
Φίλες και φίλοι καλησπέρα,

Σας ευχαριστώ θερμά για την εντυπωσιακή παρουσία σας σ’ αυτήν την ξεχωριστή και ιδιαίτερα 
σημαντική για εμένα συγκέντρωση.Παρουσία στήριξης της πατριωτικής παράταξης της Νέας 
Δημοκρατίας,παρουσία συμμετοχής στον καλό αγώνα για την ανόρθωση της πατρίδας, μα πάνω από 
όλα παρουσία φιλική, ανθρώπινη. 

Η ευγενική ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μου καταδεικνύει επίσης την συνεχή και αμείωτη 
αγάπη και το ενδιαφέρον σας τον τόπο μας, καταδεικνύει την αγωνία σας για την πρόοδοτης 
ιδιαίτερης της Πατρίδας μας της αγαπημένης μας Χίου και των ιστορικών νησιών του νομού μας των 
Ψαρών και των Οινουσσών. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου.

Φίλες και φίλοι,

Η εκλογή της 7ης Ιουλίου δεν είναι μια συνηθισμένηπολιτική αντιπαράθεση για την διεκδίκηση της 
εξουσίας, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη εκλογική μάχη που θα καθορίσει αποφασιστικά την πορεία και το 
μέλλον της Ελλάδας για πολλά-πολλά χρόνια. 

Είναι εκλογική αναμέτρηση μεταξύ δυο πολιτικών σχολών, δυο κόσμων από την μια ο λαϊκισμός, η 
διαίρεση, η τοξική δημαγωγία, οι ρουβίκωνες, οι βολεμένοι, οι εθνομηδενιστές και από την άλλη όχθη 
η υπευθυνότητα, η ενότητα, η σταθερότητα, η πρόοδος, οι δυνάμεις της δημιουργίας, της ασφάλειας, 
των μεταρρυθμίσεων. 

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Με την κατάρρευση της κυβέρνησης της εσωστρέφειας και της στασιμότητας του κυρίου Τσίπρα, 
κλείνει ο κύκλος κυβερνήσεων όλων των πολιτικών τάσεων στην χώρα μας. Η Ελλάδα μεταπολεμικά 
κυβερνήθηκε από δυνάμεις όλου του πολιτικού φάσματος, από κομμουνιστές, από σοσιαλιστές, από 
κεντρώους και δεξιούς όλατα χρώματα άσκησαν κυβερνητική εξουσία. 

Δεν πρέπει να έχουμε πια δικαιολογίες και πειρασμούς δοκιμών, η Ελλάδα τα έχει δει και τα έχει 
ζήσει όλα. Και αυτό που προκύπτει αδιαμφισβήτητα είναι ότι κάθε φορά που ο τόπος βουλιάζει ο 
λαός στρέφεται στην μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη για την ανόρθωση της Χώρας.

Όμως δεν είναι ο μοναδικός μας στόχος η επικράτηση της παράταξής μας για τον σχηματισμό 
κυβέρνησης με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το διακύβευμα είναι μεγαλύτερο. Είναι 
επιτακτική ανάγκη να τελειώνουμε μετην παρακμή και η Ελλάδα να πάειεπιτέλους μπροστά. Να 
γεφυρωθούν τα μεγάλα ρήγματα που αφήνει πίσω της η κρίση τα οποία γιγάντωσε η διακυβέρνηση 
του κ. Τσίπρα. Να φέρουμε ξανά την ελπίδα, την αισιοδοξία στους Έλληνες να ενώσουμε ξανά την 
Ελλάδα. 

Μπορούμε! Μπορούμε καλύτερα! Αξίζουμε καλύτερα!

Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κληροδοτεί ένα αναποτελεσματικό και 
αντιπαραγωγικό κράτος, μια οικονομία στο τέλμα που δεν μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις, που 
δεν μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. 

Αφήνει μια αφανισμένη μεσαία τάξη που στενάζει από την υπερφορολόγηση. Αλήθεια, πως μπορεί να 
λειτουργήσει ομαλά η οικονομία και η δημοκρατία δίχως μεσαία τάξη. Δεν στεριώνει η ευνομία και η 
πρόοδος μόνο με κοινωνικά άκρα διότι αυτές οι καταστάσεις κακοφορμίζουν, καραδοκεί ο λαϊκισμός 
και ο εθνικολαϊκισμός που οδηγούν σε επικίνδυνες κοινωνικές εκρήξεις.

