
 

 

 

Κάσος,26/03/2019 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΟ ΜΑΣ» 

 

Μετά την συνεδρίαση της παράταξης μας την 21-3-2019 και αφού 

διαπιστώθηκε ότι ο συνδυασμός δεν κατεβαίνει αυτόνομος στις Δημοτικές 

εκλογές, μετά την εξαρχής προαποφασισμένη συμμετοχή της Δημάρχου μόνο 

για μία θητεία, η Δήμαρχος και Πρόεδρος  της παράταξης Μαίρη Σορώτου-

Τσανάκη αποφάσισε, λόγω μη ομόφωνης απόφασης, να κρατήσει ουδέτερη 

στάση, να θέσει την παράταξη σε προσωρινή αναστολή και να αποδεσμεύσει 

τα στελέχη της ούτως ώστε να επιλέξουν από μόνοι τους την περαιτέρω 

πορεία τους για τις επερχόμενες εκλογές. 

Ευχαριστεί τους Δημοτικούς Συμβούλους και τα μέλη της παράταξης για τη 

συνεργασία που είχανε και εύχεται «Καλή επιτυχία» στην επόμενη Δημοτική 

αρχή ,όποια και αν είναι αυτή, και καλή δύναμη στο έργο  της. 

Θα παραμείνει πάντα κοντά στην Κάσο και τους Κασιώτες όπως έπραξε σε 

όλη την πολιτική της σταδιοδρομία και θα συνεχίσει να έχει άριστη 

συνεργασία όπως άλλωστε είχε και στο παρελθόν με όλες τις Δημοτικές 

Αρχές της Κάσου. 

Θα βοηθήσει πάντα με όλες της τις δυνάμεις την Δημοτική αρχή που θα 

επιλέξει ο Κασιώτικος λαός επισημαίνοντας ότι τα μεγάλα προβλήματα 

λύνονται κυρίως στα Υπουργεία της Αθήνας και του Πειραιά. 

Τόνισε «κάναμε το χρέος μας και αν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε».  



Καταφέραμε ένα πλούσιο έργο χωρίς υπαλλήλους, με ανύπαρκτες Δημοτικές 

υπηρεσίες & Νομική Υποστήριξη, την πιο αναμφισβήτητα δύσκολη εποχή, 

που οι Νομοθετικές ρυθμίσεις στραγγάλισαν άγρια τον θεσμό της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης λόγω των ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ. Ένα έργο που θα 

αναπτύξουμε λεπτομερώς σε μια ανοιχτή συγκέντρωση που θα έχουμε με τον 

Κασιώτικο λαό. 

Καταφέραμε να κρατήσουμε ζωντανό τον Δήμο και κατά συνέπεια την Κάσο 

μας, να την ΞΕΔΙΨΑΣΟΥΜΕ με τις Γεωτρήσεις που κάναμε με τις μελέτες του 

P.Mutin και που σύμφωνα με τον ίδιο η διαθεσιμότητα νερού που βρήκαμε 

ανά κάτοικο της Κάσου είναι μεγαλύτερη της διαθεσιμότητας του κατοίκου 

της Ν. Υόρκης. 

Φτιάξαμε στελέχη με ήθος και εμπειρία που θα λειτουργούν με υπερηφάνεια 

και όχι με δουλικότητα. Στελέχη που απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις ώστε να 

είναι χρήσιμα και πολύτιμα σε όποια παράταξη και αν κατευθυνθούν στην 

πραγματοποίηση έργων προς όφελος της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αλλά και της 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ & ΟΜΟΨΥΧΙΑΣ του Νησιού. 

Πάνω απ΄όλα όμως τόνισε ότι παραλάβαμε το Δήμο με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΣΟΥ και τον παραδίδουμε μετά την ομόφωνη απόφαση της Βουλής των 

Ελλήνων με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ. 

Με λίγα λόγια πέρα από το πλούσιο έργο που κάναμε, πάνω απ΄όλα μετά 

από σχεδόν 200 χρόνια κατορθώσαμε την ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ της Κάσου και 

σηκώσαμε ψηλά την δικαιολογημένη περηφάνια των Κασίων. 

Έκλεισε αναφέροντας ότι ,όπως της είχαν μεταλαμπαδεύσει οι γονείς της και 

η οικογένειά της, γι΄αυτήν ο σημαντικότερος τίτλος της ζωής της ήταν και θα 

είναι η ΚΑΣΙΑΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗ. 


