
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

Ο κ. Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης,  Δήμαρχος Κυθήρων και Αντικυθήρων από το 2014, γεννήθηκε το 1981 στην 

Αθήνα.  Γονείς του ο Αθανάσιος Χαρχαλάκης από τα Αντικύθηρα και η Μαρία Μπίκου – Κατσανεβάκη από την 

Ύδρα και τα Αντικύθηρα. Την εγκύκλιο μόρφωση έλαβε στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει Ευρωπαϊκές Σπουδές 

(Πτυχίο, University of Hertfordshire), Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (Πτυχίο, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πατρών), 

ενώ έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με ειδίκευση «Ευρωπαϊκή 

Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες» (Β’ Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών). Από το 2013 έχει ενταχθεί στο Μεταπτυχιακό Τμήμα «Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων» του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πατρών. Η Πτυχιακή του εργασία για τη λήψη του πτυχίου Ευρωπαϊκών 

Σπουδών (2002) έχει ως θέμα τη συγκριτική λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα 

και την Ευρώπη.  

Έχει εργαστεί: 

Α) στο Υπουργείο Πολιτισμού όπου ήταν διοικητικός υπεύθυνος των Επιστημονικών Επιτροπών για τα μεγάλα 

αρχαιολογικά έργα του Ηρωδείου, της Κνωσού, του Μυστρά, της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Νικόπολης στην 

Πρέβεζα,  

Β) στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως εκπαιδευτής στα ΚΕΚ δημοσίων Νοσοκομείων,  

Γ) στο Δήμο Αμαρουσίου και συγκεκριμένα στο γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου καθώς και 

στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και τη Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας, 

Δ) στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ως Σύμβουλος του Προέδρου σε 

θέματα νησιωτικής πολιτικής και τοπικής αυτοδιοίκησης, 

Ε) στην Ελληνική Στατιστική Αρχή ως ιδιώτης συνεργάτης.  

Επίσης είχε εξαιρετικά ενεργό συμμετοχή στην πραγματοποίηση ποικίλλων δράσεων αναπτυξιακού, 

κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα στο νησί των Αντικυθήρων, επί σειρά ετών, συνεργαζόμενος με την 

δραστήρια Κοινότητα του νησιού. Από μικρή ηλικία απέδειξε τις ικανότητές του στην επικοινωνία με τις 

δημόσιες υπηρεσίες, στην επίλυση γραφειοκρατικών και άλλων προβλημάτων, στην προώθηση αναπτυξιακών 

πολιτικών και δράσεων και στην υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Η αγωνία του για το νησί του, τα 

Αντικύθηρα, εκφράστηκε ποικιλοτρόπως από την ηλικία των 15 μόλις ετών, και ήδη ως Δήμαρχος έχει 

συμβάλει τα μέγιστα στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, ενώ αποτελεί σταθερή επιδίωξή του η ανάσχεση 

της φθίνουσας πληθυσμιακής πορείας του νησιού.  

Έχει πραγματοποιήσει σπουδές μουσικής (Ευρωπαϊκής και Βυζαντινής) στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών. Το 2005 

υπήρξε συνιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Ευτέρπη», που 

διέγραψε μια αξιόλογη παρουσία στο χώρο της παράδοσης και του πολιτισμού, ενώ επανεξέδωσε και για 

μικρό χρονικό διάστημα το περιοδικό «ΠΑΡΑΔΟΣΗ» (έτος πρώτης έκδοσης 1977) του αείμνηστου Ιωάννη 

Χατζηφώτη, στο οποίο υπήρξε Αρχισυντάκτης. Έχει την οργάνωση και διοικητική εποπτεία έκδοσης του 

ψηφιακού δίσκου (CD) Βυζαντινής Μουσικής «Στρατιώται Ιησού Χριστού» του χορού ψαλτών «Ιεροί Μελωδοί», 

που κυκλοφορεί από την EMI. 

Από το 2010 είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων (θεσμού 

αυτοδιοίκησης μοναδικού στην Ελλάδα), ενώ το 2012 ορίστηκε ομόφωνα Αναπληρωτής Πρόεδρος της 

Επιτροπής. Στις 27/03/2013 ανέλαβε Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας, θέση που υπηρέτησε 

μέχρι την 25/8/2014.   



Στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 εξελέγη Δήμαρχος Κυθήρων και Αντικυθήρων με ποσοστό 58%. Έδωσε τον 

προβλεπόμενο από το Νόμο όρκο στις 25/8/2014 και ανέλαβε τα καθήκοντά του την 01/09/2014.  

Ομιλεί άριστα την Αγγλική, ενώ έχει διδαχθεί επί σειρά ετών και την Τουρκική γλώσσα. 

Αρθρογραφεί συχνά στον περιοδικό τύπο, σε εφημερίδες και σε σελίδες μεγάλης επισκεψιμότητας στο 

διαδίκτυο, για θέματα τόσο τοπικά, όσο και ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος, ενώ έχει κερδίσει την 

εκτίμηση ανθρώπων από όλο το πολιτικό φάσμα και την τοπική αυτοδιοίκηση λόγω της σταθερής προσήλωσής 

του στη νομιμότητα, της ακατάβλητης μαχητικότητας και δυναμικότητάς του και της έντονης αναπτυξιακής 

διάστασης που έχει κάθε του σκέψη και δράση.  

Είναι αρραβωνιασμένος και διαμένει μόνιμα στα Κύθηρα.  

 