Φίλες και φίλοι,

Την αποτυχημένη, πολύχρωμη και ασύνδετη ιδεολογικά συλλογικότητατου ΣΥΡΙΖΑ είναι πανέτοιμη 
να αντικαταστήσειμια συγκροτημένη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου 
Μητσοτάκη. 

Η Νέα Δημοκρατία χωρίς ίχνος λαϊκισμού και μικροπολιτικής σκοπιμότητας προτείνειένα 
μετρημένο, ρεαλιστικό και κοστολογημένοπρόγραμμα που θα επαναφέρει στην Χώρα την 



κανονικότητα, την ενότητα, το διεθνές κύρος, την ανάκαμψη, την ασφάλεια, την ελπίδα και την 
ευημερία. Αυτήν την προοπτική την έχουν προεξοφλήσει οι αγορές.

Αγαπητές φίλες αγαπητοί φίλοι,

Στην πενταετία του κ. Τσίπρα η περιφέρεια της Ελλάδας που βίωσε πολύ οδυνηρά τα απόνερα της 
αναποτελεσματικής διακυβέρνησης ήταν τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου.

Ιδιαίτερα για την Χίο τα χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν χαμένα χρόνια. Τα μεγάλα έργα 
υποδομής παρέμειναν στάσιμα, η ιδεοληπτική αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος 
δοκίμασετις αντοχές τηςκοινωνίας μας και τραυμάτισεσοβαρά την τουριστική μας δραστηριότητα, η 
φορολογική πολιτική γονάτισε την επιχειρηματικότητα, η ανεργία εξανάγκασε τους νέους μας στην 
εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση.     

Προσπάθειες δεκαετιών για την δρομολόγηση των μεγάλων έργων  όπως το φράγμα κόρης γεφύρι, η 
επέκταση του αεροδρομίου, η ολοκλήρωση και ο εκσυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών, του 
κεντρικού λιμένα,των υποδομών υγείας,  δυστυχώς στα χρόνια που πέρασαν δεν κατέστη δυνατόν να 
αποπερατωθούν.

Οι εκκρεμότητες, όμως αυτές, και άλλες όπως η απροθυμία για την επίλυση των προβλημάτων του 
Κάμπου, η εγκατάλειψη γενικά της Βόρειας Χίου, η αδιαφορία για την στήριξη καινοτομιών στον 
πρωτογενή τομέα, η δημιουργία ενός σύγχρονου τουριστικού προφίλ της Χίου κ.ά. λειτουργούν ως 
οπισθέλκουσα στην ανάπτυξη, αποτρέπουν επενδύσεις και συμβάλλουν στην επιδείνωση του 
τεράστιου προβλήματος, του δημογραφικού με όλους τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η θλιβερή 
κατάσταση ιδιαίτερα στην ευαίσθητη περιοχή μας.

Κυρίες και κύριοι,

Η ελπίδα αναστροφής και της τοπικής μας οικονομίας συνδέεται απόλυτα με το εκλογικό αποτέλεσμα 
της 7ης Ιουλίου.  

Θεωρώ περιττό να υπογραμμίσω ότι από την επομένη εντολής σας, εφόσον μου δοθεί πιστεύω ότι θα 
το κάνετε, ξεκινώ δυναμικές κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις για την ουσιαστική και άμεση 
δρομολόγηση των απαραίτητων αποφάσεων για την ολοκλήρωση των κρίσιμων έργων που μας 
κρατούν καθηλωμένους δεκαετίες. Δεν χωρεί αναβολή δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αντοχής δεν 
χωρεί αναβλητικότητα. Θα καταλάβει το αθηνοκεντρικό κράτος ότι εδώ στην άκρη του Αιγαίου 
υπάρχει αγανάκτηση που εύκολα μετατρέπεται σε θυμό.

Φίλες και φίλοι,

Είναι συνείδηση και ανυποχώρητη απαίτηση όλων μας το τελειώσει πια αυτή η κατάσταση που 
προανέφερα γιατί; Διότι δίχως την ολοκλήρωση των παραπάνω τίποτα μεγάλο και σημαντικό δεν θα 
ευοδωθεί.  

Τούτων δοθέντων, επιτρέψτε μου επιγραμματικά να υπογραμμίσω δυο-τρεις εξαιρετικά σημαντικούς 
τομείς στους οποίους επιβάλλεται να επικεντρωθούμε παράλληλα και άμεσα με τα προηγούμενα 
προκειμένου να αναστραφεί με γρήγορους ρυθμούς το τέλμα σε ελπιδοφόρο ανάπτυξη, να καταστεί 
εκ νέου η Χίος ευδαίμων τόπος.

