ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΛΟ

Για τη Μήλο,
που ονειρευόμαστε!
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ
ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ

Όλοι μαζί
για τη Μήλο

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
Σε μια εποχή που όλα κινούνται με τεράστιες ταχύτητες, είναι
απαραίτητο να ακολουθήσουμε και εμείς μέσα από ένα σωστό
δρόμο, ώστε το νησί μας να βρίσκεται πάντα στη θέση που του
αξίζει.
Εννέα σχεδόν χρόνια χωρίς νέα έργα υποδομής και χωρίς
προετοιμασία για το μέλλον, είναι πολλά χαμένα χρόνια! Η μέθοδος
της αδρανοποίησης της τοπικής κοινωνίας με παραποίηση της
αλήθειας και μετάθεση ευθυνών σε όλους τους άλλους πλην της
σημερινής δημοτικής αρχής, απέδωσε μόνο περιστασιακά και μας
καθήλωσε στο παρελθόν.
Είναι καιρός να αντιδράσουμε και όλοι μαζί να συνεργαστούμε
ώστε να αναπληρώσουμε τον χαμένο χρόνο. Εμείς είμαστε έτοιμοι
να δουλέψουμε γι’ αυτό και σας απλώνουμε τα χέρια να
δουλέψουμε μαζί για ένα καλύτερο αύριο στον τόπο μας.
Συνεργαζόμενοι με τις επαγγελματικές ομάδες του νησιού, αλλά και
με τον καθένα σας ξεχωριστά, είμαστε έτοιμοι να σχεδιάσουμε
και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο!

Μόνο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα πετύχουμε!
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ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Με τις ανάγκες να αυξάνονται, είναι επιβεβλημένο να γίνουν αλλαγές στον
τρόπο λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, με παράλληλη ενίσχυσή τους
σε προσωπικό, τεχνολογικό εξοπλισμό και βέβαια περισσότερη χρήση των
νέων τεχνολογιών.
Δεν θέλουμε λακκούβες και σβηστές λάμπες στους δρόμους. Θέλουμε
περισσότερη καθαριότητα και φροντίδα στο περιβάλλον!
Θέλουμε οι δημότες να είναι υπερήφανοι για τον δήμο τους!
ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΗ
Είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τον τρόπο επαφής των δημοτών και της
δημοτικής αρχής. Θέλουμε τους αιρετούς εκεί που ανήκουν, δηλαδή στο
δρόμο και στις γειτονιές κοντά σε σας και τα προβλήματά σας. Θέλουμε τις
πόρτες του δημαρχείου ανοικτές σε όλους και συνέχεια.
Θέλουμε τον δήμο στην υπηρεσία του δημότη!
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η απαραίτητη προϋπόθεση για την οικιστική και οικονομική ανάπτυξη ενός
τόπου καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι ένα σύγχρονο
και λειτουργικό χωροταξικό σχέδιο (ΣΧΟΟΑΠ).
Το 2007 ξεκίνησε η εκπόνησή του και το 2010 είχε φτάσει στη Β1 φάση από
της 3 που απαιτούνται. Σήμερα, χρόνια μετά, βρίσκεται καθηλωμένο στη Β1
φάση, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Η άμεση έγκρισή του αποτελεί θέμα ύψιστης σημασίας και
συγκαταλέγεται στις προτεραιότητές μας.

Αξίζουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής!
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Βλέπουμε θετικά την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής
έκτασης, αλλά είμαστε αντίθετοι σε μεγαλεπήβολα σχέδια που μπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον του νησιού. Λέμε
ναι σε πιθανή εγκατάσταση ολιγάριθμων ανεμογεννητριών, μικρών
φωτοβολταϊκών μονάδων, και στην εκμετάλλευση των ζεστών γεωθερμικών
νερών.
Λέμε όχι στα τερατώδη αιολικά πάρκα και στην εκμετάλλευση της
γεωθερμίας εθνικής σημασίας.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Είμαστε υπέρ της διατήρησης των σημερινών κοινωνικών προγραμμάτων
και θα εργαστούμε για την περαιτέρω ανάπτυξη τους καθώς και την μόνιμη
στέγαση τους σε κατάλληλους χώρους.
Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην απόφαση της σημερινής δημοτικής αρχής,
να εγκαταλείψει την ιδέα της λειτουργίας του γηροκομείου και να το
ενοικιάσει σε ιδιώτες για άλλες χρήσεις.
Το κτίριο του γηροκομείου πρέπει να αποπερατωθεί και να φιλοξενήσει τα
άτομα της τρίτης ηλικίας που το έχουν ανάγκη, ακριβώς όπως το
εμπνεύσθηκαν οι ιδρυτές του. Θεωρούμε ότι είναι ένα χρέος τιμής απέναντι
σ΄ αυτούς αλλά και τους ηλικιωμένους συμπατριώτες, όλοι μαζί να
βοηθήσουμε ώστε ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια το γηροκομείο να
λειτουργήσει.

Όλοι μαζί μπορούμε και θα πετύχουμε!
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ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Μια δεκαετία με τεράστιες χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής οδεύει προς
το τέλος της. Στα γύρω νησιά βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρά έργα υποδομής
που θα αναβαθμίσουν το επίπεδό τους και την ποιότητα ζωής των κατοίκων
τους. Η Μήλος δυστυχώς απουσιάζει από την απορρόφηση
χρηματοδοτήσεων, κυρίως γιατί οι περισσότερες προτάσεις για εντάξεις
νέων έργων απορρίφθηκαν αιτιολογημένα από τις αρμόδιες αρχές.
Χωρίς ώριμες μελέτες και φακέλους δεν γίνονται έργα!
Τα μοναδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι εκείνα που ωρίμασαν
την προηγούμενη δεκαετία και η υλοποίηση τους αναβλήθηκε από αστοχίες
της σημερινής δημοτικής αρχής (Λιμενικό έργο Πολλωνίων & Χώρος
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων).
Το Λιμενικό Ταμείο δεν έχει ετοιμάσει κανένα λιμενικό έργο σε Αδάμαντα,
Κάναβα και Πολλώνια.
Ο Δήμος δεν έχει προχωρήσει τα έργα αποχέτευσης σε Αδάμαντα και
Πολλώνια, και ούτε εκείνα της υδροδότησης των οικισμών
Μανδρακίων,Φυροποτάμου,Παλιοχωριού, Αγ. Κυριακής κ.α
Η μονάδα του βιολογικού, όχι μόνο δεν επεκτάθηκε όπως ήταν
προγραμματισμένο, αλλά σήμερα υπολειτουργεί στο 10% της
δυναμικότητάς της, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η λειτουργία
επιχειρήσεων, ήδη από το ξεκίνημα της τουριστικής περιόδου. Για μεγάλο
χρονικό διάστημα, πάνω από οκτώ χρόνια, ο δήμος δεν ανταποκρίθηκε στις
ανάγκες του νησιού, με αποτέλεσμα να έχουμε μείνει πολύ πίσω. Πολλά
χαμένα χρόνια. Είμαστε έτοιμοι, με πολύ δουλειά, αξιοποίηση όλων των
ευκαιριών, και συνεργασία με κυβερνήσεις, υπηρεσίες και εξωτερικούς
συνεργάτες, να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή.
Η Μήλος των μεγάλων λόγων είναι καιρός να μετατραπεί σε Μήλο
των μεγάλων έργων!

