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          ΠΡΟΣ: κ. Θεόδωρο Κουκούλη, 

   Δήμαρχο Κυθήρων 

      Γραφείο Δημάρχου  

   Τ.Κ. 801100 Κύθηρα 

 

 

Αξιότιμε Δήμαρχε κ. Κουκούλη, 

 

Οι δύο κοινότητές μας, τα Κύθηρα και η Bingara συνδέονται με ένα θαυμάσιο και 

μοναδικό δεσμό: το Καφεθέατρο “Roxy”. 

 

Η ιστορία του «Roxy» ξεκινά από το χωριό σας, τα Μητάτα, τη γενέτειρα στη δεκαετία 

του 1890 τριών ανδρών, που αργότερα θα γίνουν συνεργάτες: του Πέτρου Φέρου, του 

Εμμανουήλ Αρώνη και του Γεώργιου Ψάλτη. 

Αυτοί οι άνδρες ξεκίνησαν μια ψυχαγωγική επιχείρηση στην Bingara, που δεν υπήρχε 

όμοιά της στην περιοχή μας. Επρόκειτο για ένα συγκρότημα που περιλάμβανε ένα 

σύγχρονο καφενείο δυναμικότητας 140 καθισμάτων, τρία ανεξάρτητα καταστήματα με 

πρόσοψη στον κεντρικό δρόμο, ένα πανδοχείο και, στην καρδιά του συγκροτήματος ένα 

κινηματοθέατρο, το «πιο σύγχρονό εκτός πόλης». 

 

 

 



 

Μέσα στο  χρόνο, αυτό το συγκρότημα ήρθε ενδεχομένως αντιμέτωπο  με τον αφανισμό 

του, αλλά κατόπιν είδε και την ανασύστασή του. Σήμερα, το Καφεθέατρο “Roxy” 

αποτελεί εκ νέου ένα σήμα κατατεθέν για τον  τόπο μας, ένα πνευματικό κόσμημα. 

 

Το Συμβούλιο του Gwydir Shire απευθύνει μια πρόσκληση στην κοινότητά σας 

προκειμένου να οικοδομήσουμε μαζί πάνω σε αυτό το συνδετικό κρίκο, εργαζόμενοι 

για τη δημιουργία φιλικών σχέσεων ανάμεσα στις πόλεις μας. 

Το Καφεθέατρο “Roxy” δεν είναι άλλωστε παρά μια από τις πολλές γέφυρες που 

συνδέουν τις κοινότητές μας: 

 

Το φυσικό κάλλος, η πλούσια πανίδα και χλωρίδα, με τις πολλές 

εναλλαγές, χαρακτηρίζουν και τις δύο περιοχές. 

 

Ιδιαίτερη είναι η έλξη τους με το νερό: των Κυθήρων με το Ιόνιο 

Πέλαγος και της Bingara με τα δυνατά και καθαρά νερά του 

ποταμού Gwydir. 

 

Και οι δύο κοινότητες ενθαρρύνουν, καλωσορίζουν και στηρίζουν 

έμπρακτα τον τουρισμό. 

 

Και οι δύο απολαμβάνουν το αίσθημα της ασφάλειας και της 

ικανοποίησης, έχοντας χαμηλά ποσοστά παραβατικότητας. 

 

Και οι δύο κοινότητες εκτιμούν τη συμβολή όλων των πολιτών τους, 

από τον νεότερο μέχρι το μεγαλύτερο σε ηλικία. 

 

Και οι δύο, αν και μικρές αριθμητικά κοινότητες, χαρακτηρίζονται 

από δυναμικότητα και σθεναρότητα. 

 

Εκτιμούν αμφότερες τα θετικά της παράδοσης και επικεντρώνονται 

στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος, μέσω πρωτοβουλιών 

σχετικών με το περιβάλλον και τη δια βίου μάθηση. 

 

Παρακαλούμε να αποδεχθείτε την πρότασή μας να οικοδομήσουμε φιλικές σχέσεις 

ανάμεσα στις πόλεις μας, αποβλέποντας στην ανάπτυξη ενός ευρέως φάσματος 



εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και οικονομικών ανταλλαγών ανάμεσα 

στους κατοίκους των κοινοτήτων μας. 

Η φιλία μας αναμένεται να ωφελήσει τους πολίτες των δύο περιοχών και να ενισχύσει 

ακόμη περισσότερο τους ήδη υπάρχοντες δυνατούς δεσμούς ανάμεσα στην 

Αυστραλία και την Ελλάδα. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Δημοτικός Σύμβουλος John Coulton 

Δήμαρχος 

 

 


