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Με την ευκαιρία της επίσημης ανάληψης των καθηκόντων μου, ως νέος Δήμαρχος της
Κέας, επιθυμώ να επικοινωνήσω με τους δημότες και τους κατοίκους του νησιού, προκειμένου
να σας απευθύνω το πρώτο μου μήνυμα.

Κάθε ξεκίνημα μίας νέας δραστηριότητας -και πολύ περισσότερο αυτής της διοίκησης
του Δήμου- συνοδεύεται από πολλές σκέψεις για νέες πρωτοβουλίες και νέα προγράμματα, στο
πλαίσιο ενός συνολικού οράματος και σχεδιασμού της πολιτικής που θα ακολουθήσουμε ως νέα
Δημοτική Αρχή.

Αυτό, όμως, το ξεκίνημα εμπεριέχει - εκτός από τη φιλοδοξία της επιτυχίας- και την
αγωνία της επίτευξης των στόχων και του προγράμματός μας.

Με σύνεση και σεβασμό για την ευθύνη που έχουμε στη διοίκηση του Δήμου, θέλουμε
να  προσπαθήσουμε  για  κάτι  Νέο,  κάτι  Διαφορετικό,  ενάντια  στη  γενικότερη  μιζέρια,  που
επικρατεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και η οποία έχει αναπόφευκτα μεταφερθεί και
στους Δήμους.

Θα τολμήσουμε να ανατρέψουμε το κατεστημένο της προβληματισμένης κοινωνίας και
να  αφυπνίσουμε  τις  δυνάμεις  όλων  μας,  τόσο  ως  άτομα,  όσο  και  ως  σύνολο  της  τοπικής
κοινωνίας.   Μέσω  του  Δήμου  και  καταβάλλοντας  υπερπροσπάθεια,  στοχεύουμε  να
αναστήσουμε την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα του νησιού, καθώς και την ευημερία των
ανθρώπων που ζουν σε αυτό.

Η Τζια κρύβει πολλές, σημαντικές και ποικίλες αρετές και μοναδικά στοιχεία που -αν
αξιοποιηθούν σωστά- θα αποδώσουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα,  που δεν είναι  άλλο από
αυτό της εξόδου από την τοπική κρίση. Μία κρίση, που εκτός από οικονομική, είναι και κρίση
κοινωνική, κρίση πολιτιστική, κρίση ιδεών και πρωτοβουλιών.

Η Τζια πρέπει και χρειάζεται να κάνει την υπέρβαση και να μπει σε μια νέα περίοδο
ανάπτυξης  και  ευημερίας,  παρά  τις  αντίξοες  συνθήκες.  Γιατί  ανάπτυξη  δεν  είναι  μόνο  ο
τουρισμός και η πρωτογενής παραγωγή. Είναι και η παιδεία, είναι και ο πολιτισμός.

Σ αυτήν την προσπάθειά μας, καλούμε όλους εσάς -ανεξάρτητα από την κοινωνική,
πολιτική ή ηλικιακή σας θέση ή κατάσταση- να συστρατευθείτε μαζί μας, να έλθετε κοντά μας,
να μας μιλήσετε, να σας ακούσουμε και να μας ακούσετε, να συνεισφέρετε με όποιον τρόπο ο
καθένας  μπορεί  στην  προσπάθειά  μας  αυτή  για  το  κοινό  καλό  του  τόπου  μας  και  των
ανθρώπων του.
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