
Αγαπητές Συριανές Συμπολίτισσες, Αγαπητοί Συριανοί Συμπολίτες,

Οι Δημοτικές Εκλογές που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο του 2023, 
συμπίπτουν με μια χρονική συγκυρία ιδιαιτέρως κομβική για την χώρα μας, 
συνεπώς και κατ’ επέκταση για την Ερμούπολη και τη Σύρο μας.

Η Δημοτική Αρχή που θα αναδειχθεί από τις Εκλογές αυτές, θα κληθεί να 
“περάσει” το Δήμο μας στην απέναντι όχθη του ποταμού, υπερβαίνοντας 
και αφήνοντας πίσω για πάντα, κάθε στρεβλή πρακτική, κάθε λανθασμένη 
νοοτροπία και άδικη συμπεριφορά, που πολύ συχνά —συζητώντας 
μεταξύ μας— νιώσαμε πως μας απογοήτευσαν, μας πλήγωσαν έως και μας 
απομάκρυναν ακόμη κάποιες φορές από στόχους, επιθυμίες και επιδιώξεις.

Νιώθοντας και εκφράζοντας ειλικρινή σεβασμό στις προσπάθειες όλων, 
ανεξαιρέτως, των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών, που διαχειρίστηκαν 
ζητήματα και προβλήματα της πόλης και του νησιού μας, σας συστήνουμε 
σήμερα, σε επίπεδο ιδρυτικής διακήρυξης, μια αμιγώς Αυτοδιοικητική και 
Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη. Μια Παράταξη, η οποία διέπεται από 
σεμνότητα και σοβαρότητα, προσδοκώντας να καταφέρει τη μέγιστη δυνατή 
σύγκλιση, αποδοχή και συνεννόηση με δυνάμεις οι οποίες θα εμπνέουν και 
θα εκφράζουν τους κατοίκους αυτού του ευλογημένου τόπου. Μια Παράταξη η 
οποία θα συνεργάζεται αποτελεσματικά και δημιουργικά με όλες τις Αρχές και 
τους Φορείς για το καλό του νησιού και των ανθρώπων του.

«Αναγέννησί μας», το όνομα της Δημοτικής μας Παράταξης. Ονομασία, με διπλό 
νόημα και ανάγνωση καθώς απαρτίζεται από τις λέξεις «Αναγέννηση» και 
«Νησί μας», ενώ τα χρώματα του Λογοτύπου, είναι τα χρώματα των Βράχων της 
Σύρου και της Θάλασσας του Αιγαίου μας που την περιβάλλει. 

Σύρος, 5 Φεβρουαρίου 2023
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Αγαπητές Φίλες και Αγαπητοί Φίλοι,

Κάθε Δημοτική Παράταξη, οφείλει να εμπνέει τους άμεσους συνεργάτες της, 
αιρετούς και εργαζομένους, προκειμένου να αποδίδουν και να προσφέρουν 
στους Δημότες και τις Δημότισσες, τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Ειδικότερα 
στους καιρούς που διανύουμε, όπου μεγάλες αλλαγές συντελούνται με 
αστραπιαία ταχύτητα, μεταβάλλοντας δεδομένα δεκαετιών και καλώντας 
μας σε συνθήκες διαρκούς εγρήγορσης και άμεσης δράσης. Αυτή είναι η δική 
μας Δημοτική Παράταξη, η οποία με τη στήριξη σας, προσδοκεί να αναλάβει 
υπεύθυνα τη Διοίκηση του τόπου μας, με σχεδιασμό έργου και πλάνο 
επίτευξης ποιοτικών στόχων, τους οποίους θα υπηρετεί με πάθος, συνέπεια και 
ευσυνειδησία. 

Λέξεις όπως πρόοδος, ευημερία, τοπική οικονομική ανάπτυξη, στήριξη των 
επιχειρήσεων, έξυπνη πόλη, καινοτομία, ηλεκτρονικές εφαρμογές, ανάπλαση 
και μεγάλα έργα δεν είναι “κενό γράμμα” και λέξεις που απλά θα γεμίσουν το 
προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είναι λέξεις που συνειδητά εκφράζουν συνθήκες 
με ουσία, περιεχόμενο και διάθεση προσφοράς, είναι λέξεις που ταυτόχρονα 
σημαίνουν στόχους που θέτουμε για να πετύχουμε και προσδοκίες που 
καλούμαστε να εκπληρώσουμε. 

