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Πορεία προς τα Αντικύθηρα 

Αρχικά Νοιώθαμε πως ταξιδεύαμε σ’ ένα ξεχασμένο προορισμό όταν το πλοίο 
«Πορφυρούσα» προς Αντικύθηρα,  επιβάτες είχε μόνο δύο άτομα  και τον 
καπετάνιο.  
Είχαμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε  έξω από τον κόσμο, στην συνέχεια 
διαπιστώνεις ότι βρίσκεσαι σ’ ένα πραγματικό παράδεισο βυθισμένο στην 
απόλυτη γαλήνη και τα Αντικύθηρα δεν έχουν  τίποτα να ζηλέψουν  από τις πιο 
διάσημες νήσους των Κυκλάδων, που και μεγαλύτερα είναι, γεμάτα αξιοθέατα και 
μοντέρνες υποδομές, και έχουν γίνει οι απόλυτοι τουριστικοί προορισμοί για τους 
λάτρεις της νυχτερινής ζωής.  

Διότι έτσι  απλά και αληθινά τα Αντικύθηρα αντιπροσωπεύουν  το πιο αυθεντικό 
πρόσωπο της Ελλάδας μας,  αναλλοίωτα από τον πολιτισμό και την φθορά της 
καθημερινότητας. 

Το νησί είναι παγκοσμίως γνωστό για τον περίφημο μηχανισμό των Αντικυθήρων, 
ένα πολύπλοκο αρχαίο όργανο αστρονομικών παρατηρήσεων που βρέθηκε σε 
ναυάγιο κοντά στις ακτές και οι Αρχαιολογικές ανασκαφές συνεχώς φέρνουν στο 
φως καινούργια αρχαία και βυζαντινά ευρήματα.  
 
Το νησί έχει πλούσια ιστορία με την σημαντική ανακάλυψη του Έφηβου των 
Αντικυθήρων, από τα ωραιότερα χάλκινα αγάλματα της Ελληνιστικής περιόδου, το 
αφιερωματικό άγαλμα του Απόλλωνος Αιγιλιέως με τμήματα του ιερού του θεού, 
καθώς επίσης και η Αρχαία-Ελληνιστική πόλη με το κάστρο της. 
 



  
 

Στο νοτιότερο άκρο των Αντικυθήρων, όπου ενώνονται οι θάλασσες του Ιονίου, του 
Αιγαίου και της Μεσογείου, βρίσκεται ο Φάρος της Απολυτάρας, ένα εξαίρετο 
μνημείο νεότερης αρχιτεκτονικής σε μια απόλυτη μοναξιά με συντροφιά την 
συνεχόμενη βοή του αέρα και των κυμάτων που τρώγουν ανελέητα τους κοφτερούς 
βράχους του.  
Οι απότομοι άγριοι βράχοι είναι βασικό χαρακτηριστικό του τοπίου των 
Αντικυθήρων. Ως εκ τούτου, το νησί έχει λίγες προσβάσιμες παραλίες, οι οποίες, 
όμως, θα σε μαγέψουν με την αμόλυντη και μοναδική ομορφιά τους.  

  

Ιδιαίτερα η Καμαρέλα είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα μέρη του νησιού, ένα 
αριστούργημα της Φύσης με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά και απόκρημνους 
τεράστιους βράχους που ορθώνονται μέσα στη θάλασσα και αφήνουν  από τα 
χιλιότρυπα  περασματά τους να αντιφεγγίζει στα βαθιά νερά το πολύχρωμο 
τρικουάζ, μπλέ και λουλακί του πελάγου. 



     

Αυτό το νησί πρέπει και οφείλουμε όλοι μας να στηρίξουμε την αξιοπρέπεια του και 
ιδιαίτερα την βιωσιμότητα του εξασφαλίζοντας και ενισχύοντας την λειτουργία του 
Δημοτικού Σχολείου του οποίου ο τελευταίος μαθητής πριν περίπου 23 χρόνια ήταν 
ο νύν Πρόεδρος της κοινότητας των Αντικυθήρων, ένας ικανότατος Νέος,  ο 
Γιώργος Χαρχαλάκης και τώρα στηρίζουμε  στην λειτουργία του με  την συμμετοχή 
των τριών παιδιών,  της πρώην μαθήτριας του Σχολείου, μιας εντυπωσιακής 
μαχόμενης ακρίτισας μητέρας της κυρίας Δέσποινας Κατσαβενάκη.  

Συγχαρητήρια και ένα μεγάλο εύγε σε όλους αυτούς που διαφυλάττουν τον 
Πολιτισμό μας και κρατούν ζωντανή την Ελλάδα μας. 
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