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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

Προς: Ένωση των Απανταχού Αντικυθηρίων 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ» 

 

 

Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες και αγαπητοί φίλοι, 

 

Λόγω πρόσφατης επιστροφής μου από υπηρεσιακό ταξίδι στο εξωτερικό 

καθώς και λόγω του προγραμματισμού υλοποίησης του προϋπολογισμού 2016, 

αδυνατώ να βρεθώ κοντά σας στην ετήσια εκδήλωση για την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα 

του Συλλόγου μας. Σας στέλνω, ωστόσο, τις θερμές μου ευχές για καλή νέα χρονιά, με 

υγεία και ευτυχία σε κάθε επίπεδο.  

Όπως γνωρίζετε, κατά το προηγούμενο έτος, η Δημοτική μας Αρχή κατέβαλε 

μια μεγάλη προσπάθεια για την αναβάθμιση των υποδομών στα Αντικύθηρα και την 

σταδιακή επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων που παρέλαβε, όπως τη συντήρηση 

του γηπέδου, του ελικοδρομίου, του παλαιού ιατρείου και των ξενώνων, την 

ολοκλήρωση της πλακόστρωσης στα Γαλανιανά, την επιδιόρθωση του οδικού 

δικτύου και της πρόσβασης στην παραλία του Ποταμού και μια σειρά άλλων 

παρεμβάσεων που έγιναν κατά το πρώτο έτος της θητείας μας. Αποκορύφωμα του 

ενδιαφέροντός μας για το νησί ήταν η επίσκεψη το Μάιο του Προέδρου της 

Δημοκρατίας. Ανάλογες παρεμβάσεις έχουν προγραμματιστεί και για το νέο έτος, 

τόσο με πόρους του Δήμου, όσο και με πόρους της Περιφέρειας, η οποία θα 

χρηματοδοτήσει τρία πολύ σημαντικά έργα: Τον περιφερειακό δρόμο του Ποταμού με 

κόστος 285.000€ που είναι προγραμματισμένος από το 2014, το Καλλιτεχνικό Μνημείο 

για το Ναυάγιο των Αντικυθήρων με κόστος 150.000€ και την καθαίρεση των υφάλων 

στο λιμάνι του Ποταμού με κόστος 700.000€, μόλις ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη που 

άρχισε να εκπονείται πριν αρκετά χρόνια. Η μέριμνά μας για τα Αντικύθηρα είναι 

διαρκής και αυτό το γνωρίζετε.  

Έτσι θα συνεχίσουμε και τη νέα χρονιά, με συνεχείς παρεμβάσεις πάνω στα 

σημαντικά προβλήματα του νησιού, όπως το ζήτημα της στελέχωσης του Ιατρείου 

μας, για το οποίο κάνουμε μεγάλο αγώνα.  

Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά, καλή νέα χρονιά και 

στο Δ.Σ. της Ένωσής μας καλή επιτυχία στο έργο του.  

 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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