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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η πολυπολιτισμικότητα είναι πλέον πραγματικότητα για όλες

τις σύγχρονες κοινωνίες, οι οποίες, ιδίως λόγω της παγκοσμιο-

ποίησης και της κινητικότητας των πληθυσμών, συγκροτούνται

συχνά από πληθυσμιακές ομάδες διαφορετικού χρώματος, θρη-

σκευτικών πεποιθήσεων, ιστορικών και πολιτιστικών καταβο-

λών. Στο πλαίσιο αυτό η αναγνώριση της διαφορετικότητας και η

ουσιαστική θωράκιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου αναδει-

κνύεται σε βασική παράμετρο για την εμπέδωση της δημοκρα-

τίας αλλά και της κοινωνικής συνοχής, η οποία είναι αναγκαίος

όρος ανάπτυξης και προόδου. 

Ειδικότερα, ο πλήρης σεβασμός του δικαιώματος στην πολιτι-

σμική διαφορά αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διασφάλιση της

αρμονικής κοινωνικής συνύπαρξης. Από κει και μετά, για την

ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών, απαιτείται, επιπλέον, η

καλλιέργεια της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ των διαφόρων πολι-

τιστικών ομάδων και η ενθάρρυνση της ουσιαστικής επικοινω-

νίας τους, με σκοπό την εδραίωση μιας ισότιμης σχέσης συνύ-

παρξης, όπως ταιριάζει σε κάθε δημοκρατική κοινωνία. 

Γι’ αυτόν το λόγο, η απόφαση του Συμβουλίου και του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου για την ανακήρυξη του 2008 ως Έτους Δια-

πολιτισμικού Διαλόγου δεν είναι απλώς ένα ακόμη μέτρο της

πρώτης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον πολιτισμό. Πρόκειται

για μια πρόσθετη αφορμή που θα συμβάλει στην ευαισθητοποί-

ηση των Ευρωπαίων πολιτών, στην εξάλειψη των προκαταλή-

ψεων και της ξενοφοβίας και στη διαμόρφωση των προϋποθέ-

σεων για την ανάδειξη της πολιτισμικής διαφορετικότητας σε

παράγοντα ανανέωσης, έμπνευσης και προόδου, ο οποίος θα

ενώνει και δεν θα χωρίζει τους ανθρώπους.

Και μία τέτοια προσπάθεια δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει

παρά από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι

αποτελούν το εγγύτερο προς τον πολίτη διοικητικό επίπεδο και

κύτταρο τοπικής δημοκρατίας και συνοχής. Με το νέο Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων η χώρα μας απέκτησε ένα σύγχρονο

θεσμικό πλαίσιο ισόρροπης διαχείρισης της πολιτιστικής ποικι-

λομορφίας και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής. Οι Δήμοι

και οι Κοινότητες μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν

προγράμματα και δράσεις ουσιαστικής κοινωνικής ένταξης των

παλιννοστούντων ομογενών, τσιγγάνων, μεταναστών και προ-

σφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της



τοπικής κοινωνίας, ενώ έχει προβλεφθεί η διαδικασία της δια-

βούλευσης των τοπικών αρχών με τους κατοίκους των περιοχών

τους, τόσο κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων δράσης

και των κανονιστικών πράξεων, όσο και κατά τη λήψη των απο-

φάσεων σε τοπικό επίπεδο, δίνοντας βήμα και φωνή και στους

φορείς της πολιτισμικής διαφορετικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται  και το παρόν εγχειρίδιο, το

οποίο, μέσα από την ενδεικτική καταγραφή δράσεων διαπολιτι-

σμικού διαλόγου των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της Χώρας μας, φιλο-

δοξεί να ευαισθητοποιήσει περαιτέρω τα μέλη των τοπικών κοι-

νωνιών αλλά και τα όργανα διοίκησης της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης στην Ελλάδα και, γενικότερα, στην Ευρώπη, προς την κατεύ-

θυνση αυτή, καθώς και να τα τροφοδοτήσει με ιδέες αλλά και με

καλές πρακτικές σε ό,τι αφορά την εμπέδωση αλλά και τη αξιο-

ποίηση της συνύπαρξης των μελών διαφορετικών γλωσσικών,

θρησκευτικών, και πολιτιστικών κοινοτήτων. Άλλωστε, η διαφο-

ρετικότητα, όταν υπάρχει και αναπτύσσεται χωρίς εμπόδια και

προκαταλήψεις, εμπλουτίζει, συνιστά πηγή προόδου και δίνει

ώθηση για νέα, δημιουργικά ξεκινήματα σε όλους τους τομείς,

αναβαθμίζοντας την ποιότητα της Δημοκρατίας μας και σφυρη-

λατώντας την κοινωνική ειρήνη.

Καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος

Υπουργός Εσωτερικών 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Φίλες και Φίλοι

Με την ανακήρυξη του 2008 ως Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολι-

τισμικού Διαλόγου ξεκίνησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια προ-

σπάθεια καταγραφής των πρωτοβουλιών και δράσεων τοπικών

αρχών και κοινωνιών, σε σχέση με την διαπολιτισμική επικοινω-

νία και προσέγγιση.

Η παρούσα έκδοση, χωρίς να είναι εξαντλητική, είναι μια

πρώτη αποτύπωση της συμβολής της ελληνικής τοπικής αυτοδι-

οίκησης στο διαπολιτισμικό διάλογο σήμερα. 

Δύο είναι οι βασικές υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται

η σχέση τοπικής αυτοδιοίκησης και διαπολιτισμικού διαλόγου.

Πρώτον, ότι η διαπολιτισμική προσέγγιση είναι εργαλείο απα-

ραίτητο στις σύγχρονες ευρωπαϊκές, πολυπολιτισμικές κοινω-

νίες. Για να ανταπεξέλθει κανείς στις προκλήσεις ενός ανοικτού

και λιγότερο δεδομένου πολιτισμικού περιβάλλοντος, πρέπει να

γίνει ο ίδιος ανοικτός στον υπόλοιπο κόσμο. Οι Ευρωπαίοι πολί-

τες, ειδικότερα, καλούνται σε πολλαπλή διαπολιτισμική προσέγ-

γιση. Στο εθνικό επίπεδο, με συμπολίτες τους διαφορετικού

πολιτισμικού υπόβαθρου και πολίτες τρίτων χωρών, κυρίως

μετανάστες. Στο ευρωπαϊκό, υπερεθνικό, επίπεδο με τους υπό-

λοιπους Ευρωπαίους. Όσο οι εταιρικές σχέσεις εμβαθύνουν, οι

Ευρωπαίοι καλούνται να γνωρίσουν περισσότερο ο ένας τον

άλλο. Να εστιάσουν στα κοινά ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία,

χωρίς παραγνώριση των μεταξύ τους διαφορών. Η ανάπτυξη, η

καλλιέργεια και η διατήρηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότη-

τας δεν στηρίζεται στην ισοπέδωση των διαφορών. Στηρίζεται

στις κοινές αξίες, μια εκ των οποίων είναι και ο σεβασμός στην

πολιτισμική πολυμορφία. 

Η δεύτερη υπόθεση είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης

και των τοπικών κοινωνιών σε όλη αυτή τη διαδικασία. 

Η συσσώρευση ολοένα και περισσότερων ανθρώπων στα

μεγάλα αστικά κέντρα, η αυξανόμενη κινητικότητα λόγω της ενι-

αίας αγοράς, η ενίσχυση των ανταλλαγών με τον υπόλοιπο κόσμο

μέσω του εμπορίου, της εκπαίδευσης, της αναψυχής και του

τουρισμού και, εν γένει η παγκοσμιοποίηση, αυξάνουν τις επα-

φές ανθρώπων και πολιτισμών.

Εκ των πραγμάτων, η τοπική αυτοδιοίκηση γίνεται το προνο-

μιακό πεδίο πρόληψης και διαχείρισης τυχόν συγκρούσεων,

εξασφάλισης, στην πράξη, κοινωνικής συνοχής και ουσιαστικής



πρόσβασης σε βασικά κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα,

ενίσχυσης της συμμετοχικότητας των πολιτών και διαδραστικής

επικοινωνίας των πολιτισμών. 

Σήμερα, πλέον, η ανοχή απέναντι στον άλλο και η συνύπαρξη

πολλών και διαφορετικών πολιτισμών είναι το πρώτο βήμα για τη

δημιουργία δημοκρατικών κοινωνιών. 

Χρειάζονται όμως περισσότερα αν θέλουμε αδιαίρετες και

συνεκτικές κοινωνίες και πολίτες που θα αισθάνονται συμπολί-

τες μέσα στη διαφορετικότητά τους. Που θα εναλλάσσονται

στους ρόλους πομπού και δέκτη μηνυμάτων και στοιχείων πολι-

τισμού. Που δεν θα ζουν παράλληλα αλλά μαζί.  

Η θητεία μου στο Δήμο Αθηναίων μου έδωσε τη δυνατότητα να

διαπιστώσω από κοντά την πρόκληση και τη σημασία της τοπι-

κής αυτοδιοίκησης στην προώθηση και την ενίσχυση του διαπο-

λιτισμικού διαλόγου. Αναλάβαμε πρωτοβουλίες για να φέρουμε

πιο κοντά τους μετανάστες μεταξύ τους αλλά και πιο κοντά στην

τοπική κοινωνία.

Εκτός από δομές και προγράμματα εξατομικευμένης παρέμ-

βασης, όπως τα μαθήματα Ελληνικών σε μετανάστες και η δημι-

ουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών, δεν δημιουργήθη-

καν ξεχωριστές δομές και υπηρεσίες. Τα παιδιά των μεταναστών

εντάχθηκαν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και στα προ-

γράμματα των δημοτικών παιδικών εξοχών στη βάση κοινωνικών

κριτηρίων. Όπως κάθε άλλη γυναίκα, οι γυναίκες - μετανάστες

είχαν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ξενώνα Κακοποιημένων

Γυναικών ενώ τα δημοτικά ιατρεία, τα πολιτιστικά και αθλητικά

κέντρα του Δήμου ήταν επίσης ανοικτά για όλους, δημότες και

κατοίκους, Έλληνες και μη.

Παρά την ελάχιστη εμπειρία στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών,

το ελλιπές θεσμικό πλαίσιο και τις όποιες αδυναμίες στο σύστημα

παροχής φροντίδας και κοινωνικής μέριμνας, αυτή είναι και ευρύτερα

η προσέγγιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα μας.

Και είναι μια προσέγγιση η οποία δεν ήταν πάντα αυτονόητη

σε κοινωνίες με πλούσιο το στοιχείο της διαφορετικότητας.

Η ανάδειξη, στο εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τοπικών πρωτο-

βουλιών διαπολιτισμικού χαρακτήρα προσβλέπουμε ότι θα συμβά-

λει περαιτέρω στην ευαισθητοποίηση και τη δραστηριοποίηση των

τοπικών αρχών για κοινωνίες πολιτισμικά πλούσιες, με λιγότερες

διαχωριστικές τομές, πιο αλληλέγγυες και πιο συμμετοχικές.    

Ντόρα Μπακογιάννη

Υπουργός Εξωτερικών 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανακήρυξη του 2008 ως Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου από τα

θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρόσφατη δημοσίευση της Λευκής

Βίβλου για το Διαπολιτισμικό Διάλογο από το Συμβούλιο της Ευρώπης δίνουν την

ευκαιρία στα ευρωπαϊκά κράτη, σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς

(τοπική αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ κ.α.), να επανεξετάσουν το μοντέλο της αστικής διακυ-

βέρνησης στις σύγχρονες πολιτιστικά πολύμορφες κοινωνίες.  Ο αντίκτυπος των δια-

δοχικών διευρύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη

κινητικότητα λόγω της ενιαίας αγοράς, τα παλαιά και νέα μεταναστευτικά ρεύματα,

την αύξηση των ανταλλαγών με τον υπόλοιπο κόσμο μέσω του εμπορίου, της εκπαί-

δευσης, της αναψυχής και γενικά της παγκοσμιοποίησης, ενδυναμώνει τις επαφές

μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των

διαφόρων πολιτισμών, και εντείνει τις πιέσεις προς τους αστικούς ιστούς των πόλεων,

οι οποίοι πρώτοι αντιμετωπίζουν τις εντάσεις μεταξύ των διαφορετικών πολιτιστικά

κοινοτήτων που φιλοξενούν.

Έτσι, με δεδομένη τη νέα πραγματικότητα που δοκιμάζει το αστικό τοπίο, ο διαπο-

λιτισμικός διάλογος προτείνει ένα μοντέλο διακυβέρνησης που βασίζεται στη συμμε-

τοχή, στη διαφάνεια, και στην εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των πολιτισμικά διαφορετι-

κών ομάδων σε μια κοινότητα. Σε κοινωνίες που τείνουν προς την ομογενοποίηση της

καθημερινής ζωής, μέσω πρωτοβουλιών διαπολιτισμικού χαρακτήρα, η κατανόηση

της διαφορετικότητας ενθαρρύνεται με τρόπο διαδραστικό μεταξύ  των πολιτιστικά

πολύμορφων κοινοτήτων και όχι με λογικές περιχαράκωσης. Το ζητούμενο σήμερα

δεν είναι πλέον η αναπαραγωγή της διαφορετικότητας, αλλά η συμβίωση διαφορετι-

κών ανθρώπων μέσα σε συνθήκες αμοιβαίου σεβασμού, πέρα και εκτός από οποι-

ουσδήποτε διαχωρισμούς. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η παρουσία ενός σημαντικού αριθμού αλλοδαπών

αποτελεί μια νέα πραγματικότητα για την ελληνική κοινωνία, η οποία δεν ήταν επαρ-

κώς προετοιμασμένη γι’ αυτό πριν μερικά χρόνια.  Με τις προσπάθειες, όμως, της

Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ΜΚΟ αλλά και των ίδιων των πολιτών, που

αγωνίζονται με όπλα τα συνταγματικά κατοχυρωμένα ατομικά δικαιώματα και τις ατο-

μικές ελευθερίες, οι μεμονωμένες αντιδράσεις έχουν παραχωρήσει πλέον τη θέση

τους σε  στάσεις και συμπεριφορές αποδοχής της διαφορετικότητας. Ωστόσο, δεν

αρκεί μόνον αυτό. Το θέμα είναι πώς ο πλούτος των σύγχρονων πολιτιστικά ανομοιο-

γενών κοινωνιών μπορεί να αξιοποιηθεί για το δημόσιο συμφέρον. Και αυτό δεν μπο-

ρεί να γίνει με πολιτικές «χωνευτηριού» (“melting pot”), που είχαν εφαρμοστεί σε

χώρες, όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία και είχαν καταφέρει την ανάμιξη

των διαφορετικών πολιτισμικά παραδόσεων και την ενσωμάτωση των μεταναστών στη

φιλοξενούσα χώρα. Το μέγιστο διακύβευμα των εθνικών κρατών είναι η συμμετοχή

αυτών των διαφορετικών πολιτιστικά παραδόσεων στη διαμόρφωση των εννοιών του

δημοσίου συμφέροντος και του πολίτη, στοιχεία που αποτελούν τη νομιμοποιητική



βάση της δημοκρατίας. Καίτοι οι πολιτικές σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο δια-

δραματίζουν τεράστιο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, αυτή πρέπει να ξεκινάει ή βρίσκει,

κατά βάση, εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο. Οι τοπικές αρχές θεωρούνται ως ο πλέον

κατάλληλος τόπος για τους πολιτικούς εκπροσώπους μιας χώρας να αναπτύξουν στην

πράξη το διαπολιτισμικό διάλογο ως μέσο προσδιορισμού του γενικού συμφέροντος

της εθνικής κοινότητας και της διασφάλισης της συμφωνίας επί των κοινών ελπίδων

των μελών της για το μέλλον. Η επαφή με τους πολίτες και η στενή συνεργασία με

τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς καθιστούν τις τοπικές αρχές ικανές να έχουν πρό-

σβαση στην τοπική πολιτιστική πολυμορφία και να ενθαρρύνουν τη διαβούλευση και

το διάλογο με τους εκπροσώπους των πολιτιστικά διαφορετικών κοινοτήτων με σκοπό

την ενσωμάτωση των αναγκών και των αιτημάτων τους στη συνολική τοπική θεματο-

λογία.

Από αυτή την άποψη, ο διαπολιτισμικός διάλογος δεν είναι απλώς ένα μέσο έκφρα-

σης πολιτικών αξιών, όπως η ισότητα και η δικαιοσύνη, όπως εσφαλμένα υποστηρί-

ζουν οι θιασώτες της πολυπολιτισμικότητας, συνιστά παράγοντα αλλαγής και ανανέω-

σης του δημόσιου χώρου, ένα μοντέλο διακυβέρνησης που βασίζεται στη συμμετοχή

όλων και σε κοινούς χώρους συνεργασίας και συνδιαλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι άξιες προβολής πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο που

ενθαρρύνουν το διαπολιτισμικό διάλογο, δημιουργούν προϋποθέσεις αλληλεγγύης και

συνεργασίας, προάγουν την κοινωνική συναίνεση και συμβάλλουν στη διαμόρφωση

μιας «ανοιχτής κοινωνίας» με δημοκρατικές αρχές που καλλιεργεί την ανοχή, την

αποδοχή της ετερότητας, τον αμοιβαίο σεβασμό και τον ανθρωπισμό, μιας κοινωνίας

στην οποία η συνύπαρξη διαφορετικών εθνικών, γλωσσικών και θρησκευτικών παρα-

δόσεων αποτελεί, πάνω στην αμέσως προηγούμενη βάση, στοιχείο εμπλουτισμού της.

Με γνώμονα την προαγωγή και προβολή των θετικών στοιχείων που προκύπτουν

από τέτοιες πρωτοβουλίες, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εξωτερικών

αποφάσισαν από κοινού στην εκπόνηση μιας μελέτης με κεντρικό θέμα τις βέλτιστες

πρακτικές διαπολιτισμικού διαλόγου σε τοπικό επίπεδο.

Η συντακτική ομάδα που συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2007 και ανέλαβε να ολο-

κληρώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα την εκπόνηση αυτής της μελέτης, πραγματο-

ποίησε ορισμένες μεθοδολογικές επιλογές που αποτελούν τους κατευθυντήριους

άξονες για την ενδεικτική παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών διαπολιτισμικού διαλό-

γου σε τοπικό επίπεδο. Βασική επιλογή ήταν η αποστολή ενός λεπτομερούς ερωτη-

ματολογίου στους 1034 πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, που κάλυπτε τις βασικές διαστάσεις της

έννοιας του διαπολιτισμικού διαλόγου (εννοιολογική, θεσμική, κοινωνική και οικονο-

μική). Κύριος στόχος του ερωτηματολογίου ήταν πρωτίστως η ενδεικτική καταγραφή

εκείνων των δράσεων διαπολιτισμικού διαλόγου που δίνουν έμφαση στο συμμετοχικό

στοιχείο των διαφορετικών πολιτιστικά ομάδων στις επιμέρους πρωτοβουλίες σε δια-

φορετικούς τομείς της δημόσιας ζωής (πολιτισμός και τέχνες, νεολαία, παροχή κοι-

νωνικών υπηρεσιών, αθλητισμός, απασχόληση, εκπαίδευση κ.α.).



