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ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ 
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ  

ΑΛΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021  
 

Σεβασμιώτατοι,  
Κυρία Υπουργέ,  
Κύριε Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών,  
Κύριε Βουλευτά,  
Κυρία Αντιπεριφερειάρχης, 
Κύριε Αντιπρόεδρε της ΚΕΔΕ,  
Κύριε Δήμαρχε Αλίμου και μέλη του Δ.Σ.,   
Κύριοι Δήμαρχοι και συνάδελφοι στην Αυτοδιοίκηση, 
Κύριε Εκπρόσωπε Τύπου της ΝΔ,  
Κυρίες και Κύριοι πρόεδροι και εκπρόσωποι των Κυθηραϊκών Σωματείων της 
Αττικής,  
Εκπρόσωποι των ΜΜΕ, 
Κυρίες και κύριοι – φίλες και φίλοι,  

 
Λίγα μόλις χρόνια μετά τη λήξη του ΄Β Παγκοσμίου Πολέμου 

και του επακουλουθήσαντος καταστροφικού εμφυλίου, τα 

πρώτα δείγματα οικονομικής σταθερότητας της Χώρας 

άρχισαν να γίνονται εμφανή, κυρίως στην Αθήνα αλλά και 

σε αρκετές μεγάλες πόλεις. Κύριο χαρακτηριστικό των 

αρχών της δεκαετίας του 50, που κορυφώθηκε στις 

επόμενες δεκαετίες, ήταν η αστυφιλία, δηλαδή η μαζική 

μετοίκηση από την επαρχία και τα νησιά, στα αστικά κέντρα. 

Οι λόγοι πολλοί, κυρίως οικονομικοί και λόγοι βιοπορισμού.  

Την περίοδο εκείνη αρχίζει και η δημιουργία των πρώτων 

οικοδομικών συνεταιρισμών. Επαγγελματικές ομάδες με 

κοινά χαρακτηριστικά και επιδιώξεις, όπως εκτελωνιστές, 

αστυνομικοί, στρατιωτικοί, δικαστικοί κ.λπ., αναζητούσαν 

μεγάλες αδόμητες εκτάσεις στη σημερινή Ηλιούπολη, 
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Αργυρούπολη, Γλυφάδα και γενικά σε ακατοίκητες ή 

αραιοκατοικημένες περιοχές στις παρυφές της μείζονος 

Αθήνας. Τις εκτάσεις αυτές χώριζαν σε πολλά οικόπεδα, οι 

τιμές γρήγορα αυξάνονταν και έτσι υπήρχε μεγάλη 

προοπτική υπεραξίας.  

Ένας Κυθήριος, ο Εμμανουήλ Μεγαλοκονόμος από τον 

Ποταμό, που διατηρούσε εμπορικό κατάστημα στην οδό 

Ευριπίδου στην Αθήνα, αντιλήφθηκε έγκαιρα την ευκαιρία 

αυτή και οραματίστηκε μια περιοχή με συμπαγή Κυθηραϊκό 

πληθυσμό. Εξάλλου η Κυθηραϊκή παροικία της Αθήνας και 

του Πειραιά ήταν ήδη πολυπληθής, με σημαντικές 

προσωπικότητες από τα Κύθηρα να κατέχουν εξέχουσα 

θέση στην οικονομική και εμπορική ζωή, τις τέχνες, τα 

γράμματα και τα κοινά της εποχής.  

Ο Μεγαλοκονόμος άρχισε να μοιράζεται το όραμά του με 

άλλους παράγοντες της Κυθηραϊκής παροικίας στην Αθήνα 

και τον Πειραιά και έτσι η απόφαση σύστασης Οικοδομικού 

Συνεταιρισμού ήταν απλά θέμα χρόνου.  

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Κυθηρίων συνεστήθη με έδρα 

τον Πειραιά και έλαβε άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο 

Εργασίας στις 28 Ιουλίου 1955. Αμέσως ξεκίνησε η 

αναζήτηση κατάλληλης έκτασης για αγορά και αξιοποίηση. 

