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ΟΜΙΛΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΥ	ΚΥΘΗΡΩΝ	ΣΤΟΝ	ΑΛΙΜΟ	(9/5/2019)	

Φίλες	και	φίλοι,		

Σας	καλωσορίζω	στην	αποψινή	μας	ομιλία	και	σας	ευχαριστώ	όλες	και	όλους	που	μας	τιμάτε	με	την	
παρουσία	σας.		

Ευχαριστώ	επίσης	το	Δήμο	Αλίμου	και	τον	Πολιτιστικό	του	Οργανισμό	για	την	παραχώρηση	αυτού	
του	 υπέροχου	 χώρου.	 Και	 ευχαριστώ	 όλες	 και	 όλους	 τους	 εν	 ενεργεία	 και	 υποψήφιους	
αυτοδιοικητικούς	 που	 απόψε	 μας	 τιμούν	 με	 την	 παρουσία	 τους,	 καθώς	 και	 όλους	 θεσμικούς	 και	
κομματικούς	εκπροσώπους.			

Οι	δημοτικές	εκλογές	έφτασαν.	Τελικά	αυτά	τα	5	χρόνια	πέρασαν	αρκετά	γρήγορα.	Ήταν	5	χρόνια	
γεμάτα	 εμπειρίες,	 γνώση,	 αλλά	 και	 προβλήματα	 πολλά	 από	 τα	 οποία	 κληροδοτήθηκαν	 από	 το	
παρελθόν	 και	άλλα	δημιουργήθηκαν	από	 τις	 συνθήκες.	 Στα	5	αυτά	 χρόνια	 εγώ	και	οι	 συνεργάτες	
μου	προσπαθήσαμε	να	υπερβούμε	τις	δύσκολες	καταστάσεις,	να	λύσουμε	προβλήματα,	να	φέρουμε	
χρηματοδοτήσεις	και	έργα,	να	βελτιώσουμε	την	καθημερινότητα.		

Όταν	αναλάβαμε	τη	διοίκηση	του	Δήμου,	το	2014,	δεν	μπορούσαμε	να	φανταστούμε	το	μέγεθος	των	
προβλημάτων	 και	 των	 προκλήσεων	 που	 θα	 αντιμετώπιζαν	 οι	 Δήμοι	 μέσα	 στη	 δημοτική	 αυτή	
περίοδο.	Από	το	2014	μέχρι	σήμερα	η	πολιτική	ηγεσία	του	Υπουργείου	Εσωτερικών	άλλαξε	8	φορές.	
Η	νομοθεσία	για	τα	δημόσια	έργα	που	ίσχυε	για	σχεδόν	30	χρόνια	αντικαταστάθηκε	στο	σύνολό	της	
από	ένα	νέο	νόμο,	τον	4412,	που	εκδόθηκε	στα	μέσα	Αυγούστου	του	2016	και	προκάλεσε	χάος	στο	
σύνολο	 του	 δημοσίου	 τομέα.	 Στα	 Κύθηρα	 αναγκαστήκαμε	 να	 ακυρώσουμε	 δημοσιευμένες	
δημοπρασίες	έργων	και	μέχρι	να	γίνουν	οι	προσαρμογές	στο	νέο	πλαίσιο	χρειάστηκε	σχεδόν	ένας	
χρόνος.	Το	 ίδιο	συνέβη	με	 την	αλλαγή	στα	τιμολόγια	 των	έργων,	με	 τους	δασικούς	χάρτες,	με	 την	
τεράστια	 γραφειοκρατική	 επιβάρυνση	που	βιώνουν	οι	Δήμοι.	 Και	 όλα	αυτά	 χωρίς	προσωπικό.	 Το	
μισό	 σχεδόν	 διοικητικό	 προσωπικό	 του	 Δήμου	 Κυθήρων	 έχει	 συνταξιοδοτηθεί	 από	 το	 2014	 μέχρι	
σήμερα	χωρίς	να	υπάρξει	ούτε	μία	νέα	πρόσληψη.	Πριν	5	μήνες	έγινε	ο	πολυπόθητος	διαγωνισμός	
του	ΑΣΕΠ	για	την	πρόσληψη	5	νέων	υπαλλήλων	στο	Δήμο	και	 την	Εγχώριο	Περιουσία,	αλλά	μέχρι	
σήμερα	δεν	έχουν	ακόμα	εκδοθεί	ούτε	τα	προσωρινά	αποτελέσματα.		

