
 

Πρόγραμμα θέσεων για το Βόρειο Αιγαίο 

Περιεχόμενα 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ................................................................................................. 2 

Α. Η Φιλοςοφία μασ ............................................................................................................. 2 

Β. Ο όλοσ τθσ Ρεριφζρειασ ................................................................................................. 4 

Γ. Οι Θζςεισ μασ ςτουσ Επιμζρουσ Τομείσ ........................................................................... 6 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ...................................................................................................................... 6 

1.1. ΤΟΥΙΣΜΟΣ .............................................................................................................. 12 

1.2. ΓΕΩΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΟΦΙΑ – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ........................................................ 15 

1.3. ΑΛΙΕΙΑ ....................................................................................................................... 18 

1.4. ΕΝΕΓΕΙΑ .................................................................................................................. 20 

1.5. ΜΕΤΑΦΟΕΣ ............................................................................................................ 24 

2. ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ................................................................................................................... 26 

2.1. ΝΕΟ ........................................................................................................................ 30 

2.2. ΘΑΛΑΣΣΑ- ΑΚΤΕΣ ..................................................................................................... 32 

2.3. ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ....................................................................................... 36 

2.4. ΓΗ .............................................................................................................................. 38 

2.5. ΑΡΟΒΛΗΤΑ – ΑΡΟΙΜΜΑΤΑ ................................................................................ 39 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ........................................................................................................................ 42 

3.1. ΡΑΙΔΕΙΑ – ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ............................................................................................ 42 

3.2. ΥΓΕΙΑ ......................................................................................................................... 44 

3.3. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΡΟΣΦΥΓΕΣ ...................................................................................... 46 



 

 ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

Α. Η Φιλοςοφία μασ 

  

Να ςυνειδθτοποιιςουμε τι ζχουμε: Σα νθςιά τθσ Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου 
διακζτουν ζναν ιδιαίτερο πολιτιςτικό και φυςικό πλοφτο. Είναι ευαίςκθτα 
οικοςυςτιματα τα οποία αποτζλεςαν τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ ενόσ ςθμαντικοφ 
πολιτιςμοφ που ςεβάςτθκε και ςυνεργάςτθκε αρμονικά με το φυςικό περιβάλλον. 

τισ πρακτικζσ που ακολοφκθςαν οι προθγοφμενεσ γενιζσ υπάρχουν απαντιςεισ για 
τθν προςταςία του κλίματοσ και για τθν εξοικονόμθςθ φυςικϊν πόρων: κτιρια 
ενεργειακά αποτελεςματικά, ςοφι διαχείριςθ νερϊν, προςταςία τθσ γθσ από τθν 
ερθμοποίθςθ, αξιοποίθςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ με ςεβαςμό ςτο 
νθςιωτικό χϊρο και τον πολιτιςμό. Οι νθςιωτικζσ κοινωνίεσ αποτελοφν πρότυπο 
οικονομίασ χϊρου, εφαρμογισ καλϊν παραγωγικϊν και κοινωνικϊν πρακτικϊν για 
τθν εξυπθρζτθςθ όλων των κατοίκων τουσ και αλλθλεγγφθσ. Θ δόμθςι τουσ και θ 
αρχιτεκτονικι τουσ είναι αποτζλεςμα τθσ υποχρζωςθσ όλων προσ όλουσ και τθσ 
ανάγκθσ για αλλθλοβοικεια. Χτίςτθκαν ζτςι ϊςτε να προςτατεφονται όλοι οι 
κάτοικοι μαηί, από πειρατζσ, εξωτερικοφσ κινδφνουσ και καιρικζσ ςυνκικεσ (πχ 
ανζμουσ). Θ γθ, όμωσ, ιταν ςεβαςτι ωσ εργαλείο επιβίωςθσ και αξιοποιικθκε ςε 
μζγιςτο βακμό, με πείςμα και κόπο, διαμορφωμζνθ με ξερολικιζσ που τθν 
κακιςτοφςαν κατάλλθλθ για καλλιζργεια και τθν προςτάτεψαν για το ςκοπό αυτό. 

Όλα αυτά δεν είναι μόνο εκκζματα ενόσ ανοικτοφ μουςείου με ανκρϊπινεσ 
δθμιουργίεσ από το παρελκόν, αλλά αποτελοφν και ςιμερα μοναδικό παράδειγμα 
ςοφισ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. ε αυτά βαςίςτθκε θ επιβίωςθ του νθςιϊτικου 
χϊρου ωσ τισ μζρεσ μασ και ςτθν οικονομία που εφαρμόςτθκε ςε όλουσ τουσ 
πόρουσ ςτθρίχκθκε θ κλθρονομιά των νθςιϊν από γενιά ςε γενιά. Ιδθ προςελκφουν 
το ενδιαφζρον μελετθτϊν και ερευνθτϊν για εφαρμογζσ ςτο ςιμερα. Με 
κατάλλθλο ςχεδιαςμό και τολμθρζσ πολιτικζσ, μποροφν να αποτελζςουν τθ βάςθ 
για μεγάλο ποςοςτό των ειςοδθμάτων των νθςιωτικϊν κοινωνιϊν. Κάλαςςα και 
ιλιο μπορεί να βρουν οι τουρίςτεσ παντοφ, αλλά το νθςιωτικό τοπίο και οι 
παλιότερεσ ανκρϊπινεσ δθμιουργίεσ αποτελοφν παγκόςμιο ςυγκριτικό πλεονζκτθμα 
για τον τουριςμό ςτα νθςιά μασ. 

Αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία του παρελκόντοσ, διαμορφϊνουμε ζνα βιϊςιμο 
μζλλον: Αξίηει να παρατθριςουμε και να αναλογιςτοφμε τι παρζδωςαν οι 
προθγοφμενεσ γενιζσ ςτισ ςθμερινζσ για να πάρουμε μακιματα για το πωσ πρζπει 
να ςυμπεριφερκοφμε και τι κα παραδϊςουμε εμείσ ςτα παιδιά μασ. Κφριο μζλθμα 
μασ κα πρζπει να είναι όλεσ οι πολιτικζσ αλλά και οι κακθμερινζσ πρακτικζσ  να  
διαςφαλίηουν ότι διατθροφμε αυτό τον μοναδικό πλοφτο όχι μόνο για το παρόν 
αλλά και για το μζλλον. Δεν τον ςπαταλάμε απερίςκεπτα και κοντόφκαλμα. Δεν τον 



διακζτουμε για επεμβάςεισ που ςτοχεφουν ςτο γριγορο πλουτιςμό και ςτθν 
εξαγωγι του πλοφτου ζξω από τθν περιοχι μασ. Προςαρμόηουμε τισ ανκρϊπινεσ 
παρεμβάςεισ μασ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τισ οικολογικζσ και πολιτιςμικζσ 
αντοχζσ των νθςιϊν. Αντιμετωπίηουμε κριτικά και αξιολογοφμε ςυνεχϊσ, με 
ουςιαςτικό διάλογο μζςα ςτισ νθςιωτικζσ κοινωνίεσ, τθν πορεία και το μοντζλο 
ανάπτυξθσ που προκφπτει ωσ αποτζλεςμα είτε τοπικϊν είτε κεντρικϊν πολιτικϊν 
επιλογϊν. Με ςτόχο πάντα τθ ςυνζχιςθ τθσ ηωισ ςτα νθςιά, τθ διατιρθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ ςτισ υπάρχουςεσ κζςεισ εργαςίασ που κλονίηονται από τθν κρίςθ, τθν 
ανάπτυξθ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςε ζνα βιϊςιμο μοντζλο που δθμιουργεί 
νζεσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον. 

ε αυτό το πλαίςιο, ασ εργαςτοφμε όλοι μαηί με ςτόχο όχι μόνο να αναςτρζψουμε 
τθ ςθμερινι φκίνουςα πορεία δίνοντασ εγκαίρωσ πράςινεσ λφςεισ ςτα 
προβλιματα, αλλά και να χτίςουμε ζνα πραγματικά βιϊςιμο μζλλον για τα νθςιά 
μασ ιδιαίτερα τθν εποχι τθσ κλιματικισ αλλαγισ που απαιτείται μζγιςτθ 
προςπάκεια για επαναςτακεροποίθςθ του κλίματοσ αλλά και προςαρμογι ςτισ νζεσ 
ςυνκικεσ που δθμιουργεί θ επιταχυνόμενθ αλλαγι του κλίματοσ. 

Θ κεντρικι μασ φιλοςοφία ςυνοψίηεται ςτα εξισ: 

 Σα  νθςιά του Βορείου Αιγαίου αποτελοφν ζνα αλλθλεξαρτϊμενο και 
ςυνεργαηόμενο δίκτυο οικοςυςτθμάτων-οικονομιϊν-κοινωνιϊν, που δεν 
πρζπει να μασ απαςχολοφν μόνο το καλοκαίρι ωσ τουριςτικόσ προοριςμόσ 
μα όλο το χρόνο ωσ ςφνκετεσ κοινωνίεσ με ανάγκεσ και δυνατότθτεσ. 

 Πρζπει να γίνει ςαφζσ ότι θ εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ αειφορίασ ςτο 
ςχεδιαςμό κάκε νθςιωτικισ δραςτθριότθτασ, θ εξοικονόμθςθ των 
πολφτιμων φυςικϊν πόρων και θ προςταςία τθσ νθςιωτικισ 
βιοποικιλότθτασ ςε κάλαςςα και ςτεριά δεν είναι πλζον πολυτζλεια. Είναι 
απαραίτθτοσ όροσ για τθν οικονομικι βιωςιμότθτα των νθςιϊν μασ.  

Πάνω ςε αυτι τθ λογικι ςτθρίηονται οι προτάςεισ μασ για τα επιμζρουσ 
προβλιματα των νθςιϊν μασ. 

Ροια είναι θ προςζγγιςι μασ: 

Κεωροφμε ότι θ εξεφρεςθ λφςεων ςτα προβλιματα τθσ οικονομίασ, τθσ κοινωνικισ 
ςυνοχισ, του περιβάλλοντοσ, τθσ προϊκθςθσ πολιτικϊν και τθσ δθμιουργίασ 
κεςμϊν που αντιςτοιχοφν ςτον νθςιωτικό χαρακτιρα και ςε ζνα βιϊςιμο μζλλον 
είναι εφικτι. Αρκεί να: 

 υνειδθτοποιιςουμε ότι το ςθμερινό μονοδιάςτατο, ατομικιςτικό και 
άναρχο μοντζλο ανάπτυξθσ δεν είναι βιϊςιμο μακροχρόνια. Θ βακιά κρίςθ 
που βιϊνουμε εντείνει τα προβλιματα που είχαν ςυςςωρευτεί εδϊ και 
καιρό. 

 Παραδεχτοφμε ότι οι παλιζσ ςυνταγζσ αποδείχτθκαν αποτυχθμζνεσ, ότι οι 
πολιτικζσ που ακολουκικθκαν μασ οδιγθςαν ςε χρεοκοπία και ότι πλζον 



απαιτοφνται νζεσ,  βιϊςιμεσ ιδζεσ και λφςεισ για να διαςφαλιςτεί θ 
ευθμερία αυτοφ του ξεχωριςτοφ χϊρου.   

 Δεχτοφμε ότι θ μοναδικι νθςιωτικι φφςθ δεν αποτελεί εμπόδιο ςτθ βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ και ςτθν ευθμερία των νθςιϊν αλλά ευκαιρία για να 
διαμορφϊςουμε τθν κατάλλθλθ οικονομικι και κοινωνικι πολιτικι, που 
οδθγεί ςε ςυνοχι και αλλθλεγγφθ, ενϊ προςτατεφει μακροχρόνια το 
περιβάλλον, τθ βάςθ για τθ ηωι. 

 Επαναςχεδιάςουμε τθν παραγωγι ςε όλουσ τουσ τομείσ δραςτθριότθτασ ςτα 
νθςιά μασ με ςτόχο τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ αυτάρκεια αλλά και τθ 
ςυμπλθρωματικότθτα και αλλθλεξάρτθςθ μεταξφ των νθςιϊν του Β. Αιγαίου, 
ιεραρχϊντασ τισ ανάγκεσ μασ: τι παράγουμε, τι πρζπει να παράγουμε για να 
καλφψουμε τισ ανάγκεσ μασ, τι πρζπει να κρατιςουμε για εςωτερικι 
κατανάλωςθ και τι να εξάγουμε ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. 

 Διαμορφϊςουμε μια νζα κουλτοφρα για τθν προςταςία του πλοφτου που 
ζχουμε δανειςτεί από τα παιδιά μασ, για το κοινό, δθμόςιο ςυμφζρον. Μια 
κουλτοφρα που ςυνδυάηει τθν ευθμερία του ςυνόλου με τθν προςωπικι 
ανάπτυξθ.Αποτινάξουμε από το λεξιλόγιο των νθςιϊν μασ τουσ μίηερουσ 
προςδιοριςμοφσ «μειονεκτικό», «απομονωμζνο», «παραμεκόριο», «άγονο», 
και να επανακτιςουμε αυτοπεποίκθςθ, δθμιουργικι διάκεςθ και 
ςυναίςκθςθ τθσ πολφτιμθσ κλθρονομιάσ μασ. 

Β. Ο όλοσ τθσ Ρεριφζρειασ 

Σα γνωςτά προβλιματα αναποτελεςματικϊν πολιτικϊν, αδιαφάνειασ, διαφκοράσ, 
και πελατειακϊν ςχζςεων που ζφεραν τθ χϊρα ςτο χείλοσ τθσ καταςτροφισ, 
ευδοκιμοφν και ςτο Β. Αιγαίο. Θ πολιτικι, όπωσ αςκείται ςιμερα, ζχει τθ 
μεγαλφτερθ ευκφνθ για αυτι τθν κατάςταςθ. Για να βελτιωκεί, όμωσ, θ οικονομία 
και θ ηωι των κατοίκων ςτο Β. Αιγαίο απαιτοφνται όχι μόνο αλλαγζσ ςτθν ίδια τθν 
οικονομικι, περιβαλλοντικι και κοινωνικι πολιτικι αλλά και ανατροπζσ ςτθν 
πολιτικι και ςτον τρόπο άςκθςθσ τθσ ΚΑΛ ςτο Β.Αιγαίο. Σο δικομματικό ςφςτθμα 
εξάντλθςε τα όριά του αφοφ οδιγθςε τθ χϊρα ςε χρεωκοπία, επομζνωσ πρζπει να 
προωκθκοφν εναλλακτικζσ λφςεισ ςε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Θ ζξοδοσ 
από τθν κρίςθ απαιτεί νζεσ πολιτικζσ και κοινωνικζσ δυνάμεισ ςτο προςκινιο, κάτι 
που κζλουμε να εκφράςουμε ωσ ΟΛΚΟΛΟΓΛΚΟ ΑΝΕΜΟ ΣΟΤ ΒΟΡΕΛΟΤ ΑΛΓΑΛΟΤ, 
αλλά και νζο περιεχόμενο ςτθν πολιτικι τόςο ςτθν περιφζρεια ςυνολικά όςο και ςε 
κάκε νθςί ειδικότερα, κακϊσ και ενδυνάμωςθ του ουςιαςτικοφ διαλόγου και του 
ρόλου των τοπικϊν κοινωνιϊν ςτθ διαμόρφωςθ των εξελίξεων. 

Ο ρόλοσ τθσ Περιφζρειασ Β. Αιγαίου, όπωσ τον βλζπουμε εμείσ, είναι να ςυμβάλλει 
(από κοινοφ με τουσ διμουσ): 

 το να απαλειφκεί θ ςχζςθ επαιτείασ προσ τθν κεντρικι κυβζρνθςθ και 
πελατειακϊν ςχζςεων με τουσ πολίτεσ. Στόχοσ είναι να διαμορφωκεί μια 
ςχζςθ αμοιβαίασ ςτρατθγικισ ςυνεργαςίασ κεντρικισ διοίκθςθσ-
περιφζρειασ-τοπικϊν κοινωνιϊν για τθ βιωςιμότθτα ςτο Β. Αιγαίο. 

 τθ διεκδίκθςθ και αυτό-οργάνωςθ του νζου ρόλου τθσ Ρεριφζρειασ ςε 
κζματα ςχεδιαςμοφ, ςτρατθγικισ,  αρμοδιοτιτων, μζςων υλοποίθςθσ.  



 τθν ενεργι ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, των τοπικϊν φορζων, 
ςυλλόγων και ςωματείων   επαγγελματιϊν, περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων 
και ερευνθτικϊν κζντρων ςτθν διαμόρφωςθ ενόσ «Σχεδίου Βιϊςιμθσ 
Ανάπτυξθσ ςτο Β. Αιγαίο 2020» που κα περιλαμβάνει πολιτικζσ, κεςμοφσ, 
πρακτικζσ, δράςεισ, εργαλεία εφαρμογισ κακϊσ και χρονοδιαγράμματα. 

 τθν προςαρμογι όλων των πολιτικϊν ςτθν νθςιωτικότθτα αλλά και ςτα 
νζα δεδομζνα που διαμορφϊνει θ κλιματικι αλλαγι και θ οικολογικι 
κρίςθ. τθ διαμόρφωςθ μζςα από διαβοφλευςθ τθσ “τρατθγικισ τθσ 
Περιφζρειασ για το Κλίμα”, δθλαδι τθσ πολιτικισ για τθ ςυμβολι τθσ 
περιφζρειασ ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων που ευκφνονται για τθν 
ανατροπι του κλίματοσ και τθσ προςαρμογισ τθσ ςτισ αναπόφευκτεσ πλζον 
αλλαγζσ ςτο κλίμα.  

 τθ διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ των πολιτικϊν και ςτθν ενδυνάμωςθ των 
κεςμϊν που κα ςτθρίηουν μακροχρόνια αυτζσ τισ επιλογζσ και αλλαγζσ ςε 
κάκε περιοχι του Β. Αιγαίου, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν τόνωςθ των ικανοτιτων 
και εμπειριϊν των τοπικϊν κοινωνιϊν, ςτθ μεταφορά ευρωπαϊκϊν 
εμπειριϊν, ςτθν ενίςχυςθ υπαρχουςϊν πρωτοβουλιϊν, ςτθν αναηιτθςθ και 
διαμόρφωςθ κατάλλθλων χρθματοδοτικϊν εργαλείων. 

 τθν ενδυνάμωςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των ίδιων των νθςιϊν και ςτθ 
μείωςθ του μεγάλου χάςματοσ που υπάρχει ςιμερα μεταξφ των νθςιϊν, 
ενιςχφοντασ τθν κοινωνικι ςυνοχι ςτο Β. Αιγαίο. 

 το να επεξεργαςτεί μια περιφερειακι οικονομικι-κοινωνικι-χωρικι 
πολιτικι που κα αντιμετωπίηει τισ ςυνζπειεσ τόςο τθσ βακιάσ πολλαπλισ 
κρίςθσ όςο και των επιλογϊν που ζγιναν για τθν αντιμετϊπιςι τθσ, 
προωκϊντασ: 

(α) αλλαγζσ ςτθν οικονομία ςυνολικά αλλά και ςτισ επιμζρουσ οικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ προσ πράςινθ κατεφκυνςθ, 

(β) ενδυνάμωςθ τθσ πραγματικισ οικονομίασ μζςα από τθν πράςινθ, κυρίωσ, 
καινοτομία και τα δίκτυα αλλθλεγγφθσ (π.χ. παραγωγϊν-καταναλωτϊν), αλλά και τθ 
ςωςτι ιεράρχθςθ των προτεραιοτιτων που χρθματοδοτοφνται από ευρωπαϊκοφσ, 
εκνικοφσ και τοπικοφσ πόρουσ, με ςτόχο όλα τα νθςιά να αποκτιςουν τισ αναγκαίεσ 
περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ υποδομζσ και όχι απλϊσ ζργα για τον ζνα μινα τθσ 
τουριςτικισ περιόδου, 

(γ) τθν άςκθςθ πίεςθσ για αλλαγι του φορολογικοφ ςυςτιματοσ, ζτςι ϊςτε να 
ελαφρυνκεί θ εργαςία και να φορολογθκεί αποτελεςματικά θ υπερβολικι 
κατανάλωςθ, θ επίδειξθ πλοφτου και θ υπεραξία από τθν κερδοςκοπία γθσ, να 
αντιμετωπιςτεί θ διαφκορά και θ μαφρθ οικονομία που είναι ςε βάροσ του 
δθμόςιου ςυμφζροντοσ 

(δ) τθν άςκθςθ πίεςθσ ϊςτε να υιοκετθκοφν ςυντελεςτζσ ΦΠΑ με βάςθ τισ 
κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ τθσ κάκε δραςτθριότθτασ και κάκε 
προϊόντοσ, ωσ εργαλείο για αλλαγζσ προσ πράςινθ κατεφκυνςθ κι ενίςχυςθ των 
κοινωνικά υπεφκυνων δραςτθριοτιτων και επιχειρθματικότθτασ 



(ε) ςτοχευμζνεσ κοινωνικζσ πολιτικζσ που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ ΟΛΩΝ των 
νθςιωτικϊν κοινωνιϊν (όχι μόνο των πιο ιςχυρϊν), 

(ςτ) εξιςορρόπθςθ τθσ αφαίρεςθσ ειςοδθμάτων και τθσ απϊλειασ κζςεων εργαςίασ 
μζςα από ανάπτυξθ κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν υποδομϊν που ςυμβάλλουν 
ςτθν ποιότθτα ηωισ και μειϊνουν τισ δαπάνεσ των νοικοκυριϊν για τθν απόκτθςι 
τουσ (πχ. πρόλθψθ και πρωτοβάκμια περίκαλψθ, καλισ ποιότθτασ νερό, φροντίδα 
για άτομα που ζχουν ανάγκθ υποςτιριξθσ, πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ χωρίσ να είναι 
αναγκαία θ μετακίνθςθ ςε άλλθ περιοχι, κ.ά.), 

(η) ρφκμιςθ των χριςεων γθσ για κτθνοτροφία, καλλιζργειεσ, δαςικι 
δραςτθριότθτα, αναψυχι, εξόρυξθ, δόμθςθ κλπ με ςτόχο τθν εξάλειψθ των 
ςυγκροφςεων που παρατθροφνται μεταξφ τουσ. 

 τθ διαμόρφωςθ νζων εργαλείων και πθγϊν χρθματοδότθςθσ τοπικϊν 
δραςτθριοτιτων, πράςινθσ καινοτομίασ και κοινωνικά υπεφκυνθσ 
επιχειρθματικότθτασ. 

 τθν κοινι με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για βελτίωςθ 
των οικονομικϊν των ΟΤΑ μζςα από: τον εξορκολογιςμό δαπανϊν, τθν 
απόκτθςθ εςόδων από τθν παραγωγι ενζργειασ με ΑΠΕ, τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ διαφκοράσ και των πελατειακϊν επιλογϊν, τθν επαναξιολόγθςθ τθσ 
ςκοπιμότθτασ ζργων που κυρίωσ εξυπθρετοφν τουσ καλοκαιρινοφσ 
επιςκζπτεσ και όχι τισ νθςιωτικζσ κοινωνίεσ κ.ά. 

 τθ ςυν-διαμόρφωςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Περιβαλλοντικισ 
Διαχείριςθσ και Ελζγχου που κα κακορίςει το πλαίςιο για τθ 
χωροταξικι/πολεοδομικι, ενεργειακι, τουριςτικι, αγροτικι, κτθνοτροφικι, 
αλιευτικι, παραγωγικι δραςτθριότθτα ςτα νθςιά του Β. Αιγαίου και κα 
προωκεί μια ιεράρχθςθ μεκόδων ςτα κζματα διαχείριςθσ του νεροφ, των 
λυμάτων, των απορριμμάτων, τθσ ενζργειασ, του δομθμζνου και αδόμθτου 
χϊρου και κα διαςφαλίηει τθν προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ 
πλοφτου. 

Γ. Οι Θζςεισ μασ ςτουσ Επιμζρουσ Τομείσ 

  

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

  

Η ςτρατθγικι μασ  

  

Ανάγκθ διαφοροποίθςθσ του οικονομικοφ μοντζλου: Είναι γεγονόσ ότι θ αλλαγι 
τθσ οικονομίασ ςτθν περιφζρεια του Β. Αιγαίου πρζπει να ςυμβαδίςει με 
γενικότερεσ αλλαγζσ ςτθν οικονομικι πολιτικι τθσ χϊρασ. Βαςικι φιλοςοφία πρζπει 



να είναι ότι οικονομία δεν είναι μόνο αρικμοί. Επίςθσ, οικονομία δεν είναι μόνο οι 
επιχειριςεισ, το Ακακάριςτο Εκνικό Προϊόν, τα ζςοδα του δθμοςίου ι οι διάφοροι 
δείκτεσ. Θ οικονομία πρζπει να είναι το εργαλείο για να ηουν οι άνκρωποι καλφτερα 
τθ ςτιγμι που προςτατεφεται το περιβάλλον και μειϊνονται οι κάκε είδουσ 
διακρίςεισ ςτθν κοινωνία. 

Θ βιωςιμότθτα τθσ νθςιωτικισ οικονομίασ δεν μπορεί να εξαςφαλιςκεί με μια 
μονοδιάςτατθ κατεφκυνςθ,  εξαρτθμζνθ αποκλειςτικά από τον μαηικό-παράκτιο-
ξενοδοχειακό τουριςμό, όπωσ αυτι που κυριαρχεί ςιμερα. Χρειάηεται να γίνουν 
ςθμαντικζσ αλλαγζσ ϊςτε θ οικονομία των νθςιϊν να είναι ςτο μζγιςτο δυνατό 
βακμό αλλθλο-ςυμπλθροφμενθ και επαρκϊσ διαφοροποιθμζνθ, για να μθν 
καταρρεφςει ολόκλθρθ και απειλθκεί θ ευθμερία τθσ κοινωνίασ αν για κάποιουσ 
λόγουσ πλθγεί ζνασ οικονομικόσ τομζασ. 

Θ ςτρατθγικι για τθν οικονομία ςτο Β. Αιγαίο πρζπει να λαμβάνει υπόψθ ότι τα 
νθςιά αποτελοφν ζνα δίκτυο ευαίςκθτων οικοςυςτθμάτων και πολφμορφων 
κοινωνιϊν. Για να ςτραφεί, λοιπόν, θ οικονομία των νθςιϊν του Β. Αιγαίου ςε 
πράςινθ κατεφκυνςθ, που είναι και το ηθτοφμενό μασ, πρζπει ςτο κζντρο των 
οικονομικϊν δραςτθριοτιτων να βρίςκεται θ βιϊςιμθ διαχείριςθ και θ 
μακροχρόνια προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ  πλοφτου, θ επιδίωξθ για 
παραγωγι προϊόντων και υπθρεςιϊν ποιότθτασ και εντοπιότθτασ, θ μακροχρόνια 
ευθμερία όλων των νθςιωτϊν, κακϊσ και θ επίτευξθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, ϊςτε 
να μειωκεί το οικονομικό και κοινωνικό χάςμα μεταξφ των νθςιωτικϊν κοινωνιϊν. 
Αυτι θ ςτρατθγικι αναμζνεται να αναςτρζψει τθν αγροτικι ζξοδο προσ τισ πόλεισ 
και να δθμιουργιςει προχποκζςεισ για επιςτροφι πολλϊν νθςιωτϊν, κυρίωσ νζων, 
που κα εργάηονται ςε ςφγχρονα, δθμιουργικά, καινοτόμα και αξιοπρεπι 
επαγγζλματα.   

