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Ανοιχτοί ορίζοντες στην αυτοδιοίκηση 
Στην αυγή της νέας χιλιετίας βιώνουμε μια περίοδο επούλωσης των πληγών της κρίσης, αλλά 
και τεχνολογικής προόδου, ανάπτυξης αλλά και ανακατατάξεων. Μια εποχή αντιθέσεων. 
Αξίες, όπως ο σεβασμός, η ειλικρίνεια, ο ανθρωπισμός, παραγκωνίζονται, ενώ ο ρατσισμός, ο 
αυταρχισμός και ο εθνικισμός εισβάλλουν στο δημόσιο λόγο. Η πολιτική και η ανάμιξη στα 
κοινά απαξιώνονται, η δημοκρατία πλέον αποτελεί μια αξία που πρέπει να την 
ξανακατακτήσουμε, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. 
Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο εγγύτερος θεσμός μέσα από τον οποίο εκφράζεται με τρόπο 
άμεσο ο πολίτης. Αυτός είναι και ο λόγος που όλοι εμείς, άνθρωποι διαφορετικής 
ιδεολογίας, από διαφορετικές αφετηρίες και με διαφορετικές προσωπικές διαδρομές, 
αποφασίσαμε να συμπορευτούμε, συναισθανόμενοι το χρέος να αναδείξουμε την αξία της 
συμμετοχής, την αξία της μοναδικότητας του καθενός και της καθεμιάς από τους συμπολίτες 
μας, την αξία του διαφορετικού, στοιχισμένοι αυστηρά μέσα στους κανόνες που απορρέουν 

από το δημοκρατικό πολίτευμα και μόνο. 
 Έχουμε χρέος να σταθούμε δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας, να νιώσει ότι μπορεί η ζωή του να 
είναι διαφορετική, καλύτερη, να νιώσει ευτυχισμένος στον τόπο του, να μπορεί να καμαρώνει 
που βρίσκεται ή επέλεξε να ζει σ αυτόν τον τόπο. 
 
Από την άλλη μεριά, οι συνθήκες και το περιβάλλον μεταβάλλονται, το νέο θεσμικό πλαίσιο 
για την αυτοδιοίκηση ευνοεί την συνύπαρξη, την ανταλλαγή απόψεων, τη σύνθεση για την 
κοινή μας πρόοδο.  

Η Δημοκρατία ενισχύεται με την απλή αναλογική, τα τοπικά δημοψηφίσματα, τις συνελεύσεις, 

την ενίσχυση των Τοπικών συμβουλίων, την ενεργοποίηση των πολιτών, τη τακτική λογοδοσία, 

τη διαφανή και χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος.  
Ο Δήμαρχος από απόλυτος άρχοντας μετασχηματίζεται σ’ ένα δημοκρατικότερο θεσμικό 
πρόσωπο που λειτουργεί για να γεφυρώνει διαφορετικές απόψεις, στο πλαίσιο μιας 
συναινετικής και χρηστής διοίκησης. 
Η αυτοδιοίκηση παραμένει ο θεσμός που αποσκοπεί άμεσα στην βελτίωση της ζωής όλων των 
κατοίκων και είναι ο δημόσιος και κοινωνικός της χαρακτήρας που οφείλουμε να 
διατηρήσουμε. 
Αυτόν το δημοκρατικό θεσμό καλούμαστε να υπηρετήσουμε, έχοντας κατά νου ότι για να 
επέλθει η ανάπτυξη, πρέπει πρώτα να ευημερήσουν οι κάτοικοι σ’ ένα περιβάλλον που θα 
διατηρείται ζωντανό και στο μέλλον, με πόρους που θα εξακολουθούν να υπάρχουν και για τα 
παιδιά μας. 
 

Ανοιχτοί ορίζοντες με όραμα 
Οραματιζόμαστε έναν τόπο στον οποίο 
η φωνή του κάθε πολίτη/δημότη θα ακούγεται, όπου οι κρίσιμες αποφάσεις θα λαμβάνονται 
με μεγάλες συναινέσεις, έναν τόπο που θα λειτουργεί με κανόνες σεβαστούς από όλους, έναν 
τόπο όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες, όπου όλοι θα μπορούν 
να κυκλοφορούν με ασφάλεια, να έχουν  πρόσβαση στο δημόσιο χώρο  και στα δημόσια 
κτίρια. 
όπου, η φωνή της νεολαίας θα ακούγεται, θα έχει χώρο και ρόλο και οι ηλικιωμένοι  θα 
περιβάλλονται με φροντίδα και οι οικογένειες θα νιώθουν και θα είναι προστατευμένες. 
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Οραματιζόμαστε έναν τόπο με ισόρροπη ανάπτυξη σε όλους τους οικονομικούς τομείς, όπου 
όλες οι δραστηριότητες να μπορούν να συνυπάρχουν, να αναπτύσσονται, με σεβασμό στο 
περιβάλλον. 
Όπου, το δομημένο περιβάλλον, ο τοπικός πολιτισμός και η πολυπολιτισμικότητα, που 
αποτέλεσαν ιστορικά και διαχρονικά στοιχεία ανάπτυξης του τόπου, θα αναδεικνύονται. 
 
