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Γαύδος, ένας επίγειος Παράδεισος…

 Η Γαύδος αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και ως εκ τούτου της

Ευρώπης. Διοικητικά ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Χανίων, της

Περιφέρειας Κρήτης. Με μια μακραίωνη ιστορία, «το νησί της Καλυψούς» έχει

δώσει το δικό του «στίγμα» στην ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία.

 Το μοναδικό περιβάλλον του νησιού (δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλο το

νησί ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000 και προστατεύεται από την ελληνική και

ευρωπαϊκή νομοθεσία), η ιστορία του, το φιλόξενο πνεύμα των κατοίκων

που δεν κατάφερε ο χρόνος να αλλοιώσει, τα τοπία που συνεχώς

αναδιαμορφώνει η θάλασσα καθώς το αγκαλιάζει με την αλμύρα της, αλλά

και η αγάπη των επισκεπτών του, καθιστούν το νησί ως έναν επίγειο

παράδεισο.

 Πρωτεύουσα της 

Γαύδου είναι το 

Καστρί.



Ο Δήμος Γαύδου
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Γαύδου αποτελείται από 13 δημοτικούς συμβούλους και τη Δήμαρχο.

Αντιδήμαρχος (άνευ αμοιβής) επί των Οικονομικών θεμάτων έχει οριστεί ο κ. Σταύρος
Μαραβελάκης και Αντιδήμαρχος επί των θεμάτων καθαριότητας και πολιτικής προστασίας ο κ.
Μιχαήλ Λαμπάκης. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο κ. Γιώργος Μπαλαμπάκης.

 Εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο της Γαύδου είναι περίπου 250 άτομα, ενώ οι μόνιμοι
κάτοικοι του νησιού δεν ξεπερνούν τους 100. Ο Δήμος είναι υποστελεχωμένος με
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι διαθέτει έναν μόνιμο διοικητικό υπάλληλο. Λόγω της εν
λόγω υποστελέχωσης, δεν διαθέτουμε αρκετές υπηρεσίες όπως άλλοι δήμοι της
χώρας έχουν στη διάθεσή τους. Μέσω προγραμματικών συμβάσεων με άλλους
οργανισμούς καταφέρνουμε και ξεπερνάμε (έστω κι αν αυτό γίνεται μετ’ εμποδίων) τη
συγκεκριμένη έλλειψη.

 Οι περαιτέρω εργασίες που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας,
υποστηρίζονται από υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως στον
ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης, καθώς και σε επίπεδο έργων. Σε αυτό
το σημείο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως ζωτικής σημασίας ρόλο, παίζει το «φιλότιμο» και η
ευαισθησία αρκετών αιρετών, αλλά και κατοίκων του νησιού μας, οι οποίοι με αίσθημα ευθύνης
βοηθούν στην αποπεράτωση των αναγκαίων για το καλό του νησιού μας εργασιών.



Υπηρεσίες, Αρχές
 Διαθέτει ένα δημοτικό σχολείο, στο οποίο μαθητεύουν δύο παιδιά και ένα

νηπιαγωγείο, το οποίο έχει επίσης δύο μαθητές.

 Στο νησί επιπλέον υπάρχει αγροτικό ιατρείο, το οποίο στελεχώνεται από

ιατρούς (συνήθως αγροτικούς), οι οποίοι έρχονται στο νησί μας από το

Κέντρο Υγείας Καντάνου.

 Σε επίπεδο Αρχών, στο νησί υπηρετεί ένας μόνιμος αστυνομικός (το

καλοκαίρι υπάρχει και δεύτερος) και δύο πυροσβέστες, ενώ τους θερινούς

μήνες στο νησί υπάρχει και εκπροσώπηση του λιμενικού σώματος.

 Από το 2020 έχουμε την χαρά να φιλοξενείται στο νησί επί μονίμου βάσεως

στρατιωτικό σώμα και πιο συγκεκριμένα το Ε.Φ. Γαύδου.



Καθαριότητα – Ανακύκλωση 
«Γαύδος, καθαρό νησί»

 Παρά τις αντίξοες συνθήκες (ισχνή διασύνδεση με την υπόλοιπη Κρήτη, έλλειψη
προσωπικού καθαριότητας, κλπ), αλλά με συγκεκριμένες ενέργειες και
στοχευμένες πρακτικές, τόσο τα στελέχη του Δήμου, όσο και οι κάτοικοι του
νησιού, έχουν καταφέρει μέσα σε ένα αρκετά μικρό χρονικό διάστημα να έχουν
πετύχει το στόχο τους που δεν είναι άλλος από ένα καθαρό νησί!