 Οι ζντονεσ ενδοπεριφερειακζσ και διαπεριφερειακζσ ανιςότθτεσ, ο οικονομικόσ, 

κοινωνικόσ και πολιτιςμικόσ μαραςμόσ και θ αυξανόμενθ δθμογραφικι αιμορραγία, που 

αντιμετωπίηει το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ ελλθνικισ υπαίκρου, αποτελεί εδϊ και πολλά 

χρόνια αγκάκι ςτισ διάφορεσ πολιτικζσ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ και χριηει άμεςθσ, αλλά 

και αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ. Οι νζεσ προςεγγίςεισ ανάπτυξθσ ςτρζφονται πλζον 

ςτθν αξιοποίθςθ των ενδογενϊν πόρων (ανκρϊπινων, φυςικϊν και οικονομικϊν) τθσ κάκε 

περιοχισ, ςτθν αποκζντρωςθ των αποφάςεων και ςτθν ενίςχυςθ των τοπικϊν 

πρωτοβουλιϊν, με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ εκμετάλλευςθ των ςυγκριτικϊν 

πλεονεκτθμάτων, τθν δθμιουργία ελκυςτικϊν προχποκζςεων, τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και τθν αειφόρο ανάπτυξθ.  

 

Τα προβλιματα 



Πολφ ςυχνά αποφαςίηονται ζργα χωρίσ ουςιαςτικό διάλογο με τισ τοπικζσ 
κοινωνίεσ και χωρίσ πραγματικι ιεράρχθςθ των αναγκϊν που καλοφνται να 
αντιμετωπίςουν τα ζργα αυτά. Οι ευρωπαϊκοί πόροι που διατζκθκαν ςτο Β. Αιγαίο 
δεν χρθςιμοποιικθκαν πάντα με αποτελεςματικό τρόπο και προσ όφελοσ του 
περιβάλλοντοσ, τθσ τοπικισ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ. Αντίκετα, ςε αρκετζσ 
περιπτϊςεισ προκάλεςαν ερθμοποίθςθ, διάβρωςθ εδαφϊν, τςιμεντοποιιςεισ, 
καταςτροφι του φυςικοφ τοπίου και του δομθμζνου χϊρου κλπ. Δεν υπιρξε, 
επίςθσ, μια δθμόςια ςυηιτθςθ για τθν αποτίμθςθ του τι πραγματικά ζγινε με τθ 
διάκεςθ των πόρων από τα ΜΟΠ, ΠΕΠ, ΚΠ και άλλα προγράμματα, ϊςτε να 
διδαχκοφμε από τα λάκθ, να αξιοποιιςουμε τυχόν κετικά παραδείγματα και να 
βελτιωκεί, τουλάχιςτον, θ διάκεςθ των χρθμάτων από το ΕΠΑ. 

Οι νθςιωτικζσ οικονομίεσ ζχουν τα τελευταία χρόνια επωφελθκεί από τθν ανάπτυξθ 
ενόσ είδουσ τουριςμοφ, αλλά εάν ακολουκθκεί θ τακτικι άλλων περιςςότερο 
τουριςτικϊν νθςιϊν, υπάρχει κίνδυνοσ να γίνουν πολφ ευάλωτεσ γιατί το υπάρχον 
μοντζλο ανάπτυξθσ του μαηικοφ τουριςμοφ κινείται με λογικζσ βραχυπρόκεςμου 
κζρδουσ και όχι μακροχρόνιασ βιωςιμότθτασ. Ζτςι, ο τουριςμόσ κινδυνεφουμε να 
υποκάλψει τισ περιςςότερεσ παραδοςιακζσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και να 
ςθμειϊςει και νζεσ μελλοντικζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτο περιβάλλον, ςτθν τοπικι 
οικονομία και ςτθν κοινωνία. 

Επίςθσ, οι νθςιωτικζσ οικονομίεσ ζχουν επωφελθκεί από μια αλόγιςτθ 
ανοικοδόμθςθ που αποφζρει μεν ατομικά οικονομικά οφζλθ αλλά χειροτερεφει τθν 
ποιότθτα του περιβάλλοντοσ και του φυςικοφ τοπίου, αποδυναμϊνοντασ εκείνον 
ακριβϊσ τον πολιτιςτικό και περιβαλλοντικό πόρο που ζχει κάνει τα νθςιά μασ 
ελκυςτικά. Σα  παλιά τουριςτικά λευκϊματα περιζχουν φωτογραφίεσ από περιοχζσ, 
πολλζσ από τισ οποίεσ δεν είναι ζτςι ςιμερα. Αν ςυνεχιςτεί αυτι θ κατάςταςθ, και 
δεν διαςφαλίςουμε ϊςτε θ ανοικοδόμθςθ να ςυνεχίςει να γίνεται, αλλά με νζουσ 
κανόνεσ και όρουσ, πολλοί τουρίςτεσ και επιςκζπτεσ κα αναηθτοφν ςτο μζλλον ςε 
άλλουσ τόπουσ και άλλεσ χϊρεσ εκείνο το ποιοτικό χαρακτθριςτικό που είχαν βρει 
κάποτε εδϊ.  

τα νθςιά του Βορείου Αιγαίου υπάρχουν, ακόμα, γεωργικζσ και κτθνοτροφικζσ 
δραςτθριότθτεσ που καλφπτουν όχι μόνο οικογενειακζσ ανάγκεσ (κάτι πολφ 
ςθμαντικό ςιμερα ςε μια εποχι οικονομικισ κρίςθσ) αλλά και παράγουν προϊόντα 
για ευρφτερθ κατανάλωςθ και εμπορία. Παρ’όλα αυτά οι πολιτικζσ για τθ γεωργία 
και τθν κτθνοτροφία τόςο ςε ευρωπαϊκό όςο και ςε εκνικό-περιφερειακό επίπεδο 
ελάχιςτα ζχουν αςχολθκεί με τισ ιδιαιτερότθτεσ αλλά και τισ ευκαιρίεσ που 
προςφζρει το ευαίςκθτο νθςιωτικό περιβάλλον για  τθν ανάπτυξθ ενόσ ποιοτικοφ, 
βιολογικοφ τομζα που κα ζχει ονομαςία προζλευςθσ. 

Οι προτάςεισ μασ 

  



Για να μθν αποςυντεκεί θ πραγματικι οικονομία και διαλυκεί ο κοινωνικόσ ιςτόσ 
ςτθν περιφζρεια Β. Αιγαίου, ωσ αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ αλλά και των μζτρων που 
επιλζχκθκαν για τθν «αντιμετϊπιςι» τθσ, χρειάηονται ςυνοπτικά: 

 πράςινθ ςτροφι τθσ οικονομίασ ςτθν περιφζρεια Β.Αιγαίου, ανάπτυξθ 
ςταδιακά μιασ οικονομίασ “μθδενικοφ άνκρακα”, 

 περιοριςμόσ των ελλειμμάτων και του χρζουσ που αντιςτοιχεί ςε 
δραςτθριότθτεσ ςτθν περιφζρεια Β. Αιγαίου κακϊσ και αντιμετϊπιςθ των 
διαρκρωτικϊν προβλθμάτων με κοινωνικά δίκαιο και περιβαλλοντικά 
αποτελεςματικό τρόπο (πχ με εξορκολογιςμό των δαπανϊν για ενζργεια και 
νερό μζςα από περιβαλλοντικζσ παρεμβάςεισ), 

 αντιμετϊπιςθ τθσ διαφκοράσ και φορολόγθςθ του υπερβολικοφ πλοφτου 
και τθσ κερδοςκοπίασ γθσ, ςτοιχεία που κάνουν ζντονθ τθν παρουςία τουσ 
και ςτο Β. Αιγαίο, 

 ςωςτι ιεράρχθςθ προτεραιοτιτων ςτα ζργα, με δεδομζνθ τθν 
περιοριςμζνθ διάκεςθ πόρων, 

 διατιρθςθ των κζςεων εργαςίασ των νθςιωτϊν και δθμιουργία νζων 
πράςινων κζςεων, 

 ςφνδεςθ τθσ οικονομίασ με αλλθλζγγυεσ πρωτοβουλίεσ και δράςεισ 
ςτιριξθσ εναλλακτικϊν δομϊν ςυναλλαγισ, που βαςίηονται ςε αγακά εκτόσ 
του χριματοσ ι υποςτθρίηουν τθν απευκείασ διακίνθςθ προϊόντων χωρίσ 
μεςάηοντεσ, 

 βιϊςιμεσ προοπτικζσ για τθν οικονομία των πολιτϊν και αναδιοργάνωςθ 
των οικονομικϊν των διμων. 

  

Αναλυτικά, χρειάηονται: 

Προςαρμοςμζνεσ επιμζρουσ πολιτικζσ: Θ νθςιωτικι οικονομία κα πρζπει να 
υποςτθρίηεται από κατάλλθλα προςαρμοςμζνεσ ςτθ νθςιωτικότθτα και ςτα 
οικοςυςτιματα πολιτικζσ για τουσ επιμζρουσ τομείσ (τουριςμόσ, γεωργία, 
κτθνοτροφία, αλιεία, μελιςςοκομία, βιομθχανία-βιοτεχνία, καταςκευζσ, ενζργεια, 
διαχείριςθ φυςικϊν πόρων και περιβάλλοντοσ). Πολιτικζσ που είναι ςχεδιαςμζνεσ 
για άλλεσ περιοχζσ είναι πικανόν ακατάλλθλεσ για τον νθςιωτικό χϊρο και οδθγοφν 
ςε κατάρρευςθ ολόκλθρουσ τομείσ τθσ οικονομίασ. Πχ με δεδομζνο ότι ςτα 
περιςςότερα νθςιά λίγεσ γεωργικζσ ιδιοκτθςίεσ είναι μεγάλεσ, μια γεωργικι 
πολιτικι που επικεντρϊνει κυρίωσ ςτθ βιομθχανικισ κλίμακασ καλλιζργεια είναι 
ακατάλλθλθ για τα νθςιά. Αντικζτωσ, μια επιλεγμζνθ γεωργικι πολιτικι που κα 
αξιοποιεί το δεδομζνο ότι τα νθςιά είναι κλειςτά οικοςυςτιματα, ότι οι 
καλλιζργειεσ αν και ζχουν μικρότερεσ  αποδόςεισ μπορεί να ζχουν υψθλι ποιότθτα 
και μεγάλθ ποικιλία, ότι είναι ελάχιςτθ θ παρουςία ςτα εδάφθ αγροχθμικϊν και 
βιομθχανικϊν ρφπων, μπορεί να ςτθρίξει ςθμαντικά μια αγροτικι παραγωγι ςτα 
νθςιά τόςο για ποιοτικά είδθ διατροφισ όςο και για πρϊτεσ φλεσ για προϊόντα με 
μεγάλθ προςτικζμενθ αξία (φάρμακα, καλλυντικά, αρωματικά φυτά, ιδιαίτερεσ 
νθςιωτικζσ ποικιλίεσ, πράςινθ παραγωγι-οικολογικά προϊόντα). 



Πράςινθ ςτροφι ςτισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ ςτα νθςιά 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ και παραγωγι ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
με ςεβαςμό του νθςιωτικοφ χϊρου και περιβάλλοντοσ, κατάλλθλθ 
προςαρμογι των τεχνικϊν και ενεργι ςυμμετοχι των τοπικϊν 
κοινωνιϊν/τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ. Σα ζςοδα από 
τθν εξοικονόμθςθ και τθν παραγωγι πράςινθσ ενζργειασ μποροφν να 
αποτελζςουν μια γερι υλικι βάςθ για μια βιϊςιμθ κοινωνικι και 
περιβαλλοντικι πολιτικι ςτο Β. Αιγαίο. 

 Επεμβάςεισ ϊςτε να μειωκοφν οι επιπτϊςεισ από τον μαηικό τουριςμό 
(ενεργειακι και αιςκθτικι αναβάκμιςθ κτιρίων, επεξεργαςία αποβλιτων, 
εξοικονόμθςθ νεροφ, μείωςθ απορριμμάτων) και αποφαςιςτικι ςτροφι ςε 
υπεφκυνο, ιπιο τουριςμό, ςυμβατό με τα χαρακτθριςτικά και τθ φζρουςα 
ικανότθτα των νθςιϊν. Επιδίωξι μασ είναι να δεχόμαςτε ςτα νθςιά μασ και 
να προςελκφουμε επιςκζπτεσ που κα ζρχονται ςτα νθςιά μασ για να 
γνωρίςουν εμασ και τον τόπο μασ και όχι τουρίςτεσ που τουσ είναι αδιάφορο 
αν βρίςκονται ςτο Ακαποφλκο ι ςτθν Μαγιόρκα ι ςτο νθςί μασ, γιατί 
αναηθτοφν απλά ιλιο, κάλαςςα, και …ςεξ (τα τρία S: Sun, Sea, Sex). 

 Γεωργία – κτθνοτροφία – αλιεία - μελιςςοκομία ςτραμμζνεσ προσ τθν 
ποιοτικι παραγωγι ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ δραςτθριότθτεσ (τουριςμόσ, 
διαςφάλιςθ ποιοτικϊν πρϊτων υλϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, 
αξιοποίθςθ αποβλιτων για πράςινθ ενζργεια και βιολογικά λιπάςματα). 
υνεργαςία με πανεπιςτιμια, οργανϊςεισ βιοκαλλιεργθτϊν και υπεφκυνεσ 
επιχειριςεισ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ ζρευνασ και των εφαρμογϊν. 

 Δθμιουργία ςυμπλθρωματικϊν ειςοδθμάτων για τισ νθςιωτικζσ κοινωνίεσ 
μζςα από τθν προςταςία και διαχείριςθ των φυςικϊν περιοχϊν, των 
οικουςτθμάτων, τθσ βιοποικιλότθτασ, των καλάςςιων προςτατευόμενων 
περιοχϊν. Δθμιουργία και ςτελζχωςθ φορζων διαχείριςισ τουσ. Διάκεςθ 
ευρωπαϊκϊν, εκνικϊν, τοπικϊν πόρων και εςόδων από τθν φορολογία και 
καινοτόμα χρθματοδοτικά εργαλεία. «Αξιοποίθςθ» των περιοχϊν για 
προςζλκυςθ φοιτθτϊν και επιςτθμόνων που κα ςυμβάλλουν ςτθν 
προςταςία μακροχρόνια, ενϊ κα αφινουν και ζςοδα για τισ τοπικζσ 
κοινωνίεσ. 

 Περιβαλλοντικι διαχείριςθ των εξορυκτικϊν δραςτθριοτιτων ςε νθςιά και 
αποκατάςταςθ των πλθγϊν που ζχουν προκλθκεί. 

 Περιβαλλοντικι διαχείριςθ ρυπογόνων δραςτθριοτιτων (π.χ. εφαρμογι 
κλειςτϊν ςυςτθμάτων υδροβολισ αντί ανοικτισ αμμοβολισ ςτον κακαριςμό 
τθσ βαφισ των πλοίων, με ανάκτθςθ νεροφ και διαχωριςμό/διαχείριςθ 
αποβλιτων).  

 Ανάπτυξθ τεχνογνωςίασ και τεχνικϊν (όχι μόνο εφαρμογζσ) για τθν 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ, νεροφ και κομποςτοποίθςθ των οργανικϊν 
αποβλιτων. Ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ τεχνικϊν και δομϊν περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ. 

 Αξιοποίθςθ/ανάδειξθ τθσ βιομθχανικισ και μεταλλευτικισ ιςτορίασ 
νθςιϊν. 

 Αξιοποίθςθ των γνϊςεων και των εμπειριϊν από τθν παραδοςιακι 
αρχιτεκτονικι για μια ςφγχρονθ βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι για οικιςμοφσ, 



κτίρια και το χϊρο ςε ζνα πλαίςιο όμωσ ξεκάκαρων χριςεων γθσ και 
μεγιςτοποίθςθσ τθσ χριςθσ των τοπικϊν οικοδομικϊν υλικϊν και τεχνικϊν. 

 Ανάδειξθ, προςταςία και διαχείριςθ τθσ νθςιωτικισ πολιτιςμικισ 
κλθρονομιάσ και δθμιουργία καταλλθλων προχποκζςεων για τθν ευθμερία 
ενόσ ςφγχρονου νθςιωτικοφ πολιτιςμοφ. Ανάδειξθ εκ νζου των νθςιϊν ςε 
πνευματικά και εκπαιδευτικά κζντρα ςε κζματα πολιτιςμοφ, προςταςίασ 
περιβάλλοντοσ, πράςινθσ οικονομίασ, με αναβάκμιςθ του ρόλου των 
πανεπιςτθμιακϊν τμθμάτων και με δθμιουργία κζντρων εκπαίδευςθσ και 
προζλκυςθσ εκελοντϊν, φοιτθτϊν, επαγγελματιϊν ςε κάκε νθςί ςε τομείσ 
που να αντιςτοιχοφν ςτθν εμπειρία και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του. 

Ρϊσ κα χρθματοδοτθκεί θ πράςινθ ςτροφι τθσ οικονομίασ 

Για να επιτευχκοφν τα παραπάνω, θ νθςιωτικι οικονομία πρζπει να ςτθριχκεί ςε 
επενδφςεισ δθμόςιων, ιδιωτικϊν (μικρισ και μεςαίασ κλίμακασ) και 
κοινωνικϊν/δθμοτικϊν/ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων που κα δεςμεφονται από 
περιβαλλοντικοφσ και κοινωνικοφσ κανόνεσ και κα βαςίηονται ςτθν πράςινθ 
καινοτομία, ςτθν υψθλι εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και ςτθν 
ανάπτυξθ δικτφων και ςυνζργειασ με άλλεσ δραςτθριότθτεσ.  

Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να δοκοφν ςαφείσ κατευκφνςεισ, κατάλλθλα κίνθτρα, 
προςαρμοςμζνα “παραδοςιακά” χρθματοδοτικά εργαλεία (πχ ΦΠΑ που κα 
διαβακμίηεται αναλόγωσ με το χαρακτιρα κάκε δραςτθριότθτασ από χαμθλόσ για 
υπεφκυνεσ, πράςινεσ δραςτθριότθτεσ και προϊόντα ςε υψθλό για κοινωνικά 
ανεφκυνεσ, επιβαρυντικζσ για το περιβάλλον) και νζα οικονομικά και 
χρθματοδοτικά εργαλεία (όπωσ τα “πράςινα ομόλογα” ι ζνα “Ταμείο για 
οικολογικι και κοινωνικι βιωςιμότθτα των νθςιϊν”, που κα διακζτει τα ζςοδά 
του για τθ ςφγκλιςθ και τθ ςυνοχι ςτθν περιφζρεια, τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ 
και τθν πράςινθ καινοτομία με ζςοδα που κα προζρχονται από πρόςτιμα, ειςφορζσ 
ενόσ ευρϊ ανά τουρίςτα, δωρζεσ, προγράμματα, κ.ά.). 

Αναγκαία είναι επίςθσ θ αποτελεςματικι χριςθ από τθν Ρεριφζρεια των 
ευρωπαϊκϊν, εκνικϊν και τοπικϊν πόρων με διαφάνεια και κοινωνικό ζλεγχο, 
κακϊσ και θ ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν για αλλαγζσ ςτο φορολογικό ςφςτθμα, 
ϊςτε το μεγαλφτερο ποςοςτό των εςόδων που προζρχονται από τθν περιοχι να 
επιςτρζφουν για προγράμματα ςυνοχισ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, 
αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ και ςτροφισ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 
ςε μια πράςινθ κατεφκυνςθ. 

Θ Περιφζρεια οφείλει: 

α.να: δθμιουργιςει δομζσ ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ και υποςτιριξθσ των τοπικϊν 
κοινωνιϊν και αυτοδιοικιςεων για τθν υποβολι προτάςεων και τθ ςυμμετοχι ςε 
ευρωπαϊκά προγράμματα που κα ωφελιςουν το Β. Αιγαίο,  



β. να ενκαρρφνει τθ ςυνεργαςία, τθν αναβάκμιςθ και τθν ενδυνάμωςθ του ρόλου 
των αναπτυξιακϊν και δθμοτικϊν επιχειριςεων ςτο πλαίςιο των αλλαγϊν που 
απαιτοφνται για τθν προϊκθςθ τθσ ςτρατθγικισ για τθ βιωςιμότθτα,  

γ. να ςτθρίξει τουσ ΟΣΑ ϊςτε να αναπτφξουν δικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ που κα 
βελτιϊςουν τα οικονομικά τουσ κακϊσ και το δικό τουσ ςφςτθμα είςπραξθσ τοπικϊν 
τελϊν. Ειδικά για αυτό, προτείνουμε αναδιοργάνωςθ των διαφόρων τελϊν ϊςτε να 
βαςίηονται ςε κοινωνικά και περιβαλλοντικά δίκαια κριτιρια (πχ διαφοροποίθςι 
τουσ με βάςθ τθν αρχι “πλθρϊνω αναλόγωσ με το τι πετάω” (απορρίμματα), ι 
“πλθρϊνω αναλόγωσ με το τι καταναλϊνω” (νερό, ενζργεια, φυςικοί πόροι, χϊροσ), 
κ.ά.). 

1.1. ΤΟΥΙΣΜΟΣ 

Η ςτρατθγικι μασ  

 Θ Περιφζρεια πρζπει να διαμορφϊςει μια νζα ςτρατθγικι και πολιτικι κακϊσ και 
υποςτθρικτικά εργαλεία (κίνθτρα, καμπάνιεσ ευαιςκθτοποίθςθσ, προγράμματα) 
που κα ςτοχεφουν ςε: 

 ταδιακι μετατροπι του ςθμερινοφ τουριςμοφ ςε πιο υπεφκυνου 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά τουριςμοφ, με τθν υιοκζτθςθ 
περιβαλλοντικϊν προδιαγραφϊν, δεςμεφςεων των τουριςτικϊν πρακτόρων 
ςε οριςμζνουσ κανόνεσ, κίνθτρα για τθν αιςκθτικι και περιβαλλοντικι 
αναβάκμιςθ τουριςτικϊν περιοχϊν και εγκαταςτάςεων, αλλαγϊν ςτισ 
προτεραιότθτεσ των λεγόμενων “κλειδιϊν” που χαρακτθρίηουν μια 
τουριςτικι μονάδα. 

 ταδιακά, κυριαρχία ςτο Β. Αιγαίο ενόσ πράςινου/οικολογικοφ τουριςτικοφ 
μοντζλου με τθν ενίςχυςθ ιπιων μορφϊν τουριςμοφ (οικολογικοφ, 
πολιτιςτικοφ, αγροτικοφ, καταδυτικοφ, ποδθλατικοφ, πεηοπορικοφ) ςε 
φυςικζσ διαδρομζσ, μονοπάτια και καταφφγια και ςφνδεςθ του τουριςμοφ 
με άλλεσ δραςτθριότθτεσ (παραγωγι τοπικϊν προϊόντων, μεταποίθςθ, 
ανάπτυξθ πράςινων/οικολογικϊν προϊότων, βιοκλιματικι δόμθςθ, 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ κ.λ.π.). Αυτζσ οι μορφζσ τουριςμοφ 
ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία και διατιρθςθ του φυςικοφ και πολιτιςμικοφ 
πλοφτου (αντί να τον καταναλϊνουν και να τον υποβακμίηουν), κρατοφν τα 
χριματα ςτον τόπο μασ,  και δθμιουργοφν νζεσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ ςε 
νζα επαγγζλματα.   

  

Τα προβλιματα  

  

Όπωσ αναφζραμε ςτο κομμάτι τθσ Οικονομίασ, το κυρίαρχο μοντζλο τουριςμοφ ωσ 
κφρια μάλιςτα οικονομικι δραςτθριότθτα των νθςιϊν του Β. Αιγαίου, είναι 



προβλθματικό και χωρίσ μζλλον. υνδζεται δε με ςειρά προβλθμάτων, που 
αναλυτικά είναι: 

 Ζντονθ, ςυχνά ανεξζλεγκτθ αςτικοποίθςθ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ και άναρχθ-
διάχυτθ δόμθςθ του εςωτερικοφ των  νθςιϊν. 

 Πϊλθςθ και φορολόγθςθ τθσ γθσ ςε υψθλζσ τιμζσ, με ςυνζπεια οι επόμενεσ 
γενιζσ να ζχουν τεράςτιεσ δυςκολίεσ να διατθριςουν τθ γθ για αγροτικζσ 
χριςεισ ι απλϊσ χωρίσ δόμθςθ. 

 Αςφυκτικζσ πιζςεισ ςτθν κεντρικι εξουςία για προςαρμογι των ειδικϊν 
χωροταξικϊν ςχεδίων και του κεςμικοφ πλαιςίου για τον τουριςμό ςτισ 
ανάγκεσ (ςυχνά επιδοτοφμενων από αναπτυξιακοφσ νόμουσ) επενδυτικϊν 
ςχεδίων αγνοϊντασ αυτζσ των νθςιωτϊν και του νθςιωτικοφ περιβάλλοντοσ. 

 Απουςία ξεκάκαρου κακοριςμοφ χριςεων γθσ ςτα νθςιά. 
 Καταςκευι (ι απόπειρα καταςκευισ) μεγάλων τεχνικϊν ζργων με 

ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθ φυςιογνωμία αλλά και το περιβάλλον των 
νθςιϊν, χωρίσ να ζχει προθγθκεί ουςιαςτικόσ διάλογοσ με τισ τοπικζσ 
κοινωνίεσ. 

 Τψθλό κόςτοσ για επζκταςθ των υποδομϊν και υπθρεςιϊν (π.χ ςυλλογι 
απορριμμάτων,δίκτυα νεροφ και θλεκτριςμοφ, οδικό δίκτυο) που κανονικά 
αφοροφν ςε οικιςμοφσ πρακτικά ςε όλθ τθν ζκταςθ των νθςιϊν. Επιπλζον, 
ωσ αποτζλεςμα και τθσ διάχυτθσ δόμθςθσ-παρακεριςτικισ κατοικίασ, 
ςπάνια οι νθςιωτικοί Διμοι είναι ςε κζςθ να διαχειριςτοφν ςωςτά τα 
λφματα, τα απορρίμματα και το νερό. 

 υρρίκνωςθ ι υποβάκμιςθ των φυςικϊν οικοςυςτθμάτων ςτα οποία 
βαςίςτθκε θ επιβίωςθ του νθςιϊτικου χϊρου ωσ τισ μζρεσ μασ. 

 Δθμιουργία εξάρτθςθσ των νθςιωτϊν από ζνα ευάλωτο πια οικονομικό 
μοντζλο που μπορεί να καταρρεφςει οποιαδιποτε ςτιγμι και πρακτικά 
ανφπαρκτθ διαφοροποίθςθ των πθγϊν ειςοδθμάτων τουσ. 

