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ΜΙΑ ΠΙΣΩΠΛΑΤΗ ΠΡΟ∆ΟΣΙΑ!..

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Καύσωνας 2018 και πρέπει να βγη το φύλλο µας... µε τι καρδιά και δύναµη θα µου πης... κι ας είναι καλοκαιράκι κι ας είσαι αισιόδοξος άνθρωπος. Μα µε τόσα που συµβαίνουν στη Χώρα µας; Και δεν χρειάζεται να τα
απαριθµίσω. Η ιστορία τα έχει καταγράψει. Με τι ψυχή αλλά και τι λεφτά
συµπληρώνει ο έτερος εαυτός σου!.. ∆ιότι και αυτός υπάρχει ίσως σε
όλους µας. Και προσπαθεί να µας συνετίσει, να µας εµψυχώσει, να µας
αλλάξει διάθεση και µυαλά ίσως, αλλά και άλλα πολλά ανάλογα µε το alter
ego του καθενός µας...
Κι όµως, παρά ταύτα δεν µπορείς να έλθης στα «συγκαλά» σου παρά τις
προσπάθειες του ενεργητικού και γιατί όχι δυνατού χαρακτήρα σου!..
Τι φταίει, αναρωτιέσαι, και αρχίζεις µετράς τα «υπέρ και τα κατά» των
καταστάσεων που διαβιείς. ∆υστυχώς αυτά όµως δεν οφείλονται όλα σε
σένα. Κάποιοι άλλοι σε ξεγέλασαν, σε ποδοπάτησαν, σε πρόδωσαν!.. ∆ιαβάζω κάποιο άρθρο µου προ εξαετίας που µε πολλή αγανάκτηση είχα γράψει. ∆εν έχει αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα µας από αυτά που αναφέρω!..
Και όχι µόνον δεν έχει αλλάξει αλλά έχουν προστεθή και άλλα! Γεγονότα
που οι πιο πάνω χαρακτηρισµοί δεν αρκούν!.. Και ο κυριώτερος η προδοσία!
Μια προδοσία όχι προσώπων όχι ερωτική, όχι εργασιακή, όχι καθηµερινής κουλτόυρας, όχι φιλίας ή ό,τι άλλο θα µπορούσε να φαντασθή κανείς
στην καθηµερινότητά του!..
Μια προδοσία
πισώπλατη που
πιάνει ολόκληρο
τον λαό µας σαν
ύπαρξη,
σαν
Χώρα, σαν πατρίδα, σαν ιδέα,
σαν τόπο που εσύ
οι πρόγονοί σου
και οι απόγονοί
σου γεννήθηκαν
και προσπαθούν
να επιβιώσουν!..
Ναι
νοιώθω
προδοµένη
και
πολλοί Έλληνες
–αν όχι όλοι- φαντάζοµαι και για
πάρα πολλά γεγονότα και συνθήκες που έχουν αλλάξει τον ρουν της ιστορίας της Χώρας
µας!..
Όλων ο νους µας έχει κάτι να σκεφθή για το είδος αυτής της «πισώπλατης» προδοσίας. Από την πολιτική της Χώρας µας; Από τα ψέµµατα που
συσσωρεύθηκαν επί µια 40ετία και πλέον δήθεν για να προοδεύση η Ελλάδα µας; Από την εξωτερική πολιτική της; Από τον ίδιο τον πολίτη αυτής
της Χώρας σε µια προσπάθεια να βρη τρόπο να «επιπλεύση» επιβιώνοντας
εις βάρος του πλαϊνού του; Τι σηµασία έχει πια; Η προδοσία όποια κι αν
είναι αυτή ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ! Μια προδοσία που νοιώθεις πως δεν µπορείς
να κάνης κάτι για να εξαλειφθή!..
