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Αγαπητές συνδηµότισσες & αγαπητοί συνδηµότες, 
Ανδριώτισσες & Ανδριώτες, 

Συχνά στην καθηµερινότητά µας ερχόµαστε αντιµέτωποι µε την εικόνα που παρουσιάζει σήµερα το 
νησί µας και ο Δήµος. Είµαι βέβαιος πως όλοι µας συγκρίνουµε στο µυαλό µας την εικόνα αυτή µε 
εκείνην που εµφανίζουν άλλοι τόποι και δήµοι, που είναι πραγµατικά πρότυπα και δεν βρίσκονται 
κάπου  µακριά,  αλλά  είναι  εντός  της  χώρας. 

Το βασικό ερώτηµα που θα πρέπει να απαντήσουµε πριν φτάσουµε στην κάλπη της 26ης Μαΐου είναι 
απλό: «Τι  είναι  αυτό που φταίει και σήµερα ο Δήµος  Άνδρου  δεν  έχει τη θέση που θα θέλαµε να  
του αναλογεί, δεδοµένων (µεταξύ άλλων) των ελλιπών υπηρεσιών που παρέχει προς όλους εµάς;»

Ξεκάθαρα θα απαντούσα ότι αυτό που έχει λείψει όλα αυτά τα χρόνια και που περιµένω να δούµε 
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και από τους άλλους συνδυασµούς είναι ένα 
συγκροτηµένο και ρεαλιστικό σχέδιο για τον Δήµο µας. Δυστυχώς για πολλούς τα σχέδια και οι 
στρατηγικές έχουν περιορισµένο ορίζοντα, ο οποίος τελειώνει την ηµέρα των εκλογών. Όµως ο 
Δήµος Άνδρου, µε τόσες ιδιαιτερότητες, δεν µπορεί να µένει κολληµένος στον βούρκο µιας ξεπε-
ρασµένης  νοοτροπίας  ούτε  και  να  είναι  στο  έλεος  των  προσωπικών  στρατηγικών  ορισµένων. 

«Η Άνδρος της Ζωής µας», οι υποψήφιοι δηµοτικοί µας σύµβουλοι και εγώ προσωπικά, θα εργα-
στούµε συστηµατικά για να υλοποιήσουµε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ανάπτυξης του νησιού µας  
και  αναδιάταξης  του Δήµου µας. 
 
Στις σελίδες που ακολουθούν µπορείτε να δείτε σε αδρές γραµµές τις κυριότερες από τις 
πρωτοβουλίες και τις παρεµβάσεις µας κατά την 5ετία που παρήλθε, καθώς και τον  κεντρικό κορµό 
ενός πλήρους σχεδίου που πιστεύουµε ότι απαντά στο σύνολο των προβληµάτων του νησιού µε τη 
χρήση όλων των πιθανών δυνατοτήτων. 

Κυρίως θα διαπιστώσετε ότι µπορούµε να λειτουργήσουµε µε δηµοκρατία, ισότητα, εξωστρέφεια, 
θέληση και αποφασιστικότητα, ότι µπορούµε να είµαστε δίπλα στους συνδηµότες µας και στα 
προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσουµε µε αγάπη και έγνοια για τον τόπο που ζούµε, για την 
Άνδρο  της  Ζωής  µας!
 
Όλα µπορούν να αλλάξουν, αρκεί να είµαστε διατεθειµένοι να αλλάξουµε πρώτα εµείς. Για αυτό και η 
συµµετοχή όλων µας σε αυτή την εκλογική διαδικασία είναι απαραίτητη. Γιατί η αλλαγή για τον τόπο 
µας  είναι  επιλογή  µας!

Στις 26 Μαΐου 
ας γίνουµε η αλλαγή που θέλουµε 

για την  Άνδρο!

Γιάννης Καπάκης
Υποψήφιος  Δήµαρχος



Χωρίς ουσιαστική αρµοδιότητα και αντιµέτωποι µε έναν Δήµο που αρνούνταν τη συνεννόηση και τη 
συνεργασία στα κρίσιµα και επείγοντα ζητήµατα που έπρεπε να αντιµετωπιστούν, επιχειρήσαµε µέσα 
από δηµόσιες παρεµβάσεις και συναντήσεις να επισηµάνουµε σε κάθε σηµείο λήψης αποφάσεων τα 
δυσεπίλυτα και χρόνια προβλήµατα που υπάρχουν στο νησί. Σκοπός µας να ενισχύσουµε από την πλευρά 
µας κάθε πρωτοβουλία που θα συνέτεινε στην επίλυσή τους. Ακολουθεί µια οµαδοποίηση των 
σηµαντικότερων κινήσεών µας.

