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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΞ.4-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER
ΕΥΕ-ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΜΟΝ.Β6

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
- ΕΤΑΛ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ «ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»

Ε.Ε. - ΕΓΤΑΑ:
Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

«Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στο Πρόγραμμα "Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –2013" (ΠΑΑ), Μέτρο 421, Υπομέτρο 421α –Διατοπική συνεργασία.
Στη δράση Β1, ο τίτλος είναι ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζωγραφικής/Εικαστικών Τεχνών - ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των Νησιωτικών Περιοχών της Ελλάδος που έχει λάβει την μορφή του δικτύου
με τίτλο "ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ" η ΕΤΑΛ Α.Ε. έχει αναλάβει δράσεις οι οποίες προβλέπεται να εκτελεσθούν με
ίδια μέσα.
Στο πλαίσιο της έγκρισης του σχεδιασμού της ΕΤΑΛ Α.Ε. με απόφαση της ΕΔΠ, Νο 54/11.06.2014,
εξουσιοδοτείται η υπηρεσιακή δομή της Εταιρείας σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο να προβεί στην
υλοποίηση του εγκεκριμένου από το συντονιστικό όργανο του Δικτύου ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ, σχεδιασμού
υλοποίησης.
Μέρος των δράσεων στις οποίες συμμετέχει η ΕΤΑΛ Α.Ε. αφορά την οργάνωση εκδήλωσης τον Μάιο 2015,
με θεματικό αντικείμενο τις ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ως στοιχείο του Πολιτισμού που φέρει βάρος στην
αναπτυξιακή πορεία των περιοχών παρέμβασης.
Η συγκεκριμένη δράση αφορά το σύνολο των εταίρων του Δικτύου ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ, και προβλέπει μια
σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθεί στη Λέσβο με χρονική προσέγγιση το δεύτερο δεκαπενθήμερο
του Μάιου 2015.
Παρατίθεται απόσπασμα του σχεδιασμού ο οποίος επικαιροποιείται με συνεχή εμπλουτισμό των ενεργειών.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του σύμφωνα με τις καταχωρήσεις που θα
πραγματοποιούνται στον ιστοχώρο της ΕΤΑΛ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - "ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ - ΣΤΕΡΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ, 10.000 ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ"
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση,
Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.
Παναγιώτης Χατζηβασιλείου
Πρόεδρος Δ.Σ.-ΕΔΠ αξ.4-ΠΑΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
«Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στο Πρόγραμμα "Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –2013" (ΠΑΑ), Μέτρο 421, Υπομέτρο 421α –Διατοπική συνεργασία.
Στη δράση Β1, ο τίτλος είναι Δράση Ζωγραφικής/Εικαστικών Τεχνών - ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ.
I. Ενιαίος Τίτλος της Εκδήλωσης "ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ - ΣΤΕΡΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ, 10.000 ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ"
II. Προγραμματίζουμε μια ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ που θα απαντά αφενός μεν στους
στρατηγικούς στόχους του τοπικού μας προγράμματός αλλά και στους Στρατηγικούς Στόχους του
κοινού μας Διατοπικού Προγράμματος.
Κεντρική Αναπτυξιακή Στρατηγική – Θεματικός Άξονας για την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης στη Νήσο
Λέσβο η: ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ, ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ.
Οι Στρατηγικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι που υιοθετούνται είναι οι εξής:
1. Ανάδειξη και διαχείριση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης με έμφαση στην εξωστρέφεια
την ιδιαιτερότητα και ταυτότητας της.
2. Βελτίωση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προτεινόμενης περιοχής
παρέμβασης.
3. Διαφοροποίηση και εξωστρέφεια της παραγωγικής διαδικασίας και δραστηριότητας.
4. Αναβάθμιση του επιπέδου ζωής με την βελτίωση των όρων της ποιότητας ζωής στη νησιωτική ύπαιθρο.
5. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της απασχόλησης,
της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής.
Οι στόχοι που τίθενται στο πρόγραμμα απαντούν στο συνδυασμό των λέξεων που αποτελούν «κλειδιά» για
τη στρατηγική:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΘΡΩΠΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
III. Συνοπτική περιγραφή εκδηλώσεων. Θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από ενέργειες που θα
πραγματεύονται την επίδραση του Πολιτισμού και των Εικαστικών Τεχνών στα Νησιά μας. Επιδιώκουμε
την εμπλοκή νέων καλλιτεχνών και σε ηλικία αλλά και σε διαφορετικότητα όσον αφορά την προσέγγιση
των εικαστικών τεχνών δίνοντας τους δημόσιο βήμα, αφενός μεν για να εκθέσουν τις απόψεις τους
μέσω της τέχνης, αφετέρου για να αντλήσουν εμπειρίες από άλλες περιοχές και να επιτευχτεί μια
όσμωση στο πεδίο αυτό των νησιών μας στη σημερινή πραγματικότητα. Υπάρχουν επιπλέον
παράμετροι που μπορούν να αποτελέσουν υποενότητες στις επιμέρους δραστηριότητες της Εκδήλωσης
πλαίσιο, όπως για παράδειγμα η εμπορική χρήση των εικαστικών τεχνών στην παραγωγική διαδικασία
των τοπικών προϊόντων, η αξιοποίηση των εικαστικών δημιουργιών στη δημιουργία επικοινωνιακού
πλαισίου προβολής κ.α. Στην πορεία προετοιμασίας θα υπάρξουν επιπλέον εξειδικεύσεις.
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Οι παράλληλες Εκδηλώσεις (στις οποίες θα δοθεί έντονος διαδραστικός και συμμετοχικός χαρακτήρας):
1.

ΈΚΘΕΣΕΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ με θεματικό αντικείμενο που θα αποφασισθεί.

2.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ, από ειδικό εμπειρογνώμονα - καλλιτέχνη με θεματικό αντικείμενο τις
εικαστικές τέχνες ως μοχλός ανάπτυξης μιας περιοχής.

3.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ.

4.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - 2-3ΗΜΕΡΟ MASTER CLASS, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ,

5.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - 2-3ΗΜΕΡΟ MASTER CLASS, ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ - COMIC.

6.

ΈΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, "ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ - ΣΤΕΡΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ, 10.000 ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ".

7.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - 2-3 ΗΜΕΡΟ MASTER CLASS, ΜΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΓΛΥΠΤΙΚΗ-KERAMIKH,

Το όραμα μας είναι να αναδείξουμε αποτελεσματικά την άποψη ότι ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ στα νησιά μας μέσω των
εικαστικών τεχνών είναι μια ιδιαίτερα ζωντανή δραστηριότητα που αποτελεί σημαντικό ΜΟΧΛΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Αποτελεί παράγοντα ιδιαιτερότητας λόγω της βαθιάς παράδοσης στη τέχνη της Νησιωτικής Ελλάδας, τα
νησιά μας έχουν πολύπλευρες εκφάνσεις. Τα Νησιά μας δεν είναι μόνον προορισμός καλοκαιρινών
διακοπών είναι και προορισμός δημιουργίας και αέναης και διαχρονικής παραγωγής πολιτισμού και τέχνης.
Στο σκέλος των ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, φιλοδοξούμε για λίγες ημέρες-εβδομάδες να δημιουργήσουμε μια
μικρή έδρα στη Μυτιλήνη παραγωγής τέχνης και ζύμωσης για όλα τα νησιά της Ελλάδας μέσω του δικτύου
ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ.
Φιλοδοξούμε να δώσουμε στην παραγωγική βάση των νησιών μας μια συμπυκνωμένη εικόνα του πόσο
ωφέλιμη μπορεί να είναι μια επιπλέον παράμετρος της ανθρώπινης δραστηριότητας στην
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ της κάθε τοπικής νησιωτικής οικονομικής διάρθρωσης.
Φιλοδοξούμε να δώσουμε τροφή απαντώντας στον στόχο για "ποιότητα ζωής" όσον αφορά την
διαπιστωμένη ανάγκη επαφής των απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών με ποιοτικά δρώμενα
πολιτισμού.
Φιλοδοξούμε η Λέσβος το Καλοκαίρι του 2015, να είναι ένας Βασικός Προορισμός για την έκφραση της
εικαστικής καλλιτεχνικής Δημιουργίας της ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μια ενιαία ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και να αναδείξουμε στο πλαίσιο των στόχων του διατοπικού προγράμματος την
δυνατότητα θεσμοθέτησης από τους τοπικούς φορείς αυτής της δραστηριότητας και της επανάληψης της.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, ΕΤΑΛ Α.Ε., στο
