Η Νάξος ένας σύγχρονος και λειτουργικός δήμος
με πρωταγωνιστές τους πολίτες
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΑΝΟΥ*

Οι εξελίξεις και οι σύγχρονες απαιτήσεις επιβάλουν και απαιτούν
εγρήγορση και σωστές κινήσεις. Δεν υπάρχουν περιθώρια για πειραματισμούς
και λανθασμένες κινήσεις. Οφείλουμε την επόμενη ημέρα των εκλογών,
ενωμένοι, να προασπιστούμε τα νησιά μας, να επιτευχθεί ισόρροπη και
βιώσιμη ανάπτυξη σε όλο το μήκος και πλάτος του Δήμου μας, να
αποφευχθούν και να μειωθούν οι αισθητές ανισότητες.
Ο Δήμος Νάξου και μικρών Κυκλάδων οφείλει να γίνει ένας σύγχρονος
και λειτουργικός δήμος, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους
πολίτες, καθώς και στους χιλιάδες επισκέπτες των νησιών. Το νέο μοντέλο
οργάνωσης και διοίκησης απαιτεί αλλαγή της κουλτούρας και απόκτηση
σύγχρονης διοικητικής αντίληψης και γνώσης. Ο νέος τρόπος διακυβέρνησης επιτάσσει την πλήρη
στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου και την ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού,
που θα οδηγήσει στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας, άμεσα, χωρίς
γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Ταυτόχρονα, οφείλουμε να διασφαλίσουμε την αποδοτικότερη λειτουργία των υφιστάμενων
υποδομών των νησιών μας και να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της κοινωνίας για υποδομές και δίκτυα
που θα υποστηρίζουν την περαιτέρω και ισόρροπη ανάπτυξη του τόπου. Σημαντικά έργα υποδομής
βρίσκονται ήδη στο στάδιο της υλοποίησης, ενώ αρκετά ακόμα είναι ώριμα και πρέπει να
ολοκληρωθούν άμεσα. Οι υποδομές αποτελούν το εισιτήριο για τη μελλοντική ανάπτυξη του τόπου
μας!
Με απαραίτητη προϋπόθεση την προστασία και τη διατήρηση της φυσιογνωμίας των νησιών, ο
μελετημένος στρατηγικός σχεδιασμός μας επιτάσσει την ολοκλήρωση έργων που προάγουν τις
αναπτυξιακές δυνατότητες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η αναγκαιότητα ασφαλούς
και άνετης πρόσβασης επιβάλλει την αναβάθμιση των πυλών εισόδου, προσφέροντας πολλαπλάσια
αναπτυξιακή αξία στις τοπικές κοινωνίες και ισόρροπη ανάπτυξη.
Η ανάπτυξη του αεροδρομίου και η χωροθέτηση νέου λιμένα είναι αναγκαιότητα για νησιά ικανά
να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της νέας εποχής, ώστε δημότες και επισκέπτες να απολαμβάνουν
μια άριστη ποιότητα ζωής!
Το ενιαίο ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ μπορεί να λειτουργεί ως εργαλείο, διότι θα καθορίσει χρήσεις γης,
θα βάλει τάξη στον χώρο, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα προβλέψει μεγάλα και μικρά έργα
υποδομής, που θα δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας, θα προστατεύσει το περιβάλλον και την
πολιτιστική μας κληρονομιά, θα δώσει ώθηση σε νέες επενδύσεις σε όλους τους παραγωγικούς τομείς,
ώστε η οικονομία του τόπου μας να φτάσει σε επίπεδα υψηλά.
Οι ιστορικοί και πολιτιστικοί πόλοι, ο λαϊκός πολιτισμός, οι παραδοσιακοί οικισμοί των νησιών
μας, τα μνημειακά σύνολα, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα ήθη, τα έθιμα, τα τοπικά δρώμενα, η
γαστρονομία μας καθώς και ο λαογραφικός πλούτος των νησιών μας αποτελούν το συγκριτικό
πλεονέκτημα για τη Νάξο και τις μικρές Κυκλάδες. Η προστασία και ανάδειξή τους προϋποθέτουν την
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ανάληψη δράσεων, που θα εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα τη διατήρηση της ταυτότητάς τους.