• Πρόταση ψηφίσµατος κατά της µεταβίβασης της παραλίας του Ατενίου και του ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ ή 
οποιασδήποτε άλλης δηµόσιας έκτασης της Άνδρου στο ΤΑΙΠΕΔ. Επιπλέον, πρόσφατα κατατέθηκε 
πρόταση εκ µέρους µας για απόδοση του ΞΕΝΙΑ στον Δήµο και ένταξή του σε χρηµατοδοτικά προ-
γράµµατα  για  τον  εξωραϊσµό του.

•  Διοργάνωση  ηµερίδας  για  την  Αµπελουργία στην  Άνδρο.

•  Επαναλαµβανόµενες παρεµβάσεις σε θέµατα  διαφάνειας και  λειτουργίας του  Δήµου όπως:

Η κατάρτιση, κατάθεση και έγκριση των προϋπολογισµών. 

Η αδυναµία της απερχόµενης Δηµοτικής Αρ-
χής να προωθήσει σηµαντικά έργα υποδοµών, 
όπως οι βιολογικοί Γαυρίου & Μπατσίου, το 
αλιευτικό καταφύγιο του Κορθίου, το αλιευ-
τικό καταφύγιο του Μπατσίου, η αναµόρφω-
ση του λιµανιού του Γαυρίου, η χωροθέτηση 
του ΧΥΤΥ, η διαχείριση των απορριµµάτων 
και η προώθηση της ανακύκλωσης, η κατα-
σκευή κλειστού Γυµναστηρίου Άνδρου στο 
Γαύριο, κλπ.

για τον εκδηµοκρατισµό στη λήψη αποφάσεων του Δήµου σε θέµατα όπως η Πρωτοβουλία 
σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου και του προϋπολογισµού του Δήµου.

Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του, τα ανείσπρακτα µισθώµατα από εκµισθώσεις, οι 
ακυρώσεις από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση των αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής του 
Δήµου σε συγκεκριµένες απευθείας αναθέσεις.
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• Διαρκείς οχλήσεις και πραγµατοποίηση συνάντησης 
µε τη Γ.Γ. Πολιτισµού και Αθλητισµού για το χρονίζον 
ζήτηµα της καθυστέρησης των αρχαιολογικών 
ζωνών στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιόπολης.

•  Καθαριότητα Δήµου. Ανάδειξη µέσα από τις τοπο-
θετήσεις µας στο Δηµοτικό Συµβούλιο και τις δη-
µόσιες αναρτήσεις του σύνθετου και δυσεπίλυτου 
ως  φαίνεται  ζητήµατος.

•  . Συναντή-Κέντρο Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία
σεις και αποστολή επιστολών για το επίπεδο παροχής 
πρωτοβάθµιας φροντίδας στο νησί µε έµφαση στην 
έλλειψη προσωπικού, τα προβλήµατα επικοινωνίας 
µε το κέντρο, κλπ. Στελέχωση και επάρκεια εξο-
πλισµού σε Κ.Υ. και Περιφερειακά Ιατρεία. Πρόταση 
για θεσµική αντιµετώπιση του κόστους επείγουσας 
διακοµιδής του ασθενούς και των συνοδών του (για-
τρός και συγγενικό πρόσωπο), ώστε να µην τους επι-
βαρύνει.

•  Παρέµβαση για την ολιγωρία κατάρτισης του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Δήµου.

• Παρεµβάσεις για τη σύνταξη του νέου Οργανισµού του Δήµου και την ορθολογική διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναµικού.

• . Παρεµβάσεις για το ζήτηµα, ανάδειξη του προβλήµατος σε Υδροδότηση των οικισµών του νησιού
Μπατσί και Χώρα. Στήριξη της πρότασης για τη δηµιουργία 5 µικρών ταµιευτήρων νερού.

•  Παρέµβαση και ανάληψη πρωτοβουλιών για την υποστελέχωση των καταστηµάτων ΕΛΤΑ Γαυρίου και 
Χώρας. Συγκροτηµένη και στοιχειοθετηµένη παρέµβαση στο ζήτηµα της κατάργησης του Γραφείου 
ΕΦΚΑ.  Παρεµβάσεις για το  κλείσιµο  των  Τραπεζών  σε Γαύριο  και  Όρµο  Κορθίου.

•  . Κατάθεση προτάσεων οι οποίες στοχεύουν στην ισόρροπη ανάπτυξη Χωροταξική Mελέτη Άνδρου
των παραγωγικών τοµέων σε σταθερή, διασφαλισµένη και  αειφόρο χωρική βάση.

•  Προµήθεια κοµποστοποιητών από πρόγραµµα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ανάδειξη των 
προβληµάτων κατά τη διαδικασία πραγµατοποίησης του έργου. Η αδυναµία ολοκλήρωσης του έργου 
είναι είτε  αποτέλεσµα  ανικανότητας  είτε αποτέλεσµα  µεθοδεύσεων.