Η εντυπωσιακή ανταπόκριση των Δήμων και των Κοινοτήτων της χώρας ανά-

γκασε την συντακτική ομάδα να επεκτείνει τη διαδικασία συλλογής απαντήσεων

πέρα από το αρχικά προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα (Δεκέμβριος 2007).

Ωστόσο, ο περιορισμένος χώρος της έκδοσης δεν μας επιτρέπει δυστυχώς να

φιλοξενήσουμε και άλλες πρωτοβουλίες, πέρα από αυτές που καταγράφηκαν

ενδεικτικά στην παρούσα μελέτη. 

Η μελέτη οργανώνεται σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, που έχει περισ-

σότερο εισαγωγικό χαρακτήρα, προσδιορίζει την έννοια του διαπολιτισμικού δια-

λόγου, ως μια αλληλοδραστική και συμμετοχική διαδικασία και οριοθετεί τη

βασική στοχοθεσία των δράσεων των ΟΤΑ, δηλαδή το σεβασμό της πολιτιστικής

πολυμορφίας με την παράλληλη ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Στο επό-

μενο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η ευρωπαϊκή στρατηγική για το διαπολιτισμικό

διάλογο μέσα από την ανάλυση των βασικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ακολούθως, στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται η

ενδεικτική παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών διαπολιτισμικού διαλόγου των

πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, κατανεμημένων σε έντεκα θεματικά πεδία (πολιτισμός και

τέχνες, νεολαία, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, συναντήσεις λαών, αθλητισμός,

απασχόληση, αλληλεγγύη, εκπαίδευση, πολυγλωσσία, θρησκεία και ΜΜΕ).

Τέλος, κρίθηκε σκόπιμο να ολοκληρωθεί η μελέτη με την παράθεση στο παράρ-

τημα της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την

οποία ανακηρύσσεται το 2008 ως Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου

(ΕΕΔΔ), της Λευκής Βίβλου για το Διαπολιτισμικό Διάλογο του Συμβουλίου της

Ευρώπης και της Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την υλοποίηση των στό-

χων του ΕΕΔΔ.

Πιστεύουμε ότι η μελέτη αυτή θα συμβάλλει στην περαιτέρω συνέχιση των

δραστηριοτήτων των τοπικών αρχών της χώρας για τη δρομολόγηση ανάλογων

πρωτοβουλιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
◗ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

1.1  Εισαγωγή

Στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, πολλές χώρες διαπιστώνουν δύο λίγο ή πολύ παράλ-

ληλες τάσεις να επισυμβαίνουν σε διοικητικό και κοινωνικό επίπεδο: από τη μια

μεριά, την αποκέντρωση εξουσιών στα υποεθνικά επίπεδα διοίκησης που ενδυνα-

μώνει τις εξουσίες των τοπικών αρχών τους, και από την άλλη μεριά, τις τοπικές

πολιτιστικές κοινότητες που, μετά τις συνεχείς διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και την αυξανόμενη κινητικότητα μέσα και έξω από την ευρωπαϊκή οικογένεια, ελέω

παγκοσμιοποίησης, αγωνίζονται να πιστοποιήσουν και να θωρακίσουν τις ιδιαίτερες

ταυτότητες και τα δικαιώματα των μελών τους, δίχως να αποφεύγονται, στο πλαίσιο

της αναπόφευκτης αντιπαράθεσης, εντάσεις με το γηγενή πληθυσμό και τις τοπικές

και κεντρικές αρχές. 

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η έννοια του διαπολιτισμικού διαλόγου, νοούμενη,

απλώς, ως ίσες ευκαιρίες και ως σεβασμός των υφιστάμενων πολιτιστικών διαφο-

ρών, είναι έννοια πολυχρησιμοποιημένη και, συχνά, με τρόπο, ώστε να μην προκύ-

πτουν πρακτικές συνέπειες ως προς τη χρήση της, ιδιαίτερα, για τις τοπικές αρχές.

έτσι, αποτυγχάνει να μας δώσει ένα λειτουργικό μοντέλο για τη διαχείριση της ευρω-

παϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας, αντανακλώντας την απλή διαπίστωση του πόσο

δύσκολη είναι η διαχείριση των πολύπλοκων και, μερικές φορές, συγκρουσιακών

σχέσεων μεταξύ πολιτιστικά διαφορετικών ομάδων. 

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, ότι στο σύγχρονο πολυεπίπεδο μοντέλο διακυβέρ-

νησης, το τοπικό επίπεδο είναι ο πλέον κατάλληλος τόπος για τους πολιτικούς

εκπροσώπους μιας χώρας να αναπτύξουν στην πράξη το διαπολιτισμικό διάλογο ως

μέσο προσδιορισμού του γενικού συμφέροντος της εθνικής κοινότητας και της δια-

σφάλισης της συμφωνίας επί των κοινών ελπίδων των μελών της για το μέλλον1. Η

επαφή με τους πολίτες και η στενή συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς

φορείς φέρνουν τις τοπικές αρχές σε επαφή με την τοπική πολιτιστική πολυμορφία

και έτσι καθίστανται ικανές να ενθαρρύνουν τη διαβούλευση και το διάλογο με τους

εκπροσώπους των πολιτιστικά διαφορετικών κοινοτήτων με γνώμονα την ανταπό-

κριση στις ανάγκες και τα αιτήματά τους. Επιπλέον, το ζήτημα εδώ δεν είναι απλώς η

συμφιλίωση μεταξύ πολιτιστικά διαφορετικών κοινοτήτων: περισσότερο θετικά θα

βοηθούσε τα μέλη αυτών των κοινοτήτων να θεωρήσουν τη διαφορετικότητα ως πλε-

ονέκτημα, προσόν, καθιστώντας την πολιτιστική πολυμορφία ως πρωταρχική διά-

15

1 Βλ. Twelve Principles of Intercultural and Interreligious Dialogue for the Local Authorities, σε

Gods in the City. Intercultural and Interreligious Dialogue at Local Level, Council of Europe, Strasbourg

2008, σ.221-223.



σταση του διαπολιτισμικού διαλόγου, στη βάση κοινών αξιών παρά ως πρόβλημα.

Από αυτή την άποψη, το τοπικό επίπεδο αποτελεί μια σημαντική πρόκληση2. Επίσης,

ξεκινώντας κανείς από το τοπικό επίπεδο, ως βάση για την ανάλυση του νεότευκτου

πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος, δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε μια δευτερεύουσα ή

υποδεέστερη προσέγγιση. Όπως ορθά τονίζεται, είναι ακριβώς στο τοπικό επίπεδο

των πόλεων, των δήμων και, πιθανόν, των νομαρχιών και περιφερειών που αυτά τα

σημαντικά ζητήματα της ρύθμισης της πολιτιστικής σφαίρας ανακύπτουν αφού η

πολυμορφία του τοπικού πολιτιστικού περιβάλλοντος εμπνέει νέους τύπους αναγνώ-

ρισης και δράσης. Σε αυτό το επίπεδο, λοιπόν, οι πολιτιστικές όψεις και άλλες πλευ-

ρές της κοινοτικής ζωής είναι περισσότερο στενά αλληλοσυνδεδεμένες3.

Στο υπόλοιπο μέρος του κεφαλαίου προσδιορίζονται συνοπτικά η έννοια του δια-

πολιτισμικού διαλόγου και τα βασικότερα διακυβεύματα που συνεπάγεται για την

τοπική αυτοδιοίκηση.

1.2  Η Έννοια του Διαπολιτισμικού Διαλόγου

Καταρχήν, η διαπολιτισμικότητα στοχεύει πρωτίστως στην αλλαγή της δημόσιας

κουλτούρας, των δημόσιων χώρων και της αστικής ταυτότητας. Η αλλαγή του χαρα-

κτήρα της αστικής διακυβέρνησης που επιδιώκει η έννοια της διαπολιτισμικότητας

προκύπτει ξεκάθαρα τόσο από την αριθ.1983/2006/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, με την οποία ανακη-

ρύσσεται το 2008 ως Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, όσο και από τη

Λευκή Βίβλο για το Διαπολιτισμικό Διάλογο που δημοσίευσε πρόσφατα (Μάϊος 2008) το

Συμβούλιο της Ευρώπης. Στην πρώτη περίπτωση, ο διαπολιτισμικός διάλογος προ-

σεγγίζεται ως διαδικασία βελτίωσης της ικανότητας όλων όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή

Ένωση «να αντεπεξέρχονται σε ένα πιο ανοικτό αλλά και πιο πολύπλοκο πολιτιστικό

περιβάλλον», αλλά και «ως ευκαιρία» για όσους ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση «να

αποκομίζουν όφελος από μια διαφοροποιημένη και δυναμική κοινωνία»4.  Στη δεύ-

τερη περίπτωση, ο διαπολιτισμικός διάλογος θεωρείται «μια ανοιχτή και πλήρους

σεβασμού ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε άτομα και ομάδες με διαφορετικό εθνο-

τικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό και γλωσσικό υπόβαθρο και κληρονομιά, στη βάση

της αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού»5. Προϋποθέτει, δηλαδή, όπως θα δούμε

στο επόμενο κεφάλαιο, ένα μοντέλο διαπολιτισμικής διακυβέρνησης, συμμετοχικό-
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τητα, διατομεακές πρακτικές, διαπολιτισμικές ικανότητες, χώρους για συνδιαλλαγή

και διεθνή ορίζοντα δράσης. 

Από αυτή την άποψη, ο διαπολιτισμικός διάλογος δεν είναι απλώς ένα μέσο

έκφρασης πολιτικών αξιών (ισότητα,  δικαιοσύνη κ.α.), όπως εσφαλμένα υποστηρί-

ζουν οι θιασώτες της πολυπολιτισμικότητας6, οι οποίοι αποδέχονται εξαρχής το

αξίωμα ότι όλοι οι πολιτισμοί είναι ισάξιοι και μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.

Ωστόσο, με το διαχωρισμό και την προώθηση της διαφορετικότητας των εθνικών,

κοινωνικών, πολιτιστικών κοινοτήτων, πρακτικά οδηγούμεθα στον κατακερματισμό

της κοινωνίας, αφού κάθε κοινότητα λειτουργεί με το δικό της πολιτισμό και τις

δικές της αρχές, παράλληλα ή ξεχωριστά από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Η αντί-

ληψη αυτή τείνει να παραγνωρίζει ή και να αγνοεί το γεγονός,  ότι στις δημοκρατίες

σημείο αναφοράς και νομιμοποιητική βάση είναι το δημόσιο συμφέρον, στο οποίο τα

δικαιώματα των επιμέρους πολιτιστικών ομάδων ή μειονοτήτων, ατομικά και συλλο-

γικά, πρέπει να ενσωματώνονται. Η πολυπολιτισμικότητα, έχοντας στόχο την αναπα-

ραγωγή της διαφορετικότητας, εμποδίζει αυτή την ενσωμάτωση και αυτό προκαλεί

δυσλειτουργίες, αφού οι εν λόγω ομάδες ορίζονται πλέον όλο και περισσότερο εκτός

δημοσίου συμφέροντος.

Αντίθετα, ο διαπολιτισμικός διάλογος, αντί να διερευνά με συγκριτικό τρόπο μεμο-

νωμένα χαρακτηριστικά των πολιτιστικών ομάδων, στο πλαίσιο μιας περιχαράκωσης

πολιτιστικών ταυτοτήτων, ευνοεί τη λειτουργική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσο-

τέρων πολιτιστικών ομάδων7. συνιστά μια ισχυρή δύναμη για ανάπτυξη8. αποτελεί

ένα εργαλείο βελτίωσης της ικανότητας προσαρμογής των τοπικών αρχών και πληθυ-

σμών σε ένα πολύμορφο και πολύπλοκο  κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και μια πρό-

κληση για τις δομές διακυβέρνησης των ΟΤΑ, σε επίπεδο οργάνων και υπηρεσιών,

τόσο για τη διατήρηση, το σεβασμό αλλά και, ακόμη πιο σημαντικό, την αξιοποίηση

της αυθεντικότητας της πολιτιστικής πολυμορφίας σε τοπικό επίπεδο, όσο και για την

ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων. 

Δεν είναι υπερβολή, επομένως, να υπογραμμισθεί ότι η ποιότητα του διαπολιτι-

σμικού διαλόγου είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα κριτήρια και ένας από τους ασφαλέ-

στερους δείκτες της ζωτικότητας της τοπικής δημοκρατίας. Με αυτό τον τρόπο, ο

διάλογος γίνεται συνώνυμος με τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, την

κινητοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου, των συνεργασιών, της αμοιβαίας αναγνώ-

ρισης και του σεβασμού – με λίγα λόγια με την κοινωνική συνοχή και την αποδοχή

του πλουραλισμού. 
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Αυτή η διττή πρόκληση (διατήρηση και αξιοποίηση της πολυμορφίας, από τη μια

μεριά, και ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών, από την άλλη) προς το εθνικό

κέντρο και, περισσότερο, τις τοπικές αρχές, προϋποθέτει, φυσικά, αφενός, τη σύλ-

ληψη των πόλεων ως χώρων άσκησης πολιτιστικών δικαιωμάτων, και των ανθρωπί-

νων δικαιωμάτων γενικότερα, όπου οι πολίτες ασκούν, υπερασπίζονται και διεκδι-

κούν τα δικαιώματά τους, αλλά και γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους στη δημόσια

ζωή 9. και, αφετέρου, εξαιτίας της ανάληψης ολοένα και περισσοτέρων αρμοδιοτή-

των, τον κεντρικό ρόλο των υπηρεσιών των τοπικών αρχών των πόλεων για την ενί-

σχυση των δεσμών μεταξύ των πολιτιστικά διαφορετικών κοινοτήτων, παρέχοντας

έναν, χωρίς διακρίσεις, κοινό χώρο έκφρασης και ικανοποίησης των πολύμορφων

αναγκών τους, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμετοχή όλων στη τοπική κοινω-

νία και στα αγαθά της. 

1.3  Σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας

Η πόλη πάντοτε αποτελούσε πηγή έντασης ανάμεσα σε παλιούς και νέους τρόπους

ζωής, μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας και αυτό συνιστά τη μεγάλη πηγή αστικού

δυναμισμού, πολιτιστικής όσο και οικονομικής και πολιτικής καινοτομίας10. Σήμερα,

όμως, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι μονολιθικές ή μονιστικές έννοιες της κοινό-

τητας, δίνουν τη θέση τους στην πίστη ότι ο πολιτιστικός πλουραλισμός είναι μια εξέ-

λιξη που, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι

πιθανή, ωφέλιμη και αξιοποιήσιμη, στο πλαίσιο των δράσεων διαπολιτισμικού χαρα-

κτήρα. Αυτή η άποψη, όμως, εξαρτάται από δύο βασικές ιδέες, που αποτελούν τις

κύριες συνιστώσες του διαπολιτισμικού διαλόγου11: 

Πρώτον, την ιδέα του δικαιώματος στην πολιτιστική διαφορά. Οι ομάδες με δια-

κριτά πολιτιστικά χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και να είναι ικανές

να διατηρούν και να προβάλλουν τη διαφορετικότητά τους. Με άλλα λόγια, τα μέλη

μιας πολιτιστικής ομάδας πρέπει να μπορούν να διατηρούν τα βασικά στοιχεία της

πολιτιστικής τους ταυτότητας, και να μην αφομοιώνονται παρά τη θέλησή τους στο

κυρίαρχο, πλειοψηφικό πολιτιστικό σύστημα αξιών. 
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Δεύτερον, την ιδέα ότι η πολιτιστική πολυμορφία είναι ένα προσόν για ολόκληρο

τον πληθυσμό. Η πολιτιστική πολυμορφία επιτρέπει σε κάθε ιδιαίτερη πολιτιστική

ταυτότητα να έχει επίγνωση της διαφορετικότητάς της και να επωφελείται από ότι οι

άλλες πολιτιστικές ταυτότητες έχουν να προσφέρουν. Οι κοινότητες, με αυτό τον

τρόπο, μπορούν να αξιοποιήσουν το διαφορετικό εύρος των πολιτιστικών αγαθών.

Αντιστρόφως, διαδικασίες πολιτιστικής ισοπέδωσης που συνδέονται με τη διαδικα-

σία της παγκοσμιοποίησης θεωρούνται ως μορφή πολιτιστικής ένδειας. 

Ωστόσο, δεν μπορεί κάποιος να παραγνωρίσει το γεγονός ότι υπάρχουν περιπτώ-

σεις όπου κοινότητες αμύνονται ή αντιστέκονται, καθώς, πάνω απ’ όλα, επιθυμούν να

μείνουν εκεί που βρίσκονται και να μην εκτεθούν σε εξωτερικές επιρροές - θεωρώ-

ντας τις αξίες τους ανώτερες από εκείνες της ευρύτερης κοινότητας και από εκείνες

των άλλων ομάδων - και να επιβεβαιώσουν τα δικαιώματά τους χωρίς να  συμφιλιώ-

νονται, όμως, με τα δικαιώματα των άλλων ομάδων.

Φυσικά, μια τέτοια θέση δεν προάγει το διαπολιτισμικό διάλογο, ο οποίος συνεπά-

γεται την υιοθέτηση απροκάλυπτων, χωρίς προκαταλήψεις, και ευέλικτων απόψεων,

οι οποίες δεν είναι, οπωσδήποτε, αποδεκτές από όλους τους πολιτισμούς. Σημαίνει,

όμως, πάνω απ’ όλα, τη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης για τις μειοψηφικές

απόψεις, αφού, για εκείνες, η προθυμία να συμμετέχουν στο διαπολιτισμικό διάλογο,

προϋποθέτει τη διαβεβαίωση ότι δεν θα αφομοιωθούν σε μια άμορφη συγχώνευση

πεποιθήσεων και πολιτισμών.

Επομένως, για να έχει αξία η έννοια του διαπολιτισμικού διαλόγου, ως εργαλείου

αξιοποίησης της πολυμορφίας και ως μετασχηματιστικής δύναμης του δημόσιου

χώρου, έργο των τοπικών αρχών είναι να διατηρήσουν και να προωθήσουν, μέσω των

κατάλληλων δράσεων, την πολιτιστική πολυμορφία, προσφέροντας στις διαφορετι-

κές πολιτιστικές ομάδες την ευκαιρία να αναπτύξουν τον πολιτισμό και την ταυτότητά

τους, χωρίς το φόβο της απώλειάς τους, αλλά με την πεποίθηση ότι συνεισφέρουν

εποικοδομητικά στην τοπική ανάπτυξη και την αστική διακυβέρνηση. Αυτό, όμως,

συναρτάται άρρηκτα με την παράλληλη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

1.4  Ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών

Ένα θεμελιώδες ζήτημα με το οποίο οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες έρχονται

αντιμέτωπες είναι εκείνο της κοινωνικής συνοχής, με άλλα λόγια, η ύπαρξη μέσα

στην κοινωνία εκείνων των δομικών στοιχείων που δίνουν στα μέλη της το αίσθημα

ότι αποτελούν μέρος μιας κοινότητας. Οι κοινωνικοί δεσμοί είναι ιδιαιτέρως σημα-

ντικοί σε τοπικό επίπεδο, διότι εκεί οι άνθρωποι έχουν χειροπιαστή εμπειρία των

συνθηκών που ενδυναμώνουν ή αδυνατίζουν τέτοιους δεσμούς. Οι τοπικές αρχές –

ανεξαρτήτως του εύρους των αρμοδιοτήτων τους – αντιμετωπίζουν το ουσιώδες

ζήτημα να καλλιεργήσουν  στον τοπικό πληθυσμό αισθήματα αμοιβαιότητας και

αλληλοϋποστήριξης. Το έργο αυτό καθίσταται περισσότερο δύσκολο, καθώς οι
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ευρωπαϊκές κοινωνίες πρέπει να προσαρμοστούν σε έναν αριθμό αλλαγών που μετα-

βάλλουν το πλαίσιο στο οποίο αυτό πραγματοποιείται, όπως:

■ Η αυξανόμενη πολυμορφία μεταξύ του πληθυσμού (διαφορετικοί τρόποι

ζωής, κοινωνικές φιλοδοξίες, θρησκευτικές και φιλοσοφικές αναζητήσεις).