Μία	ακόμα	πρόκληση	που	κληθήκαμε	να	αντιμετωπίσουμε	ήταν	το	κακό	παρελθόν	του	Δήμου	μας.	
Οι	συχνές	και	σοβαρές	δικαστικές	εμπλοκές	της	προηγούμενης	διοίκησης,	που	στο	μεν	ποινικό	τους	
κομμάτι	 οδήγησαν	 σε	 αθώωση,	 στο	 δε	 πειθαρχικό	 σε	 επιβολή	 αυστηρότατων	 ποινών	 εκπτώσεων	
από	 αιρετά	 αξιώματα,	 η	 έλλειψη	 νομικής	 τεκμηρίωσης	 σε	 σωρεία	 αποφάσεων	 των	 συλλογικών	
οργάνων	 και	 η	 εσωστρέφεια,	 υπήρξαν	 παράγοντες	 που	 είχαν	 σπιλώσει	 το	 όνομα	 του	 Δήμου	 σε	
δημόσιες	υπηρεσίες	και	αρχές	στον	Πειραιά	και	την	Αττική	γενικότερα.	Αυτή	την	εικόνα	έπρεπε	να	
την	αλλάξουμε.	Και	το	πρώτο	που	κάναμε	ήταν	να	δημιουργήσουμε	μια	νέα	σχέση	συνεργασίας	με	
την	Περιφέρεια,	πέρα	και	έξω	από	 ιδεολογικές	ή	κομματικές	τοποθετήσεις.	Αποτέλεσμα	αυτής	της	
συνεργασίας	 είναι	 η	 χρηματοδότηση	 και	 εκτέλεση	 έργων	 προϋπολογισμού	 άνω	 των	 25	
εκατομμυρίων	 Ευρώ	στα	 Κύθηρα	 και	 τα	 Αντικύθηρα,	 με	 χρηματοδότηση	 της	Περιφέρειας	 και	 του	
ΠΕΠ	Αττικής,	 με	 κορυφαίο	 όλων	 αυτό	 της	 διαχείρισης	 των	 απορριμμάτων,	 ένα	 έργο	 πρότυπο	 για	
κάθε	νησί.		

Η	 μεγάλη	 μείωση	 του	 προσωπικού	 και	 η	 πλήρης	 υποστελέχωση	 της	 τεχνικής	 μας	 υπηρεσίας	 που	
διαθέτει	 μόνο	 έναν	 μηχανικό	 –	 μακάρι	 τέτοιο	 μηχανικό	 βέβαια	 να	 διέθεταν	 όλες	 οι	 δημόσιες	
υπηρεσίες	 –	μας	οδήγησαν	στο	 να	αναζητήσουμε	 τεχνική	υποστήριξη	σε	 εξωτερικούς	συνεργάτες.	
Επιλέξαμε	 τους	 καλύτερους.	 Οι	 τεχνικοί	 σύμβουλοι	 του	 Δήμου	 μας	 έχουν	 συμβάλει	 καίρια	 στην	
χρηματοδότηση	 μεγάλων	αναπτυξιακών	 έργων	 και	 κυρίως	 στην	 διοικητική	 τους	 διαχείριση	 που	 ο	
Δήμος	σε	καμία	περίπτωση	δεν	θα	είχε	δυνατότητα	να	πράξει	αυτόνομα.	Δεν	είναι	τυχαίο	εξάλλου,	
ότι	οι	 τεχνικές	υπηρεσίες	 της	Περιφέρειας	στον	Πειραιά	παρουσιάζουν	πλέον	το	Δήμο	μας	ως	ένα	
από	 τα	 καλύτερα	 παραδείγματα	 τεχνικής	 οργάνωσης,	 παρά	 την	 έλλειψη	 προσωπικού.	 Και	 αυτό	
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αποδεικνύεται	με	νούμερα.	Ο	Δήμος	μας,	ο	πιο	απομακρυσμένος	και	δυσπρόσιτος	της	Περιφέρειας	
Αττικής,	 δημοπρατεί	 περίπου	 20	 σημαντικά	 έργα	 το	 χρόνο	 χάρη	 στην	 εξαιρετική	 συνεργασία	 μας	
τόσο	 με	 τους	 τεχνικούς	 μας	 συμβούλους	 όσο	 και	 με	 τις	 τεχνικές	 υπηρεσίες	 της	 Περιφέρειας	 στον	
Πειραιά.		