Ίσως σε κάποιον χώρο ή ακόµη και στο σπίτι εξελίσσεται σε µια θεωρητική εκτόνωση επιβεβαίωσης της κακής κατάστασης και των «χτυπηµάτων» που δέχεται ο Έλληνας πολίτης συνεχώς «κάτω από την ζώνη», µιλώντας πάντα εναντίον των πολιτικών κυβερνώντων και µη και αφού εκτονωθής, έτσι απλά, ξαναπέφτεις στη νάρκη της καθηµερινότητας, ίσως και
εµπρός από την τηλεόραση µισοκοιµισµένος από κούραση να βλέπης τις
ειδήσεις«παραµύθια» ή τα «θρίλλερ» των γεγονότων!.. Παραµύθια ΠΟΙΩΝ;
ΜΑ από ΟΛΑ τα πολιτικά κόµµατα σε συνεργασία µε τους «µπροστάρηδες»
του ∆ΝΤ που διοχετεύουν τη γνωστή «γραµµή» τους, ενώ ήδη οι ανακοινώσεις που µετρούν τα πολιτικά «γκάλοπ» θέλουν -κατά πως τους βολεύεινα βρίσκονται µε υψηλά ποσοστά κυρίως όσα ΑΡΧΙΖΟΥΝ ή όσα κάνουν
ΕΚΚΙΝΗΣΗ στις προκείµενες εκλογές ακολουθώντας την ήδη προ πολλού
συνήθη προδιαγεγραµµένη πορεία τους…
Συνειδητοποιώντας πως η κάθε µέρα που περνά εφεξής είναι πολύτιµη
για ΕΜΑΣ, αγανακτώ!.. Αγανακτώ για τον ελληνικό λαό και για τον ίδιο µου
τον εαυτό, ο οποίος ακόµη πιστεύει σε συνέχεια των ως άνω πως θα ζήση
το παραµύθι που του «πουλάνε» - και αναµένεται ακόµη µεγαλύτερο-, υπό
άλλη µορφή! Αγανακτώ για την «πισώπλατη» προδοσία που έγινε σε όλο
τον ελληνικό λαό που ακόµη πιστεύει σε παραµύθια…
Ποιοί θα µπορέσουν να του δώσουν πίσω ποτέ όσα του πήραν µε το
«έτσι θέλω» και του έχουν αφαιρέσει όσα επί χρόνια και αγώνες είχε καταφέρει να αποκτήση; Ποιοι θα του δώσουν την ηρεµία του, την ίδια την
ζωή του που του παίρνουν λίγο-λίγο; Μόνον εµείς οι ίδιοι µπορούµε να µας
σώσουµε!..
Τολµάµε να αλλάξουµε µονοπάτια; Τολµάµε να αλλάξουµε τον «ρουν»
της ιστορίας µας; Η προδοσία έγινε σε όλους µας.
Τι θα κάνουµε είναι επιλογή του καθενός… Ο µονόδροµος που µας υπέδειξαν βαδίζει κατ’ευθείαν εκεί… Υπάρχει όµως και ο δικός µας, αρκεί να
τολµήσουµε βάζοντας τέλος και κάνοντας µια νέα αρχή. Υπάρχει λοιπόν και
η δική µας επιλογή… Ας σκεφθούµε το πώς θα γίνη. ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ∆εν νοµίζετε; Ε.Τ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ENERGY OBSERVER –
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ
Το πλήρωµά του Energy Observer συµµετείχε στην υποβρύχια κινηµατογράφηση του βυθού του Καταφυγίου Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου στους Λειψούς. Το Energy Observer, το πρώτο ενεργειακά αυτόνοµο σκάφος στον κόσµο µε µηδενική έκκληση αερίων του θερµοκηπίου, το οποίο διαπλέει αυτές
τις ηµέρες το Αιγαίο, ενώνει τις δυνάµεις του µε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας
Προστασίας Αρχιπέλαγος, µε στόχο να συµβάλλει στις προσπάθειες προστασίας της θαλάσσιας ζωής. Το σκάφος αυτό που κινείται µε υδρογόνο, έχει τη
δυνατότητα να παράξει και να αποθηκεύσει το δικό του υδρογόνο, υδρολύοντας το θαλασσινό νερό, χρησιµοποιώντας την ενέργεια από τριών τύπων
φωτοβολταϊκά.
