό αναπτυξιακό έργο που η τοπική
κοινωνία και οι κάτοικοι των Μητάτων ζη-
τούν επί πολλά χρόνια. 

Η νέα Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή
ζήτησε την ένταξη του έργου στον Προϋπο-
λογισμό της Περιφέρειας, κάτι που επιτεύχ-
θηκε χάρη στη σύμφωνη γνώμη της
Περιφερειάρχου κας. Δούρου και του Αντι-
περιφερειάρχη κ. Χατζηπέρου, που έθεσαν
το συγκεκριμένο έργο ως μια από τις σημαν-
τικότερες αναπτυξιακές προτεραιότητες της
Περιφέρειας στα Κύθηρα. 

Επισημαίνεται ότι το ποσόν των 1.800.000€
προκύπτει με βάση τις επίσημες τιμές του
Υπ. Υποδομών και συμπεριλαμβάνει: 18%
εργολαβικό όφελος, 15% απρόβλεπτα, 24%
Φ.Π.Α., δαπάνες αρχαιολογικής εποπτείας
και αναθεώρηση, που προβλέπονται στην
κείμενη νομοθεσία για όλα τα δημόσια
έργα.
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Η προηγούμενη Δημοτική
Αρχή απέρριψε την εκτέ-
λεση του έργου θέτοντας
άλλες προτεραιότητες -
παρά το γεγονός ότι
υπήρχε εξασφαλισμένη
χρηματοδότηση.

Η νέα Γέφυρα του Μάκρωνα σε τροχιά
υλοποίησης
‘α



μεσα διενεργείται ο Πανελλήνιος
Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για την
«Ανέγερση Μνημείου Σφουγγαράδων
στα Αντικύθηρα», που χρηματοδοτεί-

ται από την Περιφέρεια Αττικής με 74.400€. 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μνη-
μείου που θα τιμά τους Συμιακούς σφουγ-
γαράδες που το 1900-1901 ανακάλυψαν και
ανέλκυσαν το περίφημο Ναυάγιο των Αντι-
κυθήρων, προσφέροντας τους ανεκτίμητους
αυτούς αρχαιολογικούς θησαυρούς στο
Έθνος. 

Το έργο θα εκτελεστεί με Πανελλήνιο Δημό-
σιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό, μεταξύ των
μελών του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τε-
χνών Ελλάδος, σύμφωνα με την ειδική νο-
μοθεσία που διέπει τα καλλιτεχνικά έργα και
προβλέπει την απόδοση χρηματικού επά-
θλου στους συμμετέχοντες που θα προκρι-
θούν στις τρεις πρώτες θέσεις, ο πρώτος εκ
των οποίων θα αναλάβει και την κατασκευή
του Μνημείου.

πογράφτηκε η Προγραμματική Σύμ-
βαση για την εκτέλεση του έργου «Επι-
σκευή και Συντήρηση Δημοτικής

Οδοποιίας Νήσου Κυθήρων», που χρηματο-
δοτείται με 2.475.000€ από την Περιφέρεια
και αφορά την αποκατάσταση και ασφαλτό-
στρωση των οδών: α) προς παραλία Μελι-
δονίου, β) από Αγία Πελαγία προς Αγία
Αναστασία, γ) Διακοπουλιάνικα – Προγκί –
Άγιος Ιωάννης Γερακαρίου και δ) προς πα-
ραλία Κακής Λαγκάδας. 

Ο Δήμος Κυθήρων ανέλαβε ήδη από το φθι-
νόπωρο του 2014 (δηλαδή αμέσως μόλις
ανέλαβε καθήκοντα η νέα Δημοτική Αρχή)
την σύνταξη μελετών οδοποιίας, την αποτύ-
πωση, αδειοδότηση και κάθε άλλη διαδικα-
σία που απαιτείται για τους δρόμους
αυτούς, συγκροτώντας μετά από μεθοδική
και τεχνοκρατική δουλειά φακέλους πλή-
ρους ωριμότητας, με αποτέλεσμα τη χρημα-
τοδότηση ενός πολύ σημαντικού έργου
οδοποιίας στο νησί μας, που λύνει προβλή-
ματα δεκαετιών και αίρει την απομόνωση
συγκεκριμένων περιοχών, όπως των οικι-
σμών Διακοπουλιάνικα, Προγκί και Γερα-
κάρι.
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Τιμούμε τους Σύμιους
Σφουγγαράδες του
Ναυαγίου των Αντικυθήρων
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να χρόνιο αίτημα των κατοίκων της
Αγίας Πελαγίας ικανοποιείται χάρη
στην στενή συνεργασία της Περιφέ-

ρειας Αττικής με το Δήμο Κυθήρων. Το επί
πολλά χρόνια ημιτελές και επικίνδυνο τοιχίο
στην παραλιακή οδό της Αγίας Πελαγίας,
κάτω από το παλαιό Τελωνείο, πρόκειται να
ανακατασκευαστεί πλήρως μέσα από το
έργο που θα δημοπρατηθεί τους επόμενους
μήνες και έχει προϋπολογισμό 100.000€
που καλύπτεται από ίδιους πόρους της Πε-
ριφέρειας. Η σημερινή εικόνα του τοιχίου,
στο πλέον κεντρικό σημείο της Αγίας Πελα-
γίας, βλάπτει την αισθητική και τον τουρι-
σμό. Η αξιοποίηση της υπάρχουσας
αρχιτεκτονικής μελέτης θα επιλύσει μια πο-
λυετή εκκρεμότητα αναβαθμίζοντας την ει-
κόνα του οικισμού. 
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ΤΟΙΧΙΟ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ
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εκίνησε η εργολαβία για τη συντήρηση
των σχολικών μονάδων των Κυθήρων.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 100.000€

και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του
Δήμου μας. Σε αντίθεση με τις αποσπασμα-
τικές δαπάνες ανά σχολείο των προηγούμε-
νων διοικήσεων, η δική μας Δημοτική Αρχή
επέλεξε να συγκεντρώσει τις ανάγκες των
σχολείων του νησιού σε μία μελέτη και σε
μία εργολαβία που αφορά συγκεντρωτικά
όλες τις σχολικές μονάδες. Το έργο δημο-
πρατήθηκε με την διαδικασία του ανοικτού
διαγωνισμού και επιτεύχθηκε έκπτωση
31,84%. Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση
εργασιών στο Δ.Σ. Ποταμού (κατασκευή και-
νούργιου στεγανού βόθρου, καινούργιας
εξωτερικής περίφραξης), στο Δ.Σ. της Χώρας
(νέος συνθετικός τάπητας ταρτάν και περι-
φράξεις), στο Γυμνάσιο - Λύκειο (αντικατά-
σταση παλαιών κουφωμάτων, βαψίματα,
λοιπές επισκευές) και στο Νηπιαγωγείο Αγ.
Πελαγίας (ελαιοχρωματισμοί περιφράξεων).

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση
υπαίθριων οργάνων γυμναστικής στο προ-
αύλιο του Γυμνασίου -–Λυκείου (Gym Park),
ενώ προγραμματίζεται άμεσα η συντήρηση
και εξοπλισμός του Δημοτικού Σχολικού Γυ-
μναστηρίου στο Δ.Σ. Χώρας, το οποίο θα
αποτελέσει μια ευχάριστη διέξοδο για τα
παιδιά μας, και όχι μόνο. 
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Υλοποιείται η Ανάπλαση
στα Σκλαβιάνικα

Δρόμος Καμαρέλας Αντικυθήρων

να χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής Σκλαβιανίκων της Τ.Κ. Μητάτων
υλοποιείται από τη Δημοτική Αρχή. Το έργο είχε ζητηθεί από τους κατοίκους
εδώ και πολλά χρόνια και είχε δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση ότι εν-

τάσσεται μέσα στο μεγάλο έργο της ανάπλασης των Μητάτων που εγκαινιάστηκε τον
Ιούλιο του 2017. Καθώς αυτό δεν ίσχυε, η Δημοτική μας Αρχή υλοποίησε τη δέσμευσή
της και χρηματοδότησε την ανάπλαση των Σκλαβιανίκων με ίδιους πόρους. Το έργο
έχει προϋπολογισμό 65.000€ και ανάδοχος είναι ο κ. Δημήτριος Μάρκος. 

Καμαρέλα είναι μια από τις ομορφότερες τοποθεσίες στα Αντικύθηρα, ένας
τόπος ιδιαίτερου και μοναδικού φυσικού κάλλους. Το 2013, μετά από αυθαίρε-
τες επεμβάσεις της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και αλλαγή χάραξης στον

υπάρχοντα δρόμο, η πρόσβαση προς την παραλία καταστράφηκε ολοσχερώς λόγω
νεροποντής. Ο Δήμος μας ζήτησε έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών ύψους 50.000€ για την αποκατάσταση των ζημιών στον δρόμο προς την Καμα-
ρέλα. Μετά τη δημοπρασία που διενεργήθηκε, προέκυψε ο ανάδοχος του έργου και
το έργο εκτελείται ταχύτατα. Εκτός από τις χωματουργικές εργασίες, κατασκευάζεται
και ένα καλαίσθητο μονοπάτι που οδηγεί προς τη θάλασσα. 
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ο έργο έχει προϋπολογισμό μελέτης
37.000€ με το Φ.Π.Α. και χρηματοδο-
τείται από ίδιους πόρους του Δήμου

μας. Αφορά στην επισκευή, κατασκευή συ-
στήματος απορροής ομβρίων υδάτων και
τσιμεντόστρωση του δρόμου που οδηγεί
στο νεκροταφείο της Χώρας. Ανάδοχος είναι
η Κυράνη Πρωτοψάλτη (ΕΔΕ) και μετά την
επιτευχθείσα έκπωση (36%) το έργο θα
εκτελεστεί με 23.879,41€ (με το Φ.Π.Α.). 

παιδική χαρά των Κοντολιανίκων δεν
θυμίζει σε τίποτα την εικόνα εγκατά-
λειψης και απαξίωσης του παρελθόν-

τος. Η ολοκλήρωση της ανακατασκευής της
με νέα σύγχρονα και πιστοποιημένα όργανα
γέμισε χαρά τα παιδιά και τους γονείς. 

