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Αγαπητοί μου Συμπατριώτες,  

 Όταν πριν από 16 χρόνια με εκλέξατε για πρώτη φορά για να αναλάβω το τιμόνι του 

Δήμου Οινουσσών, είχα δεσμευθεί ότι θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να 

βάλω κι’ εγω την ψηφίδα μου και να βελτιώσω το νησί μας, με  στόχο να 

ολοκληρώσουμε τις υλικές – και όχι μόνον – υποδομές και προϋποθέσεις, να ανοίξουμε 

νέους ορίζοντες, ώστε οι κάτοικοι να τις χρησιμοποιήσουν ως εφαλτήριο προόδου. Να 

μπορούν, - με τις δικές τους δυνάμεις, με την δική τους αξιοπρέπεια, με την δική τους 

πρωτοβουλία -, να αξιοποιήσουν αυτές τις υποδομές για την αναβάθμιση της 

ποιότητας της ζωής των και του τόπου.  

Σήμερα, έπειτα από τέσσερις τετραετίες, έχω ήσυχη την συνείδησή μου ότι, όσον 

αφορά εις εμέ, εξετέλεσα το καθήκον, το χρέος προς την γενέτειρά μας. Ο δρόμος 

δύσκολος και μακρύς, αλλά φρονώ ότι οι συνεργάτες μου κι’ εγώ – μετά από πολλούς 

αγώνες και μάχες, σεμνά και ταπεινά, χωρίς κραυγές κι’ ελεύθεροι από κάθε είδους 

εξάρτηση -, τερματίσαμε επαξίως. Κληροδοτούμε στις επόμενες γενεές ένα πλούσιο 

έργο και ένα πλούσιο ταμείο, εν μέσω μιάς κατά τα άλλα πτωχευμένης Ελάδος. Παρ’ 

όλες τις όποιες ατέλειές μας, θεωρούμε ότι φτιάξαμε μία καλύτερη Εγνούσσα.  

Γνωρίζετε όλοι σας πολύ καλά ότι όλα αυτά τα χρόνια έχω λειτουργήσει ανιδιοτελώς, 

αξιοκρατικά, με άοκνη προσπάθεια, κοπιαστική και επίπονη εργασία, αυτοθυσιαστική 

διάθεση, για να επιλύσω τα μεγάλα και από γενεών προβλήματα του νησιού μας. Για 

16 χρόνια η Εγνούσσα ήταν ένα αδιάκοπο εργοτάξιο, το βλέπατε κάθε μέρα μπροστά 

σας. Όλα όσα έκανα, τα έκανα από καθήκον και αγάπη προς την γενέτειρα. Για να 

προσφέρω, να δώσω· όχι να εισπράξω, όχι να πάρω – υπό οιανδήποτε μορφήν.  

Έτσι, άφησα στην άκρη τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες, στερήθηκα πολύτιμο 

χρόνο από την ζωή των παιδιών μου και των εγγονιών μου, για να ολοκληρωθούν όλα 

τα μεγάλα έργα που βλέπετε στο νησί μας τα τελευταία χρόνια. Και δεν αφιέρωσα 

μόνο τον χρόνο μου, τις σωματικές και διανοητικές μου δυνάμεις, αφιέρωσα όλο μου το 

«είναι», όλη μου την ψυχή.  
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Αλώνιζα όλη την Ελλάδα και τις Βρυξέλλες συμμετέχοντας σε συνέδρια, κλπ. 

Ευρισκόμενος μέσα στα κέντρα των αποφάσεων, συναντούσα Βουλευτές, Υπουργούς 

και παράγοντες της Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να προωθηθούν τα θέματα του 

Δήμου. Η παρουσία μου στο νησί ήταν συνεχής, όπου κι’ αν ευρισκόμουν, 

αγωνιζόμενος για τα συμφέροντά του. Έτσι, με τους κόπους αυτών των επαφών και 

συνεχών μετακινήσεων, το νησί απολαμβάνει σήμερα όλα αυτά τα έργα υποδομής, 

κλπ., που πιστεύουμε ότι αναβάθμισαν την ήδη εξέχουσα θέση και αναγνώρισή του, 

τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό.  

