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Ανακοίνωση

της Α ΕΛΜΕ Κυκλάδων

Με έκπληξη και έντονη δυσαρέσκεια παράλληλα, πληροφορηθήκαμε πριν από λίγες μέρες
ότι η Περιφέρεια Ν.Αιγαίου ενέκρινε την ανέγερση άλλης μιας “φαραωνικής”
τουριστικής μονάδες στο νησί της Μυκόνου
, σε άλλη μια περιοχή ξεχωριστού
“φυσικού” κάλλους, από τις ελάχιστες που έχουν μείνει πλέον στο νησί. Και όλα αυτά παρά
την αντίθετη γνωμοδότηση της ευρύτατης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του
νησιού απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Με απλά λόγια η Περιφέρεια αγνοεί την βούληση
και την “άποψη” της τοπικής κοινωνίας.

Δυστυχώς αντί να είναι μέριμνα της κάθε πολιτικής αρχής στην περιοχή των
Κυκλάδων και συγκεκριμένα και της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου,
η ανέγερση εστιών και δωματίων στέγασης για τους εργαζόμενους στο δημόσιο
τομέα (εκπαιδευτικούς, γιατρούς, εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση κ.α.)
, φαίνεται ότι το προβάδισμα τη δεδομένη στιγμή έχουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα
που κρύβονται πίσω από τη νέα μεγάλη επένδυση της AGC Equity Partners, που προβλέπει
την ανέγερση ενός μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος (95 υπερπολυτελών κατοικιών)
σε μια έκταση 60 στρεμμάτων στη νότια πλευρά του νησιού.

Την ίδια στιγμή βέβαια όλοι συνάδελφοί μας, μόνιμοι και αναπληρωτές, που
υπηρετούν στα νησιά των Κυκλάδων με μεγάλο ψυχικό και οικονομικό κόστος,
πολλοί από αυτούς μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους, συνεχίζουν να βιώνουν
με το παραπάνω όχι μόνο όλες τις επιπτώσεις των μνημονιακών και αντιλαϊκών μέτρων
που ψηφίστηκαν και ψηφίζονται όλα τα τελευταία χρόνια, αλλά και ένα συνεχώς
αυξανόμενο κόστος διαβίωσης εξαιτίας μιας “υδροκέφαλης” τουριστικής βιομηχανίας που
εκτινάσσει στα ύψη τα ενοίκια μέσω της πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb η
οποία τελικά κάνει την εύρεση κατοικίας στα περισσότερα νησιά από δύσκολη έως αδύνατη
υπόθεση.

Σε μια εποχή τόσο κρίσιμη για την επιβίωση της ανθρωπότητας από την απειλή της
κλιματικής αλλαγής το τουριστικό κεφάλαιο επενδύει σε ενεργοβόρες ξενοδοχειακές
μονάδες σε ένα φρενήρες αυτοκαταστροφικό κυνήγι των κερδών.

Απέναντι σε όλα αυτά τα σωματεία μας θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με όλες τους τις
δυνάμεις στην κατεύθυνση υπεράσπισης των δικαιωμάτων, της ζωής και της δουλειάς των
εργαζομένων που κάτω από όλες αυτές τις δυσχερείς συνθήκες συνεχίζουν να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους για τη μόρφωση, την υγεία και τις καλύτερες συνθήκες ζωής σε όλα τα
νησιά των Κυκλάδων. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στα ορυκτά καύσιμα,
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ενάντια στις εξορύξεις στο Αιγαίο, ενάντια στην αλόγιστη επιδίωξη του κέρδους σε βάρος
της ίδιας της ζωής στον πλανήτη.

Ως εκ τούτου απαιτούμε:
- Να παύσει άμεσα κάθε διαδικασία έγκρισης ανέγερσης των νέων “φαραωνικών”
τουριστικών μονάδων στα νησιά μας.
- Ανέγερση εστιών στέγασης για όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα νησιά
των Κυκλάδων με προτεραιότητα στα «υπερτουριστικά».
- Επίδομα στέγασης και σίτισης για όλους τους εκπαιδευτικούς στις Κυκλάδες.
- 50% έκπτωση στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς που ζουν
και εργάζονται στις Κυκλάδες.

Για το ΔΣ τη ΕΛΜΕ

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/300389_anegersi-faraonikis-xenodoheiakis-monadas-sti-my
kono-astegoi-ekpaideytikoi-kai
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