• Παρεμβάσεις στο ζήτημα της εγκατάστασης αιο-
λικών πάρκων στο νησί, ένα φλέγον ζήτημα που 
απασχολεί ευρέως τις κοινωνίες των νησιών των 
Κυκλάδων. 
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ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Με εχέγγυο τη στάση µας κατά την 5ετία που παρήλθε, κατά την οποία τηρήσαµε κατά γράµµα τις 
δεσµεύσεις που είχαµε αναλάβει, καταθέτουµε δηµόσια και στην κρίση του κάθε δηµότη τις προτάσεις 
και  τον  σχεδιασµό µας  για τα  επόµενα  4  χρόνια. 

Βλέποντας τον Δήµο µε τα µάτια κάθε δηµότη που προσπαθεί να εξυπηρετηθεί, διαπιστώνουµε εύκολα 
ότι λίγα πράγµατα έχουν γίνει στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης των παρεχόµενων υπηρεσιών του. 
Μερικές  µόνο  από  τις  διαθέσιµες εφαρµογές  που  θέλουµε  να  υλοποιήσουµε  είναι:

«Έξυπνος» Δήµος

•  Ψηφιακές υπηρεσίες για τους δηµότες (π.χ. e-ΚΕΠ για τους ετεροδηµότες).

•  Ειδική εφαρµογή καταγραφής παραπόνων και ενηµέρωσης πολιτών.

•  Έξυπνα ενεργειακά δηµοτικά κτίρια.

•  Τηλεδιαχείριση και έλεγχος  δηµοτικού φωτισµού για εξοικονόµηση ενέργειας.

•  Εφαρµογές προβολής  σηµείων  ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες  κλπ..

Για την «Άνδρο της Ζωής µας» η γνώµη των δηµοτών µετράει. Εντοπίσαµε το «Consul», ένα µηδενικού 
κόστους εργαλείο,  που εφαρµόζεται σε πόλεις που θέλουν η γνώµη των πολιτών να φτάνει στη διοίκηση 
του Δήµου τους. Έτσι, οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε επίπεδο διοίκησης Δήµου, συµπεριλαµβάνουν 
σε µεγάλο βαθµό τη γνώµη των ενδιαφερόµενων πολιτών. Αξιολόγηση, ιεράρχηση και συµµετοχική 
λήψη αποφάσεων. Αναλάβαµε ήδη πρωτοβουλία για την «εισαγωγή» του Consul στην ελληνική 
πραγµατικότητα, πιστεύοντας ότι θα δώσει άλλη πνοή όχι µόνο στον Δήµο µας, αλλά και σε άλλους 
Δήµους. Επιπλέον:

Εκδηµοκρατισµός των αποφάσεων του Δήµου

•  Δεσµευόµαστε για την καθιέρωση της «Ηµέρας του Δηµάρχου». Ένας δηµότης, µία µέρα το µήνα, θα  
ακολουθεί  κατά  πόδας και θα παρακολουθεί  από  κοντά του έργο του Δηµάρχου.

• Δεσµευόµαστε στη δηµιουργία διαδικτυακών µέσων ραδιοφώνου & τηλεόρασης για την πλατιά 
ενηµέρωση των δηµοτών, αφού µεταξύ άλλων θα µεταδίδονται ζωντανά οι συνεδριάσεις του Δηµο-
τικού  Συµβουλίου  και  άλλων  δραστηριοτήτων στο  νησί.
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• Ενισχύουµε µαζί µε τους επαγγελµατικούς συλλό-
γους  την παρουσία  της Άνδρου στο εξωτερικό.

•  Προωθούµε το σύνολο των τουριστικών προϊόντων 
µε  διαδικτυακές  δράσεις επικοινωνίας.

•  Απευθυνόµαστε σε νέες αγορές και σε συνεργασία 
µε πρακτορεία, εταιρείες και γειτονικούς δήµους 
επιχειρούµε την αύξηση της κρουαζιέρας.

•  Συστήνουµε δίκτυο επικοινωνίας µε τους Ανδριώτες 
της διασποράς.

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Νησιωτικό Τοπίο

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δεν αποτελούν 
καινοτοµία. Τον άνεµο και το νερό χρησιµοποιούσαν οι 
πρόγονοί µας για να κινήσουν τους µύλους και να 
αλέσουν στάρι. Οι πρακτικές του παρελθόντος απέχουν, 
ωστόσο, πολύ από τα γιγάντια αιολικά πάρκα που 
έρχονται για να υπερκαλύψουν την ανδριώτικη γη και 
να τη µετατρέψουν σε τόπο παραγωγής ενέργειας και 
σε βάρος, εφόσον οι όποιες επενδύσεις δεν θα αλ-
λοιώνουν το ανθρωπογενές περιβάλλον και το τοπίο 
του νησιού. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα δεν θα 
αναπτυχθεί σε βάρος των υφιστάµενων (τουρισµός, 
αγροτική και αλιευτική παραγωγή, οικιστική ανάπτυξη) 
και οι όποιες ήπιες µορφές επενδύσεων θα έχουν τη 
σύµφωνη γνώµη των κατοίκων των θιγόµενων 
οικισµών. Από θέση αρχής πιστεύουµε στην ανάπτυξη 
των ΑΠΕ µέσω των ενεργειακών κοινοτήτων και των 
τοπικών ενεργειακών συνεταιρισµών, στην ορθολο-
γική κατανάλωση ενέργειας και στην είσοδο νέων σχε-
τικών τεχνολογιών στην καθηµερινότητα του νησιού.

