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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  

 

Πειραιάς, 26 Ιανουαρίου 2018  

 

 Στο ίδιο έργο θεατές για μια ακόμα φορά. Το καλοκαίρι το πρόβλημα 

αφορούσε όλα τα λιμάνια και τα νησιά της γραμμής, τώρα αφορά μόνον το 

νησί μας. Ένα νησί από το χώρο του οποίου ανασύρθηκαν στην πορεία των 

χρόνων χιλιάδες ευρήματα και συνεχίζονται στη θάλασσα και στη στεριά 

ανασκαφές για ευρήματα που έχουν κάνει την Ελλάδα παγκόσμια γνωστή, 

ένα νησί που πλέον είναι γνωστό σαν όνομα και εικόνα στους περισσότερους 

Έλληνες, ένα νησί στο οποίο …. θα δημιουργηθεί Πάρκο Έρευνας για την 

Κλιματική Αλλαγή, ένα νησί στο οποίο …. θα ανεγερθούν μνημεία και 

εγκαταστάσεις για να θυμίζουν την ιστορία του και για να τις επισκέπτεται 

κόσμος, ένα νησί στο οποίο σχεδιάζεται η εγκατάσταση και άλλων ανθρώπων 

για να μην ερημώσει, ένα νησί όμως που είναι μακριά από την Αθήνα και τον 

Πειραιά και στο οποίο όσα έργα και να γίνουν, αν δεν σταματήσει να είναι 

έρμαιο της κρατικής αδιαφορίας για τα βασικά, θα υπάρχουν μόνον οι 

εγκαταστάσεις χωρίς ανθρώπους.   

Όσοι έχουν απομείνει στα Αντικύθηρα και όσοι έχουν ακόμα στο μυαλό 

τους ότι κατάγονται από έναν ευλογημένο τόπο που δεν του αξίζει αυτό που 

ζεί και πάλι αυτές τις στιγμές, δεν ζητούν πολλά. Όσοι ζούν στο νησί έχουν 

μάθει να περνάνε με τα ελάχιστα, αλλά όλοι έχουν μάθει να είναι ενωμένοι και 

αγαπημένοι. Αυτό που όλοι απαιτούν στην Ελλάδα της Ευρώπης το 2018 

είναι ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους συμπατριώτες 

μας και ο σεβασμός της προσωπικότητάς τους.  

Αυτό το νησί και οι 20 μόνιμοι κάτοικοί του μένουν πάλι αποκομμένοι 

από τον κόσμο, ελπίζοντας σε κινήσεις όπως η σημερινή του Δήμαρχου και 

του Λιμενικού. Το 2018 ελικόπτερο να πηγαίνει ψωμί στους κατοίκους 

Ελληνικού νησιού γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο μέσο προσέγγισης στο 

νησί!!!!!!! Και πάλι ψάχνουμε να βρούμε τους … υπεύθυνους και πάλι 
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ψάχνουμε να βρούμε …. ποιος δεν είπε τι ή ποιος δεν έκανε τι, σε μια εξέλιξη 

που ήταν σχεδόν αναμενόμενη από καιρό αφού όλοι οι αρμόδιοι γνώριζαν 

από την αρχή πότε έληγε η σύμβαση του ΙΟΝΙΣ και πότε θα έδενε το 

ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ.  

Ξέρουμε πολύ καλά τι δικαιώματα και υποχρεώσεις προκύπτουν από 

τις συμβάσεις του Υπουργείου με τις εκάστοτε ακτοπλοϊκές εταιρίες. Ξέρουμε 

ότι η επιδότηση της γραμμής αφορά ουσιαστικά το νησί μας. Ξέρουμε ότι τα 

προβλήματα που εμφανίζονται και πάλι τώρα ήταν γνωστά σε όσους 

γνωρίζουν εδώ και καιρό. Ξέρουμε ότι οι καταστάσεις αλλάζουν και 

δυσκολεύουν. Ξέρουμε ότι δυστυχώς τα Αντικύθηρα των 20 μονίμων 

κατοίκων και των 50 ψήφων δεν έχουν την ίδια βαρύτητα την εποχή μας σε 

σύγκριση με άλλες περιοχές, όμως οι Αντικυθήριοι έχουμε το αλάνθαστο 

ένστικτο και κριτήριο κάθε απλού ανθρώπου για να αξιολογήσουμε και να 

κρίνουμε πρόσωπα και καταστάσεις και να αποδώσουμε στον καθέναν ότι 

σωστό ή λάθος του αναλογεί.  

Σαν Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης η μόνη λέξη που πιστεύουμε ότι 

μπορεί να χαρακτηρίσει την όλη κατάσταση είναι μία: ΝΤΡΟΠΗ για κάθε 

αρμόδιο και για κάθε ανεύθυνο – υπεύθυνο παράγοντα και αισθανόμενοι ότι 

εκφράζουμε την άποψη όλων των Αντικυθήριων απαιτούμε την εξεύρεση 

άμεσης και μόνιμης λύσης στη ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μας.  

Με Πατριωτικούς Χαιρετισμούς, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

Γεώργιος Κωνσταντίνου του Κωνσταντίνου  

Bασίλειος Αλοϊζος του Γεωργίου  

Ιωάννης Κατσανεβάκης του Εμμανουήλ  

Μύρων Πάτερος του Διονυσίου  

Σπυρίδων Προγουλάκης του Γεωργίου  

Διονύσιος Ανδρόνικος του Ιακώβου  

Σταύρος Κατσανεβάκης του Μύρωνος  

Εμμανουήλ Πατακάκης του Ιωάννη  

Νικόλαος Πολίτης του Ιωάννη  
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