Μόνο πράξεις και έργο για τη Μήλο!
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Δεν είναι τιμητικό για μας να βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις
πανελληνίως στην ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων. Οι
αστοχίες του δήμου στους τομείς αυτούς, μας έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδα
που για να ξεπεραστούν θα απαιτήσουν πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
Η δεματοποίηση των απορριμμάτων σε μπάλες είναι μια κατάσταση που θα
συνεχιστεί για 2-3 χρόνια ακόμη και θα μας επιβαρύνει όλους οικονομικά!
Εμείς έχουμε επεξεργασμένες λύσεις ώστε όλα να γίνουν πιο γρήγορα και
πιο σωστά, γιατί θέλουμε το νησί πιο καθαρό, με πλήρη ανακύκλωση
και σωστή διαχείριση απορριμμάτων!
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Διαχειριζόμενοι την καθημερινότητα, πρέπει παράλληλα να διατηρούμε και
να βελτιώνουμε συνεχώς τους τομείς της παιδείας και της υγείας. Πρέπει να
σχεδιάζουμε δράσεις για την αναψυχή και άθληση της νεολαίας.
Πρέπει να αποδεικνύουμε καθημερινά ότι είμαστε άξιοι συνεχιστές εκείνων
που από τα αρχαία χρόνια έζησαν στον τόπο μας παράγοντας πολιτισμό
υψηλού επιπέδου. Πρέπει να δείχνουμε καθημερινά την αγάπη και τη
φροντίδα μας για το περιβάλλον του νησιού και τα ζώα που ζουν μαζί μας.
Η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Μήλου αποτελεί για μας προτεραιότητα!
Πρέπει να μην ζούμε στα παραμύθια, να έχουμε πλήρη επίγνωση της
πραγματικότητας!

Πρέπει όχι απλά να ζήσουμε καλά, αλλά ακόμη καλύτερα!
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαίο να στοχεύσουμε σε μια
ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη, με κανόνες και διακριτούς ρόλους για
κάθε μια από τις δραστηριότητες που είναι αναπτυγμένες στο νησί. Κάθε
παρέμβαση της μιας πρέπει να διακρίνεται από τον σεβασμό προς την
επιβίωση της άλλης, και βέβαια προς το περιβάλλον.
Ο πρωτογενής τομέας δεν δίνει μόνο οικονομικά οφέλη, αλλά αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έχουμε την
ευθύνη, όχι μόνο να τον διατηρήσουμε αλλά και να τον αναπτύξουμε
περισσότερο με συγκεκριμένες δράσεις (π.χ. κατασκευή σφαγείων).
Η εξορυκτική δραστηριότητα πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα,
προσφέροντας απασχόληση και οφέλη σε εργαζόμενους και την τοπική
κοινωνία, καθώς οι πρακτικές (των τελευταίων) πολλών ετών απέδειξαν ότι
είναι δυνατόν να συνυπάρξει ισόρροπα με τις υπόλοιπες.
Η αυξανόμενη τουριστική κίνηση, σαν αποτέλεσμα της εκτίναξης της
επισκεψιμότητας στην Ελλάδα λόγω γεωπολιτικών παραγόντων, πρέπει να
κατοχυρωθεί στο μέγιστο δυνατόν, με αναβάθμιση όχι μόνο
των
ιδιόκτητων υποδομών αλλά και των δημόσιων και δημοτικών. Ο στόχος
όλων των εμπλεκομένων, που με συνεχείς συνεργασίες και ενέργειες πρέπει
να εξασφαλίσουν το καλύτερο αποτέλεσμα, δεν μπορεί να είναι άλλος από
την αύξηση της τουριστικής κίνησης με έμφαση στην μέγιστη ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών και την προώθηση
ποιοτικών μορφών
τουρισμού. Αυτή η τουριστική ανάπτυξη θα μοιράσει τα μέγιστα οικονομικά
οφέλη χωρίς να υποβαθμίσει την ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών
μας. Εμείς έχουμε σχέδιο και διάθεση, μα πάνω απ’ όλα θέλουμε και
μπορούμε να συνεργαστούμε με τους παραγωγικούς φορείς για το
καλύτερο!
Η ανάλυση των παραπάνω θέσεων θα γίνει στις προεκλογικές
συζητήσεις και ομιλίες μας, στις οποίες και σας προσκαλούμε.