Λέµε ναι στην έγκριση µικρών αιολικών πάρκων στο 
νησί µας, όχι σε εγκαταστάσεις  φαραωνικού τύπου.

Τουρισµός

Με την παραδοχή ότι αποτελεί τη «βαριά βιοµηχανία» του νησιού µας, το τουριστικό προϊόν της Άνδρου 
πρέπει να βασιστεί στις δυνατότητες του ίδιου του τόπου και να σεβαστεί το πεπερασµένο του 
γεωγραφικού χώρου. Η Άνδρος, πέρα από τον τουρισµό αναψυχής, µπορεί (όπως έχει αποδείξει) να 
αναπτύξει και άλλες µορφές τουρισµού. Το άνοιγµα νέων τουριστικών αγορών και η προσέλκυση 
επισκεπτών απαιτεί µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους σχεδιασµούς, απαιτεί βελτίωση των 
υφιστάµενων υποδοµών (ύδρευση, λιµενικές εγκαταστάσεις, αποκοµιδή απορριµµάτων, ανακύκλωση 
υλικών, λειτουργία ΧΥΤΥ, κλπ), απαιτεί από την πλευρά του Δήµου να σχεδιάσει, µαζί µε τους άµεσα 
εµπλεκόµενους, τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει. Η Άνδρος µόλις 2 ώρες από την Αττική, 3 
ώρες από το Ελ. Βενιζέλος και 3 ώρες από το Διεθνές Αεροδρόµιο της Μυκόνου, µπορεί να αναπτύξει 
µεγάλη δυναµική και να λειτουργήσει ως ιδανικός προορισµός και τους 12 µήνες του έτους.  Άνδρος  4 
εποχών !
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Ανθρωπογενές Περιβάλλον και  Πολιτισµός

Στην  Άνδρο υπάρχει συνεχής παρουσία ανθρώπων από την 4η χιλιετία π.Χ. Τα ίχνη αυτής της διαρκούς 
παρουσίας είναι διασπάρτα, από άκρου σε άκρο της Άνδρου, και διαµορφώνουν ένα αξιοθαύµαστο 
ανθρωπογενές περιβάλλον. Ξερολιθιές, αιµασιές, λιοτρίβια, αλώνια, νερόµυλοι, ανεµόµυλοι, τοξωτά 
γεφύρια, εκατοντάδες ξωκλήσια, σύγχρονοι και αρχαίοι οικισµοί, µοναστήρια συνθέτουν το εκστατικό 
πανόραµα αυτού του τόπου. Η παρουσία του ανθρώπου στα χρόνια αυτά «συνέθεσε» και µια δαντελωτή, 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορία, συντέλεσε στη δηµιουργία των τοπικών µας παραδόσεων, ενώ η 
αγάπη των Ανδριωτών για τον τόπο τους, τους ωθεί σε κάθε γενιά να επιστρέφουν σε αυτόν και µε 
διάθεση  προσφοράς  να συστήνουν  σηµαντικά  Ιδρύµατα.
Το πανόραµα αυτό του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, του πολιτισµού και των προσφορών θα 
αναδείξουµε και  θα  προωθήσουµε µε συγκεκριµένες  δράσεις.  Συγκεκριµένα:

Κυκλική Οικονοµία και  ΚαλΟ

Η Κυκλική Οικονοµία είναι για τους επιστήµονες του χώρου η οικονοµία του µέλλοντος. Για τους 
Ανδριώτες όµως είναι ο παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας της τοπικής οικονοµίας. Βασική αρχή της 
Κυκλικής Οικονοµίας είναι ότι όλα πρέπει να επαναχρησιµοποιούνται. Το ανδριώτικο παραδοσιακό 
νοικοκυριό εφάρµοζε πλήρως αυτή την αρχή και σήµερα, µε τις δυνατότητες που υπάρχουν για 
ανακύκλωση υλικών, µπορούµε να µιλάµε για το «πάντρεµα» της παραδοσιακής τοπικής οικονοµίας 
(χρήση των οργανικών απορριµµάτων ως ζωοτροφή) µε τις µεθόδους αυτές, µε σκοπό να ωθήσουµε το 
νησί σε µια «πράσινη», κυκλική οικονοµία και να έχουµε πολλαπλό όφελος: προστασία και διάδοση της 
παραδοσιακής οικονοµίας, δηµιουργία θέσεων εργασίας και προστασία του περιβάλλοντος της 
Άνδρου.

