
 Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι του νησιού μας, δυστυχώς 

δεν μπόρεσα για επαγγελματικούς λόγους να είμαι φέτος στα 

Αντικύθηρα για τη γιορτή του Αγ. Μύρωνα και το πανηγύρι, όπου 

βρίσκονται άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

εκπροσωπώντας την Ένωση σε μια εκδήλωση που δίνει την 

ευκαιρία να βρισκόμαστε και να θυμόμαστε τιμώντας τον Άγιό μας.    

Το νησί μας αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει μέσα στη χρονιά 

αυτή σοβαρές δυσκολίες και η Ένωση, όποτε ενημερώθηκε από 

τους επίσημους φορείς και μας ζητήθηκε, ανταποκρίθηκε άμεσα και 

ήταν δίπλα στις προσπάθειες τους και πιστεύω πως καταφέραμε 

να φέρουμε πολλούς Αντικυθήριους κοντά στην Ένωση και 

αρκετούς άλλους κοντά στο νησί μας, αναδεικνύοντας με τις 

προσωπικές προσπάθειες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

όχι μόνο τα προβλήματα αλλά κυρίως την ιστορικότητα και τις 

ομορφιές του νησιού.  

Από τη θέση του Προέδρου της Ένωσης θέλω να επισημάνω 

ότι για τα Αντικύθηρα και την Ένωση είμαστε και πρέπει να είμαστε 

πρώτα Αντικυθήριοι και μετά ό,τι άλλο είναι και θέλει ο καθένας 

μας.  

Και οφείλουμε, όπως μπορεί ο καθένας μας, να 

προσπαθούμε όλοι να κάνουμε το καλύτερο για το νησί και τους 

συμπατριώτες μας, γιατί όταν πολλοί ενώνουν τις δυνάμεις τους, το 

αποτέλεσμα είναι πάντα καλύτερο.  

Γι’ αυτό είμαστε πάντα έτοιμοι να προσφέρουμε ό,τι 

μπορούμε, εφόσον μας ζητηθεί.  

Η Ένωση υπάρχει από το 1933 και θα υπάρχει όσο 

υπάρχουν Αντικυθήριοι σε οποιοδήποτε μέρος της γης και όλοι θα 

πρέπει να την αντιμετωπίζουν όπως αξίζει στα μέλη και την ιστορία 

της.  
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Σας μεταφέρω τις ευχές και των υπολοίπων μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωσης, θέλω δε να σας ευχαριστήσω 

για την παρουσία σας στο νησί και την αγάπη που δείχνετε στα 

Αντικύθηρα.  

Εύχομαι σε όλους σας να περάσετε καλά και να απολαύσετε 

τη φιλοξενία και την προσφορά των συμπατριωτών μας και των 

οργανωτών του πανηγυριού και ελπίζω του χρόνου να 

συναντηθούμε στα Αντικύθηρα για τη γιορτή του Αγίου Μύρωνα 

αλλά και να βρεθούμε και στις άλλες εκδηλώσεις και γιορτές του 

νησιού και της Ενωσης.  

 

Χρόνια Πολλά σε όλους.   

Γιώργος Κωνσταντίνου 