 Ο Δήμος Γαύδου διαθέτει 2 απορριμματοφόρα. Το ένα μάλιστα, καταφέραμε να
το αποκτήσουμε εντός του 2021 με χρηματοδότηση του προγράμματος
«Φιλόδημος 2». Πρόκειται για ένα σύγχρονο απορριμματοφόρο, το οποίο
αποτελεί βασικό εργαλείο της καθημερινής μας προσπάθειας σε ότι αφορά τη
συλλογή των απορριμμάτων.

 Επιπλέον, διαθέτουμε ένα φορτηγό με αλυσιδάκι το οποίο αξιοποιείται κυρίως στη
μεταφορά των σκαφών βαρέου τύπου

 και πλέον με την «στροφή» της Γαύδου στην πράσινη ενέργεια, αποκτήσαμε και
δύο ηλεκτροκίνητα οχήματα (ημιφορτηγά), τα οποία αξιοποιούνται πλήρως στον
ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας και κυρίως στην ανακύκλωση.



Καθαριότητα - Ανακύκλωση - Διαλογή στην Πηγή                

«Γαύδος, καθαρό νησί»

Το μεγάλο μας στοίχημα, η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, το οποίο με μεγάλη ικανοποίηση μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε κερδίσει, είναι η Ανακύκλωση
και η Διαλογή στην Πηγή!

 Γυαλί – Αλουμίνιο – Πλαστικό – Χαρτί - Οργανική Ύλη

 Σε αρκετά σημεία του νησιού έχουν τοποθετηθεί ειδικά κυτία συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί), όπου σε
πρώτη φάση επιτυγχάνεται η συλλογή των παραπάνω, σε δεύτερη η μεταφορά τους από ειδικό απορριμματοφόρο του Δήμου προς το
κεντρικό σημείο αποθήκευσής τους και σε τρίτο στάδιο η μεταφορά τους με ειδικό δρομολόγιο προς τη ΔΕΔΙΣΑ.

 Γυαλί

 Τα γυάλινα σκεύη πετάγονται στους ειδικούς μπλε κάδους.

 Αλουμίνιο

 Τα κουτάκια αλουμινίου αφού συμπιεστούν (απευθύνεται κάλεσμα με οδηγίες προς τους επισκέπτες και τους κατοίκους) πετάγονται σε ειδικά
συρμάτινα καλάθια με τη σχετική ένδειξη.

 Πλαστικά μπουκάλια

 Συμπίεση και απόρριψή τους σε ειδικά συρμάτινα καλάθια με τη σχετική ένδειξη και το καπάκι τους χωριστά

 Σκληρό πλαστικό

Ο Δήμος έχει προμηθευτεί ηλεκτρικό shrudder με το οποίο θρυμματίζονται τα σκληρά πλαστικά και μειώνεται δραστικά ο όγκος τους.

 Οργανική Ύλη (αποφάγια)

 Πέραν τούτου, η ανακύκλωση στο νησί δεν σταματά μόνο στα παραπάνω υλικά, αλλά αντιθέτως επιτυγχάνεται «ανακύκλωση και διαλογή
στην πηγή» σε επίπεδο υπολειμμάτων τροφών και η επαναχρησιμοποίησή τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται ως εξής: οι
κάτοικοι (συμπεριλαμβανομένου και των επιχειρήσεων εστίασης) συγκεντρώνουν τα υπολείμματα τροφών σε σακούλες με τις οποίες τους
έχει προμηθεύσει ο Δήμος και στη συνέχεια τις αδειάζουν σε λάκκο που βρίσκεται σε συγκεκριμένο μέρος στο νησί, όπου τα ζώα των
κατοίκων τρέφονται από αυτά. Βασική προϋπόθεση είναι να μην περιέχουν τίποτα πλαστικό ή οτιδήποτε πέραν υπολειμμάτων τροφών. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, αφενός επιτυγχάνεται η πολυπόθητη ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή, αφετέρου «κερδίζουμε» σε επίπεδο τροφών για
τα ζώα του νησιού.