Με τον τουριστικό προσανατολισμό να υπακούει σε συγκεκριμένο σχεδιασμό, με κριτήριο 
την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από τον συντονισμό των επαγγελματιών του 
χώρου, αλλά και σε συνομιλία με τους υπόλοιπους παραγωγικούς, κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς του τόπου. 
 
Οραματιζόμαστε  
έναν τόπο, που οι νέες υποδομές του θα μας οδηγήσουν στο αύριο με ένα νέο λιμάνι, με 
αναβαθμισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, με συνεδριακό κέντρο, με ενεργειακή αναβάθμιση 
της αφαλάτωσης που θα μειώσει το κόστος του νερού για το Δημότη, με παρεμβάσεις για τη 
διάσωση και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. 
 
Έναν τόπο με υποδειγματική διαχείριση στα κάθε μορφής απορρίμματα, αντάξια του 
πολιτισμού και της ιστορίας μας, όπου κάθε δημότης/πολίτης να είναι ωφελημένος και να 
νιώθει ότι συμβάλλει στην διατήρηση των φυσικών μας πόρων και για τις επόμενες γενεές, 
έναν Δήμο που η Υπηρεσία καθαριότητας θα αποτελεί την Υπηρεσία πρώτης προτεραιότητας. 

 
Οραματιζόμαστε -και θα αγωνιστούμε γι΄αυτό όπως και όπου χρειαστεί- το Πανεπιστήμιο να 
αποκτήσει στον τόπο μας τη θέση που του αρμόζει, να αποκτήσει μόνιμες και σταθερές 
εγκαταστάσεις για να μπορεί να αναπτύξει τομείς έρευνας και να συμβάλει στην κάθε μορφής 
πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική δραστηριότητα. Το Πανεπιστήμιο θα αποτελεί έναν 
σταθερό συνεργάτη, σύμβουλο και συνομιλητή του Δήμου μας. 
 
Όραμα μας ένας Δήμος, που θα είναι ανοιχτός σε όλους, θα αξιοποιεί όλα τα τεχνολογικά 
επιτεύγματα για τη λειτουργία του, την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών, τη δημοκρατική 
διοίκηση, την διευκόλυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων.  
Ένας Δήμος που θα λειτουργεί με κοινωνικές ευαισθησίες, η διοίκηση με δικαιοσύνη, 
διαφάνεια, λογοδοσία και χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων, ένας Δήμος που ο 
άνθρωπος θα είναι πάντα πρώτιστη προτεραιότητα. 
 
 

Ανοιχτοί ορίζοντες στη συνύπαρξη 
Βρεθήκαμε όλοι μαζί επειδή 
Η δημοκρατία και ο σεβασμός στην άποψη του άλλου αποτελούν για όλους μας αξίες 
αδιαπραγμάτευτες. 
Συνθέτουμε, μέσα από κατάθεση και ανταλλαγή/επεξεργασία απόψεων. 
Διαπιστώνουμε ότι ολοένα και λιγότεροι συμπολίτες μας μετέχουν στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, ολοένα και περισσότεροι νιώθουν ότι δεν εκφράζονται από τις αυτοδιοικητικές 
παρατάξεις. 
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Πιστεύουμε ότι η πολιτική μπορεί να αποκτήσει αξία για όλους, μόνο όταν ο κάθε πολίτης 
ξεχωριστά, νιώσει ότι έχει λόγο, άποψη ή θέση που μπορεί να εισακουστεί και να γίνει πράξη. 
Αποτελούμε την παράταξη στην οποία συναντηθήκαμε από διαφορετικούς ιδεολογικούς 
χώρους. 
Στην δική μας παράταξη έχουν θέση όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες, αρκεί να μην εκφράζουν 
καμίας μορφής ρατσισμό, αυταρχισμό, φασισμό, εθνικισμό ή μισανθρωπισμό. 
Για μάς μοναδικό συμφέρον είναι το συμφέρον των Συριανών και της Σύρου και στόχος μας 
είναι ο κάθε Συριανός να νιώθει περήφανος που ζει σ αυτόν τον τόπο. 
 