Εντός του 2018 ο Δήμος θα δημοπρατήσει
την ανακατασκευή των παιδικών χαρών του
Αβλέμωνα, της Χώρας, της Αγίας Πελαγίας
και του Ποταμού με πιστώσεις 74.000€ εξ
ιδίων πόρων, ενώ θα δημοπρατηθούν
ακόμα 7 παιδικές χαρές (πέραν των ανω-
τέρω) με τη νέα χρηματοδότηση ύψους
204.000€ που εξασφαλίστηκε από το Πρό-
γραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου
Εσωτερικών. 

Έτσι, στην πρώτη μας κιόλας δημοτική θη-
τεία, θα έχουμε επιλύσει οριστικά ένα από
τα πλέον σοβαρά προβλήματα που βρήκαμε
από τις προηγούμενες διοικήσεις, αυτό των
ακατάλληλων και παράνομων παιδικών
χαρών το οποίο είχε τεθεί δημοσίως και
στην προηγούμενη δημοτική αρχή αλλά δεν
είχε επιλυθεί. 

Σχεδόν ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της
νέας παιδικής χαράς στα Κοντολιάνικα, ο
Δήμος μας τοποθέτησε σε τρία σημεία (Λύ-
κειο, Διακόφτι και Αγία Πελαγία) όργανα
υπαίθριας εκγύμνασης Gym Park που έχουν
ήδη αποσπάσει θετικότατα σχόλια από κα-
τοίκους και επισκέπτες. 
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Δρόμος
Κοιμητηρίου
Χώρας

Η πρώτη πιστοποιημένη Παιδική Χαρά
στα Κύθηρα είναι γεγονός!
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ο έργο αφορά την κατασκευή τεχνικών
απορροής όμβριων υδάτων σε τρία ση-
μεία του οικισμού της Αγ. Πελαγίας και

περιλαμβάνει αγωγούς, φρεάτια, σχάρες,
κανάλια υδροσυλλογής και λοιπές εργασίες.
Ο προϋπολογισμός με βάση τη μελέτη είναι
20.000,00€, ενώ επιτεύχθηκε έκπτωση 39%
και το έργο θα κατασκευαστεί με 12.199,99€
(με το Φ.Π.Α.). Η χρηματοδότηση προέρχε-
ται από ίδιους πόρους του Δήμου μας. Ανά-
δοχος είναι ο Χρήστος Μαρασιώνης (ΕΔΕ)
και η προθεσμία περάτωσης είναι 6 μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης.

Δρόμος Αγίας Πελαγίας προς Αγία
Αναστασία

Προχωρά η εκτέλεση του έργου της ανα-
βάθμισης της οδού που συνδέει την Αγία
Πελαγία με την Αγία Αναστασία. Το έργο
έχει 2 πηγές χρηματοδότησης: το ΠΔΕ και
την Περιφέρεια Αττικής. Στην παρούσα
φάση υλοποιείται το τμήμα του έργου που
χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ με 220.000€
και αφορά την επισκευή και ασφαλτό-
στρωση της οδού από τη θέση 0 (σημείο
τομής με παραλιακή οδό Αγίας Πελαγίας)
έως τη θέση +472,20. Το υπόλοιπο τμήμα
του δρόμου, από το σημείο +472,20 μέχρι
την τομή με την επαρχιακή οδό Ποταμού -
Καραβά έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας (μαζί με τους δρόμους
προς Μελιδόνι, Κακή Λαγκάδα και Διακο-
πουλιάνικα), έργο που αναμένεται να δημο-
πρατηθεί στους επόμενους μήνες και έχει
προϋπολογισμό 2.475.000€. 

Έχει ήδη διανοιχθεί ο δρόμος που περικλείει
τα Οικοδομικά Τετράγωνα 17,26,29,30 και
31 του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
του οικισμού και έχει τοποθετηθεί οχετός
απορροής ομβρίων με απόληξη το παρακεί-
μενο ρέμα που καταλήγει στη θάλασσα. 

Επίσης υλοποιείται ο τριγωνικός οδικός κόμ-
βος στο Ο.Τ. 32, ενώ η οδός θα ασφαλτο-
στρωθεί από το σημείο 0 (Ο.Τ. 6 και 37)
μέχρι και το σημείο +472,20.

Το έργο είναι σημαντικό και έχει αναπτυ-
ξιακό χαρακτήρα για τον οικισμό της Αγίας
Πελαγίας, καθώς κατασκευάζεται ένας
ασφαλής και σύγχρονος δρόμος με αντι-
πλημμυρική θωράκιση, που θα επιλύσει ένα
χρόνιο πρόβλημα πρόσβασης στις κατοικίες
που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, πρό-
βλημα που μέχρι σήμερα ουδείς αντιμετώ-
πισε ουσιαστικά και αποτελεσματικά.

λοκληρώθηκε η επισκευή του πλακό-
στρωτου στο Καψάλι και απομένει
μόνο ένα μικρό τμήμα που θα γίνει σε

επόμενη φάση. Παράλληλα κατασκευά-
στηκε προστατευτικό τοιχίο προς το Υδρα-
γωγείο, ενώ πολύ σύντομα θα ξεκινήσει το
έργο του παραλιακού φωτισμού του οικι-
σμού, που θα πληροί όλες τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις που θέτει η Αρχαιολογική
Υπηρεσία, αναβαθμίζοντας τουριστικά την

περιοχή. Μετά από πολλά χρόνια, επίσης,
ολοκληρώθηκε η γενική επισκευή και ανα-
καίνιση του ιστορικού κτηρίου του Τελω-
νείου, με δαπάνες του Λιμενικού Ταμείου,
το οποίο προετοιμάζει και τις υποδομές
ασφαλείας ISPS στο χώρο αυτό που είναι
προαπαιτούμενο για την επαναπροσέλκυση
της κρουαζιέρας. 
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Σημαντικές Παρεμβάσεις
στο Καψάλι

Τεχνικά  Απορροής
Ομβρίων στην
Αγία Πελαγία

t

ο

Ολοκληρώθηκε η γενική επισκευή και ανακαίνιση του ιστορικού κτηρίου
του Τελωνείου



ε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ.
Πάνο Καμμένο συναντήθηκε το πρωί
της Τετάρτης 21 Μαρτίου 2018 ο Δή-

μαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης. 

Στο περιθώριο της συνάντησης οι δύο άν-
δρες υπέγραψαν την Προγραμματική Σύμ-
βαση μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας και του Δήμου Κυθήρων για την κα-
τασκευή από συνεργεία της ΜΟΜΚΑ του 

έργου διαπλάτυνσης της οδού από Γερακιά-
νικα προς την Αγία Ελέσα και το Ναυτικό Πα-
ρατηρητήριο Κυθήρων, ενώ μετά από
αίτημα του Δήμου μας η ΜΟΜΚΑ θα αναλά-
βει και την πολυαναμενόμενη για σειρά
ετών διάνοιξη του δρόμου προς τον Φάρο
Μουδαρίου όπου υφίσταται ενεργή υπηρε-
σία του Πολεμικού Ναυτικού και ο δρόμος 
εξυπηρετεί πρωτίστως τις ανάγκες της Εθνι-
κής Άμυνας της Χώρας. 

Παράλληλα η ΜΟΜΚΑ θα παραδώσει σύν-
τομα στο Δήμο μας τη μελέτη αποκατάστα-
σης-συντήρησης της γέφυρας Διακοφτίου
με μηδενικό κόστος για το Δήμο, ο οποίος
θα χρηματοδοτήσει μόνο την κατασκευή του
έργου που υπολογίζεται σε 50.000€ και έχει
ενταχθεί στον τρέχοντα προϋπολογισμό του
Δήμου. 
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M

H ΜΟΜΚΑ θα παραδώσει σύντομα στο Δήμο μας τη μελέτη αποκατάστασης-συντήρησης
της γέφυρας Διακοφτίου με μηδενικό κόστος για το Δήμο
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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
και ΠΡΟΒΟΛΗ



έγιναν αντιληπτά κατά την μεγάλη φωτιά 
του 2017 στο νησί και πρότεινε στον αρμό
διο Επίτροπο την παρέμβαση της ΕΕ στο
θέμα της γραφειοκρατίας καθώς λόγω των
πολύπλοκων διαδικασιών του ελληνικού
Κράτους στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
η από το 2016 ενταγμένη στο ΕΣΠΑ προμή-
θεια 35 νέων οχημάτων δασοπυρόσβεσης
για την Περιφέρεια Αττικής αναμένεται να
ολοκληρωθεί στην καλύτερη περίπτωση το
2019, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν
αρκεί η χρηματοδοτική παρέμβαση της ΕΕ
για την επίλυση προβλημάτων, αλλά πρέπει
να γίνει πολύ πιο ευέλικτη η ελληνική γρα-
φειοκρατία προκειμένου να μην υπάρχουν
τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Ο Επίτροπος
κ. Στυλιανίδης ενημέρωσε τους συμμετέχον-
τες ότι προωθείται χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα ύψους 280 εκατομμυρίων Ευρώ με
τον τίτλο "rescEU" με στόχο την ενίσχυση
των κρατών μελών σε μέσα πολιτικής προ-
στασίας (π.χ. ανανέωση στόλου αεροπυρό-
σβεσης κ.λπ.). 

Την Πέμπτη 22/2 ο Δήμαρχος Κυθήρων συμ-
μετείχε στην ετήσια σύνοδο του Συμφώνου
των Δημάρχων για την Κλιματική Αλλαγή,
όπου συμμετέχει και ο Δήμος Κυθήρων (από
το 2015) μαζί με συνολικά 9.000 Δήμους και Πε-
ριφέρειες από όλη την Ευρώπη. Στις εργασίες
της Συνόδου, που έγιναν στην κεντρική αί-
θουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμ-

ριήμερη επίσκεψη εργασίας στις Βρυ-
ξέλλες πραγματοποίησε ο Δήμαρχος
Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης

μαζί με τον Τεχνικό Σύμβουλο του Δήμου μας
κ. Δημήτρη Μπογιατζή, μετά από πρόσκληση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρω-
βουλευτή Μιλτιάδη Κύρκου. 

Η επίσκεψη περιελάμβανε σειρά επαφών με
στελέχη και αξιωματούχους των ευρωπαϊ-
κών θεσμών (Κοινοβούλιο, Επιτροπή) σε θέ-
ματα περιφερειακής πολιτικής, τουρισμού,
εργασιακών και πολιτικών συνοχής και ανά-
πτυξης.