Αποδοκιμασμένες και μη πετυχημένες πρακτικές διοίκησης που απετέλεσαν 
τροχοπέδη στην εξελικτική πορεία του Δήμου μας, δεν έχουν απολύτως καμία 
θέση στις τοποθετήσεις και τις αναφορές μας.

Επιθυμούμε να διατηρούμε με συνέπεια και συνέχεια την κοινωνία μας 
ενωμένη, με στόχο την ανανέωση, την αναβάθμιση και την εξέλιξη σε κάθε 
τομέα και έκφανση της ζωής του τόπου μας. 

Αυτή την κουλτούρα και ακριβώς αυτή την προοπτική εκφράζει η Αναγέννησί 
μας, η οποία δημιουργήθηκε με ενωτικές προθέσεις, σμιλεύτηκε μέσα από 
συσπειρωτικές κοινωνικές και διαπροσωπικές διεργασίες, εδραιώθηκε μέσα 
από απόλυτα διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες και παρουσιάζεται 
σήμερα ενώπιον σας με αίσθημα απόλυτης ευθύνης, με τον πλέον επίσημο και 
σαφή τρόπο. 



Έχοντας στον πυρήνα της ανθρώπους που ως συγκολλητική ουσία, τους 
ενώνει η αγνή αγάπη για τον τόπο μας, το ήθος, η γνώση, η εμπειρία, η 
συνέπεια, η διάθεση για δράση και δημιουργία αποτελεσματικού έργου 
και με νέους συνοδοιπόρους, παιδιά νεαρά, με ορμή, αέρα ανανέωσης και 
διάθεση προσφοράς, που πιστεύουν στις σοβαρές και υπεύθυνες προθέσεις 
μας, νιώθουμε πως έχουμε τα θεμελιώδη και απαραίτητα “συστατικά” που θα 
συμβάλλουν καθοριστικά στη νέα δημιουργική πορεία ανάπτυξης του Δήμου 
μας, που όλοι επιθυμούμε.

Όραμά μας είναι να αναδείξουμε την εξωστρεφή, πρωτοπόρο και καινοτόμο 
προσωπικότητα του νησιού μας, που σίγουρα υπάρχει, καθώς έχει βαθιές τις 
ρίζες της στη μοναδική του ιστορία. Να τολμήσουμε ένα ποιοτικό άλμα. Να 
εξελίξουμε και να καταστήσουμε τον τόπο μας, μια επιλογή προορισμού ακόμη 
πιο φιλική και ελκυστική για τους επισκέπτες μας, για τους επιχειρηματίες 
και για τους τουρίστες. Έναν τόπο διαμονής που διαρκώς θα αναβαθμίζει την 
ποιότητα αλλά και τη διάθεση ζωής των δημοτών του. Να προσπαθήσουμε 
συστηματικά, χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση, να αποδώσουμε στη 
Σύρο και την Ερμούπολη μέρος της λάμψης και της αίγλης που διαχρονικά τη 
χαρακτήριζαν, όπως αρμόζει στην Πρωτεύουσα και το Μητροπολιτικό Δήμο 
του Νομού Κυκλάδων.

Έχουμε συναποφασίσει και δημιουργήσει ένα πλαίσιο δράσης που στηρίζεται 
σε τρεις βασικούς άξονες, οι οποίοι επιγραμματικά, αναφέρονται ως εξής:

        Καθημερινότητα του Δημότη - Δημότισσας (Καθαριότητα, Ανακύκλωση, 
Υγεία, Πολιτική Προστασία, Κοινωνική Πολιτική, Κυκλοφοριακό, Έξυπνος 
Δήμος, Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις).

        Υποδομές (Μελέτες, Έργα, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Βελτίωση των  
υπαρχόντων γερασμένων και παροπλισμένων υποδομών).

        Επίλυση και διαχειριστική προοπτική μεγάλων ζητημάτων του Τόπου 
(Στρατόπεδο, Πανεπιστημιούπολη, Πολεοδομικό - Χωροταξικό, καταρρέουσα 
Ερμούπολη, Άνω Σύρος, παραμελημένα Νεοκλασικά στα χωριά του νησιού μας, 
Master Plan Λιμανιού, Τουρισμός, Επενδύσεις).