Φίλες και φίλοι,

δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτή η γη που έθρεφε παλαιότερα 100 και πλέον χιλιάδες άτομα με εξαγωγές 
περιώνυμων προϊόντων να μην μπορεί να συμβάλλει ξανά στην ανάπτυξη και στην δημιουργία 
θέσεων εργασίας. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης καινοτόμων και 
σύγχρονων καλλιεργειών, όπως επίσηςυπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης τηςεγκαταλελειμμένης 
κτηνοτροφίας με το περιώνυμο χιώτικο πρόβατο το οποίο δημιουργεί πλούτο στην βόρειο Ελλάδα 
πλην της γης που το δημιούργησε, αλλά και στην τυροκομία, μελισσοκομεία η οποία αναπτύσσεται 



γοργά με εξαιρετικά ποιοτικό προϊόν  Δεσμεύομαι να αναλάβω πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη αυτού 
του πυλώνα.

Φίλες και φίλοι,

Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Χιώτης που να μην συμμερίζεται ότι ο κλάδος των υπηρεσιών τουρισμού 
έχει πιάσει πάτο. Πιο χαμηλά δεν γίνεται και σε αριθμούς και σε χρηματικές εισροές.

Ο τόπος μας πατρίδα του Ομήρου, του Μικιάδη, του Βούπαλου, των στοίχων του Βίκτωρα Ουγκώ και 
του χρωστήρα του Ντελακρουά, των δεκάδων μαρτύρων της Ορθοδοξίας, του απλωμένου στις 
μεγαλουπόλεις της Ευρώπης χιώτικου εμπορικού δικτύου και της μεγαλύτερης Ναυτιλίας του 
πλανήτη δεν μπορεί να παραμένει στις χαμηλότερες θέσεις του τουριστικού προορισμού της Ελλάδας.

Έχουμε προϊστορία, έχουμε ιστορία, φυσική ομορφιά, μύθους και μνημεία να προσελκύσουν ακόμα 
και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. 

Έχουμε μεγάλη και μοναδική προίκα που μπορεί να μας εκτινάξει πολύ ψηλά. 

Χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζονται εργαλεία προβολής και προώθησης του προϊόντος μας και 
αφοσίωση στον στόχο που θα επιλέξουμε.

Δεσμεύομαι να καταβάλλω όλες μου τις δυνάμεις προκειμένου η Χίος να κατακτήσει την θέση που 
της αξίζει     

Φίλες και φίλοι,

Δεν γίνεται αντιληπτό, πλην όμως όπως λέγεται εισήλθαμε στην νέα εποχή, τέταρτη βιομηχανική 
επανάσταση την αποκαλούν.Είναι η εποχή όπου ολοένα και περισσότερο συνδέεται ο ψηφιακός με 
τον φυσικό κόσμο. 

Η Χίος διαθέτει εξαιρετικά υψηλό αριθμό διακεκριμένων επιστημόνων και επιχειρηματιών σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη που ασχολούνται με τις σύγχρονες τεχνολογίες που δραστηριοποιούνται με την 
έρευνα και τον σχεδιασμό μεθόδων και υλικών για τις ανάγκες της νέας εποχής.

Πιστεύω στις δυνατότητες του τόπου να προσελκύσει ανθρώπους αποφασισμένους να δοκιμάσουν 
στο μοναδικό φυσικό μας περιβάλλον τις δημιουργικές τους δυνάμεις και ανησυχίες. Δεσμεύομαι για 
την ανάληψη πρωτοβουλιών δημιουργίας νομοθετικού πλαισίου ευνοϊκού για την ευαίσθητη περιοχή 
μας.

Εύνοια της τύχης ότι γεννηθήκαμε σε αυτόν τον προικισμένο τόπο. Ένα τόπο, όπως είπε ένας 
περιηγητής πριν δυο αιώνες, στερείται του αναγκαίου και παράγει το περιττό. Ίσως αυτή η 
πραγματικότητα προκάλεσε την αφορμή δημιούργησε το περιβάλλον η Χίος από αιώνες να είναι 
πρώτη στ’ άρμενα στις τέχνες και τα γράμματα.