Την Τετάρτη 21/2 ο Δήμαρχός μας μαζί με
την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κα. Χρι-
στιάννα Καλογήρου, τους Δημάρχους Σκύ-
ρου κ. Μίλτο Χατζηγιαννάκη και Λειψών κ.
Φώτη Μάγγο και τον Καθηγητή του ΕΚΠΑ
και Πρόεδρο του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμιο Λέκκα,
συμμετείχαν σε εκδήλωση με θέμα "Ενί-
σχυση της Πολιτικής Προστασίας και Διαχεί-
ρισης των Καταστροφών" που διοργανώθηκε
από τον Ευρωβουλευτή Μιλτιάδη Κύρκο και
τον Σύλλογο Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών
Οργανισμών, με την παρουσία του Επιτρό-
που για την πολιτική προστασία Χρήστου
Στυλιανίδη και του Αντιπροέδρου του Ευρ.
Κοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη. 
Ο Δήμαρχος Κυθήρων σημείωσε ζητήματα 
πολιτικής προστασίας σε νησιά όπως αυτά

μετείχαν Δήμαρχοι και εκπρόσωποι τοπικών
αρχών από όλα τα κράτη μέλη, ενώ σημαν-
τικές ήταν οι ομιλίες του Προέδρου του ΕΚ
κ. Antonio Tajani, του Προέδρου της Επιτρο
πής των Περιφερειών κ. Karl-Heinz Lam-
bertz, του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Maros Sefkovic και των Επιτρό-
πων για την Έρευνα, την Επιστήμη και την
Καινοτομία κ. Carlos Moedas και για την Κλι-
ματική Αλλαγή και την Ενέργεια κ. Miguel
Arias Canete. Είναι η πρώτη φορά που ο
Δήμος μας συμμετέχει σε μία τόσο σημαν-
τική πανευρωπαϊκή σύνοδο τοπικών αρχών
στην καρδιά των ευρωπαϊκών εξελίξεων.
Η συμμετοχή του Δήμου μας σε τέτοιου εί-

δους εκδηλώσεις αποδεικνύει περίτρανα
την εξωστρεφή διάσταση που έχει πλέον το
νησί μας, μακριά από πρακτικές εσωστρέ-
φειας και περιχαράκωσης, καθώς με βάση
το νέο πλαίσιο που προωθεί η ΕΕ για την πε-
ρίοδο μετά το 2020 (στην οποία ο κοινοτικός
προϋπολογισμός θα μειωθεί άνω του 20%
κυρίως λόγω της αποχώρησης της Βρετα-
νίας), η διαρκής επαφή των τοπικών αρχών
με τα κέντρα τον ευρωπαϊκών εξελίξεων θα
αποτελεί τη μοναδική δίοδο για την προσέλ-
κυση χρηματοδοτήσεων σε τοπικό επίπεδο
κυρίως για μικρούς και μεσαίους Δήμους. 
Σημειώνεται ότι οι δαπάνες του ταξιδιού για
την αντιπροσωπεία του Δήμου Κυθήρων κα-
λύφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και δεν επιβάρυναν το Δήμο μας.
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Λονδίνο (6-8 Νοεμβρίου 2017) 

ην παρουσία του για πρώτη φορά έκανε
ο Δήμος Κυθήρων στο μεγάλο διεθνές
ραντεβού της παγκόσμιας τουριστικής

βιομηχανίας στο Λονδίνο και συγκεκριμένα
στην διεθνή τουριστική έκθεση «World Travel
Market-WTM 2017», η οποία  βρέθηκε στο επί-
κεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέ-
ροντος, από 6-8 Νοεμβρίου 2017.

Ο Δήμος Κυθήρων συμμετείχε με δικό του
σταντ στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. παρουσιάζον-
τας τις εμπλουτισμένες τουριστικές υπηρεσίες
που παρέχει το νησί, το οποίο αποτελεί ένα νέο
ποιοτικό και ταυτόχρονα δυναμικό τουριστικό
προορισμό για τους Βρετανούς.
Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και προβολή στα μο-
νοπάτια των Κυθήρων, τα οποία προτιμούν τα 

τελευταία χρόνια αρκετοί επισκέπτες από την 
Αγγλία, καθώς και στις άλλες υπηρεσίες των ει-
δικών μορφών τουρισμού όπως το scuba div-
ing, ο αγροτουρισμός κλπ. που προσφέρει το
νησί.

Το Δήμο εκπροσώπησαν η Αντιπρόεδρος της
Τουριστικής Επιτροπής Μαρία Κασιμάτη και το
μέλος της Τουριστικής Επιτροπής Νικόλ Χριστο-
φόρου. Το σταντ του Δήμου Κυθήρων επισκέ-
φθηκε μεταξύ άλλων η Υπουργός Τουρισμού
κα.  Έλενα Κουντουρά.

Θεσσαλονίκη
(10-12 Νοεμβρίου 2017)
33η διεθνής έκ-

θεση τουρισμού
« P h i l o x e n i a

2017», η σημαντικό-
τερη τουριστική έκθεση
της χώρας, υποδέχτηκε
επαγγελματίες και κοινό
από 10 έως 12 Νοεμβρίου 2017, στο Διεθνές
Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονί-
κης.

Ο Δήμος Κυθήρων έδωσε δυναμικό παρών και
φέτος στην έκθεση αυτή που γίνεται στην Θεσ-
σαλονίκη, μια πόλη η οποία αποτελεί σημαν-
τική πηγή εισερχόμενου τουρισμού για τα
Κύθηρα.

Ο Δήμος Κυθήρων που συμμετείχε με δικό του
περίπτερο σε κομβικό σημείο της αίθουσας,
διένειμε το τουριστικό υλικό του καθώς και
ενημερωτικό υλικό του Συλλόγου Καταλυμά-
των Αγίας Πελαγίας και των επαγγελματικών
συλλόγων Καψαλίου, Αυλαίμωνα και Διακο-
φτίου.

Το Δήμο Κυθήρων εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Λάζαρος Βέζος, ο
Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της Τουριστικής
Επιτροπής, Μηνάς Κορώνης και Μαρία Κασι-
μάτη και ο υπεύθυνος υπάλληλος για την του-
ριστική προβολή Παναγιώτης Γιαννιώτης, οι
οποίοι πραγματοποίησαν συναντήσεις με
hosted buyers από την Αυστρία, την Ιταλία, την
Γερμανία, την Αγγλία, την Κύπρο και την Πολω-
νία, παρουσιάζοντας το τουριστικό προϊόν των
Κυθήρων.

Το περίπτερο του Δήμου Κυθήρων επισκέ-
φθηκε η Υπουργός Τουρισμού κα  Έλενα Κουν-
τουρά, ο πρόεδρος της ΔΕΘ - Helexpo κ. Tάσος
Τζήκας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης
Μπουτάρης και πολύς κόσμος.
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ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

T H

Ο Δήμος μας συνεχίζει σταθερά το πρόγραμμα τουριστικής προβολής σε μεγάλες εκθέσεις
τουρισμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η συμμετοχή στις εκθέσεις δεν είναι μια διαδικα-
σία περιττή ή ανούσια, αλλά αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για συνεργασίες και
συζητήσεις με τουριστικούς πράκτορες και operators. Μέσα από τις εκθέσεις πραγματο-
ποιούνται σημαντικές επαφές που είτε αποδίδουν άμεσα, είτε μακροπρόθεσμα, καθώς η
τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου ποτέ δεν επιτυγχάνεται αυτόματα αλλά αποτελεί μια προ-
οδευτική διαδικασία. 



Βαρσοβία
(23-25 Νοεμβρίου 2017)

Δήμος Κυθήρων συμμετείχε στη διεθνή
έκθεση τουρισμού «International Travel

Show TT WARSAW 2017» που πραγματοποι-
ήθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Τα Κύθηρα
και τα Αντικύθηρα παρουσιάστηκαν σε stand
εντός του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. και προβλήθη-
καν ως αυθεντικός ελληνικός προορισμός που
προσφέρει ένα ξεχωριστό περιβάλλον διακο-
πών και τη δυνατότητα για δραστηριότητες στη
φύση, σε συνδυασμό με πολιτισμικές εμπει-
ρίες, και εξαιρετικές τοπικές γεύσεις. Το stand
του Δήμου Κυθήρων επισκέφθηκαν μεταξύ

Βιέννη (11-14 Ιανουαρίου 2018)

υναμικό «παρών» έδωσε ο Δήμος Κυθή-
ρων στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Fe-
rien Messe 2018» της Βιέννης, που

πραγματοποιήθηκε το διάστημα 11-14 Ιανουα-
ρίου 2018 στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Η έκθεση αυτή είναι η μεγαλύτερη και σημαν-
τικότερη στην Κεντρική Ευρώπη, καθώς σε
αυτή συμμετέχουν πάνω από 850 εκθέτες από
80 χώρες, ενώ στη διάρκειά της την επισκέφθη-
καν περισσότεροι από 150.000 επισκέπτες. 

Τα μηνύματα που ήρθαν από την πρώτη κιόλας
ημέρα της έκθεσης ήταν εξαιρετικά ευοίωνα
για τη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με τους εκ-
προσώπους των μεγαλύτερων ταξιδιωτικών
ομίλων και των μεγαλύτερων αλυσίδων τουρι-
στικών γραφείων της Αυστρίας η Ελλάδα συ-
νεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή των πλέον
δημοφιλών θερινών τουριστικών προορισμών
για τους Αυστριακούς, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση στις κρατήσεις της τάξης του 32,2% .

Η παρουσία του Δήμου Κυθήρων ως συνεκ-
θέτη στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. ξεχώρισε και
συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ενώ
ο Δήμος μας συμμετείχε αδαπάνως μετά από 

άλλων ο Πρέσβης
της Ελλάδος στην
Πολωνία Ευάγγε-
λος Τσαούσης, ο Γε-
νικός Γραμματέας του
Ε.Ο.Τ. Κωνσταντίνος
Τσέγας και η Διευθύν-
τρια του Ε.Ο.Τ. στην Πο-
λωνία, Τσεχία και
Ουγγαρία κα. Νικολέττα
Νικολοπούλου με τους
οποίους οι εκπρόσωποι
του Δήμου μας συζήτησαν
τη δυνατότητα διοργάνω-
σης εκδηλώσεων στοχευμέ-
νης προβολής των νησιών σε
πράκτορες και Tour Οperators
της Πολωνίας και της Τσεχίας,
καθώς επίσης και η διενέργεια
fam & press trips.

