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1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Ο ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Στο τρέχον πρόγραμμα (2014-2022) η ΑΝΔΩ εστίασε σε μικρής εμβέλειας παρεμβάσεις σχετικές 

με την ανάδειξη του τοπικού δωδεκανησιακού πολιτισμού, ένα πεδίο μάλλον παραμελημένο 

από τις ευρείας κλίμακας παρεμβάσεις της της εθνικής πολιτιστικής πολιτικής. Παράλληλα 

υπήρξε προσπάθεια στήριξης μικρής εμβέλειας παρεμβάσεων ανάδειξης του φυσικού πλούτου 

των νησιών.  

Ο νησιωτικός πολιτισμός, οι αγροτικές παραδόσεις, η μοναδική φύση και η ύπαιθρος στην 

περιοχή εφαρμογής του προγράμματος χρήζουν στήριξης ως μια μοναδική πηγή κοινωνικής 

συνοχής, ταυτότητας και αειφορίας.  

Το ερώτημα εν προκειμένω είναι, εάν το πρόγραμμα CLLD/LEADER διαθέτει επαρκείς πόρους για 

αυτό ή με διαφορετικούς όρους, με ποιες διαδικασίες και ποια διαβούλευση οι πόροι που 
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διατίθενται για τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια συνεκτική 

πρόταση νησιώτικου πολιτισμού και αειφορίας με τις απαραίτητες στοχεύσεις και 

προτεραιοποιήσεις σε συνδυασμό και συνέργεια με τις παράλληλες προγραμματικές 

παρεμβάσεις (ΠΕΠ, Τομεακά Προγράμματα).  

 

Στα Δωδεκάνησα, όπως και στις άλλες περιοχές του Αιγαίου, δραστηριοποιείται ιδιαίτερα 

μεγάλος αριθμός φορέων πολιτισμού και προστασίας της φύσης. Επιπρόσθετα κάθε νησί 

συνιστά μοναδική περίπτωση ιστορίας, πολιτισμού, παράδοσης και φυσικού περιβάλλοντος με 

διαφορετικά προβλήματα πίεσης και ευθραυστότητας, ανάλογα με την τοποθέτησή του 

απέναντι στο τουριστικό ρεύμα ή τα φυσικά φαινόμενα.  

Οι πόροι του προγράμματος CLLD/LEADER σε σχέση με τις προκλήσεις είναι πολύ περιορισμένοι. 

Ωστόσο, ο συντονισμός του ευρέως δικτύου φορέων και πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση 

διατύπωσης μιας συνεκτικής πρότασης ανάδειξης του πολιτισμού και προστασίας της φύσης των 

νησιών, είναι μια εκκρεμότητα που αφορά το πρόγραμμα, την ΑΝΔΩ  και τη συμβολή τους στη 

διατύπωση μιας τέτοιας πρότασης στο ιδιαίτερο πλαίσιο της πολυνησίας της περιοχής.    

 

Η ΑΝΔΩ, η ΔΕΤΑΠ και το Επιμελητήριο, καλεί φορείς, πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, 

ΟΤΑ, κλπ να συμμετέχουν σε ανοικτή θεματική συνάντηση, την Τετάρτη 22/2/2023 στις 17:00 

στο Επιμελητήριο, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους ενόψει της 

κατάρτισης του νέου προγράμματος LEADER της περιόδου 2023-2027. 
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