Από το 2017 το Energy
Observer έχει ξεκινήσει τη δική του οδύσσεια που θα διαρκέσει έξι χρόνια, καθώς θα επισκεφθεί συνολικά 101 λιμάνια σε 50 χώρες και σε 5 ηπείρους. ∆ιαπλέοντας τις θάλασσες και τους ωκεανούς
του κόσμου, αποδεικνύει
στην πράξη ότι η απεξάρτησή
μας από τα ορυκτά καύσιμα
είναι εφικτή. Με στόχο την
κοινή δράση για την προστασία των θαλασσών και των ωκεανών, το πλήρωμα του
Energy Observer, ενώνει τις
δυνάμεις του με το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος. Έπειτα από πολύμηνη προεργασία,
οι ερευνητές μας εκπαίδευσαν το πλήρωμα του Energy Observer στο ανατολικό Αιγαίο. Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στα πρωτόκολλα συλλογής δεδομένων, έτσι ώστε στα χιλιάδες μίλια που θα διανύσουν ανά τον πλανήτη τα επόμενα 5 χρόνια, να συλλέγουν και περιβαλλοντικά στοιχεία όπως αυτά που σχετίζονται με την εκτίμηση της ρύπανσης από πλαστικά, αλλά και τις αλλαγές των
θαλασσών μας ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης επίδρασης. Για την προετοιμασία των παραπάνω, το Energy Observer συμμετείχε σε συλλογή δεδομένων που έγινε παράλληλα με το ερευνητικό σκάφος του
Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα εξοπλιστεί ο απαραίτητος σύγχρονος εξοπλισμός για τη συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων.
Ο μεγάλος όγκος δεδομένων που θα συγκεντρωθεί, έπειτα από επεξεργασία
από τους ερευνητές του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος θα είναι διαθέσιμος στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
Ελπίζουμε ότι τα πλοία του μέλλοντος θα έχουν ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα αντίστοιχο με αυτό του Energy Observer. Σε μία εποχή που όλοι μιλάμε
για το περιβάλλον αλλά τελικά κάνουμε πολύ λίγα για αυτό, πρέπει να γίνει κοινή πεποίθηση σε όλους μας ότι οι θάλασσες δεν αποτελούν έναν ανεξάντλητο
πόρο προς πολλαπλή ανθρώπινη εκμετάλλευση. Η αλλαγή νοοτροπίας και ο περιορισμός του αποτυπώματος μας στις θάλασσες και το περιβάλλον, αποτελεί
όχι μόνο προτεραιότητα αλλά και κοινή υποχρέωση όλων μας.
Αναστασία Μήλιου,
∆ιευθύντρια Έρευνας, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος»

Πολλά πάρα πολλά τα φεστιβάλ
των νησιών µας -πολλών οι ηµεροµηνίες θα έχουν λήξει µε την έκδοση
του παρόντος τεύχους µας, ως µικρής διάρκειας-, όµως πάρα πολλά
συνεχίζονται στην καρδιά του καλοκαιριού 2018 µέχρι και τον Σεπτέµβρη µήνα και ευχόµαστε σε όλους
τους παρεπιδηµούντες νησιώτες µας
-εάν το κατορθώσουν-, να βρεθούν
στα νησιά µας και να τα χαρούν. Μεταξύ αυτών το «Σύρος - Πολιτισµός
2018», το Φεστιβάλ Τήνου 2018 κ.ά.
που θα επιχειρήσουµε να συγκεντρώσουµε από την ηµερ/νία εκδόσεως και εντεύθεν -κατά δύναµιν-,
στις σελίδες µας..
ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος
«Σύρος –Πολιτισµός 2018» που κρατάει τέσσερις µήνες µέχρι και τον Σε-

∆ηµαρχείο Σύρου

βρίου στο Θέατρο Απόλλων, στην Αίθουσα Τέχνης Γ. και Ε. Βάτη, στην Φιλαρμονική, στο Βιομηχανικό Μουσείο,
στην Πλατεία Μιαούλη, στην Έπαυλη
Τσιροπινά, στην π. αίθουσα δημοτικού
συμβουλίου Άνω Σύρου.
ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ.
Στην Τήνο θα συναντήσουµε το Φεστιβάλ 2018 µε τις πάµπολλες πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις του, αλλά και εκδηλώσεις και δράσεις του ΕΤΟΥΣ ΧΑΛΕΠΑ µια απόρροια συνεργασίας, βοήθειας και συµµετοχής
των µειζόνων πολιτιστικών φορέων
του νησιού µας, του πνευµατικού, επιστηµονικού, παιδευτικού και καλλιτεχνικού δυναµικού του τόπου µας,
των Τηνίων εργατών της Τέχνης του
µαρµάρου, Ακαδηµαϊκών, Ιστορικών
Τέχνης, ψυχαναλυτών και συγγραφέων, της ορχήστρας της ΕΡΤ, των
ΕΛΤΑ, του επιστηµονικού και δυναµικού των Τ.Ε.Ι. Αθηνών και
του Υπουργείου Πολιτισµού, το οποίο µε απόφαση της Υπουργού κ. Κονιόρδου, έδωσε την αιγίδα
του (βλ. στις σελίδες µας).
Κατ’ αυτά µερικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Τήνου έχουν ως εξής: ΑΠΟ:
Τρίτη 24/7 Rock στον
αέρα. Το Φεστιβάλ Τήνου
επέλεξε τρία νεανικά σχήµατα από την Αθήνα, µε ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, δηµιουργώντας
µια «νέα σκηνή», για να
παρουσιάσουν τις µουσικές τους καθώς και αγαπηµένα τραγούδια µεγάλων δηµιουργών της διεθνούς rock σκηνής(David
Bowie,Tim
Buckley,Jim
Morrison,Red Hot Chili Peppers,Led
Zeppelin κ.α.). Με φόντο το µοναδικό σκηνικό του νησιού θα παίξουν οι
µπάντες: mondegreen Flowerchild
LENCH. Παλλάδα (Χώρα), Έναρξη
20’30. Είσοδος ελεύθερη.
Σάββατο 28/7 Συναυλία ∆ήµητρα

πτέµβριο µήνα όλες οι διοργανώσεις
θα διεξαχθούν µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα. Το πρόγραµµα από τα
µέσα Ιουλίου (η/νία εκτυπώσεώς
µας) έχει ως εξής:
• 6ο Φεστιβάλ Χορού Dancefest
2018 από 7 έως 20 Ιουλίου στην Πινακοθήκη Κυκλάδων και στο Βιομηχανικό Μουσείο Σύρου. • Syros
International Film Festival 2018 από
14 έως 25 Ιουλίου στον Χώρο
Πολιτισμού Μάνος Ελευθερίου,
στην πηγή Αγίου Αθανασίου,
στην Πλατεία Μιαούλη, στο
Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης. • 14ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου από 15 έως 29 Ιουλίου στο
Θέατρο Απόλλων, στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, στην αίθουσα Φιλαρμονικής, στο θεατράκι Ευανθίας Καϊρη. • 25ο Φεστιβάλ Κιθάρας Ερµούπολης από 23 έως 27 Ιουλίου στο ∆ημαρχιακό Μέγαρο Ερμούπολης, Χώρα Τήνου
στην Πινακοθήκη Κυκλάδων,
στην πιάτσα Άνω Σύρου. • Eye’s Walk
Γαλάνη. ( στα πλαίσια του Φεστιβάλ
Digital Festival από 27 έως 29 Ιουλίου.