αίτημα του Δημάρχου προς την Υπουργό Του-
ρισμού. Εκπρόσωπος του Δήμου Κυθήρων
στην έκθεση ήταν η Δημοτική Σύμβουλος και
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανά-
πτυξης κα. Μαρία Κασιμάτη.

Το περίπτερο των Κυθήρων επισκέφθηκαν η
Κυθήρια διευθύντρια του Ε.Ο.Τ. Αυστρίας κα. 

Ελένη Μελιτά, η πρέσβειρα της Ελλάδος στην 
Αυστρία κα. Χρυσούλα Αλιφέρη, εκπρόσωποι
τουριστικών γραφείων και φορέων τουρισμού
της Αυστρίας καθώς και πολλοί δημοσιογρά-
φοι μερικοί εκ των οποίων έχουν ήδη επισκε-
φθεί τα Κύθηρα στα δύο fam trips που έχει
πραγματοποιήσει στο παρελθόν ο Δήμος μας.
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St. Gallen
Ελβετία

(19-21
Ιανουαρίου

2018)

ε μια ιδιαίτερα καλή παρουσία,
συμμετείχε ο Δήμος Κυθήρων
στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση

του St. Gallen στη βορειοανατολική Ελ-
βετία, από 19 μέχρι 21 Ιανουαρίου. 

Η έκθεση αυτή έχει πάνω από 380 συμ-
μετοχές εκθετών και προσελκύει περί-
που 35.000 επισκέπτες, ενώ διοργανώνεται
παράλληλα με την έκθεση για camp-
ing/campers καθώς οι κάτοικοι της ευ-
ρύτερης περιοχής είναι λάτρεις των
οδικών εκδρομών με campers. Κύριο
χαρακτηριστικό των επισκεπτών της έκ-
θεσης είναι ότι αποτελούν ένα κοινό με
ιδιαίτερη ποιότητα και εξαιρετικά
υψηλό εισόδημα. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης, ο Δήμαρχος κ.
Χαρχαλάκης και η Δημοτική Σύμβουλος
κα. Ιωάννα Φατσέα πραγματοποίησαν
συναντήσεις με tour operators της Ελ-
βετίας που δραστηριοποιούνται και στα
Κύθηρα, με στόχο την ενίσχυση και πε-
ραιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης σημαν-
τική ήταν η βοήθεια του Κυθήριου
Γιώργου Ριζομάρκου, που διαμένει μό-

Μιλάνο (11-13 Φεβρουαρίου 2018)

νιμα στη Ελβετία και για πολλοστή
φορά παρέχει αφιλοκερδώς τις σημαν-
τικές του υπηρεσίες στο περίπτερο του
Δήμου μας. 

Τη Δευτέρα 22/1 ο Δήμαρχος κ. Ευστρά-
τιος Χαρχαλάκης μετέβη στη Γενεύη,
προσκεκλημένος του Καθηγητή Κλασι-
κής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
της Γενεύης κ. Lorenz Baumer, και πραγ-
ματοποίησε ομιλία στην ημερίδα που
διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο με θέμα
τις τελευταίες έρευνες για το Ναυάγιο
των Αντικυθήρων. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη
συμμετοχή πολύ κόσμου καθώς και φοι-
τητών και επιβεβαιώθηκε το μεγάλο εν-
διαφέρον των Ελβετών αλλά και του
επιχειρηματικού κόσμου της χώρας για
τις έρευνες που διεξάγονται στη θά-
λασσα των Αντικυθήρων.

Μ

Δήμος Κυθήρων συμμετείχε για πρώτη
φορά στη διεθνή έκθεση τουρισμού
«BIT 2017» (2-4 Απριλίου 2017) στο

Μιλάνο της Ιταλίας, σηματοδοτώντας το
άνοιγμα του στην ιταλική τουριστική αγορά
η οποία δείχνει να ανακάμπτει στο νησί μας
μετά από αρκετά χρόνια. Στην έκθεση συμ-
μετείχαν 1.500 hosted buyers, 2.000 εταιρίες
και φορείς και δεκάδες χιλιάδες επαγγελμα-
τίες του Τουρισμού ενώ την επισκέφθηκαν
πάνω από 50.000 άτομα. Η επισκεψιμότητα 

του κοινού αλλά και των επαγγελματιών και
δημοσιογράφων που βρέθηκαν στο stand
του Δήμου Κυθήρων κινήθηκε σε πολύ
υψηλά επίπεδα καθώς το νησί είναι ήδη
γνωστό σε μεγάλο αριθμό Ιταλών. Οι εκπρό-
σωποι του Δήμου μας αλλά και οι επαγγελ-
ματίες που στελέχωσαν την παρουσία των
Κυθήρων μοίρασαν πληροφοριακό υλικό με
κείμενα στην ιταλική γλώσσα και ενημέρω-
σαν χιλιάδες επισκέπτες για το νησί.
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Παρίσι (15-18 Μαρτίου 2018) 

παρουσίαση στηρίχθηκε στα συγ-
κριτικά πλεονεκτήματα των Κυθή-
ρων, όπως η εντυπωσιακή

εναλλαγή τοπίου, η πλούσια πολιτι-
σμική κληρονομιά, η πανέμορφη ακτο-
γραμμή και το συνεχώς αναπτυσσόμενο
δίκτυο μονοπατιών. Την παρουσίαση

ενίσχυσε και η προβολή αποσπάσματος
της δημοφιλούς εκπομπής «Des Racines
Et Des Ailes» της γαλλικής τηλεόρασης
France 3 με θέμα τα μονοπάτια των Κυ-
θήρων. Πέρα από το υλικό του δήμου
και του προγράμματος μονοπατιών,
έγινε και προώθηση τοπικών επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνται στον
εναλλακτικό τουρισμό. 

Το περίπτερο συγκέντρωσε το ενδιαφέ-
ρον του κοινού το οποίο κορυφώθηκε
την τελευταία μέρα της έκθεσης.
Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των Κυθή-
ρων έκαναν σημαντικές επαφές με τα
μεγαλύτερα γαλλικά γραφεία πεζοπορι-
κού τουρισμού και κάποια από αυτά εκ-
δήλωσαν ενδιαφέρον διοργάνωσης
προγραμμάτων στα Κύθηρα. Είδη, σε
συνέχεια των επαφών μας τον τελευ-
ταίο χρόνο, το La Balaguere περιλαμβά-
νει πλέον τα Κύθηρα στο πολυήμερο
πρόγραμμα που έχει στο Ιόνιο.
Τέλος, έγιναν συναντήσεις με φορείς
ανάπτυξης υποδομών πεζοπορικού του-
ρισμού από τη Νότιο Ιταλία και Πορτο-
γαλία, περιοχές που αντιμετωπίζουν
ανάλογα προβλήματα και προκλήσεις
στην προσπάθεια ανάδειξης των παρα-

δοσιακών τους μονοπατιών. Οι επαφές
θα συνεχιστούν με ορίζοντα το 7ο Παγ-
κόσμιο Συνέδριο Μονοπατιών στο Σαν-
τιάγο της Ισπανίας το Σεπτέμβριο του
2018, που θα συμμετέχουν και τα Κύ-
θηρα.
Στόχος του Δήμου είναι η υλοποίηση 
περισσότερων προγραμμάτων εναλλα
υψηλότερο δυνατό βαθμό ικανοποί-

κτικού τουρισμού στα Κύθηρα με τον 
ησης των πεζοπόρων. Με τον τρόπο
αυτό αποσκοπούμε στην επιμήκυνση
της τουριστικής περιόδου και την τό-
νωση της τοπικής οικονομίας. Αυτός ο
στόχος όμως μπορεί να επιτευχθεί μόνο
με το συντονισμό και τη συνεργασία 
όλων των φορέων και επαγγελματιών
τουρισμού στα Κύθηρα. Στην κατεύ-
θυνση αυτή, θα αρχίσει να εφαρμόζεται
η πιστοποίηση καταλυμάτων Hikers’
Friendly και στα Κύθηρα, που είχε δυ-
ναμική παρουσία στην έκθεση, με
σκοπό να προσαρμόσει τις υπηρεσίες 
φιλοξενίας στις ανάγκες των πεζοπό-
ρων. 

Kythera Hiking: Είναι το αναπτυξιακό
πρόγραμμα του δικτύου μονοπατιών

και πεζοπορικού τουρισμού των Κυθή-
ρων που υποστηρίζεται και υλοποιείται
από το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού
και Ανάπτυξης (Κ.Ι.Π.Α.), το Δήμο Κυθή-
ρων & Αντικυθήρων, την Επιτροπή Εγ-
χωρίου Περιουσίας Κυθήρων &
Αντικυθήρων και το Μεσογειακό Ινστι-
τούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο
(MedINA).
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Κύπρος (20-22 Απριλίου 2018)

Η 21η έκθεση «Ταξίδι 2018» πραγματοποι-
ήθηκε στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης της
Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου και διήρ-
κεσε από την Παρασκευή 20 Απριλίου μέχρι
και την Κυριακή 22 Απριλίου 2018.
Φέτος στην έκθεση αυτή, η οποία σημείωσε
κατά κοινή ομολογία εξαιρετική επιτυχία,
παρατηρήθηκε μαζική και πρωτόγνωρη κι-
νητικότητα.
Ο Δήμος Κυθήρων συμμετείχε με αυτόνομο

περίπτερο, το οποίο στελεχώθηκε από τον
Δήμαρχο του αδελφοποιημένου Δήμου Κα-
ραβά Κύπρου, κ. Νικόλαο Χατζηστεφάνου,
στελέχη του Δημοτικού του συμβουλίου,
καθώς και από αντιπροσωπεία της δραστή-
ριας νεολαίας του Δήμου Καραβά που προ-
σέφερε την «φρεσκάδα» που χρειάζεται μια
τέτοια τουριστική προβολή, δίνοντας πλη-
ροφορίες και υλικό για το νησί μας.
Ο Δήμαρχος Κυθήρων με επιστολή του ευ-
χαρίστησε τα στελέχη του Δήμου Καραβά
για την πολύτιμη βοήθεια που προσέφεραν
στο Δήμο μας.
Η Κυπριακή τουριστική αγορά αποτελεί
παγκόσμιο φαινόμενο, καθώς οι αναχωρή-
σεις υπερβαίνουν τον συνολικό αριθμό του
πληθυσμού της χώρας, ενώ ο πρώτος σε
προτίμηση προορισμός των Κυπρίων, που
αναζητούν διαρκώς νέους προορισμούς,
είναι η Ελλάδα με 40.000 αναχωρήσεις ετησίως.
Από τα αποτελέσματα της παρουσίας του

Δήμου Κυθήρων στην έκθεση εξάγεται το
συμπέρασμα ότι τα Κύθηρα είναι αναγνω-
ρίσιμα πλέον σαν
προορισμός στην Με-
γαλόνησο,καθώς Κυ-
πριακά τουριστικά
γραφεία έχουν ήδη
εντάξει στο πρό-
γραμμα διακοπών
τους τα Κύθηρα και
είναι πλέον ορατή η
δυνατότητα πραγματοποίησης το επόμενο
καλοκαίρι απ’ ευθείας πτήσης από την
Κύπρο στα Κύθηρα.
Το περίπτερο των Κυθήρων επισκέφθηκε με-
ταξύ άλλων ο υπουργός Ενέργειας, Εμπο-
ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου
κ. Γιώργος Λακκοτρύπης και ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύ-
πρου (ACTA) κ. Βασίλης Σταματάρης.



