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Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΙΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της καθιερωμένης 

Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Σεριφίων της Αθήνας, στα γραφεία 

τους, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 18, στον 6ο όροφο, την Κυριακή 12 

Φεβρουαρίου 2014, παρουσία 10κάδων Σεριφίων και φίλων του νησιού. 

Η εκλεκτή και εξαίρετος Πρόεδρος του Συνδέσμου και φίλη κ. Φλώρα 

Λιβανίου, ευχαρίστησε τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου που 

παρευρεθήκανε, στην εκδήλωση και ανανέωσε το ραντεβού για την ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014, ώρα 10 πρωί, 

στα γραφεία του Συνδέσμου και την ετήσια συνεστίαση, γλέντι, που 

προγραματίζεται, για τις 15 Φεβρουαρίου 2014. 

Ο Σύνδεσμος και φέτος κυκλοφόρησε το ημερολόγιο του με τον τίτλο 

«ΑΓΝΑΝΤΕΥΟΝΤΑΣ» με τις καταπληκτικές φωτογραφίες του Νίκου Ατλιδάκη. 

Μόνο ένας νησιώτης, σαν και εμένα που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε 

νησί, κάτω από τον καταγάλανο ουρανό των Κυκλάδων και τη γαλάζια 

θάλασσα των, μπορεί να νοιώσει, να καταλάβει την ομορφιά αυτού του 

ημερολογίου. Οι φωτογραφίες του με τους αμέτρητους όρμους, κολπίσκους 

και παραλίες σε αιχμαλωτίζουν. 

Η θέα του Αιγαίου σου κόβει την ανάσα. Βλέπεις σπάνια τοπία. 

Θαυμάζεις τα χωριά της Σερίφου. Νοσταλγείς το χθες και μακαρίζεις τους 

ανθρώπους που δεν υπάρχουν πια. 

Το βράδυ αυτό είχα την τύχη να βρεθώ σ’ αυτή τη συγκέντρωση και να 

γίνω κοινωνός μιας αξέχαστης βραδιάς. 

Παρόντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρος Φλώρα 

Πεφάνη – Λιβανίου, Αντιπρόεδρος, Ηρακλής Λιβάνιος, Γ. Γραμματέας Αννα 



2 
 

Λιβανίου, Ταμίας Κωνσταντίνος Μποφίλιος. Μέλη Δημήτριος Γκιολές, 

Ευαγγελία Κουζούπη, Νικόλαος Λιβάνιος, Αναστασία Μόκκα και Πέτρος 

Μουστάκας. Όλοι έτοιμοι να περιποιηθούν τους προσελθόντες. Όλοι λάμπανε 

μέσα στο ωραίο ντύσιμο τους. Όλοι από τα μάτια τους εξέπεμπαν τη χαρά 

τους. Όλοι νέοι και στο πόστο τους. 

Η αίθουσα του Συνδέσμου Σεριφίων λαμποκοπούσε. Άκρως 

επιβλητική. Σεβασμός στην παράδοση. Θαύμασα το σεβασμό στους 

Αείμνηστους Πρόεδρους του Συνδέσμου που τον υπηρέτησαν. Μια ατέλειωτη 

σειρά των φωτογραφιών τους. 

Ο Σύνδεσμος έχει ζωή 118 χρόνια. Του εύχομαι να πάει 1.000 χρόνια. 

Ίσως είναι ο αρχαιότερος των Κυκλάδων. 

Οι κυρίες του Συνδέσμου είχαν επιμεληθεί και είχαν ετοιμάσει μια 

ποικιλία μεζέδων, τραπέζι γεμάτο φαγητά. Οι άντρες φροντίσανε 3 ειδών 

κρασιά και σούμα (τσικουδιά). 

Τη βραδιά συμπλήρωσε και την έκανε ψυχαγωγική η παρουσία δυο 

παραδοσιακών Σεριφίων οργανοπαιχτών, του Αντώνη Ρώτα, λαούτο και του 

Γιώργου Μίνη, βιολί. 

Φεύγοντας χαρούμενοι και χορτάτοι, πνευματικά και γαστριμαργικά, 

ωραίες γελαστές κυρίες, τυχεροί όσοι τις έχουν δίπλα τους, μας προσέφεραν 

μυρωδάτα κρινάκια από την ευλογημένη μάνα γη της Σερίφου. 

Κυρίαρχες μορφές της βραδιάς, φορτωμένες από δράση και 

περγαμηνές, προς την κοινωνία της Σερίφου, ήταν η φίλη μου Κυριακή 

(Κούλα) Γελασάκη και ο φίλος μου Μανώλης (Μάνος) Λιβάνιος. 

Αγαπημένες μου φίλες Σεριφιώτισσες και Αγαπημένοι μου φίλοι 

Σεριφιώτες. Σας ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια. Καλή Χρονιά. Με πολύ Αγάπη. 

 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 14.01.2014 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΟΥΛΙΟΣ 
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