■ Οι παραδοσιακές δομές (εκκλησία, οικογένεια, σχολείο, στρατός, συνδικάτα

και πολιτικά κόμματα) που αποδυναμώνονται ή αντιλαμβάνονται τη δυσκολία

να λειτουργήσουν, όπως παλιότερα, καθώς το νέο οικονομικό πλαίσιο, η

υψηλή γεωγραφική κινητικότητα και ο αυξανόμενος ατομικισμός υπονομεύ-

ουν την κοινωνική συνοχή.

■ Η έλλειψη αναλυτικού ή εννοιολογικού πλαισίου που θα επέτρεπε στον πλη-

θυσμό και στις αρχές να αντιληφθούν και να ελέγξουν τις τρέχουσες εξελί-

ξεις και να αποφασίσουν πώς να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ενότητας σε

μια πολυπολιτισμική κοινωνία.

■ Η ύπαρξη σοβαρών οικονομικών προβλημάτων (οικονομική ανασφάλεια,

έλλειψη κατάρτισης και διακρίσεις στην αγορά εργασίας).

■ Η πληθυσμιακή αύξηση (μεγάλες οικογένειες, οικογενειακή επανένωση).

■ Η δημιουργία γκέτο (άνθρωποι που είναι πρόθυμοι ή αναγκάζονται να παρα-

μείνουν στις ίδιες γειτονιές).

■ Οι δυσκολίες στην ενσωμάτωση της νεολαίας (αντικοινωνική συμπεριφορά,

παραβατικότητα, φτωχές επιδόσεις στο σχολείο).

Παράλληλα, υφέρπει μια σύγκρουση ιδεών μεταξύ εκείνων που ευνοούν την

προώθηση του πολιτιστικού πλουραλισμού και αυτών που αφορούν την πολιτιστική

συνοχή. Η συζήτηση για την πολυπολιτισμικότητα είναι ένδειξη αυτής της διαμά-

χης. Η κοινωνική συνοχή, βασισμένη σε μια σειρά κοινών πολιτιστικών αναφορών,

προκαλεί το ενδιαφέρον ομάδων πληθυσμού με μεταναστευτικό υπόβαθρο, που

διατρέχουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, εξαιτίας της αβέβαιης οικο-

νομικής τους κατάστασης.

Με δεδομένο, λοιπόν, αφενός, όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, ότι η πολιτι-

στική πολυμορφία είναι ένα οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό αγαθό που χρειά-

ζεται να λαμβάνεται υπόψη και του οποίου το δυναμικό πρέπει να αξιοποιείται,

και, αφετέρου, ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος βασίζεται στο σεβασμό των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, αντανακλώντας την

πιο παραδοσιακή και πλέον θεμελιώδη μορφή δημοκρατικής ανταλλαγής που

βασίζεται στη συλλογική δράση όλων των επιμέρους πολιτιστικών κοινοτήτων, οι

τοπικές αρχές καλούνται, στο πλαίσιο του σχεδιασμού των δράσεων διαπολιτισμι-

κού χαρακτήρα σε κάθε τομέα της δημόσιας ζωής, να κάνουν επαφές με όλες τις
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πολιτιστικές ομάδες της εδαφικής τους επικράτειας με σκοπό12:

(α) την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών και της συνοχής της κοινότητας

συνολικά.

(β) την αποφυγή δημιουργίας κοινωνικού περιθωρίου. Η δημιουργία δεσμών

με τους ανθρώπους τους οποίους είναι δύσκολο να προσεγγίσεις γίνεται

μέσω μιας ομάδας στην οποία ανήκουν.

(γ) τον καθορισμό των αναγκών αυτών των ανθρώπων. Μόνο διαθέτοντας ένα

εύρος επαφών με αυτές τις ομάδες οι τοπικές αρχές μπορούν να διαδραματί-

σουν το ρόλο τους ως αμερόληπτα μέρη, προσπαθώντας να λάβουν εξίσου

υπόψη τους τα συμφέροντα  όλων των κατοίκων τους. Έτσι, ο διαπολιτισμικός

διάλογος γίνεται ένα πρακτικό μέσο που καταδικάζει την αδιαλλαξία και τις

διακρίσεις, κυρίως εκείνων που βασίζονται στην εθνοτική καταγωγή και τη

θρησκεία, και αποτελεί αφ’ εαυτού ένα εργαλείο για τη διαχείριση της πολυ-

μορφίας και της συνοχής. 

1.5  Συμπέρασμα

Εάν οι τοπικές αρχές πρόκειται να φανούν αποτελεσματικές στην προώθηση και

αξιοποίηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, ως εργαλείου δημιουργίας ενός συμμετο-

χικού, χωρίς αποκλεισμούς, δημόσιου χώρου και, κατά συνέπεια, ως ευκαιρίας

αξιοποίησης του πολιτιστικού πλούτου που προκύπτει από αυτή τη γόνιμη συνεύ-

ρεση των πολιτιστικά διαφορετικών ταυτοτήτων, θα πρέπει, μέσω του σεβασμού της

πολιτιστικής πολυμορφίας και της ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής, και της

ανάληψης των σχετικών δράσεων σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής (π.χ.

πολιτισμό και τέχνες, απασχόληση, νεολαία, εκπαίδευση), να αρχίσουν να δημιουρ-

γούν ένα αίσθημα του ανήκειν και της συλλογικότητας μεταξύ όλων των μελών των

τοπικών κοινωνιών τους, αναδεικνύοντας μέσω αυτών, τα κοινά συμφέροντα που τα

συνέχουν13.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
◗ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

2.1  Ευρωπαϊκή Ένωση

Στις 27 Σεπτεμβρίου του 2004, ο Ευρωπαίος Επίτροπος σε θέματα Εκπαίδευσης

και Πολιτισμού, Jan Figel’, πρότεινε, ενώπιον των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου, την ιδέα για ένα Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Δύο χρόνια αργό-

τερα, και αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε περισσότερες από 350 απαντήσεις από

πολίτες και οργανώσεις από ολόκληρη την Ευρώπη στην πρόσκλησή της για την υπο-

βολή ιδεών για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου σε πανευρωπαϊκό επί-

πεδο, εκδίδεται η υπ’ αριθ. 1983/2006/ΕΚ απόφαση του Συμβουλίου και του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου του 2006, η οποία ανακηρύσσει το 2008

ως Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου14. 

2.1.1 Το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου
και η  Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Πολιτισμό

Το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (ΕΕΔΔ) εντάσσεται στο πλαίσιο της

πρώτης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον πολιτισμό σε έναν παγκοσμιοποιημένο

κόσμο. Στις 10 Μαΐου του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από εκτεταμένη δια-

βούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εξέδωσε πολιτική διακήρυξη με τίτλο

Μια Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό την Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, όπου επι-

σημαίνονται τρεις βασικοί στόχοι που συνθέτουν μια πολιτιστική στρατηγική για τα

ευρωπαϊκά όργανα, τα κράτη-μέλη και τον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών:

1. Προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου.

2. Προώθηση του πολιτισμού ως καταλύτη δημιουργικότητας στο πλαίσιο της

στρατηγικής της Λισσαβόνας.

3. Προώθηση του πολιτισμού ως ζωτικής παραμέτρου των διεθνών σχέσεων

της Ένωσης.

Ενώ η πολιτιστική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει την ανάγκη

της αποδοχής της πολυμορφίας στο εσωτερικό της, εξετάζει, επίσης, το ζήτημα της

εξωτερικής διάστασης του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Μάλιστα, προτείνονται μέτρα

προκειμένου ο πολιτισμός να αποκτήσει μεγάλη βαρύτητα στον πολιτικό διάλογο

μεταξύ των χωρών-εταίρων και των διαφόρων περιοχών σε όλο τον κόσμο, προωθώ-

ντας τις πολιτισμικές ανταλλαγές και ενσωματώνοντας συστηματικά τον πολιτισμό
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στα αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουρ-

γία ενός πολιτιστικού ταμείου για τη στήριξη των δράσεων στις χώρες της Κεντρικής

και Ανατολικής Ευρώπης, ενώ υποδεικνύεται ο μηχανισμός της «ανοιχτής μεθόδου

συντονισμού»15 ως ενός συστήματος συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα παιδείας και κατάρτισης, νεολαίας και κοινωνικής

προστασίας. Τέλος, η ευρωπαϊκή στρατηγική αποσκοπεί στη στενότερη συμμετοχή

του πολιτιστικού τομέα στις ευρωπαϊκές υποθέσεις και στην καθιέρωση δομών δια-

λόγου και συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω ενός Φόρουμ για τον
Πολιτισμό.

2.1.2  Στόχοι και Δράσεις του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου

Εκτός από βασική παράμετρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον πολιτισμό, τα

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακήρυξαν το 2008 ως ΕΕΔΔ και για τους ακόλου-

θους λόγους: Από τη μια μεριά, η αναγνώριση της σύνδεσης του διαπολιτισμικού

διαλόγου με την θεμελιώδη αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει τους λαούς

πιο κοντά, κάτι που προϋποθέτει διάλογο με σκοπό όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και

όσοι ζουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο

στη διαχείριση της πολυμορφίας των κρατών-μελών της, η οποία εμπλουτίζεται από

τη δυναμική και τις αλλαγές που έφερε η παγκοσμιοποίηση. και, από την άλλη

μεριά, η σύλληψη του διαπολιτισμικού διαλόγου ως εργαλείου  για την υλοποίηση

μιας σειράς στρατηγικών προτεραιοτήτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση16. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ΕΕΔΔ, κύριος στόχος του ΕΕΔΔ είναι, αφε-

νός, η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου ως ενός εργαλείου για τους Ευρω-

παίους πολίτες και για όλους όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκτήσουν

γνώση και ικανότητες για να αντιμετωπίσουν ένα περισσότερο ανοιχτό και περισσό-

τερο πολύπλοκο πολιτιστικό περιβάλλον, και, αφετέρου, η ευαισθητοποίηση των

Ευρωπαίων πολιτών για τη σημασία της ανάπτυξης μιας ενεργού ευρωπαϊκής ιδιότη-

τας του πολίτη, ανοιχτής στον υπόλοιπο κόσμο, με σεβασμό στην πολιτιστική πολυ-

μορφία και στις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασική ομάδα-στόχος αυτής

Δ√¶π∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ∫∞π ¢π∞¶√§πΔπ™ªπ∫√Δ∏Δ∞
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15 Διαδικασία σύγκλισης πολιτικών που αποτελεί μέρος του μη δεσμευτικού κοινοτικού κεκτημένου. Με

αφετηρία την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση επεκτάθηκε στο πεδίο της κοινωνικής

ένταξης και της κοινωνικής προστασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασί-

ζεται κυρίως στις αρχές, πρώτον, της επικουρικότητας, δεύτερον, της εθελούσιας σύγκλισης μέσω

αμοιβαίας εκμάθησης (mutual learning) στη βάση βέλτιστων πρακτικών (best practices) κάθε κρά-

τους-μέλους, τρίτον, της αξιολόγησης μέσω των κοινά αποδεκτών ευρωπαϊκών κοινωνικών δεικτών

και, τέλος, τέταρτον, της ολοκληρωμένης προσέγγισης, δηλαδή της αναφοράς σε ενιαίους και ποσο-

τικοποιημένους στόχους μέσω του συντονισμού επιμέρους πολιτικών.
16 Βλ. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the European Year of Intercultural Dialogue

(2008), COM (2005) 467, Βρυξέλλες  5 Οκτωβρίου 2005.



της πρωτοβουλίας είναι η νεολαία αλλά και οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ενώ οι

οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στις σχετικές

δράσεις σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι δε κύριοι φορείς υλοποίησης

των επιμέρους δράσεων είναι η Γενική Δ/νση για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε κοινοτικό επίπεδο, ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας

του Υπουργείου Πολιτισμού ή Παιδείας του κάθε κράτους-μέλους και οι οργανώσεις

της κοινωνίας πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, ως γενικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Δια-

λόγου καθορίζονται οι εξής17:

(α) προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου ως διαδικασίας με την οποία όλοι όσοι

ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αντεπε-

ξέρχονται σε ένα πιο ανοικτό αλλά και πιο πολύπλοκο πολιτιστικό περιβάλλον, όπου,

στα διάφορα κράτη μέλη καθώς και εντός του εκάστοτε κράτους-μέλους, συνυπάρ-

χουν διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες και πεποιθήσεις,

(β) προβολή του διαπολιτισμικού διαλόγου ως ευκαιρίας για όσους ζουν στην Ευρω-

παϊκή Ένωση να αποκομίζουν όφελος από μια διαφοροποιημένη και δυναμική κοι-

νωνία και να συνεισφέρουν σε αυτήν, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο

κόσμο,

(γ) ευαισθητοποίηση όλων όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως των νέων, στη

σημασία της ανάπτυξης ενεργού ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη που είναι ανοικτή

στον κόσμο, σέβεται την πολιτιστική ποικιλομορφία και βασίζεται σε αξίες που είναι

κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ

και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(δ) προβολή της συμβολής των διαφόρων πολιτισμών και μορφών έκφρασης της

πολιτισμικής ποικιλομορφίας, στην κληρονομιά και στους τρόπους ζωής των κρατών

μελών.

Οι δε ειδικότεροι στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσ-

διορίστηκαν ως ακολούθως:

(α) επιδίωξη της ευαισθητοποίησης όλων όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως

των νέων, στη σπουδαιότητα της συμμετοχής στο διαπολιτισμικό διάλογο στην καθη-

μερινή ζωή τους,

(β) προσπάθεια ώστε να εντοπίζονται, να ανταλλάσσονται και να τυγχάνουν προβολής

ευρωπαϊκής αναγνώρισης οι βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση του διαπολιτι-

σμικού διαλόγου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μεταξύ των νέων και

των παιδιών,
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(γ) ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης ως σημαντικού μέσου διδασκαλίας σχετικά

με την ποικιλομορφία και τη μεγαλύτερη κατανόηση άλλων πολιτισμών, και ανά-

πτυξη δεξιοτήτων και βέλτιστων κοινωνικών πρακτικών, καθώς και προβολή του

κεντρικού ρόλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην προώθηση της αρχής της

ισότητας και της αμοιβαίας κατανόησης,

(δ) αύξηση της προβολής, της συνοχής και της προώθησης όλων των κοινοτικών

προγραμμάτων και δράσεων που συμβάλλουν στο διαπολιτισμικό διάλογο, και εξα-

σφάλιση της συνέχειάς τους, και 

(ε) συμβολή στη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων του διαπολιτισμικού διαλόγου με τη

συνεργασία μεταξύ ευρέως φάσματος ενδιαφερομένων παραγόντων από διάφορους

τομείς.

Τα μέτρα που αφορούν στην υλοποίηση των ανωτέρω στόχων εντάσσονται στο

πλαίσιο τεσσάρων δράσεων18: 

(Α) Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο: Ένας περιορισμένος αριθμός

εμβληματικών δράσεων ευρωπαϊκής εμβέλειας που αποβλέπει στην ευαισθητοποί-

ηση, ιδιαίτερα των νέων, στους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού

Διαλόγου μπορεί να επωφεληθεί από κοινοτική επιδότηση ύψους 80% του συνολι-

κού κόστους κατ’ ανώτατο όριο. Αυτές οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν εκδη-

λώσεις, συμπεριλαμβανομένης κοινοτικής εκδήλωσης για τα εγκαίνια και τη λήξη

του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου σε συνεργασία με τις εκάστοτε

Προεδρίες στη διάρκεια του έτους 2008. Ενδεικτικά, περίπου το 30% του συνολικού

προϋπολογισμού που χορηγείται θα αφιερωθεί στις δράσεις αυτές.

(Β) Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις σε εθνικό επίπεδο: Δράσεις σε εθνικό επίπεδο με

έντονη ευρωπαϊκή διάσταση μπορούν να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για

να επωφεληθούν από κοινοτική ενίσχυση ύψους 50 % του συνολικού κόστους κατ’

ανώτατο όριο. Αυτές οι δράσεις θα αφορούν ειδικότερα τη συγχρηματοδότηση μίας

εθνικής πρωτοβουλίας ανά κράτος μέλος. Ενδεικτικά, περίπου το 30 % του συνολι-

κού προϋπολογισμού που χορηγείται θα αφιερωθεί στις δράσεις αυτές. 

(Γ) Δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο:

1. Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που περιλαμβάνουν:

α) εκστρατεία πληροφόρησης συντονισμένη σε κοινοτική κλίμακα και αρθρωμένη

στα επί μέρους κράτη-μέλη, θεμελιωμένη στις βέλτιστες πρακτικές διαπολιτιστικού

διαλόγου σε όλα τα επίπεδα·

β) συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τα μέσα ενημέρωσης, τα εκπαιδευτικά ιδρύ-

ματα και άλλους εταίρους της κοινωνίας των πολιτών για τη διάδοση των πληροφο-

Δ√¶π∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ∫∞π ¢π∞¶√§πΔπ™ªπ∫√Δ∏Δ∞
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ριών σχετικά με το ΕΕΔΔ·

γ) σχεδιασμός λογότυπου και συνθημάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε δραστη-

ριότητα, συνδεδεμένης με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, και παρα-

γωγή εργαλείων προώθησης, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε ολόκληρη την Κοινότητα·

δ) κατάλληλα μέτρα για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και την ενίσχυση της

προβολής των κοινοτικών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών που συμβάλ-

λουν στους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου και για την

παροχή ευρωπαϊκής αναγνώρισης στις βέλτιστες πρακτικές, ιδίως μεταξύ των νέων

και των παιδιών·

ε) διάδοση παιδαγωγικού υλικού και εργαλείων προοριζόμενων κατά προτεραιότητα,

και απευθυνόμενων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία ευνοούν την ανταλλαγή

απόψεων σχετικά με την πολιτιστική ποικιλομορφία και το διαπολιτισμικό διάλογο·

στ) δημιουργία πύλης στο διαδίκτυο, η οποία θα παρέχει στο ευρύ κοινό πρόσβαση

στις δράσεις διαπολιτισμικού διαλόγου και θα καθοδηγεί τους υποβάλλοντες σχέδια

σχετικά με το διαπολιτισμικό διάλογο στα διάφορα συναφή κοινοτικά προγράμματα

και δράσεις.

