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Γιαδικηςακή Σςδήηεζε 

για ηο Αναπηςξιακό Μέλλον ηων μικπών νεζιών ηος Β. Αιγαίος                                         

  11-11-2020 

 

Γηαλύνπκε κηα δύζθνιε πεξίνδν εμ’ αηηίαο ηεο  παλδεκίαο ηνπ θνξωλνϊνύ αιιά θαη ηεο θξίζεο 

ηωλ  Διιελνηνπξθηθώλ ζρέζεωλ. Καη ην εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη  είλαη πξνο πνηά θαηεύζπλζε 

πξέπεη λα θηλεζνύκε ηα επόκελα ρξόληα ώζηε λα αληηκεηωπίζνπκε επηηπρώο ηηο επηπηώζεηο 

όιωλ απηώλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηωλ λεζηώλ ηνπ Β. Αηγαίνπ.  

Ζ αζηηθή κε-θεξδνζθνπηθή εηαηξεία  “Αηγαηαθό Γίθηπν Καηλνηνκίαο” δηνξγάλωζε ζηηο 22/10 θαη 

ζηηο 4/11 δύν δηαδηθηπαθέο ζπδεηήζεηο  γηα ην αλαπηπμηαθό κέιινλ ηεο Λέζβνπ θαη ηεο Φίνπ 

αληίζηνηρα, κε ζπκκεηνρή εθπξνζώπωλ από ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε Α’ θαη Β’ βαζκνύ,  ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη ζηειέρε ηεο αγνξάο.  

 

Ζ ζεηηθή αληαπόθξηζε ηεο πξωηνβνπιίαο καο νδεγεί ζην λα πξνγξακκαηίδνπκε γηα ηελ 

Κςπιακή 15 Νοεμβπίος θαη ώξα 7μμ, δηαδηθηπαθή ζπδήηεζε κέζω ηεο πιαηθόξκαο ΕΟΟΜ κε 

ζέκα “ Το Αναπηςξιακό Μέλλον ηων μικπών νεζιών ηος Β. Αιγαίος ”, κε ζπκκεηνρή 

εθπξνζώπωλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

Θα εζηηάζνπκε ζηα θνηλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηωπίδνπλ θαη ζηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

πνπ ππάξρνπλ ζηε ζύγρξνλε επνρή, κε ζεβαζκό ζηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ θαζελόο από ηα 

κηθξά λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ Άε-Σηπάηερ, Ψαπά, Οινούζζερ, Φούπνοι και 

Θύμαινα 

Οη νκηιεηέο ηεο ζπδήηεζεο: 

 

 Πανηελήρ Βποςλήρ Αληηπεξηθεξεηάξρεο Γεκόζηαο Υγείαο  

 Σηπάηορ Γεωπγούλαρ Πεξ. Σύκβνπινο, επηθ ζπλδ/ζκνπ «ν Άιινο Γξόκνο» 

 Μαπία Κακαλή.  Γήκαξρνο  Αγ. Δπζηξαηίνπ  

 Κωνζηανηίνορ Βπαηζάνορ, Γήκαξρνο  Χαξώλ  

 Γεώπγιορ Γανιήλ, Γήκαξρνο  Οηλνπζζώλ 

 Παναγιώηερ Μύηικαρ, Αληηδήκαξρνο Φνύξλωλ Κνξζέωλ 

 Χπήζηορ Μαλακόρ,  Γελ. Γ/ληήο Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξ/ζκνύ Πεξ. Β. Αηγαίνπ 

 Ηπώ Πάνηικ, Καζεγήηξηα Γπκλ κε Λπθ Τάμεηο Φνύξλωλ 

 Κώζηαρ Κομνενόρ, Γ/ληήο  Γίθηπν Γάθλε 

 Δκππόζωπορ SKYWALKER  
. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο πνπ ζα ζπληνλίδεη ν Γεκήηξεο Πξωηνύιεο εθπξόζωπνο ηνπ 

Αηγαηαθνύ Γίθηπνπ Καηλνηνκίαο, ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα ζύληνκωλ παξεκβάζεωλ θαη από 

άιινπο  ζεζκηθνύο εθπξνζώπνπο θαζώο θαη ππνβνιή εξωηήζεωλ θαη ζρνιίωλ από ηνπο 

ζπκπνιίηεο καο 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζπδήηεζεο, ην link ζύλδεζεο κε ηε δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα 
ΕΟΟΜ είλαη ην εμήο: 
 https://us02web.zoom.us/j/87013629048?pwd=dmhsSSsxZU5hZlBIdkZXQ0tMc1dmdz09  
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