Καθαριότητα
Προβλήματα - Προκλήσεις

 Προβληματική διασύνδεση Γαύδου με την υπόλοιπη Κρήτη κυρίως λόγω των έντονων
καιρικών φαινομένων

 Έλλειψη προσωπικού. Ο Δήμος Γαύδου δεν διαθέτει ούτε έναν μόνιμο υπάλληλο στον
ευαίσθητο τομέα της Καθαριότητας με αποτέλεσμα να βασιζόμαστε συνεχώς και εξ
ολοκλήρου στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αυτό έχει ως
συνέπεια, αρκετά συχνά, ιδίως το Καλοκαίρι, να μην έχουμε καθόλου προσωπικό. Σε αυτή
την περίπτωση, αιρετοί και εθελοντές του Δήμου μας αναγκάζονται οι ίδιοι να μαζεύουν τα
σκουπίδια, κάτι που δεν αποτελεί λύση επί μονίμου βάσεως, αλλά μια εναπόθεση στο
φιλότιμο και την ευαισθησία των κατοίκων που αγαπούν το νησί και θέλουν να βοηθήσουν
όπως μπορούν.

 Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει ενεργοποίηση του δικαιώματος που έχει ο
Δήμος Γαύδου στο ΣΜΑ Σφακίων όπου θα μεταφέρονται τα σύμμεικτα με το
απορριμματοφόρο μας όταν διευθετηθεί το θέμα του οδηγού που θα παραλαμβάνει το
όχημα στα Σφακιά.
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Οδοποιία
 Το οδικό δίκτυο της νήσου δημιουργημένο εδώ και 40 χρόνια περίπου, παρουσιάζει αρκετά προβλήματα,

με το καλύτερο του μέρος (ασφαλτοστρωμένο) να αποτελεί το οδικό τμήμα που συνδέει τον λιμένα με το

Καστρί.

 Με την ελπίδα ότι θα ενταχθούμε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ένα αρκετά μεγάλο έργο

οδοποιίας, το οποίο θα αποκαταστήσει ένα σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στο ήδη υπάρχον οδικό

δίκτυο, κομμάτι του οποίου συνδέει το ελικοδρόμιο με το κεντρικό δίκτυο, θα λύσει ένα μέρος του

ευρύτερου προβλήματος οδοποιίας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού.

 Πέραν τούτου, άλλες δυο περιοχές του Δήμου μας

ασφαλτοστρώνονται, αξιοποιώντας κρατικούς

χρηματοδοτικούς πόρους.

 Η προσπάθεια που καταβάλλουμε για την αποκατάσταση του

οδικού δικτύου, έστω και τμηματικά, είναι μεγάλη. Δυστυχώς

όμως, δεν έχουμε τη δυνατότητα (έλλειψη προσωπικού,

έλλειψη τεχνικών υπηρεσιών και οικονομικών πόρων)

προκειμένου να αποκαταστήσουμε το οδικό δίκτυο στο

σύνολό του.

 Για τους παραπάνω λόγους και επειδή η άκρη της Ευρώπης

οφείλει να έχει ένα οδικό δίκτυο σύγχρονο, συμβατό με τις

ανάγκες της νήσου και της εποχής και πάνω απ’ όλα

ασφαλές, ζητούμε τη συνδρομή του ελληνικής πολιτείας

προκειμένου να καταφέρουμε να το αποπερατώσουμε.



Δρόμοι της Γαύδου
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Ενέργεια - Γαύδος, πράσινο νησί
 Το νησί ηλεκτροδοτείται από τη ΔΕΗ. Παρόλα αυτά και επειδή τα προβλήματα που

σχετίζονται με την ενέργεια είναι πολλά, αρκετοί κάτοικοι και επιχειρήσεις

ηλεκτροδοτούν τις οικίες ή τις επιχειρήσεις του κάνοντας χρήση γεννήτριας ή/και

φωτοβολταϊκών συσσωρευτών. Δυστυχώς, οι συχνές διακοπές ρεύματος είναι ένα

γεγονός που μας προβληματίζει ιδιαίτερα, κάτι που έχει σοβαρό αντίκτυπο στην

όποια ανάπτυξη προσπαθούμε να φέρουμε.

 Η στροφή της Γαύδου και η μετατροπή της σε ένα εξ ολοκλήρου «πράσινο» νησί σε

ενεργειακό επίπεδο, είναι ένας εκ των κορυφαίων στόχων μας.

 Έχουμε ήδη προμηθευτεί δυο ηλεκτροκίνητα

τρίκυκλα φορτηγά, έχουμε ενταχθεί στο

πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για

χρηματοδότηση της μελέτης που θα αφορά

την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης

ηλεκτροκίνητων οχημάτων και παράλληλα το

«βλέμμα» μας είναι στραμμένο προς νέα

προγράμματα αξιοποίησης χρηματοδοτικών

εργαλείων και πόρων που θα αφορούν την

πράσινη ενέργεια.