Το	 ίδιο	 ισχύει	 και	 στον	 τομέα	 της	 νομικής	 τεκμηρίωσης.	 Η	 επιλογή	 μου	 να	 καλύψω	 τη	 μία	 και	
μοναδική	 θέση	 επιστημονικού	 συνεργάτη	 που	 δικαιούμαι,	 με	 έναν	 άξιο	 νομικό,	 αποδείχθηκε	
παραπάνω	από	ορθή.	Μέχρι	σήμερα,	η	Δημοτική	μας	Αρχή	δεν	βαρύνεται	ούτε	με	ένα	άξιο	λόγου	
σοβαρό	 δικαστήριο.	 Και	 αυτό	 οφείλεται	 στο	 ότι	 κάθε	 μας	 απόφαση	 είναι	 νομικά	 τεκμηριωμένη,	
παρά	το	γεγονός	ότι	και	λάθη	γίνονται	και	αβλεψίες	υπάρχουν.		

Σήμερα	 λοιπόν,	 εκτελούμε,	 δημοπρατούμε	 και	 έχουμε	 έτοιμα	 προς	 δημοπράτηση	 πολλά	 και	
σημαντικά	έργα,	η	υλοποίηση	των	οποίων	αναμενόταν	επί	χρόνια,	αν	όχι	δεκαετίες.	Τα	έργα	αυτά	
έχουν	διπλό	στόχο:	α)	την	βελτίωση	της	καθημερινότητας	και	των	συνθηκών	διαβίωσης	των	μονίμων	
κατοίκων	 και	 β)	 την	 εξυπηρέτηση	 του	 μεγάλου	 όγκου	 των	 τουριστών	 κατά	 τη	 θερινή	 περίοδο.	
Εξάλλου,	 σε	 ένα	 νησί	 που	 ζει	 από	 τον	 τουρισμό,	 κάθε	 έργο	 που	 εκτελείται	 σχετίζεται	 άμεσα	 ή	
έμμεσα	με	την	τουριστική	ανάπτυξη.		

Στην	παρούσα	φάση,	στοχεύουμε	στην	εκτέλεση	έργων	σε	4	μεγάλες	κατηγορίες:	

• Διαχείριση	στερεών	και	υγρών	αποβλήτων	
• Ύδρευση	
• Οδοποιία	
• Αναπλάσεις	και	δημόσιος	χώρος		

Ολοκληρώνουμε	το	μεγάλο	έργο	της	διαχείρισης	απορριμμάτων	που	όμοιό	του	δεν	υπάρχει	σε	πολύ	
μεγαλύτερα	και	τουριστικά	νησιά	όπως	η	Ζάκυνθος	και	η	Κέρκυρα.	Παράλληλα	ωριμάζουμε	μεγάλα	
έργα	 διαχείρισης	 λυμάτων	 και	 αξιοποίησης	 του	 υπάρχοντος	 Βιολογικού	 Καθαρισμού	 στο	 Καψάλι,	
που	έχει	τη	δυνατότητα	κάλυψης	σχεδόν	του	μισού	νησιού.		

