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Ἀξιότιμον Κύριον 

Μιλτιάδην Βαρβιτσιώτην 

Ὑπουργόν Ναυτιλίας καί Αἰγαίου 

εἰς Πειραιᾶ 

 

Κύριε Ὑπουργέ, 

Καλή, εἰρηνική καί πολύκαρπη ἄς εἶναι ἡ νέα χρονιά. 

 Ἐν πρώτοις ἐπιθυμῶ νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν ἀπό 

2/12/2013 ἀπαντητική ἐπιστολή σας, ἡ ὁποία ἔφθασε στά χέρια μου 

στίς 31/12/2013, ἀφοῦ εἶχε ἤδη φύγει ἡ ὑπ’ ἀριθ.  1002/30-12-2013 

ἐπιστολή μου πρός ὑμᾶς. 

 Ἔκτοτε ἐμεσολάβησαν συναντήσεις σας μέ ἐκπροσώπους τῆς 

Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, τῶν Κυθηραϊκῶν Σωματείων Ἀθηνῶν – 

Πειραιῶς (παρουσίᾳ τοῦ συναδέλφου σας Ὑπουργοῦ Παιδείας καί 

Θρησκευμάτων κ.Ἀρβανιτοπούλου), δηλώσεις σας εἰς τό βῆμα τῆς 

Βουλῆς, ἡ Παγκυθηραϊκή Συνέλευσις στή Μονή Μυρτιδίων τῆς 

12/1/2014, ἡ Σύναξις τῶν Κυθηραϊκῶν Σωματείων καί τῶν 

Ἀντικυθηρίων στή Μυρτιδιώτισσα Ἁλίμου (19-1-2014) γιά τήν κοπή 

βασιλόπιττας καί τό σχετικό τους ψήφισμα καί μόλις χθές ἡ 

Ἀπόφαση ἀναπροσαρμογῆς ἐτήσιων μισθωμάτων πολυετῶν 

συμβάσεων ἀνάθεσης δημόσιας ὑπηρεσίας ἀπό 1/11/2013 ἕως 

31/10/2014, χωρίς σ’ αὐτή νά περιλαμβάνεται καί ἡ ἄγονη γραμμή 

Κυθήρων - Ἀντικυθήρων. 

 

 

http://www.ecclesia.gr/


Κύριε Ὑπουργέ, 

 Ὅπως διαπιστώνουμε παρατείνεται ἡ ἄδικη καί ἄνιση 

μεταχείρησις τῶν ἀκριτικῶν νησιῶν μας, γεγονός τό ὁποῖο μᾶς 

λυπεῖ ἀφάνταστα. Ἐκάναμε μία ὕστατη προσπάθεια πρός τήν 

Ἑταιρεία ΛΑΝΕ, τό κείμενο τῆς ὁποίας λαμβάνετε. 

 Παρακαλῶ πολύ, ἀναλαμβάνοντες τίς νομικές, ἠθικές καί 

ἐθνικές εὐθύνες σας, νά ὑλοποιήσετε τήν ὑπόσχεσί σας ἐνώπιον 

τοῦ συναδέλφου σας Ὑπουργοῦ κ.Ἀρβανιτοπούλου (2/12/2014) γιά 

τήν διατήρησι τῆς ἐπίμαχης ναυτιλιακῆς γραμμῆς μας καί τήν 

χορήγησι τῆς ἐπιδοτήσεως γιά τό 2014 οὕτως, ὥστε αὐτές τίς 

ἡμέρες νά ξαναρχίση, ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἀπό μηνῶν 

ἀνακοινωθέντων δρομολογίων μέχρι τόν Αὔγουστο τοῦ τρέχοντος 

ἔτους. Διαφορετικά φοβοῦμαι πώς αὐτήν τήν ἄνιση καί ἄδικη 

μεταχείρισι δέν θά σᾶς τήν συγχωρήσουν οἱ Κυθήριοι καί 

Ἀντικυθήριοι – μόνιμοι καί ἀπόδημοι κάτοικοι. 

 Συγχωρέσατέ με διά τήν ἐπανειλημμένη ὄχλησι. 

Μέ πολλή τιμή καί εὐχές 

Ὁ Μητροπολίτης  
  

 

 

  

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίησις : Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ.Εἰρηναῖον καί  

Σεβ. Μητροπολίτας Δυτικῆς Κρήτης. 


