
Π Α Σ Ο Κ

Μ α ζ ί   μ π ο ρ ο ύ μ ε

Αυτοδύναμη Ελλάδα

Παναγιώτης  Ρήγας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  Ν.  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αγαπητέ φίλε, Αγαπητή φίλη,

Συμπολίτισσα, Συμπολίτη,

Ζούμε σε μια εποχή που τίποτα δεν είναι όπως ήταν πριν. 
Σε μια εποχή, που η δυσπιστία και η απογοήτευση κλονίζουν συθέμελα πολύχρονες 

και ισχυρά δομημένες σχέσεις. Αυτή ακριβώς τη στιγμή επιλέγω να επικοινωνήσω 
μαζί σου θεωρώντας απαραίτητο να επαναπροσδιορίσουμε τη μεταξύ μας σχέση: 
Τη σχέση του πολιτικού-εκπρόσωπου με τον πολίτη-εντολέα.

Η πατρίδα μας και η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας- με ευθύνη του πολιτικού 
συστήματος- βιώνουν μια πρωτόγνωρη, και πολύμορφη κρίση.

Ο θυμός και η απογοήτευση κυριαρχούν, ισοπεδώνοντας και απαξιώνοντας 
τους πάντες και τα πάντα, χωρίς διάκριση.

Οι αντιδράσεις αυτές -όσο κι αν είναι κατανοητές και δικαιολογημένες- δεν 
βοηθούν στη νηφάλια αξιολόγηση των πολιτικών προσώπων και στον ακριβοδίκαιο 
καταμερισμό ευθυνών.

Η γενικευμένη αντίληψη ότι «όλοι είναι ίδιοι» δεν βοηθά στην εξυγίανση 
του πολιτικού συστήματος. Αντίθετα, επιτρέπει στους πραγματικά φαύλους, 
διεφθαρμένους και ανίκανους να κρύβονται πίσω από τη βολική άποψη της 
συλλογικής ευθύνης.

Η λογική του «τσουβαλιάσματος» και της καθολικής απόρριψης, επιτρέπει να εισβάλουν 
στο προσκήνιο πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα αμφιβόλου ποιότητας, αδιευκρίνιστων 
προθέσεων και απροσδιόριστων σκοπιμοτήτων. Η πολιτική σκηνή έχει γεμίσει από 
αυτόκλητους σωτήρες, από «κατόχους» της απόλυτης αλήθειας, από «προστάτες» του 
λαού, από «αυθεντικούς» υπερπατριώτες.

Σε αυτή ακριβώς την ώρα της μεγάλης σύγχυσης και της γενικευμένης καχυποψίας 
επιβάλλεται να χτίσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης .

Όλοι όσοι –εν όψει των εκλογών– διεκδικούμε την ψήφο των συμπολιτών μας 
οφείλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς μαζί τους.

Ευτυχώς, στις μικρές κοινωνίες των νησιών μας δεν υπάρχουν στεγανά και 
«κρυψώνες» και δεν ισχύει το «είσαι ότι δηλώσεις».

Εδώ στα Κυκλαδονήσια μας, «είσαι αυτό που οι πολίτες των νησιών γνωρίζουν  
ή εύκολα μπορούν να μάθουν για σένα». Την ιστορία μας τη γράφουμε καθημερινά 
μέσα από την επαφή μας και τη σχέση μας με τους πολίτες, τη γράφουμε με τις 
πράξεις μας και τη στάση ζωής μας.

Φίλε, φίλη,

Από το 1984 μέχρι σήμερα διάνυσα μια μεγάλη πολιτική διαδρομή στις Κυκλάδες.
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της Γαλλίας). Σπούδασα εργαζόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου μιας και ο 
μισθός του δασκάλου πατέρα μου δεν επαρκούσε για τα έξοδα σπουδών των τεσσάρων 
παιδιών της οικογένειάς μας.

Ξεκίνησα από την Σύρο ως Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπεύθυνος για την 
υλοποίηση των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων(ΜΟΠ) στις Κυκλάδες.

Το 1986 «έστησα» και οργάνωσα το νεοσύστατο Επαρχείο της Άνδρου και το 1990 
εκλέχθηκα Δημοτικός Σύμβουλος Μυκόνου.

Οι πολίτες των νησιών αυτών, αναγνωρίζοντας την προσφορά μου, με τιμούν μέχρι 
σήμερα με την φιλία τους και την εμπιστοσύνη τους.

