
Πανοσιολογιότατε,

Σεβάσμιοι ιερείς

κ. Υπουργέ,

κ. Ταξίαρχε, Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης  Λακωνίας

κ. Επιπυραγέ,  Διοικητή Πυροσβεστικής Μολάων

κ. Εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Κυρίες και Κύριοι,

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της Νέας Δημοτικής Αρχής. 

Η ορκωμοσία δεν είναι απλά σημαντική για τον τόπο. Είναι ΙΕΡΗ. Είναι μοναδική για όλους μας
και για τον καθένα ξεχωριστά. Πάνω από όλα όμως είναι η στιγμή της ευθύνης και του όρκου.
Είναι η αφετηρία του νέου ξεκινήματος και της ελπίδας.

Αναλαμβάνοντας τη Διοίκηση του Δήμου Ελαφονήσου, οι συνεργάτες μου και εγώ θα σταθούμε
με  μεγάλη  προσοχή  ενώπιον  των  προβλημάτων  που  ταλανίζουν  το  Δήμο  μας.  Αυτά  τα
προβλήματα καλούμαστε να μετατρέψουμε σε προοπτική και ελπίδα.

Διανύουμε μια περίοδο κρίσης, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο αξιών.

Η κρίση όμως αυτή δεν αποτελεί άλλοθι και εφησυχασμό για κανέναν από εμάς.

Ζούμε σε ένα τόπο ευλογημένο. Σε ένα τόπο που καλούμαστε να αναδείξουμε. Να αναδείξουμε
το πολιτιστικό και τουριστικό μας κεφάλαιο. Να στηρίξουμε τις προοπτικές ανάπτυξης του τόπου.

Να υλοποιήσουμε μεγάλα έργα και υποδομές οικονομικής και κοινωνικής σημασίας. 

Να απλώσουμε ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας σε όλους αυτούς που το έχουν πραγματικά
ανάγκη.

Οι  συνεργάτες  μου  και  εγώ,  θα  εργαστούμε  με  σχέδιο,  πρόγραμμα,  θέληση,  πνεύμα
διορατικότητας και ευθύνης.

Ως Δήμαρχος Ελαφονήσου, θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω τους Δημότες, όλους εσάς που
μας δώσατε την ευκαιρία να υλοποιήσουμε το κοινό μας όραμα για τον τόπο.

Να ευχαριστήσω εσάς κ. Υπουργέ, που βρίσκεστε σήμερα εδώ, στέκεστε δίπλα μας και μας τιμάτε
με την παρουσία σας αυτή την ιερή στιγμή και ελπίζουμε ότι του χρόνου θα έρθετε στο νησί μας
για  να  εγκαινιάσετε  το  Κέντρο  Υγείας  Ελαφονήσου,   τη  Μονάδα  Υγείας  που  οφείλουν  να
αποκτήσουν οι δημότες του 5ου Δήμου της Λακωνίας, του Δήμου Ελαφονήσου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόκλητο, τον δικό μας
Ελαφονησιώτη πατέρα.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ενημερώσω τους Δημότες μας ότι ο Μητροπολίτης

 κ.κ. Ευστάθιος είχε δεσμευτεί να τελέσει ο ίδιος την ορκωμοσία και για αυτό το λόγο ορίστηκε η
συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Η παρουσία όμως του Πατέρα Θεόκλητου, είναι για μας πολύ σημαντική αλλά και συμβολική,



αφού ως Ελαφονησιώτης,  όρκισε ο ίδιος τη Νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Ελαφονήσου.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους που δεν
εκλέχτηκαν, αλλά πιστεύω ότι θα σταθούν δίπλα μας σε όλη τη θητεία και θα βοηθήσουν στο
δύσκολο έργο μας και να συγχαρώ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και των δυο παρατάξεων,
ελπίζοντας σε μια γόνιμη  συνεργασία για το καλό του τόπου.

Δεν θα παραλείψω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, τους συγγενείς και τους φίλους για την
αγάπη και τη στήριξη τους.

Τέλος,  ευχαριστώ  όλους  εσάς  που  μας  τιμήσατε  σήμερα  με  την  παρουσία  σας  και  γίνατε
σύμμαχοι στο νέο αυτό ξεκίνημα.

Με το πρόγραμμα μας, με σκληρή δουλειά, με συνέπεια και με σεβασμό   στις αρχές μας,   οι
συνεργάτες μου κ εγώ δεσμευόμαστε   αυτή την ιερή στιγμή ότι  θα τιμήσουμε την ψήφο των
δημοτών μας και θα ξαναβάλουμε την Ελαφόνησο σε τροχιά ανάπτυξης.

Σας Ευχαριστώ.