Σε αυτήν την κατεύθυνση κεντρικό ρόλο µπορούν να 
έχουν πρωτοβουλίες ΚΑλΟ (Κοινωνικής & Αλλη-
λέγγυας Οικονοµίας). Μέσα από το ισχύον νοµοθετικό 
πλαίσιο συνεταιριστικά σχήµατα ΚΑλΟ µπορούν να 
αναλάβουν τµήµατα µιας κυκλικής οικονοµίας, 
όπως η ανακύκλωση υλικών, µε όφελος για τους 
συνεταιρισµένους και την ανδριώτικη κοινωνία.

• Αναδεικνύουµε το εκτεταµένο δίκτυο των µονο-
πατιών του νησιού, ενισχύουµε µε πόρους τη 
συντήρηση του δικτύου.

• Ενισχύουµε τις προσπάθειες  για συντήρηση, 
αναστήλωση και ανάδειξη του Πύργου Μπίστη, του 
Ελληνιστικού Πύργου του Αγίου Πέτρου, του 
µεταβυζαντινού µοναστηριού του Παντοκράτορα 
και της Φάµπρικας. Διεκδικούµε τη σταθερή και 
καθηµερινή πρόσβαση τόσο στον αρχαιολογικό 
χώρο της Υψηλής, όσο και στο Μουσείο Παλαιό-
πολης. Αναδεικνύουµε όλα τα ιστορικά, θρησκευ-
τικά, αρχαιολογικά και βιοµηχανικά µνηµεία. Στη-
ρίζουµε τη λειτουργία του σπηλαίου «Φόρος» στο 
Αλαδινού.

• Συνεργαζόµαστε άµεσα µε τα Ιδρύµατα του νησιού και το Φεστιβάλ Άνδρου για να συνθέσουµε 
συνεργατικά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα πολιτισµού που θα ξεκινάει από τον Μάιο και θα 
εκτείνεται  µέχρι  και τον  Οκτώβριο.
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• Στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας και µε τη συµβολή των Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων, των 
Δασκάλων και των Καθηγητών, αλλά και όλων των πολιτιστικών µας συλλόγων εκπονούµε πρό-
γραµµα πολιτισµού και  διατήρησης  της τοπικής  µας παράδοσης, για τα σχολεία όλων των  βαθµίδων.

• Αναδεικνύουµε και εκµεταλλευόµαστε το κτίριο του Πολιτιστικού στον  Όρµο Κορθίου. Υλοποιούµε το 
αίτηµα  για  µετονοµασία  του  σε  «Ιωάννης  Γλυνός».

• Διεκδικούµε την παραχώρηση προς τον Δήµο Άνδρου του Ξενία και προχωράµε σε ένταξη του 
ακινήτου σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα για την αποκατάστασή του.

• Σε συνεργασία µε το Προεδρείο του Μουστακείου Κληροδοτήµατος, συµβάλλουµε στην ορθολογική 
εκµετάλλευση του Κτιρίου του Κληροδοτήµατος προς όφελος της τοπικής κοινότητας και του συνόλου 
του  νησιού. Συναποφασίζουµε  µε  την  Τοπική Κοινότητα για  το είδος της χρήσης  του.

• Στηρίζουµε σε συνεργασία µε τους πολιτιστικούς συλλόγους, την Περιφέρεια και τους δηµότες, την 
αναβίωση των «Κορθιανών», τα «Μπατσιώτικα» και κάθε άλλης πολιτιστικής, τοπικής -κατά κοινότητα 
και  χωριό- δραστηριότητας.

Υποδοµές και  Ανάπτυξη

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός τόπου είναι η ισχυρή παρουσία ανθρώπων σε αυτόν. 
Ταυτόχρονα και παράλληλα όµως απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η ύπαρξη όλων εκείνων των 
αναγκαίων υποδοµών που απαιτούνται για την αξιοπρεπή διαβίωση και παραµονή των ανθρώπων σε 
κάθε τόπο. 

