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Αγαπητοί φίλοι γεια σας, σήμερα μια εβδομάδα μετά τις εκλογές, και βλέποντας πιο
νηφάλια τα εκλογικά αποτελέσματα, συνειδητοποιώ ότι πετύχαμε ένα μικρό άθλο.

Καταφέραμε να έχουμε παρουσία στο πρώτο, θεσμικά, εκλεγμένο περιφερειακό συμβούλιο.
Η «Μια Κρήτη, Περιβάλλον - Άνθρωπος» μια ανεξάρτητη κίνηση πολιτών είναι παρούσα, και
είναι η δικιά μας κίνηση. Δημιουργηθήκαμε μέσα από τις αντιξοότητες του κομματικού
ελληνικού κατεστημένου και καταφέραμε να επιβιώσουμε μέσα από τις συμπληγάδες του,
τον λαϊκισμό και τον κομματικό πατριωτισμό. Τα καπελώματα δεν βρήκαν πρόσφορο
έδαφος στην κίνηση μας.

Δώσαμε μια σκληρή μάχη απέναντι σε 6 κόμματα ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μπακογιάννη. Η επικοινωνία που είχαμε στη διάρκεια του
προεκλογικού αγώνα με πολίτες από διάφορους πολιτικούς χώρους μας αφήνει το
περιθώριο να αναπτύξουμε αυτό που εμείς ζητάμε. Την αυτόνομη αυτοδιοικητική παρουσία
μας στην Κρήτη.
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Αυτό που μας έλειψε ήταν ο χρόνος. Δεν καταφέραμε να στείλουμε το μήνυμα μας, για να
καταθέσουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας. Γιατί; Απλά δεν προλάβαμε να τα επεξεργαστούμε
και να τα συναποφασίσουμε. Η διαφορά μας με τις άλλες περιφερειακές παρατάξεις είναι
ότι τα είχανε όλα έτοιμα, και προαποφασισμένα από τους υποψήφιους Περιφερειάρχες
μέχρι και τους Αντί περιφερειάρχες και φυσικά τον κομματικό μανδύα (χρήματα,
συγγραφείς πολιτικών κειμένων κ.λπ.) Ο διορισμός από τα κόμματα για την τοπική
αυτοδιοίκηση είναι κατάντια και απαράδεκτος!

Στη ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ τους εκλέξαμε σε ανοικτές συνελεύσεις, και αυτό θα συνεχίζουμε να
κάνουμε. Η εναλλαγή, η διαβούλευση, ο σεβασμός της μειοψηφίας και οι ανοικτές
δημοκρατικές διαδικασίες μόνο η «ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ» τις έχει κατακτήσει και αυτό δεν μπορεί να
μας το αμφισβητήσει κανένας. Είμαστε η πρώτη ανεξάρτητη περιφερειακή κίνηση πολιτών
που ιδρύθηκε στην Κρήτη και που τα μέλη της προέρχονται από διαφορετικούς
ιδεολογικο-πολιτικούς χώρους. Το όραμα για ένα αυτόνομο αυτοδιοικητικό κίνημα στην
Κρήτη πρέπει να φτάσει σε όλους και σε όλες, οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση
αφορούν όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας. Ο μελλοντικός μας
προγραμματισμός πρέπει να έχει στόχο τη δημιουργία κινήσεων σε όλους τους Δήμους
στην Κρήτη που θα ενδυναμώσουν την «Μια Κρήτη». Τα νέα συντονιστικά όργανα ανά Νομό
ή όπως εμείς αποφασίσουμε, έχουν να κάνουν πολύ δουλειά. Τον Αντώνη πρέπει να τον
στηρίξουμε με ομάδες εργασίας για να μπορέσει να παρουσιάσει με τον καλύτερο τρόπο
την αυτοδιοικητική μας παρουσία. Να συνεχίσουμε και να τελειώσουμε τον εσωτερικό μας
κανονισμό άμεσα για να διασφαλίσουμε την καλύτερη λειτουργία της κίνησης μας.

Η Κρήτη είναι ο τόπος που ζούμε και το Περιβάλλον που καλούμαστε να υπερασπιστούμε.
Καλούμαστε ακόμα να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην μόρφωση στην εργασία στον
πολιτισμό που έχουν όλοι οι άνθρωποι.

Καταθέτοντας αυτές τις σκέψεις μου για την μελλοντική μας πορεία, θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω και να σας εκφράσω ότι δεν μετάνιωσα ούτε μια στιγμή για αυτό το ταξίδι
που ξεκίνησα μαζί σας. Τους περισσότερους από εσάς, τους γνώρισα στην πορεία και
νιώθω περήφανος που ήμουν δίπλα σας στη δημιουργία αυτής της κίνησης και στην
εκλογική μάχη που δώσαμε μαζί.

Απολογητικά, έκανα ότι μπορούσα. Ένα συγνώμη μόνο οφείλω στης δύο μου κόρες που τους
στέρησα τη χαρά του καλοκαιριού και του πατέρα Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω και τον
μοναδικό πολιτικό που μας στήριξε ανοικτά τον Φοίβο Ιωαννίδη, αυτή την εξαιρετική
προσωπικότητα που είχα την τιμή να του σφίξω το χέρι. Η διαθεσιμότητα μου στη κίνηση
μας είναι αυτονόητη. Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον και την πορεία μας.
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Νίκος Γαγγιολάκης.
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