Αθήνα (4-6 Μαΐου 2018)

Δήμος Κυθήρων συμμετείχε στη 2η
Greek Travel Show που οργάνωσε η
ΔΕΘ Helexpo και διεξήχθη από τις 4-6

Μαΐου 2018 στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό
Κέντρο Αθηνών Helexpo Maroussi.

Πρόκειται για ένα μεγάλο τουριστικό γεγο-
νός που απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν
να σχεδιάσουν και να κλείσουν τις διακοπές
τους στην Ελλάδα και σε άλλους τουριστι-
κούς προορισμούς το καλοκαίρι του 2018.

Στην έκθεση συμμετείχαν Περιφέρειες και
Δήμοι της Ελλάδας, τουριστικά γραφεία και
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ενώ προβλή-
θηκε με τον καλύτερο τρόπο το εγχώριο του-
ριστικό προϊόν και όλοι οι ελληνικοί
προορισμοί, σε μια προσπάθεια να ενισχυ-
θεί ο εσωτερικός τουρισμός και να βοηθη-
θούν δυνητικοί ταξιδιώτες να σχεδιάσουν
τις διακοπές τους γρήγορα, εύκολα, αποτε-
λεσματικά και στις καλύτερες τιμές. 

Το εντυπωσιακό περίπτερο των Κυθήρων,
στο οποίο για πρώτη φορά συμμετείχαν
ιδιώτες συνεκθέτες, στη διάρκεια του τριη-
μέρου, υποδέχθηκε και ενημέρωσε πλήθος
κόσμου για τις εναλλακτικές μορφές τουρι-
σμού και το πολυδιάστατο τουριστικό προ-
ϊόν των Κυθήρων μέσω του έντυπου και
ηλεκτρονικού υλικού της.

ο πρωί της Πέμπτης 26 Απριλίου υπο-
δεχθήκαμε στον Κρατικό Αερολιμένα
Κυθήρων "Αλέξανδρος Αριστοτέλους

Ωνάσης" την πρώτη πτήση εξωτερικού
(charter) της νέας σεζόν, προερχόμενη από
το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ. 

Ο Αερολιμενάρχης Κυθήρων κ. Σταύρος Παι-
ζάνος, σε συνεργασία με το Δήμο μας, την
Τουριστική Επιτροπή και την Ένωση Ξενοδο-
χειακών Καταλυμάτων Αγίας Πελαγίας, ορ-
γάνωσαν μια όμορφη τελετή υποδοχής των
Ολλανδών επισκεπτών μας, πολλοί εκ των
οποίων είχαν επισκεφθεί τα Κύθηρα 4 ή και
5 φορές στο παρελθόν. Μεγάλη εντύπωση
έκανε σε όλους η δίγλωσση έκδοση του
Δήμου μας στα Ολλανδικά/Δανέζικα! Οι
απευθείας πτήσεις από Ολλανδία θα διαρ-
κέσουν αδιάλειπτα μέχρι το τέλος Οκτω-
βρίου. 

Την 1η Ιουνίου ξεκίνησαν για πρώτη φορά 

και οι απευθείας πτήσεις από την Τσεχία,
ενώ για το 2019 υπάρχουν ακόμα καλύτερες
προοπτικές για πτήσεις από Κύπρο και από
άλλες χώρες.

Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη απαιτεί με-
θοδικότητα, συγκεκριμένους στόχους και
κυρίως συνεργασία όλων των φορέων και με
αυτήν την προοπτική συνεχίζουμε!
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ CHARTER
ΓΙΑ ΤΟ  2018 ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ



Νέες Δράσεις
στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη 
(αναδημοσίευση από το
tsirigofm.blogspot.gr)

ια 3η συνεχόμενη χρονιά ολοκληρώθη-
καν με επιτυχία οι δραστηριότητες του
προγράμματος ''Άγονη Γραμμή Γόνιμη''

στα Κύθηρα, με μια μικρή σεμνή εκδήλωση,
που έλαβε χώρα στην Δημοτική Βιβλιοθήκη
Κυθήρων το Σάββατο 21/4.

Μαθητές των Δημοτικών σχολείων των Κυ-
θήρων, είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν
το σκάκι και τα μυστικά του, ξεδιπλώνοντας
το ταλέντο τους, αλλά και εξελίσσοντας την
σκέψη τους, στο απόλυτο παιχνίδι στρατη-
γικής.
Στα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν
στα Κύθηρα από το Φεβρουάριο μέχρι και
τον Απρίλιο, συμμετείχαν συνολικά 20 μα-
θητές.

Εκτός από τα δωρεάν μαθήματα, το πρό-
γραμμα δημιούργησε στον προαύλιο χώρο
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στα Κοντολιά-
νικα, ένα υπαίθριο σκάκι σε μεγάλες διαστά-

σεις για μικρούς και μεγάλους, το οποίο εγ-
καινιάστηκε και παραδόθηκε επίσημα προς
χρήση το απόγευμα του Σαββάτου 21/4,
ενώ δωρήθηκαν επίσης 10 set σκακιού, 6
στο Δημοτικό Σχολείο Ποταμού και 4 στη Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη Κυθήρων.
Στην εκδήλωση ολοκλήρωσης των μαθημά-
των αλλά και εγκαινίων του υπαίθριου σκα-
κιού παρευρέθηκαν ο Βουλευτής στην Α'

Πειραιά και Νήσων με τη Ν.Δ. κ. Κώστας Κα-
τσαφάδος, ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Στράτος
Χαρχαλάκης, οι Αντιδήμαρχοι κ. Γιώργος Κο-
μηνός και κ. Παναγιώτης Ζαντιώτης, οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι κα. Μελίνα Μαρουλίδου,
κ. Μαθιός Αγγελιουδάκης και ο κ. Παναγιώ-
της Μεγαλοκονόμος, ο Πρόεδρος του Προ-
γράμματος «Άγονη Γραμμή Γόνιμη» κ.
Στέφανος Νόλλας, η καθηγήτρια σκακιού,
που έκανε τα μαθήματα στα παιδιά κα.
Τάνια Καραλή, ο ιερεύς Ιωάννης Παπανδρό-
πουλος και κάτοικοι των Κυθήρων. Δυστυ-

χώς η συμμετοχή του κόσμου δεν ήταν ανά-
λογη της προσφοράς και της σημασίας των
προγραμμάτων αυτών για την τοπική μας
κοινωνία, κάτι που ελπίζουμε να αλλάξει τα
επόμενα χρόνια και ο κόσμος να συμμετέχει
πιο ενεργά.
Ο Δήμαρχος Κυθήρων ευχαρίστησε τους αν-
θρώπους από την «Άγονη Γραμμή Γόνιμη»
για το έργο που κάνουν στα Κύθηρα αλλά

και γενικότερα σε απομακρυσμένες περιο-
χές της Ελλάδος, ενώ από την πλευρά του ο
Πρόεδρος κ. Νόλλας ευχαρίστησε το Δήμο
για τη συνεργασία αλλά και τους συμμετέ-
χοντες, ενώ παράλληλα προανήγγειλε τη
συνέχιση του προγράμματος στα Κύθηρα
και την επόμενη χρονιά, με διευρυμένες
δραστηριότητες και μαθήματα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κεράσματα
και φυσικά με τα παιδιά να απολαμβάνουν
το σκάκι στην αυλή της βιβλιοθήκης.

Γ
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η Νέα Τρίτη του 2018, η κόρη του γνω-
στού Κύπριου ζωγράφου Ανδρέα Χρυ-
σοχού δώρισε στο Δήμο μας έναν

πίνακα του πατέρα της. Ο τίτλος του έργου
είναι «Και το Μαύρο Αστέρι». 

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης γράφει για τον πίνακά
του: «Ζωγράφισα τον πίνακα μετά που πρω-
τοείδα την Παλαιόχωρα Κυθήρων και
άκουσα για το τραγικό της τέλος. Τότε συνει-
δητοποίησα ξανά πως η χαρά και η ευτυχία
δεν μπορούν να αντισταθούν μπροστά στη
βία και στο χρόνο. Πως οι φωτεινές μέρες
εναλλάσσονται με τις μέρες του σκοταδιού.
Ευτυχώς υπάρχει πάντοτε η ελπίδα πως
ούτε το σκοτάδι θα μείνει πάντοτε εκεί.
Αυτές οι ιδέες εκφράστηκαν σε εικαστικά
σύμβολα ως εξής: τη χαρά της ζωής και του
έρωτα συμβολίζει ο φωτεινός κύκλος. Οι δύ-
σκολες, οι σκοτεινές μέρες έχουν σύμβολο
το μαύρο αστέρι. Κάτω από το φωτεινό
κύκλο βρίσκεται ένας βλαστός με τρία φυλ-
λαράκια. Έτοιμος να βγει από το σκοτάδι
προς το φως, είναι η ζωή που αντιστέκεται,
με την ελπίδα πως η χαρά και η ευτυχία θα
επιστρέψουν και πάλι». 