 Ανταγωνιςμόσ με άλλεσ, αναγκαίεσ για τθν οικονομικι βιωςιμότθτα των 
νθςιϊν, οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. Θ αγροτικι και κτθνοτροφικι 
παραγωγι ζχει περιοριςτεί ςθμαντικά, γεγονόσ που ζχει καταςτιςει τα 
νθςιά μθ αυτάρκθ.  Θ αναηιτθςθ τροφίμων και πρϊτων υλϊν ςτθν 
θπειρωτικι χϊρα, ωσ άμεςθ ςυνζπεια τθσ ςυρρικνωμζνθσ και ανεπαρκοφσ 
τοπικισ παραγωγισ, ζχει τεράςτιο οικονομικό κόςτοσ, αφοφ τα προϊόντα 
πωλοφνται πολλζσ φορζσ ακριβότερα, ενϊ θ δυνατότθτα επιλογισ του 
καταναλωτι ζχει εκμθδενιςτεί. Οι ειςαγωγζσ προϊόντων ζχουν αυξθκεί 
ακόμα και ςε μζρθ όπου παλιότερα παράγονταν ςθμαντικά και φθμιςμζνα 
αγροτικά προϊόντα, ενϊ ελάχιςτα είναι τα παραδείγματα ςφνδεςθσ του 
τουριςμοφ με τθν τοπικι κουηίνα και τα τοπικά προϊόντα. 

 Αφξθςθ τθσ ανεργίασ και τθσ μερικισ ι εποχικισ απαςχόλθςθσ για τουσ 
κερινοφσ μόνο μινεσ, κατάςταςθ που ευνοεί τθν καταπάτθςθ εργαςιακϊν 
δικαιωμάτων, τθν καταρράκωςθ τθσ αξιοπρζπειασ των εργαηομζνων και τισ 
πελατειακζσ ςχζςεισ. Επίςθσ, οδθγεί ςε επιδοματικζσ πολιτικζσ κατά τθν 
πολφμθνθ χειμερινι περίοδο τθσ ανεργίασ. 

 τρζβλωςθ των ωφελειϊν από τον τουριςμό όπου αυτόσ ςτθρίηεται ςε 
μοντζλα αναψυχισ τφπου «all inclusive», που κακιςτοφν τθν τοπικι κοινωνία 
αμζτοχθ ςτθ ςυναλλαγι με τον τουρίςτα και λειτουργοφν ωσ 



«χρθματομθχανζσ» που τελικά καταλιγουν να εξάγουν από τα νθςιά μασ τον 
πλοφτο που παράγεται. Σα μόνα οφζλθ βρίςκονται ςτουσ μιςκοφσ που 
παίρνουν οι καμαριζρεσ και τα γκαρςόνια, αλλά και αυτοί ςυχνά ζρχονται 
από αλλοφ και φεφγουν μετά τθν τουριςτικι ςαιηόν. 

 Κυριαρχία του μοντζλου «τουρίςτασ – καταναλωτισ» που καταχράται ό,τι 
διακζτει ο τόποσ χωρίσ να μπορεί να τον ςεβαςτεί, αφοφ όλοι οι φυςικοί 
πόροι του νθςιοφ ζχουν υποκθκευτεί για τθν «εξυπθρζτθςι» του. 

  

Οι προτάςεισ μασ 

  

Πιςτεφουμε ότι ζνα εναλλακτικό μοντζλο τουριςμοφ που κα είναι όχι μόνο 
οικονομικά αποδοτικό αλλά και αειφορικό, είναι εφικτό. Οραματιηόμαςτε ζνα 
εναλλακτικό μοντζλο τουριςμοφ που εναρμονίηεται με τθ φφςθ, τον χϊρο, τον 
πολιτιςμό και τισ άλλεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που εξαςφαλίηουν πολφτιμο 
ειςόδθμα ςτουσ νθςιϊτεσ. Προτείνουμε μια τουριςτικι πολιτικι που κα ζχει ωσ 
ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ ανάδειξθ και διατιρθςθ των ςυγκριτικϊν 
πλεονεκτθμάτων του νθςιωτικοφ χϊρου. Αυτά δεν είναι άλλα από τθ ςπάνια 
νθςιωτικι βιοποικιλότθτα, το παραδοςιακό νθςιωτικό τοπίο του Βορείου Αιγαίου 
και τισ μοναδικζσ πολιτιςτικζσ αξίεσ των νθςιωτικϊν περιοχϊν. Χαρακτθριςτικά που 
κάνουν το Β. Αιγαίο διακριτό και αποτελοφν κίνθτρα επιςκεψιμότθτασ, άρα και 
αγακά που χριηουν προςταςίασ για να ςυνεχίηουν να ςτθρίηουν τθ νθςιωτικι 
οικονομία. Κάτι τζτοιο απλά δεν είναι εφικτό με το υπάρχον μοντζλο ανάπτυξθσ. 
Μια ςτροφι 180 μοιρϊν είναι αναγκαία και προχποκζτει ότι θ τουριςτικι – 
ξενοδοχειακι ανάπτυξθ κα είναι ιπια, εναρμονιςμζνθ και ςυμβατι με το νθςιωτικό 
περιβάλλον και τισ νθςιωτικζσ κοινωνίεσ κακϊσ και τισ οικολογικζσ αντοχζσ των 
ευαίςκθτων, νθςιωτικϊν οικοςυςτθμάτων. 

Σο μοντζλο αυτό εςτιάηεται γφρω από τουσ παρακάτω κεντρικοφσ άξονεσ: 

 Ενίςχυςθ ιπιων μορφϊν τουριςμοφ (οικολογικοφ, πολιτιςτικοφ, αγροτικοφ, 
ορειβατικοφ, αναρριχθτικοφ, καταδυτικοφ) ςε φυςικζσ διαδρομζσ, 
μονοπάτια και καταφφγια που αφενόσ ςυνδζουν τον τουριςμό με άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ (παραγωγι τοπικϊν προϊόντων, μεταποίθςθ κ.λ.π.), και 
αφετζρου ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία και διατιρθςθ του φυςικοφ και 
πολιτιςμικοφ πλοφτου και δθμιουργοφν νζεσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ ςε νζα 
επαγγζλματα. Για το ςκοπό αυτό κα ςυνταχκοφν ειδικζσ τουριςτικζσ μελζτεσ 
με ςτόχο τθ ςυςτθματικι ενςωμάτωςθ των υπαρχουςϊν τουριςτικϊν 
υποδομϊν, των οικιςμϊν τθσ ενδοχϊρασ, των μνθμείων και των τοπίων ςε 
ενιαία δίκτυα ανά νθςί.  

 Κατάρτιςθ μιασ τοπικισ ςυμμαχίασ με τουσ υπάρχοντεσ ξενοδόχουσ ςε 
κάκε νθςί ϊςτε να αποτρζπεται το χτίςιμο νζων παρόμοιων ανταγωνιςτικϊν 
μονάδων μαηικοφ τουριςμοφ και να διαςφαλίηεται το ειςόδθμά τουσ, με 
παράλλθλθ ζνταξι τουσ ςτο δίκτυο του ιπιου εναλλακτικοφ τουριςμοφ, 



ϊςτε να απαγκιςτρϊνονται από τθ λογικι του μαηικοφ τουριςμοφ και τθν 
εξάρτθςθ από τουσ tour operators, με τελικό αμοιβαίο κοινό όφελοσ τθν 
επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου. 

 Κατάρτιςθ ειδικϊν ςχεδίων με ςαφείσ κανόνεσ ςε ό,τι αφορά τισ μορφζσ 
τουριςμοφ για τισ περιοχζσ αυξθμζνθσ οικολογικισ προςταςίασ, όπωσ 
υγροβιότοπουσ, καλάςςια πάρκα, περιοχζσ NATURA. 

 Διαφάνεια και ςυμμετοχι των τοπικϊν κοινωνιϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων 
που αφοροφν μεγάλεσ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ. Τποςτθρίηουμε 
προςωρινι διακοπι όλων των ζργων για μαρίνεσ και υπερβολικά μεγάλα 
λιμάνια, ϊςτε να ςυηθτθκοφν από μθδενικι βάςθ και με ολοκλθρωμζνο 
τρόπο (οφζλθ – επιπτϊςεισ) και να λθφκοφν αποφάςεισ μετά από 
ουςιαςτικό διάλογο και τεκμθριωμζνθ κριτικι. 

 Επιβολι αυςτθροφ κεςμικοφ πλαιςίου για τθν ανζγερςθ τουριςτικϊν 
εγκαταςτάςεων, με τθν απαίτθςθ εκπόνθςθσ ουςιαςτικϊν μελετϊν 
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και τιρθςθσ των περιβαλλοντικϊν όρων. Οι 
αντίςτοιχεσ μελζτεσ πρζπει να περιλαμβάνουν και τθν προοπτικι τθσ μθ 
ίδρυςθσ ι επζκταςθσ, εφόςον οι επιδράςεισ μπορεί να είναι ςθμαντικζσ 
λόγω μεγζκουσ ι ανταγωνιςτικισ χριςθσ των φυςικϊν πόρων ςε μια 
περιοχι. 

 τροφι των προγραμμάτων “τουριςτικισ κατοικίασ” ςτθν αναβίωςθ 
εγκαταλειμμζνων παραδοςιακϊν οικιςμϊν και κτιρίων, ςε ςυνδυαςμό με 
τθν υπόλοιπθ τοπικι οικονομία και όχι ςτο χτίςιμο νζων τουριςτικϊν 
περιοχϊν που καταλιγουν να είναι γκζτο, όπωσ ζχει γίνει ςε πολλζσ 
περιοχζσ π.χ. τθσ Λςπανίασ. 

 Παροχι επιχορθγιςεων για: (α) επενδφςεισ ΜΟΝΟ ςε μθ κορεςμζνεσ 
περιοχζσ και τομείσ, (β) εκςυγχρονιςμό εγκαταςτάςεων με φιλικζσ προσ το 
περιβάλλον τεχνικζσ και μεκόδουσ, (γ) ςτιριξθ μικρϊν και μεςαίων 
τουριςτικϊν επιχειριςεων που προωκοφν ιπιεσ μορφζσ τουριςμοφ. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ με ενθμερωτικζσ καμπάνιεσ του κοινοφ, του προςωπικοφ 
και των ςτελεχϊν του τουριςτικοφ τομζα, των ταξιδιωτικϊν γραφείων αλλά 
και των επιςκεπτϊν ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, 
εξοικονόμθςθσ νεροφ κι ενζργειασ. 

 υςτθματικι προβολι των νθςιϊν μασ και των ςυγκριτικϊν 
πλεονεκτθμάτων τουσ ςε τουριςτικζσ εκκζςεισ τθσ Ελλάδασ και του 
εξωτερικοφ. Για το ςκοπό αυτό κα ετοιμαςτεί ειδικό διαφθμιςτικό υλικό 
(ταινίεσ, φυλλάδια, κλπ) για τον εναλλακτικό τουριςμό και τισ ιπιεσ μορφζσ 
τουριςμοφ των νθςιϊν μασ.  

1.2. ΓΕΩΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΟΦΙΑ – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 

  

Η ςτρατθγικι μασ 

Σο ςυγκριτικό πλεονζκτθμα για τθν ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ, κτθνοτροφίασ και 
μελιςςοκομίασ ςτο Β. Αιγαίο είναι θ παραγωγι υψθλισ ποιότθτασ βιολογικϊν 



προϊόντων βαςιςμζνων ςε τοπικζσ ποικιλίεσ και φυλζσ ηϊων κακϊσ και προϊόντων – 
πρϊτων υλϊν για υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ αγακά και υπθρεςίεσ. 

Τα προβλιματα 

τα νθςιά του Β. Αιγαίο κυριαρχοφν γεωργικζσ και κτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ 
που καλφπτουν όχι μόνο οικογενειακζσ ανάγκεσ (κάτι πολφ ςθμαντικό ςιμερα ςε 
μια εποχι οικονομικισ κρίςθσ) αλλά παράγουν προϊόντα για ευρφτερθ κατανάλωςθ 
και εμπορία. Παρ’όλα αυτά θ γεωργικι και κτθνοτροφικι δραςτθριότθτα είναι 
προβλθματικι, ωσ αποτζλεςμα του γεγονότοσ ότι οι πολιτικζσ για τθ γεωργία και 
τθν κτθνοτροφία τόςο ςε ευρωπαϊκό όςο και ςε εκνικό-περιφερειακό επίπεδο 
ελάχιςτα ζχουν αςχολθκεί με τισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει το 
ευαίςκθτο νθςιωτικό περιβάλλον. Ζτςι, διάφορα προβλιματα που εντοπίηονται 
ςυνοπτικά είναι: 

 θ χαμθλι τιμι των προϊόντων με ςυνζπεια τθ μετατροπι τθσ 
γεωργοκτθνοτροφικισ δραςτθριότθτασ ςε αςφμφορθ και θ αυξανόμενθ 
τάςθ εγκατάλειψισ τθσ δραςθριότθτασ αλλά και τθν εγκατάλειψθ τθσ 
παραγωγικισ γθσ 

 θ δυςκολία γειτνίαςθσ γεωργοκτθνοτροφικϊν δραςτθριοτιτων με τον 
ολοζνα επεκτεινόμενο αςτικό ιςτό, 

 θ ζλλειψθ υποδομϊν ςχετικϊν με τθ γεωργία – κτθνοτροφία, 
 το γεγονόσ ότι οι προδιαγραφζσ για τζτοιεσ υποδομζσ (πχ ςφαγεία, 

τυροκομεία) δεν είναι προςαρμοςμζνεσ ςτθ νθςιωτικι πραγματικότθτα, 
 το ςφςτθμα επιδοτιςεων οδιγθςε ςε υπερβολζσ και ανεξζλεγκτεσ πρακτικζσ 

(υπερβόςκθςθ, εγκατάλειψθ τθσ ποιότθτασ προσ όφελοσ τθσ 
υποβακμιςμζνθσ ποςότθτασ, εγκατάλειψθ ςοφϊν πρακτικϊν που 
ακολουκοφνταν από τισ τοπικζσ κοινωνίεσ ςε κζματα ςυνφπαρξθσ γεωργίασ-
κτθνοτροφίασ-περιβάλλοντοσ), 

 ο γενετικόσ πλοφτοσ ςε ποικιλίεσ φυτϊν και ηϊων χάκθκε και 
αντικαταςτάκθκε από υβρίδια που απαιτοφν όχι αμελθτζα ποςότθτα 
αγροχθμικϊν για να αποδϊςουν, 

 οι πρακτικζσ (λόγω κακισ ακτοπλοϊκισ ςφνδεςθσ) και οι οικονομικζσ 
δυςκολίεσ (υψθλό κόςτοσ μεταφοράσ) εξαγωγισ των παραγόμενων 
προϊόντων και κακιζρωςισ τουσ ςτο εμπόριο ωσ ανταγωνιςτικά, 

 θ ολοζνα αυξανόμενθ τάςθ εξάρτθςθσ των νθςιϊν από τθν θπειρωτικι 
Ελλάδα και το εξωτερικό για τθν εξεφρεςθ τροφίμων. 

  

Οι προτάςεισ μασ 

Θ περιφζρεια πρζπει να υποςτθρίξει και να παράςχει κάκε πολιτικι και πρακτικι 
βοικεια αναδιοργανϊνοντασ τισ υπθρεςίεσ τθσ και, ταυτοχρόνωσ, ανοίγοντασ ζναν 
ουςιαςτικό διάλογο με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ και τισ ενϊςεισ παραγωγϊν (αγροτϊν, 
κτθνοτρόφων, μελιςςοκόμων) για: 



 τιριξθ τθσ βιολογικισ γεωργίασ, τθσ οργανωμζνθσ μθ καταςτροφικισ 
βοτανοςυλλογισ, τθσ κτθνοτροφίασ και τθσ μελιςςοκομίασ με κατάλλλθλεσ 
υποδομζσ (π.χ ςφαγεία, τυροκομεία, ελαιουργεία κατάλλθλα για νθςιά, 
επεξεργαςία βιολογικϊν προϊόντων, προμικεια πιςτοποιθμζνων εφοδίων 
κ.ά.), επιςτθμονικι βοικεια, ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των παραγωγϊν, 
προγράμματα ευαιςκθτοποίθςθσ των καταναλωτϊν. Ανάπτυξθ δικτφων 
παραγωγϊν από τα διάφορα νθςιά για ανταλλαγι εμπειριϊν και 
ςυνεργαςία με ομάδεσ καταναλωτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων τοπικϊν 
εςτιατορίων και τουριςτικϊν μονάδων, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ διάκεςθ 
των βιολογικϊν προϊόντων όςο γίνεται πιο κοντά ςτθν παραγωγι και ςτουσ 
επιςκζπτεσ των νθςιϊν (με ταυτόχρονθ ανάδειξθ τθσ τοπικισ κουηίνασ). 
Ζμφαςθ ςε μορφζσ αγρο-τουριςμοφ και οικο-τουριςμοφ, ϊςτε όχι μόνο να 
προςτατεφεται το νθςιωτικό περιβάλλον, αλλά να ενιςχφονται οι βιϊςιμεσ 
μορφζσ τουριςμοφ και θ αλλθλοχποςτιριξθ των διαφορετικϊν οικονομικϊν 
τομζων, θ διαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, θ ςυγκράτθςθ 
πλθκυςμοφ ςτα νθςιά κακϊσ και θ κοινωνικι ςυνοχι. 

 Ενκάρρυνςθ τθσ παραγωγισ τοπικϊν κτθνοτροφϊν ϊςτε να αποφεφγεται θ 
ειςαγωγι επικίνδυνων κτθνοτροφϊν που ζχουν παραχκεί από τθν χθμικι 
γεωργία (π.χ. βαμβακόπιτεσ) και να επιδιϊκεται θ ποιοτικι γραμμι 
παραγωγισ κτθνοτροφικϊν προϊόντων. 

 Ενκάρρυνςθ τθσ δθμιουργίασ τράπεηασ τοπικϊν ςπόρων και ανταλλαγϊν 
ϊςτε να ενιςχυκεί αποφαςιςτικά θ καλλιζργεια τοπικϊν ποικιλιϊν φυτϊν 
και θ εκτροφι ηϊων κατάλλθλα προςαρμοςμζνων ςτο περιβάλλον και τισ 
ςυνκικεσ των νθςιϊν. ε ςυνεργαςία με τουσ γεωργοφσ και κτθνοτρόφουσ 
(ιδιαίτερα αυτοφσ που με πρωτοβουλία τουσ επιβιϊνουν ακόμα τοπικά είδθ 
φυτϊν και ηϊων), πανεπιςτιμια και ςχετικζσ με το αντικείμενο ευρωπαϊκζσ 
και ελλθνικζσ οργανϊςεισ, χρειάηεται να γίνει μια πλιρθσ καταγραφι 
υπαρχόντων ακόμα ποικιλιϊν και φυλϊν ηϊων, να αναηθτθκοφν ευρωπαϊκά 
προγράμματα για τθν επζκταςθ τθσ χριςθσ τουσ και να προβλθκοφν ςτο 
ευρφ κοινό και ςτουσ παραγωγοφσ τα πλεονεκτιματα τθσ γενετικισ 
ποικιλότθτασ ςπόρων και φυλϊν ηϊων. 

 Δθμιουργία κατάλλθλου πλαιςίου και μθχανιςμϊν ελζγχου ϊςτε να μθν 
επιτρζπεται θ ανεξζλεγκτθ βόςκθςθ, θ ανεφκυνθ χριςθ χθμικϊν και θ 
ςπατάλθ πόρων ςε βάροσ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 

 Αναηιτθςθ τρόπων μείωςθσ του κόςτουσ μεταφοράσ των προϊόντων 
 Αναηιτθςθ ενόσ νζου ρόλου για τουσ γεωργικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, ϊςτε να 

είναι παραγωγικοί και εξαγωγικοί και όχι απλά ειςαγωγείσ φτθνϊν 
προϊόντων και κτθνοτροφϊν, ςυχνά επικίνδυνων και κακισ ποιότθτασ. Θ 
επάνοδοσ ςτθν ςυλλογικι αξία του ςυνεταιρίηεςκαι μπορεί να προςδϊςει 
μεγάλθ αξία ςτθν τοπικι παραγωγι (α) μζςω τθσ ςυςκευαςίασ αντί τθσ χφμα 
φτθνισ διάκεςθσ τθσ παραγωγισ ςτουσ περιπλανϊμενουσ εμπόρουσ, (β) 
μζςω τθσ δθμιουργίασ πρατθρίων πϊλθςθσ των τοπικϊν προϊόντων ςτισ 
μεγάλεσ πόλεισ τθσ χϊρασ και (γ) μζςω τθσ οργάνωςθσ τθσ εξαγωγισ τουσ ςε 
άλλεσ χϊρεσ.   

 υςτθματικι προβολι των τοπικϊν προϊόντων των νθςιϊν μασ και των 
ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τουσ ςε εμπορικζσ και γεωργικζσ εκκζςεισ τθσ 
Ελλάδασ και του εξωτερικοφ. 



 Επιδίωξθ, ςε ςυνεργαςία  με τουσ Διμουσ, για τθ λειτουργία λαϊκϊν 
αγορϊν ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Περιφζρειασ κακϊσ και ειδικϊν λαϊκϊν 
αγορϊν για βιολογικά προϊόντα. 

1.3. ΑΛΙΕΙΑ 

  

Η ςτρατθγικι μασ 

  

Θ αλιεία είναι μια ςθμαντικι για τισ νθςιωτικζσ κοινωνίεσ οικονομικι 
δραςτθριότθτα και πρζπει να είναι περιβαλλοντικά υπεφκυνθ και μακροχρόνια 
βιϊςιμθ. Σο επάγγελμα του ψαρά χρειάηεται να ςυνδυαςτεί με αυτό του προςτάτθ 
και διαχειριςτι του καλάςςιου περιβάλλοντοσ και τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ. 
Είναι ζνα επάγγελμα που πλιττεται ευκζωσ από τθν υποβάκμιςθ και τθ ρφπανςθ 
του περιβάλλοντοσ και εξαρτιζται απολφτωσ από τθν καλι κατάςταςι του. Οι 
παράκτιοι ψαράδεσ μπορεί να αςκοφν υπεφκυνα το επάγγελμα τουσ, να 
ςυνειςφζρουν με τθν εμπειρία και μζςα από νζουσ ρόλουσ ςτθν προςταςία των 
καλαςςϊν και να ζχουν ςυμπλθρωματικά ειςοδιματα από τθν βιϊςιμθ διαχείριςθ 
του καλάςςιου περιβάλλοντοσ. Οι παράνομεσ και καταςτροφικζσ μορφζσ αλιείασ 
πρζπει να εξαλειφκοφν γιατί κζτουν ςε κίνδυνο όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και 
τθν ευθμερία των τοπικϊν κοινωνιϊν. 

Είναι αναγκαία μια βιϊςιμθ πολιτικι για τθν αλιεία ςε εκνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, που: 

 ενςωματϊνει τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ (αειφορικισ) αλιείασ, 
 εφαρμόηει χωρίσ παρεκλίςςεισ τισ διατάξεισ του Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ 

για τθν Αλιεία 
 ενεργεί για τον τερματιςμό των παράνομων και καταςτροφικϊν μορφϊν 

ψαρζματοσ και 
 οργανϊνει – μζςα από διάλογο με τουσ ψαράδεσ, τισ περιβαλλοντικζσ 

οργανϊςεισ, τουσ τοπικοφσ φορείσ και τα πανεπιςτιμια – καλάςςιεσ 
προςτατευόμενεσ περιοχζσ, που ςυμβάλλουν ςτθν φυςικι αναπαραγωγι 
των καλάςςιων ειδϊν και αποκακιςτοφν τθ καλάςςια βιοποικιλότθτα και 
τουσ πλθκυςμοφσ των ψαριϊν.  

  

Τα προβλιματα 

  

Ζνα ςθμαντικό κομμάτι των νθςιωτϊν ηει ςιμερα από τθν αλιεία. Παρόλα αυτά, 
πολλζσ περιοχζσ καταςτρζφονται από τθν παράνομθ αλιεία (δυναμίτεσ, χθμικά, 
μπουκάλεσ) και τθν υπεραλίευςθ, ενϊ θ αλίευςθ με καταςτροφικά εργαλεία και 



πρακτικζσ (βιντηότρατα, μθχανότρατεσ με ςυρόμενα εργαλεία βυκοφ κ.λπ.), 
εξακολουκεί να είναι εκτεταμζνθ. Σα παραπάνω, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυνεχιηόμενθ 
ρφπανςθ των καλαςςϊν και τον περιοριςμό, λόγω τουριςμοφ, των περιοχϊν που 
ςυνδζονται με τθν αναπαραγωγι των ψαριϊν (λιβάδια Ποςειδωνίασ, κλειςτζσ 
περιοχζσ – κόλποι, φφαλοι κ.λ.π.) υποβακμίηουν ραγδαία τθ καλάςςια 
βιοποικιλότθτα. Επομζνωσ, το ςθμερινό μοντζλο αλιείασ είναι ςαφϊσ μθ αειφορικό 
και κατά ςυνζπεια μθ βιϊςιμο οικονομικά. 

Θ εφαρμογι του Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ για τθν Αλιεία με ςτόχουσ μια βιϊςιμθ 
αλιεία, προςταςία του καλάςςιου πλοφτου και μακροχρόνια ευθμερία των 
νθςιωτικϊν κοινωνιϊν ςκοντάφτει ςτισ πελατειακζσ ςχζςεισ και ςε κοντόφκαλμεσ 
λογικζσ. 

Οφτε ςε κεντρικό οφτε ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υπάρχει μια ςυνεκτικι 
πολιτικι για τθ βιϊςιμθ αλιεία ςτθν περιοχι.  Θ μεταφορά των αρμοδιοτιτων για 
κζματα αλιείασ ςτουσ Διμουσ, μπορεί να οδθγιςει ςε περιςςότερο 
αποςπαςματικζσ, πελατειακζσ κι αντιφατικζσ πρακτικζσ ςε κζματα αλιείασ – με 
δεδομζνθ και τθν αδυναμία μζχρι ςιμερα τθσ Δ/νςθσ Αλιείασ του Τπουργείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων αλλά και των περιφερειακϊν αρχϊν – αν δεν 
ςυνοδευτεί με ενίςχυςθ των υποςτθρικτικϊν δομϊν. 

Οι προτάςεισ μασ 

Για μια πραγματικά βιϊςιμθ αλιεία για το βόρειο Αιγαίο, προτείνουμε: 

 Με πρωτοβουλία τθσ Περιφζρειασ και μετά από διάλογο με τουσ φορείσ, 
τουσ ψαράδεσ, τα πανεπιςτιμια και τισ περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ, τθ 
δθμιουργία δικτφου καλάςςιων προςτατευόμενων περιοχϊν (καλάςςια 
καταφφγια) με τριπλό ςτόχο: φυςικι αναπαραγωγι των καλάςςιων ειδϊν 
και φυςικόσ επανεμπλουτιςμόσ τθσ κάλαςςασ, προςταςία τθσ  κάλαςςασ και 
ςυμπλθρωματικά ειςοδιματα για τουσ παράκτιουσ ψαράδεσ και τισ τοπικζσ 
κοινωνίεσ (πχ με τθν ανάπτυξθ καταδυτικοφ, οικολογικοφ και αλιευτικοφ 
τουριςμοφ, επιςτθμονικϊν ερευνϊν, φφλαξθ καλάςςιων πάρκων, 
ξεναγιςεισ, κ.ά.) 