2) Άλλες δράσεις:

Έρευνες, μελέτες κοινοτικής κλίμακας και διαβουλεύσεις με διακρατικά δίκτυα

και ενδιαφερόμενους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την αξιολό-

γηση και τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με την προετοιμασία, την αποτελεσματικό-

τητα, τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου, ούτως ώστε

να δημιουργηθούν οι βάσεις για τη μακροπρόθεσμη συνέχειά του.

3) Η χρηματοδότηση θα έχει γενικά τη μορφή άμεσης αγοράς των αγαθών και υπηρε-

σιών μέσω πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανοικτής ή/και κλειστής διαδικα-

σίας. Θα μπορεί επίσης να λάβει τη μορφή επιδοτήσεων. Οι χρηματοδοτικοί πόροι

που διατίθενται για εκστρατείες πληροφόρησης και διαφήμισης δεν θα υπερβαίνουν

το 40% του συνολικού προϋπολογισμού.

(Δ) Δράσεις που λαμβάνουν κοινοτική μη οικονομική υποστήριξη.

Η Κοινότητα θα μπορούσε να χορηγήσει μη οικονομική υποστήριξη, συμπεριλαμ-

βανομένης της γραπτής άδειας για τη χρησιμοποίηση του λογοτύπου, καθώς και

άλλου υλικού σχετικού με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, σε πρωτο-

βουλίες που προέρχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, εφόσον οι

τελευταίοι μπορούν να εγγυηθούν στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες διεξά-

γονται ή θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του 2008 και μπορούν να συμβάλουν

αισθητά στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλό-

γου. Οι πρωτοβουλίες που οργανώνονται σε τρίτες χώρες, σε σύνδεση ή συνεργασία

με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, χωρίς να υποστηρίζονται οικονο-

μικά, θα μπορούν επίσης να τύχουν μη οικονομικής υποστήριξης εκ μέρους της
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Κοινότητας και να χρησιμοποιούν το λογότυπο και λοιπό σχετικό υλικό με το Ευρω-

παϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου.

2.2  Συμβούλιο της Ευρώπης

Η έννοια του διαπολιτισμικού διαλόγου αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα

για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Κατά την 118η Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών

των 47 κρατών-μελών του οργανισμού στο Στρασβούργο (6-7 Μαΐου 2008) παρουσιά-

στηκε η Λευκή Βίβλος για το Διαπολιτισμικό Διάλογο, η οποία δίνει εκείνες τις

κατευθύνσεις για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, της αμοιβαίας κατα-

νόησης και ανοχής, στη βάση των κύριων αξιών του οργανισμού, όπως αυτές δια-

μορφώθηκαν μέσα από τα βασικά κείμενά του τα τελευταία 50 χρόνια.

2.2.1 Στόχοι και όροι του Διαπολιτισμικού Διαλόγου μέσα από τα βασικά κείμενα
του Συμβουλίου της Ευρώπης 

Η προσέγγιση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το διαπολιτισμικό διάλογο βασί-

ζεται σε αρχές που έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας με το πέρασμα των ετών και

βρήκαν έκφραση, γενικότερα, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιω-

μάτων, και, ειδικότερα σε κείμενα του οργανισμού, όπως στην Ευρωπαϊκή Πολιτι-

στική Σύμβαση (Παρίσι, 19 Δεκεμβρίου 1954) που υπογράφηκε από 48 χώρες, και

αποτελεί τη βάση για τη διακυβερνητική συνεργασία όλων των χωρών της Ευρώπης,

προσδιορίζοντας την αμοιβαία κατανόηση ως κεντρικό στόχο της ευρωπαϊκής ανταλ-

λαγής και συνεργασίας στα πεδία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης19. στη Διακή-

ρυξη της Οπατίγια (Κροατία) για το Διαπολιτισμικό Διάλογο (22 Οκτωβρίου 2003),

όπου για πρώτη φορά το Συμβούλιο της Ευρώπης ορίζει ρητά την έννοια του διαπο-

λιτισμικού διαλόγου20. και στη Διακήρυξη του Φάρο (Πορτογαλία) για την Στρατηγική

του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ανάπτυξη του Διαπολιτισμικού Διαλόγου (28

Οκτωβρίου 2005), η οποία υιοθετήθηκε στο κλείσιμο των εργασιών της 50ης

Επετείου από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης.

Μέσα από τα ανωτέρω κείμενα αναδύονται οι βασικοί στόχοι και οι όροι για την

ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου. Σε γενικές γραμμές, τονίζεται ότι ο στόχος
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του διαπολιτισμικού διαλόγου είναι να μάθουμε να ζούμε μαζί ειρηνικά και εποικο-

δομητικά  σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο και να αναπτύξουμε μια αίσθηση της κοι-

νότητας και του ανήκειν. Ο διαπολιτισμικός διάλογος θεωρείται, επίσης, εργαλείο για

την αποτροπή και την επίλυση των συγκρούσεων με την εμβάθυνση του σεβασμού

για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Πιο συγκεκρι-

μένα, στα βασικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης τίθενται οι  εξής στόχοι: 

■ Η συμμετοχή σε κοινά οράματα για τον κόσμο, η κατανόηση και η μάθηση

από εκείνους που δεν βλέπουν τον κόσμο από την ίδια οπτική με εμάς.

■ Η ανάδειξη των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των πολιτιστικά δια-

φορετικών παραδόσεων και αντιλήψεων.

■ Η επίτευξη μιας συναίνεσης ώστε οι διενέξεις να μην επιλύονται με τη χρήση

της βίας.

■ Η συνδρομή όλων στη διαχείριση της πολιτιστικής πολυμορφίας με δημο-

κρατικό τρόπο, κάνοντας τις αναγκαίες προσαρμογές σε όλα τα είδη των υφι-

στάμενων κοινωνικών και πολιτικών δομών.

■ Η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα σε εκείνους που αντιλαμβάνονται την

πολυμορφία ως απειλή και εκείνους που την αντιμετωπίζουν ως πλούτο.

■ Η κοινή κτήση βέλτιστων πρακτικών, ιδιαίτερα σε πεδία του διαπολιτισμικού

διαλόγου, στη δημοκρατική διαχείριση της κοινωνικής πολυμορφίας και

στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής.

■ Η κοινή ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών.

Όσον αφορά στους όρους και τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν έναν αληθινό δια-

πολιτισμικό διάλογο, βάσει της υφιστάμενης εμπειρίας, θα μπορούσε να προταθούν

τα εξής:

■ Αναγνώριση της ίσης αξιοπρέπειας όλων των συμμετεχόντων.

■ Εθελοντική συμμετοχή στο διάλογο.

■ Εκατέρωθεν διαφάνεια, περιέργεια και δέσμευση και απουσία επιθυμίας

κυριαρχίας στο διάλογο.

■ Ετοιμότητα να προσεγγισθούν πολιτιστικές ομοιότητες και διαφορές.

■ Ελάχιστος βαθμός γνώσης για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκατέρωθεν

πολιτισμών.

■ Ικανότητα ανεύρεσης κοινής γλώσσας για την κατανόηση και το σεβασμό των

πολιτιστικών διαφορών.
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2.2.2  Η Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Διαπολιτισμικό Διάλογο

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση, επικοινωνία και κατανόηση αποτελούν αντικείμενα

διεθνούς συνεργασίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, οι έννοιες του «διαλόγου

πολιτισμών» και του «διαπολιτισμικού διαλόγου» μόλις πρόσφατα άρχισαν να εμφα-

νίζονται στην πολιτική θεματολογία των διεθνών ιδρυμάτων.  Πράγματι, στην Πρώτη

Σύνοδο Κορυφής οι Αρχηγοί των Κρατών και Κυβερνήσεων των κρατών-μελών του

Συμβουλίου της Ευρώπης (1993) επιβεβαίωσαν ότι η πολιτιστική πολυμορφία χαρα-

κτηρίζει την πλούσια κληρονομιά της Ευρώπης και ότι η ανοχή αποτελεί εγγύηση

μιας ανοιχτής κοινωνίας. Απόρροια αυτής της δήλωσης ήταν η υπογραφή της Σύμβα-

σης-Πλαίσιο για τη Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (1995) και η Σύσταση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον του Ρατσισμού και της Αδιαλλαξίας (ECRI), καθώς

και η έναρξη της Εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Νεολαίας εναντίον του Ρατσισμού,

του Αντισημιτισμού, της Ξενοφοβίας και της Αδιαλλαξίας («Όλοι Διαφορετικοί-Όλοι

Ίσοι»).

Ωστόσο, μετά από συνέδρια και ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τη

δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα, μόλις στην Τρίτη Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών

και Κυβερνήσεων των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έλαβε χώρα

στη Βαρσοβία τον Μάιο του 2005, υποστηρίχθηκε ρητά σε σχέδιο δράσης ο διαπολι-

τισμικός διάλογος – μαζί με τον πολιτικό και διαθρησκευτικό διάλογο – ως μέσο δια-

σφάλισης ότι η πολυμορφία των ευρωπαϊκών πολιτισμών γίνεται πηγή αμοιβαίου

εμπλουτισμού. Η Σύνοδος Κορυφής δεσμεύτηκε επίσης σε ένα νέο διάλογο ανάμεσα

στα ευρωπαϊκά κράτη και τις γειτονικές περιφέρειές τους – τη Νότια Μεσόγειο, τη

Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία. Έκτοτε, η προώθηση του διαπολιτισμικού δια-

λόγου αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα για την Επιτροπή των Υπουργών του

Συμβουλίου της Ευρώπης.  

Το επόμενο συνέδριο των αρμόδιων για τις Πολιτιστικές Υποθέσεις Υπουργών

(Φάρο, 27-28 Οκτωβρίου 2005) ήταν σταθμός-ορόσημο για την υλοποίηση αυτής της

πολιτικής, καθώς η Διακήρυξη του Φάρο περιείχε μια στρατηγική για την ανάπτυξη

του διαπολιτισμικού διαλόγου21, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Συμβου-

λίου της Ευρώπης για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρα-

τίας και του κράτους δικαίου, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, της ειρήνης

και της σταθερότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση

του διαπολιτισμικού διαλόγου χαρακτηρίζεται από τρεις βασικές παραμέτρους: την

αξιακή του βάση, την διατομεακή φύση του και τις διαφορετικές γεωγραφικές δια-

στάσεις του.
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(α) Η Αξιακή Βάση του Διαπολιτισμικού Διαλόγου

Στο πρώτο μέρος της Διακήρυξης του Φάρο τονίζεται ότι ο διαπολιτισμικός διάλο-

γος δεν είναι ούτε έκφραση αλλά ούτε και οδηγεί σε πολιτιστικό σχετικισμό. Ο διά-

λογος πρέπει να βασίζεται στις αρχές της οικουμενικότητας και της άρρηκτης ενότη-

τας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Το

Συμβούλιο της Ευρώπης απορρίπτει την ιδέα της σύγκρουσης των πολιτισμών και

εκφράζει την πεποίθησή του ότι, αντιθέτως, η δέσμευση στη πολιτιστική συνεργασία

– με την ευρύτερη έννοια του όρου – και ο διαπολιτισμικός διάλογος θα ωφελήσουν

την ειρήνη και τη διεθνή σταθερότητα μακροπρόθεσμα22. 

(β) Η Διατομεακή Φύση του Διαπολιτισμικού Διαλόγου

Στο τρίτο μέρος της Διακήρυξης του Φάρο υπογραμμίζονται τα εργαλεία υλοποίη-

σης των βασικών αρχών της. Η πολιτική του Συμβουλίου της Ευρώπης για το διαπο-

λιτισμικό διάλογο, επισημαίνεται, δεν αποτελεί «άλλη» μια θεματική, δίπλα στις

άλλες υφιστάμενες πολιτικές του. Τουναντίον, η στρατηγική για το διαπολιτισμικό

διάλογο θεωρείται διατομεακή και επηρεάζει την ατζέντα όλων ουσιαστικά των

πολιτικών πεδίων και θεσμικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στην πράξη,

ο οργανισμός επιστρατεύει κάθε διαθέσιμο εργαλείο του προς αυτή την κατεύθυνση:

■ Νομικά εργαλεία, που θέτουν συγκεκριμένους όρους για την αλληλόδραση

μεταξύ μειονοτικών πολιτιστικών ταυτοτήτων και πολιτισμών της εκάστοτε

πλειοψηφίας, όπως η Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών

Μειονοτήτων ή ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές

Γλώσσες.

■ Καταστατικές πράξεις, όπως οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ή οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενα-

ντίον του Ρατσισμού και της Αδιαλλαξίας.

■ Μακροπρόθεσμα Προγράμματα Δράσης, όπως εκείνα που αφορούν την εκπαί-

δευση στη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, την κατάρτιση καθηγητών για τη

διαπολιτισμική μάθηση και τη διδασκαλία της ιστορίας, τις διακοινοτικές

σχέσεις, το πρόγραμμα για τα επικοινωνιακά εργαλεία των εθνικών προγραμ-

μάτων για τους τσιγγάνους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ή συγκεκριμένα

προγράμματα που διαχειρίζονται το Κέντρο Βορρά-Νότου, το Ευρωπαϊκό

Κέντρο για τις Σύγχρονες Γλώσσες και τα δύο Κέντρα της Ευρωπαϊκής

Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

■ Ξεχωριστές πρωτοβουλίες μεγάλης δημοσιότητας, όπως το υπουργικό συνέδριο

του Φάρο (2005), ή το συνέδριο με θέμα Διάλογος Πολιτισμών και Διαθρησκευ-
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τική Συνεργασία (Νόβγκοροντ 2006), η πρωτοβουλία Διαπολιτισμικός Διάλογος
και Αποτροπή Συγκρούσεων που ξεκίνησε το 2002, την επαύριον της 11ης

Σεπτεμβρίου του 2001, και ολοκληρώθηκε το 2006, έχοντας διενεργήσει

έρευνα καλών πρακτικών (2005), προωθήσει τις πρωτοβουλίες Shared Cities
& Peace Cradles και το πιλοτικό σχέδιο Σεράγεβο: Η Διαπολιτισμική Πόλη του
Συμβουλίου της Ευρώπης, και διοργανώσει εκθέσεις με θέμα Ιστορίες Διαλό-
γου (2003-2005), κοινές πρωτοβουλίες για τη Νεολαία και τον Πολιτισμό,

Συνάντηση Ειδημόνων (Στρασβούργο, Οκτώβριος 2002), και τρία Διαπολιτι-
σμικά Φόρουμ με τις εξής θεματικές: Επανεξετάζοντας Στερεότυπα: Οικοδομώ-
ντας Διαπολιτισμικό και Διαθρησκευτικό Διάλογο (Σεράγεβο, Βοσνία και Ερζε-

γοβίνη, 10-12 Δεκεμβρίου 2003)23, Βασικές Αξίες για το Διαπολιτισμικό Διά-
λογο: Προς μια Ευρώπη όλων των Πολιτών (Σικελία, 14-17 Νοεμβρίου 2004)24

και Προωθώντας το Διαπολιτισμικό Διάλογο μεταξύ των Γενεών (Βουκουρέστι,

17-18 Μαρτίου 2006)25.

■ Ατομικές δράσεις, ως μέρος άλλων προγραμμάτων, αλλά απόλυτα σχετικές με

την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου (π.χ. European Language

Portfolio).

■ Συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η πρωτοβουλία των Διαπολιτισμι-

κών Πόλεων (βλ. παρακάτω).

■ Ειδικές δράσεις, όπως συναντήσεις με εκπροσώπους μη ευρωπαϊκών διε-

θνών οργανισμών, που συνήθως οδηγούν σε περισσότερο διαρθρωμένα προ-

γράμματα.

Για τη διασφάλιση της συνοχής των ανωτέρω εργαλείων διορίστηκε Συντονιστής για
το Διαπολιτισμικό Διάλογο (η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Κληρο-

νομιάς, Νεολαίας και Αθλητισμού) και δημιουργήθηκε διυπηρεσιακή Ομάδα για το

Διαπολιτισμικό Διάλογο ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών.

(γ) Η Γεωγραφική Διάσταση του Διαπολιτισμικού Διαλόγου
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Conflict Prevention Project: 3rd Intercultural Forum, Promoting Intercultural Dialogue Between
Generations, Βουκουρέστι, 17-18 Μαρτίου 2006.
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Η στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης προσδιορίζει τρία επίπεδα που είναι

σημαντικά για μια συνεκτική πολιτική προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου:

■ Διαπολιτισμικός διάλογος μέσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως ο διάλογος

ανάμεσα σε πλειοψηφικές και μειονοτικές πολιτιστικές ταυτότητες στην ίδια

κοινότητα (π.χ. μεταναστευτικές κοινότητες, εθνικές μειονότητες, διαφορε-

τικά θρησκευτικά δόγματα).

■ Διαπολιτισμικός διάλογος ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς σε υπερε-

θνικό επίπεδο (π.χ. δραστηριότητες διαλόγου σε διεθνή πολιτιστικά προ-

γράμματα, σχέδια διασυνοριακών ανταλλαγών).

■ Διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ της Ευρώπης και των γειτονικών της περι-

φερειών.

(δ) Συνεργασία με άλλους εταίρους

Πράγματι, για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής προκρίθηκε, στο τρίτο μέρος

της Διακήρυξης, η σύνταξη της Λευκής Βίβλου Ολοκληρωμένων Πολιτικών για τη Δια-
χείριση της Πολιτιστικής Πολυμορφίας μέσω του Διαπολιτισμικού Διαλόγου και της
Αποτροπής των Συγκρούσεων και η δημιουργία νέων εργαλείων σε συνεργασία με

διαφορετικούς εταίρους. Η ‘Ανοιχτή Πλατφόρμα του Φάρο’, που δημιουργήθηκε με

την ΟΥΝΕΣΚΟ, δημιουργεί έναν ευέλικτο μηχανισμό συνεργασίας με διεθνείς εταί-

ρους για την ανάπτυξη μιας συντονισμένης και αποτελεσματικής προσέγγισης. Οι

διμερείς συμφωνίες που υπογράφηκαν από το Γενικό Γραμματέα του οργανισμού με

το Ευρωμεσογειακό Ίδρυμα Anna Lindh για το Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών και

με τον Εκπαιδευτικό, Πολιτιστικό και Επιστημονικό Οργανισμό της Αραβικής Ένω-

σης (ALESCO), παρέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης την πιθανότητα συμμετοχής

σε μια στενότερη συνεργασία με χώρες των νότιων ακτών της Μεσογείου και των

άλλων περιφερειών. 