Μετά από πολλές προσπάθειες και συζητήσεις, επελέγη 

μεταξύ 15 προταθεισών περιοχών η έκταση στη θέση 

«Τράχωνες» στον Άλιμο.  

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδος «ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ 

ΔΡΑΣΙΣ» της 31ης Δεκεμβρίου 1956,  στις 26 Νοεμβρίου 1956 
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υπεγράφη μεταξύ του προέδρου του Συνεταιρισμού Εμμ. 

Σπ. Μεγαλοκονόμου και του πωλητού, γνωστού κτηματία 

της περιοχής Ιωάννη Μαρίνου Γερουλάνου, προσύμφωνο 

πώλησης 273 στρεμμάτων στη θέση Τράχωνες της περιοχής 

Αλίμου της τότε Κοινότητος Καλαμακίου. Έχει ενδιαφέρον η 

αναφορά των λόγων που οδήγησαν στην επιλογή της 

περιοχής, όπως τους διαβάζουμε στην εφημερίδα σε άρθρο 

υπογραφόμενο από τον ίδιο τον Εμμ. Μεγαλοκονόμο: 

«Η επιλογή της περιοχής εγένετο μεταξύ δεκαπεντάδος 

υποδειχθησών τοιούτων, επελέγη δε αύτη διότι πληροί τας 

προϋποθέσεις διά την οικιστικήν εγκατάστασιν των 

συμπατριωτών μας. Η προαγορασθείσα έκτασις εν Αλίμω 

της Κοινότητος Καλαμακίου πληροί πάντας τους όρους 

ιδρύσεως ενός προτύπου και συγχρόνου οικισμού, 

ευρίσκεται εις εξαιρετικήν τοποθεσίαν της Αττικής πλησίον 

των δύο πόλεων των Αθηνών και Πειραιώς, συνδυάζει 

βουνόν και θάλασσα με συγκοινωνίαν τακτικωτάτην διά 

λεωφορείων αυτοκινήτων, διαδρομήν θεαματικήν και 

μικράς διαρκείας, φθηνόν εισιτήριον, κλίμα εξαιρετικόν, 

έδαφος ομαλόν, καλλιεργήσιμον, μη χρήζον μεγάλης 

δαπάνης διά την ανέγερσιν οικημάτων».  

Πέραν των ανωτέρω, είναι σίγουρο ότι στην απόφαση 

επιλογής της οικοπεδικής έκτασης στον Άλιμο, ελήφθη υπ’ 

όψιν και η γειτνίαση της περιοχής με το αεροδρόμιο του 

Ελληνικού, το οποίο ήδη από το 1950 είχε αποκτήσει και 

δεύτερο διάδρομο προσγείωσης και έδινε μεγάλες 

προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή. Τα αμέσως επόμενα 
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χρόνια έγινε διαμόρφωση της έκτασης με ισοπέδωση και 

χωρίστηκε η περιοχή σε οικοδομικά τετράγωνα. Το 1966 ο 

Συνεταιρισμός πέτυχε την ένταξη στο σχέδιο πόλεως και 

ακολούθως έγινε η διανομή των οικοπέδων στους 

δικαιούχους με κλήρωση.  

Το 1983 και αφού η περιοχή έχει αρχίσει να δομείται και να 

κατοικείται συστηματικά κυρίως από οικογένειες Κυθηρίων, 

ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κυθηρίων Αλίμου, υποβάλει 

αίτημα στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης για την 

ανέγερση Ιερού Ναού στον χώρο που είχε προς τούτο 

δωρηθεί από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό. Το αίτημα 

υποστηρίζεται ένθερμα και από τον τότε Δήμαρχο Αλίμου 

Βασίλειο Ξένο και όλους τους φορείς και παράγοντες της 

περιοχής.  

