7.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΜΈΡΙΜΝΑ
•	Αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς
πόρους της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου για να δημιουργήσουμε
ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό
πλέγμα υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, Δημόσιας Υγείας
και Ψυχικής Υγείας . Επενδύουμε
στη μείωση των ανισοτήτων στην
κατανομή των δομών και υποδομών
υγείας, ώστε αυτές να καλύπτουν όλα
τα νησιά της Περιφέρειας.
•	Επεκτείνουμε και διασφαλίζουμε την
λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας
και των Δομών αντιμετώπισης της
φτώχειας. Συνεργαζόμαστε δημιουργικά με τους Δήμους, την Εκκλησία
και με εθελοντικές ομάδες πολιτών.
•	Στηρίζουμε τις ευάλωτες ομάδες
συμπολιτών μας διευκολύνοντας την
καθημερινότητά τους και την ένταξη
τους στην αγορά εργασίας.

8.

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ.
(ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉΑΝΤΙΠΛΗΜΥΡΙΚΆ)

μας. Ο κίνδυνος δεν μπορεί να μηδενιστεί. Μπορεί, όμως, σημαντικά να
τον περιορίσουμε. Εφαρμόζουμε ένα
ολοκληρωμένο περιφερειακό σχέδιο
προστασίας για να αντιμετωπίσουμε
τις νέες συνθήκες που συνδέονται με
την κλιματική αλλαγή σε κάθε νησί.
•	Προωθούμε οικοσυστημικές παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της
διάβρωσης των ακτών με βιώσιμα και
περιβαλλοντικά συμβατά αποτελέσματα.
•	Επενδύουμε στον συστηματικό έλεγχο του κινδύνου που προκαλείται από
πλημμύρες ή κλιματικές μεταβολές
(ξηρασία).
•	Ενισχύουμε τις υποδομές και υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης
φυσικών καταστροφών.

9.

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ –
ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ –
ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ
•	Ολοκληρώνουμε το μεγάλο πρόγραμμα σχολικής στέγης και διασφαλίζουμε την επάρκεια και ποιότητα των
σχολικών υποδομών σε όλα τα νησιά.
•	Ενισχύουμε τα προγράμματα υποδομής και στέγασης τους Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και τον εργαστηριακό και ερευνητικό εξοπλισμό.

•	Στηρίζουμε τους Δήμους σε όλα τα
νησιά για την κατασκευή σύγχρονων
αθλητικών υποδομών και τις αθλητικές διοργανώσεις. Ενισχύουμε τον
ερασιτεχνικό αθλητισμό .
•	Προωθούμε προγράμματα συμμετοχής και υποστήριξης των νέων για
την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την διαρκή
επιμόρφωση, την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

10.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΌ –
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΌ
•	Διεκδικούμε και απαιτούμε την αποσυμφόρηση των νησιών.
•	Απαιτούμε την εφαρμογή πολιτικών
ενίσχυσης και αντιμετώπισης των
προβλημάτων σε όλους τους τομείς
της οικονομικής ζωής που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις του προσφυγικού.
•	Στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και
την τοπική οικονομία των νησιών
που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση.

•	Σε αντίξοες συνθήκες και ακραία καιρικά φαινόμενα ανταποκρινόμαστε
στις ανάγκες προστασίας της ζωής
και της περιουσίας των συμπολιτών

Με εμπιστοσύνη
και ευθύνη
προχωράμε
facebook.com/christkalogirou
twitter.com/christkalogirou
youtube.com/channel/UCbCpS6_M7uvalVUtseY9sNQ

www.christianakalogirou.gr

ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΆ ΜΑΣ

1.