Ύδρευση

 Ένα εκ των μεγαλύτερων προβλημάτων που αντιμετώπιζε επί χρόνια η

ακριτική Γαύδος είναι αυτό της λειψυδρίας. Το νησί δεν διαθέτει φυσικές πηγές

υδάτων και ως εκ τούτου το νερό που χρειαζόμαστε για την εξυπηρέτηση

των βασικών μας αναγκών προέρχεται από άντληση υδάτινων πόρων μέσω

γεωτρήσεων.

 Οι έως τώρα γεωτρήσεις που υπάρχουν στη Γαύδο χρησιμοποιούνται για

άντληση υδρευτικών υδάτων.

 Μετά από μια μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε εντός του 2021 να έχουμε για

πρώτη φορά καθαρό και πόσιμο νερό και ένα δίκτυο ασφαλές, σύγχρονο

και αντάξιο των προσδοκιών μας.



Ύδρευση - Προβλήματα
 Ένας εκ των βασικών πυλώνων ανάπτυξης ενός μέρους αποτελεί η ύδρευση, κάτι που στη Γαύδο αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα,

καθώς οι υδάτινοι πόροι του νησιού είναι περιορισμένοι.

 Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η Γαύδος αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας:

 Δεν διαθέτει φυσικές πηγές υδάτων.

 Η ποσότητα των προερχόμενων από τις γεωτρήσεις υδάτων δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του νησιού (κυρίως κατά τη

θερινή περίοδο).

 Κατά τα προηγούμενα έτη, η έλλειψη επαρκούς ποσότητας υδάτων είχε ως συνέπεια τις συχνές διακοπές νερού.

 Παρόλα αυτά, μετά από μια μεγάλη προσπάθεια, εκπορευόμενη από «πείσμα», γνώση και όραμα για μια αξιοπρεπή «επιβίωση» στο

νησί, καταφέραμε για πρώτη φορά να έχουμε πόσιμο νερό. Και επειδή θέλουμε να έχουν πρόσβαση όλοι στο αγαθό, τοποθετήσαμε

δύο δημόσιες βρύσες με πόσιμο νερό, στις οποίες η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

 Πέραν των παραπάνω, μέσω των εργασιών που έγιναν τόσο στις δεξαμενές και στις γεωτρήσεις, όσο και στο δίκτυο ύδρευσης σε

όλο το νησί, καταφέραμε αφενός να εξοικονομήσουμε νερό λόγω της σωστής συντήρησης και διαχείρισης, αφετέρου να

«νοικοκυρέψουμε» και να αποκαταστήσουμε ως προς την ορθότητα και επί δικαίω αυτή την τόσο σπουδαία υπηρεσία προς τους

πολίτες.

 Το σύνολο των γεωτρήσεων παράγουν νερό προς ύδρευση και όχι προς άρδευση. Αυτό έχει ως συνέπεια την έλλειψη δυνατότητας

για αγροτικές καλλιέργειες στο νησί.

Οι λύσεις που θα δοθούν θα πρέπει να είναι δυναμικές και προσαρμοσμένες στο σύγχρονο πλαίσιο χρηστής τοπικής αυτοδιοίκησης. Για

το λόγο αυτό προτείνουμε:

 Τη δημιουργία φραγμάτων για τη συγκράτηση των υδάτων κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή κυρίως περίοδο.

 Τη δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας αφαλάτωσης.

 Τη στελέχωση της υπηρεσίας ύδρευσης με –έστω κι έναν (1)- εργαζόμενους που έχουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία πάνω σε

αυτόν τον ευαίσθητο τομέα.



Εργασία στη Γαύδο
Η «καρδιά» της οικονομίας του Δήμου Γαύδου, όπως και στα
περισσότερα νησιά της χώρας μας, είναι ο τουρισμός. Κατά τους
θερινούς μήνες και ιδίως την περίοδο Ιούλιος-Αύγουστος στο νησί
μας ιδίως τα τελευταία τρία χρόνια, ο αριθμός των επισκεπτών είναι
κατά πολύ ανώτερος του προσδοκώμενου. Παρόλα αυτά, θα λέγαμε
ότι η τουριστική περίοδος για την Γαύδο ξεκινά από τον Μάιο και
ολοκληρώνεται στις αρχές Οκτωβρίου.