Το 1986, οι αείμνηστοι Νικήτας και Ελένη Φιλοσοφώφ, 

μεταφέρουν τον θεμέλιο λίθο από το Ιερό Προσκύνημα της 

Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθηρα και στις 28 

Σεπτεμβρίου θεμελιώνεται ο Ναός από τον Μητροπολίτη 

Κυθήρων Ιάκωβο, σε κλίμα χαρμολύπης, καθώς μόλις 10 

ημέρες νωρίτερα είχε εκδημήσει ο Μητροπολίτης Νέας 

Σμύρνης Χρυσόστομος, ευρισκόμενος στο Λονδίνο για 

εγχείρηση καρδιάς. Το 1990, παρόντος του Πρέσβεως των 

ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κυθηρίου Μάικλ Σωτήρχου, ο νέος 

Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Αγαθάγγελος ευλογεί και 

επίσημα ως ο επιχώριος Επίσκοπος την ανέγερση του Ναού, 

σε μια λαμπρή τελετή που συγκινεί τους πάντες. Από τότε 

και μέχρι τις 8 Μαΐου 2016 που έγιναν τα επίσημα εγκαίνια 
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του Ναού, δεκάδες άνθρωποι, Κυθήριοι και μη, εργάστηκαν 

με κόπο και μόχθο, με αγωνίες αλλά και πείσμα, με 

αποτέλεσμα να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα αυτό το 

λαμπρό επίτευγμα ναοδομίας.  

Σκέφθηκα να μην αναφέρω ονόματα γιατί σίγουρα θα 

παραλείψω άθελά μου αρκετούς, αλλά δεν είναι δυνατόν 

να μην θυμηθώ σήμερα, στη σημαντική αυτή ημέρα, την 

τεράστια προσφορά ανθρώπων που σήμερα δεν είναι πια 

μαζί μας και συνέβαλαν στην ανέγερση του Ναού είτε 

οικονομικά, είτε δι΄ άλλων τρόπων. Νικήτας και Ελένη 

Φιλοσοφώφ, Φραντζέσκα Χρυσού, Γιώργος Καρύδης, 

Παναγιώτης και Ανεζίνα Λεοντσίνη, Σπύρος Βαρυπάτης, 

Μαρία Χατζαντωνάκη.  

Αλλά και άνθρωποι που σήμερα είναι μαζί μας ή μας 

παρακολουθούν διαδικτυακά από τα Κύθηρα και αλλού. 

Άνθρωποι που έβαλαν τις βάσεις αυτού του πνευματικού 

οικοδομήματος και εξακολουθούν μαζί με μια πλειάδα 

συμπολιτών μας να εργάζονται για την πρόοδο της 

κυθηραϊκής παροικίας της περιοχής, σε συνεργασία με τον 

Δήμο Αλίμου που πάντα υπήρξε – και σήμερα ακόμα 

περισσότερο – ένθερμος υποστηρικτής όλων αυτών των 

προσπαθειών. Αλλά και σε αγαστή συνεργασία με την Ιερά 

Μητρόπολη Νέας Σμύρνης, τον Σεβασμιώτατο κ. Συμεών και 

τον π. Πολύκαρπο που από το 2006 διακονεί στο Ναό, που 

ευλογούν το έργο αυτό με αποτέλεσμα σήμερα ο Ναός της 

Μυρτιδιώτισσας να είναι σημείο αναφοράς όχι μόνο για τον 

Άλιμο, αλλά για όλη την Αττική.  
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Και νομίζω – διερμηνεύοντας πιστεύω και τα συναισθήματα 

του συναδέλφου Ανδρέα Κονδύλη – ότι είναι πλέον ώριμες 

οι συνθήκες προκειμένου η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα να 

καθιερωθεί και επίσημα ως η πολιούχος της πόλης και του 

Δήμου του Αλίμου. Θα είναι μια συμβολική αλλά και 

ουσιαστική απόφαση επισφράγισης αυτών των πολυετών 

δεσμών αδελφοσύνης της περιοχής με το νησί των Κυθήρων 

αλλά και τίμησης της μνήμης όσων από το 1950 και μετά 

οραματίστηκαν και δημιούργησαν αυτή την κυθηραϊκή 

νησίδα μέσα στην Αττική.  