Υποβάλαμε	προς	 χρηματοδότηση	από	 το	Υπ.	Περιβάλλοντος	 το	 εμβληματικό	 έργο	 του	φράγματος	
νερού	στη	θέση	«Όχελλες»	που	θα	λύσει	οριστικά	το	πρόβλημα	υδροδότησης	σχεδόν	στα	2/3	 του	
νησιού.	 Είμαστε	 έτοιμοι	 να	 δημοπρατήσουμε	 3	 μονάδες	 αφαλάτωσης	 που	 έχουν	 χρηματοδοτηθεί	
από	 την	Περιφέρεια	 με	 1.700.000€	 αλλά	 έχουν	 κολλήσει	 στην	 περιβαλλοντική	 αδειοδότηση	 λόγω	
των	δασικών	χαρτών.	Εκτελούμε	ήδη	το	σημαντικό	έργο	του	τηλεχειρισμού	των	δικτύων	ύδρευσης	
με	π/υ	1.900.000€	από	το	ΠΕΠ	Αττικής	και	προετοιμάζουμε	τη	δημοπράτηση	μέσα	στο	καλοκαίρι	για	
την	 προμήθεια	 και	 αντικατάσταση	 όλων	 των	 υδρομετρητών	 με	 σύγχρονους	 ψηφιακούς	
ηλεκτρονικούς	 μετρητές,	 ένα	 έργο	 που	 εντάξαμε	 στο	 πρόγραμμα	 «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»	 με	 1.700.000€.	
Εκτελούμε	 τοπικά	 έργα	 ύδρευσης	 σε	 όλο	 το	 νησί:	 γεωτρήσεις,	 συντηρήσεις	 δεξαμενών	 και	
αντλιοστασίων,	νέα	δίκτυα	ύδρευσης,	νέες	δεξαμενές.	Στόχος	μας	είναι	η	πλήρης	υδατική	αυτονομία	
του	νησιού	που	σχετίζεται	άμεσα	με	την	βιώσιμη	τουριστική	του	ανάπτυξη.			

Στον	τομέα	της	οδοποιίας	τα	έργα	που	εκτελούμε	αγγίζουν	τα	6	εκατομμύρια	με	χρηματοδότηση	της	
Περιφέρειας,	 του	 Δήμου	 και	 του	 Προγράμματος	 Δημοσίων	 Επενδύσεων.	 Ολοκληρώσαμε	 και	
συνεχίζουμε	 την	ασφαλτόστρωση	 των	δρόμων	προς	 τις	δημοφιλείς	παραλίες	 του	νησιού	και	προς	
επί	χρόνια	ξεχασμένους	οικισμούς,	ενώ	σε	1	μήνα	από	σήμερα	περίπου	ξεκινάει	το	μεγάλο	έργο	της	
νέας	γέφυρας	στο	Μάκρωνα,	που	η	προηγούμενη	δημοτική	αρχή	απέρριψε	και	σήμερα	οδεύει	προς	
υπογραφή	σύμβασης.	Ευελπιστούμε	το	Φθινόπωρο	να	υπογράψουμε	την	Προγραμματική	Σύμβαση	
για	 την	 επικαιροποίηση	 των	 μελετών	 του	 κεντρικού	 δρόμου	 που	 χρηματοδοτούνται	 από	 την	
Περιφέρεια.	 Μέσα	 στο	 καλοκαίρι	 επίσης	 υπολογίζουμε	 να	 γίνει	 η	 δημοπράτηση	 των	 πλήρων	
μελετών	 για	 την	 ανάπτυξη	 του	 αεροδρομίου,	 ενός	 έργου	 τεράστιας	 σημασίας	 για	 το	 μέλλον	 του	
νησιού.		
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Μέσα	στη	 θητεία	αυτή	 χρηματοδοτήσαμε	 σχεδόν	 όλες	 τις	 μελέτες	 αναπλάσεων	που	υπήρχαν	 στο	
Δήμο	 από	 την	 περίοδο	 2005-2007.	 Και	 συνεχίζουμε.	 Πριν	 λίγες	 ημέρες	 υποβάλλαμε	 προς	
χρηματοδότηση	 από	 το	 Πράσινο	 Ταμείο	 την	 μελέτη	 ανάπλασης	 της	 Πλατείας	 Κάτω	 Χώρας	
Μυλοποτάμου.	Το	Φθινόπωρο	 ξεκινάμε	 την	ανάπλαση	του	Belvedere	και	 του	παραλιακού	 τοιχίου	
της	Αγ.	Πελαγίας.	Προχωρούμε	τις	μεγάλες	μελέτες	ανάπλασης	του	Ποταμού,	της	Χώρας	και	της	Αγ.	
Πελαγίας.	 Δίνουμε	 βάρος	 στον	 δημόσιο	 χώρο	 γιατί	 σχετίζεται	 άμεσα	 με	 την	 καθημερινότητα	 των	
κατοίκων	και	με	την	τουριστική	προβολή.			