Τέλος, το Μάιο του 2006, η Επιτροπή των αρμόδιων για τις Πολιτιστικές Υποθέσεις

Υπουργών ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη σύνταξη της Λευκής Βίβλου για το Διαπο-

λιτισμικό Διάλογο, ενώ το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα

Διάλογος Πολιτισμών και Διαθρησκευτική Συνεργασία, η επονομαζόμενη Διακήρυξη

του Φόρουμ του Βόλγα υπογράμμισε «τη σημασία των τοπικών και περιφερειακών

επιπέδων διακυβέρνησης στη διαχείριση της πολιτιστικής πολυμορφίας και στην

προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και το θεμελιώδη ρόλο που οι

τοπικές/περιφερειακές αρχές, εργαζόμενες στενά με άτομα και ομάδες της κοινω-

νίας πολιτών, πρέπει να διαδραματίσουν στη διαμόρφωση των σχετικών πολιτι-

κών»26.
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2.2.3 Η Λευκή Βίβλος του Συμβουλίου της Ευρώπης
για το Διαπολιτισμικό Διάλογο

Η ολοκλήρωση της σύνταξης και η δημοσίευση της Λευκής Βίβλου του Συμβου-

λίου της Ευρώπης για το Διαπολιτισμικό Διάλογο συνιστά την επιτομή της στρατηγι-

κής του οργανισμού στον τομέα της διαχείρισης της πολιτιστικής πολυμορφίας. Η

Επιτροπή των Υπουργών το Μάιο του 2006 επεσήμανε ότι η Λευκή Βίβλος θα αναδεί-

ξει τον τρόπο προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσα και μεταξύ των ευρω-

παϊκών κοινωνιών αλλά και το διάλογο μεταξύ της Ευρώπης και των γειτονικών

περιφερειών της. Η Λευκή Βίβλος καλείται να παρέχει σε πολιτικούς και διοικητι-

κούς αξιωματούχους, σε εκπαιδευτές, στα ΜΜΕ, στις οργανώσεις της κοινωνίας

πολιτών, καθώς και στις θρησκευτικές και μεταναστευτικές κοινότητες, στις οργα-

νώσεις νεολαίας και στους κοινωνικούς εταίρους καθοδήγηση πάνω στα αναλυτικά

και μεθοδολογικά εργαλεία και κριτήρια για την υλοποίηση των στόχων του διαπολι-

τισμικού διαλόγου. 

2.2.3.1  Η διαδικασία σύνταξης της Λευκής Βίβλου

Μετά την απόφαση των αρμόδιων για τις Πολιτιστικές Υποθέσεις Υπουργών το Μάιο

του 2006, ξεκίνησε μια μεγάλης κλίμακας διαβούλευση που διήρκησε από τον

Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2007, όπου συμμετείχαν όλες οι σχετικές διαρκείς

επιτροπές, μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και του Κογκρέσου των Τοπικών

και Περιφερειακών Αρχών και άλλων οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς

και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον του Ρατσισμού και της Αδιαλ-

λαξίας (ECRI), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων και ο Επίτρο-

πος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε όλα τα κράτη-

μέλη του οργανισμού, σε μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης  και του Κογκρέ-

σου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, σε εκπροσώπους θρησκευτικών και

μεταναστευτικών κοινοτήτων και πολιτιστικών και άλλων ΜΚΟ. Η συνολική διαδικα-

σία υπογράμμισε το έντονο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων αλλά και την πεποίθηση

ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο πλέον κατάλληλος οργανισμός για μια τέτοια

πρωτοβουλία. 

2.2.3.2  Τα προβληματικά σημεία του διαπολιτισμικού διαλόγου

Η διαβούλευση που προηγήθηκε της σύνταξης της Λευκής Βίβλου μεταξύ των

συμμετεχόντων μερών ανέδειξε έξι κοινούς βασικούς προβληματισμούς27:
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■ Τη συνειδητοποίηση της ανεπάρκειας των παλιών προσεγγίσεων για τη δια-

χείριση της πολιτιστικής πολυμορφίας, αφού τόσο η ‘πολυπολιτισμικότητα’

όσο και η έμφαση στη διαδικασία ‘αφομοίωσης’ θεωρήθηκαν ανεπαρκείς

για τις σύγχρονες ανάγκες.

■ Την αβεβαιότητα και αδυναμία προσδιορισμού της έννοιας ‘διαπολιτισμικός

διάλογος’ στην πράξη.

■ Την προσήλωση στις οικουμενικές αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης ως

μια μορφή ηθικής πυξίδας στις σύγχρονες πολιτιστικά πολύμορφες κοινω-

νίες.

■ Τη σταθερή προσήλωση στην φυλετική ισότητα ως του μόνου τρόπου συμ-

βίωσης στις σύγχρονες κοινωνίες.

■ Την επέκταση των πρακτικών διαπολιτισμικού διαλόγου σε όλους ανεξαιρέ-

τως τους τομείς της κοινωνίας  - γειτονιά, εργασιακό περιβάλλον, εκπαιδευ-

τικό σύστημα, κοινωνία πολιτών, νεολαία, ΜΜΕ, τέχνες και πολιτική.

■ Τη συγκέντρωση και διάχυση των καλών πρακτικών και εμπειριών.

2.2.3.3  Η έννοια του διαπολιτισμικού διαλόγου

Σε εννοιολογικό επίπεδο, η Λευκή Βίβλος ορίζει το διαπολιτισμικό διάλογο ως

«μια διαδικασία που περιλαμβάνει  μια ανοιχτή και πλήρους σεβασμού ανταλλαγή

απόψεων ανάμεσα σε άτομα και ομάδες με διαφορετικό εθνοτικό, πολιτιστικό, θρη-

σκευτικό και γλωσσικό υπόβαθρο και κληρονομιά, στη βάση της αμοιβαίας κατανόη-

σης και σεβασμού»28. Ο διαπολιτισμικός διάλογος προϋποθέτει ελευθερία και ικα-

νότητα έκφρασης, καθώς και προθυμία και δυνατότητα να εισακουσθούν οι απόψεις

των άλλων. Ο διαπολιτισμικός διάλογος συνεισφέρει στην πολιτική, κοινωνική, πολι-

τιστική και οικονομική ενσωμάτωση και παρέχει συνοχή στις πολιτιστικά διαφορετι-

κές κοινωνίες. 

2.2.3.4  Οι συνθήκες ύπαρξης του διαπολιτισμικού διαλόγου

Οι οικουμενικές αξίες που προάγονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης θεωρού-

νται εκ των ουκ άνευ όροι για την επικράτηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Σύμ-

φωνα με τη Λευκή Βίβλο, κανένας διάλογος δεν μπορεί να υπάρξει εάν απουσιάζουν

κάποιες από τις ακόλουθες αρχές29:

■ Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους

δικαίου.
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■ Ίση αξιοπρέπεια και αμοιβαίος σεβασμός.

■ Φυλετική ισότητα.

■ Άρση των εμποδίων που αποτρέπουν το διαπολιτισμικό διάλογο.

2.2.3.5  Πολιτικές προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου

Περαιτέρω, η διαδικασία σύνταξης της Λευκής Βίβλου ανέδειξε πέντε βασικές

πολιτικές προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου, οι οποίες μεταξύ τους αλληλο-

συμπληρώνονται και προϋποθέτουν τη σύμπραξη όλων των εταίρων. Πιο συγκεκρι-

μένα, ο διαπολιτισμικός διάλογος30:

■ Εξαρτάται από τη δημοκρατική διακυβέρνηση της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Ακρογωνιαίοι λίθοι μιας πολιτικής κουλτούρας που ασπάζεται την πολιτι-

στική πολυμορφία είναι οι αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου, του πλουραλισμού,

της ανοχής, των μη διακρίσεων και του αμοιβαίου σεβασμού.

■ Προϋποθέτει τη συμμετοχή και τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη. Η ιδιότητα

του πολίτη, στην ευρύτερη έννοιά της, συνιστά δικαίωμα και ευθύνη συμμε-

τοχής στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή και στις δημόσιες

υποθέσεις της κοινότητας μαζί με τους ‘άλλους’. Αυτό αποτελεί το κλειδί για

το διαπολιτισμικό διάλογο, επειδή μας προσκαλεί να σκεφθούμε τους

άλλους, όχι στερεοτυπικά ως ‘άλλους’, αλλά ως συμπολίτες μας. Η δημοκρα-

τική συμμετοχή συμβάλλει έτσι στην κοινωνική συνοχή.

■ Απαιτεί την απόκτηση διαπολιτισμικών ικανοτήτων. Οι ικανότητες που είναι ανα-

γκαίες για την ύπαρξη του διαπολιτισμικού διαλόγου δεν αποκτώνται αυτό-

ματα: χρειάζεται μάθηση, πρακτική και εξάσκηση καθημερινά. Οι δημόσιες

αρχές, οι εκπαιδευτικοί, οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, οι θρησκευτι-

κές κοινότητες, τα ΜΜΕ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την

επίτευξη των στόχων για την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου. Εδώ, η

διαθεσμική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΟΥΝΕΣΚΟ και άλλους

διεθνείς εταίρους είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη και χρήσιμη.

■ Χρειάζεται ανοιχτούς χώρους για διάλογο. Η επιτυχής διαπολιτισμική διακυ-

βέρνηση, σε κάθε επίπεδο, είναι συνάρτηση της δημιουργίας των ανάλογων

χώρων: δρόμοι, αγορές, καταστήματα, σπίτια, παιδικοί σταθμοί, σχολεία,

πανεπιστήμια, πολιτιστικά και κοινωνικά κέντρα, λέσχες νεολαίας, εκκλη-

σίες, συναγωγές, εργασιακοί χώροι, μουσεία, βιβλιοθήκες, ΜΜΕ κ.α.
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■ Επεκτείνεται στις διεθνείς σχέσεις. Η ισχύς των αρχών του διαπολιτισμικού

διαλόγου σε διεθνές επίπεδο είναι βασικός όρος για την εμβάθυνση της

αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών. Αυτό, άλλωστε, έχει καταδειχθεί

περίτρανα στα συμπεράσματα της Τρίτης Συνόδου Κορυφής του Συμβουλίου

της Ευρώπης στη Βαρσοβία το 2005 αλλά και σε μεταγενέστερα κείμενα του

οργανισμού.

2.2.3.6  Συστάσεις και πολιτικές κατευθύνσεις για μελλοντικές δράσεις

Στο τελευταίο, ουσιαστικά, τμήμα της Λευκής Βίβλου συγκεντρώνονται όλες εκεί-

νες οι συστάσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς σε καθένα από τα ανωτέρω πέντε

πολιτικά πεδία για την ανάληψη της κοινής ευθύνης τους κατά την υλοποίηση των

αρχών του διαπολιτισμικού διαλόγου31.

(α) Δημοκρατική διακυβέρνηση της πολιτιστικής πολυμορφίας

■ Ανάγκη ουδέτερου θεσμικού και νομικού πλαισίου σε εθνικό και τοπικό επί-

πεδο για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βάσει των αρχών της

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

■ Εσωτερική συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών που προωθούν το διαπο-

λιτισμικό διάλογο.

■ Ευαισθησία των δημόσιων αρχών στις προσδοκίες ενός πολιτιστικά πολύ-

μορφου πληθυσμού και διασφάλιση ότι η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρε-

σίες σέβεται τις δίκαιες αξιώσεις και εγγυάται την ανταπόκριση στα αιτήματα

όλων των ομάδων της κοινωνίας.

■ Σεβασμός στην πολιτιστική πολυμορφία στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου.

■ Ενθάρρυνση των δημόσιων αρχών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη

διευκόλυνση της πρόσβασης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θέσεις

ευθύνης, στο πλαίσιο της επαγγελματικής ζωής, των ενώσεων, της πολιτικής

και των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

(β) Δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και συμμετοχή

■ Ενθάρρυνση δημόσιων αρχών και όλων των κοινωνικών δυνάμεων για να

αναπτύξουν ένα πλαίσιο διαλόγου μέσω εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και

πρακτικών διευθετήσεων, εμπλέκοντας και τις μειονότητες.
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■ Κανένας αδικαιολόγητος περιορισμός στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων.

■ Οι δημόσιες αρχές να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή όλων όσοι είναι

νόμιμα κάτοικοι στη δημόσια ζωή σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης

της συμμετοχής στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές, βάσει των αρχών

της Σύμβασης για τη Συμμετοχή των Αλλοδαπών στη Δημόσια Ζωή σε Τοπικό

Επίπεδο.

■ Οι δημόσιες αρχές πρέπει να υποστηρίζουν αποτελεσματικά το έργο των

οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών κατά την προώθηση της συμμετοχής και

της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη, ιδιαίτερα εκείνων που εκπροσωπούν

ή εργάζονται με τη νεολαία και με άτομα που ανήκουν σε μειονότητες,

συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών.

■ Η τοπική αυτοδιοίκηση ενθαρρύνεται στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την

ενδυνάμωση μιας κουλτούρας δημοκρατικής συμμετοχής.

(γ) Μάθηση και διδασκαλία διαπολιτισμικών ικανοτήτων

■ Οι διαπολιτισμικές ικανότητες πρέπει να είναι μέρος της εκπαίδευσης της

δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

■ Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να χρησι-

μοποιήσουν τις βασικές ικανότητες για τη διαπολιτισμική επικοινωνία κατά

το σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα επί-

πεδα της εκπαίδευσης. 

■ Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στις εκπαιδευτι-

κές δραστηριότητες καλούνται να διασφαλίσουν ότι η μάθηση και η διδασκα-

λία της ιστορίας ακολουθούν τις συστάσεις της Επιτροπής των αρμόδιων για

τις Πολιτιστικές Υποθέσεις Υπουργών για τη διδασκαλία της ιστορίας και να

μην επικεντρώνονται στην ιστορία της δικής τους χώρας.

■ Η εκτίμηση του πολύμορφου πολιτιστικού υποβάθρου μας θα πρέπει να

περιλαμβάνει γνώση και κατανόηση των μεγάλων παγκόσμιων θρησκειών

και μη θρησκευτικών δογμάτων και το ρόλο τους στην κοινωνία.

(δ) Χώροι για το διαπολιτισμικό διάλογο

■ Οι δημόσιες αρχές και όλοι οι κοινωνικοί φορείς καλούνται να αναπτύξουν το

διαπολιτισμικό διάλογο σε χώρους της καθημερινής ζωής και στο πλαίσιο

του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών.
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■ Οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών ιδιαίτερα, συμπεριλαμβανομένων των

θρησκευτικών κοινοτήτων, καλούνται να παρέχουν το οργανωτικό πλαίσιο για

τις διαπολιτισμικές και διαθρησκευτικές συναντήσεις.

■ Η δημοσιογραφία μπορεί να βοηθήσει, σεβόμενη τους κώδικες ηθικής που

προωθεί η βιομηχανία των ΜΜΕ και την πολιτιστικά ευαισθητοποιημένη

κατάρτιση των δημοσιογράφων, παρέχοντας χώρους για το διαπολιτισμικό

διάλογο.

■ Οι δημόσιες αρχές και οι μη κρατικοί φορείς ενθαρρύνονται να προωθήσουν

τον πολιτισμό, τις τέχνες και την κληρονομιά, που παρέχουν ιδιαίτερα σημα-

ντικούς χώρους για διάλογο.

(ε) Ο διαπολιτισμικός διάλογος στις διεθνείς σχέσεις

■ Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν τη συνεργασία

με αντίστοιχου επιπέδου αρχές σε άλλα μέρη της Ευρώπης.

■ Οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και οι εκπαιδευτικοί φορείς μπορούν

να συνεισφέρουν στο διαπολιτισμικό διάλογο στην Ευρώπη και διεθνώς, για

παράδειγμα, μέσω της συμμετοχής σε πανευρωπαϊκές μη κυβερνητικές

δομές, διασυνοριακές συνεργασίες, σχήματα ανταλλαγών, ιδιαίτερα με νέους

ανθρώπους.

■ Τα ΜΜΕ ενθαρρύνονται να αναπτύξουν σχέδια για τη συμπαραγωγή – σε

περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο – προγράμματος με υλικό, το

οποίο μπορεί να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη εναντίον της αδιαλλαξίας

και για τη βελτίωση των κοινοτικών σχέσεων.

2.3 Διαπολιτισμικές Πόλεις: Μια Κοινή Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώ-

πης, Διαπολιτισμικές Πόλεις, που ξεκινά το 2008 και θα διαρκέσει μέχρι το 2009 (με

πιθανότητα παράτασης έως και το 2010) στοχεύει στην ανάπτυξη δομών, πολιτικών

και πρακτικών που θα επιτρέψουν σε ένα σύνολο πιλοτικών πόλεων να διαχειριστούν

την πολιτιστική τους πολυμορφία ως κεφάλαιο και όχι ως απειλή, και να αναδείξουν

το πολιτιστικό τους δυναμικό ως πηγή δημιουργικότητας, καινοτομίας και παράγοντα

οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των

πολιτών.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στο ζήτημα της εθνο-πολιτιστικής πολυμορφίας

που αναδεικνύεται από τις μεταναστευτικές ροές και την πολυμορφία, η οποία σχετί-
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ζεται με την ύπαρξη εθνικά αναγνωρισμένων μειονοτήτων. Ειδικότερα, η προσοχή

του προγράμματος είναι στραμμένη στις εντάσεις ανάμεσα στην πολυμορφία και την

ταυτότητα, την παράδοση και τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και την αυθεντικό-

τητα και θα βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες να αναπτύξουν τα μέσα για να κατανοή-

σουν και να αντιμετωπίσουν θετικά και εποικοδομητικά αυτές τις εντάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ‘διαπολιτισμός’ θεωρείται ως μια προσέγγιση της πολιτιστι-

κής πολυμορφίας που ξεπερνά την ισότητα των ευκαιριών και το σεβασμό των υφι-

στάμενων πολιτιστικών διαφορών. Προϋποθέτει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική

προσέγγιση για το μετασχηματισμό του δημόσιου χώρου, των θεσμών και της αστι-

κής κουλτούρας. Οι ‘διαπολιτισμικές πόλεις’ αναπτύσσουν πολιτικές που ενθαρρύ-

νουν τις διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες να διασταυρωθούν και να υβριδοποι-

ηθούν. Επομένως, η ανάπτυξη διαπολιτισμικών μοντέλων αστικής διακυβέρνησης

αποτελεί μια πρόκληση και συνιστά μια περίπλοκη διαδικασία. Το πρόγραμμα Διαπο-
λιτισμικές Πόλεις αποσκοπεί στην αναβάθμιση αυτής της διαδικασίας σε έναν αριθμό

συγκεκριμένων θεματικών:

(1) Δομές διακυβέρνησης και ηγεσία.

(2) Η γλώσσα της δημόσιας συζήτησης και τα ΜΜΕ.

(3) Διαπολιτισμική μεσολάβηση.

(4) Πολιτιστικές πολιτικές και δράση.

Κάθε τοπική κοινότητα διαθέτει ένα μοναδικό μίγμα ανθρώπων, ιστορίας και κλη-

ρονομιάς που καθιστά την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής διακυβέρνησης επίσης

μοναδική. Αλλά αυτή η διαδικασία διευκολύνεται μέσα από τη γνώση της εμπειρίας

των άλλων. Υπάρχουν τοπικές αρχές σε κάθε χώρα που επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα

διαπολιτισμικής διακυβέρνησης σε όλες ή σε μερικές από τις ανωτέρω θεματικές.

Τα δε κριτήρια που ορίζουν τη ‘βέλτιστη πρακτική’ των τοπικών αρχών σε σχέση με

τη διαπολιτισμική διακυβέρνηση βασίζονται στα κριτήρια και στις αρχές του Συμ-

βουλίου της Ευρώπης στα σχετικά πεδία. Αυτές οι αρχές είναι κοινές στα 47 κράτη-

μέλη του οργανισμού: ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία, συμμετοχή, κράτος

δικαίου, η αξία της πολυμορφίας, η προστασία των μειονοτήτων, δικαιοσύνη, βιώ-

σιμη ανάπτυξη.