Πρωτογενής τομέας

 Αρκετοί κάτοικοι ασχολούνται με την αλιεία, λιγότεροι με την
κτηνοτροφία, ενώ η αγροτική παραγωγή του νησιού είναι σχεδόν
ανύπαρκτη, κυρίως λόγω της έλλειψης αρδευτικών υδάτων.

Δευτερογενής και Τριτογενής Τομέας

 Στη Γαύδο δραστηριοποιούνται περίπου 22 επιχειρήσεις εστίασης, εκ
των οποίων οι πέντε είναι ανοιχτές καθ’ όλο το έτος, ενώ οι υπόλοιπες
κατά τη θερινή περίοδο κυρίως. Στις εν λόγω επιχειρήσεις απασχολείται
προσωπικό.

 Πέραν των παραπάνω, το νησί διαθέτει πέντε μίνι μάρκετ (τα δύο είναι
ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους), αρκετά τουριστικά
καταλύματα (περίπου 250 κλίνες επί συνόλω), ενώ κατά τη θερινή
περίοδο κυρίως, άλλες δραστηριότητες των επαγγελματιών της νήσου
είναι η ενοικίαση αυτοκινήτων, ενοικίαση σκαφών αναψυχής για
εκδρομές γύρω από τη Γαύδο κλπ.

 Οι οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται περιοδικά στη Γαύδο γίνονται,
είτε από εργάτες που έρχονται στο νησί για τον συγκεκριμένο λόγο, ή
ακόμα και από κατοίκους του νησιού.



Εργασία στη Γαύδο



Πολιτισμός - Αθλητισμός
Τα τελευταία χρόνια, η Γαύδο έχει σημειώσει αρκετά βήματα προόδου και ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, οι ελλείψεις στο νησί παραμένουν πολλές.

Με στόχο να καταστήσουμε τη Γαύδο σε ένα νησί αυτόνομο, ασφαλές και «αξιοπρεπές» για να μπορεί να ζήσει κανείς μόνιμα.

Αθλητικές δραστηριότητες

 Η Γαύδος διαθέτει ένα δημοτικό γήπεδο καλαθοσφαίρισης / πετοσφαίρισης, το οποίο ως εγκατάσταση βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του

δημοτικού σχολείου. Στον χώρο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους κατοίκους του νησιού να αθληθούν και να διασκεδάσουν μέσα από αθλητικές

δραστηριότητες. Εντός του 2022 έχει προγραμματιστεί το πρώτο τουρνουά βόλεϊ, στο οποίο ευελπιστούμε η συμμετοχή να περάσει κάθε προσδοκία

μας, αλλά και ο πρώτος αγώνας δρόμου, μια «πολύ-δράση» που θα περιλαμβάνει τρέξιμο, περπάτημα κλπ.

Πολιτιστικές δραστηριότητες

 Φτιαγμένο στα αρχαία ελληνικά πρότυπα το πέτρινο θέατρο Γαύδου, αποτελεί σημείο έλξης για τους επισκέπτες, αλλά και πραγμάτωσης

πολιτιστικών δρώμενων.

Ο πολιτισμός είναι ένα «παράθυρο» ψυχαγωγίας, αλλά και ελπίδας!



Διασύνδεση Γαύδου με την υπόλοιπη Κρήτη
Ακτοπλοϊκή

 Δρομολόγια*: Παλαιόχωρα-Γαύδος, Σφακιά Γαύδος

 Χρόνος δρομολογίου: 4 – 4.30 ώρες

*Τα δρομολόγια είναι απευθείας μόνο μία φορά την εβδομάδα,
ενώ τις υπόλοιπες ημέρες πραγματοποιούν στάση σε δύο μέρη
πριν φθάσουν στον τελικό προορισμό τους με ότι αυτό
συνεπάγεται σε επίπεδο καθυστέρησης.

-Κατά την περίοδο Οκτώβριος-Μάιος τα δρομολόγια που

πραγματοποιούνται από και προς το νησί είναι σε σχεδόν

καθημερινή βάση (πλην Κυριακών). Οφείλουμε να

επισημάνουμε ωστόσο ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο τα

«απαγορευτικά» είναι τόσα πολλά προκαλώντας συχνά

καθυστέρηση πραγματοποίησης δρομολογίων που αγγίζει

ακόμα και τις δέκα ημέρες ή περισσότερο. Οι μόνιμοι κάτοικοι

όντας συνηθισμένοι σε αυτό το φαινόμενο, φροντίζουν ώστε

να έχουν προμήθειες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν

δημιουργούνται προβλήματα και σημαντικές ελλείψεις αγαθών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και με 5 μποφόρ το λιμεναρχείο

ανακοινώνει απαγορευτικό απόπλου από και προς το νησί

μας, κάτι που όπως είναι λογικό κατά τη διάρκεια της χειμερινής

περιόδου αποτελεί συχνό φαινόμενο.