Δώσαμε	 μεγάλο	 βάρος	 στην	 εξωστρέφεια,	 την	 προβολή	 και	 τον	 πολιτισμό.	 Διοργανώσαμε	
σημαντικές	εκδηλώσεις,	συμμετείχαμε	σε	μεγάλες	 τουριστικές	 του	εξωτερικού,	ολοκληρώνουμε	 το	
επιχειρησιακό	 σχέδιο	 της	 τουριστικής	 προβολής,	 συνάψαμε	 μια	 πάρα	 πολύ	 σημαντική	 συμφωνία	
πολιτιστικής	συνεργασίας	με	το	Δήμο	Βενετίας,	από	την	οποία	το	όφελος	για	τον	τόπο	μας	θα	είναι	
μεγάλο.		

Μέσα	 στα	 χρόνια	 αυτά,	 προσπαθήσαμε	 να	 κάνουμε	 παρεμβάσεις	 για	 μια	 σειρά	 αυτοδιοικητικών	
θεμάτων	 τοπικού	 αλλά	 και	 ευρύτερου	 ενδιαφέροντος.	 Η	 πρόσφατη	 ανακοίνωση	 του	 Υπ.	
Περιβάλλοντος	 για	 την	 χρηματοδότηση	 όλων	 των	 Δήμων	 της	 Χώρας	 για	 την	 εκπόνηση	 Τοπικών	
Χωρικών	Σχεδίων	είναι	αποτέλεσμα	της	συλλογικής	πίεσης	των	φορέων	της	Τ.Α.	προς	την	Κυβέρνηση	
για	 τον	 εθνικό	 και	 τοπικό	 χωροταξικό	 σχεδιασμό.	 Μέσα	 από	 το	 Χωρικό	 Σχέδιο,	 ο	 Δήμος	 μας	 θα	
αποκτήσει	 ένα	 σημαντικό	 αναπτυξιακό	 εργαλείο,	 θα	 ορίσει	 χρήσεις	 γης,	 θα	 προστατεύσει	 το	
δομημένο	και	φυσικό	περιβάλλον.		

Στη	νέα	μας	θητεία	θα	ολοκληρώσουμε	όλα	τα	έργα	και	τις	υποδομές	που	έχουμε	ήδη	ξεκινήσει	και	
χρηματοδοτήσει	 και	 παράλληλα	 θα	 ωριμάσουμε	 ακόμα	 περισσότερα	 αναζητώντας	 τις	 σχετικές	
χρηματοδοτήσεις.	Δεν	θέλω	να	επεκταθώ	σε	λεπτομέρειες,	αναλυτικά	το	πρόγραμμά	μας	σας	έχει	
διανεμηθεί.		