Το πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε με έναν μικρό αριθμό πόλεων που επιλέχθηκαν

κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω των εθνικών ενώσεών τους.

Τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν το βαθμό διακηρυγμένης δέσμευσης, το εύρος

και τη διαθεσιμότητα των πόρων (ανθρώπινων και υλικών) για το πρόγραμμα. 
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Χάρτης: Οι επιλέξιμες υποψήφιες Διαπολιτισμικές Πόλεις

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα του πιλοτικού

προγράμματος Διαπολιτισμικές Πόλεις

(www.coe.int/interculturalcities).

Στο πλαίσιο του πρώτου θεματικού

πεδίου επιλέγονται αρχικά αυτές οι

πόλεις που αναδεικνύουν διαπολιτι-

σμική ηγεσία σε επίπεδο πολιτικού

συστήματος και στο επίπεδο της κοι-

νωνίας πολιτών. Παράλληλα, θα πρέ-

πει να επιδειχθεί ένα όραμα, που γίνε-

ται κτήμα ενός μεγάλου εύρους ατό-

μων, θεσμών, ομάδων και κοινοτήτων.

Επίσης, η πόλη χρειάζεται να αναπτύ-

ξει μια διαπολιτισμική στρατηγική η

οποία είναι ικανή να αλλάξει τις πολι-

τικές και τους δημόσιους χώρους,

τους θεσμούς και τις σχέσεις της ανά-

μεσα σε πολιτιστικές κοινότητες. Το

πρόγραμμα θα παρέχει ειδημοσύνη,

κατευθύνσεις για την ανάπτυξη στρα-

τηγικής, δικτύωση και πρακτικές για

τις πιλοτικές πόλεις. Ανάμεσα στις

επιλέξιμες υποψήφιες πόλεις (βλ.

Χάρτη) αυτού του θεματικού πεδίου,

στις οποίες θα γίνουν διερευνητικές

επισκέψεις, ήταν και ο Δήμος

Πατρέων32. Μετά την ολοκλήρωση της

διαδικασίας της τελικής επιλογής θα

ακολουθήσει, στο πλαίσιο της δεύτε-

ρης θεματικής, διάλογος και ανταλλα-

γές καλών πρακτικών μεταξύ πολιτι-

κών, πολιτών και δημοτικών υπηρε-

σιών σε 20 και πλέον μεγάλες ευρω-

παϊκές πόλεις (μέλη του δικτύου
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πόλεων EUROCITIES), όπου θα αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος των τοπικών δρά-

σεων για την επίτευξη ενός αληθινού διαπολιτισμικού διαλόγου. 

Στο επίκεντρο αυτής της θεματικής περιλαμβάνεται μια σειρά επισκέψεων από

πόλη σε πόλη. Κάθε συμμετέχουσα πόλη33 αποστέλλει μια ομάδα με δύο πρεσβευ-

τές και τη συνοδεία τους σε μια άλλη συμμετέχουσα πόλη – συνολικά πραγματοποι-

ούνται 25 επισκέψεις. Αυτές οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο σημα-

ντικών τοπικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ που έχουν κεντρικό θέμα το διαπολιτι-

σμικό διάλογο. Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, πραγματοποιούνται

ιδιαίτερες συνεδρίες με θέμα «Μαζί στην Ευρώπη» για να συναντηθούν πρεσβευτές,

εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, κοινωνικοί φορείς και πολίτες. Ολοκληρώνοντας

αυτές τις εκδηλώσεις υψηλής δημοσιότητας, μια δεύτερη όψη αυτής της περιοδείας

εστιάζεται στις βιώσιμες δομές για το διαπολιτισμικό διάλογο, αξιολογώντας τις

υπηρεσίες που παρέχονται από τις δημοτικές αρχές. Το Φεβρουάριο του 2009 θα

πραγματοποιηθεί  το τελικό συνέδριο όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της

εκστρατείας, προβάλλοντας τις εμπειρίες των πόλεων. Στη συνέχεια θα εκδοθεί

έντυπο στο οποίο θα περιληφθούν όλα τα στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας και θα

διανεμηθεί σε πρακτική μορφή σε όλες τις δημοτικές αρχές της Ευρώπης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
◗ ΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΤΑ

3.1 Τέχνες και Πολιτισμός

Mama Africa Art Festival

Το Σεπτέμβριο του 2006 πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαι-

σθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» και υπό την αιγίδα του Δήμου Ιλίου φεστιβάλ για

την ενίσχυση δράσεων στην Αφρική με τον τίτλο «Mama Africa Art Festival». 

Το φεστιβάλ αποσκοπούσε στην ενδυνάμωση των σχέσεων με τις αφρικανικές

κοινότητες μέσα από την γνωριμία με τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της Αφρικής,

την μουσική, τις παραστατικές και εικαστικές τέχνες, την αρχιτεκτονική και τη

γαστρονομία.

Βασικός, επίσης, στόχος του φεστιβάλ ήταν η συγκέντρωση χρημάτων που θα δια-

τίθεντο σε προγράμματα βοήθειας προς τις χώρες της Αφρικής και προς Αφρικανές

που έχουν πέσει θύματα trafficking στην Ελλάδα. Γι’ αυτό το λόγο, στο πλαίσιο του

φεστιβάλ, λειτούργησαν εκθέσεις βιβλίου, γελοιογραφίας, φωτογραφίας, αφρικα-

νική κουζίνα, αγορές λαϊκής τέχνης, παραδοσιακοί χοροί κλπ.

Μακροπρόθεσμα, το φεστιβάλ επιδιώκει να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός που

θα προσφέρει μια πλατφόρμα πολιτιστικής έκφρασης των αφρικανικών κοινοτήτων,

ενώ με τη δυναμική του να συμβάλλει αποφασιστικά στην πολιτιστική ανάπτυξη της

Δυτικής Αττικής. Σημαντικός, επίσης, στόχος του φεστιβάλ είναι η διεθνής αναγνώ-

ρισή του και η προσέλκυση φεστιβαλικού τουρισμού. 

Πληροφορίες:
Δήμος Ιλίου, Κάλχου 48-50, Τ.Κ.13122 ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ

E-mail: ilion@ilion.gr
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Όχι στον Ρατσισμό από την
Κούνια

Ο Δήμος Κορυδαλλού πραγματοποί-

ησε το φθινόπωρο του 2007, για

πρώτη φορά, ένα διήμερο φεστιβάλ

αφιερωμένο στους οικονομικούς

μετανάστες και τους πυρόπληκτους.

Μια προσπάθεια που είχε ως σκοπό

να γνωρίσουν οι Έλληνες πολίτες

καλύτερα τους ανθρώπους που ήρθαν

να ζήσουν εδώ αναζητώντας ένα καλύ-

τερο μέλλον και να δώσει την ευκαιρία

στους οικονομικούς μετανάστες να

βοηθήσουν, όπως μπορούν και αυτοί

από τη μεριά τους, εκείνους που πλη-

γώθηκαν από την ανελέητη πύρινα

λαίλαπα του Αυγούστου του 2007. Η

πλατεία Βενιζέλου του Δήμου έμοιαζε

για δύο ημέρες με πολυπολιτισμικό

Λονδίνο, εκεί όπου οι άνθρωποι απ’

όλο τον κόσμο ζουν και εκφράζονται

ελεύθερα, δημιουργώντας έναν πολύχρωμο εικαστικό πίνακα γεμάτο χρώματα,

μυρωδιές και ήχους από έναν πλανήτη απίστευτα πλούσιο σε ιδέες και κουλτούρες. 

Η πλατεία είχε γεμίσει από περίπτερα τα οποία παρουσίαζαν τον πολιτισμό, τα

προβλήματα αλλά και τα προϊόντα από τις γειτονικές αλλά και μακρινές χώρες, σε

μια προσπάθεια να ζήσουν οι Έλληνες πολίτες καλύτερα τους ανθρώπους που ήρθαν

να ζήσουν ανάμεσά μας. Ήχοι, μουσικές αλλά και χοροί από τις πατρίδες τους πλημ-

μύρισαν την  πλατεία, ενώ προβάλλονταν ταινίες που είχαν γυρίσει μετανάστες και

είχαν βραβευτεί σε πολλά φεστιβάλ. Εκεί έλαβαν μέρος και εκθέσεις ζωγραφικής

με έργα μεταναστών, των οποίων τα έσοδα θα πήγαιναν στους πυρόπληκτους. Σε όλα

αυτά που διαδραματίζονταν πολλά μικρά παιδιά έβαλαν ένα πετραδάκι βοηθείας.

Αυτή ήταν και η πιο αισιόδοξη εικόνα που θα μπορούσε κάποιος να αντικρίσει για το

μέλλον, όπως και το ότι πολλοί Έλληνες, χωρίς κανένα προσωπικό όφελος και καμία

κρατική βοήθεια, έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο να βοηθήσουν τους οικονομι-

κούς μετανάστες για να καταφέρουν να επιβιώσουν όσο το δυνατόν πιο εύκολα στην

Ελλάδα.

Πληροφορίες:
Δήμος Κορυδαλλού

Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη 231
Τ.Κ.18110 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

E-mail: korydal1@otenet.gr
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Θεατρικές Συναντήσεις

Στο πλαίσιο του θεατρικού Φεστιβάλ

«ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ», που

ξεκίνησε στο Δήμο Καλαμαριάς,

παρουσιάστηκε το Μάιο του 2008 το

έργο «Ένας στους δέκα» του Λαέρτη

Βασιλείου, με τους ηθοποιούς Δαβίδ

Μαλτέζε, Κρις Ραντάνοφ και Ένκελεντ

Φεζολλάρι. Όλοι οι συντελεστές ήταν

αλλοδαποί - ένας Γεωργιανός, ένας

Αλβανός και ένας Βούλγαρος, με συγ-

γραφέα και σκηνοθέτη έναν επίσης

Αλβανό - και το έργο βασίστηκε στις

προσωπικές τους μαρτυρίες για τις

δυσκολίες που συνάντησαν σαν οικο-

νομικοί μετανάστες στην Ελλάδα, δυσκολίες που συναντούν όλοι οι μετανάστες σε

όλο τον κόσμο, στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν και να ενσωματωθούν μέσα

στο κοινωνικό σύνολο μιας ξένης χώρας που συνήθως αντιμετωπίζει εχθρικά κάθε

ξένο στοιχείο που ζει και εργάζεται μέσα στους κόλπους της. 

Πληροφορίες:
Δήμος Καλαμαριάς

Μεταμορφώσεως 9, Τ.Κ.55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
E-mail: priroforiki@kalamaria.gr

Θεοδωράκεια

Τα «Θεοδωράκεια» είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2004 με πρωτοβουλία του

δημάρχου Χίου, Μάρκου Μενή. Ο δήμαρχος Χίου, οι νομάρχες Λέσβου και Σάμου,

εκπρόσωποι ΟΤΑ του Βορείου Αιγαίου αλλά και Τούρκοι εκπρόσωποι ΟΤΑ, όπως οι

δήμαρχοι του Altinolouk και του Κορδελιού Σμύρνης, υποστηρίζουν τις πολιτιστικές

εκδηλώσεις «Θεοδωράκεια» που πραγματοποιούνται το καλοκαίρι σε παραλιακές

περιοχές του Αιγαίου στην Ελλάδα και την Τουρκία. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι

«η μετατροπή του θεσμού σε ένα βήμα διαλόγου και συνεργασίας με τους γείτονες

των απέναντι ακτών». Ο Μίκης Θεοδωράκης, προς τιμήν του οποίου διοργανώνονται

οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις, γεννήθηκε στη Χίο και πέρασε τα πρώτα παιδικά του

χρόνια στη Μυτιλήνη, ενώ βρέθηκε εξόριστος τα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου στην

Ικαρία. 

Σε όλη του τη διαδρομή, ιδιαίτερα τα τελευταία 30 χρόνια, κατέβαλε μεγάλες προ-

σπάθειες, ανέλαβε πρωτοβουλίες, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη
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και εδραίωση καλών σχέσεων μεταξύ

των λαών της Ελλάδας και της Τουρ-

κίας. Προς αυτή την κατεύθυνση διορ-

γανώνεται ένα forum δημάρχων και

εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων και

από τις δύο πλευρές, για την εδραίωση

μιας τακτικής συνεργασίας και επικοι-

νωνίας, και κοντά σε όλα αυτά η μου-

σική του μεγάλου Έλληνα συνθέτη που

ακούγεται και στις δύο πλευρές του

Αιγαίου στο πλαίσιο των σχετικών

εκδηλώσεων.

Πληροφορίες:
Δήμος Χίου
Δημοκρατίας 2
Τ.Κ.82100 ΧΙΟΣ
E-mail: dhmchios@otenet.gr

Διεθνές Μεσαιωνικό Φεστιβάλ

Από το 2005 αναβιώνει στο Δήμο Ροδίων το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ροδίων. Περισ-

σότερα από 50 άτομα ταξιδεύουν  στο νησί της Ρόδου από διάφορες χώρες της Ευρώ-

πης, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία, καθώς και άλλες πόλεις της Ελλάδας, για

να χορέψουν και να τραγουδήσουν μεσαιωνικούς σκοπούς με όργανα εποχής. 

Οι διοργανωτές του μεγάλου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ της Γαλλίας «Roi de l’ Oiseaux»

είναι μεταξύ εκείνων που παρουσιάζουν θεατρικά δρώμενα και αναπαραστάσεις. Επίσης, το

Φεστιβάλ προβλέπει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο περιλαμβάνει χορό,

ζογκλερικά και ξυλοπόδαρα, τραγούδι, θέατρο δρόμου, τοπικά έθιμα, παραδοσιακές τέχνες,

εικαστικές δημιουργίες και εργαστήρια, βόλτες με άλογα, παιχνίδια, παρελάσεις, ιπποτικές

ξιφομαχίες και αναπαραστάσεις, έκθεση ζωγραφικής μεσαιωνικών χειρόγραφων.
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Το Μεσαιωνικό Ρόδο διοργανώνει ακόμα ένα επιστημονικό διεθνές Μεσαιωνικό

Συμπόσιο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ. Πρόκειται για την πρώτη

Πανελλαδική παρουσίαση ενός Μεσαιωνικού Χειρόγραφου που ανακαλύφθηκε σχε-

τικά πρόσφατα, μετά από 400 ολόκληρα χρόνια. Θεωρείται από τις πιο σημαντικές

καταγραφές στην ιστορία της ναυσιπλοΐας και της ναυπηγικής τέχνης, με πολλά σκί-

τσα και στοιχεία μαθηματικών και αστρολογίας που χρησιμοποιούσαν οι ναυτικοί της

εποχής.

Πληροφορίες:

κα. Άννα Αχιολά
Τηλ. 22410 74405, Κιν. 6972 178603

email: anna@medievalrose.org

Δήμο Ροδίων
Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ.85100 ΡΟΔΟΣ

E-mail: info@rhodes.gr
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Χωρίς Διαχωριστικές Γραμμές

Το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» αποτελεί

το μεγαλύτερο ίσως φεστιβάλ εικαστι-

κών τεχνών στην Ελλάδα που διοργα-

νώνεται από το 2000. Το στρατόπεδο

Κόδρα, ένας συναισθηματικά και ιστο-

ρικά φορτισμένος χώρος 420 στρεμ-

μάτων, με την κεντρική πλατεία, το

δασάκι, το παλιό διοικητήριο, τα τολ,

το ΚΨΜ, τους κοιτώνες, που χρονολο-

γείται από τις αρχές του 19ου αιώνα,

ήταν ο μεγαλύτερος στρατώνας στα

Βαλκάνια. 

Το 1994 και μετά την απομάκρυνση

και των τελευταίων στρατιωτικών μονάδων, εκτεταμένες αρχαιολογικές ανασκαφές

έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη στην περιοχή

προϊστορικού οικισμού, πιθανότατα της Αλίας Θέρμης. Τόσο τα αρχαία όσο και η

δραστηριοποίηση του Δήμου Καλαμαριάς σε μια εναλλακτική χρήση του χώρου,

«έσωσαν» από τη βέβαιη τσιμεντοποίηση το Κόδρα. Έτσι, η προσπάθεια που ξεκί-

νησε το 2001 ως μία «εναλλακτική εικαστική συνάντηση 50 καλλιτεχνών, που εργά-

στηκαν επί τόπου μετατρέποντας το στρατόπεδο σε ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι», όχι

μόνο μεγάλωσε με τα χρόνια (υπερτριπλασιάστηκε για την ακρίβεια) αλλά έγινε και

διεθνής, δίνοντας άλλη ώθηση στο θεσμό πια της Καλαμαριάς. Περισσότεροι από

150 νέοι και καταξιωμένοι καλλιτέχνες, Έλληνες και ξένοι, επιμελητές και θεωρητι-

κοί μάς καλούν να παρακολουθήσουμε τις δράσεις του. Ένα ίσως από τα σημαντικό-

τερα προγράμματα του Κόδρα είναι η «δημιουργική φιλοξενία καλλιτεχνών» στην

Καλαμαριά, το Artists-in-Residency που το 2007 επιμελήθηκε ο γνωστός διεθνώς

Ιταλός επιμελητής, Πιερ Λουίτζι Τάτζι. Οι μουσουλμάνοι καλλιτέχνες Merve

Berkman (Τουρκία), Armando Lulaj (Αλβανία), Wael Shawky (Αίγυπτο) και οι Έλλη-

νες Χάρης Πάλλας και Πάνος Φαμέλης βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και παρουσίασαν

τα έργα που έφτιαξαν συνυπάρχοντας μαζί τόσο καιρό. 

Πληροφορίες:
Δήμος Καλαμαριάς
Μεταμορφώσεως 9

Τ.Κ.55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
E-mail: priroforiki@kalamaria.gr
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«Τρένο του Πολιτισμού»

Ένα πρωτότυπο ταξίδι στον χώρο

της τέχνης ξεκίνησε τον Ιούλιο του

2008 από το σιδηροδρομικό σταθμό

της Αλεξανδρούπολης με όχημα το

«Τρένο του Πολιτισμού» και «μηχανο-

δηγό» τη Νομαρχία Έβρου. Τρία βαγό-

νια, μιας παλιάς εμπορικής αμαξο-

στοιχίας του Ο.Σ.Ε. που παραχωρήθη-

καν στη Νομαρχία Έβρου μεταμορφώ-

θηκαν σε έναν πολύχρωμο και πολυ-

διάστατο χώρο πολιτιστικών δράσεων,

μέσα από τις οποίες μπορεί κανείς να

«ταξιδέψει» στην τέχνη, την παρά-

δοση, την ιστορία και τη σύγχρονη

καλλιτεχνική δημιουργία του ακριτι-

κού νομού. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα

φιλόδοξο ευρωπαϊκό διασυνοριακό

πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαί-

σιο της Κοινοτικής πρωτοβουλίας

INTERREG III Ελλάδα-Βουλγαρία με

πρωταρχικό στόχο την ανάδειξη και

προβολή των στοιχείων της πολιτιστι-

κής μας κληρονομιάς και την προώ-

θηση των πολιτιστικών ανταλλαγών

μεταξύ των δύο χωρών.