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός, όμως, πέραν των οικοπέδων 

για την ανέγερση του Ναού, παραχώρησε άλλα 2 

οικοδομικά τετράγωνα για την ανέγερση του Μουσικού 

Σχολείου Αλίμου που βρίσκεται δίπλα μας και για το μεγάλο 

Πνευματικό Κέντρο των Κυθηρίων, ενώ αγοράστηκε ο 

παρακείμενος λόφος που ονομάστηκε Λόφος Κυθηρίων και 

παρέμεινε αδόμητος για ψυχαγωγία των κατοίκων και χώρο 

πρασίνου.  

Μοναδική μέχρι σήμερα εκκρεμότητα στην περιοχή, είναι η 

ολοκλήρωση του Πνευματικού Κέντρου, στο τρίτο από τα 

τρία οικοδομικά τετράγωνα που δώρησε ο Οικοδομικός 

Συνεταιρισμός. Πλέον, χάρη στις άοκνες προσπάθειες του 

Δήμου Αλίμου και του Τριφυλλείου Ιδρύματος, πιστεύω ότι 

βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο για την αξιοποίηση του 

χώρου με το σύστημα της αντιπαροχής, μετά και την 

πρόσφατη σχετική έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών. 

Και στο σημείο αυτό θέλω να εξάρω ιδιαίτερα τη συμβολή 
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τόσο του Δημάρχου Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη και των 

συνεργατών του όσο και του Προέδρου του Τριφυλλείου 

Μάνωλη Καλοκαιρινού και των Δικηγόρων Πέτρου 

Κασιμάτη και Γαβριήλ Νικηφοράκη γιατί χάρη στις δικές 

τους άοκνες προσπάθειες, ένα ζήτημα στάσιμο επί 

δεκαετίες, πλέον θα επιλυθεί οριστικά. Το Πνευματικό 

Κέντρο των Κυθηρίων, θα αποτελεί μαζί με το Ναό και το 

Μουσικό Σχολείο, την απτή απόδειξη της κοινωνικής και 

πολιτιστικής προσφοράς των Κυθηρίων στην περιοχή και θα 

ίσταται ως παράδειγμα συνεργασίας και συναντίληψης 

μεταξύ των δύο Δήμων, που από σήμερα αδελφοποιούνται 

και επίσημα. Εύχομαι να είμαστε καλά για να βρεθούμε όλοι 

μαζί και στα εγκαίνια του Πνευματικού Κέντρου.  

Αγαπητέ συνάδελφε Δήμαρχε Αλίμου,  

Από σήμερα ξεκινάει μια νέα περίοδος συνεργασίας και 

συναντίληψης των Δήμων και περιοχών μας. Η 

επισημοποίηση των πολυετών αδελφικών μας σχέσεων 

πραγματοποιείται σε μια δύσκολη εποχή, στην εποχή μιας 

πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που οδηγεί δυστυχώς 

στην απομόνωση και την αποξένωση μεταξύ ανθρώπων και 

κοινωνιών. Είναι στο δικό μας χέρι να αποδείξουμε ότι οι 

θεσμοί και οι άνθρωποι που τους υπηρετούν εξ ονόματος 

των πολιτών, θα συμβάλλουν στην επαναφορά των 

κοινωνικών σχέσεων στην προ κορωνοϊού εποχή, αίροντας 

την τάση περιορισμού και απομόνωσης των ανθρώπων. Γι 

αυτό πιστεύω ότι η σημερινή τελετή έχει ιδιαίτερους 
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συμβολισμούς όχι μόνο για τον Άλιμο και τα Κύθηρα αλλά 

και γενικότερα.  

Με τις σκέψεις αυτές, και εξ΄ ονόματος του Δημοτικού 

Συμβουλίου και των κατοίκων και φορέων των Κυθήρων, 

χαιρετίζω με συγκίνηση τη σημερινή τελετή αδελφοποίησης 

των Δήμων μας, σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας 

και ιδιαίτερα τον Δήμο Αλίμου και την Ιερά Μητρόπολη 

Νέας Σμύρνης για την φιλοξενία τους και προσβλέπω στην 

ανταπόδοση της φιλοξενίας αυτής στα Κύθηρα.  

Σας ευχαριστώ! 


