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Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε,  

Σε μια αποστροφή του λόγου σας, το 2015, όταν αναλάβατε την υψηλή και 

πολυεύθυνη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, είχατε δηλώσει ότι θέλατε 

να είστε «ένας διαφορετικός Πρόεδρος από το συνηθισμένο». Σήμερα, 

αποδεικνύετε ότι δεν ξεχάσατε αυτή τη δήλωσή σας. Ποιος εξάλλου θα 

μπορούσε να φανταστεί ότι ο πρώτος πολίτης της Χώρας θα καθόταν σε ένα 

απλό τραπέζι σε ένα από τα μικρότερα και πιο δυσπρόσιτα νησιά της πατρίδας 

μας για να μοιραστεί ένα απλό αλλά γεμάτο αγάπη φτιαγμένο φαγητό με τους 

ελάχιστους ακρίτες νησιώτες, που είναι ταγμένοι να φυλάνε Θερμοπύλες.  

Έχοντας ζήσει από νηπιακή σχεδόν ηλικία, την αγωνία αυτών των ανθρώπων για 

ζωή, τη σκληρή καθημερινότητά τους, την απογοήτευσή τους όταν το πλοίο της 

γραμμής δεν μπορεί να προσεγγίσει λόγω καιρού, την έλλειψη βασικών αγαθών 

της ζωής όπως το ψωμί και τα φάρμακα, το ανέβασμα της αδρεναλίνης όταν τη 

νύχτα του άγριου χειμώνα με φρικτή θαλασσοταραχή τρέχουν όλοι για να 

διασώσουν τις βάρκες τους, αλλά και την άνιση μεταχείρισή τους από το 

υδροκέφαλο ελληνικό κράτος που τους υποχρεώνει να πληρώνουν τον ίδιο 

φόρο και το ίδιο ΦΠΑ με τους κατοίκους του κέντρου της Αθήνας, τούτο μόνον 

μπορώ να σας πω: η σημερινή σας παρουσία κάθε άλλο παρά τυπική είναι. 

Είναι η δεύτερη φορά στη θητεία σας που επισκέπτεστε τα Αντικύθηρα. Την 

πρώτη φορά με ρωτήσατε αν ως Υπουργός των Εσωτερικών κάνατε κάτι για 

αυτό το νησί και σας απάντησα ότι το δίκτυο ύδρευσης του νησιού φέρει την 

δική σας υπογραφή, καθώς χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

Σήμερα ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στο ερώτημα αν και ως Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας κάνετε κάτι για τον βράχο αυτό. Η απάντηση είναι ναι. Η υψηλή 

αιγίδα σας και το προσωπικό σας ενδιαφέρον για τις έρευνες του Ναυαγίου των 

Αντικυθήρων, η θερμή υποστήριξή σας στην διεθνούς σημασίας επιστημονική 

δραστηριότητα του Εθνικού Αστεροσκοπείου στο νησί και κυρίως η σημερινή 

παρουσία σας που ενισχύει τους ακρίτες μας, είναι ενέργειες που δεν 

ξεχνιούνται, δεν ξεθωριάζουν.  



Μόλις λίγα μέτρα πιο κάτω από εδώ που βρισκόμαστε, στο ιστορικό αρχοντικό 

του Ενετού Προβλεπτή του νησιού, οι Άγγλοι εξόρισαν για 6 περίπου χρόνια 

μερικές από τις πλέον ηγετικές φυσιογνωμίες του επτανησιακού 

ριζοσπαστισμού. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τα Αντικύθηρα γίνονταν τόπος 

εξορίας. Οι Ρωμαίοι εδώ εξόριζαν τους αντιφρονούντες, οι Βυζαντινοί λίγο 

ασχολήθηκαν με το νησί, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι το μετέτρεψαν σε φυλακή όσων 

επεδίωκαν την Ένωση με την Ελλάδα, οι εξόριστοι του 60 και της Χούντας έζησαν 

εδώ δύσκολες στιγμές.  

Ελπίζω και εύχομαι, και με τη δική σας συμβολική αλλά και ουσιαστική στήριξη, 

αυτός ο τόπος να αναγεννηθεί, να μην ερημώσει από κατοίκους, να αντιστρέψει 

τη μοίρα του και από τόπος εξορίας που ήταν διαχρονικά, να μετατραπεί σε έναν 

τόπο ευημερίας που θα καλύπτει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων που – 

όπως ο Διονύσης, η Δέσποινα και τα παιδιά τους – επιλέγουν την ηρωική αλλά 

δύσκολη οδό της επαρχίας εγκαταλείποντας την πολύβουη λεωφόρο του 

κλεινού άστεος.  

Καλώς ήρθατε! 

 

 

 

 