Σε επίπεδο έργων υποδοµών, το νησί πρέπει να περάσει µε ταχείς ρυθµούς από το µηδενικό σηµείο 
που βρίσκεται σήµερα σε άµεση εκκίνηση όσων έργων έχουν επανειληµµένα εξαγγελθεί, που παρά το 
γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε πληθώρα χρηµατοδοτικών προγραµµάτων δεν εντάχθηκαν ώστε 
να ξεκινήσει  η κατασκευή  τους:



• Παραλαµβάνουµε και ολοκληρώνουµε σε συνεργασία µε την Περιφέρεια και το Υπουργείο Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής  Πολιτικής  το  αλιευτικό  καταφύγιο  Όρµου  Κορθίου

• Προωθούµε την υλοποίηση του έργου για το τουριστικό καταφύγιο Μπατσίου µε βάση την υφιστάµενη 
χρηµατοδότηση καθώς και σε άµεση ανάθεση της ακτοµηχανικής µελέτης, αλλά και  την εξεύρεση 
πόρων  για την  αποκατάσταση  και την  ανάδειξη της  παραµεληµένης  παραλίας του Μπατσίου.

• Στηρίζουµε την προσπάθεια για το νέο στρατηγικό σχέδιο στο «Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιµένων» 
(Π.Ε.Α.Λ.), που αποσκοπεί στη συνολική αναβάθµιση της θαλάσσιας επικοινωνίας του λιµανιού του 
Γαυρίου.

• Προχωράµε σε χωροταξική µελέτη του νησιού σε συνεργασία µε την Περιφέρεια και το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, καθώς η απουσία χωροταξίας στο νησί ήδη στοιχίζει. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η 
αδειοδότηση εγκατάστασης σιλό τσιµέντου στον κάµπο του Γαυρίου.

• Στηρίζουµε τη µελέτη µε βάση την υφιστάµενη χρηµατοδότηση για την κατασκευή του «Κλειστού 
Γυµναστηρίου Άνδρου»  στο Γαύριο,  έργο  πνοής  για  όλο  το νησί  µας.

• Καταθέτουµε µελέτη και αίτηµα χρηµατοδότησης για τη συντήρηση και βελτίωση του ανοιχτού 
γηπέδου  στη  Χώρα.

• Συνεχίζουµε τις παρεµβάσεις µας προς το Υπουργείο Οικονοµικών για την οριστική επίλυση του 
προβλήµατος  των  δεσµευµένων  περιουσιών στην περιοχή  του  Γαυρίου.

• Προχωράµε  σε  σύνταξη σχεδίων  πόλης, σταδιακά για  όλους τους οικισµούς  του  νησιού.

• Αναµορφώνουµε  το  παράκτιο  µέτωπο  σε Γαύριο, Μπατσί και  Όρµο  Κορθίου.

• Δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε δηµοτική ενότητα να έχει τουλάχιστον µία παραλία µε 
γαλάζια  σηµαία.

• Προγραµµατίζουµε, θέτουµε προτεραιότητες και υλοποιούµε µικρά έργα αποκαταστάσεων και συντή-
ρησης σε όλα τα χωριά µε τη στήριξη και τη συνεργασία του κάθε τοπικού συµβουλίου και των εκ-
προσώπων του. 

• Συντηρούµε και αποκαθιστούµε άµεσα ζηµιές, κατόπιν σχεδιασµού και προγραµµατισµού, στα σχο-
λικά κτίρια.

• Σε συνεργασία µε την Περιφέρεια βελτιώνουµε το υπάρχον οδικό δίκτυο. Φροντίζουµε για τον απο-
τελεσµατικό έλεγχο των παράνοµων διανοίξεων οδών µε σκοπό την εξυπηρέτηση µικροσυµ-
φερόντων, που πραγµατοποιούνται σε βάρος των περιουσιών των κατοίκων και του φυσικού περι-
βάλλοντος.
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Το µείζον ζήτηµα της χωροθέτησης του ΧΥΤΥ διαίρεσε την Άνδρο. Η πραγµατικότητα για το θέµα είναι   
µία, καθώς είναι παραδεκτό ότι ενώ το σηµείο που έχει επιλεγεί είναι ακατάλληλο από άποψη 
κεντροβαρικότητας, κόστους µεταφορών (το οποίο θα το πληρώνουµε όλοι µας από τα δηµοτικά τέλη), 
ανυπαρξίας κατάλληλου οδικού δικτύου, ενστάσεων για την επιβάρυνση των υδάτων που υδροδοτούν 
την ευρύτερη περιοχή, κλπ., απουσίασε κάθε προσπάθεια αντιµετώπισης του προβλήµατος. Αποτέλεσµα 
η έκδοση της Α.Ε.Π.Ο µε πολύ αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, που αποδεικνύει περίτρανα την 
προβληµατική της θέσης. Αυτή τη στιγµή εκκρεµεί προσφυγή των κατοίκων στο ΣτΕ η οποία αναµένεται 
να εξεταστεί τους επόµενους µήνες. Σε αυτή την έντονη κοινωνική και πολιτική διαµάχη γίναµε µάρτυρες 
θλιβερών καταστάσεων, ελιγµών και ανίερων συµµαχιών (των νυν Δηµάρχου και νυν Επάρχου  
Άνδρου) που είχαν σαν αποτέλεσµα την απαξίωση θεσµών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
του νησιού µας.

