
Όταν πριν λίγες εβδομάδες ο Πρωθυπουργός και αρχηγός της παράταξής μας Αντώνης Σαμαράς, μου ζήτησε να 
συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για τις επερχόμενες Ευρωεκλογές, ομολογώ ότι βρέθηκα σε ένα 
από τα μεγαλύτερα διλήμματα της ζωής μου. 

Από τη μία μεριά ήταν η Χίος. Το δέσιμο που είχα αποκτήσει μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια. Οι άνθρωποι, οι κοινοί μας 
αγώνες, η καθημερινή δράση για να κάνουμε καλύτερο τον τόπο μας. Η δική σας εμπιστοσύνη, για την οποία σας 
είμαι ευγνώμων, και η κοινή μας προσπάθεια να κάνουμε καλύτερο τον τόπο μας. Να αλλάξουμε νοοτροπίες. Να 
δώσουμε λύσεις σε παλιά και νέα προβλήματα, όπως το να θωρακιστεί ενεργειακά το νησί, να προχωρήσουν τα θέ-
ματα των υποδομών της Χίου, των Οινουσσών και των Ψαρών, να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις της κρίσης στα νησιά 
μας, να αντιμετωπίσουμε την καταστροφή εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς, να νομοθετήσουμε ευνοϊκές διατάξεις για 
τη νησιωτικότητα, όπως και έγινε. Και κυρίως οι μοναδικές συγκινήσεις και εμπειρίες που μοιραστήκαμε όλα αυτά 
τα δύσκολα χρόνια για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. 

Από την άλλη, η πρόκληση του Ευρωκοινοβουλίου και το προσκλητήριο της παράταξης. Ειδικά σήμερα, σε μια εποχή 
που η Ευρώπη αλλάζει. Που το Ευρωκοινοβούλιο απέκτησε ουσιαστικές αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν άμεσα την 
οικονομική και κοινωνική μας ζωή.

Όπως γνωρίζετε, έχω εργαστεί στις Βρυξέλλες επί δύο σχεδόν δεκαετίες. Γνωρίζω πώς λειτουργούν τα θεσμικά 
όργανα, γνωρίζω τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που ο Πρωθυπουργός μου πρότεινε τη 
συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές εκλογές, για να προσφέρω στην καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της χώρας και της 
παράταξής μας. 

Την απόφασή μου νιώθω υποχρέωση να τη γνωστοποιήσω πρώτα σε εσάς. Δέχτηκα την πρόταση και θα συμμετέχω 
στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δέχθηκα να δώσω τη μάχη 
της εκλογής, γιατί θέλω  να συνεισφέρω ενεργά στην ενίσχυση των αξιών και των αρχών της δημοκρατικής Ευρώ-
πης, της κοινής μας ταυτότητας, της συναπόφασης και της ευθύνης. 

Με την απόφασή μου αυτή ίσως στενοχωρηθούν πολλοί αγαπημένοι φίλοι. Οι ίδιοι, όμως, γνωρίζουν καλά πως ό,τι 
πράξαμε μαζί ως τώρα, δεν είχε ως στόχο τα προνόμια της βουλευτικής έδρας, αλλά την προσφορά. Στον τόπο και 
στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, τη Χίο. Σε αυτό το δρόμο είμαι αποφασισμένος να συνεχίσω από όπου κι αν βρίσκομαι.

Ελπίζω τα 4,5 χρόνια που είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τη Χίο στη Βουλή να στάθηκα αντάξιος των προσδοκιών 
σας. Ελπίζω πως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε πως εργάστηκα σκληρά και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα σε 
μια δύσκολη, μεταβατική και ταραγμένη εποχή. Πιστεύω ακράδαντα πως έχουμε θέσει τις βάσεις επίλυσης πολλών 
θεμάτων για τη χώρα και τα τρία νησιά μας. Θέλω από καρδιάς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους 
κατοίκους της Χίου, των Ψαρών και των Οινουσσών και ειδικά σε όσους με εμπιστεύθηκαν. 

Στον νέο αγώνα μου, να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στη Χίο και να πάμε τη φωνή της Χίου πιο δυνατή στην 
Ευρώπη, ζητώ για μια ακόμα φορά τη στήριξή σας. Αυτή θα είναι για μένα μια μεγάλη τιμή και αναγνώριση από τους 
δικούς μου ανθρώπους.  

Σας ευχαριστώ για όλα. 
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