Το έργο, θα τοποθετηθεί μόνιμα στο Δημο-
τικό Κατάστημα Ποταμού, μετά την ολοκλή-
ρωση της ριζικής του ανακαίνισης που έχει
ήδη ξεκινήσει. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥ

Ο Ανδρέας Χρυσοχός γεννήθηκε στη Μηλιά
Αμμοχώστου το 1929. Σπούδασε ζωγραφική
στο Goldsmith’s College, School of Art του 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου και ψυχολογία
της παιδικής τέχνης στο Ν.Ε. London Poly-
technic. Διετέλεσε δάσκαλος, καθηγητής Τέ-
χνης στην Παιδαγωγική Ακαδημία και
επιθεωρητής τέχνης. Ασχολείται επίσης με
την τεχνοκριτική, την αγιογραφία και την
καλλιγραφία.

Παρουσίασε το έργο του σε πολλές ατομικές 
και ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και το 
εξωτερικό. Ελλάδα, Βοστόνη, Η.Π.Α.

1968: 7η Μπιενάλε Αλεξάνδρειας, 1η Τριενάλε
Ινδιών, 34η Μπιενάλε Βενετίας. 
1970: Λονδίνο, Εδιμβούργο, Ινστιτούτο Κοινοπολιτείας.
1971: Μαδρίτη. 
1981-1982: Βουδαπέστη, Πράγα, πρώην Ανα-
τολική Γερμανία, Βουκουρέστι, Βελιγράδι, Σόφια. 
1983: Παρίσι κ.ά. 
Διακρίσεις: Πρώτο Παγκόσμιο Βραβείο ακουα-
ρέλας στο Λονδίνο (1950), Τιμητικό μετάλλιο
στην Αλεξάνδρεια (1963), Grand Prix Europeen
des Arts et des Lettres στην Νίκαια (1968).

Η Κυπριακή Δημοκρατία τον τίμησε με το
Αριστείο Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών.

Τότε συνειδητοποίησα ξανά πως η
χαρά και η ευτυχία δεν μπορούν
να αντισταθούν μπροστά στη βία
και στο χρόνο.

‘‘
’’

ΈΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ του ΚΥΠΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥ στο ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ
Ο τίτλος του έργου είναι «Και το Μαύρο Αστέρι». 

T
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ταν μέσα του Σεπτέμβρη του 1970
όταν πρωτοπάτησα το πόδι μου στα
Αντικύθηρα. Γυρίζοντας από ένα

σύντομο νεανικό ταξίδι στην Κρήτη, μια
απρόσμενη θαλασσοκαταιγίδα με «ξεμπαρ-
κάρισε», με βάρκα, από το «ΜΑΡΙΛΕΝΑ» στο
νησί όπου ζούσαν άλλωστε τότε και συγγε-
νικά μου πρόσωπα. Ωστόσο μέχρι σήμερα
ακόμα δεν ξέρω αν η πραγματική αιτία εκεί-
νης της αποβίβασης ήταν η αποζήτηση της
διακοπής μιας ανώφελης θαλασσοταλαιπω-
ρίας, ή η εκμετάλλευση μιας ευκαιρίας που
μου δινόταν για να γνωρίσω επιτέλους από
κοντά τον τόπο που αγνάντευα καθημερινά
από το παράθυρό μου. Είχα ακούσει αφηγή-
σεις και ίσαμε τότε  είχα γνωρίσει Αντικυθή-
ριους, άντρες και γυναίκες, από τα λιοτρίβια
και τα λιομαζώματα, αυτούς που κάθε
Οκτώβρη «μετανάστευαν» για ένα δίμηνο
στο Τσιρίγο. Θαύμαζα ακόμη τους θαλασσό-
λυκους Αντικυθήριους, το Νικολή, τον
Μπόλη και το Τόγκο, που με τα μικρά καΐκια
τους, κάθε βδομάδα, χειμώνα – καλοκαίρι,
περνοδιαβαίναν το μπουγάζι κουβαλώντας
ανθρώπους, ζώα, πραμάτειες και ταχυδρο-
μείο μαζί, όμως το ίδιο το νησί του Αγίου
Μύρωνα δεν το είχα ποτέ επισκεφθεί.

Οι περιγραφές ήταν πολύ κοντά στην πρώτη
εικόνα που αντίκρυσα. Ο μικρόκοσμος των
Αντικυθήρων έμοιαζε κάτι το πρωτογονικό,
το απόμακρο, μα ταυτόχρονα το μοναδικό,
το σπάνιο, το παραμυθένιο.

Ευτυχώς η βοριαλάδα που κράτησε για έξι
ολάκερες μέρες μού δώσε το δικαίωμα να 

μείνω, να τον διαβάσω να τον βιώσω και τε-
λικά να τον αποτυπώσω ανεξίτηλα και παν-
τοτινά μέσα μου. Οι Λιώτες (Λιοί είναι η
λαϊκήονομασία των Αντικυθήρων, από το
αρχαίο Αίγιλα) στα 1970, καμιά τριακοσαριά
άνθρωποι, ζούσαν σκορπισμένοι σε μικρά
χωριουδάκια, που κάποια μοιάζουν γειτο-
νιές, δίχως ρεύμα και νερό, δίχως τηλέφωνο,
δίχως δρόμους και αυτοκίνητα, δίχως γιατρό
και γιατρειά, γαντζωμένοι με αυταπάρνηση,
μεσοπέλαγα, στο σωσίβιο βράχο τους. Όλοι
τους ξάστερες κρητικές ράτσες, με κρητικές
συνήθειες με αντιλήψεις και άγραφους νό-
μους διαμορφωμένους και προσαρμοσμέ-
νους στον αποκλεισμό και στην απομόνωση,
αλλά αυθεντικοί και ατόφιοι, περήφανοι, 
σμιλεμένοι από τον μπουχό του πελάγου.
Μια κοινωνία μικρή ψαράδων και μικρογε
ωργών, ελάχιστα παραγωγική και ελάχιστα
καταναλωτική, σχεδόν αυτάρκης. Θυμάμαι
τα σχολιαρούδια (το σχολείο πρέπει να είχε
τουλάχιστον 30 παιδιά) φτωχοντυμένα, με
μακριά φουστανάκια λουλουδάτα, με κοντά
παντελονάκια και πεταλωμένα παπούτσια
να τρέχουν από ντροπή να κρυφτούν, στο
πέρασμά μου. Θυμάμαι τον Αντρέα το Γα-
λιάτση με το μικρό μπακαλικάκι του, που
ήταν μαζί και ταχυδρομείο και τηλεφωνείο,
με κουρδιστό τηλέφωνο, τον αδελφό του το
Νιόνιο το βαρκάρη, τον Πλουμίδη με το κα-
φενεδάκι πάνω από τη θάλασσα, τον «κου-
μουνιστή» το Στεφανόμυρο, τον μπάρμπα
Λιά με τις εφευρέσεις του, τα γιατροσόφια 
του και το υπέροχο σκούρο κρασί του, τον
Γλυτσό, τον Αντζά, τον μπάρμπα Διονύση,
τον Σκαραντρέα, τον Πολόχρηστο με την ξα-

κουστή φάβα του τη κυρά Μαρία τη φουρ-
νάρισσα με το πεντανόστιμο ψωμί της. Δεν
θα ξεχάσω τους ροδοκόκκινους Ποταμια-
νούς και τους μουστακαλήδες Κατσανεβια-
νούς που πηγαινοέρχονταν καβάλα σε κάτι
αδύναμα μικροσκοπικά γαϊδουράκια. Και
μέσα σ’ αυτό το μοτίβο, εντύπωση προκα-
λούσε ο μοναδικός χωματόδρομος που
ένωνε τον Ποταμό μ’ ένα νεόκτιστο τεράστιο
και επιβλητικό, αλλά τραγικά αταίριαστο και
«ξένο» κτίριο του Ο.Τ.Ε., κοντά στα Μπατου-
διανά, που βέβαια πρόσθετε στην «δημοσι-
οϋπαλληλική τάξη» του νησιού, τον
δάσκαλο, τους δύο χωροφύλακες, τους δύο
τρεις φαροφύλακες, ακόμη δύο τρεις υπαλ-
λήλους τηλεπικοινωνίας.

Το έβδομο πρωινό, του πρώτου ταξιδιού
μου στα Αντικύθηρα, με βρήκε στο μικρό
καΐκι του Μπόλη, να σαλπάρω με μαιστρα-
λάδα για το Τσιρίγο. Αν και έπρεπε οπωσδή-
ποτε να φύγω αισθανόμουνα να
συχνοζυγιάζομαι ανεξήγητα συναισθήματα.
Ένιωθα φεύγοντας και αφήνοντας πίσω μου
εκείνο τον μικρόκοσμο, που τυχαία ή συνει-
δητά είχα γνωρίσει, φορτωμένος με πρωτό-
γνωρες εντυπώσεις και μοναδικές
εμπειρίες, με αφηγήσεις σπάνιες. Ήξερα
πως αυτός ο «άλλος κόσμος» γρήγορα θα
υποκύψει στην εξέλιξη, θα χάσει την απο-
κλειστικότητα του και δε θα τον ξαναδώ πια.
Το αληθινό παραμύθι του 1970 τελείωνε
εκεί, και θα έμενε μόνο στη θύμηση σαν
ασπρόμαυρο φιλμ που γυρίστηκε με πρω
ταγωνιστές αλλά και σκηνοθεσία μιας άλλης
εποχής.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΤΟΥ 1970 ΚΑΙ ΤΟΥ 2018
Από τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Κομηνό 