τηλέφωνο 22510-29400, 22510-29577 (και φαχ), Υπεύθυνος δράσης Αναστάσιος Μ. Περιμένης.
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"ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ"
ΣΤΕΡΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ, 10.000 ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Τα εκατοντάδες νησιά της ελληνικής επικράτειας, χαρακτηριστικό γνώρισμα της χώρας μας, δεν αποτελούν
μόνον μια μορφολογική ιδιαιτερότητα που την καθιστά ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Αποτελούν
ταυτόχρονα έναν περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και κοινωνικό πλούτο, ένα απόθεμα που πρέπει να
προστατευθεί και να αξιοποιηθεί, εστιάζοντας σε εξειδικευμένες οικονομικές δραστηριότητες, στα
αυθεντικά μας προϊόντα, στην ενδιαφέρουσα κοινωνική διάρθρωση, στο ιδιαίτερο φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον και στη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά.
Η Σύμπραξη Νήσων Περίπλους, ξεκίνησε από 11 Αναπτυξιακές Εταιρείες νησιωτικών περιοχών και σε
συνεργασία με το τ.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, νύν ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (Πρόγραμμα LEADER)
προσπάθησαν και προσπαθούν να αναδείξουν την μοναδικότητα των νησιών της Ελλάδας, την ιδιαιτερότητα
της ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Για όλους εμάς, τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας, η έκφραση «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ», δεν σημαίνει
απλά το ταξίδι γύρω από τα νησιά μας, αλλά πολύ περισσότερα… σημαίνει κανείς να βλέπει, να γεύεται, να
μαθαίνει και να αισθάνεται την ουσία της νησιώτικης Ελλάδας, τη μοναδική ταυτότητα των νησιών και τον
πολιτισμό τους.
Στο ταξίδι αυτό, ζούμε όλοι μας μια πολύ δυναμική και ενδιαφέρουσα περίοδο όπου μοιραζόμαστε τις
ανάγκες μας και χτίζουμε κοινά οράματα και προσδοκίες. Γνωριζόμαστε καλύτερα μεταξύ μας, εκπλήξαμε
αλλήλους με την ιδιαιτερότητα εκάστου, τη διαφορετικότητα αλλά συνάμα νιώθουμε πόσο κοινές ρίζες
έχουμε με τα μοναδικά αυτά στοιχεία που μας κάνουν να μιλάμε την ίδια γλώσσα, τη γλώσσα της
απεραντοσύνης της θάλασσας..
Προσπαθούμε μέσα από αυτή τη συνεργασία να ισχυροποιήσουμε την «ταυτότητα του νησιώτη», αυτή του
Αιγαίου, του Ιονίου και του Κρητικού Πελάγους µαζί, και κάθε φορά που επιστρέφουµε στον τόπο µας
έχουµε κάτι νέο να φέρουµε πίσω, να πούµε να µοιραστούµε να ονειρευτούµε γι’ αυτόν και να δράσουμε
ενάντια στις αντίξοες συνθήκες.
Η συνεργασία αυτή, δίνει αισιοδοξία για το µέλλον των νησιών µας, αναδεικνύει το αίσθηµα της
αλληλεγγύης και αποτελεί έµπνευση.
Για το Δίκτυο «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ
Αναστάσιος Μ. Περιμένης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
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E-MAIL : inquiries@etal-sa.gr
Web site: www.etal-sa.gr
SKYPE : etal-sa