Τήνου µε οργάνωση: «Φίλοι της Τή• 13ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κλασσικής
νου») Λουτρά,Έναρξη 21.00.
Μουσικής από 10 έως 19 Αυγούστου
∆ευτέρα 30/7 «Συναυλία µε Ρεµπέστο Θέατρο Απόλλων και στο Πνευματικο,Λαικό,Έντεχνο τραγούδι και Νέτικό Κέντρο Ερμούπολης. • 2ο Φεστιοι Τραγουδοποιοί». Λαικό πάλκο µε
βάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου «ΑΝΩ»
τραγούδια που φέρνουν κοντά αναπό 20 έως 26 Αυγούστου. •7ο Φεστιθρώπους και δηµιουργούν παρέες,
βάλ Ακορντεόν από 20 έως 25 Αυγούδιαχρονικά και αγαπηµένα των µεγάστου. • 3ο Φεστιβάλ Ρεµπέτικου από
λων Ελλήνων δηµιουργών.
29 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου.
Θα ακουστούν τραγούδια: Βαµβα•Syros Jazz Festival 2018 από 5 έως
κάρη, Τσιτσάνη, Παπαϊωάνου, Μη8 Οκτωβρίου. • 2ο Stray Art Festival
τσάκη, Ζαµπέτα, Θεοδωράκη, Χατζιαπό 21 έως 23 Σεπτεμβρίου. • 11.0
Anima Syros από 26 έως 30 ΣεπτεμΣυνέχεια εις την 6η σελ.

Η 196η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΟΣΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝΙΑ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Μερικές χιλιάδες προσκυνητών και εφέτος θα κατακλύσουν το Ιερό Νησί της Τήνου για να προσκυνήσουν και συνεορτάσουν την εφετεινή επέτειο
του Οράµατος της Ευρέσεως της Αγίας Εικόνας του Ευαγγελισµού στην
Τήνο. Εν αναµονή της µεγάλης αυτής Θρησκευτικής Εορτής και της προσέλευσης πλήθους εορταστών αναφέρουµε για
την Ιστορία λίγα λόγια
που δεν πρέπει να λησµονηθούν. Η Αγία Πελαγία εµόνασε στην Ιερά
Μονή Κεχροβουνίου της
Τήνου. Το θείον όραµά
της µε την παρουσια της
Μητέρας όλων µας, την
23ην Ιουλίου του έτους1822
απεκάλυψε Πίνακας από τον ∆ηµήτριο Καφή
στην τότε ευλαβή µοναχή (1897-1985)
τον τόπο ευρέσεως της
θαυµατουργού Εικόνας
της Μεγαλόχαρης στην Τήνο, τον αγρό του ∆οξαρά στην πόλη της Τήνου
(30 Ιανουαρίου 1823 µ.Χ.), γεγονός που έµελλε να κάµει την Τήνο Ιερά Νήσο και να κατατάξη την Πελαγία µεταξύ των Αγίων. Tην ηµέρα αυτή εορτάζεται στην Ιερά Νήσο της Τήνου η µεγάλη αυτή θρησκευτική Επέτειος µε
λαµπρότητα και κάθε εκκλησιαστική µεγαλοπρέπεια και στην Ιερά Μονή
την οποία επισκέπτεται η Θαυµατουργή Εικόνα της Μεγαλόχαρης συνοδευοµένη από τον Σεβ. Μητροπολίτη Σύρου-Τήνου νυν κ.κ. ∆ωρόθεο Β΄και
τις Αρχές του τόπου, αλλά και µε την συµµετοχή όλων των κατοίκων της νήσου, της Aγίας Ηγουµένης και των µοναχών της Ιεράς Μονής Κεχροβουνίου (Κυρίας των Αγγέλων), και των εκατοντάδων ευλαβών προσκυνητών
που βρίσκονται ή προσέρχονται για την ηµέρα αυτή, στο νησί (πλην άλλων
και µε κάθοδον δια ποµπής της Αγίας Εικόνας από την Ι. Μονή πεζή - βλ.