Ως αφετηρία αυτής της προσπάθειας, θέτουμε τις εξής προτεραιότητες:

        Καθαριότητα, Καθημερινότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση του νησιού 
μας με όρους οικολογικής συνείδησης και καλών πρακτικών με στόχο τη 
μέγιστη απόδοση και ποιοτική παροχή. 

        Αναβάθμιση του Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου μας με καλύτερο και 
“εξυπνότερο” φωτισμό, με αναπλάσεις πεζοδρομίων, δρόμων, πλατειών, χώρων 
πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων.

        Αποτελεσματικότερη και με απόλυτη διαφάνεια διαχείριση των 
Οικονομικών του Δήμου μας, του Δ.Λ.Τ. Σύρου και της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ώστε κάθε ένα 
ευρώ των Δημοτών, να αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο.

        Δημοτική Συγκοινωνία και Χώροι Στάθμευσης για καλύτερη ποιότητα 
ζωής, ώστε η πόλη μας να μπορεί να “αναπνεύσει” ακόμη καλύτερα. Χώροι 
στάθμευσης και στις παραλιακές περιοχές του νησιού που ασφυκτιούν.

        Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του επενδυτικού κλίματος με 
δημιουργία νέων υποδομών, δράσεις και κίνητρα ώστε να βοηθήσουμε 
την τοπική αγορά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αξιοποίηση 
δυνατοτήτων για αμοιβαία επωφελείς συνέργειες με μια από τις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις στο Νότιο Αιγαίο και τη χώρα μας, το Ναυπηγείο Onex-Neorion. 

        Στήριξη του Πρωτογενούς Τομέα, σύνδεση του με τη Μεταποίηση και τον 
Τριτογενή Τομέα.

        Αναβάθμιση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου μας. Στήριξη των 
συμπολιτών μας και των συνανθρώπων μας με Αναπηρίες, οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα ευαίσθητες συνθήκες διαβίωσης και έχουν απόλυτη 
ανάγκη την ενσυναίσθηση και την έμπρακτη υποστήριξη που ηθικά 
οφείλουμε να τους προσφέρουμε. Περαιτέρω ενίσχυση υποδομών για άτομα 
που κινούνται με αναπηρικά αμαξίδια. Βελτίωση διαδικασιών και συνθηκών 
που αφορούν στην έγκαιρη τοποθέτηση και σωστή λειτουργία, φύλαξη και 
συντήρηση των συστημάτων που διευκολύνουν τα άτομα με μερική ή ολική 
οπτική αναπηρία.



        Αναβαθμισμένη, ποιοτική εξυπηρέτηση των Δημοτών μας, ώστε ο Δήμος 
μας να κάνει πράξη την ψηφιακή εποχή, αξιοποιώντας τα οφέλη και τις 
πολλαπλές επιλογές που προσφέρονται.

        Ενίσχυση και εμπλουτισμός του περιεχομένου και της ταυτότητας των 
Πολιτιστικών και Αθλητικών Δράσεων που πραγματοποιούνται στο νησί 
μας, όπως επίσης και των Συλλόγων και των Σωματείων που έχουν πολυετή 
παρουσία και πολυεπίπεδη δραστηριότητα.

        Βήμα Λόγου και Ενεργή Ακοή προς τη Νεολαία μας, τους ενήλικες του 
Αύριο, οι οποίοι νιώθοντας πολύ συχνά εξαιρετικά παραμελημένοι, αγωνιούν 
για το μέλλον και τις προοπτικές τους στον τόπο που γεννήθηκαν.

Φίλες και Φίλοι,

σήμερα, Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023, θέτουμε τα θεμέλια για μια Δημοτική 
Κίνηση Πολιτών που επιθυμεί να ενώσει πολίτες κάθε ηλικίας και κοινωνικής 
προέλευσης. 

Ενωμένοι με συμπεριφορές ήθους και συνέπειας, με σχέδιο, γνώση και όραμα, 
εντελώς αποκομμένοι από κομματικές αγκυλώσεις, μικροπολιτικές διαιρέσεις 
και άγονες προσωπικές αντιπαραθέσεις, μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας,  
ΜΑΖΙ! Να δουλέψουμε όλοι μαζί και να πετύχουμε την Αναγέννηση στο νησί 
μας! 

Εύχομαι ολόψυχα, καλό και τίμιο αγώνα για την πρόοδο του Τόπου και την 
ευημερία των Ανθρώπων μας!

Σας ευχαριστώ πολύ!

Με εκτίμηση,

Αλέξανδρος Αθαναςιου