Το	 δίλημμα	 των	 επερχόμενων	 εκλογών	 είναι	 σαφές	 ξεκάθαρο.	 Θα	 συνεχίσουμε	 την	 αναπτυξιακή	
πορεία	 ή	 θα	 επιστρέψουμε	 στο	 παρελθόν;	 Θα	 επιλέξουμε	 τους	 πραγματικά	 άξιους	 ή	 θα	
πειραματιστούμε	 με	 ευκαιριακές	 συμμαχίες	 και	 επιλογές	 έκτακτης	 πολιτικής	 ανάγκης;	 Θα	
υιοθετήσουμε	τις	προσωπικές	επιθέσεις	και	το	μύθο	της	αντικοινωνικότητας	ή	θα	επιβραβεύσουμε	
τη	σκληρή	δουλειά	που	έγινε	μέχρι	σήμερα	και	τον	τεράστιο	κόπο	που	έχει	καταβληθεί;		

Αντιλαμβάνομαι	 πλήρως	 τη	 σύγχυση	 αλλά	 και	 τον	 πανικό	 των	 τελευταίων	 ημερών,	 που	 έχει	
καταλάβει	 μερίδα	 των	 ανθυποψηφίων	 μου.	 15	 μέρες	 πριν	 τις	 εκλογές	 και	 δεν	 μας	 έχουν	
παρουσιάσει	κανένα	συγκεκριμένο	πρόγραμμα,	παρά	μόνο	αόριστες	τοποθετήσεις.	Αρκούνται	μόνο	
σε	προσωπικές	επιθέσεις	άνευ	αντικρίσματος,	στο	σαθρό	αφήγημα	ότι	όσοι	δεν	υπόσχονται	δήθεν	
μεγαλεπίβολα	 σχέδια	 και	 φαραωνικά	 έργα	 πάσχουν	 από	 έλλειψη	 οράματος.	 Παρουσιάζουν	
ανέφικτες	προτάσεις,	υπόσχονται	βιολογικούς	καθαρισμούς	σε	κάθε	χωριό,	αποκρύπτουν	όμως	ότι	
τα	έργα	αυτά	έχουν	τεράστια	κόστη	που	από	το	Νόμο	μετακυλίονται	στους	δημότες,	δεσμεύονται	ότι	
θα	ανοίξουν	αμέσως	 το	Θέατρο	στον	Ποταμό	και	 την	καφετέρια	στο	Λιμάνι	αποκρύπτοντας	ότι	οι	
υποδομές	αυτές	πρέπει	πρώτα	να	νομιμοποιηθούν	για	να	λειτουργήσουν,	υπόσχονται	προσλήψεις	
και	 ιδιωτικές	 εργολαβίες	αποκομιδής	απορριμμάτων,	 ενώ	αυτές	απαγορεύονται	από	 το	 Ελεγκτικό	
Συνέδριο.	 Μέσα	 στις	 επόμενες	 ημέρες	 θα	 ακούσουμε	 και	 άλλα.	 Έφτασαν	 στο	 σημείο	 να	 μας	
κατηγορούν	για	δήθεν	έλλειψη	ενδιαφέροντος	στα	Αντικύθηρα	όταν	όλοι	γνωρίζουν	τα	έργα	μας	–	
αλλά	 και	 την	 προσωπική	 μου	 αγωνία	 –	 για	 το	 μικρό	 νησί,	 και	 προσπάθησαν	 να	 αποδείξουν	 την	
τεράστια	επιτυχία	τους	με	φωτογραφίες	από	λακκούβες	και	σπασμένες	λάμπες,	γνωρίζοντας	όμως	
ότι	οι	πράγματι	σοβαρές	ζημιές	του	δύσκολου	χειμώνα	τώρα	μόλις	άρχισαν	να	επισκευάζονται	και	
μάλιστα	από	τους	 ίδιους	 τους	αιρετούς	ελλείψει	εργατοτεχνικού	προσωπικού.	Όταν	εμείς	θα	τους	
λέμε	για	το	έργο	της	διαχείρισης	απορριμμάτων,	 τις	παιδικές	χαρές	και	 το	νέο	γήπεδο,	εκείνοι	θα	
μας	 απαντούν	 με	 ένα	 σπασμένο	 παράθυρο	 ή	 με	 μία	 πεσμένη	 πινακίδα	 λόγω	 του	 αέρα.	 Τους	
ευχαριστούμε	 θερμά	 γιατί	 όσο	 συνεχίζουν	 σε	 αυτή	 την	 τακτική,	 τόσο	 βοηθούν	 τους	 δημότες	 να	
αντιληφθούν	 την	 πραγματικότητα.	 Μας	 κατηγορούν	 για	 προσπάθεια	 διχασμού	 εκείνοι	 που	
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υιοθετούν	 υποτιμητικές	 κατηγορίες	 για	 το	 πρόσωπο	 του	 Δημάρχου	 με	 αστειότερη	 όλων	 ότι	 ο	
Δήμαρχος	«έχει	ξεχάσει	να	λέει	καλημέρα,	καλησπέρα,	καληνύχτα»,	ΝΑΙ	φίλες	και	φίλοι,	σε	αυτό	το	
σημείο	έχουν	φτάσει.	Αρνούνται	συστηματικά	να	απαντήσουν	σε	κάθε	ερώτημα	που	τους	φέρνει	σε	
δύσκολη	 θέση,	 δεν	 γνωρίζουν	 πόσους	 υπαλλήλους	 έχει	 ο	 Δήμος	 αλλά	 θέλουν	 να	 τον	 διοικήσουν,	
λένε	 ότι	 θα	 κάνουν	 όλες	 τις	 μελέτες	 με	 ιδιώτες	 αγνοώντας	 τις	 σχετικές	 αυστηρές	 διαδικασίες,	
παρουσιάζονται	 ως	 δήθεν	 πρωτοπόροι	 στελέχη	 τους	 που	 ως	 τοπικοί	 εκπρόσωποι	 στην	 τρέχουσα	
θητεία	έλαμψαν	διά	της	πλήρους	απουσίας	τους.		