Βασικός μας στόχος είναι η διαμόρφωση κοινωνικών συνεργειών μεγάλου εύρους για την υποβοήθηση
κάθε προσπάθειας ανάδειξης και προστασίας των μνημείων, μέσα από δραστηριότητες που
προέρχονται από πρωτοπόρες ιδέες. Οφείλουμε να διατηρήσουμε αναλλοίωτη τη µακρόχρονη
πολιτιστική πορεία των νησιών μας.
Η δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών θα συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και ανάδειξη της
πολιτισμικής και οικολογικής ταυτότητας του νησιού. Στόχος είναι ο φυσικός και πολιτισμικός μας
πλούτος να διαφυλαχθεί και να γίνει ακόμα πιο ελκυστικός. Η μεγάλη αυτή πρόκληση για τη δημιουργία
μιας σύγχρονης πολιτιστικής περιηγητικής διαδρομής αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια
βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τα μνημεία!
Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη ενιαίας στρατηγικής για την αναβάθμιση της παιδείας, που θα
προωθεί και υλοποιεί πρωτοπόρες και σύγχρονες εκπαιδευτικές διαδικασίες, αποτελεί αναγκαιότητα
για το μέλλον των παιδιών μας. Η αύξηση του μαθητικού δυναμικού καθιστά απαραίτητη την ανέγερση
νέων σχολικών μονάδων, τόσο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση όσο και για τη δευτεροβάθμια. Τα
σχολικά κτίρια οφείλουμε να είναι χώροι ασφαλούς παραμονής και υγιούς ανάπτυξης της
προσωπικότητας των παιδιών μας.
Ως πολυνησιακός δήμος, τα νησιά μας διαθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων
τουριστικών προορισμών. Ο συνδυασμός του πρωτογενούς τομέα με την μεταποίηση συμπληρώνει
πλήρως το τουριστικό προϊόν του τόπου μας. Με την κατάλληλη εκπαίδευση των εμπλεκόμενων με τον
τουρισμό, τα νησιά μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική και υπεραξία έναντι άλλων
προορισμών, γεγονός που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και τόνωση της τοπικής οικονομίας.
Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο διαρκώς εξελισσόμενο τουριστικό περιβάλλον και να
ενισχύσουν τη θέση τους ως τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών, οφείλουμε να
προβούμε στη σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου πλάνου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, που θα δίνει
ιδιαίτερο βάρος στη διαμόρφωση συνθηκών εξειδίκευσης του τοπικού τουριστικού προϊόντος, με την
ενδυνάμωση και ανάπτυξη συγκεκριμένων θεματικών εναλλακτικού τουρισμού, όπως π.χ. ο
γαστρονομικός, ο θρησκευτικός, ο αθλητικός, ο συνεδριακός, ο σχολικός και ο περιηγητικός τουρισμός.
Για να μετουσιώσουμε το δυναμικό των νησιών μας και να καταστήσουμε τις νησιωτικές
οικονομίες έξυπνες και εύρωστες, οφείλουμε να σκεφτούμε δημιουργικά.
Ενωμένοι μπορούμε να «ανάψουμε» τον φάρο που θα είναι οδηγός μας στο ταξίδι προς την ανάπτυξη,
διατηρώντας ζωντανό τον πλούτο των νησιών μας. Ενωμένοι μπορούμε να οδηγήσουμε με
αποτελεσματικότητα τα νησιά μας σε ασφαλές λιμάνι, που θα φιλοξενήσει τα όνειρα των παιδιών μας!
* Υποψήφιος Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019:Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
GREEK POLITICS JOURNAL, INFO-COMMUNICATION RESEACH SOCIETY (ICRS), WWW.EKLOGESONLINE.COM

2