Εμείς και θέλουμε και γνωρίζουμε και μπορούμε!
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«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΛΟ»
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ Υποψήφιος Δήμαρχος
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αλευρά Αγγελική του Αθανασίου - Απασχολούμενη τουριστικού τομέα
Βεντούρης Ελευθέριος του Δημητρίου - Επιχειρηματίας εστίασης
Γενναδόπουλος Αναστάσιος του Πέρρου - Ιδιωτικός υπάλληλος
Γοζαδίνος Νικόλαος του Ιωάννη (Δοκαράς) - Επιχειρηματίας εστίασης
Δαμουλάκης Χρήστος του Παναγιώτη - Απόφοιτος σχολής κινηματογράφου
Δρίβα Μαρία του Δημητρίου - Υπάλληλος ΕΛΤΑ
Δρούγκα Κοραλλία του Στυλιανού - Εκδότρια τουριστικών διαφημιστικών εντύπων
Ζούλια Ευαγγελία του Νικολάου - Ιδιωτική υπάλληλος
Ιβάνοβα Εμιλία του Μίσο - Υπηρεσίες στον τουριστικό τομέα
Καβαλιέρος Αντώνιος του Βασιλείου - Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου
Καβαλιέρος Μιχαήλ του Ιωάννη (Εντζόϋ) - Επιχειρηματίας εστίασης
Κολιαράκη Αννα του Γεωργίου - Ιδιωτική υπάλληλος
Κολιαράκης Ηλίας του Γεωργίου - Ιδιωτικός υπάλληλος
Κορακιανίτης Νικόλαος του Ιωάννη - Πρόεδρος Σωματείου Εργατικής Ένωσης Μήλου
Κοσκινά Φιωρέττα του Αρσένη - Γραφίστρια
Κυζηριάδης Αλέξανδρος του Γεωργίου - Ασφαλιστής/Απασχολούμενος τουριστικού τομέα
Λέκκα Μαρία του Σπυρίδωνος - Ιδιωτική υπάλληλος
Λιλλής Ευάγγελος του Γεωργίου - Τουριστικός επιχειρηματίας
Μαθιουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου (Καντίρης) - Επιχειρηματίας
Μακρής Κωνσταντίνος του Μιχαήλ (Μουριάς) - Τουριστικός επιχειρηματίας
Μάλλη Φρειδερίκη του Χαραλάμπους (Έρικα) - Τουριστικός επιχειρηματίας
Μάλλης Γεώργιος του Ζησίμου (Πρόεδρος) - Συνταξιούχος εκπαιδευτικός
Μάλλης Νικόλαος του Μάρκου (Βουλγάς) - Συνταξιούχος
Νίνου Γεωργία του Αντωνίου - Ιδιωτική υπάλληλος
Νίνου Μαργαρίτα συζ. Αντωνίου (Σούγλη) - Απασχολούμενη τουριστικού τομέα
Νίνος Περικλής του Νικολάου (Σουλάς)- Εργαζόμενος εξορυκτικού τομέα
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας ΑΔΑΜΑΝΤΑ
Βαμβούνη Σοφία του Ιωάννη - Ιδιωτική υπάλληλος
Βεντούρη Αντωνία του Θρασύβουλου - Τουριστικός επιχειρηματίας
Καλογεράκης Νικόλαος του Λουκά - Υπάλληλος ΕΛΤΑ
Καμακάρης Στέφανος του Αντωνίου - Τουριστικός επιχειρηματίας
Λιζάρδου Σοφία του Νικολάου - Απασχολούμενη στον τουριστικό τομέα
Κυρίτση Ειρήνη του Αντωνίου - Επιχειρηματίας εστίασης

Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε
για ένα καλύτερο αύριο!