Ανοιχτοί ορίζοντες στην διοίκηση 
Για εμάς 
Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του Δήμου λειτουργούν ως εμπνευστές των υπηρεσιών προς την 
κατεύθυνση υλοποίησης του οράματος και της ισότιμης εξυπηρέτησης, προς το συμφέρον των 
πολιτών. 
Η Αξιοκρατική λειτουργία της διοίκησης, είναι προϋπόθεση στην αξιοποίηση του συνόλου του 
προσωπικού, προκειμένου να παράγεται αναπτυξιακό έργο με ίδια μέσα. Στόχος η δημιουργία 
τεχνογνωσίας που θα μένει στις Υπηρεσίες για να λειτουργεί σήμερα και αύριο με κάθε 
διοίκηση. 
Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού του Δήμου θα 
απαιτηθεί η ανασυγκρότηση του Οργανισμού Λειτουργίας του έτσι ώστε να διορθωθούν 
στρεβλώσεις που υπάρχουν σήμερα και να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η γνώση και η 
εμπειρία που υπάρχει στα στελέχη του. 
 

Ανοιχτοί ορίζοντες στον κεντρικό σχεδιασμό 

Η δημοτική αρχή διαθέτοντας το όραμα για το πώς εννοεί το μέλλον του νησιού, σχεδιάζει σε 
μεγάλο βάθος χρόνου. 
Η εμπλοκή πρωτίστως των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων του νησιού αλλά και 
των διαθέσιμων επιστημόνων και των ενεργών πολιτών στον σχεδιασμό, είναι υποχρέωση της 
δημοτικής αρχής προκειμένου να αναζητηθούν αλλά και να αναλυθούν οι βέλτιστες λύσεις και 
επιλογές για μελλοντικά έργα. 
Είμαστε εδώ για να επουλώσουμε και να συνθέσουμε, να εργαστούμε με όρεξη και γνώση, 
εντάσσοντας σε αυτή την προσπάθεια καθέναν και καθεμία που μπορεί και θέλει να 
συνεισφέρει στον κοινό μας σκοπό.  
Σεβόμαστε, αναγνωρίζουμε και αναδεικνύουμε όλες τις συλλογικές και ατομικές προσπάθειες 
και σε καμία περίπτωση δεν τις καπηλευόμαστε για δικό μας όφελος. Κάθε επίτευγμα ανήκει 
στους δημότες και όσοι εργάζονται θα επιβραβεύονται και θα πιστώνονται τις επιτυχίες. Δεν 
υπάρχουν οι δικοί μας και οι άλλοι. Όλοι μαζί προχωράμε. 
 

Ανοιχτοί ορίζοντες με συμμετοχή των Κοινοτήτων στον σχεδιασμό 
Η έλλειψη συμμετοχής των συμπολιτών μας από τα δημοτικά κέντρα λήψης αποφάσεων 
ολοένα μεγαλώνει ακόμα και σε ζητήματα κρίσιμης σημασίας για το μέλλον του τόπου.  
Οι συμμετοχικές διαδικασίες μπορούν να είναι μια απάντηση για την ανάκτηση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών.  
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Μια τέτοια διαδικασία είναι η εφαρμογή του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Μια 
διαδικασία που οι πολίτες μέσα από τις προβλεπόμενες από το νόμο Κοινοτικές συνελεύσεις 
καλούνται να μετέχουν σε διαδικασίες εκπόνησης των δικών τους τοπικών σχεδίων 
δράσης/ανάπτυξης της περιοχής τους, ιεραρχώντας τις προτεραιότητές τους, πάντα με τη 
συμμετοχή και τις εισηγήσεις της δημοτικής αρχής. Προσφέρεται έτσι η δυνατότητα στους 
πολίτες να μετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να αποφασίζουν οι ίδιοι για την περιοχή τους. 
 

