
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ - ΕΚΛΟΓΕΣ 2020 

 
Η Ένωση των Απανταχού Αντικυθηρίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ» πραγματοποίησε 
την ετήσια Γενική Συνέλευση και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της το 
πρωί της Κυριακής 19 Ιανουαρίου 2020, στην αίθουσα Γεώργιος Κασιμάτης του 
Ε.Β.Ε.Π. στον Πειραιά. 

Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό ο Ιερέας Πατήρ Διονύσιος Μάλλιος που 
εκπροσώπησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κ.κ 
Σεραφείμ και μετέφερε τις ευχές του, ο Ιερέας Πατήρ Αντώνιος Λιγοψυχάκης, ο 
Αντιδήμαρχος Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Χαράλαμπος Σούγιαννης που 
εκπροσώπησε τον Δήμαρχο κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη και διάβασε τον χαιρετισμό 
του στα μέλη και τέλος διαβάστηκε και θερμός χαιρετισμός του Προέδρου της 
Κοινότητας Αντικυθήρων κ. Γεωργίου Χαρχαλάκη, ο οποίος δεν παρέστη για 
υπηρεσιακούς λόγους. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό οι Βουλευτές Πειραιά 
κ.κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Νικόλαος Μανωλάκος και Θοδωρής Δρίτσας, η 
Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Βάσω Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, ο 
Αντιδήμαρχος Πειραιά κ. Δημήτρης Καρύδης και ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης 
Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος.  

Παρευρέθησαν επίσης ο Καθηγητής κ. Ξενοφών Μουσάς, ο οποίος έχει μελετήσει 
και αναδείξει παγκοσμίως τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κ. Σπύρος Σπυρίδων, ο Γ.Γ του Ιατρικού Συλλόγου 
Πειραιά κ. Γεώργιος Βίτσας, η Διεθύντρια Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κα Φανή Μαυρουδή, ο Αντιπρόεδρος της Κυθηραϊκής Αδελφότητας 
Πειραιά-Αθηνών κ. Δημήτρης Παρίσης με πολλά μέλη της Αδελφότητας, ο Ταμίας 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κ. Πέτρος Κυριακάκης, ο πρώην Πρόεδρος Αντικυθήρων κ. 
Διονύσιος Προγουλάκης και ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ενώσεως κ. Ιωάννης 
Γλυτσός, ορισμένοι εκ των οποίων απεύθυναν χαιρετισμό. 

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης προτάθηκε και ψηφίσθηκε από την Γενική 
Συνέλευση η αναγόρευση της αειμνήστου Θεανώς Πατέρου του Κωνσταντίνου ως 
Μεγάλης Ευεργέτιδος της Ένωσης, για την δωρεά της Οικίας της στον Νέο Κόσμο 
Αθηνών που έκανε προς την Ένωση. Το βεβαιωτικό Δίπλωμα της αναγόρευσής 
της παρέλαβαν από τον Πρόεδρο της Ένωσης οι δύο ανηψιές της κ.κ. Γκλιάτη 
Κωνσταντίνα και Πατέρου Σταματίνα. 

Στην συνέχεια, απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στην Κυθηραϊκή Αδελφότητα 
Πειραιώς-Αθηνών για την καλή συνεργασία και υποστήριξη προς την Ενωση, 
καθώς και τιμητικές διακρίσεις για την προσφορά τους σε πρόσωπα που 
προσέφεραν στα Αντικύθηρα και στην Ένωση.  

Συγκεκριμμένα βραβεύθηκαν οι δύο πρώην Πρόεδροι Αντικυθήρων κ. Διονύσιος 
Προγουλάκης και κ. Ανδρέας Χαρχαλάκης, οι αποβιώσαντες κ.κ. Εμμανουήλ Ι. 
Κατσανεβάκης και Μαρίνος Ι. Κατσανεβάκης, ο κ. Ματθαίος Αγγελιουδάκης και ο 
κ. Σπύρος Προγουλάκης. 

Στη συνέχεια ο Πατήρ Αντώνιος Λιγοψυχάκης ευλόγησε την βασιλόπιτα και 
ακολούθησε η βράβευση των αριστευσάντων και εισαχθέντων μαθητών μελών 
του συλλόγου. Παράλληλα, υπήρξε και ζωντανή σύνδεση με τα Αντικύθηρα κατά 
την οποία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ.κ 



Σεραφείμ και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αντικυθήρων κ. Γεώργιος Χαρχαλάκης 
έστειλαν στους παρευρισκόμενους τις ευχές τους για τη Νέα Χρονιά. 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο 
και το προσωπικό του Ε.Β.Ε.Π. για την παραχώρηση της αίθουσας και τη 
συνδρομή τους στη διοργάνωση της εκδήλωσης, ευχήθηκε στα μέλη και τους 
προσκεκλημένους Καλή Χρονιά και ανέπτυξε τα πεπραγμένα και τις δράσεις του 
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.  

Ο Ταμίας της Ένωσης κ. Μύρων Πάτερος προέβη σε πλήρη ενημέρωση για τα 
οικονομικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης και η Γενική Συνέλευση σύσσωμη 
απάλλαξε το απερχόμενο Δ.Σ. από κάθε σχετική ευθύνη.   

Μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για 
την εκλογή του νέου Δ.Σ., το μοίρασμα της πίτας και κεράσματα προσφορά της 
Ένωσης.  

(Την πλήρη φωτογραφική κάλυψη προσέφερε το μέλος μας κ. Σάββας 
Παλαιολόγος, τον οποίον και ευχαριστούμε). 

 

 



 

 

 

 

 



 