Η « Άνδρος της Ζωής µας» µόλις αναλάβει τη διοίκηση του 
Δήµου δεσµεύεται να πάρει άµεσα όλες τις απαραίτητες 
πρωτοβουλίες, ώστε να δοθεί το συντοµότερο οριστική 
λύση στο πρόβληµα της διάθεσης των υπολειµµάτων και 
γενικότερα στη διαχείριση των απορριµµάτων του νησιού 
µέσα από µια ολιστική προσέγγιση. Έµφαση αποδίδουµε 
πρωτίστως στην ανακύκλωση, για την οποία η σηµερινή 
δηµοτική αρχή απέτυχε, καθώς µέχρι σήµερα στην  Άνδρο 
το ποσοστό ανακύκλωσης επί του συνολικού όγκου των 
απορριµµάτων  είναι  σχεδόν  µηδενικό. Σηµειώνεται  ότι  

Άλλωστε  οι διεθνείς σύγχρονες αντιλήψεις αλλά και οι στόχοι που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη 
διαχείριση των σκουπιδιών, περνάνε πλέον µέσα από τα στάδια της πρόληψης, επαναχρησιµοποίησης, 
ανακύκλωσης, επεξεργασίας και διάθεσης υπολείµµατος στο πλαίσιο της κυκλικής οικονοµίας και της 
διαλογής στην πηγή και τον διαχωρισµό των απορριµµάτων σε επιµέρους ρεύµατα, όπως χαρτί, 
πλαστικό, µέταλλο, γυαλί, οργανικά απόβλητα, κ.ά.

Η « Άνδρος της Ζωής µας» παρακολουθεί µε ενδιαφέρον τα εφαρµοσµένα παραδείγµατα ανακύκλωσης 
των ευρωπαϊκών πόλεων προσαρµόζοντάς τα στις τοπικές ιδιαιτερότητες, έτσι ώστε να δηµιουργή-

 

σουµε  το βέλτιστο µοντέλο που θα περιορίζει στο µέγιστο βαθµό  τα σύµµεικτα απορρίµµατα.

Διαχείριση απορριµµάτων

Η Άνδρος ως νησιωτική περιοχή έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι υπηρεσίες Κοινωνικής 
Πολιτικής και Υγείας πρέπει να αντιµετωπιστούν σε συγκεκριµένα πλαίσια. Για αυτό και οφείλει η Κοι-
νωνική Πρόνοια του Δήµου να βασιστεί σε «χωροταξικό σχεδιασµό», ανάλογα µε τη µεταβλητή φύση  
των προβληµάτων αλλά και των τοπικών χαρακτηριστικών. Έναν σχεδιασµό, µε προσδιορισµένο χώρο, 
που να έχει πόρους,  ανάγκες, δοµές και  τοπικά στοιχεία και που µπορεί  να γίνει µε δύο  τρόπους.

Κοινωνική πολιτική – Καθηµερινότητα

1) Με τη δηµιουργία και εφαρµογή ανθρώπινων ενεργειών, όπως η ενίσχυση της έννοιας του εθελο-
ντισµού,η κοινωνική αλληλεγγύη, η ενίσχυση του ρόλου του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», η 
δηµιουργία κοινωνικών δοµών κλπ.

2) Ως πλαίσιο ειδικών/τοπικών χαρακτηριστικών µε συγκεκριµένες ανάγκες αλλά και διευκολύνσεις, 
όπως η µόνιµη σύνδεση των αποµακρυσµένων περιοχών µε τα κέντρα, η κινητικότητα ΑµεΑ και γενι-
κότερα η  υποστήριξη των ευάλωτων  οµάδων.

για την οµαλή και βιώσιµη λειτουργία ενός ΧΥΤΥ απαιτείται να γίνεται ανακύκλωση που θα φθάνει σε 
ποσοστό έως  80%. Αυτό αποδεικνύει την ελλιπή προετοιµασία από τη δηµοτική αρχή για τη λύση που η 
ίδια  έχει  προκρίνει.
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Συµπατριώτισσες  / Συµπατριώτες ,

Το 2014 τολµήσαµε και κάναµε µια νέα αρχή. Ενεργοποιήσαµε νέους ανθρώπους να µπουν µπροστά,    
να έλθουν στο προσκήνιο της τοπικής αυτοδιοίκησης και να ζητήσουν τη στήριξη σας για το σήµερα και  
το  αύριο της Άνδρου.

Με τη δική σας ψήφο, τη δική σας στήριξη, µε πείσµα και διάθεση προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο 
καταφέραµε, πάντα στα µέτρα του εφικτού, να σταθούµε δίπλα στους συµπολίτες µας. Με την πεποίθηση 
ότι σταθήκαµε στο ύψος των περιστάσεων και ανταπεξήλθαµε στο έργο που µας αναθέσατε, ερχόµαστε 
ΣΗΜΕΡΑ να ζητήσουµε εκ νέου την ψήφο σας, χωρίς να έχουµε µηχανισµούς, χωρίς να στηριζόµαστε 
στη διαπλοκή, µε συµµάχους µόνον εσάς!