φωτό). Το 1973 µ.Χ. κτίσθηκε µεγαλοπρεπής ναός στο όνοµα της στην ως
άνω Ι. Μονή, όπου φυλάσσεται τιθεµένη προς προσκύνηµα η αγία κάρα
της σήµερα. Ανακηρύχθηκε Αγία µε Συνοδική Πατριαρχική Πράξη στις 11
Σεπτεµβρίου 1970 µ.Χ. και η µνήµη της ωρίσθηκε να τιµάται στις 23 Ιουλίου,
την ηµέρα δηλαδή του οράµατος της.
Ε.Τ.

Το «Κυκλαδικόν Φως» ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ όσους συµπαρίστανται µε την συνδροµή τους -παρά την δυσπραγία των καιρών µας στο 69χρονο αγώνα του για την πρόοδο των Κυκλάδων µας ως επίσης
εκ βάθους ψυχής και ιδιαιτέρως εκείνους που µε τις καταχωρήσεις τους
(διαφηµίσεις) προσφέρουν τεράστια αρωγή στο έργο του.
Το φύλλο µας εύχεται σε όλους Καλο Καλοκαίρι µε Υγεία
στα νησιά µας.

Του Γ. ΣΠΙΛΑΝΗ, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστήµιο Αιγαίου
∆/ντή Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης
∆/ντή Παρατηρητηρίου Βιώσιµου Τουρισµού Αιγαίου
Εφτασε η εποχή να γίνουν τα συνέδρια αναπτυξιακής ανασυγκρότησης
στα νησιά του Αιγαίου και κανένας διάλογος έχει γίνει μεταξύ των φορέων
της Αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και των πολιτών, για
το πώς εμείς οι ίδιοι οι νησιώτες βλέπουμε την έξοδο από τη πολύπλευρη
κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Κρίση που δεν άφησε ανεπηρέαστες ούτε τις τουριστικές ναυαρχίδες
της χώρας παρά τη φαινομενική ευημερία των αριθμών. Στη γενική αφωνία,
θα επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε και να θέσουμε σε δημόσιο διάλογο τις δικές μας απόψεις, ελπίζοντας να σπάσουμε τη σιωπή.
Τα νησιά είναι περιοχές με
ειδικά χαρακτηριστικά: μικρό
μέγεθος με περιορισμένη αγορά και ανεπαρκείς φυσικούς
πόρους, απομόνωση και περιφερειακότητα (απόσταση από
τα κέντρα λήψης αποφάσεων
και παροχής ανώτερων υπηρεσιών), αλλά σημαντικούς πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους της λειτουργίας των επιχειρήσεων, την αύξηση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας υποδομών και υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος από το κράτος
και υψηλότερο κόστος ζωής για τους
κατοίκους. Το αυξημένο κόστος παραγωγής σε συνδυασμό την αδυναμία
δημιουργίας οικονομιών κλίμακας και
συγκέντρωσης, αλλά και υψηλής προσπελασιμότητας, καθιστούν τα νησιά
μη ανταγωνιστικές περιοχές (όπως αποτυπώνει ο ευρωπαϊκός δείκτης ανταγωνιστικότητας) και μη ελκυστικές με
κλασσικούς όρους για εγκατάσταση
δραστηριοτήτων και ανθρώπων. Ταυτόχρονα η έλλειψη πόρων λόγω του
περιορισμένου χώρου καθιστά το όλο
σύστημα εύθραυστο τόσο οικονομικά
όσο και κοινωνικά και περιβαλλοντικά.
Από την άλλη πλευρά το πλούσιο
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
τους αλλά και η μικρή τους κλίμακα, τα
καθιστά περιοχές με υψηλή ποιότητα
ζωής που προσελκύει τόσο επισκέπτες-τουρίστες όσο και μια διαφορετική κατηγορία ατόμων που θέλουν να
εγκατασταθούν ή και να παραμείνουν.
