
> στη δημιουργία μουσείου κεραμικής και παραδοσιακών επαγγελμάτων στον 
οικισμό_Μαυραντζαίοι του Δήμου Πυθαγορείου Σάμου και

> στην εκπόνηση στατικής, αρχιτεκτονικής, ηλεκτρομηχανολογικής και 
μουσειολογικής μελέτης για τη δημιουργία του μουσείου της μαστίχας στη Χίο 
σε συνεργασία με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

Τέλος, προγραμματίζεται μέσα στο 2004 η χρηματοδότηση του Δήμου Μανταμάδου 
στη Λέσβο, για την αγορά παλιού ελαιοτριβείου με σκοπό τη μετατροπή του σε 
μουσείο ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού Λέσβου.

Β. ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΜ ΑϋΕ
Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης της προμελέτης «Επέκταση και 
βελτίωση του υφιστάμενου Μουσείου -  Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη -  
Τεπ8ΐ1ε στην περιοχή Βαρειά, Ν. Λέσβου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου», προκειμένου να επισπευτούν οι διαδικασίες ένταξης του αντίστοιχου έργου 
στο Γ' ΚΠΣ. Το έργο προτείνεται να υλοποιηθεί με την εφαρμογή του συστήματος 
προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή.

Γ. Ανάδειξη και προστασία της νήσου ΓΥΑΡΟΥ
α) έτος 2001: Από τον Ιούλιο δρομολογήθηκε σειρά ενεργειών που έχουν ως 

αντικείμενο την προστασία του χώρου των στρατοπέδων - κολαστηρίων της Γυάρου 
και την ανάδειξή του ως τόπου μνήμης και προσκυνήματος για τους πολίτες που 
αγωνίστηκαν για τη δημοκρατική νομιμότητα και ομαλότητα στη διάρκεια των 
δύσκολων για τη Δημοκρατία χρόνων στην Ελλάδα (1947-1952, 1955-1961, 1967- 
1974). Σε πρώτη φάση χαρακτηρίστηκαν διατηρητέα όλα τα κτίρια και οι 
εγκαταστάσεις καθορίσθηκαν ειδικοί όροι και περιορισμοί στη δόμησή τους, και 
συγκροτήθηκε ειδική 11 μελής επιτροπή εισηγήσεων για ενέργειες απότισης τιμής 
στους αγωνιστές της Δημοκρατίας που εξορίστηκαν και φυλακίστηκαν στη Γυάρο, 

β) έτος 2002: Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ανάθεσης των μελετών για τα έργα 
ανάδειξης του συνολικού χώρου των στρατοπέδων και εκπονήθηκαν οι απαραίτητες 
μελέτες βάσης.

γ) έτος 2003: Τον Οκτώβριο παραδόθηκε το ερευνητικό έργο - ειδική μελέτη 
«δημιουργία δικτύου διαδρόμων μνήμης στο χώρο των στρατοπέδων» που 
εκπονήθηκε από το τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
(ΕΜΠ). Για την άμεση υλοποίηση του έργου το τμήμα Μελετών και Έργων του 
Υπουργείου συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης. 

δ) έτος 2004: Εντός του έτους, προβλέπεται να υλοποιηθούν τα παρακάτω:
> η ολοκλήρωση της μελέτης και η δημοπράτηση του έργου «κατασκευή μικρού 

λιμενικού έργου στη νήσο Γυάρο», για τη διευκόλυνση της προσέγγισης μικρών 
επιβατικών σκαφών και φορτηγού πλοίου.

>  η ολοκλήρωση της μελέτης και η δημοπράτηση του έργου «στερέωση του 
κτιρίου των κεντρικών φυλακών καθώς και όλων των υπόλοιπων κτιριακών 
εγκαταστάσεων και κατασκευών των στρατοπέδων της νήσου Γυάρου» και η
δημιουργία μικρού ιστορικού μουσείου



> η δημοπράτηση και κατασκευή του έργου «δημιουργία δικτύου διαδρόμων 
μνήμης» στο χώρο των στρατοπέδων»

Για την υλοποίηση των παραπάνω το Υπουργείο Αιγαίου έχει δεσμεύσει πιστώσεις 
ύψους 2.000.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων του.________________

12. Δράσεις στα πλαίσια της Νησιωτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_______________________________________________________________
• Με στόχο, την παρουσίαση των θέσεων της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα νησιά μετά 

το 2006, την εξειδίκευση τους στον χώρο του Αιγαίου και την παρουσίαση 
συμπερασμάτων στην Ελληνική Κυβέρνηση πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις, ενώ 
συστάθηκε διυπουργική ομάδα εργασία για τα νησιά με τα υπουργεία, Οικονομίας & 
Οικονομικών και Εξωτερικών. Οι διαδικασίες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την 
προεργασία και τελική διαμόρφωση των Ελληνικών θέσεων για τις νησιωτικές 
περιοχές τις οποίες και υποστήριξε στην 23η ετήσια Διάσκεψη της Επιτροπής Νήσων 
της CRPM, στις 13-14 /Μαρτίου 2003.

Νησιωτικό Παρατηρητήριο
• Το Υπουργείο Αιγαίου, στα πλαίσια του προγράμματος ‘ΠΟΛΙΤΕΙΑ’, προχωρά - 

μέχρι τέλος του 2003 - στην ανάθεση εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης 
σκοπιμότητας με θέμα τη δημιουργία "Νησιώτικου Παρατηρητηρίου'’ στο 
Εργαστήριο Νησιωτικής & Τοπικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου και με 
πιθανή συνεργασία του Εργαστηρίου Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας & Ρύθμισης του 
χώρου της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε. Μ. Π.

• Η μελέτη σκοπιμότητας αφορά την εξέταση των συνθηκών για τη δημιουργία ενός 
σύγχρονου αναπτυξιακού φορέα, με στόχο τη συστηματική καταγραφή της συνολικής 
αναπτυξιακής πολιτικής και των επί μέρους διαδικασιών υλοποίησής της στο 
γεωγραφικό χώρο του Αιγαίου -κα τ’ αρχήν- ή και στον ευρύτερο νησιωτικό 
ευρωπαϊκό χώρο.

• Η αναγκαιότητα ίδρυσης του νησιωτικού παρατηρητηρίου επισημαίνεται με τον 
πλέον σαφή τρόπο και μέσα από την τελική έκθεση της μελέτης ‘Ανάλυση των 
νησιωτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης’, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία 
θα αποτελέσει το "τεχνικό υπόβαθρο -υλικό τεκμηρίωσης” για τη χάραξη της 
πολιτικής στα νησιά μετά το 2006 .