Στις 31 Αυγούστου 2014 κλείνει αυτός ο κύκλος της προσφοράς μου από την θέση του 

Δημάρχου. Μπορώ  να πω ότι, - εν τω μέτρω του δυνατού και της δεδομένης συγκυρίας 

-, εξετέλεσα την αποστολή μου. Αποστολή, την οποία σας είχα καταθέσει τον 

Αύγουστο του 1998, και, εφ’ όσον την εξετέλεσα, δεν υπήρχε πλέον λόγος να θέσω εκ 

νέου υποψηφιότητα τον παρελθόντα Μάϊο – παρ’ όλον ότι πολλοί από σας δημοσίως 

μου το ζητούσατε και σας ευχαριστώ γι’ αυτήν σας την αναγνώριση. Εν πάσει 

περιπτώσει, όπως έπραττα πάντοτε, θα συνεχίσω να εργάζομαι για το καλό του νησιού 

μας και της Ελλάδος ολόκληρης, για ό,τι αξίζει και όποτε αυτό απαιτηθεί.  

Εύχομαι και ελπίζω ότι το δημόσιο ήθος, η ανιδιοτέλεια, η ακεραιότης, η αξιοπρέπεια, 

η αξιοκρατία, η διαφάνεια, η ειλικρίνεια, η συνέπεια, η συνέχεια, η εργατικότης, η 

έλλογος και με επιχειρήματα τεκμηριωμένη μαχητικότης, που επιδείξαμε όλα αυτά τα 

χρόνια ως Δημοτική Αρχή, να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμησιν για όσους 

ασχολούνται με τα κοινά, διότι πέρα και πάνω απ’ όλα είναι το συμφέρον του συνόλου 

και όχι του ατόμου. Το ατομικό συμφέρον δεν χωράει στα κοινά. 

Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους εσάς που πανηγυρικά με τιμήσατε με 

την ψήφο σας τέσσερις συνεχόμενες τετραετίες. Ευχαριστώ, επίσης, και όσους δεν με 

ψήφισαν, διότι και από αυτούς πήρα μαθήματα για την κοινωνία. Ευχαριστώ όλους, 

και τον καθ’ έναν ξεχωριστά, όσους με καθαρή καρδιά και αγνά κίνητρα αυτοβούλως 

με βοήθησαν σ’ αυτήν την μακρά διαδρομή. Ευχαριστώ όλους, όσους με ευσυνειδησία 

και φιλότιμο ίδρωσαν, κοπίασαν και τράβηξαν «κουπί» για το καλό του τόπου. 

Ευχαριστώ τους Δημοτικούς Συμβούλους με τους οποίους συνεργάσθηκα όλα αυτά τα 

χρόνια και τους συνεργάτες μου.  Ευχαριστώ τους κατά καιρούς χορηγούς που με 

εμπιστεύθηκαν σε έργα και δράσεις του Δήμου και όλους - όλων των γενεών - όσοι 

συνέβαλαν με όποιον τρόπο, ώστε αυτός ο τόπος, ο μικρός, ο μέγας να πάει μπροστά. 

Ευχαριστώ τα παιδιά μου, αλλά και την χαμηλών τόνων σύζυγό μου Κατίγκω, η οποία 

με την ήρεμη παρουσία της ήταν στο πλευρό μου και στο πλευρό της Εγνούσσας σε 

κάθε αγώνα που έδινα για το καλό του νησιού μας και των κατοίκων του.  
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Κλείνοντας, και σαν καλός στρατιώτης, αυτήν την στιγμή κάνω την αναφορά μου προς 

τον Δήμο Οινουσσίων με δύο λόγια: «Αποστολή εξετελέσθη!» 

Εύχομαι σε όλους, ο Άγιος Νικόλαος, να έχει καλά εσάς και τις οικογένειές σας και 

καλή πρόοδο στην πολυαγαπημένη μας Εγνούσσα και στη νεα Δημοτική αρχή. Και  ας 

μην λησμονούμε ότι: «Το της πόλεως όλης ήθος ομοιούται τοις άρχουσιν».  

Εν κατακλείδι, ως αποχωρών Δήμαρχος αυτής της μικρής πολυνησίας που κατόρθωσε 

να κατακτήσει τις θάλασσες της Οικουμένης,  

Ευχαριστώ και υποκλίνομαι στους ηρωικούς και άξιους προγόνους μας για ό,τι άφησαν 

σε μας.  

Ευχαριστώ και υποκλίνομαι στον άξιο ναυτικό και στην άξια Εγνουσσιωτίνα μάνα.  

Ευχαριστώ και υποκλίνομαι σ’ όλους τους απολεσθέντας και τους νοικοκυραίους 

Εγνουσσιώτες ναυτικούς.  

Ευχαριστώ και υποκλίνομαι στους αειμνήστους γονείς μου και τους δασκάλους μου 

για τα μαθήματα ζωής που μου έδωσαν και για τα οποία αξίζει κανείς και να πεθάνει.   

                                  

Οινούσσαι, Τετάρτη 28 Αυγούστου 2014 

 

 