Το 1994 και το 1998 εκλέχθηκα Νομάρχης Κυκλάδων και μαζί με τους συνεργάτες μου 
Νομαρχιακούς Συμβούλους και υπηρεσιακούς παράγοντες υλοποιήσαμε ένα τεράστιο 
σε μέγεθος και ποιότητα έργο σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων.

Οι Κυκλαδίτες με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους και μου αναθέτουν την εκπροσώπησή 
τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε τρεις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, το 2004, το 
2007 και το 2009. Διάνυσα αυτή την πολιτική διαδρομή με καθημερινή προσπάθεια και 
αγώνα από νησί σε νησί και κέρδισα την εμπιστοσύνη, την αναγνώριση και την αγάπη 
των Κυκλαδιτών.

Ουδέποτε επεδίωξα και ουδέποτε είχα την εύνοια ή την στήριξη οικονομικών ή 
άλλων συμφερόντων. Το γνωρίζετε άλλωστε καλά όλοι εσείς. Ουδέποτε δέχτηκα 
χρηματική ενίσχυση του προεκλογικού μου αγώνα από οποιονδήποτε. 

Οι δηλώσεις μου, του «πόθεν έσχες», από το 1986 μέχρι σήμερα επιτρέπουν 
στον καθένα να ελέγξει την οποιαδήποτε αλλαγή της περιουσιακής μου κατάστασης 
και να διαπιστώσει εν τέλει ότι, ο «πλούτος» μου είναι η διαρκής επιβράβευση και 
εκτίμηση των Κυκλαδιτών στο πρόσωπο μου. 

Όλα αυτά τα χρόνια, προσπάθησα να ενεργώ με υπευθυνότητα, σοβαρότητα 
και συνέπεια χωρίς διακρίσεις, δογματισμούς και εμπάθεια. Παρόλ’ αυτά δεν 
απέφυγα πάντα λάθη και υπερβολές.

Τα τελευταία δυόμισι χρόνια βρέθηκα, ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
ΠΑΣΟΚ, κυριολεκτικά μέσα στο καμίνι της κρίσης και αρκετές φορές ξεπέρασα τα όρια 
της ανθρώπινης αντοχής μου. Βρέθηκα μπροστά σε τεράστια ηθικά διλήμματα και 
συγκρούστηκα με προσωπικά μου πιστεύω. 

Αποφάσιζα πάντα κατά συνείδηση, αναλαμβάνοντας δυσανάλογο πολιτικό 
και προσωπικό κόστος. Επέλεξα όμως, με πλήρη γνώση και συνείδηση, να είμαι 
ωφέλιμος και όχι αρεστός. Έχω πλήρη συνείδηση ότι με τις επιλογές μου πόνεσα 
και δυσαρέστησα πολλούς από εσάς. Η επιλογή όμως που είχα δεν ήταν ανάμεσα 
στο ευχάριστο και το δυσάρεστο αλλά ανάμεσα στο δυσάρεστο και στην ολική 
καταστροφή της χώρας. 

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δηλώνω παρών και αποφασισμένος να συνεχίσω την 
προσπάθεια μαζί με όλους εσάς που θέλετε η Χώρα μας και τα νησιά μας να συνεχίσουν 
και στο μέλλον την πορεία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα, που η πατρίδα μας δίνει αγώνα επιβίωσης, είμαι παρών για να αγωνιστώ 
μαζί με όλους εσάς που πιστεύετε ότι το μέλλον δεν χτίζεται με κραυγές και συνθήματα 
αλλά με συστηματική δουλειά, συνεννόηση, αλληλεγγύη, σχέδιο και όραμα. 

Μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, διαμορφώνουμε ένα Εθνικό Σχέδιο εξόδου της 
χώρας από την κρίση και διεκδικούμε τον στόχο της «Αυτοδύναμης Ελλάδας».

Οι θυσίες όλων μας δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Η Ελλάδα χρειάζεται 
σταθερότητα, κοινωνική συνοχή και ομαλή πορεία. Αυτό θα κριθεί στις επερχόμενες 
εκλογές για να μην καταρρεύσει η Χώρα και να μη χαθούν όλα.

Οι Κυκλάδες μπορεί και πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της 
προσπάθειας. 

Η απόφαση είναι σε εσένα, η ευθύνη ανήκει σε όλους μας.
Σου ζητώ, με την απόφαση σου στις 6 Μαΐου να μου εμπιστευθείς ένα μέρος 

αυτής της ευθύνης για να συμμετέχω στην εθνική προσπάθεια.

Οι Έλληνες μπορούμε να δημιουργήσουμε την Αυτοδύναμη Ελλάδα.

Οι Κυκλαδίτες είμαστε μαχητές και θα τα καταφέρουμε.