Σας καλούµε να συµβάλετε όλοι µε την ψήφο σας στη νέα 4ετία που έρχεται στην Άνδρο! Σας καλούµε               
να  στηρίξετε  την  «Άνδρο της  Ζωής µας»  διαβεβαιώνοντάς σας ότι δεν είµαστε όλοι  ίδιοι!

Συµπατριώτισσες  / Συµπατριώτες,
Την Κυριακή στις 26 του Μάη, ας σκεφτούµε διπλά και τριπλά πριν πάµε στην κάλπη: ποιον πρέπει να 
ψηφίσουµε, ποιον πρέπει να εκλέξουµε, ποιος θα προστατεύσει καλύτερα τα συµφέροντα του νησιού µας 
και όχι συµφέροντα άλλων…

Ποιος µπορεί να υλοποιήσει έργα υποδοµών µε διαφάνεια και αξιοποιώντας στο έπακρο το δηµόσιο 
χρήµα…

Ποιος µπορεί να αντιµετωπίσει  ισότιµα το πολύτιµο δυναµικό του Δήµου Άνδρου, να συνεργαστεί µε 
όλες και όλους διευκολύνοντας το έργο τους και µεριµνώντας για την επιµόρφωσή τους…

Ποιος θα λειτουργήσει σύννοµα τα συλλογικά όργανα του Δήµου και τις Επιτροπές και θα εκσυγχρονίσει 
τις  λειτουργίες  και  υπηρεσίες  του  Δήµου;

Ποιος µπορεί να δηµιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις που θα συνδέσουν και θα παράξουν πρα-
γµατικό όφελος στον τουρισµό, στον πολιτισµό, στην αγροδιατροφή και στο περιβάλλον σε συνθήκες 
βιώσιµης  ανάπτυξης;

Ποιος µπορεί να συντάξει και να υλοποιήσει έναν στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό αξιοποιώντας 
όλες  τις  διαθέσιµες  δυνάµεις  του  τόπου  για την ανάπτυξη  της Άνδρου;

Ποιος µπορεί να αναδείξει την άυλη πολιτιστική µας κληρονοµιά, το ανθρωπογενές περιβάλλον της 
Άνδρου, τη µουσική της, τις  παραδόσεις της, τις  περιοχές  NATURA;

Ανδριώτισσα & Ανδριώτη, 
Η Άνδρος µε αναρίθµητα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, περιβαλλοντικά και πολιτισµικά, µπορεί να πρωτα-
γωνιστήσει σε δράσεις αειφορίας, πολιτιστικής εξωστρέφειας, ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και κοι-
νωνικής  συνοχής.

Χρειαζόµαστε ΑΜΕΣΑ την Πολιτική Αλλαγή που µπορεί να φέρει ο συνδυασµός µας η «Άνδρος της   
Ζωής  µας»! 

Μην αφήσεις να σε ξεγελάσουν ακόµα µία φορά τα δίπολα, τα στηµένα γκάλοπ, οι σίγουροι νικητές, οι 
επικρατέστεροι και η αθλιότητα του εκβιασµού της δεύτερης Κυριακής, ο άσος που κρατάνε στο µανίκι 
τους,  για  συµβιβασµούς  και  αγοραπωλησίες συνειδήσεων  και  ψήφων κάτω  από  το  τραπέζι. 

Στις 26 Μάη αλλάζουµε το ύφος και το ήθος του δηµόσιου πολιτικού διαλόγου, αλλάζουµε την Άνδρο, 
αλλάζουµε τον  Δήµο  Άνδρου!

Στις 26  Μάη  στηρίζουµε,  ψηφίζουµε όλοι τον συνδυασµό ! Η ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

µε  το ψηφοδέλτιο του Γιάννη Καπάκη...
ΟΛΟΙ  την Κυριακή στην κάλπη...ΟΛΟΙ  την Κυριακή στην κάλπη...

µε  το ψηφοδέλτιο του Γιάννη Καπάκη...

για τη νέα εποχή στην ΑΝΔΡΟ ΤΗΣ  ΖΩΗΣ  ΜΑΣ!για τη νέα εποχή στην ΑΝΔΡΟ ΤΗΣ  ΖΩΗΣ  ΜΑΣ!

Ονειρευόµαστε (και θα κάνουµε το όνειρο πραγµατικότητα) να αλλάξουµε το νησί µας µε προτάσεις που 
δεν εµπαίζουν, αλλά τιµούν και σέβονται τους Ανδριώτες!