 Άμεςθ κατάργθςθ των ςυρόμενων εργαλείων βυκοφ, τθσ χριςθσ χθμικϊν 
και εκρθκτικϊν, διχτυϊν με μικρό άνοιγμα ματιϊν και ςυχνοί ζλεγχοι για 
τθν εφαρμογι των παραπάνω. 

 Θζςπιςθ αυςτθρϊν προδιαγραφϊν για τον ζλεγχο των επιπζδων 
ρφπανςθσ και μόλυνςθσ ψαριϊν και οςτρακοειδϊν. 

 Ουςιαςτικό ζλεγχο ςτθ λειτουργία των μονάδων ιχκυοκαλλιζργειασ. 
 Χρονικι επζκταςθ τθσ απαγόρευςθσ αλιείασ λόγω ωοτοκίασ ψαριϊν, 

προςταςία των περιοχϊν αναπαργωγισ των ψαριϊν. 
 Ζρευνα για δθμιουργία τεχνθτϊν υφάλων ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ, με 

ςτόχο τον εμπλουτιςμό τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ, τθ διευκόλυνςθ 
τθσ αναπαραγωγισ και τθν ενδεχόμενθ δθμιουργία ειδικϊν πεδίων 
καταδυτικοφ τουριςμοφ.  



1.4. ΕΝΕΓΕΙΑ 

  

H ςτρατθγικι μασ 

  

Οι πολίτεσ και τα νθςιά μποροφν να μετατραποφν από καταναλωτζσ βρϊμικθσ 
ενζργειασ ςε υπεφκυνουσ παραγωγοφσ πράςινθσ ενζργειασ. τοχεφουμε ςτθ 
ςταδιακι απεξάρτθςθ των νθςιϊν από τα ορυκτά καφςιμα για τθν παραγωγι τθσ 
ενζργειασ που χρειάηονται. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με ςτροφι ςτισ ανανεϊςιμεσ 
πθγζσ ενζργειασ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, γεωκερμία χαμθλισ ενκαλπίασ, κυματικά 
κ.ά.), κακϊσ και με επενδφςεισ ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και ςτθν προςωπικι 
ευαιςκθτοποίθςθ. Θ προϊκθςθ των ΑΠΕ ςτα νθςιά πρζπει να γίνει με ςωςτά 
ςχεδιαςμζνο τρόπο, προσ όφελοσ των τοπικϊν κοινωνιϊν, με ςυμμετοχι των 
πολιτϊν και με ςεβαςμό – προςαρμογι ςτισ ιδιαιτερότθτεσ του νθςιωτικοφ 
περιβάλλοντοσ. 

Μια τζτοια ενεργειακι επανάςταςθ κα δθμιουργιςει νζεσ κζςεισ εργαςίασ αλλά 
και ευκαιρία για πράςινεσ καινοτομίεσ. Σα ζςοδα που κα προζλκουν από τθν 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ αλλά και τθν παραγωγι ενζργειασ από ΑΠΕ ςτο πλαίςιο 
τθσ τθσ ενεργειακισ επανάςταςθσ κα είναι εκατοντάδεσ εκατομμφρια ευρϊ ετθςίωσ 
και μποροφν να αποτελζςουν τθν οικονομικι βάςθ για μια ςοβαρι περιβαλλοντικι 
και κοινωνικι πολιτικι και τθ μακροχρόνια βιωςιμότθτα των νθςιϊν. 

  

Τα προβλιματα 

Σα νθςιά ιταν υπόδειγμα ςωςτισ αξιοποίθςθσ τθσ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ από τον 
ιλιο και τον άνεμο. Θ αξιοποίθςθ τθσ ενζργειασ από τον άνεμο (ανεμόμυλοι) 
εξαςφάλιηε τθν επεξεργαςία των δθμθτριακϊν και τθν ανάπτυξθ των τοπικϊν, 
νθςιωτικϊν οικονομιϊν. Ο αζρασ φοφςκωνε τα πανιά ςτα καΐκια που διζςχιηαν όλθ 
τθ Μεςόγειο και ζφταναν ςτα εμπορικά κζντρα εξάγοντασ εκεί προϊόντα από τα 
νθςιά και ειςάγοντασ ό,τι ιταν αναγκαίο και δεν παράγονταν ςτα νθςιά. Θ ςοφι 
αξιοποίθςθ τθσ ενζργειασ από τον άνεμο και τον ιλιο ενζπνευςε λογοτζχνεσ, 
ηωγράφουσ, ποιθτζσ. 

Σα περιςςότερα ςπίτια χτίςτθκαν από ςοφοφσ χτίςτεσ που ιξεραν να προςαρμόηουν 
τα κτίρια ςτισ κλιματικζσ ςυνκικεσ και να αξιοποιοφν τον άνεμο και τον ιλιο για να 
διατθροφν ςτο εςωτερικό τουσ ςωςτζσ ςυνκικεσ κλιματιςμοφ (μονϊςεισ ςτθ ςκεπι, 
ανοίγματα για αεριςμό-δροςιά, ςκίαςθ το καλοκαίρι) ϊςτε να απαιτείται θ ελάχιςτθ 
δυνατι εξωτερικι ενζργεια για κζρμανςθ και ψφξθ. Οι εμπειρίεσ και επιλογζσ τθσ 
παραδοςιακισ νθςιωτικισ αρχιτεκτονικισ αξιοποιοφνται ςτθ ςφγχρονθ 
βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι ςε ολόκλθρο τον κόςμο αλλά ςπάνια ςτα ςφγχρονα 
κτίρια που χτίηονται ςτο Ν. Αιγαίο. 



Παρά τθ ςυςςωρευμζνθ εμπειρία και γνϊςθ, ςιμερα: 

 Δεν υφίςταται καμία πολιτικι εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο Β. Αιγαίο. Σα 
νθςιά εξαρτϊνται από το πετρζλαιο που τροφοδοτεί τισ τοπικζσ μονάδεσ τθσ 
ΔΕΘ, τα περιςςότερα ςφγχρονα κτίςματα χρειάηονται κλιματιςτικό επειδι 
είναι ακατάλλθλα χτιςμζνα για το νθςιωτικό κλίμα και ςπαταλοφν πολλι 
ενζργεια που πλθρϊνεται ακριβά και θ ςυνειςφορά των ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ ςτα νθςιά για τθν κάλυψθ των αυξανόμενων ενεργειακϊν 
αναγκϊν τθσ είναι ελάχιςτθ. 

 Δεν υπάρχει οργανωμζνθ πολιτικι ενθμζρωςθσ και διαλόγου με τθσ 
νθςιωτικζσ κοινωνίεσ γφρω από τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (ΑΠΕ), τα 
βιοκαφςιμα και γενικότερα τθσ κακαρζσ τεχνολογίεσ παραγωγισ ενζργειασ 
με αποτζλεςμα τθ διαιϊνιςθ τθσ φοβικότθτασ των νθςιωτϊν και τθ 
διατιρθςθ τθσ εξάρτθςθσ από το ακριβό και ρυπογόνο πετρζλαιο. 

 Αυξάνεται θ ρφπανςθ από τισ μονάδεσ τθσ ΔΕΘ, θ οποία επεκτείνεται 
ςυνεχϊσ για να ανταποκρικεί ςτισ αυξόμενεσ απαιτιςεισ για θλεκτριςμό 
(επεκτάςεισ που γίνονται ςυνικωσ χωρίσ περιβαλλοντικζσ μελζτεσ και 
αναγκαίεσ αδειοδοτιςεισ), ενϊ κάκε χρόνο δθμιουργείται ζνα ζλλειμμα 
τουλάχιςτον 500.000.000 ευρϊ μεταξφ του κόςτουσ τθσ ΔΕΘ για τθν 
παραγωγι ενζργειασ για τα νθςιά και των εςόδων που ειςπράττει από τουσ 
καταναλωτζσ ςτα νθςιά, κόςτοσ που επιμερίηεται ςε όλουσ τουσ 
καταναλωτζσ πανελλαδικά. 

Οι προτάςεισ μασ 

  

Ο κίνδυνοσ καταςτροφικϊν αλλαγϊν ςτο κλίμα είναι ςιμερα θ μεγαλφτερθ απειλι 
για τον πλανιτθ και το ανκρϊπινο είδοσ. Είναι επιτακτικι θ ανάγκθ λιψθσ ριηικϊν 
μζτρων ςε διεκνζσ, εκνικό, περιφερειακό, δθμοτικό αλλά και ατομικό επίπεδο, που 
κα εξαςφαλίςει τθν αποτροπι των αλλαγϊν αυτϊν. Πρζπει, πλζον, να κζτουμε το 
ερϊτθμα ποια ενζργεια, πόςθ ενζργεια και με ποιον τρόπο καταναλϊνουμε, αλλά 
και να επανεξετάςουμε τθσ ανάγκεσ που «πρζπει» να εξυπθρετιςουμε. 
Προτείνουμε τθ ςταδιακι μετατροπι των νθςιϊν ςε “πράςινα”, τουλάχιςτον ςε 
ςχζςθ με τθν παραγωγι ενζργειασ, αξιοποιϊντασ τθν ζρευνα και τθν καινοτομία 
που αναπτφςςονται ςτον τομζα τθσ “πράςινθσ ενζργειασ”. Πραμά μασ είναι μια 
κοινωνία, ςτθν οποία θ κατανάλωςθ ενζργειασ κα περιοριςτεί ςε επίπεδα 
ςυμβατά με τθ βιωςιμότθτα και θ παραγωγι τθσ κα γίνεται ςτο μζγιςτο 
τεχνολογικά εφικτό βακμό από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (ΑΡΕ), όςο πιο 
κοντά γίνεται ςτο ςθμείο χριςθσ.  

Δυςκολίεσ, όπωσ θ αςυνεχισ παραγωγι αιολικισ ενζργειασ λόγω διακυμάνςεων 
των ανζμων, θ παραγωγι θλιακισ ενζργειασ ςυναρτιςει τθσ θλιοφάνειασ και οι 
αντίςτοιχεσ διακυμάνςεισ ςτθν κυματικι ενζργεια ζχουν πια ξεπεραςτεί με τθ 
βοικεια τθσ τεχνολογίασ. Ιδθ ςτα μεγαλφτερα νθςιά του Αιγαίου (Κριτθ και Ρόδοσ) 
τα κζντρα ελζγχου του δικτφου χρθςιμοποιοφν μετεωρολογικζσ προγνϊςεισ του 



ανζμου για να προγραμματίςουν τισ μονάδεσ παραγωγισ και να βελτιςτοποιιςουν 
το μείγμα αιολικισ και ςυμβατικισ παραγωγισ ςε βάκοσ 1-3 θμερϊν. 

Με τα ςθμερινά δεδομζνα θ διείςδυςθ τθσ αιολικισ ςε επίπεδο παραγωγισ 
ενζργειασ μπορεί να ξεπεράςει το 10%. Για να αυξθκεί περαιτζρω απαιτοφνται 
επιπρόςκετα μζτρα, τα οποία ζχουν ςυνολικότερα οφζλθ. Ζνα από αυτά τα μζτρα 
είναι θ αποκικευςθ ενζργειασ, είτε με μπαταρίεσ ςτα πολφ μικρά νθςιωτικά 
δίκτυα, είτε με αντλθςιοταμιευτιρεσ (αντιςτρεφόμενα υδροθλεκτρικά) ςτα 
μεγαλφτερα είτε με κυψζλεσ υδρογόνου. Σο ςυνολικότερο όφελοσ τθσ αποκικευςθσ 
είναι ότι μπορεί να δθμιουργιςει εξαιρετικά εξελιγμζνα δίκτυα με μεγάλθ 
διείςδυςθ των ΑΠΕ (50% και παραπάνω) και να ςυνδυαςκεί με τθ διαχείριςθ άλλων 
φυςικϊν πόρων, όπωσ το νερό. Σο άλλο, υπό ςυηιτθςθ, μζτρο είναι θ διαςφνδεςθ 
των νθςιϊν με το θπειρωτικό ςφςτθμα, που από μόνθ τθσ μπορεί να διπλαςιάςει 
το περικϊριο διείςδυςθσ τθσ αιολικισ ενζργειασ. Σο μεγαλφτερο πλεονζκτθμα τθσ 
είναι ότι κα οδθγιςει ςτον παροπλιςμό ι ςε ψυχρι εφεδρεία τουσ πανάκριβουσ και 
ρυπογόνουσ πετρελαϊκοφσ ςτακμοφσ, ενϊ κα ςυμβάλει ςτθ ςυνολικι εξομάλυνςθ 
τθσ ανανεϊςιμθσ παραγωγισ ςυνολικά ςτο εκνικό ςφςτθμα θλεκτριςμοφ. 

Προτείνουμε: 

 Διαμόρφωςθ μζςα από ουςιαςτικό διάλογο τθσ ςτρατθγικισ τθσ 
Ρεριφζρειασ για τθν ενζργεια ςτο B. Αιγαίο, με ςτόχο τθ ςταδιακι 
απεξάρτθςθ από τα ορυκτά καφςιμα, τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του 
κερμοκθπίου κατά 80% μζχρι το 2050 και τθν ανάπτυξθ πράςινων πθγϊν 
ενζργειασ και πράςινων κζςεων εργαςίασ, που κα δθμιουργιςουν μια 
ςτακερι βάςθ για βιϊςιμθ οικονομία ςτα νθςιά και ςθμαντικζσ πθγζσ 
χρθματοδότθςθσ τθσ περιβαλλοντικισ και κοινωνικισ πολιτικισ ςτα νθςιά. 

 Σθ διατφπωςθ από τθν Περιφζρεια τθσ αντίκεςισ τθσ ςτθν όποια 
προςπάκεια εγκαταςτάςεων άντλθςθσ πετρελαίου ςτθν Αν. Μεςόγειο που 
μπορεί – όπωσ ζδειξε και θ πρόςφατθ οικολογικι καταςτροφι ςτον Κόλπο 
του Μεξικοφ ςτθν εξζδρα πετρελαίου τθσ BP – να απειλιςει τεράςτιεσ 
περιοχζσ. 

 Σθν επιδίωξθ τθσ ενεργειακισ αυτονομίασ και τθ διατφπωςθ από τθν 
Περιφζρεια τθσ αντίκεςισ μασ ςτθν όποια προςπάκεια καλωδιακισ 
ςφνδεςθσ και ειςαγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ από τθν Σουρκία, γιατί ζτςι 
κα ενκαρρυνκεί θ γειτονικι χϊρα να καταςκευάςει τουσ τρείσ πυρθνικοφσ 
ςτακμοφσ  που ςχεδιάηει, με τεράςτιεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν 
Ανατολικι Μεςόγειο, και κα αποκαρρυνκεί από το να προχωριςει ςε ζνα 
πρόγραμμα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

 Σθν ουςιαςτικι ςυμμετοχι τθσ Περιφζρειασ ςτθ ςυηιτθςθ για τον αγωγό 
Μπουργκάσ-Αλεξανδροφπολθ, με ςτόχο τθν προβολι τθσ αντίκεςισ τθσ με 
ζναν αγωγό πετρελαίου, ςε μια εποχι που κα πρζπει να γίνεται αγϊνασ για 
απεξάρτθςθ από το πετρζλαιο. ε περίπτωςθ που ο αγωγόσ δεν μπορεί να 
αποφευχκεί κα πρζπει θ Περιφζρεια να προβάλει με ζμφαςθ το αίτθμα για 
τθ χρθματοδότθςθ, από τα ζςοδα τθσ ςυμφωνίασ, τθσ ςφςταςθσ ενόσ 
μθχανιςμοφ με κατάλλθλο εξοπλιςμό και τθ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ αλλά 
και ζγκαιρθσ και αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ ςε περίπτωςθ 



ατυχιματοσ,   με δεδομζνο ότι αν προχωριςει ζνα τζτοιο ζργο κα 
διαςχίηουν το Αιγαίο τεράςτια δεξαμενόπλοια και ο κίνδυνοσ οικολογικισ 
καταςτροφισ τθσ περιοχισ ωσ ςυνζπεια ναυαγίου ι ςφγκρουςθσ πλοίων κα 
είναι πολφ μεγάλοσ. 

 Σθν απόλυτθ αντίκεςθ τθσ Περιφζρειασ ςτθν απόπειρα εξόρυξθσ πυρθνικϊν 
κοιταςμάτων (π.χ. ουράνιο) ςτα νθςιά μασ ι αλλοφ ςτθν Ελλάδα 

 Σθν αξιοποίθςθ τθσ γεωκερμίασ τθσ πλθκϊρασ των κερμοπθγϊν των νθςιϊν 
του Β. Αιγαίου για τθλεκζρμανςθ οικιςμϊν και κερμοκθπίων.  

 Σθν αξιοποίθςθ των υπαρχουςϊν λιμνοδεξαμενϊν των νθςιϊν, όπου είναι 
δυνατό, για τθν παραγωγι ρεφματοσ από αναςτρζψιμεσ δατάξεισ 
υδατόπτωςθσ, με τθ χριςθ ανεμογεννθτριϊν. Για το ςκοπό αυτό θ 
Περιφζρεια κα πρζπει να αντλιςει τθ μζγιςτθ δυνατι τεχνογνωςία από το 
παγκοςμίωσ πρωτοποριακό καταςκευαηόμενο ενεργειακό υβριδικό ζργο τθσ 
Λκαρίασ, αλλά και κα πρζπει να μεριμνιςει ϊςτε να αποφευχκοφν οι 
οποιεςδιποτε αρνθτικζσ ι αντιοικολογικζσ επεμβάςεισ. 

 Σθν ενκάρρυνςθ τθσ χριςθσ νζων πρωτοποριακϊν διατάξεων παραγωγισ 
ενζργειασ, όπωσ από τον κυματιςμό τθσ κάλαςςασ, ι από «θλιακζσ 
καμινάδεσ».  

 Αλλαγι των πολεοδομικϊν κανονιςμϊν και τθν παράλλθλθ τεχνικι και 
οικονομικι υποςτιριξθ, ϊςτε ςταδιακά όλα τα νεόδμθτα κτίρια να 
παράγουν τουλάχιςτον όςθ ενζργεια καταναλϊνουν. Αυτό κα επιτευχκεί 
μζςα από α) τθν  αξιοποίθςθ τθσ βιοκλιματικισ αρχιτεκτονικισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων γνϊςεων και τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφςαν οι 
τοπικζσ κοινωνίεσ εδϊ και αιϊνεσ β) τθν αναβακμιςμζνθ κερμικι 
ςυμπεριφορά των κτιρίων, γ) τθν αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ και γεωκερμικισ 
ενζργειασ για κζρμανςθ – δροςιςμό κακϊσ και δ) τθν εγκατάςταςθ 
φωτοβολταϊκϊν ι μικρϊν αιολικϊν ςυςτθμάτων θλεκτροπαραγωγισ. 

 χεδιαςμό, με πρωτοβουλία τθσ Περιφζρειασ B. Αιγαίου, προγραμμάτων 
ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ με ζμφαςθ ςτα ςχολεία για: 
α) τθ ςθμαςία τθσ κλιματικισ αλλαγισ, β) τισ δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ ςτο ςπίτι με απλζσ και φκθνζσ αλλαγζσ των κακθμερινϊν 
ςυνθκειϊν, γ) τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι διάςταςθ τθσ χριςθσ 
ορυκτϊν πόρων για θλεκτροπαραγωγι και δ) τθν επιτακτικι ανάγκθ 
μεγαλφτερθσ διείςδυςθσ των ΑΠΕ ςτο ενεργειακό μείγμα και ςτθ ηωι μασ. 

 Εγκατάςταςθ αιολικϊν πάρκων τόςο χερςαίων όςο και καλαςςίων με 
ςωςτό ςτρατθγικό ςχεδιαςμό και ςφνεςθ ζτςι ϊςτε το νθςιωτικό 
περιβάλλον και οι οικολογικζσ αντοχζσ κάκε νθςιοφ να γίνονται απολφτωσ 
ςεβαςτζσ. Κάτι τζτοιο μπορεί να γίνει μόνο μζςα από εκτενι διάλογο με τισ 
τοπικζσ κοινωνίεσ και τουσ εμπλεκόμενουσ επιςτθμονικοφσ φορείσ ςτα 
πλαίςια τθσ ςτρατθγικισ τθσ Ρεριφζρειασ για τθν ενζργεια ςτο B. Αιγαίο. 
Για τθν προςταςία του νθςιωτικοφ περιβάλλοντοσ θ παραγόμενθ ενζργεια 
κα διοχετεφεται υπογειοποιθμζνα ςτο θπειρωτικό δίκτυο. 

 Σθ ςφςταςθ δθμοτικϊν επιχειριςεων ι/και ςυνεταιριςμϊν ενζργειασ για τθν 
προϊκθςθ ΑΠΕ, ϊςτε να μεγιςτοποιιςουμε τα περιβαλλοντικά αλλά και τα 
οικονομικά οφζλθ για τθσ νθςιωτικζσ κοινωνίεσ, να γίνουν μζτοχοι οι 
νθςιϊτεσ (δίνοντασ μετοχζσ και ςτα παιδιά, ϊςτε να διαςφαλίςουν το 



μζλλον τουσ) και να διαμορφϊςουν τον τρόπο που κα προωκθκεί θ πράςινθ 
ενεργειακι επανάςταςθ ςτα νθςιά. 

1.5. ΜΕΤΑΦΟΕΣ 

  

Η ςτρατθγικι μασ 

  

Επιδιϊκουμε αξιόπιςτεσ, ναυτικζσ ςυγκοινωνίεσ και ςφνδεςθ των νθςιϊν μεταξφ 
τουσ, τόςο ςτθν Περιφζρεια όςο και με γειτονικά νθςιά και με τα μεγάλα λιμάνια 
όλο το χρόνο και όχι κατϋ εξαίρεςθ. Ειδικά ςτθν Περιφζρειά μασ πρζπει να ενιςχυκεί 
ο κάκετοσ άξονασ ακτοπλοΐασ και αεροπλοΐασ από τθ Μακεδονία-Κράκθ ζωσ τα 
Δωδεκάνθςα και τθν Κριτθ. Επιδιϊκουμε ζνα ςφςτθμα ανταποκρίςεων των 
δρομολογίων ςε διάφορα λιμάνια του Αιγαίου, ϊςτε να μθ χάνεται χρόνοσ κατά τθν 
μετεπιβίβαςθ προσ όςο περιςςότερουσ προοριςμοφσ είναι δυνατόν. Θ ςθμερινι 
ςχεδόν αποκλειςτικι εξάρτθςθ των νθςιϊν μασ από τον Πειραιά, με αποτζλεςμα να 
πρζπει να πθγαίνει κανείσ μζςω Πειραιά ακόμθ και ςε γειτονικά νθςιά τθσ ίδιασ τθσ 
Περιφζρειάσ μασ αλλά και ςε γειτονικζσ Περιφζρειεσ, πρζπει να ανατραπεί. 

Επιδιϊκουμε ςχεδιαςμό των ςυγκοινωνιϊν με διαφάνεια και με βάςθ τισ ετιςιεσ 
ανάγκεσ των νθςιϊν, αςφαλι ακτοπλοΐα και αεροπλοΐα και λογικζσ τιμζσ 
ειςιτθρίων, με βάςθ τθν αρχι του μεταφορικοφ ιςοδφναμου. 

Επιδιϊκουμε τον πολυμεριςμό του μεταφορικοφ ζργου με τθν ειςαγωγι 
υδροπλάνων, και ελικοπτζρων.  

Επιδιϊκουμε τθ δρομολόγθςθ και μικρότερων ςκαφϊν για παράκτια ακτοπλοΐα ςτα 
μεγάλα νθςιά, ωσ εναλλακτικι μετακίνθςθ αντί τθσ οδικισ.  

Επιδιϊκουμε πρωτοβουλίεσ τθσ Περιφζρειασ για “πραςίνιςμα” των μεταφορϊν και 
προϊκθςθ πιο υπεφκυνων και βιϊςιμων μζςων μετακίνθςθσ ςτα νθςιά ϊςτε να 
μθν οδθγοφνται ςε αςφυξία και κυριαρχία των νθςιϊν από τα ΛΧ των καλοκαιρινϊν 
επιςκεπτϊν. 

Επιδιϊκουμε τθν ανταπόκριςθ με το πλοίο τθσ γραμμισ ι το αεροπλάνο, 
λεωφορείων εςωτερικϊν δρομολογίων για κάκε νθςί, όποια ϊρα και αν προςεγγίηει 
το πλοίο ι το αεροπλάνο το λιμάνι.  

  

Τα προβλιματα 

Κάποτε οι νθςιϊτεσ με πολφ πιο «πρωτόγονα» μζςα ταξίδευαν παντοφ και είχαν 
εμπόριο με τισ ακτζσ τθσ Μεςογείου. ιμερα θ υπάρχουςα ακτοπλοϊκι ςφνδεςθ 
μεταξφ των νθςιϊν είναι επιεικϊσ προβλθματικι με αποτζλεςμα να δυςχεραίνει θ 



μετακίνθςθ τόςο των νθςιωτϊν όςο και των αγακϊν, με δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο 
κόςτοσ τουσ και τθ γενικότερθ εξάρτθςθ των νθςιϊν από τθν θπειρωτικι Ελλάδα. 

Εντόσ των νθςιϊν, θ κυκλοφορία πολφ περιςςότερων αυτοκινιτων από όςα 
πραγματικά χρειάηεται θ τοπικι κοινωνία για τθν εξυπθρζτθςι τθσ, δθμιουργεί 
κυκλοφοριακό πρόβλθμα και μεγάλθ ςυμφόρθςθ ςτα ςτικά κζντρα των νθςιϊν τουσ 
καλοκαιρινοφσ μινεσ, αφοφ ςτα υπάρχοντα ΛΧ προςτίκενται και αυτά των 
τουριςτϊν. Οι ςυνζπειεσ είναι άμεςεσ: εκτόσ από τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ (που 
τα μελτζμια δεν αφινουν να γίνει αιςκθτι), αυξάνεται ολοζνα θ ηιτθςθ γθσ για 
πάρκινγκ, ςυνδζεται όλθ θ κακθμερινότθτα των κατοίκων και θ εμπορικι 
δραςτθριότθτα ςτα νθςιά με το ΛΧ, επιβαρφνεται περιβαλλοντικά και αιςκθτικά 
μεγάλο μζροσ των νθςιϊν (παραλίεσ ι ιςτορικά κζντρα με οδικι πρόςβαςθ) και 
αυξάνεται και θ ηιτθςθ για διάνοιξθ δρόμων προσ ανεξευρεφνθτεσ παραλίεσ όπου 
οι νθςιϊτεσ ζφταναν παραδοςιακά μζςω μονοπατιϊν. 