Ή



Πέρασαν εικοσιτρείς Σεπτέμβρηδες από
τότε, δίχως στο διάστημα αυτό να νοιάζομαι
για ένα δεύτερο ταξίδι. Όμως στα 1993,
όντας πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέ-
σμου πήρα την πρόσκληση από τον αείμνη-
στο πρόεδρο της Κοινότητας Στρατή
Κατσανεβάκη να επισκεφθώ ξανά τα Αντικύ-
θηρα, προκειμένου να εξετάσουμε μαζί τις
δυνατότητες διαχείρισης των εκεί σκουπι-
διών. Προκαταβολικά αισθανόμουνα πως
εκείνος «ο άλλος κόσμος» δεν είχε αντέξει
και απλά ήθελα να δω πόσα και ποια από
κείνα που κουβαλούσα μέσα μου είχαν απο-
μείνει. Γι’ αυτό ούτε απογοητεύτηκα ούτε
εντυπωσιάστηκα από την πρώτη νέα εικόνα,
καθώς το «ΙΟΝΙΟΝ» προσέγγιζε αργά – αργά
και καβόδενε  σ’ ένα μεγάλο, ολοκαίνουργιο
μώλο. Ωστόσο στο πανηγύρι της υποδοχής
του πλοίου, που φαινόταν δικαιολογημένα
να επαναλαμβάνεται σε κάθε ημερήσια
προσέγγιση, ανάμεσα στα πρώτα, δύο –
τρία, αυτοκίνητα πήρε το μάτι μου τέσσερις
- πέντε γνωστές μου γερασμένες φιγούρες
μα η βιασύνη μου δεν άφηνε περιθώρια για
«χαιρετούρες». Πήραμε τον ανήφορο με το
μικρό τζιπ του προέδρου. Παντού δρόμοι,
ως το τελευταίο χωριουδάκι, χωματόδρομοι
οι περισσότεροι αλλά και αρκετοί τσιμεντό-
δρομοι και ασφαλτόδρομοι. Δεν σταματή-
σαμε σ’ όλη τη διαδρομή, ούτε λεπτό την
κουβέντα με το Στρατή. Μου ‘πε πως τα Αν-
τικύθηρα είχαν πια γιατρό, έστω και στρα-
τιωτικό, πως είχαν ηλεκτροδοτηθεί, πως
υπήρχαν τηλέφωνα σύγχρονα και πως προ-
χωρούσε σταδιακά η υδροδότηση και
ασφαλτόστρωση όλων των δρόμων. Στο
τέλος της «περιοδείας» μας σταθήκαμε
πάνω από τον Ποταμό… Εκεί ακριβώς με
σκυμμένο το κεφάλι μου αράδιασε αυτούς
που είχαν φύγει από το νησί για την Κρήτη
και την Αθήνα, αυτούς που είχαν πεθάνει
και στο τέλος αυτούς που είχαν απομείνει,
όλους κι όλους καμιά εβδομηνταριά. Συνέ-
χισε στο ίδιο στυλ λέγοντας μου πως ο
Φάρος στην Απολυτάρα είχε εκσυγχρονιστεί

και δεν χρειαζόταν πια οι φαροφύλακες και
το σημαντικότερο πως το Σχολείο με 3-4 μα-
θητές ετοιμαζόταν γρήγορα να κλείσει. Η
ολιγόωρη παραμονή μου στα Αντικύθηρα
αυτή τη φορά δεν μου επέτρεψε να συνει-
δητοποιήσω τα σημάδια εγκατάλειψης και
πως μέσα σε είκοσι χρόνια το νησί είχε χάσει
τα ¾ των κατοίκων του!! Μπήκα στο «ΙΟ-
ΝΙΟΝ» βιαστικά όχι τόσο πικραμένος για
όσα από τα περασμένα πρόλαβα να δω πως
είχαν χαθεί όσα αφάνταστα προβληματι-
σμένος για κείνα, που με βάση τις στατιστι-
κές διαφαίνονταν να έρχονται. 

Από κει κι ύστερα παρακολουθούσα με αγω-
νία την τραγική πορεία μείωσης των κατοί-
κων του μικρού νησιού. Όμως στην
αναστολή της απερχόμενης ερήμωσης φαί-
νεται πως έπαιξαν σημαντικό ρόλο η έστω
και καθυστερημένη πολιτική μέριμνα, οι
ποικίλες προσπάθειες εκσυγχρονισμού
αλλά και η προβολή του σε μία σειρά επι-
στημονικών επιπέδων. Η Ελληνική Ορνιθο-
λογική Εταιρία επέλεξε το συγκεκριμένο
τόπο ως τον καταλληλότερο για την παρα-
κολούθηση της μεταναστευτικής κίνησης
των πουλιών, ενώ εδώ και μια δεκαπενταε-
τία άρχισε η συστηματική και οργανωμένη
αρχαιολογική έρευνα στο κάστρο του Ξηρο-
πόταμου. Πριν 5-6 χρόνια εξάλλου, τα Αντι-
κύθηρα μπήκαν στα διεθνή επιστημονικά
σαλόνια με το πασίγνωστο πλέον «ναυάγιο»
και τον πασίγνωστο υπολογιστή αστρολάβο
που αποτελεί επίκεντρο παγκόσμιας μελέ-
της και έρευνας. 

Σίγουρα όλα τούτα δημιούργησαν κινήσεις
ομάδων, αύξησαν την επισκεψιμότητα, συν-
τήρησαν επιτόπιες δραστηριότητες, δημι-
ούργησαν φίλους και χορηγούς και γενικά
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση
ζωής στο νησί. Όμως πάνω απ΄όλα το πιο
καθοριστικό ήταν το πείσμα και η αποφασι-
στικότητα  και η αγάπη των  ίδιων των λιγο-
στών ακριτών που εξακολουθούν να

ακουμπούν τη ψυχή τους, δίχως συγκρίσεις
και εναλλαγές στον τόπο που γεννήθηκαν.
Όλα τούτα λίγο πολύ τα γνώριζα μα ήθελα
από κοντά την αυτοψία, την τωρινή εικόνα
και από τη θέση που υπηρετώ την άμεση
αναζήτηση των υπαρκτών προβλημάτων
αλλά και των τρόπων, που θα βοηθούσαν το
δημογραφικό πρόβλημα κάτι που εμβρυακά
άλλωστε έχει ξεκινήσει η Μητρόπολη σε συ-
νεργασία με τον Δήμο. Έμεινα στον ανακαι-
νισμένο πρόσφατα ξενώνα του Δήμου και
με σχεδόν μόνιμο  συνοδηγό μου τον πρό-
εδρο Ανδρέα Χαρχαλάκη για ένα διήμερο
«όργωσα» από άκρη  σ΄ άκρη τα Αντικύ-
θηρα. Παντού ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι,
παντού ρεύμα, νερό και τηλέφωνο, παντού
δημοτικός φωτισμός. Μα το πιο σημαντικό
παντού φροντισμένα σπίτια, κάτασπρες και
φρεσκοβαμμένες ρούγες, καθαρές αυλές και
πλακόστρωτα σοκάκια φαίνεται να σμίγουν
την αγάπη, την νοημοσύνη και την έγνοια
όσων μένουν αλλά και εκείνων που βρίσκον-
ται μακριά από το νησί. Όμως το αποκορύ-
φωμα της ευαισθησίας αυτών των
ανθρώπων συν ταιριασμένο με το αίσθημα
ευσέβειας αποτυπώνεται στις εκκλησιές
τους. Πέρα από τον πολιούχο Άγιο Μύρωνα,
εφτά ακόμη μοναδικά στολίδια σε περίοπτα
σημεία συνδυάζουν τη σεμνότητα της λα-
τρείας με την ομορφιά της φύσης.

Ο Αγιος Νικόλαος, ο Άγιος Γιώργης, ο Προ-
φήτης Ηλίας, ο Άγιος Νικόλας, η Παναγία, ο
Άγ. Κωνσταντίνος, ο Άγ. Χαράλαμπος και ο
Άγ. Ραφαήλ, εκκλησιές πεντακάθαρες με
ολοκαίνουργια στασίδια, με φανταχτερά
άμφια, με μπρούτζινους πολυελέους. Κά-
ποια ακόμη καινούργια σπίτια κτισμένα πε-
ραστικούς  «λάτρεις » των Αντικυθήρων κι
ένα μικρό Ξενοδοχείο συμπληρώνουν το ρο-
μαντικό παζλ της σημερινής εικόνας του νη-
σιού και προσφέρουν την ικανοποίηση  της
συντήρησης του τόπου αλλά και την ψευ-
δαίσθηση της διατήρησης της ζωής του. Τα
σημερινά Αντικύθηρα έχουν γιατρό και ια-
σιού και προσφέρουν την ικανοποίηση  της
συντήρησης του τόπου αλλά και την ψευ-
δαίσθηση της διατήρησης της ζωής του. 
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τρείο, έχουν ελικοδρόμιο, γήπεδο μπάσκετ
και βόλεϊ αλλά στο νησί δεν ακούγονται
πλέον παιδικές φωνές, δεν υπάρχει σχολείο,
τα Κατσανεβιανά, τα Σκαριανά, τα Πατα-
κιανά, ο Άγιος Γιώργης  έχουν ερημώσει και
η κοινωνική συνέχεια δείχνει να τελειώνει.
Ο φάρος στην Απολυτάρα  εκσυγχρονίστηκε
και δεν χρειάζεται προσωπικό, ενώ το τερά-
στιο αταίριαστο κτίσμα του Ο.Τ.Ε. σχεδόν
άχρηστο, φαίνεται να ρημάζει. Η μικρή
αμάδα των ορνιθολόγων, που επισκέφτηκα,
παρά την αξιόλογη ερευνητική της προ-
σφορά, έχει ολιγόχρονη και περιοδική, όχι
μόνιμη παραμονή.

Έτσι την πανέμορφη εικόνα του νησιού σκε-
πάζει μέρα η απογοήτευση της ολιγανθρω-
πίας του. Καμμιά εικοσαριά άνθρωποι, όλοι
τους  σαραντάρηδες και πάνω προσπαθούν
να δώσουν το φιλί της ζωής στον αγαπημένο
τους «Βράχο» με αυτοθυσία, αξιοπρέπεια
και περηφάνεια. Από κείνους τους πρωτα-
γωνιστές της θύμησης του 1970, συνάντησα
κάποιους σε χαραγμένες ταφόπλακες και σ΄
άψυχες φωτογραφίες στα κοιμητήρια. Συγ-
κινητική  εξαίρεση ο Αντζάς που τον συνάν-
τησα, κάποιο απόγευμα, στο σπίτι του, στην
βουνοπλαγιά   του Αγίου Μύρωνα ολόρθο,
ενενηνταπεντάρη κι άρχισε να μου διηγεί-
ται, μετά από πενήντα χρόνια, τις ιστορίες
της άλλης εποχής. Με τους περισσότερους
από τους μισούς Αντικυθήριους συναντηθή-
καμε το ένα βράδυ στο κομβικό σημείο ανα-
φοράς του νησιού  στο μαγαζάκι του
Πατακόμυρου. Κατέγραψα με προσοχή τα
τωρινά τους προβλήματα, και άκουσα τις δι-
καιολογημένες επιφυλάξεις τους αλλά και
τις «κόκκινες  γραμμές» τους, για τα ενδεχό-
μενα δημογραφικής ενίσχυσης και εποικι-
σμού του τόπους τους. Παράλληλα  ένιωσα
την αγωνία τους και τον αθόρυβο αγώνα
τους ενάντια στην ερήμωση και την αναζή-
τηση τρόπων αντιμετώπισης της. Ο Αν-
δρέας, ο σημερινός Πρόεδρος, έχει
ακουμπήσει την ψυχή του στο νησί του κι
έχει αυτοσκοπό  την επιβίωσή του. Μα και
ο Δήμαρχός μας, βέρος Αντικυθήριος, σί-
γουρα σφιχτοδεμένος με παντοδύναμες
παιδικές και εφηβικές  αναμνήσεις, νοιάζε-
ται, αγωνίζεται και αγωνιά ασταμάτητα για
τον τόπο κι αναζητά  τρόπους ανάσχεσης και
αντιμετώπισης αυτής της τραγικής πορείας.