-Κατά τη θερινή περίοδο και κυρίως κατά την «high» season

(τουριστικά), τη Γαύδο επισκέπτονται κι άλλα πλοία πέραν των

παραπάνω της ΑΝΕΝΔΥΚ με τακτικά δρομολόγια, ενώ δεν είναι

λίγα και τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής που πραγματοποιούν

δρομολόγια προς το νησί μας.

Εναέρια
Η εναέρια διασύνδεση της Γαύδου με την υπόλοιπη Κρήτη (ή όποιο
άλλο μέρος) γίνεται με ελικόπτερο. Το νησί μας διαθέτει ελικοδρόμιο,
στο οποίο πρόσφατα επιτελέστηκαν εργασίες συντήρησης και
αναβάθμισης, ενώ έχει προγραμματιστεί και η ανακατασκευή του
οδικού δικτύου σύνδεσης του ελικοδρομίου με το υπόλοιπο νησί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελικοδρόμιο χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ σε
περιπτώσεις υγείας, όταν απαιτείται αεροδιακομιδή ασθενούς από
το νησί μας προς τα Χανιά ή το Ηράκλειο.



Υποδομές - Στοχεύσεις
 Πρατήριο Καυσίμων: Εντός των στοχεύσεών μας είναι η εγκατάσταση

ενός πρατηρίου καυσίμων στο νησί. Όπως είναι λογικό, η αύξηση της
επισκεψιμότητας στη Γαύδο, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο αναγκών, μια εκ
των οποίων είναι η πληρότητά μας σε καύσιμα. Η έως και σήμερα
εξυπηρέτηση των αναγκών μας σε καύσιμα γίνεται μέσω ειδικού
δρομολογίου της ΑΝΕΝΔΥΚ, όπου φορτώνονται και διακινούνται καύσιμα
από τα Σφακιά στη Γαύδο σε ειδικές κανίστρες, κάτι που είναι επικίνδυνο,
ουδόλως ενδεδειγμένο με τις σύγχρονες συνθήκες ζωής, αλλά
«αναγκαίο κακό». Πέραν τούτου, η τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένης
της μεταφοράς των, είναι αρκετά υψηλότερη από το μέσο όρο αγοράς
καυσίμων στην υπόλοιπη Ελλάδα, ένα επιπλέον πρόβλημα με το οποίο
έρχονται αντιμέτωποι οι «ακρίτες» της Γαύδου.

 Βιολογικός: Το νησί μας δεν διαθέτει αποχετευτικό σύστημα, με
αποτέλεσμα να καλούμαστε αρκετά συχνά να υπερβαίνουμε τις
δυνάμεις μας για την προστασία του περιβάλλοντος από τα ανθρώπινα
λύματα. Στόχευσή μας είναι η δημιουργία ενός βιολογικού, ώστε μαζί με
το αποχετευτικό σύστημα να εγκαθιδρύσουμε άπαξ τις συνθήκες εκείνες
με τις οποίες η Γαύδος θα έχει μηδαμινά ανθρώπινα λύματα.

 Φράγματα: Η λειψυδρία αφενός, η μοναδική μας λύση για νερό μέσω
γεωτρήσεων αφετέρου, αποτελούν βασικά «αγκάθια» για την περαιτέρω
ανάπτυξη της Γαύδου. Στοχεύουμε στη δημιουργία φραγμάτων με χρήση
νέων τεχνολογιών, απολύτως φιλικά προς το περιβάλλον, με στόχο την
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περισυλλογή υδάτινων πόρων. Το
συγκεκριμένο έργο, ευελπιστούμε ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα
εξασφάλισης αρδευτικού νερού, κάτι που θα οδηγήσει στην περαιτέρω
ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και εν γένει του πρωτογενή τομέα.



Παρόλα τα πολλά και σημαντικά

προβλήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπο

το νησί, η ομορφιά του καθηλώνει τον

επισκέπτη, σαγηνεύει τον κάτοικο…



«Ολονυχτιές τον πότισες με το κρασί του Μίδα
κι ο φάρος τον ελίκνιζε με τρεις αναλαμπές…»

Εσμεράλδα, Νίκος Καββαδίας



The southern point of Europe!!!



Γαύδος, νησί μου…



Γαύδος, νησί μου…



Γαύδος, νησί μου…