Οι προτάςεισ μασ 

 Η Ρεριφζρεια και οι νθςιωτικζσ κοινωνίεσ πρζπει να ζχουν λόγο ςτθ 
χάραξθ δρομολογίων και τθ δρομολόγθςθ πλοίων ςτο Β. Αιγαίο. Οι 
επιλογζσ πρζπει να γίνονται με διαφάνεια και με ςτόχο να ςυνδζονται όλα 
τα νθςιά με αξιόπιςτα πλοία και να εξυπθρετοφνται οι νθςιϊτεσ ολόκλθρο 
τον χρόνο. Επίςθσ οι τοπικζσ κοινωνίεσ πρζπει να ζχουν ουςιαςτικό λόγο για 
τισ υποδομζσ που ςχεδιάηονται (λιμάνια, μαρίνεσ), ϊςτε να είναι ςυμβατζσ 
με τισ προτεραιότθτεσ, τον χαρακτιρα και το περιβάλλον κάκε νθςιοφ. 

 Χρειάηεται – και με τθν ενεργι παρζμβαςθ τθσ Περιφζρειασ – να βρεκοφν 
τρόποι ϊςτε να μειωκεί το κόςτοσ μεταφοράσ ανκρϊπων και προϊόντων 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου. Σο μεταφορικό ιςοδφναμο είναι ζνα 
εργαλείο προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Θ κατάλθξθ τθσ εφαρμογισ του με τθν 
διοχζτευςθ τεράςτιων κονδυλίων επιδότθςθσ ςτισ υπάρχουςεσ ναυτιλιακζσ 
εταιρείεσ για γεραςμζνα πλοία που δρομολογοφνται ςτισ άγονεσ γραμμζσ, 
μασ βρίςκει αντίκετουσ. Θ καλάςςια μεταφορά προϊόντων και ανκρϊπων κα 
πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ ζνα δθμόςιο αγακό που μπορεί και να 
εκχωρθκεί ςε ιδιϊτεσ ςε αντίκεςθ με τθν κυρίαρχθ αντίλθψθ ότι είναι ζργο 
αποκλειςτικά των ιδιωτικϊν ακτοπλοϊκϊν εταιρειϊν. Θ Περιφζρεια κα 
πρωτοςτατιςει ϊςτε με αυτά τα κονδφλια να αποκτθκοφν πλοία δθμοςίου 
ςυμφζροντοσ που να εξυπθρετοφν αποτελεςματικά τα νθςιά μασ.   

 Επιδιϊκουμε κακαρότερα καφςιμα ςτθν ναυτιλία αλλά και πιο “πράςινα” 
πλοία (αξιοποιϊντασ και ςχετικά ερευνθτικά προγράμματα ελλθνικϊν 
πανεπιςτθμίων), περιβαλλοντικι διαχείριςθ των λιμανιϊν, αποφυγι 
ρφπανςθσ από τα ςκάφθ κάκε είδουσ, περιβαλλοντικά υπεφκυνθ διαχείριςθ 
των αποβλιτων των ςκαφϊν. Οι εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου από τα 
πλοία κα πρζπει να παρακολουκοφνται από το εκνικό ςφςτθμα που 
υπάρχει. 

 Στα νθςιά επιδιϊκουμε μείωςθ του ρόλου του ΙΧ και βελτίωςθ των 
μαηικϊν μζςων μεταφοράσ, τόςο ςτα αςτικά κζντρα των μεγάλων νθςιϊν 
όςο και ςτθ ςφνδεςθ των αςτικϊν κζντρων με τθν ενδοχϊρα. Θ Περιφζρεια 
χρειάηεται να υποςτθρίξει μεγαλφτερθ ςυμβολι των βιοκαυςίμων και των 



ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτα τοπικά μζςα μεταφοράσ, ϊςτε να 
μειωκεί θ κατανάλωςθ βενηίνθσ και πετρελαίου ςτα οχιματα που 
κυκλοφοροφν ςτα νθςιά. 

Θ Περιφζρεια πρζπει να ενκαρρφνει και να ςτθρίξει ςχζδια για: 

 επζκταςθ τθσ χριςθσ του ποδθλάτου για τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ των 
κατοίκων και των παρακεριςτϊν ςε όςα νθςιά διευκολφνει κάτι τζτοιο το 
ζδαφοσ και οι ςυνκικεσ των οικιςμϊν, 

 επζκταςθ των υποδομϊν (ειδικζσ αςφαλείσ διαδρομζσ ςτθν φπαικρο, 
χάραξθ ποδθλατόδρομων ςτα αςτικά κζντρα μεγάλων νθςιϊν) για 
προςζλκυςθ ποδθλατιςτϊν και ςχετικϊν δραςτθριοτιτων. 

2. ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 

  

Η ςτρατθγικι μασ  

Σο περιβάλλον, θ βιοποικιλότθτα και τα οικοςυςτιματα ζχουν εγγενι αξία. Πολλά 
οικοςυςτιματα ζχουν καταςτραφεί, πολλοί υγρότοποι ζχουν ξερακεί, πολλά είδθ 
απειλοφνται ι κινδυνεφουν με εξαφάνιςθ. Αλλά και οι υπθρεςίεσ που προςφζρουν 
ςτον άνκρωπο και τισ κοινωνίεσ τα οικοςυςτιματα είναι ανυπολόγιςτεσ. Μόνο θ 
απϊλεια δαςϊν και θ ςτζρθςθ των υπθρεςιϊν που μασ προςφζρουν αποτιμάται 
(ζκκεςθ ΣΕΕΒ για τον ΟΘΕ) ςιμερα ςε 2-5 τριςεκατομμφρια ευρϊ (όταν θ 
χρθματοπιςτωτικι κρίςθ κόςτιςε περίπου 1 τριςεκατομμφριο Ευρϊ). Θ οικονομικι 
ηθμιά από τθν κλιματικι αλλαγι εκτιμάται (ζκκεςθ Νίκολασ τζρν) ςε 5-20% του 
Παγκόςμιου Ακακάριςτου Προϊόντοσ, πολλαπλάςιο από το κόςτοσ τθσ κρίςθσ του 
1929 ι τθσ ςθμερινισ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ (που αποτιμάται περίπου ςτο 
1% του Παγκόςμιου Ακακάριςτου Προϊόντοσ). 

Ο πολιτιςμόσ ςτθ Μεςόγειο και ςτο Αιγαίο ειδικότερα ιταν πάντα άρρθκτα δεμζνοσ 
με το φυςικό περιβάλλον. Γεννικθκε ςε αυτό, επθρεάςτθκε από αυτό και το 
ςεβάςτθκε μακροχρόνια. Παντοφ γφρω μασ διαπιςτϊνουμε αυτι τθν αρμονικι και 
ςοφι ςχζςθ των νθςιωτϊν με το χϊρο τουσ που τον ζνιωκαν ςαν ςπίτι τουσ, μιασ 
και καταλάβαιναν πόςο πολφ εξαρτιόντουςαν από τθν προςταςία και ςωςτι 
διαχείριςι του. Για αυτό και όπου το περιβάλλον καταςτράφθκε, τόςο ςτθν 
αρχαιότθτα όςο και ςτθ ςφγχρονθ εποχι, οι επιπτϊςεισ ςτθν κοινωνία και ςτθν 
οικονομία ιταν άμεςεσ. Κοινωνίεσ διαλφκθκαν, ακμάηουςεσ οικονομίεσ 
κατζρρευςαν, ςυγκροφςεισ ξζςπαςαν, χιλιάδεσ ι εκατοντάδεσ άνκρωποι 
αναγκάςτθκαν να μεταναςτεφςουν μαηικά. 

Στο Β. Αιγαίο θ εξαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ και τθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ τθσ 
κάλαςςασ και των ακτϊν, των φυςικϊν περιοχϊν, του τοπίου, του πολιτιςτικοφ 
πλοφτου και τθσ παραγωγικισ γθσ αποτελοφν τα κλειδιά, και τθν απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ για τθ διαμόρφωςθ ενόσ βιϊςιμου μζλλοντοσ ιδιαίτερα ςε μια 
εποχι κατά τθν οποία θ αλλαγι του κλίματοσ μπορεί να αλλάξει μζςα ςτισ 



επόμενεσ δεκαετίεσ όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και όλεσ τισ ανκρϊπινεσ 
δραςτθριότθτεσ, όπωσ τισ ξζραμε τουλάχιςτον μζχρι ςιμερα. 

Θ μακροχρόνια προςταςία και βιϊςιμθ διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ είναι θ 
προχπόκεςθ για να προςελκφςουν τα νθςιά με ςτοχευμζνεσ κινιςεισ 
ςυνειδθτοποιθμζνουσ, τουρίςτεσ και ομάδεσ με ειδικά ενδιαφζροντα (ερευνθτζσ, 
φυςιολάτρεσ, περιπατθτζσ, φοιτθτζσ, οικοτουρίςτεσ, αγροτουρίςτεσ, ποδθλάτεσ, 
αρχιτζκτονεσ, καλλιτζχνεσ, λογοτζχνεσ κ.ά.) που κα ςυμβάλλουν παράλλθλα ςτθν 
προςταςία  του πλοφτου αλλά και κα προςφζρουν ειςοδιματα που είναι αναγκαία 
για τθν ευθμερία των νθςιωτικϊν κοινωνιϊν. Είναι, όμωσ, και θ προχπόκεςθ για να 
αναπτυχκοφν νζα επαγγζλματα, πράςινα επαγγζλματα (τεχνικοί ΑΠΕ, ξεναγοί 
βουνοφ, τεχνικοί ςε βιοκλιματικά κτίρια, κ.ά.), που κα αναςτρζψουν τα μεγάλα 
ποςοςτά ανεργίασ ι θμιαπαςχόλθςθσ και κα δθμιουργιςουν νζεσ βάςεισ ςτθν 
τοπικι οικονομία. 

Πάνω ςε αυτι τθ βάςθ κα αξιοποιθκοφν αποτελεςματικά οι υπάρχοντεσ 
οικονομικοί πόροι, κα εξαςφαλιςτεί θ μακροχρόνια ευθμερία και κα βελτιωκεί θ 
ποιότθτα ηωισ, με δεδομζνο ότι πλζον τα ειςοδιματα κα είναι περιοριςμζνα και 
μια κατανάλωςθ βαςιςμζνθ ςτον αζναο δανειςμό ι το μαφρο χριμα και τθ 
διαφκορά δεν είναι πλζον εφικτι. 

Τα προβλιματα 

 Αν και δεν ζχει γίνει ακόμα κοινι ςυνείδθςθ, θ μεγαλφτερθ απειλι που 
αντιμετωπίηει θ ανκρωπότθτα ςιμερα είναι θ κλιματικι αλλαγι. Για πρϊτθ φορά 
ςτθν ανκρϊπινθ ιςτορία, οι άνκρωποι μποροφν να επθρεάςουν τθν ίδια τθν εξζλιξθ 
τθσ ηωισ πάνω ςτον πλανιτθ και να απειλιςουν τθ δυνατότθτα επιβίωςθσ των 
κοινωνιϊν. Θ αλλαγι του κλίματοσ δεν είναι κάτι που κα ςυμβεί ςτο μζλλον αλλά 
αποτελεί πλζον μια ηοφερι πραγματικότθτα. Οι προςπάκειεσ μασ πρζπει να 
επικεντρϊνονται ςτο να περιορίςουμε τόςο τθν ζκταςθ όςο και τισ ςυνζπειεσ τθσ. Θ 
πολιτικι για το κλίμα ςτο Β. Αιγαίο πρζπει να περιλαμβάνει πολιτικζσ, μζτρα και 
δράςεισ ςε επίπεδο Περιφζρειασ που αφενόσ μειϊνουν τθ ςυμμετοχι των 
νθςιωτικϊν κοινωνιϊν ςτθν ανατροπι του κλίματοσ και αφετζρου προετοιμάηουν 
και προςαρμόηουν τισ νθςιωτικζσ κοινωνίεσ μπροςτά ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που 
διαμορφϊνονται, που κα είναι πιο δφςκολεσ για τθ ηωι και πιο καταςτροφικζσ 
για τθν κοινωνικι οργάνωςθ και τθν οικονομία των νθςιϊν. 

Θ κλιματικι αλλαγι ζχει αρχίςει να ζχει ιδθ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία, τθν 
κοινωνικι οργάνωςθ και το περιβάλλον ςε διάφορεσ περιοχζσ του πλανιτθ. Θ 
Μεςόγειοσ είναι μια ηϊνθ που κα υποςτεί ςε μεγαλφτερο αναλογικά βακμό τισ 
ςυνζπειεσ τθσ ανατροπισ του κλίματοσ, ενϊ με βάςθ τισ πιο πρόςφατεσ 
επιςτθμονικζσ ζρευνεσ και ςτοιχεία, ςτθν περιοχι του Ν. Αιγαίου οι αναμενόμενεσ 
επιπτϊςεισ από τθν κλιματικι αλλαγι κα είναι: 

 Ζνταςθ και μεγαλφτερθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ακραίων καιρικϊν 
φαινομζνων (καφςωνεσ, ανεμοςτρόβιλοι, υψθλό κφμα, παρατεταμζνθ 
ανομβρία και ξθραςία, ζντονεσ αλλά ςφντομεσ βροχοπτϊςεισ με πλθμμυρικά 



φαινόμενα, κίνδυνοσ εμφάνιςθσ περιςτατικϊν τςουνάμι λόγω ςθμαντικισ 
αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ). 

 Άνοδοσ τθσ μζςθσ κερμοκραςίασ τθσ ατμόςφαιρασ κατά 1,5-3,5 βακμοφσ 
Κελςίου, με περιςςότερεσ μζρεσ με κερμοκραςίεσ πάνω από 37 και 40 
βακμοφσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. 

 Άνοδοσ τθσ μζςθσ κερμοκραςίασ τθσ κάλαςςασ (ιδθ παρατθρείται αφξθςθ 
τθσ μζςθσ κερμοκραςίασ ςτθν Α. Μεςόγειο μζχρι και 3,5 βακμοφσ Κελςίου). 

 Άνοδοσ τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ και μόνιμθ κάλυψθ μεγάλθσ ζκταςθσ των 
επίπεδων παράκτιων περιοχϊν. Θ άνοδοσ τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ 
εντείνει τα φαινόμενα υφαλμφρωςθσ των εςωτερικϊν υδάτων και αποτελεί 
ςθμαντικι απειλι για τα παράκτια οικοςυςτιματα και υποδομζσ 
(αποχζτευςθ, λιμάνια, αεροδρόμια, τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ, ζργα ςτθν 
παράκτια ηϊνθ, οικιςμοί), επιδείνωςθ φαινομζνων διάβρωςθσ ςτθν 
παράκτια ηϊνθ. 

 Ζνταςθ/επιδείνωςθ φαινομζνων ερθμοποίθςθσ και διάβρωςθσ ςτθν ξθρά. 
 Απειλι βιοποικιλότθτασ και αλλαγζσ ςτουσ μεταναςτευτικοφσ δρόμουσ των 

πουλιϊν. Μερικά είδθ δεν κα μπορζςουν προςαρμοςτοφν (κυρίωσ είδθ που 
ζχουν ρίηεσ ςτθν ξθρά ι ςτο βυκό) ενϊ άλλα κα κινδυνεφςουν με εξαφάνιςθ. 
Ελάχιςτα κα μπορζςουν να μετακινθκοφν εκατοντάδεσ χιλιόμετρα πιο 
βόρεια. τα νθςιά όμωσ – που είναι οριοκετθμζνα οικοςυςτιματα – θ 
μετακίνθςθ των περιςςότερων ειδϊν, εκτόσ των πουλιϊν,  είναι αδφνατθ. 
φμφωνα με τον κλιματικό άτλαντα τθσ ορνικοπανίδασ τθσ Βαςιλικισ 
Εταιρείασ για τθν Προςταςία των Πτθνϊν τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ (RSPB), 
ζωσ το τζλοσ του αιϊνα κάκε ευρωπαϊκό είδοσ κα μετατοπιςτεί περί τα 550 
χλμ. βορειοανατολικά εξαιτίασ τθσ αλλαγισ του κλίματοσ. Αυτό ςθμαίνει ότι 
αν για ζνα είδοσ το κζντρο τθσ εξάπλωςθσ του είναι ςιμερα το Βόρειο Αιγαίο  
ςε λίγεσ δεκαετίεσ το κζντρο αυτό κα μετατοπιςτεί πολφ ζξω από τα βόρεια 
ςφνορα τθσ χϊρασ μασ. 

 Αυξθμζνοι κίνδυνοι για τθν υγεία λόγω μετάδοςθσ αςκενειϊν που δεν 
υπιρχαν ι είχαν εξαφανιςτεί ςτθν δικι μασ κλιματικι ηϊνθ (κίτρινοσ 
πυρετόσ, πυρετόσ του Δυτ. Νείλου, ελονοςία, μαλάρια κ.ά.), και αφξθςθ 
αςκενειϊν όπωσ οι καρδιοπάκειεσ, θ κερμοπλθξία, και τα αναπνευςτικά 
λόγω τθσ πίεςθσ που κα δζχεται ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ (πχ λόγω των 
αυξθμζνων κερμοκραςιϊν). 

 Αυξθμζνοι κίνδυνοι πυρκαγιάσ και καταςτροφισ των δαςϊν που ζτςι κι 
αλλιϊσ μεγαλϊνουν αργά ςτα νθςιά (πχ δάςοι κζδρων)  ι είναι πολφ 
ευάλωτα (πευκοδάςθ). 

 Ειςβολι ειδϊν που επιβιϊνουν ςε άλλα οικοςυςτιματα μζςω τθσ 
μεταφοράσ ειδϊν με τα νερά ζρματοσ (balast water) των δεξαμενοπλοίων, 
του ανοίγματοσ τθσ διϊρυγασ του ουζη (πχ κατθγορίεσ μεδουςϊν, φυκϊν, 
οςτράκων, ψαριϊν κ.ά.) αλλά και των αεροπορικϊν πτιςεων (πχ. κουνοφπια 
τίγρθσ). Μερικά είδθ από αυτά κα προςαρμοςτοφν, οριςμζνα όμωσ μπορεί 
να αποτελζςουν απειλι για ευαίςκθτα οικοςυςτιματα και είδθ τθσ Αν. 
Μεςογείου. τθν Περιφζρεια Β. Αιγαίου, αν υλοποιθκεί ο αγωγόσ 
Μπουργκάσ-Αλεξανδροφπολθσ, τα δεξαμενόπλοια που κα αδειάηουν τα 
νερά ζρματοσ για να φορτϊςουν πετρζλαιο κα αποτελζςουν μια ςθμαντικι 
εντεινόμενθ απειλι για το καλάςςιο οικοςφςτθμα του Αιγαίου. 



 Μετακίνθςθ ανκρϊπινων πλθκυςμϊν – περιβαλλοντικϊν προςφφγων, 
γεγονόσ που επθρεάηει ιδθ τισ νθςιωτικζσ κοινωνίεσ αλλάηοντασ τισ δομζσ 
τουσ, αλλά κα τισ επθρεάςει περιςςότερο όταν αυξθκεί θ ηιτθςθ γθσ για 
δόμθςθ και εγκατάςταςι τουσ. 

Οι προτάςεισ μασ 

Για να μετριάςουμε τθν ζκταςθ τθσ αλλαγισ του κλίματοσ και να μπορζςουν οι 
επόμενεσ γενιζσ να πετφχουν ξανά τθ ςτακεροποίθςι του πρζπει να γίνουν 
ςθμαντικζσ και ςυνειδθτζσ αλλαγζσ ςτο ςφνολο των δραςτθριοτιτων μασ, τθν 
ενζργεια, τισ μεταφορζσ, τθ δόμθςθ, τθ βιομθχανία, τθ γεωργία και ςχεδόν 
οτιδιποτε άλλο. ε ό,τι αφορά τα νθςιά, θ Περιφζρεια Β.Αιγαίου οφείλει να 
διαμορφϊςει μζςα από διάλογο και να εφαρμόςει μια “Στρατθγικι για το Κλίμα”, 
δθλαδι τθν πολιτικι για τθ ςυμβολι τθσ περιφζρειασ ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν 
αερίων που ευκφνονται για τθν ανατροπι του κλίματοσ και τθσ προςαρμογισ τθσ 
ςτισ αναπόφευκτεσ πλζον αλλαγζσ ςτο κλίμα. 

Επιμζρουσ ςθμεία αυτισ τθσ ςτρατθγικισ κα είναι: 

 Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε ςπίτια, ξενοδοχεία, μαγαηιά και δθμόςιεσ 
δραςτθριότθτεσ (πχ φωτιςμόσ δθμόςιων χϊρων), μζςα από τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν και τθν εφαρμογι τεχνικϊν χαμθλοφ όςο και 
υψθλότερου κόςτουσ (πχ αλλαγι λαμπτιρων φωτιςμοφ, βιοκλιματικόσ 
ςχεδιαςμόσ κτιρίων, καλφτερεσ μονϊςεισ και προςανατολιςμόσ κτιρίων 
κ.ά.). Απαιτείται αξιοποίθςθ τθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ και 
ενςωμάτωςθ των εμπειριϊν τθσ ςτο ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι των 
κτιρίων και τθ διαμόρφωςθ των δθμόςιων χϊρων και των οικιςμϊν 
ςυνολικότερα ςτα νθςιά. 

 Θ διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ τθσ ενζργειασ, δθλαδι θ προςπάκεια να 
περιοριςτεί θ ανεξζλεγκτθ αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ που 
παρατθρείται ςτα νθςιά λόγω του τουριςμοφ, των αλλαγϊν ςτθν καταςκευι 
κτιρίων αλλά και ςτον κακθμερινό τρόπο ηωισ. Θ χϊρα, αλλά και θ 
περιφζρεια, δεςμεφεται από τθν ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςία για 
μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ κατά 20%, ςτόχοσ που ςίγουρα απαιτεί 
διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ / κατανάλωςθσ ενζργειασ. 

 ταδιακι απεξάρτθςθ από το πετρζλαιο και τα ορυκτά καφςιμα γενικότερα 
για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςτα νθςιά, τισ μεταφορζσ, τθ 
κζρμανςθ και το δροςιςμό των κτιρίων και ανάπτυξθ πράςινων μορφϊν 
ενζργειασ (αιολικι, θλιακι, κυματικι, γεωκερμία χαμθλισ ενκαλπίασ, 
βιομάηα) κατάλλθλα προςαρμοςμζνων και ενταγμζνων ςτα χαρακτθριςτικά 
των νθςιϊν. 

 Σο «πραςίνιςμα» των μεταφορϊν (καλάςςιεσ, αεροπορικζσ αλλά και οδικζσ 
ςτα νθςιά), ταυτόχρονα με τθ βελτίωςθ τθσ ςφνδεςθσ των νθςιϊν μεταξφ 
τουσ και με τα ςθμαντικά λιμάνια τθσ χϊρασ. Απαιτείται άμεςα βελτίωςθ 
των καυςίμων, βελτίωςθ των μθχανϊν των πλοίων, ςτροφι ςε 
περιβαλλοντικά αςφαλι βιοκαφςιμα και ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, 



ανάπτυξθ “οικολογικϊν πλοίων” (ιδθ υπάρχουν ερευνθτικά προγράμματα 
και ςτθ χϊρα μασ που δεν βρίςκουν όμωσ πολιτικι ςτιριξθ). 

 Ενςωμάτωςθ ςτθν πολιτικι υγείασ τθσ αντίλθψθσ ότι οι ζντονεσ 
κερμοκραςιακζσ αλλαγζσ και οι παρατεταμζνοι καφςωνεσ που κα πλιττουν 
τα νθςιά κα κζτουν ςε μεγάλθ δοκιμαςία τθν υγεία των πιο ευάλωτων 
κοινωνικϊν ομάδων (θλικιωμζνοι, άρρωςτοι, μικρά παιδιά). Κα απαιτθκοφν, 
λοιπόν, περιςςότερεσ και πιο αποτελεςματικζσ υποδομζσ και δράςεισ ςτον 
τομζα τθσ υγείασ, όπωσ ενθμζρωςθ του πλθκυςμοφ, κατάλλθλθ ςτιριξθ των 
νθςιωτικϊν κοινωνιϊν ςε περιόδουσ κρίςθσ, ιατρικι περίκαλψθ με 
μεγαλφτερθ ςυχνότθτα, αντιμετϊπιςθ νζων μορφϊν αςκζνειασ που δεν 
εμφανίηονταν ςτθ δικι μασ κλιματικι ηϊνθ. 

 Θ πολιτικι για το νερό πρζπει να διαμορφωκεί ςυνεκτιμϊντασ όλεσ τισ νζεσ 
ςυνκικεσ που ςχετίηονται με τθν κλιματικι αλλαγι και τθν ανάγκθ για 
δικαιοςφνθ ςτθ χριςθ του. 

 Θ γεωργικι πολιτικι πρζπει να ςτραφεί ςε πράςινεσ κατευκφνςεισ, όπωσ 
αυτζσ που προτείνουμε ςτο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο, ϊςτε να βαςιςτεί ςε 
είδθ ανκεκτικά ςτισ νθςιωτικζσ κλιματικζσ ςυνκικεσ. 

  

2.1. ΝΕΟ 

  

Η ςτρατθγικι μασ 

  

Προτείνουμε μια αυςτθρι ιεράρχθςθ ςτθ διαχείριςθ του νεροφ: προθγείται θ 
μείωςθ τθσ ςπατάλθσ και θ εξοικονόμθςθ νεροφ και θ προςταςία των υδατικϊν 
πόρων και των πθγϊν τουσ, ακολουκεί θ επαναχρθςιμοποίθςθ – ανακφκλωςθ 
νεροφ (ςε επίπεδο κατοικίασ, τουριςτικϊν μονάδων, οικιςμϊν, νθςιοφ) και μόνο ςε 
αυτι τθ βάςθ ςχεδιάηονται τα όποια τεχνικά ζργα (αφαλάτωςθ ςε ςυνδυαςμό με 
εφαρμογι ΑΠΕ, διπλι αφαλάτωςθ, λιμνοδεξαμενζσ κ.ά.). 

Τα προβλιματα 

  

Οι νθςιϊτεσ πάντα αναγνϊριηαν τθν αξία του νεροφ και είχαν αναπτφξει ςοφζσ 
τεχνικζσ εξοικονόμθςισ του. Οι νθςιϊτικεσ κοινωνίεσ ιξεραν ότι  το νερό ζρχεται 
από «πάνω», και γι αυτό ςε πολλά μζρθ είχαν αναπτφξει ςοφζσ πρακτικζσ ςυλλογισ 
του βρόχινου νεροφ ενϊ προςτάτευαν τα πθγάδια και τισ πθγζσ του πόςιμου νεροφ. 
Θ ςοφι διαχείριςθ του νεροφ και θ προςεκτικι επαναχρθςιμοποίθςι του ιταν 
μζροσ τθσ κακθμερινισ κουλτοφρασ. 