Σε πολλά νησιά η άναρχη τουριστική
ανάπτυξη έχει ήδη δημιουργήσει αρνητικές συνέπειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.
Ταυτόχρονα στη πλειοψηφία των νησιών υπάρχουν παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες που βασίζονται σε τοπικούς πόρους και ιδιαίτερες
διαδικασίες με αποτέλεσμα να παράγονται προϊόντα (κυρίως αγροδιατροφής) υψηλής ποιότητας όπως φαίνεται
από τα πολλά σήματα ΠΟΠ και ΠΓΕ
που υπάρχουν στα νησιά.
Η παραγωγική ανασυγκρότηση στα
νησιά μπορεί να στηριχθεί στους δύο
κλάδους αυτούς και ταυτόχρονα να υποστηριχθεί η δημιουργία θετικού
πλαισίου (με τη παροχή υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος σε ικανοποιητικό
επίπεδο από το κράτος) για προσέλκυση και άλλων δράσεων.
Ο προτεινόμενος τρόπος υπέρβασης του προβλήματος είναι:
(α) η εστίαση στη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας με αξιοποίηση των (μοναδικών) τοπικών φυσικών, πολιτιστικών και παραγωγικών
πόρων των νησιών απευθυνόμενοι σε

niche markets που αξιολογούν υψηλά
τους πόρους αυτούς (για να καταναλώσουν τα παραγόμενα προϊόντα και
υπηρεσίες που παράγονται σ’αυτά) και
(β) την ανάδειξη της ποιότητα ζωής
που μπορεί να προσφέρει η μικρή κλίμακα (για να κατοικήσουν σ’αυτά) με
την ανάπτυξη κατάλληλα σχεδιασμένων υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος.
ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις, σε αντιστοιχία με τους

στόχους της Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ
2020 που είναι: έξυπνη μεγέθυνση για
επίτευξη ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, πράσινη μεγέθυνση για μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων και μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς για τον περιορισμό των
κοινωνικών ανισοτήτων, ώστε η νησιωτική Ελλάδα να βρίσκεται εναρμονισμένη και σε διαδικασία σύγκλισης με
την ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη τους εγκεκριμένους δείκτες στους οποίους η νησιωτική χώρα υστερεί ιδιαίτερα.
Οι προτεινόμενοι στόχοι είναι:
Ποιοτικά νησιά με αξιοποίηση των
τοπικών ιδιαίτερων (ή και μοναδικών)
πόρων για παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας
Πράσινα νησιά για την αποδοτική
χρήση και επανάχρηση των περιορισμένων φυσικών πόρων αντι της προσπάθειας κάλυψης της συνεχούς αυξανόμενης ζήτησης.
Νησιά ίσων ευκαιριών με στόχο τη
παροχή σε νησιωτικές επιχειρήσεις και
νησιώτες ισοδύναμες επιχειρηματικές
και επαγγελματικές ευκαιρίες και υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος με αυτές στην ηπειρωτική χώρα
ΜΕΣΑ
Τα μέσα υλοποίησης πολιτικών διακρίνονται σε ανθρώπινους και σε οικονομικούς πόρους.
Για να αποκτήσει η νησιωτική πολιτική διάρκεια πρέπει και η υλοποίηση
της να αναληφθεί από μια σταθερή
διοικητική δομή. Σήμερα λειτουργεί η
ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Παρά τις αδυναμίες της
δομής αυτής, είναι η μόνη που έχει αυτό το αντικείμενο. Θα πρέπει να αλλάξει διάρθρωση και να υπαχθεί σε άλλο
Υπουργείο (πχ. Ανάπτυξης) αφού με το
Υπουργείο Ναυτιλίας δεν έχει πλέον
καμία λειτουργική διασύνδεση μετά
την υπαγωγή όλων των αρμοδιοτήτων
ακτοπλοϊας σ’αυτό ή καλύτερα υπό
την εποπτεία του Πρωθυπουργού (όπως το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής) ή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης (όπως τα Συμβούλια Οικονομικής & Κοινωνικής Πολιτικής) ώστε να
επιτευχθεί ο αναγκαίος κυβερνητικός
συντονισμός.