Ανοιχτοί ορίζοντες με την νεολαία 
Τοπικά συμβούλια νέων  
Οι νέοι αποτελούν το μέλλον του τόπου και η δημοτική αρχή οφείλει να είναι κοντά τους, να 
ακούει τα προβλήματά τους και να δίνει λύσεις. Στα προβλήματά τους η δημοτική αρχή έχει 
την υποχρέωση να ακούει και να παρεμβαίνει.  
Η ίδρυση τοπικών συμβουλίων από νέους 16-28 ετών με σκοπό την ανάδειξη των 
προβλημάτων τους στην τοπική κοινωνία της Σύρου, θα αποτελέσει έναν πρωτοποριακό θεσμό 
προς την κατεύθυνση της συμμετοχής τους στα κοινά.  
 
Δημοτικό Συμβούλιο των εφήβων 
Η ενσωμάτωση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως είναι η βουλή των εφήβων στο νησί μας 
ως Δημοτικό Συμβούλιο των εφήβων θα δώσει την ευκαιρία συνεργασίας των εκπαιδευτικών 
με το Δημοτικό Συμβούλιο ενεργοποιώντας μια διαδικασία που μόνο οφέλη μπορεί να 
αποφέρει στους εφήβους της Σύρου. 
 

Ανοιχτοί ορίζοντες στην καθημερινότητα 
Οι πολίτες αξίζουν να νιώσουν την παρουσία του Δήμου στην καθημερινή τους ζωή, στις 
μικρές και μεγαλύτερες ανάγκες τους, αυτές που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους και 
ενισχύουν το αίσθημα ότι ανήκουν σε μια κοινωνία που νοιάζεται για την ευημερία τους. 
Προγράμματα επιμόρφωσης, μαζικού αθλητισμού, υπηρεσίες πολιτισμού, στέκια για την 
νεολαία, είναι μερικές μόνο από τις δράσεις της νέας δημοτικής αρχής προς αυτή την 
κατεύθυνση. 
Θεσμοθέτηση της ώρας του δημότη: μια υποχρέωση της δημοτικής αρχής είναι να δίνει την 
δυνατότητα στον δημότη να επικοινωνεί άμεσα με δήμαρχο και τους στενούς συνεργάτες του, 
να μπορεί να θέτει ερωτήματα και να παίρνει υπεύθυνες απαντήσεις. Η καθιέρωση ενός νέου 
θεσμού θα συμβάλει σε μια νέα διαδικασία διαλόγου, στην κατοχύρωση της δημοκρατικής 
διοίκησης αλλά και ελέγχου από τους ίδιους του πολίτες. Ο Δήμος ανοίγει την πόρτα του στους 
πολίτες 
 

Ανοιχτοί ορίζοντες με νέες τεχνολογίες 
Στον 21ο αιώνα τα τεχνολογικά επιτεύγματα, παρέχουν νέους τρόπους ενσωμάτωσης της 
τεχνολογίας στην καθημερινότητα του ανθρώπου.  
Σ’ αυτή την εποχή ο Δήμος μας έχει μείνει πίσω.  
Οι νέες τεχνολογίες πρέπει να μπουν δυναμικά και γρήγορα στο Δήμο μας, τόσο για την 
μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη επικοινωνία του προσωπικού (επέκταση της 
ψηφιακής υπογραφής) όσο και για την αμεσότερη ψηφιακή πλέον εξυπηρέτηση των δημοτών 
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ξεκινώντας από την απλή έκδοση πιστοποιητικών μέχρι την υποβολή αιτημάτων αλλά και την 
διατύπωση προτάσεων.  
Σ’ αυτή τη διαδικασία, οφείλουμε να μεριμνήσουμε για την ενίσχυση του ψηφιακού 
γραμματισμού των πολιτών, έτσι ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες εφαρμογές. 
 

Ανοιχτοί ορίζοντες στην ανάπτυξη με συνέργειες 
Εξωστρέφεια, συνεργασία και συλλογική δημιουργία λοιπόν, με αίσθημα ευθύνης απέναντι 
στις ανάγκες και τα όνειρα των συμπολιτών μας.  Με το τρίπτυχο αυτό επιδιώκουμε να 
προσανατολίσουμε την πορεία της Σύρου σε ασφαλή νερά ανάπτυξης και προόδου μέσα από 
ένα διαρκή διάλογο με την κοινωνία με στοχευμένες κινήσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα. 
 
Θα συνεργαστούμε με το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης και όλους τους συλλογικούς και 
επαγγελματικούς Φορείς για να πολλαπλασιάσουμε τα οφέλη για τη Σύρο. Θα συνεργαστούμε 
και όποτε απαιτηθεί θα συγκρουστούμε με την κεντρική διοίκηση για να διασφαλίσουμε τα 
συμφέροντα του νησιού μας. 
 