Όμωσ, θ «προόδοσ» και το άναρχο μοντζλο τουριςτικισ ανάπτυξθσ, μασ 
απομάκρυνε ςθμαντικά από τθν υπεφκυνθ και λογικι χριςθ νεροφ και οι υδατικοί 
πόροι υποβακμίςτθκαν ςυνολικά: 

 Αντί να επεκτακεί θ ςυλλογι του βρόχινου νεροφ με τισ ςτζρνεσ και να 
δοκοφν κίνθτρα για αυτό, καταργικθκαν οι ςτζρνεσ από τα ςφγχρονα κτίρια. 
Αντίκετα, τθσ μόδασ ζγιναν οι πιςίνεσ ςε παρακεριςτικζσ κατοκίεσ ςτα νθςιά, 
ακόμα και ςτα πιο άνυδρα! 

 Αντί να γίνεται επεξεργαςία των λυμάτων που αυξικθκαν ποςοτικά με τθν 
τουριςτικι ζκρθξθ και να επαναχρθςιμοποιοφνται τα νερά, ςε λίγεσ περιοχζσ 
ολοκλθρϊκθκαν τα δίκτυα αποχζτευςθσ και λειτουργοφν αποτελεςματικά 
βιολογικοί κακαριςμοί. 

 Αντί να δθμιουργθκεί ζνα διπλό δίκτυο (ζνα δίκτυο για το πόςιμο νερό και 
ζνα δίκτυο για νερό ποιότθτασ που απαιτείται για υπόλοιπεσ 
δραςτθριότθτεσ), αυξικθκε ραγδαία θ κατανάλωςθ, υποβακμίςτθκαν οι 
πθγζσ πόςιμου νεροφ, τα λφματα από ςπίτια και τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ 
επιβάρυναν τον υδροφόρο ορίηοντα και ρφπαναν πολλζσ πθγζσ, ενϊ οι 
πολλζσ ςτον αρικμό γεωτριςεισ ςυνζβαλαν ςτο να γίνουν υφάλμυρα τα 
νερά ςε πολλά νθςιά και περιοχζσ. 

 ιμερα, δυςτυχϊσ, απουςιάηει μια ςυγκροτθμζνθ πολιτικι εξοικονόμθςθσ 
και διαχείριςθσ τθσ ηιτθςθσ νεροφ. Λδιαίτερα για το νθςί τθσ Χίου θ 
κατάςταςθ είναι τραγικι τόςο από πλευράσ ποιότθτασ όςο και ποςότθτασ 
νεροφ. Θ εξάρτθςθ από ειςαγωγζσ πόςιμου εμφιαλωμζνου νεροφ από τθν 
θπειρωτικι Ελλάδα μεγαλϊνει.  Σο πόςιμο νερό πλζον είναι εμφιαλωμζνο 
και κάκε νθςιϊτθσ ςπαταλάει 200-400 ευρϊ για εμφιαλωμζνο νερό, χωρίσ 
να υπολογίςουμε και τα βουνά από πλαςτικά μπουκάλια που καταλιγουν 
ςτα απορρίμματα.  

 Πολλά από τα τεχνικά ζργα που ζγιναν δεν ζλυςαν το πρόβλθμα, ενϊ 
οδιγθςαν ςε τεράςτια ςπατάλθ πόρων. Θ ςυηθτοφμενθ ςτροφι ςτισ 
αφαλατϊςεισ χωρίσ ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ για μείωςθ τθσ ςπατάλθσ 
νεροφ και ςφνδεςθ τθσ αφαλάτωςθσ με τθ χριςθ ΑΠΕ, οδθγεί ςε αυξθμζνθ 
κατανάλωςθ και ςπατάλθ νεροφ, ςθμαντικι οικονομικι επιβάρυνςθ κι 
αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. 

  

Οι προτάςεισ μασ 

Προτείνουμε επαναφορά και αξιοποίθςθ τθσ πολφτιμθσ εμπειρίασ και των καλϊν 
πρακτικϊν, οι οποίεσ ςε ςυνδυαςμό με τισ ςθμερινζσ, εντυπωςιακζσ τεχνολογικζσ 
δυνατότθτεσ, μποροφν να δϊςουν απαντιςεισ ςτο υδατικό πρόβλθμα των νθςιϊν 
μασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, 

 Σθν αναβίωςθ παραδοςιακϊν και υιοκζτθςθ ςφγχρονων πρακτικϊν 
αξιοποίθςθσ του βρόχινου νεροφ. Θ ςυνεχισ αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ 
νεροφ που κα βαςίηεται ςτο αφαλατωμζνο νερό απαιτεί αυξθμζνο κόςτοσ 
και ςθμαντικι δαπάνθ ενζργειασ. Οι περιςςότεροι νθςιϊτεσ ιξεραν να 



χρθςιμοποιοφν ςωςτά το νερό τθσ βροχισ, ςυγκεντρϊνοντάσ το ςε 
δεξαμενζσ (ςτζρνεσ). Χρειάηεται να επανζλκουν τζτοιεσ πρακτικζσ ςωςτά 
ςχεδιαςμζνεσ και ελεγχόμενεσ. 

 Σθ δθμιουργία διπλϊν δικτφων ςε όλα τα νθςιά: ζνα δίκτυο για πόςιμο 
νερό και ζνα για νερό δεφτερων χριςεων και για πότιςμα (δθμιουργία 
ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ νεροφ). 

 Αλλαγζσ ςε υδραυλικά ςυςτιματα, ζλεγχοσ κατάςταςθσ δικτφων ϊςτε να 
περιοριςτεί θ ςπατάλθ νεροφ από τα δίκτυα φδρευςθσ ι θ μόλυνςθ του 
νεροφ λόγω ειςόδου ςτο δίκτυο λυμάτων από τουσ βόκρουσ, υποχρζωςθ 
ςυςτθμάτων εξοικονόμθςθσ νεροφ ςε τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ με ςτόχο 
τθν εξοικονόμθςθ νεροφ. 

 Σθν χρθςιμοποίθςθ του νεροφ των βιολογικϊν κακαριςμϊν, μετά από 
τριτοβάκμια επεξεργαςία, για πότιςμα καλλιεργειϊν και αναδαςϊςεων.  

 Σθ ςυγκρότθςθ διαχειριςτικϊν ςχεδίων για τισ μεγάλεσ λεκάνεσ απορροισ 
των νθςιϊν μασ.  

 Σθν προςταςία και ςυντιρθςθ των ξερολικιϊν και των αναβακμίδων, ωσ 
τεχνικι ςυγκράτθςθσ του νεροφ και αποτροπισ τθσ διάβρωςθσ και τθσ 
ερθμοποίθςθσ. 

 Σθ δθμιουργία μικρϊν φραγμάτων από ξερολικιά ςτισ λεκάνεσ απορροισ 
των χειμάρρων ωσ τεχνικι ςυγκράτθςθσ του νεροφ και εμπλουτιςμοφ των 
πθγϊν. 

 Σθν εφαρμογι προγράμματοσ ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτϊν, επαγγελματιϊν 
και επιςκεπτϊν γφρω από πρακτικζσ εξοικονόμθςθσ νεροφ με 
πρωτοβουλία τθσ Περιφζρειασ Β. Αιγαίου. 

 Σθν εκπόνθςθ μελετϊν ςκοπιμότθτασ για τθ δθμιουργία μονάδων 
αφαλάτωςθσ ςε ςυνδυαςμό με ΑΠΕ, ωσ ςυμπλθρωματικι όμωσ και όχι ωσ 
κφρια μζκοδοσ προμικειασ νεροφ, ζτςι ϊςτε να αντιμετωπιςτεί το 
ςθμαντικό υδρευτικό πρόβλθμα των νθςιϊν, να μειωκεί το κόςτοσ νεροφ 
λόγω μεταφοράσ και ςφνδεςθσ αφαλάτωςθσ με δίκτυο ΔΕΘ και ταυτοχρόνωσ 
να ςτθριχκεί θ προϊκθςθ των ιπιων μορφϊν ενζργειασ ςτα νθςιά μασ. 

  

  

2.2. ΘΑΛΑΣΣΑ- ΑΚΤΕΣ 

H ςτρατθγικι μασ 

  

Θ κάλαςςα και οι ακτζσ πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ ζνασ ανεκτίμθτοσ φυςικόσ 
πλοφτοσ και θ πθγι του πολιτιςμοφ αλλά και θ βάςθ για τθν ευθμερία των 
νθςιωτικϊν κοινωνιϊν. Πολλζσ, όμωσ, από τισ ςθμερινζσ δραςτθριότθτεσ κζτουν ςε 
κίνδυνο τθν ίδια τθ βάςθ για τθ ηωι. Απαιτείται, λοιπόν, ςε επίπεδο Περιφζρειασ να 
υπάρξει, μζςα από ουςιαςτικό διάλογο, μια “τρατθγικι για τθν προςταςία και 



βιϊςιμθ διαχείριςθ του καλάςςιου και παράκτιου περιβάλλοντοσ του Β.Αιγαίου” , 
που κα περιλαμβάνει: 

 ςτόχουσ και υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθν υπάρχουςα νομοκεςία 
 δράςεισ και επιμεριςμό ευκυνϊν για τθν επίτευξθ των ςτόχων 
 χρονοδιαγράμματα και μθχανιςμοφσ αξιολόγθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ 
 μθχανιςμοφσ εφαρμογισ, περιλαμβανομζνων τθσ αναδιοργάνωςθσ-

ςυμπλιρωςθσ των υπθρεςιϊν τθσ αυτοδιοίκθςθσ, εκπαίδευςθσ και 
αναβάκμιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ 
μεταξφ ςχετικϊν με τθ κάλαςςα και τισ ακτζσ φορζων και διαςφάλιςθ 
καινοτόμων αλλά και παραδοςιακϊν χρθματοοικονομικϊν εργαλείων 

  

Τα προβλιματα 

  

Σο Β. Αιγαίο είναι εκτεκειμζνο ςε ςθμαντικζσ πιζςεισ και κινδφνουσ εξαιτίασ 
αδφναμων πολιτικϊν και ζλλειψθσ ςχεδιαςμοφ και πρόβλεψθσ για τθν προςταςία 
τθσ κάλαςςασ και των ακτϊν, πελατειακϊν ςχζςεων, απουςίασ πραγματικισ 
περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ, ζντονθσ επιρροισ μθχανιςμϊν εκμετάλλευςθσ 
των δθμόςιων αγακϊν για ιδιοτελοφσ ςκοποφσ, φαινομζνων μεγάλθσ διαφκοράσ, 
άςτοχων τεχνικϊν προτάςεων, αςκενικζσ δομζσ που δεν φαίνεται να μποροφν να 
αντιμετωπίςουν ζκτακτα περιςτατικά. Σα αποτελζςματα είναι διάβρωςθ ακτϊν 
(κυρίωσ ωσ αποτζλεςμα τεχνικϊν ζργων ςτθν παράκτια ηϊνθ και καταςτροφισ 
οικοςυςτθμάτων), αυκαίρετθ κατάλθψθ δθμόςιου παράκτιου χϊρου, χωροκζτθςθ 
δίπλα ςτθ κάλαςςα χϊρων ανεξζλεγκτθσ απόρριψθσ αποβλιτων, απόρριψθ 
λυμάτων κι αποβλιτων χωρίσ αποτελεςματικι επεξεργαςία ςτθ κάλαςςα, 
καταςτροφι ςθμαντικϊν τόπων αναπαραγωγισ ψαριϊν, καλάςςιων λιβαδιϊν 
Ποςειδωνίασ, παράκτιων υγροτόπων, αμμόλοφων και ευαίςκθτων 
οικοςυςτθμάτων, εντατικι υπεραλίευςθ περιοχϊν, χριςθ ςυρόμενων εργαλείων 
βυκοφ και παράνομων μζςων ψαρζματοσ (δυναμίτεσ, μπουκάλεσ, χθμικά). 

Πολλά από τα τεχνικά ζργα που υλοποιοφνται (λιμάνια, μαρίνεσ, αντιδιαβρωτικά) 
βαςίηονται ςε λανκαςμζνουσ ςχεδιαςμοφσ που δεν λαμβάνουν υπόψθ τθν 
δυναμικι των παράκτιων ςυςτθμάτων και δουλεφουν ενάντια ςτθ φφςθ, 
οδθγϊντασ ςε αςτοχίεσ, τεράςτια ςπατάλθ πόρων, ζνταςθ τθσ διάβρωςθσ, 
υποβάκμιςθ των οικοςυςτθμάτων, μεγάλεσ ηθμιζσ ςε περιουςίεσ. Θ Ελλάδα είναι θ 
τζταρτθ κατά ςειρά ςε απειλζσ τθσ παράκτιεσ ηϊνθσ από τθ διάβρωςθ, ενϊ 
ςθμαντικζσ ακτζσ ζχουν υποςτεί ιδθ τισ ςυνζπειεσ. φμφωνα με τθν ευρωπαϊκι 
ζκκεςθ, περίπου το ¼ των ακτϊν μασ – πολλζσ από αυτζσ ςτον νθςιωτικό χϊρο -
απειλοφνται από τθ διάβρωςθ, κυρίωσ εξαιτίασ ανκρωπογενϊν παρεμβάςεων. 

Οι προτάςεισ μασ 

  



Θ περιφζρεια ςε ςυνεργαςία με τισ νθςιωτικζσ κοινωνίεσ, πανεπιςτιμια και 
περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ χρειάηεται να διαμορφϊςει μια “τρατθγικι για τθν 
προςταςία και βιϊςιμθ διαχείριςθ του καλάςςιου και παράκτιου περιβάλλοντοσ 
του Β.Αιγαίου”” ςτθν οποία κα αναλφονται οι υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από 
τθν ευρωπαϊκι και εκνικι πολιτικι για τθ κάλαςςα, τθν Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ 
τθσ Παράκτιασ Ηϊνθσ, τον Κανονιςμό για τθν Αλιεία, τισ Διεκνείσ υμβάςεισ για το 
καλάςςιο περιβάλλον. Σο ςχζδιο κα πρζπει να περιλαμβάνει και δράςεισ για τθν 
επίτευξθ των ςτόχων/υποχρεϊςεων, 

 Προτείνουμε, πριν από όλα, τον προςδιοριςμό ςε κάκε περιοχι τθσ 
οικολογικισ αντοχισ ι τθσ φζρουςασ ικανότθτασ με επιςτθμονικι 
καταγραφι των διακζςιμων φυςικϊν και ανκρϊπινων πόρων, τθσ 
υπάρχουςασ παραγωγικισ κατάςταςθσ, τθσ ςχζςθσ δομθμζνου-αδόμθτου 
χϊρου και των αναγκϊν ςε υποδομζσ για αντιμετϊπιςθ ςθμερινϊν και 
μελλοντικϊν αναγκϊν (πχ διαχείριςθ αποβλιτων). Με βάςθ αυτά τα 
ευριματα, κάκε προγραμματιηόμενθ παρζμβαςθ ςε καλάςςιεσ και χερςαίεσ 
φυςικζσ περιοχζσ κα πρζπει να περιορίηεται ςτα όρια που κα επιτρζπουν οι 
οικολογικζσ αντοχζσ των ςυςτθμάτων και να εναρμονίηεται με τα 
χαρακτθριςτικά του. 

  Με πρωτοβουλία τθσ Περιφζρειασ και μετά από διάλογο με τουσ φορείσ, 
τουσ ψαράδεσ, τα πανεπιςτιμια και τισ περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ 
δθμιουργία δικτφου καλάςςιων προςτατευόμενων περιοχϊν (καλάςςια 
καταφφγια).  Ζτςι κα ςτθριχκεί θ φυςικι αναπαραγωγι των καλάςςιων 
ειδϊν και ο φυςικόσ επανεμπλουτιςμόσ τθσ κάλαςςασ. Σαυτοχρόνωσ, όμωσ, 
οργανωμζνεσ ξεναγιςεισ τουριςτϊν ςε τζτοια καταφφγια με τθ βοικεια 
ντόπιων ψαράδων κα ςυμβάλλουν, πζρα από τθν προβολι τθσ καλάςςιασ 
βιοποικιλότθτασ και τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, ςτθν ενίςχυςθ του 
ειςοδιματοσ των ψαράδων και ςτθν προςζλκυςθ περιβαλλοντικά 
ευαιςκθτοποιθμζνων τουριςτϊν που αποτελοφν πλζον ζνα ςθμαντικό 
ποςοςτό των τουριςτϊν παγκοςμίωσ. 

 Πρωτοβουλία τθσ Περιφζρειασ ςε εκνικό και μεςογειακό επίπεδο για: 

(α)  Χωροταξικό χεδιαςμό ςε επίπεδο περιφζρειασ αλλά και ςε κάκε νθςί 
(περιλαμβανομζνου και καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ) και τιρθςθ των 
χριςεων γθσ, ακτϊν και κάλαςςασ, που απορρζουν από το ςχεδιαςμό αλλά και από 
το χαρακτιρα κάκε περιοχισ. Δθμιουργία δικτφου γειτονικϊν προςτατευόμενων 
περιοχϊν και κεςμϊν από κοινοφ διαχείριςισ τουσ ϊςτε να μεγιςτοποιοφνται τα 
ςυγκριτικά πλεονεκτιματα που ζχουν. Τποςτιριξθ από τθν Περιφζρεια για τθν 
ανάπτυξθ των ςχεδίων προςταςίασ και διαχείριςθσ των περιοχϊν, ολοκλιρωςθσ 
των ειδικϊν περιβαλλοντικϊν μελετϊν που απαιτοφνται αλλά και ςτιριξθ 
δραςτθριοτιτων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςε ςυνεργαςία με 
επαγγελματικοφσ φορείσ και περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ ϊςτε να αναδειχτοφν τα 
πλεονεκτιματα από τθν προςταςία και διαχείριςθ των περιοχϊν αλλά και οι 
δραςτθριότθτεσ που μποροφν να αναπτυχκοφν μζςα ςτισ προςτατευόμενεσ 
περιοχζσ αλλά και με βάςθ τισ περιοχζσ αυτζσ. 



(β) Κακιζρωςθ ςυγκεκριμζνων διαδρομϊν για τα δεξαμενόπλοια ζτςι ϊςτε να μθν 
διζρχονται από οικολογικά και οικονομικά ευαίςκθτεσ περιοχζσ. Ολοκλθρωμζνθ 
αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων  που προςφζρει το ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ κίνθςθσ 
των πλοίων (AIS), ϊςτε να μειωκοφν οι κίνδυνοι ατυχθμάτων και ρφπανςθσ τθσ 
κάλαςςασ και να βελτιωκεί θ ζγκαιρθ και αποτελεςματικι παρζμβαςθ ςε 
περιςτατικά ρφπανςθσ. 

(γ) Επικαιροποίθςθ των “χεδίων Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Αντιμετϊπιςθσ Περιςτατικϊν 
Ρφπανςθσ”, ςυνεχι εκπαίδευςθ προςωπικοφ και εκελοντϊν ςε κάκε νθςί κι 
απόκτθςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ για τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων και 
περιςτατικϊν  που μποροφν να ρυπάνουν το Β. Αιγαίο αν δεν αντιμετωπιςτοφν 
εγκαίρωσ (πχ. Sea Diamond). 

(γ) Σθ ςυνεργαςία τθσ Περιφζρειασ με όλα – τα μεγάλα τουλάχιςτον – λιμάνια των 
νθςιϊν του Β. Αιγαίου για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςι τουσ και τθν ςτενι  
ςυνεργαςία με ευρωπαϊκοφσ φορείσ λιμανιϊν (π.χ. Εuropean Sea Ports 
Organization – ESPO και ECOPORTS Foundation ) και περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ 
ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ εφαρμογι υςτλθματοσ Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ και 
Ελζγχου (EMAS-PORT), ξεκινϊντασ από  ζνα ςφςτθμα περιβαλλοντικοφ ελζγχου του 
λιμανιοφ PERS (Port Environmental Review System). 

(δ) Σον ζλεγχο όλων των πλοίων που ελλιμενίηονται ι διζρχονται από τα νερά μασ. 
Δθμιουργία καταλόγου ςκαφϊν, τα οποία δεν ανταποκρίνονται πλζον ςτισ 
ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ  και ςτα οποία κα απαγορεφεται ο ελλιμενιςμόσ και θ 
διζλευςθ από τα νερά μασ. 

(ε) Σθν υιοκζτθςθ ςαφϊν προδιαγραφϊν για τισ μθχανζσ και τα καφςιμα των 
ςκαφϊν, ιδιαίτερα των επιβατθγϊν, με ςτόχο τον περιοριςμό τθσ αζριασ και κάκε 
άλλθσ μορφισ ρφπανςθσ, που προκαλείται από τα ςκάφθ, προωκϊντασ ζτςι τθν 
ανάπτυξθ «κακαρϊν ςκαφϊν» και τθ χριςθ «κακαρϊν καυςίμων». 

(ςτ) Σθν εφαρμογι των κανονιςμϊν για τθ λειτουργία υποδομϊν παραλαβισ 
αποβλιτων από τα μεγαλφτερα και μικρότερα ςκάφθ ςε όλα τα λιμάνια και 
μαρίνεσ των νθςιϊν, κακϊσ και πλωτζσ μονάδεσ παραλαβισ πετρελαιοειδϊν ςε 
ςθμαντικά περάςματα εμπορικϊν ςκαφϊν. τενι ςυνεργαςία τθσ Περιφζρειασ με 
τουσ ςχετικοφσ φορείσ για τθν προϊκθςθ του όςο το δυνατόν μεγαλφτερου 
διαχωριςμοφ των διαφόρων κατθγοριϊν πετρελαιοειδϊν ςτθν πθγι και 
κατάλλθλθ επεξεργαςία τουσ, με προτεραιότθτα τθν αναγζννθςθ ορυκτελαίων, το 
διαχωριςμό και επαναχρθςιμοποίθςθ πετρελαιοειδϊν και άλλων χθμικϊν. 

(η) Θ Περιφζρεια πρζπει να διαμορφϊςει ζνα ςχζδιο δράςθσ για τθν ολοκλιρωςθ 
και τθ ςωςτι λειτουργία κατάλλθλων μονάδων επεξεργαςίασ λυμάτων ςε όλουσ 
τουσ οικιςμοφσ με ιςοδφναμο πλθκυςμό πάνω από 500 κατοίκουσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ των λυμάτων με φυςικά 
μζςα,  να υποςτθρίηει και να ελζγχει τθν πορεία εφαρμογισ, να διαςφαλίηει τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ.  Ζμφαςθ ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ των νερϊν μετά τθν 
επεξεργαςία των λυμάτων. Κατάργθςθ τθσ άμεςθσ ι ζμμεςθσ απόρριψθσ ςτθν 



κάλαςςα ανεπεξζργαςτων λυμάτων και κάκε είδουσ αποβλιτων από κάκε είδουσ 
ςκάφθ και βιομθχανικζσ – τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ. 

(θ) Διαχείριςθ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ με βάςθ τισ κατευκυντιριεσ αρχζσ τθσ 
“Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ” (Ο.Δ.Ρ.Ζ.). Όλα τα ζργα που ςχεδιάηονται ςτθν 
παράκτια ηϊνθ πρζπει να είναι προςαρμοςμζνα ςτισ αρχζσ τθσ Ολοκλθρωμζνθσ 
Διαχείριςθσ και να λαμβάνουν υπόψθ τισ εμπειρίεσ, τα πακιματα αλλά και τα καλά 
παραδείγματα από άλλεσ περιοχζσ τθσ Μεςογείου αλλά και του Αιγαίου. 

2.3. ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Η ςτρατθγικι μασ 

Αντιμετωπίηουμε τα νθςιά ωσ ζνα δίκτυο ευαίςκθτων οικοςυςτθμάτων και τθν 
προςταςία και διαχείριςθ των φυςικϊν περιοχϊν ςτα νθςιά ωσ μια ευκαιρία για να 
διαμορφϊςουμε ζνα πιο πράςινο μζλλον για τα νθςιά ςτο Β. Αιγαίο, και να 
ςτρζψουμε τισ διάφορεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ προσ πράςινθ κατεφκυνςθ. 
Για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των φυςικϊν περιοχϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων 
των καλάςςιων) προτείνουμε τθ ςτενι ςυνεργαςία μεταξφ γειτονικϊν νθςιϊν και τθ 
δθμιουργία φορζων που κα καλφπτουν περιςςότερα νθςιά, με ςτόχο τθν 
ανταλλαγι εμπειριϊν, εφαρμογι καλϊν πρακτικϊν και τθν διαχείριςθ των 
περιοχϊν προσ όφελοσ τόςο του περιβάλλοντοσ όςο και τθσ ευθμερίασ των 
νθςιωτικϊν κοινωνιϊν. 

Τα προβλιματα 

το βόρειο Αιγαίο οι ςπάνιοι βιότοποι και υγροβιότοποι διακζτουν ξεχωριςτό 
οικολογικό ενδιαφζρον, κακϊσ τα νθςιά παρουςιάηουν ζνα εφρθ φάςμα φυςικισ 
ομορφιάσ και αςυνικιςτθσ χλωρίδασ και πανίδασ. Οι υγροβιότοποι τθσ Καλλονισ 
και τθσ Γζρασ ςτθ Λζςβο, τθσ Χορταρολίμνθσ ςτθ Λιμνο και τθσ Μφκαλθσ ςτθ άμο 
είναι μεγάλθσ οικολογικισ αξίασ και αποτελοφν πόλο ζλξθσ επιςκεπτϊν για τθν 
παρατιρθςθ των πουλιϊν. Ωςτόςο, μεγάλθ οικολογικι αξία ζχουν και όλοι οι 
μικρότεροι υγρότοποι, κακϊσ τα νθςιά μασ βρίςκονται πάνω ςε ζναν 
μεταναςτευτικό άξονα των πουλιϊν. Για αυτό το λόγο κα πρζπει να προςτατευτοφν, 
ιδιαίτερα οι παράκτιοι, που απειλοφνται από τθν τουριςτικι και τθν οικιςτικι 
επζκταςθ. Πολφ ςθμαντικά επίςθσ είναι τα ευαίςκθτα δαςικά οικοςυςτιματα τθσ 
Λζςβου, Χίο άμου και Λκαρίασ. Θ Λκαρία διακζτει ζχει και το δαςικό ςφςτθμα του 
δρυοδάςουσ του Ράντθ, με αρχζγονθ βλάςτθςθ.  το Αγ. Ευςτράτιο, ςτουσ 
απότομουσ παράκτιουσ βράχουσ φωλιάηουν ςθμαντικά είδθ καλάςςιων πουλιϊν 
κακϊσ και αρπακτικϊν. Θ άμοσ φιλοξενεί 139 είδθ πουλιϊν ενϊ θ Χίοσ 
χαρακτθρίηεται από τα ςπάνια είδθ χλωρίδασ (άγριεσ ορχιδζεσ και τουλίπεσ). Θ 
Λκαρία διακζτει 13 ενδθμικά είδθ χλωρίδασ και πανίδασ.  