Απέναντι	σε	όλα	αυτά	εμείς	απαντάμε	με	το	έργο	μας.		

Απέναντι	 στα	 δήθεν	 μεγάλα	 οραματικά	 σχέδια,	 εμείς	 απαντάμε	 με	 σαφές	 πλάνο	 για	 τις	 μεγάλες	
υποδομές,	με	εφικτούς	στόχους,	με	ωρίμανση	έργων	που	μπορούν	πράγματι	να	χρηματοδοτηθούν	
και	όχι	να	μείνουν	για	20	χρόνια	στα	ντουλάπια.		

Απέναντι	στην	πλήρη	άγνοια	νόμων,	διαδικασιών	και	τρόπου	λειτουργίας	των	ΟΤΑ,	εμείς	απαντάμε	
με	τη	γνώση,	την	εμπειρία	και	τη	δυνατότητά	μας	να	φέρουμε	έργα	και	χρηματοδοτήσεις	όπως	ήδη	
κάνουμε.		

Απέναντι	στις	προσωπικές	επιθέσεις	και	τα	ανάξια	σχολιασμού	«επιχειρήματα»,	εμείς	απαντάμε	με	
ουσία	και	με	στοιχεία.		

Απέναντι	στις	 επιλογές	ανάγκης	και	 τις	 ευκαιριακές	συμμαχίες,	 εμείς	απαντάμε	με	στελέχη	 ικανά,	
έντιμα,	 αποτελεσματικά,	 με	 έμπειρους	 αλλά	 και	 νέους	 συνεργάτες	 που	 ο	 καθένας	 έχει	 επιτύχει	
πολλά	στον	τομέα	του.		

Απέναντι	στους	πειραματισμούς	και	την	προσπάθεια	αποπροσανατολισμού,	εμείς	απαντάμε	με	την	
καθημερινή	 μας	 δουλειά	 και	 αγωνία	 για	 την	 επίλυση	 όλων	 των	 προβλημάτων	 που	 μας	
κληροδοτήθηκαν	από	αβλεψίες	και	αστοχίες	ετών.		