Με ευθύνη, η παράταξή μας «Εμείς για το Αιγαίο», παρουσιάζει σήμερα με τρόπο
κωδικοποιημένο, τους κεντρικούς άξονες και τις βασικές κατευθύνσεις κεντρικών
επιλογών, προγραμματισμού και δράσης για την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.
Προχωράμε με πνεύμα ενότητας και δημιουργικής συμμετοχής. Με ρεαλιστικές
και υλοποιήσιμες επιλογές, με αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση, σχέδιο και όραμα, ώστε
μέρα με τη μέρα, με κάθε μικρό και μεγάλο έργο, με κάθε πρωτοβουλία, παρέμβαση
και δράση μας, να διαμορφώνουμε σταθερά, προοδευτικά και αποτελεσματικά μια
καλύτερη ποιοτικά παντού ζωή στον τόπο μας.
Από την αγροδιατροφή μέχρι την ενίσχυση του τουρισμού και του πολιτισμού
μας, από το περιβάλλον, την ενέργεια, τους υδάτινους πόρους, μέχρι την πολιτική
προστασία, τις υποδομές και τα δίκτυα, από την εκπαίδευση μέχρι την καινοτομία
και την επιχειρηματικότητα, όλο αυτό το εύρος των αιτημάτων και των αναγκών
μας βρίσκει έτοιμους να εργαστούμε αποτελεσματικά. Και με τη δύναμη της δική
σας εμπιστοσύνης, της δικής σας εμπιστοσύνης και της δικής μας ευθύνης, να
προχωρήσουμε.
Οι δράσεις και τα έργα στηρίζουν στην πράξη τον στόχο για μια καλύτερη ζωή στον
τόπο μας. Με επίγνωση των συνθηκών και των δυσκολιών που συνοδεύουν την
εποχής μας, ακούραστα θα εργαστούμε, με πνεύμα συνεργασίας, για να βελτιώσουμε
την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, να
δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να βελτιώσουμε το εισόδημα των παραγωγών
μας. Στηρίζοντας στην πράξη ιδιαίτερα και με προσήλωση τους συνανθρώπους μας
που έχουν ανάγκη.
Το μέλλον είναι πάντα δική μας απόφαση.
Οι άνθρωποι κάνουν την απόφαση πράξη.
Με τη δική σας εμπιστοσύνη προχωράμε.

«Εμείς, για το Αιγαίο»

3.

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΉ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ

•	Ανάδειξη των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των προϊόντων μας.
•	Προστασία, πιστοποίηση, προώθηση
σε νέες αγορές, ενίσχυση της
παραγωγής και του εισοδήματος
των παραγωγών μας. Νέες θέσεις
εργασίας. Ερευνητικά προγράμματα
σε συνεργασία με πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα.
•	Προστασία καλλιεργειών,
αντιμετώπιση ζωονόσων,
βελτίωση αγροτικών υποδομών
και προσβάσεων, εκσυγχρονισμός
αλιευτικών υποδομών, προστασία
αλιευτικών πόρων.
•	Ενθάρρυνση και ενίσχυση
συνεταιριστικών προσπαθειών,
ιδίως των γυναικών και των νέων.
Η κοινή προσπάθεια και δράση
πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα.

•	Συνέχιση του μεγάλου και σπουδαίου έργου που ήδη γίνεται για την
ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων.
Έμφαση στον νεότερο πολιτισμό και
στη στήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, ιδίως των νέων δημιουργών.
•	Ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς, ενίσχυση τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και στήριξη
των ερασιτεχνικών σχημάτων (θέατρο,
χορός, μουσική, φωτογραφία κλπ).
•	Ψηφιοποίηση και ανάδειξη ιστορικών
αρχείων. Ενίσχυση εκσυγχρονισμού
υποδομής και εξοπλισμού μουσείων
και μουσειακών συλλογών.
•	Υποστήριξη δημιουργίας και καθιέρωσης σημαντικών φεστιβάλ σε κάθε
νησί, ανάλογα με την παράδοση και
τον προσανατολισμό του τοπικού
πολιτιστικού δυναμικού.

2.

4.

ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ
•	Ταυτότητα σε κάθε νησί. Προορισμός.
Ιστορία. Ο μύθος του κάθε νησιού.
Ασφάλεια και φιλοξενία. Επισκέπτες
εμπειρίας, όχι μόνο τουρίστες. Σύνδεση
με τοπική παραγωγή, ήθη και έθιμα.
•	Ανάδειξη και διασφάλιση προσβασιμότητας και λειτουργικότητας- επισκεψιμότητας αρχαιολογικών χώρων
και περιοχών φυσικού κάλλους. Ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών
μορφών τουρισμού με έμφαση στα
τοπικά προϊόντα και στους φυσικούς
μας πόρους, καθώς τα νησιά μας διατηρούν την αυθεντικότητα του τοπίου
τους με ήπια τουριστική ανάπτυξη και
με σεβασμό στα στοιχεία του ιδιαίτερου φυσικού κάλους.
•	Ανάδειξη θεματικών προορισμών
(ιαματικά, κάστρα, παραδοσιακοί,
μεσαιωνικοί και αγροτικοί οικισμοί
και μνημεία). Ισχυρά τοπόσημα. Σε
στενή συνεργασία και με τους άλλους
τοπικούς φορείς.

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ –
ΕΝΈΡΓΕΙΑ – ΥΔΆΤΙΝΟΙ
ΠΌΡΟΙ
•	Επενδύουμε στην προστασία και
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος
και των περιοχών φυσικού κάλους των
νησιών. Συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά και στηρίζουμε τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
•	Ολοκληρώνουμε τα δίκτυα και τις
υποδομές διαχείρισης λυμάτων
καλύπτοντας και τους μικρότερους οικισμούς και τις τουριστικές περιοχές.
•	Στηρίζουμε και χρηματοδοτούμε
τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων και τους Δήμους για την
υλοποίηση σύγχρονων μεθόδων και
συστημάτων διαχείρισης, δίνοντας
έμφαση στην ανακύκλωση. Εξασφαλίζουμε στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους
στα σύγχρονα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ελαιοτριβεία,
τυροκομεία, σφαγεία κλπ)
•	Επενδύουμε στην περιβαλλοντική
εκπαίδευση. Στηρίζουμε τα κέντρα
περιβάλλοντος στα νησιά.

•	Στηρίζουμε δράσεις εξοικονόμησης
ενέργειας σε κτήρια δημόσια και
ιδιωτικά. Ενισχύουμε τη χρήση ΑΠΕ
και προωθούμε τους ενεργειακούς
συνεταιρισμούς.
•	Προστασία υδάτινων πόρων και οικοσυστημάτων με εφαρμογή σχεδίου
διαχείρισης σε συνεργασία με τους
Δήμους των νησιών μας.
•	Κατασκευή ταμιευτήρων και σύγχρονων αρδευτικών δικτύων. Εφαρμογή
προγραμμάτων εμπλουτισμού υδροφορέων, προστασίας από την υφαλμύρωση και μείωσης της κατανάλωσης.

5.

ΥΠΟΔΟΜΈΣ – ΔΊΚΤΥΑ
•	Ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών έργων. Έμφαση σε έργα οδικής ασφάλειας. Προτεραιότητα σε έργα σύνδεσης
των οικισμών μεταξύ τους με τις πύλες
εισόδου των νησιών και τις παραγωγικές και τουριστικές περιοχές.
•	Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών.
Σχεδιασμός και στήριξη της λειτουργίας υδατοδρομίων.
•	Ενίσχυση των υποδομών υποδοχής
κρουαζιέρας. Συνεχής προσπάθεια
βελτίωσης των δρομολογίων και του
επιπέδου εξυπηρέτησης ιδίως των
μικρών νησιών από σύγχρονα πλοία.

6.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ
•	Αξιοποιούμε τις περιφερειακές δομές,
μηχανισμούς και υπηρεσίες για την
υποστήριξη της Καινοτομίας, της
Κοινωνικής Οικονομίας, της Απασχόλησης, της Αγροτικής Ανάπτυξης,
της Επιχειρηματικότητας, χωρίς
περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια και
σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
•	Ενισχύουμε τις επιχειρηματικές
συνεργασίες με τα ακαδημαϊκά και
ερευνητικά ιδρύματα για την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής
και την αξιοποίηση των τοπικών
προϊόντων.