Ωσ αποτζλεςμα ζλλειψθσ ενθμζρωςθσ, λανκαςμζνων πρακτικϊν, ςτερεότυπων που 
δεν ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικότθτα, απουςίασ χριςεων γθσ που 
δθμιουργοφν λανκαςμζνεσ προςδοκίεσ και αφινουν περικϊρια πελατειακϊν 
ςχζςεων, φαινομζνων διαπλοκισ και διαφκοράσ θ προςταςία και βιϊςιμθ 



διαχείριςθ των φυςικϊν περιοχϊν αντιμετωπίηεται ςυχνά ωσ εμπόδιο για τθν 
ανάπτυξθ των νθςιϊν.  Σο γεγονόσ ότι θ καταςτροφι περιοχϊν γίνεται με τθν ανοχι 
ι και ςυνενοχι δθμόςιων φορζων και με τθν υποςτιριξθ πολιτικϊν ςε όλα τα 
επίπεδα, δθμιουργεί ζνα κλίμα ατιμωριςίασ για τθν καταςτροφι των δθμόςιων 
αγακϊν. 

Σα οφζλθ από τθν προςταςία και διαχείριςθ των φυςικϊν προςτατευόμενων 
περιοχϊν και τθσ βιοποικλότθτασ ζχουν μόλισ τα τελευταία χρόνια αναδειχκεί χάρθ 
ςτθν πρωτοβουλία περιβαλλοντικϊν φορζων, ενεργϊν πολιτϊν και φωτιςμζνων 
ανκρϊπων τθσ αυτοδιοίκθςθσ. Αλλά χρειάηεται να διαμορφωκεί ζνα ςαφζσ ςχζδιο 
για να μπορζςει θ προςταςία και θ βιϊςιμθ διαχείριςθ των προςτατευόμενων 
περιοχϊν να αποτελζςει τον πυρινα μιασ νζασ ςτρατθγικισ για ζνα βιϊςιμο μζλλον 
των νθςιϊν. 

Οι προτάςεισ μασ 

Ρολιτικζσ διάςωςθσ των απειλοφμενων ειδϊν, με προτεραιότθτα ςτθν προςταςία 
των οικοτόπων τουσ και ςτθ ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ των αντίςτοιχων 
περιοχϊν. Δθμιουργία ςυμμετοχικϊν κι αποτελεςματικϊν φορζων διαχείριςθσ 
ενοτιτων / δικτφων προςτατευόμενων  περιοχϊν νθςιϊν – περιοχϊν Natura 2000, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και νζων καλάςςιων προςτατευόμενων περιοχϊν, 
ςθμαντικϊν για τθν αναπαραγωγι των ειδϊν περιοχϊν και περιοχϊν με κοράλια 
και καλάςςια λιβάδια Ποςειδωνίασ. Μια αποτελεςματικι προςταςία και διαχείριςθ 
απαιτεί τθ διαμόρφωςθ ςτρατθγικϊν αλλά και οικονομικϊν εργαλείων που: 

(α) κα επιτρζπουν τθν μακροχρόνια και όχι απλϊσ ευκαιριακι διαχείριςθ και 
προςταςία των περιοχϊν, τθ ςτελζχωςθ των απαραίτθτων φορζων διαχείριςθσ των 
περιοχϊν με επιςτθμονικό προςωπικό, φφλακεσ, οικο-ξεναγοφσ κα, τθν ανάπτυξθ 
δικτφων ςυνεργαςίασ με τοπικοφσ φορείσ, επαγγελματικζσ ενϊςεισ, πανεπιςτιμια, 
περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ, τθν ςυμμετοχι ςε ευρωπαϊκά προγράμματα και 
δίκτυα με ςτόχο διαρκι ενθμζρωςθ για τισ επιςτθμονικζσ και διαχειριςτικζσ 
εξελίξεισ κι ανταλλαγι εμπειριϊν και καλϊν πρακτικϊν . 

(β) κα δθμιουργοφν πθγζσ εςόδων για τθν ευθμερία των τοπικϊν κοινωνιϊν και 
δραςτθριότθτεσ που προςφζρουν ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ, ιδιαίτερα ςε πράςινα 
επαγγζλματα, για νζουσ ανκρϊπουσ, εμπλζκοντασ ςτθν προςταςία των περιοχϊν 
τουσ νθςιϊτεσ 

(γ) αντιςτακμιςτικά οφζλθ (ςυμπεριλαμβανομζνων και αποηθμιϊςεων)  για όςουσ 
πλιττονται από περιοριςμοφσ και απαγορεφςεισ απαραίτθτεσ για τθν προςταςία 
των οικοτόπων. 

θμαντικό εργαλείο φυςικά είναι ο κακοριςμόσ χριςεων γθσ και επιτρεπτϊν – μθ 
επιτρεπτϊν δραςτθριοτιτων για κάκε περιοχι, ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται 
αςάφειεσ ι εςφαλμζνεσ προςδοκίεσ ςτουσ πολίτεσ, ςυχνά πθγι φαινομζνων 
διαπλοκισ και διαφκοράσ. 



Ειδικά για τισ καταςτροφζσ των διχτυϊν αλιείασ από τθ Μεςογειακι Φϊκια, οι 
αποηθμιϊςεισ για αντικατάςταςθ τουσ κα πρζπει να δίνονται άμεςα.   

Κάκε νθςί κα αποφαςίςει δθμοκρατικά, μετά από δομθμζνθ ςυηιτθςθ, για το αν κα 
επιτρζπει το κυνιγι αλλά μόνο για τουσ ντόπιουσ, με βάςθ ςτοιχεία που 
προκφπτουν από αξιόπιςτεσ μελζτεσ, ςτο πλαίςιο περιοριςμϊν και κανόνων ςχετικά 
με τθν προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ ι κα κελιςει να απαγορεφςει πλιρωσ ι για 
κάποια χρόνια το κυνιγι. Θ Περιφζρεια πρζπει να ςεβαςτεί τισ αποφάςεισ των 
νθςιωτικϊν κοινωνιϊν και να δθμιουργιςει μθχανιςμοφσ ελζγχου για τθν 
εφαρμογι τουσ. Επίςθσ, ζχει τθν ευκφνθ να αξιολογεί τα ςτοιχεία και να προχωράει 
ςε μελζτεσ και ςε ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ (monitoring) που κα δίνουν διαρκϊσ 
μια πλιρθ εικόνα για τθν κατάςταςθ τθσ πανίδασ ςε κάκε νθςί και ςυνολικά ςτθν 
περιφζρεια, κα εντοπίηουν τουσ κινδφνουσ και τισ απειλεσ, κα καταγράφουν τισ 
εξελίξεισ και κα προτείνουν διορκωτικά μζτρα με ςτόχο να διατθρείται θ πανίδα και 
θ βιοποικιλότθτα γενικότερα ςε κάκε νθςί και ελαχιςτοποιοφνται οι κάκε είδουσ 
πιζςεισ και απειλζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ. 

  

2.4. ΓΗ 

  

Η ςτρατθγικι μασ 

  

Ο κακοριςμόσ χριςεων γθσ κα βοθκιςει ςτθν προςταςία τθσ γεωργικισ και 
κτθνοτροφικισ δραςτθριότθτασ, ςτθν ιςορροπία μεταξφ διαφορετικϊν οικονομικϊν 
δραςτθριοτιτων,  ςτθ διατιρθςθ του φυςικοφ και πολιτιςμικοφ πλοφτου) και ςτθν 
εξάλειψθ τθσ διαφκοράσ και αδικιϊν ςε βάροσ ανκρϊπων που κζλουν  να 
διατθριςουν ποικιλία δραςτθριοτιτων και αδόμθτθ τθ γθ τουσ.  Μια τζτοια 
προςζγγιςθ, όμωσ, κάνει αδφνατθ τθν προςταςία των φυςικϊν περιοχϊν 
(αναπτφςςονται ιςχυρζσ πιζςεισ ενάντια ςτθν προςταςία) όπωσ και τθν καλλιζργεια 
τθσ γθσ μακροχρόνια. 

Για να μπορεί να ςυνυπάρχει με βιϊςιμο τρόπο θ οικονομικι δραςτθριότθτα με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ και του πολιτιςτικοφ πλοφτου απαιτοφνται 
ξεκάκαροι χωροταξικοί και πολεοδομικοί κανόνεσ και χριςεισ γθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ). Είναι ανάγκθ να 
υπάρξουν ςαφείσ χριςεισ γθσ, ϊςτε να αποςαφθνίηεται ποια γθ είναι γεωργικι, 
οικιςτικι, τουριςτικι, φυςικι – προςτατευόμενθ, που και με ποιουσ όρουσ (ϊςτε να 
δζνουν αρμονικά με το χϊρο) μπορεί να τοποκετθκοφν ανεμογεννιτριεσ ι 
φωτοβολταϊκά ςυςτιματα, που και κάτω από ποιεσ προχποκζςεισ και κανόνεσ 
μποροφν να λειτουργοφν βιομθχανικζσ, βιοτεχνικζσ και εξορυκτικζσ μονάδεσ. 



  

Τα προβλιματα 

Θ απουςία ενόσ ςαφοφσ πλαιςίου είναι υπεφκυνθ για λανκαςμζνεσ προςδοκίεσ 
ςτουσ νθςιϊτεσ (ότι για παράδειγμα όλεσ οι περιοχζσ μποροφν να χτιςτοφν), για τισ 
ζντονεσ πιζςεισ ςτο περιβάλλον, για τθν ζντονθ διαφκορά και διαπλοκι ςε ότι ζχει 
να κάνει με τθ γθ και το real estate κακϊσ και για τθν απϊλεια δθμόςιων αγακϊν 
(όπωσ είναι το τοπίο, ο φυςικόσ πλοφτοσ, οι ακτζσ κα). 

Θ φορολογικι πολιτικι αντιμετωπίηει (ςε περιπτϊςεισ μεταβιβάςεων, κλθρονομιϊν, 
πωλιςεων χωρίσ να αλλάηει θ χριςθ) τθ γθ ωσ εν δυνάμει οικόπεδο μεγάλθσ αξίασ 
ακόμα και αν κάποιοσ επιμζνει να καλλιεργεί τθ γθ. 

Όςο και αν ςιμερα για κάποιουσ τα ζςοδα από τον τουριςμό και τθν πϊλθςθ τθσ 
γθσ μοιάηουν με τθν κότα που γεννάει τα χρυςά αυγά, είμαςτε πολφ κοντά ςτθν 
εξάντλθςθ των δυνατοτιτων αυτοφ του μοντζλου για λόγουσ περιβαλλοντικοφσ, 
οικονομικοφσ και κοινωνικοφσ. Αν και οι γονείσ απόκτθςαν ςθμαντικά ειςοδιματα 
από αυτό το μοντζλο, οι επόμενεσ γενιζσ κα αντιμετωπίηουν πολφ μεγάλεσ 
δυςκολίεσ και υψθλό κόςτοσ κακθμερινισ ηωισ, όπωσ δείχνει ιδθ θ ηωι ςε 
μεγάλουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ. Νθςιϊτεσ πρζπει να δαπανοφν ςθμαντικά 
ποςά για το νερό, αγοράηουν ακριβά τρόφιμα και είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ. Πολλοί  
νζοι δυςκολεφονται λόγω κόςτουσ να αποκτιςουν δικό τουσ ςπίτι ι ζνα κομμάτι 
γθσ για να καλλιεργιςουν. 

Οι προτάςεισ μασ  

  

 Διαμόρφωςθ ηωνϊν χριςεων γθσ ϊςτε να αποςαφθνίηεται ποια γθ είναι 
γεωργικι, οικιςτικι, τουριςτικι, φυςικι – προςτατευόμενθ, και ανάπτυξθ 
των κατάλλθλων οικονομικϊν και φορολογικϊν εργαλείων. Για παράδειγμα, 
θ γθ που βρίςκεται μζςα ςε γεωργικζσ ηϊνεσ ι ςε περιοχζσ που εντάςςονται 
ςτο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φυςικϊν Προςτατευόμενων Περιοχϊν δεν πρζπει να 
αντιμετωπίηεται από τθν εφορία ωσ οικόπεδο και να φορολογείται με βάςθ 
τθν αντικειμενικι αξία των πιο τουριςτικϊν περιοχϊν. 

 Άρςθ τθσ δυνατότθτασ δόμθςθσ εκτόσ ςχεδίου και τθσ παρόδιασ δόμθςθσ, με 
παράλλθλθ παροχι επαρκοφσ πολεοδομθμζνθσ γθσ. Οι περιοχζσσ όπου κα 
επιτρζπεται θ δόμθςθ πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνεσ και να λαμβάνουν 
υπόψθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των νθςιωτϊν. Άμεςθ κατάρτιςθ του 
Δαςολογίου ςε όλα τα νθςιά κατά προτεραιότθτα του Εκνικοφ 
Κτθματολογίου. 

 Διατιρθςθ του δθμόςιου χαρακτιρα του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ ςτο 
πλαίςιο τθσ Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ τθσ Παράκτιασ Ηϊνθσ. 

  

2.5. ΑΡΟΒΛΗΤΑ – ΑΡΟΙΜΜΑΤΑ 



Η ςτρατθγικι μασ 

  

Θ εφαρμογι ςτθν πράξθ τθσ ιεραρχίασ ςτισ μεκόδουσ διαχείριςθσ των 
απορριμμάτων (πρόλθψθ -μείωςθ – αποφυγι παραγωγισ απορριμμάτων, 
επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ – ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κομποςτοποίθςθσ) 
κα πρζπει να κακοδθγείται από μια ςτρατθγικι “μθδενικϊν αποβλιτων” ςτθν 
περιφζρεια Β. Αιγαίου μζχρι το 2020. 

Αποκλείουμε τθν καφςθ των απορριμμάτων ωσ μια περιβαλλοντικά και οικονομικά 
ακατάλλθλθ μζκοδο για τα νθςιά, που κα οδθγιςει ςε υπερβολικι ςπατάλθ πόρων 
και ςφγχυςθ ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τθσ μείωςθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ, 
ανακφκλωςθσ και κομποςτοποίθςθσ. 

Απόδοςθ πολιτικϊν – και όχι μόνο- ευκυνϊν ςε όςουσ δεν ζχουν ακόμα 
δρομολογιςει το κλείςιμο των Χϊρων Ανεξζλεγκτθσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων (με 
τουσ κινδφνουσ για τθν υγεία και το περιβάλλον να ςυνεχίηονται αλλά και με 
κίνδυνο να επιβλθκοφν από το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο υψθλά πρόςτιμα) αλλά  και 
δεν ζχουν ςυνεργαςτεί με τα υςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ διαφόρων 
κατθγοριϊν  Απορριμμάτων, όπωσ προβλζπει θ νομοκεςία (νόμοσ 2939, άρκρο 8). 

Τα προβλιματα 

  

Ο τουριςμόσ και θ αλλαγι ςυνθκειϊν οδιγθςε ςε ραγδαία αφξθςθ τθσ ποςότθτασ 
των ςκουπιδιϊν αλλά και ςε ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςι τουσ. ιμερα το 
μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ είναι πλαςτικά, μζταλλα και γενικά υλικά ςυςκευαςίασ. 
Μερικζσ μόλισ δεκαετίεσ πιο πριν οι νθςιωτικζσ κοινωνίεσ ιξεραν να χρθςιμοποιοφν 
ςοφά όςα «απόβλθτα» παράγονταν. Με τα αποφάγια τάιηαν τα ηϊα, ξφλα 
χρθςιμοποιοφνταν για κζρμανςθ ι άλλεσ ανάγκεσ, ροφχα ι ζπιπλα 
επιδιορκϊνονταν. Γι αυτό ελάχιςτα και διαφορετικισ ςφνκεςθσ ιταν τα 
απορρίμματα μζχρι τθ δεκαετία του 70. 

Θ ςθμερινι κατάςταςθ χαρακτθρίηεται από τθν ανεξζλεγκτθ απόρριψθ και καφςθ 
των αποβλιτων κάκε είδουσ ςτα περιςςότερα νθςιά που προκαλοφν ςθμαντικι 
ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ και τθσ τροφικισ αλυςίδασ, υποςκάπτουν τθν 
ανκρϊπινθ υγεία και απειλοφν μακροχρόνια τουσ φυςικοφσ πόρουσ των νθςιϊν (γθ 
και νερά) αλλά και τα προϊόντα τουσ (ιδιαίτερα τα ηωικά 

Ενϊ θ διαχείριςθ των απορριμμάτων μαηί με τθν επεξεργαςία των λυμάτων κα 
ζπρεπε να είναι παντοφ οι αναγκαίεσ υποδομζσ για μια βιϊςιμθ ανάπτυξθ των 
(τουριςτικϊν) κοινωνιϊν, με ευκφνθ τθσ κεντρικισ, περιφερειακισ και τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ δεν προωκικθκε θ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των απορριμμάτων 
(πρόλθψθ, μείωςθ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, κομποςτοποίθςθ). Αν και 
ςπαταλικθκαν πολλά χριματα ςε άλλεσ λιγότερο αναγκαίεσ δραςτθριότθτεσ, δεν 



βρζκθκαν οι αναγκαίοι πόροι για τισ υποδομζσ που απαιτοφνταν για τθ ςωςτι 
διαχείριςθ των απορριμμάτων και τθν προςταςία τθσ υγείασ και του περιβάλλοντοσ. 

  

Οι προτάςεισ μασ 

  

Προτείνουμε τθ διαμόρφωςθ, μζςα από ουςιαςτικό διάλογο, ενόσ 
“Ολοκλθρωμζνου Σχεδίου Εναλλακτικής Διαχείρισης των απορριμμάτων, με ςτόχο 
μθδενικά απόβλθτα μζχρι το 2020”, που κα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, 
εργαλεία εφαρμογισ και ςυγκεκριμζνουσ ποςοτικοφσ, δεςμευτικοφσ ςτόχουσ. 
Βαςικοί άξονεσ ενόσ τζτοιου ςχεδίου κα είναι: 

 Θ εφαρμογι προγραμμάτων ανακφκλωςθσ με 4 κάδουσ ςε όλα τα νθςιά για 
χωριςτι ςυλλογι: (α) χαρτιοφ, χαρτονιοφ, (β) πλαςτικϊν και υπόλοιπων 
υλικϊν ςυςκευαςίασ μετάλλων, γυαλιοφ) (γ) οργανικϊν υλικϊν (αποφάγια, 
κλαδζματα κλπ) και (δ) υπολειμμάτων. 

 Θ οργάνωςθ προγραμμάτων κομποςτοποίθςθσ ςτον κιπο ι ςε επίπεδο 
νθςιοφ, με υποχρεωτικι ςυμμετοχι των τουριςτικϊν επιχειριςεων και των 
εςτιατορίων.  Δθμιουργία διαδθμοτικϊν επιχειριςεων κομποςτοποίθςθσ, 
επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ μεταξφ γειτονικϊν νθςιϊν, με τθν 
υποςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ ϊςτε να υπάρχει από κοινοφ διαχείριςθ των 
ανακυκλϊςιμων, ανταλλαγι εμπειριϊν και αξιοποίθςθ καλϊν πρακτικϊν. 

 Θ δθμιουργία, ςε επίπεδο νθςιωτικϊν διμων – ςε ςυνεργαςία με τα 
αντίςτοιχα υςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ- προγραμμάτων 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ για τισ παρακάτω κατθγορίεσ ειδικϊν αποβλιτων: 
α) ελαςτικά, β) ορυκτζλαια και ςυςκευαςίεσ τουσ, γ) οχιματα, δ) μπάηα, ε) 
μπαταρίεσ, ςτ) ςυςςωρευτζσ και θλεκτρικά – θλεκτρονικά είδθ, με βάςθ τθν 
“ευκφνθ του παραγωγοφ” για ολόκλθρο τον κφκλο ηωισ ενόσ προϊόντοσ. 

 Θ δθμιουργία, ςε επίπεδο νθςιωτικϊν διμων προγράμματοσ ςυλλογισ 
μαγειρικϊν λαδιϊν από καταςτιματα φαγθτοφ, ξενοδοχεία και κατοικίεσ με 
ςκοπό τθ μετατροπι τουσ ςε βιοντιηελ είτε επιτόπου ςτα νθςιά, είτε κατόπιν 
μεταφοράσ ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα ςε εργοςτάςια παραγωγισ βιοντιηελ. 

 Ο κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνων περιοχϊν για εναπόκεςθ μπάηων και άλλων 
υλικϊν από κατεδαφίςεισ. 

 Διαμόρφωςθ κατάλλθλου πλαιςίου και ςυνκθκϊν για επαγγελματικι 
εναςχόλθςθ νθςιωτϊν με τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ 
(κυρίωσ μζςα από δθμοτικζσ ι κοινωνικζσ επιχειριςεισ). Δθμιουργία 
κινιτρων/αντικινιτρων (π.χ διατάξεισ ςτον εςωτερικό κανονιςμό 
κακαριότθτα που περιλαμβάνει υποχρεϊςεισ διαλογισ ςτθν πθγι, 
πρόλθψθσ απορριμμάτων) για τουσ επιχειρθματίεσ. 

 Αυςτθρόσ ζλεγχοσ για τθν ςωςτι λειτουργία των βιολογικϊν κακαριςμϊν 
των τουριςτικϊν μονάδων.  



Θ εφαρμογι τζτοιων πολιτικϊν ςτα νθςιά του Β. Αιγαίου κα ελαχιςτοποιιςει τα 
απορρίμματα που οδθγοφνται ανεπεξζργαςτα ςε ταφι και κα ςυμβάλλει ςτθν 
αποφυγι προςτίμων τθσ χϊρασ μασ από τθν ανεξζλεγκτθ διάκεςθ απορριμάτων ςε 
ΧΑΔΑ και τθ μθ τιρθςθ των Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν. Επίςθσ, κα οδθγιςει ςε νζεσ, 
πράςινεσ κζςεισ εργαςίασ ςτα νθςιά και κα ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ εικόνασ 
των νθςιϊν μασ και κατ’επζκταςθ ςτον τουριςμό που προζρχεται από χϊρεσ όπου 
οι παραπάνω πρακτικζσ είναι κακθμερινι πραγματικότθτα. Σζλοσ, κα καταςτιςει 
οικονομικά αςφμφορθ τθν περιβαλλοντικά επικίνδυνθ και πανάκριβθ (για τουσ 
διμουσ και επομζνωσ για τουσ δθμότεσ) «λφςθ» τθσ καφςθσ απορριμάτων. 

  

3. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

  

3.1. ΡΑΙΔΕΙΑ – ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 

  

Η ςτρατθγικι μασ 

  

Με δεδομζνο ότι τα νθςιά του Β. Αιγαίου ζχουν ςθμαντικι πνευματικι και 
εκπαιδευτικι παράδοςθ που φτάνει πίςω ςτθν κλαςςικι εποχι και ςυμμετείχαν ςε 
μεγάλο βακμό ςτθ δθμιουργία του πολιτιςμοφ των τελευταίων αιϊνων, θ 
ςτρατθγικι μασ είναι τα νθςιά να ξαναγίνουν κζντρα πνευματικισ, πολιτιςμικισ και 
καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ, ςτθριγμζνθσ όχι μόνο ςτθν παράδοςθ αλλά και τισ 
ευκαιρίεσ και προοπτικζσ που προςφζρει θ ςθμερινι εποχι αλλά και ο νθςιωτικόσ 
χϊροσ. 

Ο χϊροσ του Αιγαίου ζχει υψθλι ςυνειςφορά ςτθν εκπαιδευτικι παράδοςθ. Σο 
1790 ξεκινά θ λειτουργία δικτφου ςυνεργαηομζνων Γυμναςίων και ανωτζρων 
ςχολϊν που με τθν υποςτιριξθ του Αδαμάντιου Κοραι ςυνζβαλλαν ςτθν ανάπτυξθ 
του διαφωτιςμοφ ςτθν Ελλάδα.  Θ Μδρυςθ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, ιςτορικά, 
ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτα 1919, όταν, ο κακθγθτισ του Πανεπιςτθμίου του Βερολίνου, 
Κωνςταντίνοσ Καρακεοδωρι, προτείνει τθν ίδρυςθ νζου Πανεπιςτθμίου του 
Λωνικοφ Πανεπιςτθμίου, βαςιηόμενοσ ςτθν επζκταςθ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ και 
ςτο αδιαμφιςβιτθτο δεδομζνο ότι ο ελλθνικόσ κόςμοσ είναι διαμεςολαβθτισ του 
ςλαβικοφ και τουρκο-αραβικοφ κόςμου και του κόςμου τθσ Δφςθσ. Σο Πανεπιςτιμιο 
Αιγαίου αποτελεί ςυνζχεια του οράματοσ του Κωνςταντίνου Καρακεοδωρι. 
Επανιδρφκθκε το 1984 και είναι ζνα από τα νεότερα Πανεπιςτιμια ςτθν Ελλάδα 
ιμερα ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθ δεφτερθ φάςθ ανάπτυξισ του κατατάςςεται 
ανάμεςα ςτα μεγαλφτερα Πανεπιςτιμια τθσ χϊρασ, εκτεινόμενο ςε 6 νθςιά του 
Αιγαίου. Σο πανεπιςτιμιο Αιγαίου αποτελεί  το μεγαλφτερο αναπτυξιακό εγχείρθμα 



ςτο Αρχιπζλαγοσ τον περαςμζνο αιϊνα, ςυμβάλλοντασ ςτθν οικονομικι, 
πολιτιςτικι και πνευματικι ανάπτυξθ των νθςιϊν μασ.  

Κφριο χαρακτθριςτικό των τμθμάτων του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου είναι θ ανάπτυξθ 
νζων γνωςτικϊν αντικειμζνων, ςυνικωσ διεπιςτθμονικϊν, τα οποία 
ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ, ελλθνικισ και παγκόςμιασ κοινωνίασ, με 
ςπουδζσ υψθλισ επιςτθμονικισ αξίασ. Απαιτοφνται όμωσ πρωτοβουλίεσ από τθν 
περιφερειακι διοίκθςθ για τθν εκμετάλλευςθ του ερευνθτικοφ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ που προςφζρεται από το Πανεπιςτιμιο ςε ςυγκεκριμζνα αντικείμενα. 
Εκατοντάδεσ φοιτθτζσ ζχουν ζνα μεγάλο ερευνθτικό και εκπαιδευτικό χϊρο 
ζρευνασ που πρζπει να γίνει χριςθ τουσ προσ όφελοσ όλων μασ.   

Θ παιδεία και θ εκπαίδευςθ ςτα νθςιά πρζπει να είναι θ βάςθ για τθ διαμόρφωςθ 
ενεργϊν και κριτικϊν πολιτϊν, ϊριμων, με γνϊςεισ που περιλαμβάνουν και τθν 
τοπικι ιςτορία, τον τοπικό πολιτιςμό και το περιβάλλον αλλά και με ικανότθτεσ και 
δεξιότθτεσ τζτοιεσ ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ προκλιςεισ τθσ εποχισ, ςτθν 
ανάγκθ για περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεφκυνθ κακθμερινι ςτάςθ ηωισ, ςτθν 
πράςινθ ςτροφι των νθςιωτικϊν κοινωνιϊν και ςτθν ςυμμετοχι ςτθν κοινωνικι 
ηωι. Επίςθσ, πρζπει να ςυμβάλλουν ςτθν αρμονία πνεφματοσ και ςϊματοσ αλλά και 
ψυχικισ-ςυναιςκθματικισ-ςωματικισ ιςορροπίασ. 

