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Dimitris Baltzis 

With appropriate pomp and solemnity, Easter was celebrated in Kythera this 

year. Despite the bad weather conditions during the Holy week, many visitors 

came to the island for Easter. On Good Friday, believers adorned the epitaph 
with colourful flowers whose beautiful scent reached the streets. 

At Potamos, Chora, Avlemona, Karavas, Skoulianika, Livadi and in every 

other parish, there was great participation by the people. 

The picturesque harbour of Avlemona was decorated with lights during the 

procession of the Epitaph, giving a spectacular feeling to those who attended 

there. 

In Chora, the capital of Kythera, the epitaph passed through the narrow 

streets, the square and the kastro. 

The Procession of the Epitaph at Potamos, accompanied by the local 

philharmonic orchestra, passed by the hospital and nursing home, whose 

sick and elderly patients are not able to go to Church. However, the Church 

lives on in their hearts and souls. 

During the evening of the Resurrection, the Holy Light arrived in Kythera 
on a special flight from Jerusalem. 

A crowd gathered to welcome its arrival at Kythera’s airport. 

It was welcomed by His Eminence Bishop Seraphim, the Aldermen M. 

Protopsaltis and N. Megalokonomou and President of the City Council, Mr. 

L.Vezos. 

The Mayor T. Koukoulis handed the Holy Light to our Bishop and the 

authorities were directed to the arrivals’ hall where, amid prayers of thanks, 

people received the Holy Light. 

Having completed the ceremony at the airport, the Holy Light was then 

transported to the Church of Estavromenos in Chora. 

Fireworks erupted, custom designed to awaken every person to the great and 

joyful event of the Resurrection. 

On Easter Sunday, the strong westerly winds did not prevent locals and 

visitors from cooking their roasts on the spits, while celebrating with music 

and dance. 

We hope that the Resurrection of Jesus will bring 

peace and prosperity throughout the world. Easter 

of 2012 in Kythera, was for many of us a great 

opportunity to mingle, to embrace life with hope 
and love for all. 

EASTER IN KYTHERA 
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                                    ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ         

Με την αρµόζουσα επισηµότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε και φέτος το πάσχα στα Κύθηρα. 
Παρά τις άσχηµες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν όλες τις ηµέρες,αρκετοί ήταν αυτοί που επισκέφτηκαν το 
νησί µας για να περάσουν τις άγιες ηµέρες. 
Την Μεγάλη Παρασκευή,οι πιστοί στόλισαν τον επιτάφιο µε 
λουλούδια πολύχρωµα που η µυρωδιά τους έφτανε στους δρόµους. 
Στον Ποταµό,τη Χώρα,τον Αυλαίµωνα,τον Καραβά,τα Σκουλιάνικα 
αλλά και σε κάθε ενορία η συµµετοχή των ανθρώπων ήταν µεγάλη. 
Στον Αυλαίµωνα,το γραφικό λιµάνι,στολίστηκε µε φλεγόµενα 
τενεκεδάκια κατά την περιφορά του επιταφίου,προσδίδοντας µια 
φαντασµαγορική αίσθηση σε όσους παρευρέθησαν εκεί. 
Στη Χώρα,την πρωτεύουσα των Κυθήρων,ο επιτάφιος πέρασε από τα 
γραφικά σοκάκια,την πλατεία αλλά και το ενετικό κάστρο. 
Η Περιφορά του Επιταφίου στον Ποταµό ,µε την συνοδεία της 
φιλαρµονικής του Ποταµού, πέρασε από τους αδύναµους 
συµπατριώτες µας που βρίσκονται στο νοσοκοµείο και το 
γηροκοµείο Κυθήρων και δεν έχουν την δυνατότητα να πάνε στην 
εκκλησία αλλά που έχουν όµως την εκκλησία µέσα στην ψυχή τους 
και την καρδιά τους. 
Το βράδυ της Ανάστασης,το Άγιο Φως, έφτασε στα Κύθηρα  µε ειδική πτήση 
από τα Ιεροσόλυµα. 
Την άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόµιο των Κυθήρων υποδέχθηκαν ο 
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης  Σεραφείµ,οι Αντιδήµαρχοι Μ.Πρωτοψάλτης 
και Ν. Μεγαλοκονόµος και ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Λ.Βέζος καθώς και πλήθος κόσµου. 
Ο ∆ήµαρχος κ. Θ.Κουκούλης παρέδωσε το 'Αγιο Φως στον Σεβασµιώτατο 
Μητροπολίτη µας και στη συνέχεια ο Μητροπολίτης µας και οι αρχές 
κατευθύνθηκαν στην αίθουσα αφίξεων όπου το συγκεντρωµένο πλήθος του 
κόσµου ανέµενε µε ανυποµονησία να πάρει το Άγιο Φώς, όπου έλαβε χώρα 
ευχαριστήριος δέηση. 
Αφού ολοκληρώθηκε η τελετή της παραλαβής του Αγίου Φωτός στο 
αεροδρόµιο Κυθήρων, το Άγιο φως µεταφέρθηκε απο τον Μητροπολίτη µας 
στον ιερό Μητροπολιτικό ναό του Εσταυρωµένου στη Χώρα. 
Τα πυροτεχνήµατα και οι κροτίδες πήραν τη σκυτάλη κατά την ώρα της 
Ανάστασης,έθιµο που σκοπό έχει να αφυπνίσει κάθε άνθρωπο για το µεγάλο 
και χαρµόσυνο γεγονός της Ανάστασης. 
Την ηµέρα του Πάσχα,οι ισχυροί δυτικοί άνεµοι δεν εµπόδισαν,ντόπιους αλλά 
και επισκέπτες να ψήσουν τον οβελία,να γιορτάσουν και να χορέψουν. 
Με την ευχή η Ανάσταση του Ιησού να φέρει γαλήνη και ευηµερία στον κόσµο όλο,το Πάσχα του 2012 στα 
Κύθηρα,ήταν για πολλούς από εµάς µία πολύ καλή ευκαιρία να σµίξουµε,να αγκαλιαστούµε και να ευχηθούµε 
αγάπη σε όλους. 
 
∆ηµήτρη  Μπαλτζης 

A big ‘thank you’ to Dimitri Baltzis, Chrysa Fatsea and Eirini 
Travasarou (seen in photo - bottom right) for the use of their 
photos. The top two photos of the Epitaphio on this page are 
taken at the Church of Ayia Eirini at Skoulianika, Livadi and 
the photo inside the Church is that of Ayia Marina at Drymona.  


