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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

για το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ MΕ ΘΕΜΑ:  ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ για τις ΚΥΚΛΑΔΕΣ  (Ερμούπολη Σύρου) 

    Οι  Κυκλάδες, ως  ένας  καθαρά Νησιώτικος  χώρος, εντάσσονται πλήρως στην έννοια  της 

Νησιωτικότητας  η οποία είναι θεσμοθετημένη  από το Ελληνικό Σύνταγμα και τους 

Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εκμεταλλευόμενοι τις ιδιαίτερες συνθήκες που απορρέουν από 

αυτήν,  μπορούμε να διεκδικήσουμε ευνοϊκότερους όρους συναλλαγών ανάπτυξης (όπως την 

μείωση του ΦΠΑ, ευνοϊκότερες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων),   προς όφελος των νησιών 

μας.   

     Όσον αφορά τους τομείς ανάπτυξης, πρέπει να αναφέρονται  σε  όλο το φάσμα των τριών 

τομέων  (δηλ πρωτογενούς, δευτερογενούς, τριτογενούς).  Η πραγματικότητα βέβαια μας λέει 

ότι η βαριά βιομηχανία για τα νησιά μας είναι ο Τουρισμός.   Αυτός όμως απαιτεί  έργα 

υποδομής όπως  λιμάνια, αεροδρόμια,  υδατοδρόμια, μαρίνες –αλιευτικά καταφύγια. Για όλα 

αυτά υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις από τους συλλογικούς  φορείς (Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, Ομοσπονδίες, Συλλόγους κλπ).  Ο τουρισμός επίσης απαιτεί και ενέργεια. Η 

ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με την ηπειρωτική χώρα είναι μία θετική εξέλιξη, 

όμως τα νησιά μας θα μπορούσαν  να είχαν αυτάρκεια ενεργειακή εάν εκμεταλλεύονταν  τις  

ήπιες μορφές ενέργειας, όπως  τον άνεμο (όλους τους παλιούς ανεμόμυλους)  τον  ήλιο  

(φωτοβολταϊκά ), τα κύματα κα. Στην σημερινή εποχή του 21
ου

 αιώνα υπάρχουν όλες οι 

εφαρμοσμένες τεχνολογίες για όλα αυτά. Απαραίτητη  είναι επίσης η συγκοινωνία -

επικοινωνία μεταξύ των νησιών, καθώς και η καθιέρωση του μεταφορικού ισοδυνάμου.                                                                                     

Σημαντικό  θέμα είναι η αντιμετώπιση της λειψυδρίας που απασχολεί όλα τα νησιά, η οποία 

αντιμετωπίζεται  με φράγματα, αφαλατώσεις,  ομβροδεξαμενές.                                                     

Τα προϊόντα  γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής πρέπει να τύχουν ειδικής προστασίας 

διότι αναφερόμαστε εκ των πραγμάτων σε μικρές παραγωγές  με ιδιαίτερη ποιότητα, αλλά με 

μεγάλο  κόστος παραγωγής.  Στον δευτερογενή  τομέα απαραίτητη είναι η ενίσχυση 

μεταποίησης των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. Επίσης πρέπει να  αντιμετωπιστεί 

ορθολογικά η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου (σμύριδα, μάρμαρα, κα.). 

     Τέλος, σε ό,τι  αφορά τον Κυκλαδικό τύπο και τα έντυπα  τα οποία εκπροσωπεί,  πρέπει 

να τύχουν ειδικής αρωγής επειδή κρίνονται απαραίτητα για την υποστήριξη της παράδοσης 

και των χιλιάδων ετών  πολιτισμού των  Κυκλάδων και  συμβάλλουν  στην πλήρη   

ενημέρωση του Κυκλαδικού  πολύνησου.      
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