Αξιοποιϊντασ τθν ζννοια των δικτφων μεταξφ νθςιϊν αλλά και τθ ςφγχρονθ 
τεχνολογία πρζπει να παρζχεται ςφγχρονθ, ανκρωπιςτικι, ολιςτικι εκπαίδευςθ και 
παιδεία ςτουσ μακθτζσ αλλά και ευκαιρίεσ δια βίου μάκθςθσ ςε όλουσ τουσ 
νθςιϊτεσ ανεξαρτιτωσ τόπου/νθςιοφ κατοικίασ, θλικίασ, καταγωγισ, φφλου, 
ειςοδιματοσ.   

  

Τα προβλιματα 

  

Σα νθςιά ανζπτυξαν ζντονθ πνευματικι και πολιτιςτικι δραςτθριότθτα και πολλά 
ανζδειξαν ςθμαντικζσ πνευματικζσ προςωπικότθτεσ. ε οριςμζνα νθςιά υπιρχαν 
διδαςκαλεία και κζατρα από τθν αρχαιότθτα. θμαντικοί άνκρωποι των τεχνϊν και 
των γραμμάτων και των επιςτθμϊν προζρχονται από τα νθςιά μασ. Από τον Όμθρο 
και τθ απφϊ, τον Πικαγωρα και τον Πιττακό τον Μυτιλθναίο μζχρι τουσ ςφγχρονουσ 
ποιθτζσ και λογοτζχνεσ του αιϊνα μασ το Βόρειο Αιγαίο αποτζλεςε κοιτίδα πολιτιςμοφ και 
γραμμάτων.  

Σι ζχει απομείνει όμωσ από αυτι τθν παράδοςθ; τα νθςιά και εξ αιτίασ τθσ 
ιδιομορφίασ του χϊρου και περιςςότερο από το περιεχόμενο και τον τρόπο 
διάχυςθσ τθσ φλθσ και των εκπαιδευτϊν, παρατθρείται (από τα μεγαλφτερα 
ποςοςτά ςτθ χϊρα) διαρροι μακθτϊν από τθν υποχρεωτικι εννιάχρονθ 
εκπαίδευςθ και μικρι κατά μζςον όρο επίδοςθ ςτισ πανελλινιεσ εξετάςεισ. Θ 
απρόςωπθ, ςτθριγμζνθ ςτα πρότυπα τθσ Ακινασ, παρεχόμενθ διαδικαςία 
εκπαίδευςθσ, το “ξζνο” προσ τισ ςυνκικεσ ηωισ περιεχόμενο τθσ, οι εκτόσ ορίου και 



πριν από τθν ϊρα τουσ μετακζςεισ-αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν, οι ζξω 
από τθ λογικι τθσ τοπικισ αρχιτεκτονικισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, είναι από τουσ 
βαςικοφσ ςυντελεςτζσ για το πτωχό ζωσ προβλθματικό τελικό αποτζλεςμα, 
παράλλθλα με το γεγονόσ ότι όταν ς’ όλα αυτά κάποιο πρόβλθμα παρουςιαςτεί, θ 
αποκατάςταςθ τθσ “εφρυκμθσ” λειτουργίασ είναι από τισ πλζον χρονοβόρεσ. 

Οι προτάςεισ μασ 

  

Επιδίωξθ είναι μια παιδεία πζρα από τουσ τζςςερεισ τοίχουσ, με ζμφαςθ ςτθν 
αξιοποίθςθ των δεξιοτιτων, ςτο ςυλλογικό ςυμφζρον και το περιβαλλοντικό 
αποτφπωμα δράςεων και ςτάςεων, που να παντρεφει τθ γνϊςθ, τθ βιωματικι 
εμπειρία, τθν αντίλθψθ των χαρακτθριςτικϊν του νθςιωτικοφ χϊρου και τθν 
ανταλλαγι εμπειριϊν με μακθτζσ άλλων περιοχϊν τθσ χϊρασ και να καλλιεργεί τισ 
διεξόδουσ για βιϊςιμθ διαμονι των νζων ςτα νθςιά.Προσ τοφτο απαιτείται: 

 Αναδιάρκρωςθ του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου με ζμφαςθ ςτθν ιςτορία, 
ςτον πολιτιςμό  και ςτο περιβάλλον κάκε νθςιοφ αλλά και ολόκλθρθσ τθσ 
περιφζρειασ. 

 Πολυμεριςμόσ και περιοδικότθτα των προςφερομζνων ειδικοτιτων από τα 
τεχνικά λφκεια, με βάςθ τθ φυςιογνωμία, τισ δυνατότθτεσ και τισ κφριεσ 
δραςτθριότθτεσ που υπάρχουν ςε κάκε νθςί. Τιοκζτθςθ και προςαρμογι 
των ειδικοτιτων των τεχνικϊν λυκείων του υπουργείου Γεωργίασ ςτα νθςιά 
μασ. 

 Αναδιάρκρωςθ των δραςτθριοτιτων και τθσ τεχνογνωςίασ και αξιοποίθςθ 
των γνϊςεων και εμπειριϊν από τεχνικζσ που αναπτφχκθκαν κατά το 
παρελκόν, με τρόπο ϊςτε παραδοςιακζσ αςχολίεσ να βρουν ςυνζχεια ςτθ 
ςυνάντθςθ τουσ με ανάλογεσ καινοτομίεσ που φζρνει θ τεχνολογία ςιμερα. 

3.2. ΥΓΕΙΑ 

  

Τα προβλιματα 

  

Τγεία δεν ςθμαίνει καλι ιατρικι περίκαλψθ αλλά διατιρθςθ τθσ καλισ κατάςταςθσ 
(ψυχικισ, ςωματικισ, ςυναιςκθματικισ, πνευματικισ). Όχι μόνο ςτισ αφθγιςεισ 
αλλά και ςτθν κακθμερινι ηωι των νθςιϊν βλζπουμε ακόμα ανκρϊπουσ που 
μακροθμερεφουν, που είναι πιο υγιείσ, ιςορροπθμζνοι, ανοιχτόκαρδοι, κοινωνικοί, 
που είχαν μάκει ςε ζνα πιο υγιεινό τρόπο ηωισ και αυτό τουσ βγικε ςε καλό. 

Αλλά οι ςυνκικεσ ηωισ αλλάηουν ςτα νθςιά και πολλζσ από τισ ςφγχρονεσ αςκζνειεσ 
του πολιτιςμοφ (καρδιακά, καρκίνοι, ψυχολογικά προβλιματα) πλιττουν τουσ 
νθςιϊτεσ, ςε μεγάλο βακμό και ωσ ςυνζπεια των αλλαγϊν ςτθν ηωι και το 



περιβάλλον (κακιςτικι ηωι, αλλαγι διατροφικϊν ςυνθκειϊν, απομόνωςθ-
αποξζνωςθ, εξάρτθςθ από το ΛΧ και ελάχιςτο περπάτθμα και άςκθςθ, καφςθ 
ςκουπιδιϊν κα). 

Αν θ πολιτικι πρόλθψθσ είναι απαραίτθτθ ςε όλεσ τισ κοινωνίεσ, θ εμπειρία ενόσ 
πιο υγιεινοφ τρόπου ηωισ κα ζπρεπε να ζχει γίνει θ βάςθ για τθν πολιτικι υγείασ 
ςτα νθςιά. Αντί για αυτό, ςτα νθςιά δεν υπάρχει θ ελάχιςτθ ζμφαςθ ςε κζματα 
πρόλθψθσ, ενϊ και θ πρωτοβάκμια φροντίδα είναι ςε απαράδεκτα επίπεδα, 
ιδιαίτερα για τα πιο μικρά νθςιά και για τθν υπόλοιπθ εκτόσ τουριςτικισ περιόδου 
εποχισ. ε κάκε περίπτωςθ δεν υπάρχει μια πολιτικι για τθν υγεία που να 
ανταποκρίνεται εξειδικευμζνα ςτισ νθςιωτικζσ κοινωνίεσ κάκε μεγζκουσ. 

τα μικρότερα νθςιά και ςτα μικρότερα χωριά των υπολοίπων, θ παροχι 
υγειονομικϊν φροντίδων είναι ποιοτικά και ποςοτικά χαμθλι ζωσ ανφπαρκτθ. 
Λατρικζσ υπθρεςίεσ, ειδικότθτεσ και τμιματα που ςιμερα κεωροφνται εκ των ουκ 
άνευ, λείπουν ακόμα και από τα μεγαλφτερα νθςιά και ςε κάκε περίπτωςθ ζμφαςθ 
δίνεται ςτθν κάλυψθ αναγκϊν κατά τθν τουριςτικι περίοδο. Σα προγράμματα 
τθλεϊατρικισ δεν εφαρμόςτθκαν ςχεδόν ποτζ. Πολλζσ φορζσ θ μεταφορά εκτάκτων 
περιςτατικϊν γίνεται χάρθ ςτισ θρωικζσ προςπάκειεσ ψαράδων. 

Οι ελλείψεισ είναι ςθμαντικζσ και ςτα Πολυδφναμα Περιφερειακά Λατρεία, ςτα 
Κζντρα Τγείασ, αλλά και ςτα βαςικά νοςοκομεία Μυτιλινθσ, Χίου, Βακζωσ, Μφρινασ 
και Λκαρίασ ενϊ τα Κζντρα Τγείασ δεν ζχουν ακόμα βρει το ρόλο τουσ ςτθν παροχι 
πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ. υν τοισ άλλοισ, θ πολυφαρμακία, αλλά και θ 
διακομιδι πολλϊν περιςτατικϊν ςε κεντρικά νοςθλευτικά ιδρφματα από τθν 
ζλλειψθ εξοπλιςμοφ και ειδικευμζνου προςωπικοφ, δείχνουν το μζγεκοσ (και τισ 
ςυνζπειεσ για τουσ κατοίκουσ) του προβλιματοσ. Οι εναλλακτικζσ κεραπείεσ 
εξακολουκοφν να είναι άγνωςτεσ, όπωσ και θ ςφνδεςθ τθσ διάδοςθσ αςκενειϊν με 
τθν επιδείνωςθ του περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ. 

Οι προτάςεισ μασ 

  

Θ ζμφαςθ για τθν προςταςία τθσ υγείασ των νθςιωτϊν πρζπει να είναι ςτθν 
πρόλθψθ και ςτθν παροχι πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ ςτα νθςιά. Οι εκελοντικζσ 
προςπάκειεσ γιατρϊν είναι ςθμαντικζσ αλλά πρζπει να είναι ςυμπλθρωματικζσ ενόσ 
ςχεδίου για τθν υγεία που δίνει ζμφαςθ ςτθν περιοδικι επίςκεψθ γιατρϊν και 
υπθρεςιϊν ςε όλα τα νθςιά (με ζμφαςθ εκείνα που δεν ζχουν υπθρεςίεσ υγείασ) 
και τθν παροχι κινιτρων ςε ζλλθνεσ και ξζνουσ νζουσ γιατροφσ διαφόρων 
ειδικοτιτων να ενταχκοφν ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ υγείασ των μικρότερων νθςιϊν. 

τα νοςοκομεία κα πρζπει να υπάρχουν διπλζσ κζςεισ ανά ειδικότθτα, ϊςτε να μθν 
παρουςιάηονται κενά ςτο ιατρικό προςωπικό μζχρι να αντικαταςτακεί ζνασ γιατρόσ 
που φεφγει.  



θμαντικι ζμφαςθ πρζπει να δοκεί από τθν Περιφζρεια ςτθν μελζτθ των 
παραγόντων που επθρεάηουν πλζον τθν υγεία των νθςιωτϊν, να υπάρξουν ςοβαρζσ 
μελζτεσ για τα αίτια τθσ αρρϊςτιασ και τθσ κνθςιμότθτασ ςτα νθςιά κακϊσ και ζνα 
ςχζδιο για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ με ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ, τθν αλλαγι 
ςυνθκειϊν (και με βάςθ τθν εμπειρία από το πρόςφατο παρελκόν)κακϊσ και τθ 
βελτίωςθ των περιβαλλοντικϊν παραγόντων που ςχετίηονται με τθν υγεία. 

Ζμφαςθ πρζπει να δοκεί και ςε υπθρεςίεσ που ςυμβάλλουν ςτθν κοινωνικι 
αλλθλεγγφθ προσ ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ  (θλικιωμζνοι, παιδιά, μετανάςτεσ, 
ζγκυοι,) κακϊσ και ςτθν χριςθ τθσ τθλεϊατρικισ. 

Αξιοποιϊντασ τθν ςφγχρονθ ιατρικι γνϊςθ αλλά και υπεφκυνεσ παραδοςιακζσ 
γνϊςεισ για τθν κεραπευτικι αξία τοπικϊν βοτάνων, μπορεί να διερευνθκεί θ 
δυνατότθτα ζνταξθσ τοπικϊν βοτανικϊν πρϊτων υλϊν ςτθ φαρμακευτικι αγωγι. 

3.3. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΡΟΣΦΥΓΕΣ  

  

Τα προβλιματα 

  

Πόλεμοι, παραβιάςεισ ανκρωπίνων δικαιωμάτων, κίνδυνοι, οικολογικι κρίςθ, 
αδυναμία επιβίωςθσ ι το όνειρο για καλφτερθ ηωι αναγκάηει πολλοφσ ανκρϊπουσ 
να αφιςουν τον τόπο και τουσ δικοφσ τουσ και να αναηθτιςουν τθν τφχθ τουσ ςτθν 
Ευρϊπθ άλλοι ωσ πρόςφυγεσ και άλλοι ωσ μετανάςτεσ. Είναι κάτι που το 
γνωρίςουμε και εμείσ οι αιγαιοπελαγίτεσ, αφοφ πολλοί ζγιναν πρόςφυγεσ ςτα 
δφςκολα χρόνια αλλά και κάπου 10.000.000 ςυμπατριϊτεσ μασ αναηιτθςαν μια 
καλφτερθ ηωι ςτθν Αμερικι, τθν Αυςτραλία ι και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. 

Σϊρα θ χϊρα μασ ζχει γίνει τόποσ υποδοχισ ι και προοριςμοφ προςφφγων και 
μεταναςτϊν, πολφ περιςςότερο που οι πόλεμοι ςτο Λράκ και ςτο Αφγανιςτάν, θ 
κατάςταςθ ςτθ Μ. Ανατολι, θ κατάρρευςθ ςτθν Αφρικι και τα προβλιματα ςε 
πολλζσ χϊρεσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι, ςε ςυνδυαςμό με τθν αυξανόμενθ 
οικολογικι κρίςθ και τθν κλιματικι αλλαγι εξαναγκάηουν εκατομμφρια ανκρϊπουσ 
ςε φυγι από τον τόπο τουσ και τισ οικογζνειεσ τουσ. 

Θ Ελλάδα – και ιδιαίτερα τα νθςιά του Β. Αιγαίου -  είναι το πζραςμα για τον 
«παράδειςο», κυρίωσ για Αφγανοφσ, ομαλοφσ, Παλαιςτίνιουσ, Λρακινοφσ και 
Ερυκραίουσ. Θ ευρωπαϊκι πολιτικι για τουσ πρόςφυγεσ και τουσ μετανάςτεσ δεν 
λαμβάνει υπόψθ τθν ανάγκθ να μοιραςτεί το βάροσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ. Με το 
«Δουβλίνο ΛΛ» παιδεφει πολλοφσ από αυτοφσ ςτισ χϊρεσ που βρίςκονται ςτα ςφνορα 
τθσ ΕΕ, όπωσ θ Ελλάδα. Αλλά θ χϊρα και τα νθςιά δεν είχαν προετοιμαςτεί για κάτι 
τζτοιο και ςυνεχίηουν να μθν προςαρμόηονται ςτισ νζεσ ςυνκικεσ. Θ ελλθνικι 
νομοκεςία κακιςτά τθν παράνομθ είςοδο και ζξοδο από τθ χϊρα ποινικό αδίκθμα 
αλλά δεν ζχουν ανοίξει νόμιμοι δρόμοι μετανάςτευςθσ. Οι μετανάςτεσ τίκενται 



αυτομάτωσ υπό κράτθςθ, χωρίσ πολλζσ φορζσ τθν αναγκαία περίκαλψθ χωρίσ να 
εξετάηεται αν αυτό το μζτρο είναι αναγκαίο, ενϊ θ κράτθςι τουσ πριν τθν απζλαςθ 
μπορεί να διαρκζςει πολλοφσ μινεσ. Μεγάλοσ αρικμόσ μπαίνει ςτθ χϊρα χωρίσ 
χαρτιά αλλά και παραμζνει για μεγάλο διάςτθμα χωρίσ χαρτιά ευνοϊντασ ζτςι τθν 
ενδυνάμωςθ των παράνομων διχτφων. Ποςοςτό 20% όςων ειςζρχονται ςτθ χϊρα 
μασ κα μποροφςαν να αντιμετωπιςτοφν ωσ πρόςφυγεσ μια και προζρχονται από 
χϊρεσ που κινδυνεφει θ ηωι τουσ ι κινδυνεφουν με διϊξεισ για τισ απόψεισ τουσ, 
ενϊ πολλοί ζχουν υποςτεί βαςανιςτιρια. Όμωσ, ελάχιςτοι λαμβάνουν το κακεςτϊσ 
του πρόςφυγα και αντιμετωπίηονται ωσ «λακρομετανάςτεσ». Από περίπου 30.000 
αιτιςεισ αςφλου που εξετάςτθκαν το 2009, μόνο 36 ζλαβαν κακεςτϊσ προςφυγικισ 
προςταςίασ, ενϊ 128 ζλαβαν κακεςτϊσ επικουρικισ προςταςίασ. 

Πολλοί διεκνείσ οργανιςμοί ανκρωπίνων δικαιωμάτων επικρίνουν τισ ελλθνικζσ 
αρχζσ γιατί φυλακίηουν παράτυπουσ μετανάςτεσ και αιτοφντεσ άςυλο πρόςφυγα, 
περιλαμβανομζνων πολλϊν αςυνόδευτων παιδιϊν, αν και δεν είναι εγκλθματίεσ και 
ζχουν ανκρϊπινα δικαιϊματα με βάςθ το διεκνζσ και ευρωπαϊκό δίκαιο. 
Μεγαλφτερο είναι το πρόβλθμα για τα ανιλικα αςυνόδευτα παιδιά. Πολλοί 
κρατοφνται ςε ακατάλλθλεσ ςυνκικεσ, ςε ςτακμοφσ ςυνοριακισ φφλαξθσ και 
κζντρα κράτθςθσ μεταναςτϊν, ςε χϊρουσ με μεγάλο ςυνωςτιςμό και όπου 
ςυνυπάρχουν ενιλικεσ και ανιλικα παιδιά, ςυχνά αςυνόδευτα, με ανφπαρκτθ ι 
περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε νομικι και κοινωνικι βοικεια, χωρίσ πρόςβαςθ ςε 
ιατρικι φροντίδα και είδθ υγιεινισ. Θ κατάςταςι τουσ δεν αξιολογείται ςωςτά, 
πολλοί που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ ςτζλλονται πίςω ςτα μζρθ από τα οποία 
διζφυγαν χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ ότι μπορεί να κινδυνεφει θ ηωι τουσ. Πωσ κα 
μασ φαίνονταν αν ςτθ διάρκεια τθσ χοφντασ διάφορεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζςτελναν 
πίςω ςτθν Ελλάδα άτομα που είχαν καταφζρει να φφγουν αναηθτϊντασ τθν 
ελευκερία; 

  

Οι προτάςεισ μασ 

Θ μετανάςτευςθ μετατρζπεται ςε πρόβλθμα όταν δεν υπάρχει μεταναςτευτικι 
πολιτικι, όπωσ για παράδειγμα ςυμβαίνει με τα νθςιά που ςθκϊνουν ζνα μεγάλο 
βάροσ χωρίσ να υπάρχουν οι υποςτθρικτικζσ πολιτικζσ, οι κατάλλθλεσ υποδομζσ και 
το κατάλλθλα εκπαιδευμζνο ανκρϊπινο προςωπικό. 

Βακιά πεποίκθςι μασ είναι ότι οφείλουμε ωσ άνκρωποι να ςεβόμαςτε και να 
υποςτθρίηουμε τουσ πρόςφυγεσ και τουσ μετανάςτεσ, ωσ ςυνανκρϊπουσ μασ 
καταρχιν και ωσ ανκρϊπουσ που αναγκάςτθκαν να αναηθτιςουν καλφτερθ ηωι, 
αςφάλεια και ςυνκικεσ που τουσ επιτρζπουν τθν επιβίωςι τουσ μακριά από τον 
τόπο και τισ οικογζνειζσ τουσ. Αν, μάλιςτα, αναλογιςτοφμε ότι θ κλιματικι αλλαγι 
και θ αυξανόμενθ φτϊχεια ςτον πλανιτθ ενιςχφουν τθ μετανάςτευςθ προσ τθν 
Ευρϊπθ και ότι θ Ελλάδα πάντα κα αποτελεί ενδιάμεςο προοριςμό ςτθν αναηιτθςθ 
φιλόξενθσ χϊρασ, οφείλουμε να αςχολθκοφμε κατά προτεραιότθτα με αυτό το κζμα 
και να δθμιουργιςουμε ςυνκικεσ που κα είναι προσ όφελοσ και των νθςιωτικϊν 
κοινωνιϊν και των μεταναςτϊν και προςφφγων αλλά και να προλάβουμε ζκρυκμεσ 



καταςτάςεισ και ρατςιςτικζσ εκδθλϊςεισ κατά μεταναςτϊν όταν από τθ δυςχζρεια 
τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ λόγω κρίςθσ ωσ υπαίτιοι χαρακτθριςτοφν πάλι οι 
μετανάςτεσ. 

Θ ελλθνικι και θ νθςιωτικι ιδιαίτερα φιλοξενία μποροφν να αποτελζςουν τθν αρχι 
– θκικι αξία για τθν ανάπτυξθ τθσ κατάλλθλθσ υποδομισ και των ςυνκθκϊν 
υποδοχισ των κατατρεγμζνων αυτϊν ανκρϊπων, ενϊ τα φοβικά ςφνδρομα 
απζναντί τουσ μποροφν να περιοριςτοφν αν υπάρχουν οι κατάλλθλεσ υποδομζσ και 
αναγνωρίςουμε ότι παρά τθν ζλλειψθ προετοιμαςίασ ότι θ ζνταξι τουσ ςτθν 
ελλθνικι κοινωνία μπορεί να προςφζρει πολλαπλά οφζλθ. Και τα νθςιά ζχουν ςε 
μεγάλο βακμό εντάξει ςτθν κακθμερινότθτά τουσ ανκρϊπουσ που δουλεφουν ςτισ 
οικοδομζσ, ςτα χωράφια, ςτθν αλιεία, παρζχουν φροντίδα ςε θλικιωμζνουσ και 
άτομα χριηοντα βοικειασ ςτο ςπίτι κα. Θ ανάπτυξθ κατάλλθλων υποδομϊν ςτα 
νθςιά κα δθμιουργιςει κζςεισ εργαςίασ που κα είναι προσ όφελοσ των νθςιωτικϊν 
κοινωνιϊν. 

Προτείνουμε: 

 Να υπάρχει ειδικό κακεςτϊσ για τουσ πρόςφυγεσ (πολιτικοφσ, λόγω 
πολζμου, λόγω φυςικισ καταςτροφισ ι περιβαλλοντικοφσ πρόςφυγεσ) ςε 
ςχζςθ με τουσ οικονομικοφσ μετανάςτεσ.  

 τα νθςιά που ςθκϊνουν ςιμερα ζνα μεγάλο βάροσ από τθν είςοδο 
μεταναςτϊν και αιτοφντων άςυλο ςτθ χϊρα μασ πρζπει να υπάρχουν κζντρα 
υποδοχισ και καταγραφισ για εκείνουσ που φκάνουν ςτθ χϊρα, κυρίωσ 
ανοιχτά ι θμι-ανοιχτά, ςτελεχωμζνα με ανκρϊπουσ που μποροφν να 
παράςχουν ςτουσ παράτυπουσ μετανάςτεσ και τουσ αιτοφντεσ άςυλο που 
φκάνουν ςε εκείνα τα κζντρα δωρεάν νομικι βοικεια, διερμθνεία από 
γλϊςςεσ που κατανοοφν, κακϊσ και ιατρικι περίκαλψθ. Θ κράτθςθ κα 
πρζπει να είναι θ εξαίρεςθ. 

 Εκπαίδευςθ των μεταναςτϊν ςε βαςικζσ γνϊςεισ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και 
κουλτοφρασ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςι τουσ όςο παραμζνουν ςτα νθςιά 
ι ςτθ χϊρα μασ. 

 Αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν και των χρθματοδοτιςεων από 
τθν ΕΕ για να δθμιουργθκοφν ςτα νθςιά οι κατάλλθλεσ υποδομζσ υποδοχισ 
και καταγραφισ 

 Ενθμζρωςθ, εκπαίδευςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των νθςιωτϊν ςτθν αποδοχι 
των μεταναςτϊν μζςα και από διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, 
ςυνεδρίων, κακϊσ και ζνταξθ ςτο Ευρω-Μεςογειακό Δίκτυο Anna Lindh 
Foundation για το Διάλογο των Πολιτιςμϊν. 

 Παροχι κινιτρων για τθν επαγγελματικι ενίςχυςθ όςων επικυμοφν να 
ενταχκοφν ςτθν επιχειρθματικότθτα και για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 
πολιτιςτικζσ και κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 Θ Περιφζρεια κα πρωτοςτατιςει ςε ζναν αγϊνα για τθν άρςθ τθσ 
οικονομικισ εκμετάλλευςθσ των μεταναςτϊν, προωκϊντασ τθν καταβολι 
ίςου μεροκάματου με αυτοφ των Ελλινων εργαηομζνων. 



Με αυτόν τον τρόπο τα νθςιά κα λειτουργιςουν ωσ μια γζφυρα διαλόγου 
πολιτιςμϊν, αξιοποιϊντασ το γεγονόσ ότι οι νθςιωτικζσ κοινωνίεσ ιταν πάντα χϊροι 
ςυνάντθςθσ κι ανάμειξθσ πολιτιςμϊν μζςω των ναυτικϊν, των μεταναςτϊν, των 
ταξιδευτϊν. Με αυτόν τον τρόπο κα ενιςχυκεί και ο ρόλοσ των νθςιϊν ςτα διεκνι 
πολιτιςτικά δρϊμενα, πράγμα που με τθ ςειρά του κα ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ 
ενόσ ςθμαντικοφ οικονομικοφ τομζα που κα προςφζρει νζεσ ευκαιρίεσ 
απαςχόλθςθσ ιδιαίτερα ςε νζουσ από τα νθςιά του Β. Αιγαίου. 

 