Ανοιχτοί ορίζοντες στην κοινωνική φροντίδα 
Η κοινωνική φροντίδα αποτελεί την πεμπτουσία του προγράμματος μας. Μεγάλες 
πληθυσμιακές ομάδες έχουν ανάγκη προστασίας, στήριξης, καθοδήγησης και επίλυσης 
προβλημάτων που σχετίζονται με την διαβίωσή τους, την υγεία, την ασφάλεια και εν γένει την 
φροντίδα τους. 
Βασικά κριτήρια στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής πέραν των αρχών του ανθρωπισμού της 
δημοτικής αρχής είναι η δικαιοσύνη, η αμεσότητα και η διαφάνεια στην αξιοποίηση των 
πόρων αλλά και η προτεραιοποίηση των αναγκών με την εφαρμογή διάφανων διαδικασιών.  

 Οφείλουμε να επεκτείνουμε την κοινωνική δράση του Δήμου μας και να απλώσουμε ένα 
κοινωνικό δίχτυ προστασίας σε όλες τις ευπαθείς ομάδες. 

 Οφείλουμε να συμβάλλουμε στην προστασία της υγείας των συμπολιτών μας δίνοντας 
προτεραιότητα στην υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης, σε συνεργασία με 
επιστημονικούς φορείς και το νοσοκομείο μας. 
Η Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας θα αποτελέσουν τον οδηγό 
ενός διευρυμένου Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι 
ενεργοί φορείς, λειτουργοί και σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο τομέα της 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. 
 

Ανοιχτοί ορίζοντες στην οικονομία 

Σε συνεργασία με τις παραγωγικές δυνάμεις της Σύρου προχωρούμε στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση ενός συνεκτικού, ρεαλιστικού και φιλόδοξου αναπτυξιακού μοντέλου με 
περιβαλλοντικό πρόσημο, αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα αλλά και τις ήδη 
υπάρχουσες παραγωγικές δομές.  
Δεν περισσεύει κανείς στην ελπιδοφόρα τροχιά που έχουμε επιλέξει για να επαναφέρουμε την 
ευημερία στο νησί μας.  
Ο πολυτομεακός χαρακτήρας της οικονομίας της Σύρου υπαγορεύει το δρόμο που θα 
ακολουθήσουμε. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ενδυνάμωση και των τριών τομέων της 
οικονομίας (πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς) με όρους αμοιβαία επωφελούς 
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συνύπαρξης, καθότι η Σύρος ουδέποτε είχε μονοδιάστατο οικονομικό προσανατολισμό 
δεδομένου ότι το μέγεθος του πληθυσμού του νησιού σε συνδυασμό με τους φυσικούς του 
πόρους δεν επιτρέπουν μια τέτοια προσέγγιση.  
Η αγροτική παραγωγή του νησιού μπορεί να είναι σχετικά περιορισμένη ποσοτικά, πλην όμως 
διαθέτει όλα εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να αποκτήσει μια υψηλή 
αξία. Πρωταρχικό μας μέλημα σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων και την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αποτελεί η ένταξη των προϊόντων μας στη συνολική 
γαστρονομική εμπειρία που μπορεί να προσφέρει η Σύρος στον επισκέπτη. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό όπως περιλαμβάνεται και 
στον ευρύτερο σχεδιασμό για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Παράλληλα η ανάδειξη 
συγκεκριμένων τοπικών προϊόντων σε Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) θα 
προσδώσει σε αυτά προστιθέμενη αξία πάντοτε με την καθοδήγηση των παραγωγών μέσα 
από προγράμματα ενημέρωσης. Ήδη δραστηριοποιούνται στο νησί επιχειρήσεις πρώτης 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα ως προς τη 
διείσδυσή τους στην αγορά (τυροκομεία, οινοποιεία, αποστακτήριο κλπ). 
 
Στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας εξέχουσα θέση κατέχει το ναυπηγείο του νησιού μας 
το οποίο μετά από μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας που στοίχισε ιδιαίτερα στις οικογένειες 
των εργαζομένων, αλλά και σε όλο το νησί, φαίνεται ότι περνάει με σταθερά βήματα σε μια 
νέα εποχή. Σύμφωνα με το πλάνο ανάπτυξης της επιχείρησης, όπως αυτό έχει παρουσιαστεί 
στην κοινωνία της Σύρου, προβλέπεται η σταδιακή ανάπτυξη της επιχείρησης και η επέκταση 
των δραστηριοτήτων της σε μια σειρά από τομείς που αφενός θα εξασφαλίσουν ένα 
σημαντικό αριθμό αξιοπρεπώς αμειβόμενων θέσεων εργασίας και αφετέρου θα προσδώσουν 
στο ναυπηγείο ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά σε πεδία νέων κατασκευών εφαρμόζοντας 
κανόνες περιβαλλοντικής εναρμόνισης. Αποτελεί ξεκάθαρη θέση μας η στήριξη του 
Ναυπηγείου μας και των εργαζομένων του καθότι η συνεισφορά του στην ευημερία του 
νησιού είναι καθοριστικής σημασίας και ήδη έχουν φανεί τα πρώτα θετικά σημάδια κατά τους 
πρώτους μήνες της μεταβατικής του λειτουργίας. 
 
Η αξιοποίηση του στρατοπέδου με την δημιουργία και σταθερών εγκαταστάσεων του 
Πανεπιστημίου, Πολυτεχνικής σχολής πλέον, θα πρέπει να ωθήσουν σε συνέργειες της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το ναυπηγείο. Η ανάπτυξη της έρευνας και της βιομηχανίας σε 
συνδυασμό με την λειτουργία συνεδριακού κέντρου αλλά και την δημιουργία ελεύθερων 
χώρων πρασίνου στο στρατόπεδο, μπορούν να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο 
για το ναυπηγείο όσο και για την τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ζωής των 
πολιτών. 
Ένα ισχυρό Πανεπιστήμιο πλάι σε μια ναυπηγική μονάδα θα δίνει ευκαιρίες για συνέργειες 
στην ανάπτυξη όλου του νομού και της χώρας. 
Η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, του γεωτουρισμού, του περιπατητικού τουρισμού, 
του αθλητικού τουρισμού, του γαστρονομικού τουρισμού και η ενίσχυση του μαθητικού 
τουρισμού, αποτελούν μορφές ανάπτυξης που αποφέρουν οικονομικά οφέλη για 12 μήνες το 
χρόνο και οφείλουμε να συμπεριλάβουμε στο νέο μας σχεδιασμό.  
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Ο τομέας της μικρής μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών αποτελεί ένα πεδίο στο 
οποίο υπάρχουν δυνατότητες σημαντικής επέκτασης αρκεί να εφαρμοστεί επιτέλους ένας 
συγκροτημένος σχεδιασμός με ξεκάθαρη στόχευση. 
Η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, αποτελούν το δρόμο που θα ακολουθήσουμε σε στενή συνεργασία με τους 
επαγγελματίες του χώρου και την καθοδήγηση από εξειδικευμένο συντονιστή. Οι πόροι μας, 
θα κατευθυνθούν στα πεδία που θα φέρουν άμεσα και απτά αποτελέσματα, δημιουργώντας 
βήμα - βήμα τις προϋποθέσεις, που θα προσελκύσουν τους επισκέπτες στις περιόδους 
χαμηλής ζήτησης. Η συνεργασία μας με ειδικούς επαγγελματίες του τουρισμού, αποτελεί μια 
επιλογή μας για την απόκτηση τεχνογνωσίας, με στόχο την επίτευξη μετρήσιμων 
αποτελεσμάτων. 
 

Ανοιχτοί ορίζοντες στις συγκοινωνίες 
Με τεκμηριωμένες προτάσεις και τις κατάλληλες επαφές θα αγωνιστούμε: 

 για τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Συνεργαζόμενοι με την Περιφέρεια και την 
Κεντρική κυβέρνηση, θα συμβάλλουμε με τις δικές μας προτάσεις  για την αξιοποίηση των 
συνδυασμένων μεταφορών και θα διεκδικήσουμε τεκμηριωμένα και με σθένος το ακτοπλοϊκό 
μερίδιο που αναλογεί στη Σύρο. 
Για να πετύχουμε μόνιμες και σταθερές λύσεις, οφείλουμε πρωτίστως να συγκεντρώσουμε και 
να καταγράψουμε τα στοιχεία εκείνα, που θα μας επιτρέψουν να διαγνώσουμε τις ανάγκες, με 
στόχο την διευκόλυνση τόσο των εμπορικών όσο και των επιβατικών μεταφορών στις 
ενδοκυκλαδικές αλλά και τις συνδέσεις μας με άλλες νησιωτικές περιοχές και την ηπειρωτική 
Ελλάδα. Επιδίωξή μας θα είναι η ανάπτυξη και διευκόλυνση της μεταφοράς των ντόπιων 
παραγόμενων προϊόντων, καθώς και η απρόσκοπτη μετακίνηση των επιβατών από και προς το 
νησί μας. 