Συνέχεια εις την 2α σελ.

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ...
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ!!
Γράφει ο Μιχαήλ Στρατουδάκης
Συνοπτικές παρατηρήσεις σε µερικά από τα άρθρα του ετοιµαζοµένου νέου Νοµοσχεδίου µε το όνοµα
«Κλεισθένης Ι», για την πολύπαθη
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Κατηγοριοποίηση ∆ήµων
Οι σχεδιαζόμενες «κατηγοριοποιήσεις» των ∆ήμων, είναι άστοχες και άνευ περιεχομένου. Πρόκειται για κακή
συνήθεια των συντακτών Νόμων να ανατρέχουν σε παλαιοτέρους και να αντιγράφουν. Η διάκριση αυτή έγινε με
τον Νόμον του 1833 χωρίς νόημα και
αργότερα εκορυφώθη με την επαίσχυντη διάκριση των Κοινοτήτων σε «διαβαθμισμένες» και «αδιαβάθμιστες»,
κάτι που διέσυρε την προσωπικότητα
του υπαλλήλου και απεκάλυπτε τις
διαθέσεις της ∆ιοικήσεως έναντι των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως,
οι οποίες ήταν πάντα εχθρικές. Ονοματολογικώς η διάκριση δείχνει και είδος λεξιπενίας. Οι ∆ήμοι είναι όπως τα
παιδιά σε μιαν οικογένειαν. Φροντίζονται εξ ίσου από τους γονείς άνευ διακρίσεως!! Η παραμέληση του πληθυσμιακού στοιχείου είναι αστοχία. ∆εν

είναι ποτέ σε δευτέραν μοίραν οι ολιγοκατοικημένοι ΟΤΑ από τους αχανείς
σε έκταση.
Εποπτεία
Οι Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις δεν
έπρεπε να υπήρχαν και κατά συνέπειαν και οι σχεδιαζόμενες «επτά Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ».
Για ποιον λόγον να εποπτεύονται οι
«αυτοτελείς» ΟΤΑ; Αυτοδιοίκηση δεν
ασκούν;;; Αλλά αυτό είναι πάντα στα
λόγια. Ουσιαστικώς είναι «δέσμιοι»
της ∆ιοικήσεως από της συστάσεώς
τους μέχρι σήμερον. Ουσιαστική ελευθερία δόθηκε με το Σύνταγμα του
1927, αλλά σε ολίγον αφηρέθη!!! Το
άρθρον 107 αυτού του φιλοαυτοδιοικητικού Συντάγματος όριζε «οι πολίται
διαχειρίζονται απ’ ευθείας τας τοπικάς
υποθέσεις» και « το δικαίωμα του αποφασίζειν εις τους ανωτέρω οργανισμούς επί ζητημάτων Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ανήκει απαραιτήτως εις
αιρετά όργανα εκλεγόμενα διά καθολικής ψηφοφορίας» και «Το Κράτος αΣυνέχεια εις την 2α σελ.

Λόγω πληθώρας ειδήσεων, απ’ όλα τα νησιά µας, όσα και πάλι δεν προλάβαµε να δηµοσιεύσουµε, µετατίθενται για το προσεχές φύλλο. Πολλές
ειδήσεις θα αναρτηθούν στο facebook και στην ιστοσελίδα µας.
Επισκεφθείτε τα: www.kykladikonfos.gr και
το Facebook της εφηµερίδας µας: www.facebook.com/KykladikonFos
για έγκυρη και άµεση ενηµέρωση σε πληθώρα επιπλέον θεµάτων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ 18/7/2018