Αιώνες η Χίος ναυσικρατεί, είναι ο αδιαμφισβήτητος, ο μεγαλύτερος ναυτότοπος του πλανήτη. Με 
τόσους διακεκριμένους στην ναυτιλία ανάμεσά μας αισθάνομαι συστολή να αναφερθώ στην ναυτιλία 
και στις δυνατότητές της που επιβάλλεται να αξιοποιηθούν. Πως αλλιώς όμως; Πώς να παραβλεφθεί, 
πώς να μην επαινεθεί; Πώς να μην στραφούν τα βλέμματα στην κορωνίδα της τοπικής μας 
οικονομίας;  

Η ναυτιλία διαχρονικά είναι η μεγάλη μας δύναμη, η ακάματη ατμομηχανή της οικονομίας μας.

Εντούτοις φίλες και φίλοι δεν έχουμε αξιοποιήσει κατά πώς πρέπει τις δυνατότητες και την 
τεχνογνωσία που έχουν κατακτήσει οι θαλασσινοί του νησιού μας. 

Έχω την πεποίθηση ότι η Χίος των χιλιάδων υψηλόβαθμων επιχειρηματιών, στελεχών, τεχνικών, 
ναυτικών και άλλων είναι σε θέση να διεκδικήσει σημαντική θέση στις ναυτιλιακές δραστηριότητες 
και ιδιαίτερα στα θέματα εκπαίδευσης. 

Παράλληλα επιβάλλεται όσο ποτέ στο παρελθόν η εντατικοποίηση των προσπαθειών για ουσιαστική 
φροντίδα στον Έλληνα ναυτικό και στην οικογένειά του. Δεν νοείται ελληνική ναυτιλία δίχως 



Έλληνες ναυτικούς και για να έχουμε ελληνικά πληρώματα και στελέχη απαιτείται μεγαλύτερη και 
στοχευμένη φροντίδα.  Μπορούν να γίνουν πολλά αξίζουν καλύτερα και

Δεσμεύομαι ότι θα επιδιώξω εξελίξεις είναι στόχος ζωής !!

Κυρίες και κύριοι,

Όλοι εμείς εδώ έχουμε ρίζες ποτισμένες με αίμα, δάκρυα και θαλασσινό νερό. Γνωρίζουμε εξ’ 
απαλών ονύχων ότι στον άγονο κατά κανόνα τόπο μας για κερδίσεις το ψωμί σου και να προκόψεις 
χρειάζεται πολύ δουλειά και συχνά στέρηση αγαπημένων προσώπων και καθημερινών αγαθών.

Ζούμε σε εποχή και περιοχή που εύκολα μπορεί να ζεσταθεί. Μεγαλώσαμε σε ένα πανέμορφο και 
ιστορικό τόπο τον οποίο ανέκαθεν εποφθαλμιούσαν κοντινοί και πιο μακρινοί διεκδικητές. 
Καταφέραμε να επιβιώσουμε από τις ικανότητες που μας διακρίνουν.Είμαι αισιόδοξος, πιστεύω στην 
Χίο πιστεύω στους Χιώτες. Τι ζητούμε, τι επιδιώκουμε;

Ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Η πίστις στο Κράτος είναι το ισχυρότερο θεμέλιο για την προκοπή και 
την ασφάλεια μια χώρας ενός τόπου.

Και τα δύο αυτά στοιχεία είναι που λείπουν στην Χώρα και η ευθύνη βαραίνει αναμφισβήτητα την 
απερχόμενη κυβέρνηση.

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Συμμετέχω σ’ αυτόν τον εκλογικό αγώνα γιατί πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης είναι η μόνη δύναμη -  το μόνο κόμμα  - που μπορεί να δώσει λύσεις στον Τόπο. 
Πιστεύω και στον εαυτό μου ότι μπορώ να προσφέρω στην ιδιαίτερη Πατρίδα μου. 

Στην Χίο γεννήθηκα, μεγάλωσα, έζησα, ζω,  δούλεψα, στην Χίο εργάζονται τα παιδιά μου.

Γνωρίζω τον Τόπο μου,  κάθε γωνιά του

Γνωρίζω στον Τόπο μου κάθε πρόβλημά του

Έχω αφιερώσει αμέτρητες ώρες για τις αγωνίες και τις δυσκολίες του,έχω ασχοληθεί και γνωρίζω που 
πρέπει να στοχεύσουμε.

Μα πάνω απ’ όλα φίλες και φίλοι με συνδέει ισχυρό συναίσθημα για τον τόπο μου, με εσάς όλους 
και αυτό αποτελεί ανίκητο, ακαταμάχητο κίνητρο να εργασθώ σκληρά νυχθημερόν για την 
πρόοδο του τόπου για το καλό όλων μας, για το μέλλον των παιδιών μας .