 Για την βελτίωση των αεροπορικών συνδέσεων: θα εξαντλήσουμε την δυνατότητα 
αξιοποίησης των πυλών εισόδου από το εξωτερικό, των γειτονικών νησιών, που διαθέτουν 
διεθνή αεροδρόμια. Η επέκταση του αεροδρομίου μας αποτελεί μια θετική εξέλιξη για την 
οποία έχουν αγωνιστεί πολλοί φορείς κατά το πρόσφατο παρελθόν και θα εξαντλήσουμε τις 
δυνατότητες χρήσης του από διεθνείς πτήσεις.   
Στρατηγικοί μας σύμμαχοι σε όλες μας τις προσπάθειες θα είναι οι επαγγελματικοί και 
συλλογικοί Φορείς του νησιού. 
 

Ανοιχτοί ορίζοντες στον πολιτισμό 
Η πολιτιστική παρακαταθήκη είναι μια διαχρονική βάση πάνω στην οποία θα χτίσουμε το 
οικοδόμημα που θα ανοίξει περαιτέρω τους ορίζοντες της Σύρου. Δεν υπάρχει καμία 
αμφιβολία ότι το προνομιακό αυτό πεδίο οφείλει να συγκεντρώσει τις δυνάμεις μας για να 
περάσουμε στο επόμενο επίπεδο όπου η Σύρος θα είναι ένας διαρκής προορισμός για όλο το 
έτος. 
 Το ανθρώπινο δυναμικό του νησιού σε συνδυασμό με τους ανά τον κόσμο επιφανείς και μη, 
λάτρεις της Σύρου, επιδιώκουμε να αποτελέσει μια δομή συνεργασίας, που θα δημιουργήσει 
μια σειρά από νέα πολιτιστικά γεγονότα και θα προσελκύσει στοχευμένες ομάδες επισκεπτών 
σε περιόδους που το νησί το έχει ανάγκη. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων που με 
την κατάλληλη προσέγγιση μπορούν να γίνουν συμμέτοχοι στο όραμά μας για νέους 
πολιτιστικούς ορίζοντες και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.  
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Είναι αίτημα της κοινωνίας της Σύρου η δημιουργία ενός πολιτιστικού πολυχώρου με τις 
κατάλληλες υποδομές που θα φιλοξενήσει τις πολιτιστικές μας ομάδες και θα αποτελέσει το 
χώρο επαφής και δημιουργίας και παραγωγής του ντόπιου πολιτιστικού προϊόντος. Με την 
καθοδήγηση από επαγγελματίες και εραστές του χώρου, η Σύρος μπορεί να γίνει ένας 
πολιτιστικός πόλος διεθνούς εμβέλειας. 
 

 
Ανοιχτοί ορίζοντες στον αθλητισμό 
Η παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους δημότες αποτελεί υποχρέωση της πρωτοβάθμιας 
αυτοδιοίκησης και είναι γεγονός ότι οι υποδομές στο νησί μας παρουσιάζουν πλήθος 
προβλημάτων που εμποδίζουν την ικανοποίηση αυτής της υποχρέωσης. Οι υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις πρέπει να καταστούν λειτουργικές, αλλά τώρα είναι και ο κατάλληλος χρόνος 
για να σχεδιάσουμε για το μέλλον. Να αποφασίσουμε από κοινού τις μελλοντικές μας 
εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού και να θέσουμε τα 
θεμέλια για την ικανοποίηση του οράματός μας.  
 
Απ την άλλη μεριά οφείλουμε να δείξουμε την απαραίτητη εμπιστοσύνη στο ντόπιο δυναμικό 
των αθλητικών συλλόγων που έχει αποδείξει ότι μπορεί να φέρει σε πέρας σημαντικές 
αθλητικές εκδηλώσεις και να του δώσουμε την υποστήριξη που χρειάζεται έτσι ώστε να 
δημιουργήσουμε νέα αθλητικά γεγονότα με εξωστρέφεια και ανταποδοτικά οφέλη για το νησί. 
Πέρα όμως από τις σημαντικές εκδηλώσεις, οφείλουμε να ενθαρρύνουμε το μαζικό αθλητισμό 
που αποτελεί βασικό συστατικό, της υγείας και της ευεξίας των πολιτών. 
 