Αξιοποιώντας τη σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σβίλενγκραντ (Βουλ-

γαρίας), το Τρένο του Πολιτισμού ταξιδεύει από πόλη σε πόλη μεταφέροντας πολιτι-

στικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες σε κάθε σταθμό, δημιουργώντας με τις

πλούσιες και ποιοτικές εκδηλώσεις του πολιτιστικό γεγονός για κάθε περιοχή. Η

Αλεξανδρούπολη, οι Φέρες, το Τυχερό, το Σουφλί, τα Λάβαρα, το Διδυμότειχο, η

Ορεστιάδα, η Νέα Βύσσα, τα Δίκαια και το Σβίλενγκραντ της Βουλγαρίας ορίστηκαν

ως οι πρώτοι σταθμοί του. «Στόχος μας είναι το τρένο αυτό να μεταφέρει την ειρήνη

και τον πολιτισμό στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Να ενώσουμε τους

λαούς, να φέρουμε κοντά τους πολιτισμούς των τριών χωρών», τόνισε ο Νομάρχης

Έβρου κ. Νικόλαος Ζαμπουνίδης εγκαινιάζοντας στην Αλεξανδρούπολη το «Τρένο

του Πολιτισμού».

Το «Τρένο του Πολιτισμού» θα μεταφέρει στους Δήμους του Έβρου και από το

φθινόπωρο του 2008 και στο Σβίλεγκραντ της Βουλγαρίας, πλούσια πολιτιστικά δρώ-
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μενα και θα φιλοξενεί στα βαγόνια του ποικίλες εκθέσεις και εκδηλώσεις: Θεατρι-

κές παραστάσεις για παιδιά και ενήλικες, θεατρικά δρώμενα, χορωδίες, μπαλέτο,

παραδοσιακούς χορούς, συναυλίες σύγχρονης μουσικής, παραστάσεις κουκλοθέα-

τρου και θεάτρου σκιών, εργαστήρια κατασκευής κούκλας και φιγούρας καραγκιόζη,

εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και βιβλίου καθώς και παρουσιάσεις συγγρα-

φέων του Έβρου. Το καλοκαίρι του 2008 πραγματοποιήθηκαν 220 εκδηλώσεις σε

όλο τον Έβρο, από τις οποίες άλλες έγιναν μέσα στα βαγόνια, άλλες στους σιδηρο-

δρομικούς σταθμούς των πόλεων όπου στάθμευσε το τρένο και άλλες μέσα στις

πόλεις και στα χωριά.

Πληροφορίες:
Νομαρχία Έβρου

Καραολή & Δημητρίου 40
Τ.Κ. 681 00, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ιστοσελίδα: http://www.nomevrou.gr/

Διάλογος πολιτισμών

Στο Δήμο Ροδίων, οι λογοτεχνικές

δράσεις προσελκύουν διανοούμενους

από την Ανατολική Μεσόγειο, τη

Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική. Το

Διεθνές Κέντρο Λογοτεχνών και Μετα-

φραστών, με την υποστήριξη του

Δήμου, διοργάνωσε το 2006 συμπόσιο

με θέμα «Η αναγκαιότητα του διαλόγου

ανάμεσα στους πολιτισμούς», με τη

συμμετοχή ανθρώπων της τέχνης από

την Ελλάδα, το Ισραήλ, το Λίβανο, τα

Παλαιστινιακά Εδάφη, την Τουρκία και

πολλές ακόμη χώρες.  Οι συμμετέχοντες, όπως και άλλοι 1.000 διανοούμενοι από

την έναρξη της λειτουργίας του, φιλοξενήθηκαν στον ξενώνα του Κέντρου, ένα

ζωντανό χώρο διαπολιτισμικού διαλόγου.

Πληροφορίες:
Δήμος Ροδίων

Πλατεία Ελευθερίας 1
Τ.Κ.85100 ΡΟΔΟΣ

E-mail: info@rhodes.gr
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Αξιοποίηση ιστορικής συνοικίας «Μπαρμπούτα»

Ο Δήμος Βέροιας έχει αναλάβει τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια πρωτοβουλίες

για τη διάσωση και αξιοποίηση της ιστορικής συνοικίας «Μπαρμπούτα», όπου ζούσαν

οι Εβραίοι της πόλης μέχρι το Ολοκαύτωμα, και τη συντήρηση του εβραϊκού νεκροτα-

φείου. «Ήταν μια κοινότητα μικρή, αμιγώς εβραϊκή, αλλά στα παιδικά μου μάτια

φάνταζε ένας ολόκληρος κόσμος. Επίκεντρό της η συναγωγή, με μια μικρή πλατεία

γύρω από την οποία απλώνονταν κυκλικά τα τριώροφα σπίτια. Εκεί κυλούσε όλη μας η

ζωή. Οι σχέσεις μας με τους χριστιανούς συμπολίτες μας γίνονταν όλο και πιο στενές, οι

νέοι μιλούσαν ελληνικά, άρχιζε σταδιακά η ελληνοποίηση κι αποκτούσαμε σιγά σιγά

ελληνική εθνική συνείδηση. Δυστυχώς, ήλθε ο διωγμός….αφανιστήκαμε και διαλυθή-

καμε». Οι μνήμες του Ιωσήφ Στρούμσα από την Ισραηλιτική Κοινότητα της Βέροιας

αποτελούν μια ζώσα μαρτυρία ενός Εβραίου Έλληνα πολίτη, που γεννήθηκε και έζησε

σε μια από τις παλαιότερες εβραϊκές συνοικίες της Ελλάδας. Αποκτά όμως ιδιαίτερη

σημασία όταν την ιστορική μνήμη διασώζει ο ίδιος ο τόπος, υπενθυμίζοντας ότι η

εβραϊκή παρουσία δεν χάθηκε μετά τον αφανισμό 77.000 Ελλήνων Εβραίων στη διάρ-

κεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Η εβραϊκή συνοικία της Βέροιας, γνωστή σήμερα ως

«Μπαρμπούτα», είναι η μοναδική στην Ευρώπη που διατηρεί στο σύνολο τον παραδο-

σιακό οικισμό της προπολεμικής ακμάζουσας ισραηλιτικής κοινότητας. Περίπου πενή-

ντα παλιά σπίτια μακεδονικής αρχιτεκτονικής διατηρούνται μέχρι σήμερα στην εβραϊκή

συνοικία, χτισμένα σε μια περίκλειστη, καθαρά αμυντική πολεοδομική συγκρότηση, με

φυσική οχύρωση την απότομη κλίση του εδάφους και τους ψηλούς τοίχους των σπιτιών.

Τα σπίτια – ορισμένα σώζουν ακόμη επιγραφές στα εβραϊκά – σχηματίζουν ένα κλειστό

τρίγωνο με μοναδικά ανοίγματα δύο εισόδους που οδηγούν στη συνοικία. 

Χαρακτηρισμένη «ιστορικός διατηρητέος

τόπος» αποτελεί ένα από τα ελάχιστα εναπο-

μείναντα μνημεία, προσελκύοντας το ενδια-

φέρον, όχι μόνο Εβραίων από κάθε γωνιά

του πλανήτη, αλλά και Χριστιανών απ’ όλο

τον κόσμο. Εκατοντάδες τουρίστες, ακολου-

θώντας τα βήματα του Απόστολου Παύλου,

κατευθύνονται στη Βέροια για να προσκυνή-

σουν στην εβραϊκή συναγωγή, όπου – σύμ-

φωνα με τις Πράξεις των Αποστόλων –

δίδαξε το 50 ή 51 και 57 μ.Χ. Είναι η περίο-

δος κατά την οποία χρονολογείται και η εβραϊκή παρουσία στη Βέροια σε μια κοινότητα

που διευρύνθηκε προς το τέλος του 15ου αιώνα με την άφιξη πολυάριθμων Εβραίων από

την Ισπανία και την Πορτογαλία. Μετά την απελευθέρωση η συνοικία συγκέντρωνε

αμιγή εβραϊκό πληθυσμό που δεν ξεπερνούσε τους 600 κατοίκους σε μια πόλη των

17.000 κατοίκων. Εβραίοι της Βέροιας που εγκαταστάθηκαν στο Ισραήλ, και άλλοι που

διασκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, και Ισραηλίτες δεύτερης
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γενιάς επισκέπτονται συχνά τα τελευταία χρόνια τον γενέθλιο τόπο τους. Αντικρίζουν

τα παραδοσιακά τους σπίτια, περπατούν στον κεντρικό δρόμο της εβραϊκής συνοι-

κίας (οδός Ολγάνου), περιηγούνται στα αναπαλαιωμένα αρχοντικά και προσεύχονται

στη συναγωγή που γλίτωσε από την ολική κατάρρευση και αναστηλώθηκε το 1997

από το Δήμο της πόλης με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διε-

θνών και ελληνικών εβραϊκών οργανισμών. 

Τα τρία αναπαλαιωμένα αρχοντικά στεγάζουν σήμερα πολιτιστικούς φορείς και

συμβουλευτικά κέντρα. Πολλά από τα σπίτια, ωστόσο, παραμένουν ερείπια παρά τις

προσπάθειες της δημοτικής αρχής να αναστηλώσει τον παραδοσιακό οικισμό.

Πληροφορίες:
Δήμος Βέροιας

Μητροπόλεως 44, Τ.Κ.59100 ΒΕΡΟΙΑ
E-mail: veria@otenet.gr

Food for Good

Το  Φεστιβάλ Φαγητού “Food for Good” διορ-

γανώνουν, κάθε καλοκαίρι, στην δημοτική πλαζ

Αρετσούς, οι σύλλογοι και οι ενώσεις των ξένων

και εθνικών κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης, μέ-

λη της Ένωσης Αλλοδαπών και λοιπών Εθνοτή-

των Γυναικών Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του

Δήμου Καλαμαριάς. Τα παραδοσιακά εδέσματα

από όλο τον κόσμο συνοδεύει φολκλορικό πρό-

γραμμα που περιλαμβάνει μουσική, χορούς και

τραγούδια από μέλη των ομάδων που συμμετέ-

χουν στη διοργάνωση, τα έσοδα της οποίας δια-

τίθενται για τους σκοπούς του Ιδρύματος Άγιος

Παντελεήμων και του Ψυχολογικού Κέντρου

Βορείου Ελλάδος.
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Πληροφορίες:
Δήμος Καλαμαριάς

Μεταμορφώσεως 9, Τ.Κ.55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
E-mail: priroforiki@kalamaria.gr

Ημέρες Μουσικής

Οι “Ημέρες Μουσικής” είναι ένα θεματικό

μουσικό φεστιβάλ, που κάθε φθινόπωρο φέρ-

νει σε επαφή κορυφαία σχήματα και καλλιτέ-

χνες από την Ελλάδα και τη διεθνή μουσική

σκηνή, σε εκδηλώσεις στις ιστορικές τοπο-

θεσίες της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. Το

φεστιβάλ, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός

Οργανισμός του Δήμου Ροδίων από το 2000,

έχει πιστούς φίλους και ο ελληνικός και διε-

θνής τύπος δημοσιεύει ενθουσιώδεις κριτι-

κές (New York Times, Figaro, Berliner

Zeitung κλπ). 

Στα οκτώ αυτά χρόνια οι Ημέρες Μουσικής

έχουν καθιερωθεί διεθνώς σαν ένα από τα

σπουδαιότερα καλλιτεχνικά γεγονότα της

Μεσογείου. Οι πρωτότυπες παραγωγές των

Ημερών Μουσικής, έχουν περιοδεύσει σε πολ-

λά μέρη (Πράγα, Τολέδο, Βενετία, Λυών,

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονί-

κης), έχουν παρουσιαστεί από την τηλεόραση, έχουν μεταδοθεί από το ραδιόφωνο (RAI

III, Radio France) και έχουν ηχογραφηθεί και εκδοθεί (Phormigx, Bmg, Naxos). Η Πό-

λη της Ρόδου, με τους υποβλητικούς χώρους και τη μακρά της παράδοση στη λόγια μου-

σική, είναι ιδανικός τόπος για τη φιλοξενία συναυλιών που απευθύνονται σε ένα απαι-

τητικό ακροατήριο, προερχόμενο από όλο τον κόσμο. Με το γενικότερο σχεδιασμό των

εκδηλώσεων, αλλά και την άρτια προβολή του φεστιβάλ των Ημερών Μουσικής ικανο-

ποιείται απόλυτα η σύγχρονη αντίληψη που θέλει τον πολιτισμό άμεσα συνυφασμένο

με την υψηλή ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, τη γόνιμη ανταλλαγή απόψε-

ων και με την προσπάθεια προσέλκυσης υψηλού επιπέδου τουρισμού.

Πληροφορίες:
Δήμος Ροδίων

Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ.85100 ΡΟΔΟΣ
E-mail: info@rhodes.gr
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3.2 Νεολαία

Νεολαία και Διαπολιτισμική Άθληση

Στο Δήμο Αθηναίων λειτουργεί ο

Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης

(Ο.Ν.Α.), ο οποίος ιδρύθηκε το 1937

για να ικανοποιήσει πολύ σημαντι-

κές ανάγκες των κατοίκων της πό-

λης, που σχετίζονται με την υγεία,

την ευρωστία, την ευζωία, την αξιο-

ποίηση του ελεύθερου χρόνου, τη

δημιουργική απασχόληση, την ισό-

τητα των φύλων, την προστασία των

ανθρώπινων δικαιωμάτων και της

κοινωνικής ένταξης και επιμόρφω-

σης ομάδων με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά (μετανάστες, μουσουλμάνοι, πρό-

σφυγες, παλιννοστούντες, ομογενείς, τσιγγάνοι). Ο ιδρυτικός σκοπός του Ο.Ν.Α. είναι

η παροχή υπηρεσιών στο πιο ευαίσθητο και απαιτητικό κομμάτι της κοινωνίας μας, τα

παιδιά και τους νέους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ο.Ν.Α.  εξυπηρετεί, μέσω των εγκα-

ταστάσεών του, τους μετανάστες, αλλά και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με την πραγ-

ματοποίηση συνδιοργανώσεων και εκδηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα, το έτος 2005 έγι-

ναν συνολικά 7  συνδιοργανώσεις, το 2006 έγιναν 21, ενώ το 2007 23. Για το σκοπό αυ-

τό ο Ο.Ν.Α. έχει συνεργαστεί με τις εξής οργανώσεις και σωματεία: 

■ ΚΕΘΕΑ, 

■ ΣΤΡΟΦΗ, 

■ ΑΡΓΩ, 

■ Σύλλογος Προσαρμοσμένων Αθλημάτων «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ», 

■ Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, 

■ Ανοιχτή Κοινότητα Διάβαση, 

■ «Αετοί» Αθηνών, 

■ Νεολαία Ενάντια στο Ρατσισμό, 

■ Αιθιοπική Κοινότητα, 

■ Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, 

■ Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Το

Εργαστήρι», 
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■ Σωματείο «Γέφυρα-Πολιτιστικό Κέντρο των Λαών της Ανατολίας», 

■ Πανβορειοηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, 

■ Σωματείο «Νεολαία για Ανταλλαγή και Κατανόηση , ΝΑΚ», 

■ Κοινότητα του Μπαγκλαντές, 

■ Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρμοσμένων Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστη-

ριοτήτων, 

■ Αθλητική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών, 

■ Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι, 

■ Αθλητικό Όμιλο Κωφών,

■ Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, 

■ Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων,

■ Παναθηναϊκή Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη,

■ Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής,

■ Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες,

■ Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες,

■ Σύλλογο Αποδήμων Σύρων,

■ Special Olympics Hellas,

■ Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ελλήνων Μωαμεθανών Θράκης, Κατοίκων Νότιας Ελλάδας,

■ Πρεσβεία Πολωνικής Δημοκρατίας.

Στα προγράμματα εκγύμνασης του Ο.Ν.Α. τα οποία πραγματοποιούνται στα 14 γυ-

μναστήριά του, συμμετέχουν και αλλοδαποί σε ποσοστό 5%, ενώ στα κολυμβητήρια το

ποσοστό των αλλοδαπών αγγίζει το 1,3% επί του συνόλου των αθλουμένων ανά μήνα.

Ακόμη, παρέχεται δωρεάν εκγύμναση σε άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων και με-

ταναστών σε ποσοστό 10%. Παράλληλα, ο Ο.Ν.Α. έχει προβεί στη συνδιοργάνωση ημε-

ρίδας κολύμβησης με τον Σύλλογο Προσαρμοσμένων Αθλημάτων “Πρωτοπόροι” (30

Μαΐου 2007). Τέλος, ο Ο.Ν.Α. συνδιοργανώνει από το 2006, εκδήλωση με την e-filathlos,

στο πλαίσιο της διοργάνωσης Football Against Racism in Europe “FARE”, που διεξά-

γεται παράλληλα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπό την αιγίδα της UEFA.

Πληροφορίες:
Δήμος Αθηναίων

Αθηνάς 63 Πλατεία Κοτζιά, Τ.Κ.10552 ΑΘΗΝΑ
E-mail: mayor@cityofathens.gr
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Η πολιτιστική κληρονομιά των σύγχρονων Ευρωπαίων – 
Το κοινό μας Πολιτιστικό Μέλλον

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Youth, ο Δήμος Αμαρουσίου το καλο-

καίρι του 2005 (1/7/2005 – 11/9/2005) φιλοξένησε νέους (15-25 ετών) από 7 Ευρω-

παϊκές πόλεις οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις προκειμένου να κατανοήσουν την πολιτι-

στική κληρονομιά και το κοινό πολιτιστικό τους μέλλον στη διευρυμένη Ευρώπη  Οι μέ-

θοδοι εργασίας που ακολουθήθηκαν ήταν μεταξύ άλλων παρουσιάσεις, εργασία σε ομά-

δες, πολιτιστικές δραστηριότητες, επιτόπιες επισκέψεις και συζητήσεις στρογγυλής

τραπέζης. Οι συμμετέχοντες φορείς εκτός από το Δήμο Αμαρουσίου ήταν οι εξής Δή-

μοι:  Klaipeda (Λιθουανία), Λειψίας (Γερμανία), Λεμεσού (Κύπρος), Ploiesti (Ρουμα-

νία), Πράγας (Τσεχία), Tartu (Εσθονία),και Τορίνου (Ιταλία).

Πληροφορίες:
Δήμος Αμαρουσίου

Βασ.Σοφίας 9 & Δημ. Μοσχα, Τ.Κ.15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
E-mail: mayor@maroussi2004.gr

Cosmopolis 
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Μια πολύχρωμη συνάντηση νέων από διαφορετικές χώρες πραγματοποιείται από το

2000 στο Διεθνές Φεστιβάλ Cosmopolis που διοργανώνεται από τη Δημοτική Αναπτυ-

ξιακή Επιχείρηση του Δήμου Καβάλας με τη συμμετοχή έξι τουλάχιστον χωρών.