Και	εκτός	από	εμάς,	σε	όλα	τα	παραπάνω,	απαντούν	καθημερινά	οι	δημότες	με	την	στήριξή	τους,	με	
τις	προτροπές	τους	να	συνεχίσουμε	ακόμα	καλύτερα,	ακόμα	πιο	δυναμικά.	Τους	ευχαριστώ	όλους	
γιατί	 μας	 δίνουν	 δύναμη.	 Γιατί	 αντιλαμβάνονται	 ότι	 δουλέψαμε,	 ότι	 πετύχαμε	 να	
υπερδιπλασιάσουμε	τον	προϋπολογισμό	του	Δήμου	μέσα	σε	μόλις	4	χρόνια,	ότι	προσπαθήσαμε	να	
κάνουμε	το	καλύτερο	δεδομένων	των	δύσκολων	δημοσιονομικών	και	πολιτικών	συνθηκών.		

Στις	 26	 Μαΐου	 οι	 δημότες	 μας	 θα	 απομονώσουν	 το	 παλιό,	 που	 αν	 και	 με	 φαινομενικά	 νέο	
προσωπείο,	 διατηρεί	 το	 ίδιο	 αυθεντικό	 του	 πρόσωπο	 όπως	 εδώ	 και	 χρόνια.	 Θα	 μας	 δώσουν	 τη	
δυνατότητα	να	συνεχίσουμε	δυναμικά	το	έργο	μας	και	να	ετοιμάσουμε	τις	μεγάλες	υποδομές	που	
έμειναν	 πίσω	 επί	 χρόνια.	 Εμπιστεύομαι	 απόλυτα	 την	 κρίση	 των	 Κυθηρίων	 και	 Αντικυθηρίων	 και	
δεσμεύομαι	προσωπικά	ότι	εγώ	και	οι	συνεργάτες	μου	θα	είμαστε	ακόμα	καλύτεροι	και	ακόμα	πιο	
παραγωγικοί	στη	νέα	μας	θητεία.		

Δεσμεύομαι	 ότι	 θα	 συνεχίσουμε	 να	 τηρούμε	 τους	 νόμους	 και	 τις	 διαδικασίες	 που	 προβλέπονται,	
ακόμα	και	αν	αυτές	δημιουργούν	καθυστερήσεις	γιατί	αυτό	επιβάλλεται	από	τον	όρκο	μας.		

Δεσμεύομαι	ότι	δεν	θα	υπάρχουν	εκλεκτοί	και	ημέτεροι,	όπως	δεν	υπήρξαν	μέχρι	σήμερα,	σε	κανένα	
τομέα	 και	 επίπεδο	 λειτουργίας	 του	 Δήμου,	 από	 την	 παραχώρηση	 κοινοχρήστων	 χώρων	 μέχρι	 τις	
διαγραφές	ή	μειώσεις	οφειλών	της	ύδρευσης.		

Δεσμεύομαι	 ότι	 δεν	 θα	 σταματήσουμε	 ούτε	 επί	 μία	 ημέρα	 να	 λέμε	 την	 αλήθεια	 στους	 δημότες,	
ακόμα	και	αν	αυτή	είναι	δύσκολη	ή	αντιτίθεται	στη	λαϊκή	θέληση	και	παρόρμηση.	Αυτό	θεωρώ	και	
το	μεγαλύτερο	χρέος	μας	προς	κάθε	ψηφοφόρο,	προς	κάθε	πολίτη.		

Φίλες	και	φίλοι,		
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Σας	 ευχαριστώ	 όλες	 και	 όλους	 για	 την	 αποψινή	 δυναμική	 σας	 παρουσία.	 Σας	 ευχαριστώ	 για	 τη	
στήριξή	σας,	για	τη	δύναμη	που	καθημερινά	μας	δίνετε.	Ευχαριστώ	επίσης	όλους	όσοι	εντάχθηκαν	
στο	 ψηφοδέλτιό	 μας,	 ανθρώπους	 έμπειρους	 αλλά	 και	 νέους	 στα	 κοινά,	 ικανούς	 και	 άξιους	
συνεργάτες	 και	 φίλους	 που	 μαζί	 θα	 συνεχίσουμε	 να	 πηγαίνουμε	 τα	 νησιά	 μας	 μπροστά.	 Γιατί	
ξέρουμε!	Γιατί	μπορούμε!	Σας	ευχαριστώ!	