Ανοιχτοί ορίζοντες για την εκπαίδευση 
 Η επένδυση στην εκπαίδευση είναι κατά γενική ομολογία η πλέον ασφαλής διαδικασία για τη 
βελτίωση της κοινωνίας των ανθρώπων τόσο σε τοπικό όσο σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. 
Είναι αναρίθμητες οι επιστημονικές διαπιστώσεις που συγκλίνουν σε αυτή την κατεύθυνση και 
σίγουρα δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό υπενθυμίζοντας τη σημασία της.  
Είναι δέσμευσή μας η σταθερή προσήλωση στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους δασκάλους και τους καθηγητές. Η 
αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, η ορθολογική ικανοποίηση των λειτουργικών τους 
αναγκών, η εκπόνηση προγραμμάτων επιμόρφωσης είναι μερικές μόνο από τις 
προτεραιότητές μας.  
Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στο νησί μας είναι κεντροβαρικός παράγοντας υπεροχής 
που θα έχει την αμέριστη στήριξή μας τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο 
συνεργασίας. 
 

Ανοιχτοί ορίζοντες στην ποιότητα ζωής  
Πρωτεύον καθήκον του Δήμου είναι η καθαριότητα του συνόλου του νησιού. Καθαριότητα 
σημαίνει ποιότητα ζωής, προστασία περιβάλλοντος, οικονομική ανάπτυξη, τουρισμός, 
πολιτισμός, τα πάντα. 
Στο κομμάτι της καθαριότητας εντάσσεται και η διαχείριση των απορριμμάτων, η ανακύκλωση 
και η διάθεση των αποβλήτων. 
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Τα περιβαλλοντικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων είναι κρίσιμης σημασίας τόσο για την 
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την αποφυγή αύξησης των δημοτικών τελών στο 
άμεσο μέλλον αφού στην ΕΕ όπως και στη χώρα μας ισχύει ο κανόνας «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». 
Είναι επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης του υφιστάμενου σχεδιασμού με στόχους:  

 Την Ενίσχυση της Υπηρεσίας καθαριότητας. Αποδίδουμε στην υπηρεσία καθαριότητας τον 
ρόλο που οφείλει να έχει, την ανταποδοτικότητα. Την καθιστούμε πρώτη μας προτεραιότητα. 

 Την αξιοποίηση και βελτίωση του σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων. 

 Πρόθεσή μας είναι η ανακύκλωση στην πηγή με περισσότερες «ροές».  

 Την ενίσχυση της πρόληψης στην διαχείριση των απορριμμάτων, με τοπικά σχέδια σε κάθε 
Κοινότητα και την εκπαίδευση, συμμετοχή και επιβράβευση των πολιτών. 

 Την συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας σε συνεργασία με την δημοτική αρχή και 
παρεμβάσεις στα σχολεία. 

 Την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την απόρριψη και ταφή στο ΧΥΤΑ. 

 Με την καθιέρωση ετήσιας επιβράβευσης της Κοινότητας με την μεγαλύτερη συμμετοχή στην  
ανακύκλωση. 
Ο χρόνος στον τομέα αυτό δεν είναι με το μέρος μας. Η προτεραιότητα της καθαριότητας και 
διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να καταστεί ωφέλεια και όχι επιβάρυνση για τους 
πολίτες. 

 

Αγαπητοί συνεργάτες, Συριανοί, 
Επιβιβαζόμαστε παρέα στο πλοίο που θα μας ταξιδέψει προς τους Ανοιχτούς Ορίζοντες του 
μέλλοντος του νησιού μας. Και σε αυτό το ταξίδι ο καθένας και η καθεμία από εσάς θα έχει το 
ρόλο του. Ο καθένας και  η καθεμία από εσάς θα αποτελέσει μέλος μιας ομάδας που θα 
συνεργάζεται, θα δημιουργεί και θα εμπνέει τους συμπολίτες μας να γίνουν και αυτοί 
συνοδοιπόροι στην κοινή μας προσπάθεια.  
Είμαστε η φωτεινή στρατιά της συνεννόησης  
Είμαστε η ηχηρή απάντηση της Δημοκρατίας  
Είμαστε η επόμενη μέρα 
Προσωπικά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την 
ανοδική πορεία του νησιού μας. Γιατί όταν δίνω, δίνω τον εαυτό μου. 
 
Καλή μας Επιτυχία! 
 


