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Σε συνέχεια των ανακοινώσεων για την μεγάλη  πανηγύρι της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας την 24η 
Σεπτεμβρίου ενημερώνουμε το Κυθηραϊκό κοινό ότι για πρώτη φορά, κατόπιν συντονισμένων 
ενεργειών του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Γ. Κουκούλη, η μεγάλη εορτή του νησιού μας πέρασε στην 
ειδησεογραφία του Αθηναϊκού  Πρακτορείου  Ειδήσεων  (Α.Π.Ε.)   μαζί με δήλωση του Δημάρχου. 
Επίσης το εν λόγω κείμενο δημοσιεύθηκε μαζί  στην ηλεκτρονική έκδοση των ημερήσιων 
εφημερίδων «Καθημερινή» και «Real News,  στις ιστοσελίδες «omogeneia.ana-mpa.gr,  romfea.gr,  
agioritikovima.gr » και αλλού. 
 Για την καλύτερη πληροφόρηση των Κυθηρίων αναδημοσιεύουμε το κείμενο του Α.Π.Ε.:  
 
    

Πανηγυρίζει την Τρίτη η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα στα Κύθηρα 

 

 
 
 « Εκατοντάδες προσκυνητές συρρέουν κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου, στην Ιερά Μονή 

Μυρτιδίων Κυθήρων, όχι μόνο από το ίδιο το νησί, αλλά κι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κυρίως 
από την Κρήτη και την Πελοπόννησο, αλλά και πολλοί απόδημοι από την Αυστραλία και την 
Αμερική, ενώ συχνά, η πολιτική ηγεσία εκπροσωπείται σε υψηλό επίπεδο. 
Πρόκειται, όπως αναφέρει το romfea.gr, για μια από τις γνωστότερες διεθνώς θρησκευτικές 
γιορτές της Μεσογείου, 40 ημέρες μετά τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 15 
Αυγούστου. 
Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, η εικόνα της Θεοτόκου βρέθηκε το 14ο μ.Χ. αιώνα, από 
ένα βοσκό της περιοχής, σε ερημική τοποθεσία γεμάτη από μυρτιές, απ' όπου έλαβε και το όνομα 
"Μυρτιδιώτισσα". 
«Αύριο εορτάζουμε την εύρεση της εικόνας ταυτόχρονα με τη θεραπεία ενός παραλυτικού, που 
αναφέρεται στο τέλος του 16ου αιώνα», ανέφερε τη Δευτέρα, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος 

Κυθήρων, Θεόδωρος Κουκούλης, προσθέτοντας ότι «η "Μυρτιδιώτισσα" είναι η έφορος 
προστάτης του νησιού, όμως το Μοναστήρι και η εικόνα έχουν εθνική και παγκόσμια ακτινοβολία, 



χάρη στους χιλιάδες  Κυθηρίους  ομογενείς, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και άλλες περιοχές του 
κόσμου». 
Σύμφωνα με την ίδια παράδοση, πολλά άλλα θαύματα αποδίδονται στη συγκεκριμένη εικόνα, 
όπως η προστασία του νησιού από επιδημία πανώλης και η σωτηρία του φρουρίου των Κυθήρων 
από σεισμό ». 
  Επί πλέον καθίσταται γνωστόν ότι η πρόσφατη συνάντηση του του  Δημάρχου  , κ. Θεόδωρου Γ. 
Κουκούλη, με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Πέτρο Τατούλη, πέρα από 
το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το συγκεκριμένο γεγονός έτυχε 
ευρείας δημοσιότητας, σ’ ολόκληρη την Πελοπόννησο. Συγκεκριμένα δημοσιεύθηκε στα εξής 
μέσα:  

Η ανάρτηση έγινε την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου, 2013 στην κατηγορία ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με τίτλο 

 « Ένταξη των Κυθήρων στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

Την ανάπτυξη κοινών δράσεων, με κορωνίδα τον τομέα της τουριστικής προβολής, εξέτασαν ο 

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης και ο Δήμαρχος Κυθήρων Θεόδωρος Κουκούλης 

κατά τη συνάντησή τους στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 

2013. 

«Τα Κύθηρα ανέκαθεν είχαν ισχυρούς δεσμούς με την Πελοπόννησο. Δεσμούς ιστορικούς, 

κοινωνικούς, πολιτισμικούς και οικονομικούς, τους οποίους είναι ανάγκη να ενισχύσουμε και να 

αναπτύξουμε περαιτέρω. Ιδιαίτερα στον τομέα του τουριστικού προϊόντος κρίνεται απαραίτητη η 

ανάπτυξη συνεργειών με αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης 

Πελοποννήσου και έδωσε εντολή να ενταχθούν τα Κύθηρα στο σχεδιασμό τουριστικής προβολής 

της Πελοποννήσου. 

Ο Δήμαρχος Κυθήρων από την πλευρά του τόνισε την ανάγκη εμβάθυνσης της συνεργασίας με την 

Περιφέρεια Πελοπόννησο και συμφώνησε στην ανάγκη ενιαίας προβολής των Κυθήρων με την 

Πελοπόννησο. 

Τέλος, η σημαντική αυτή  συνάντηση  αναρτήθηκε και στους εξής ιστότοπους: 
1)ppel.gov.gr ( 27-9-2013 Δελτίο Τύπου) 
2)www.lakonika.gr (26-9-2013 Δελτίο Τύπου) 
3) Ζantepress.24.gr  (30-9-2013 Δελτίο Τύπου) 
4) vimaonline.gr 
5)aftodioikisi.gr (26-9-2013) 
6)lakoniapress.gr 
7)elefteriaonline.gr 
 

http://ppel.gov.gr/category/deltia-typou/
http://ppel.gov.gr/category/deltia-typou/
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