Σε λίγες ημέρες με την δική σας απόφαση όλα θα αλλάξουν, προσβλέπουμε σε μια νέα εποχή, εποχή 
ανασύνταξης, ασφάλειας, σταθερότητας, ελπίδας, αισιοδοξίας, προκοπής και ανάπτυξης. 

Θα προχωρήσουμε με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα  και με συναίσθηση του εθνικού μας χρέους. 
Επιπρόσθετα θέλω να γνωρίζετε, και να το εκλάβετε ως υπόσχεση, εφόσον θελήσει ο Θεός να πάρω 
την εντολή σας, την εντολή της Χίου θα συνομιλώ μαζί σας τακτικά, να σας ακούω, να σας 
συμβουλεύομαι.   

Σε λίγες ώρες ολοκληρώνεται η προεκλογική περίοδος δύσκολη και απαιτητική περίοδος. Και η 
μεγαλύτερη δυσκολία της είναι ποια; Να μπορέσετε να φιλτράρετε όλοι εσείς, όσα σας λέμε όλοι 
εμείς, αλλά και εμείς, οι υποψήφιοι, να φιλτράρουμε όλα αυτά, τα πολλά, που λέμε σε εσάς. 

Ποιοι είσαστε απόψε εδώ μαζί μου; είστε οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου, οι συμμαθητές, οι 
συγχωριανοί μου, οι συμπολίτες μου οι άνθρωποι που τόσα χρόνια έχουμε παλέψει μαζί μικρότερες 
και μεγαλύτερες μάχες, οι άνθρωποι που σας ζητώ να με εμπιστευτείτε για την μεγαλύτερη έως τώρα 
μάχη μου, αυτήν της εκπροσώπησής σας στην Βουλή των Ελλήνων όπου θα μιλάω με την φωνή σας, 
θα ακούω με τα αυτιά σας και θα κάνω πράξη όσα οι δυνάμεις μας μου επιτρέψουν. 

Και έχω επίγνωση του βάρους της ψήφου σας. Έχω επίγνωση του ειδικού βάρους που της δίνει η 
ελπίδα, ακόμα και του πιο πραγματιστή από εσάς. Γιατί ο άνθρωπος προκειμένου να πράξει σπουδαία, 



έχει ανάγκη να ελπίζει. κάθε μέρα και πιο πολύ. Η Ελπίδα μας δίνει την πίστη και την δύναμη να 
προοδεύουμε. Και η ελπίδα, δυστυχώς, είναι αυτή που μας δίνει και την μεγαλύτερη στεναχώρια. 

Για να ακριβολογώ: Αυτό το παζάρι ελπίδας. Την ελπίδα 

Δεν την παζαρεύω 

δεν την πουλάω, 

θα ματώσω για αυτήν 

και θα παλέψω να την κάνω πράξεις, 

πράξεις που αφού γίνουν θα ελεγχθούν, από εσάς, και θα με ακολουθούν, θα με ορίζουν. 

Γιατί είμαστε οι πράξεις μας, σε μία Ελλάδα που προσπαθούν χρόνια να την πείσουν ότι είμαστε ότι 
δηλώσουμε: Δηλώνω τεχνοκράτης, είμαι τεχνοκράτης. Δηλώνω πατριώτης, είμαι πατριώτης. Δηλώνω 
δημοκράτης είμαι δημοκράτης, δηλώνω υπουργός είμαι υπουργός.

Δεν έχω να σας δηλώσω κάτι, δεν σκοπεύω να σας πλανέψω ούτε νιώθω ικανός να το κάνω. 

Με γνωρίζετε βιωματικά, και αν όχι οι ίδιοι γνωρίζετε κάποιον που με γνωρίζει, που γνωρίζει τις 
πράξεις μου που λέγαμε πρωτύτερα. 

Είμαι εδώ να σας πω ότι θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να δώσω τον αγώνα τον δίκαιο, 

να πετύχω όσα μας αξίζουν χωρίς την πεποίθηση ότι η επιτυχία μου χρωστάει. 

Την επιτυχία για όλους μας, για την Χίο, θα την κερδίσω με καθημερινό αγώνα, σκυμμένος πάνω στα 
προβλήματα και ορθωμένος, θεριεμένος για τις λύσεις τους.

Την Κυριακή γυρίζουμε σελίδα, γνωρίζοντας όμως ότι θα είναι η πρώτη από ένα τεράστιο βιβλίο 
αλλαγών, Την Κυριακή κερδίζει η πράξη κόντρα στις υποσχέσεις και τους βερμπαλισμούς, 

την Κυριακή κερδίζουμε όλοι γιατί αξίζουμε καλύτερα

Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου  


