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Κύριε πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί συνεργάτες, σας 
ανακοινώνουμε την απόφαση μας να συνεχίσουμε την προσφορά μας στα
κοινά σαν ανεξάρτητες δημοτικοί σύμβουλοι και όχι σαν μέλη της 
παράταξης «Μεγανήσι μαζί στο μέλλον» μέχρι και το τέλος της θητείας 
μας.

Για χρόνια υπήρξαμε πιστοί στρατιώτες της παράταξης μας και 
καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να φανούμε αντάξιες της 
εμπιστοσύνης και της μεγάλης τιμής του κόσμου που μας έδωσε την 
δυνατότητα να βρισκόμαστε σε αυτές τις θέσεις με την ψήφο του, σαν 
Δημοτική Αρχή παλαιότερα και σαν Αντιπολίτευση μέχρι σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση ακολουθούσαμε τις αποφάσεις τις παράταξης μας που 
παίρνονταν πάντα μετά από διάλογο και συνεργασία μεταξύ των μελών 
της όπως άλλωστε ορίζει η δημοκρατία, ακόμα κι αν καμιά φορά 
διαφωνούσαμε σε σημεία.

Στην πολιτική όμως όλα είναι ρευστά και αναστρέψιμα. Σε κάθε εκλογική 
αναμέτρηση αυτό έχει δείξει η ιστορία ιδιαίτερα στην μικρή 
Μεγανησιώτικη κοινωνία. Αλλάζουν τα ζητούμενα, αλλάζουν οι άνθρωποι,
αλλάζουν οι συνθήκες…μπορεί.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι γίνονται σύμμαχοι, και οι σύμμαχοι αντίπαλοι. Και 
πάει λέγοντας. Ένας κόσμος ίδιος που ανακυκλώνεται κάθε τέσσερα 
χρόνια.

Αλήθεια σε τι διαφωνούμε τελικά μεταξύ μας και τι είναι πραγματικά 
εκείνο που μας χωρίζει και μας διχάζει σαν κοινωνία όταν σε κάθε 
εκλογική αναμέτρηση αλλάζουν τόσο εύκολα οι απόψεις οι συμμαχίες οι 
συσχετισμοί.

Κι αυτό θα ήταν απόλυτα κατανοητό-έτσι είναι η πολιτική- και ιδανικό θα 
λέγαμε αν κάθε τέσσερα χρόνια το νησί δεν κόβονταν στα δύο και δεν 
έμπαιναν ταμπέλες και απαγορευτικά μεταξύ μας.

Το χειρότερο δε που παρατηρείτε στο νησί κατά την άποψη μας είναι η 
ψήφος στο Αντί…



Κι αυτό αποδείχτηκε ήδη καταστροφικό.

Σε μια τέτοια λογική φαίνεται ότι έστω και άτυπα οδηγήθηκε η 
πλειοψηφία και της δικής μας παράταξης.

Κι εδώ διαχωρίζουμε την θέση μας.

Αυτή η παράταξη για μας ακόμα υφίσταται. Έχει λόγο, παρουσία απόψεις 
αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό Μεγανησιωτών που την στήριξε και την 
στηρίζει. Όπως έχει και ιστορία.

Και ο κύκλος θα κλείσει στις 31 Αυγούστου. Και όχι νωρίτερα.

Εφόσον λοιπόν ακόμα υπάρχει, επίσημα τουλάχιστον δεν έχει δηλώσει αν 
θα εκφραστεί η όχι με δικό της υποψήφιο.

Δεν έχει δώσει απαντήσεις στον κόσμο που την στήριξε και την ακολουθεί
πιστά μέχρι και σήμερα, άτυπα όμως αλλά δημόσια, δια την παρουσία των
εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων της και μελών της στηρίζει μια άλλη 
πρόταση, χωρίς να έχει αυτό προκύψει από συλλογική συζήτηση και 
απόφαση. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον εμείς δεν το γνωρίζουμε.

Δεν κρίνουμε φυσικά και σεβόμαστε απόλυτα τις πολιτικές επιλογές του 
καθενός ξεχωριστά. Ακόμα κι αν αυτό θα ήταν επίσημη απόφαση της 
παράταξης.

Διαχωρίζουμε όμως την θέση μας, διαφωνούμε πολιτικά με αυτές και 
επιλέγουμε άλλον πολιτικό δρόμο στηρίζοντας μια άλλη πρόταση έναν 
τρίτο ανεξάρτητο συνδυασμό που προκύπτει μέσα από την ανάγκη 
έκφρασης μεγάλου ποσοστού του κόσμου που αρνείται να μπεί στην 
διαδικασία να επιλέξει το λιγότερο κακό για το Μεγανήσι.

Ξεκάθαρα δηλώνουμε παρούσες σε αυτή την πρόταση από όποια θέση 
κριθεί απαραίτητη η στήριξη μας.

Δεν μπορούμε όμως να πατάμε σε δυο βάρκες. Όπως δεν μπορούμε να 
χρησιμοποιούμε και την παράταξη που μας τίμησε, για να πετύχουμε τους
στόχους μας. Γιατί όλοι γνωριζόμαστε. Γιατί δεν είμαστε περαστικές από 
το νησί. Γιατί σεβόμαστε απόλυτα την επιλογή του κόσμου και την θέση 
που μας όρισε και δεν χρειαζόμαστε καρέκλες εξουσίας για να 
παραμείνουμε σε αυτές μέχρι το τέλος. Γι αυτό και δεν παραιτούμαστε. 
Και θα αγωνιζόμαστε ακόμα κι από την θέση του απλού πολίτη.

Γιατί η αγάπη και η προσφορά στο νησί στα δύσκολα χρειάζεται. Εκεί που 
παραιτούνται όλοι..



Ήταν μεγάλη μας τιμή που υπηρετήσαμε  την παράταξη Μεγανήσι μαζί 
στο μέλλον όπως και η συνεργασία μας με όλους. Οι απόψεις και οι θέσεις
μας για το νησί παραμένουν οι ίδιες. Όπως ίδια παραμένει η αγάπη το 
ενδιαφέρον η φιλία και η εκτίμηση στο καθένα σας ξεχωριστά.

Εξάλλου για μας οι πολιτικές επιλογές ποτέ δεν καθόρισαν τις προσωπικές
μας σχέσεις.

Με τιμή

Πολίτη Βησσαρία
Καββαδά Έλλη