Την Κυριακή το πρωί, λίγο πριν σαλπάρω για
το Τσιρίγο, με ξύπνησε το γλυκό κάλεσμα
της καμπάνας του Αγίου Χαραλάμπους. Στη
μικρή εκκλησία με φόντο το γαλάζιο τ’ ου-
ρανού    και του πελάγου, σε Παπαδαμάντια
ατμόσφαιρα, παρακολούθησα τη λειτουρ-
γία του παπα-Αντώνη, μια  από τις ωραιότε-
ρες της ζωής μου, λιτή δίχως  φαρισαϊσμούς
και περιττά  λόγια, ατόφια και αληθινή. 

Αυτός ήταν ο υπέροχος επίλογος του τρίτου
ταξιδιού μου. Ίσως στα  Αντικύθηρα του
2018 να μην βρήκα το μικρόκοσμο εκείνο

του 1970 που για μισό αιώνα κρατώ ολοζών-
τανο μέσα μου. Πήρα ωστόσο μια πανέ-
μορφη εικόνα κι ένα βαθύ
κάλεσμα-υποχρέωση να βοηθήσω όσο
μπορώ τούτη την ώρα του κινδύνου.  

Μπαίνοντας στο «ΙΟΝΙΣ» ένιωθα τον
απόηχο της καμπάνας να με καλεί  να γυ-
ρίσω πίσω και να μου θυμίζει πως τα Αντι-
κύθηρα πρέπει να συνεχίσουν  ΝΑ ΖΟΥΝ … ‘‘

’’

Ο μικρόκοσμος των Αντι-
κυθήρων έμοιαζε κάτι το
πρωτογονικό, το απόμα-
κρο, μα ταυτόχρονα το μο-
ναδικό, το σπάνιο, το
παραμυθένιο.
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την πιο κρίσιμη εποχή των τελευταίων
ετών για την Αυτοδιοίκηση, έλαβε χώρα
στα Κύθηρα το 10ο Forum της Αυτοδιοί-

κησης που διοργάνωσαν στο νησί η Περιφε-
ρειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) και η
Ένωση Δημάρχων Αττικής (ΕΝΔΑ) με την
υποστήριξη του Δήμου Κυθήρων. 

Το απόγευμα της Παρασκευής 8/6 έγινε δι-
ευρυμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο Κυθή-
ρων με τη συμμετοχή δεκάδων εν ενεργεία
και πρώην Δημάρχων, ανάμεσα στους οποί-
ους και ο Σταύρος Γεωργόπουλος, πρώην
Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, ο οποίος είχε
στο παρελθόν διατελέσει Έπαρχος Κυθήρων 

καθώς και ο επί σειρά ετών Δήμαρχος Χα-
νίων και πρώην Υπουργός για το ΕΣΠΑ Κυ-
ριάκος Βιρβιδάκης, που εκπροσώπησε την
Ένωση Δημάρχων Κρήτης. Ο Δήμαρχος Κυ-
θήρων κ. Στράτος Χαρχαλάκης ανέφερε με
παραστατικό τρόπο όλα τα προβλήματα
γραφειοκρατίας και καθημερινότητας που 

Το 10ο FORUM της Αυτοδιοίκησης
στα Κύθηρα 

Η Αυτοδιοίκηση ενωμένη προτείνει, προβληματίζεται και διεκδικεί!

σ
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αντιμετωπίζει ένας νησιωτικός δήμος και
πρότεινε συγκεκριμένες ρηξικέλευθες τομές
κυρίως σε ζητήματα έγκρισης δαπανών των
Δήμων. Χαρακτηριστική μάλιστα ήταν η
αναφορά του Δημάρχου Κυθήρων στις τρα-
γικές καθυστερήσεις δημοπράτησης και
εκτέλεσης δημοσίων έργων, όπου ως παρά-
δειγμα ανέφερε την αδυναμία αξιοποίησης
πόρων του ΕΣΠΑ για την προμήθεια νέων
οχημάτων δασοπυρόσβεσης, αφού οι σχετι-
κές πιστώσεις έχουν εγκριθεί από την άνοιξη
του 2016 με δικαιούχο το Αρχηγείο της Πυ-
ροσβεστικής και οι σχετικές διαγωνιστικές
διαδικασίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.  

Τοποθετήθηκαν τόσο ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ
και Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη Γιώργος
Ιωακειμίδης, όσο και ο πρόεδρος της ΕΝΔΑ
και πρώην Δήμαρχος Πεύκης Παύλος Καμά-
ρας καθώς και πολλοί παριστάμενοι και
μέλη του Δ.Σ. Στο τέλος ο Δήμαρχος Κυθή-
ρων έδωσε αναμνηστικά δώρα στους προ-
έδρους της ΠΕΔΑ και της ΕΝΔΑ. 

Το Σάββατο 9/6, στο ξενοδοχείο KYTHEA
στην Αγία Πελαγία, διεξήχθη το 10ο Forum
της Αυτοδιοίκησης που ξεκίνησε με χαιρετισμό
του Βουλευτή της ΝΔ Κώστα Καραγκούνη
που ήταν και ο μοναδικός εκπρόσωπος κόμ
ματος που τίμησε την εκδήλωση με την πα-
ρουσία του, καίτοι είχαν προσκληθεί όλα τα
κοινοβουλευτικά κόμματα. Χαιρετισμό απη-
ύθυνε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ που
ζήτησε ιδιαίτερη βοήθεια για την πληθυ-
σμιακή τόνωση των Αντικυθήρων. Στη συνέ-
χεια τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος Κυθήρων
Στράτος Χαρχαλάκης που έδωσε έμφαση
στο θέμα της απλής αναλογικής καθώς και
συγκεκριμένες προβλέψεις του «Κλει-
σθένη», διανέμοντας στους συνέδρους και
αναλυτικό κείμενο με τις απόψεις του για
όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου, κείμενο
που σχολιάστηκε θετικά από όλους τους
συμμετέχοντες. 

Υπήρξαν τοποθετήσεις πολλών εν ενεργεία
και πρώην Δημάρχων πάνω σε ζητήματα δι-
οίκησης των Δήμων, γραφειοκρατίας, κοινω-
νικής πολιτικής, καταστατικής θέσης των
αιρετών και φυσικά έγινε μεγάλη συζήτηση
για το σχέδιο «Κλεισθένης». Τόσο ο Γιώργος
Ιωακειμίδης, όσο και ο Παύλος Καμάρας,
στις τοποθετήσεις αλλά και στις δηλώσεις
τους στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τόνισαν
ότι η Αυτοδιοίκηση δεν έχει δικαίωμα να
απουσιάζει από το διάλογο ούτε και να
απορρίπτει στο σύνολό του ένα σχέδιο
Νόμου, αλλά οφείλει να προσέρχεται στη
διαβούλευση, ασκώντας με αυτό τον τρόπο
κριτική στη στάση της διοίκησης της ΚΕΔΕ
που απέρριψε το σχέδιο Νόμου ως βάση συ-
ζήτησης. Μάλιστα ο Γιώργος Ιωακειμίδης
εξέφρασε τον φόβο ότι λόγω αυτής της άρ-
νησης για διάλογο, τελικά θα ψηφιστεί ένας
Νόμος κομμένος και ραμμένος στα μέτρα 
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του Υπουργείου, με την Αυτοδιοίκηση
απούσα, κάτι που όπως είπε θα έχει αρνη-
τικές επιπτώσεις στη διοίκηση των Δήμων
και τους δημότες. 

Άξια προσοχής ήταν η πρόταση του Παύλου
Καμάρα, πρώην Δημάρχου Πεύκης και Προ-
έδρου της ΕΝΔΑ, για το εκλογικό σύστημα,
όπου πρότεινε μια σύγχρονη μορφή ενισχυ-
μένης αναλογικής με ξεχωριστή εκλογή Δη-
μάρχου και Δημοτικών Συμβούλων, ενώ
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η πρότασή
του για τον έλεγχο νομιμότητας των αποφά-
σεων και των δαπανών των ΟΤΑ όπου πρό-
τεινε τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής με
τρία σκέλη: συμβουλευτικό, προληπτικό και
κατασταλτικό. 

Κοινός παρονομαστής σχεδόν όλων των το-
ποθετήσεων ήταν η ανάγκη να εισακούσει ο
αρμόδιος Υπουργός τις προτάσεις και την
αγωνία των εκπροσώπων της Αυτοδιοίκη-
σης σχετικά με το νέο σχέδιο Νόμου, καθώς
κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα την ουσία και
το βάθος των προβλημάτων των ΟΤΑ παρά
μόνο οι αυτοδιοικητικοί που βιώνουν καθη-
μερινά όλες τις παθογένειες και ασυνέχειες
της κεντρικής διοίκησης που διαχρονικά επι-
θυμούσε να χειραγωγήσει το θεσμό της Αυ-
τοδιοίκησης. Το Forum έκλεισε με
ευχαριστίες προς τον φιλοξενούντα Δή-
μαρχο Στράτο Χαρχαλάκη και με θετικά σχό-
λια για την εικόνα καθαριότητας και τάξης
που παρουσιάζει το νησί των Κυθήρων. 

‘‘

’’

Υπήρξαν τοποθετήσεις πολ-
λών εν ενεργεία και πρώην
Δημάρχων πάνω σε ζητή-
ματα διοίκησης των Δήμων,
γραφειοκρατίας, κοινωνι-
κής πολιτικής, καταστατι-
κής θέσης των αιρετών και
φυσικά έγινε μεγάλη συζή-
τηση για το σχέδιο «Κλει-
σθένης».