Πρόκειται για ένα πολυθεματικό φεστιβάλ, που έχει αγκαλιαστεί απ’ όλους τους κα-

τοίκους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σκοπός του “Cosmopolis” είναι μέ-

σα από τις θεματικές ενότητες της μουσικής, του χορού, της γεύσης, του κινηματογρά-

φου, των εικαστικών, του θεάτρου, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, του Street

Bazaar και την παρουσίαση πολλαπλών εκφάνσεων του πολιτισμού των χωρών που συμ-

μετέχουν, να παντρέψει τη γνώση με την ψυχαγωγία, να προσφέρει πολύτιμες εμπει-

ρίες και ευκαιρίες αλληλογνωριμίας των πολιτισμών, αλλά και να δημιουργήσει πρε-

σβευτές της ελληνικής φιλοξενίας και του ελληνικού πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Οι

επισκέπτες του Φεστιβάλ έρχονται σε επαφή με μουσικές και χρώματα από Αρμενία,

Ρωσία, Ισραήλ, Κίνα, Νέα Ζηλανδία, Σλοβακία, Χιλή και φυσικά από την Ελλάδα. Εκτός

από τις μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του

φεστιβάλ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα περίπτερα των χωρών που συνθέτουν

ένα multi-culti street bazaar με είδη λαϊκής τέχνης από παραδοσιακούς κατασκευα-

στές, ποτά, καρυκεύματα, μικροαντικείμενα και memorabilia.

Πληροφορίες:
Δήμος Καβάλας

Κύπρου 10, Τ.Κ.62100 ΚΑΒΑΛΑ
E-mail: dkav-mayor@tedkkavalas.gr

Scuolaxenia

Το 2004 μέσα από το Πρόγραμμα “Scuolaxenia” ο Δήμος Αμαρουσίου προχώρησε σε

συνεργασία με είκοσι δύο (22) ευρωπαϊκές  πόλεις τόσο σε επίπεδο σχολείων

(Scuolaxenia), όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης (δίκτυο πόλεων) πάνω σε

θέματα πολιτισμού, οικονομίας, εκπαίδευσης κ.τ.λ.. 

Η ιδέα του προγράμματος ξεκίνησε από την πρωτοβουλία που πήρε ο  Δήμος Αμα-

ρουσίου το καλοκαίρι του 2004, και  με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να οργα-

νώσει και να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, προσκαλώντας νέους από σχολεία

της Ευρώπης να επισκεφτούν την πόλη και να ζήσουν από κοντά το Πνεύμα των Ολυ-

μπιακών Αγώνων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 750 μαθητές από 22 πόλεις της Ευρώπης,

ηλικίας 15-18 ετών, φιλοξενήθηκαν στο Μαρούσι κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών

Αγώνων. Για την υλοποίηση του προγράμματος ο Δήμος είχε την καινοτόμο ιδέα να «α-
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νοίξει» και να μετατρέψει τα σχολεία της πόλης σε αξιόπιστες μονάδες φιλοξενίας,

ώστε να μπορούν να καλύψουν και να παρέχουν τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των

συμμετεχόντων.

Πληροφορίες:
Δήμος Αμαρουσίου

Βασ.Σοφίας 9 & Δημ. Μοσχα, Τ.Κ.15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
E-mail: mayor@maroussi2004.gr

3.3 Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών

Συμβούλιο Μετανάστευσης

Συμβούλιο Μετανάστευσης που θα ασχολείται αποκλειστικά με τα οξυμένα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί οικονομικοί μετανάστες στο πρώτο λιμάνι της

χώρας, απέκτησε πρόσφατα (Φεβρουάριος 2008) ο Δήμος Πειραιά. Σκοπός του είναι η

υιοθέτηση πολιτικών υλοποίησης προγραμμάτων για την κοινωνική συνοχή, την αρμο-

νική συνύπαρξη και ομαλή ενσωμάτωση των μεταναστών της πόλης. Ειδικότερα, ο Δή-

μος Πειραιά, μέσω του συμβουλίου, προτίθεται να αναλάβει την πρωτοβουλία προσέγ-

γισης των μεταναστών μεμονωμένα, αλλά και μέσω μη κυβερνητικών φορέων, συλλό-

γων και ενώσεων που τους αντιπροσωπεύουν, ώστε να αφουγκραστεί τα προβλήματά

τους και να εφαρμόσει πολιτικές προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιπλέον, θα έχει την αρ-

μοδιότητα παρακολούθησης και συμμετοχής σε προγράμματα και αποφάσεις της Ευρω-

παϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, τη συστηματική μελέτη και έρευνα θε-

μάτων που προκύπτουν από την ύπαρξη των μεταναστών καθώς και την πρόληψη φαι-

νομένων γκετοποίησης και εθνοτικών συγκρούσεων τόσο δημοτών με μετανάστες όσο

και ανάμεσα στις ίδιες τις ομάδες των μεταναστών που κατοικούν στο Δήμο. Τέλος, το

συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχουν εννέα δημοτικοί σύμβουλοι και τέσσερις εκ-

πρόσωποι των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων μεταναστών του Δήμου, θα έχει

τη δυνατότητα εκπόνησης τοπικών προγραμμάτων εφαρμογής μιας αμφίπλευρης προ-

σέγγισης των μεταναστών με την κοινωνία υποδοχής αλλά και στήριξη πολυπολιτισμι-
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κών δράσεων και εκδηλώσεων, όπως ενημερωτικές εκστρατείες και εκδηλώσεις με

στόχο την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την κοινωνική και οικονομική προ-

σφορά των μεταναστών.

Πληροφορίες:
Δήμος Πειραιώς

Πλατεία Κοραή & Δραγάτση 1, Τ.Κ.18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
E-mail: Mayor@pireasnet.gr

Κέντρο Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών

Ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να

αντιμετωπίσει τον πολύ μεγάλο αριθμό

αλλοδαπών που απευθύνονται στις υπη-

ρεσίες του34, υιοθέτησε την αρχή ‘ένα ση-

μείο – πολλαπλή εξυπηρέτηση’ και λει-

τουργεί από τον Δεκέμβριο του 2004 το

πρώτο «Κέντρο Εξυπηρέτησης Αλλοδα-
πών» στην Ελλάδα, το οποίο στεγάζεται

σε δικό του χώρο και φιλοδοξία του εί-

ναι να συγκεντρώσει όχι μόνο τις υπηρε-

σίες διοικητικής διεκπεραίωσης των ζη-

τημάτων αδειών διαμονής των πολιτών

τρίτων χωρών, αλλά και τις υπηρεσίες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη στοχευμένων

δράσεων στον τομέα της κοινωνικής ένταξης. Το Δεκέμβριο του 2005, μάλιστα, ο Δή-

μος Αθηναίων προχώρησε στην αποτύπωση, σε επίπεδο οργανογράμματος, της εν λό-

γω προσέγγισης με τη σύσταση ειδικής Διεύθυνσης Αλλοδαπών, η οποία περιλαμβά-

νει Τμήμα Διοικητικής Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών, Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Αλλο-

δαπών και Τμήμα Γραμματείας και Αρχείου. Η εν λόγω Διεύθυνση Αλλοδαπών, η οποία

διαχειρίζεται, με τα σημερινά δεδομένα, περί τις 100.000-120.000 αιτήσεις χορήγησης

ή ανανέωσης άδειας διαμονής κάθε έτος, απασχολεί προσωπικό άνω των 80 ατόμων

(περιλαμβανομένων των συμβασιούχων), είναι επαρκώς μηχανογραφημένη και διαθέ-

τει προσωπικό έμπειρο και με γνώση του αντικειμένου. 

Πληροφορίες:
Δήμος Αθηναίων

Αθηνάς 63 Πλατεία Κοτζιά, Τ.Κ.10552 ΑΘΗΝΑ
E-mail: mayor@cityofathens.gr
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Καινούργια Αρχή

Ο Οργανισμός Πρόνοιας του Δήμου Αμαρου-

σίου κατά το χρονικό διάστημα 2003-2004 σε συ-

νεργασία με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρό-

σφυγες  υλοποίησε το πρόγραμμα “Καινούργια

Αρχή” που αφορούσε παροχή Συνοδευτικών Υπο-

στηρικτικών  Υπηρεσιών  σε πρόσφυγες και  με-

τανάστες.  Το πρόγραμμα Καινούργια Αρχή εντάσ-

σεται στο Μέτρο 2.1: Παροχή Συνοδευτικών Υπο-

στηρικτικών Υπηρεσιών του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος «Απασχόληση & Επαγγελματική

Κατάρτιση», του Β΄Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2001 – 2006, με χρηματοδότηση του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 25% και του Ευρωπαϊκού Κοινοτι-

κού Ταμείου κατά 75%.Το εν λόγω πρόγραμμα σκοπό είχε να συμβάλει στην κοινωνική

και επαγγελματική ένταξη προσφύγων και μεταναστών. Οι βασικοί στόχοι για τους συμ-

μετέχοντες ήταν να μάθουν την ελληνική γλώσσα ή κάποια τέχνη, να διεκδικήσουν μια

θέση εργασίας ή να διατηρήσουν αυτή που ήδη έχουν, να ενημερωθούν γύρω από τις

σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων στην Ελλάδα και να εξοικειωθούν με τον τρόπο

λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων. 260 ωφελούμενοι έλαβαν εξατομικευμένη υπο-

στήριξη, νομική υποστήριξη καθώς επίσης και συμβουλευτική απασχόληση. Ως απο-

τέλεσμα, 139 εξ αυτών κατέλαβαν μία μόνιμη, περιστασιακή, στο πλαίσιο της επιχει-

ρηματικότητας, ή μια επιδοτούμενη θέση εργασίας. Περίπου 90 παρακολούθησαν τμή-

ματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Στο πλαίσιο του προγράμματος διοργανώθη-

καν ημερίδες και ομάδες εργασίας, εκδηλώσεις αντιρατσιστικού και ενημερωτικού χα-

ρακτήρα, εκδόθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια, «Newsletter», αφίσες. Συντάχθηκε και

εκδόθηκε επίσης ένας πρότυπος Οδηγός Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Ο Οδηγός στό-

χευε στην υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και των φορέων της εκπαίδευσης

αναφορικά με την υποδοχή στην τάξη και την αντιμετώπιση των αλλοδαπών μαθητών.

Επίσης περιλάμβανε και μεταφρασμένα κείμενα, σε επτά γλώσσες, για την υποστήρι-

ξη των αλλοδαπών μαθητών και των γονέων τους, όπου εκτέθηκαν τα βασικότερα προ-

βλήματα και οι τρόποι χειρισμού τους. Οι οδηγοί διανεμήθηκαν στις Διευθύνσεις της

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε σχολεία, σε φορείς και οργανώ-

σεις και σε συλλόγους εκπαιδευτικών.

Πληροφορίες:
Δήμος Αμαρουσίου

Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μοσχα, Τ.Κ.15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
E-mail: mayor@maroussi2004.gr
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Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Παρέμβασης & Υγείας:
Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής

Παρέμβασης & Υγείας (ΔΟΚΠΥ) του Δή-

μου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας ιδρύθηκε

το 1995 ως δημοτική επιχείρηση. Δια-

τηρώντας μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα,

ο ΔΟΚΠΥ επιδιώκει τη δημιουργία δο-

μών στήριξης με προνοιακό – κυρίως –

χαρακτήρα στην περιοχή του Δήμου και

την προαγωγή της πρωτοβάθμιας υγεί-

ας στην πόλη. Σκοπός του ΔΟΚΠΥ δεν εί-

ναι να υποκαταστήσει τις ενέργειες της

Πολιτείας ή τις υποχρεώσεις τρίτων φορέων στην προσφορά ενεργειών για την πρόνοια

και την υγεία, αλλά να ενθαρρύνει και να προωθήσει τη δημιουργία ενός πρωτοβάθμι-

ου δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης στην πόλη. 

Η ιστορία της Νέας Ιωνίας συνδέεται άμεσα με τη Μικρασιατική Καταστροφή, τον

εμπρησμό της Σμύρνης και το βίαιο ξεριζωμό του ελληνισμού της Μικρασίας τον Αύγου-

στο του 1922. Το όνομα Νέα Ιωνία δόθηκε σε ανάμνηση των χαμένων πατρίδων στη

Μικρά Ασία, της ελληνικής Ιωνίας. Όταν ήταν ακόμη μια συνοικία του Βόλου, ονομα-

ζόταν «Προσφυγικός συνοικισμός» ή απλά «Συνοικισμός». Το οριστικό όνομα «Νέα

Ιωνία» το πήρε η περιοχή το 1947 με τη μετατροπή της σε Δήμο. Μετά την εγκατάστα-

ση των προσφύγων, η αναβάθμιση της πόλης υπήρξε ραγδαία. Η προσφυγική προέ-

λευση του πληθυσμού της έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της κοινωνικής, οικο-

νομικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας της περιοχής. Σε αντίθεση με το Δήμο Βόλου,

η γειτονιά στη Νέα Ιωνία εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καθημε-

ρινή ζωή των δημοτών. Σπουδαίο ρόλο έπαιξαν σε αυτό οι πολιτιστικοί σύλλογοι των

προσφύγων, συσπειρώνοντας γύρω τους πολλές εκατοντάδες μέλη με κοινή προέλευ-

ση και κύριο μέλημά τους τη διαφύλαξη της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και της ταυ-

τότητάς τους, τη συνέχεια της παράδοσης και την κοινωνική συνοχή τους. 
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Έτσι, οι πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες απευθύνεται ο ΔΟΚΠΥ είναι ασφαλώς όλοι

οι κάτοικοι του Δήμου που ζητούν τη συμβουλευτική στήριξή τους, αλλά κυρίως εκεί-

νες που ανήκουν σε ιδιαίτερες κατηγορίες, οι οποίες, εξαιτίας της «καταγωγής, της

γλώσσας, της πολιτισμικής τους ιδιαιτερότητας ή της οικονομικής τους θέσης» βρί-

σκονται στο κοινωνικό περιθώριο. Τέτοιες ομάδες μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, οι

τσιγγάνοι, οι άποροι, οι Παλιννοστούντες ομογενείς και οι μετανάστες κτλ. Οι τσιγγάνοι,

με την ιδιότητα των «εμπόρων» και μη έχοντας την οικονομική δυνατότητα να νοικιά-

σουν στην πόλη του Βόλου, νοίκιασαν τα παλιά σπίτια-κάμαρες των τετραγώνων του

«Προσφυγικού Συνοικισμού» κι ένας μεγάλος αριθμός έχτισε σπίτια στην περιοχή του

χειμάρρου Ξηριά, πολιτογραφήθηκαν στο μετέπειτα Δήμο της Νέας Ιωνίας, αυξάνοντας

έτσι τον πληθυσμό του. Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας και ιδιαί-

τερα στην περιοχή «Αλιβέρι» και «Ευαγγελίστρια» κατοικούν τσιγγάνοι, που αντιμετω-

πίζουν ιδιαίτερα προβλήματα σε σχέση με την εκπαίδευσή τους, την κοινωνική τους

ένταξη, τη διαβίωσή τους συνολικά. 

Οι λόγοι για τους οποίους εμφανίζονται αυτά τα προβλήματα, είναι πολλοί.  Υπάρχουν

κοινότητες τσιγγάνων στις οποίες, λόγω κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, τα

παιδιά δεν σημειώνουν πρόοδο στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς αναγκάζονται να

εργαστούν για να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα. Περίπου το 85% των τσιγ-

γάνων είναι σχεδόν αποκλειστικά αυτοαπασχολούμενοι, κυρίως έμποροι και πωλητές,

ενώ οι ελάχιστοι που ασκούν μισθωτή εργασία απασχολούνται στη γεωργία ως εποχιακοί

εργάτες. Τα επαγγέλματα των τσιγγάνων είναι κυρίως πλανόδια, ενώ οι παραδοσιακές τέ-

χνες της φυλής τους δεν ασκούνται καθόλου, παρόλο που πολλοί τις κατέχουν. Κυρίως οι

τσιγγάνοι που διαμένουν στα παλιά προσφυγικά σπίτια της περιοχής της Ευαγγελίστριας,

είναι αυτοί που ασκούν πλανόδια επαγγέλματα και ειδικότερα στις λαϊκές αγορές της πε-

ριοχής. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η αδυναμία πρόσβασης στα κοινωνικά αγαθά

και στην πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους, συχνά εξαιτίας της έλλειψης εκπαίδευ-

σης με αποτέλεσμα την αδυναμία εκμετάλλευσης των ευκαιριών εκείνων που θα μπο-

ρούσαν ενδεχομένως να συμβάλουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τους. 

Έτσι, οι ενέργειες του ΔΟΚΠΥ για τις ευπαθείς ομάδες είναι δύο κατηγοριών: ολιστι-

κού χαρακτήρα παρεμβάσεις στον οικισμό των τσιγγάνων του Αλιβερίου (Γραφείο ΡΟΜ)
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και συνοδευτικές υποστηρικτικές υπη-

ρεσίες με κατεύθυνση την απασχόληση.

Αναφορικά με το Γραφείο ΡΟΜ, ο ΔΟΚΠΥ

ξεκίνησε τις δράσεις υποστήριξης των

τσιγγάνων του Αλιβερίου το 1999 με αρ-

χικό στόχο την πληροφόρηση των κα-

τοίκων, τη διαμεσολάβηση σε υπηρε-

σίες και τον εμβολιασμό των παιδιών.

Γρήγορα φάνηκε ότι ο χώρος που παρα-

χωρήθηκε από το 10ο Δημοτικό Σχολείο

ήταν μικρός για τις ανάγκες της δουλειάς αυτής. Με τη βοήθεια του Δήμου Νέας Ιωνίας

οι δράσεις μεταφέρθηκαν στον οικισμό με 6 λυόμενα που παραχωρήθηκαν από την Πο-

λιτεία. Οι δε υπηρεσίες υγείας του Γραφείου ξεκίνησαν το 1999 όταν οι υποψίες για

κρούσματα ηπατίτιδας στο δημοτικό σχολείο αποκάλυψαν ότι το σύνολο σχεδόν των παι-

διών του Αλιβερίου δεν είχε πρόσβαση σε εμβολιασμούς. Σήμερα, η δράση έχει επε-

κταθεί και σε άλλες ενέργειες προληπτικής ιατρικής. Τέλος, η κοινωνική υπηρεσία του

Γραφείου λειτουργεί καθημερινά στα 2 από τα 6 λυόμενα και εκτός από τις κοινωνικές

υποστηρικτικές υπηρεσίες συντονίζει και τις άλλες ενέργειες (ιατρικές, εκπαίδευση

και πολιτισμός/αθλητισμός). Παράλληλα, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του `90, ολο-

κληρώθηκε σχεδόν η παλιννόστηση ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ στην περιοχή της

Νέας Ιωνίας. Υπολογίζεται ότι κατοικούν γύρω στους 300 ομογενείς στα όρια του Δή-

μου Νέας Ιωνίας. Η πλειοψηφία των παλιννοστούντων ομογενών, κατοικεί στην περιο-

χή της «Ευαγγελίστριας». Το μορφωτικό επίπεδο των παλιννοστούντων είναι κατά μέ-

σο όρο ανώτερο από το μέσο επίπεδο του γενικού πληθυσμού, αν και υπάρχει δυσκο-

λία για την αναγνώριση της ισοτιμίας των πτυχίων με τα πτυχία των ελληνικών πανεπι-

στημίων. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που υπάρχουν δυσκολίες στον τομέα της απα-

σχόλησης. Στους παλιννοστούντες ομογενείς προσφέρεται πληθώρα και ποικίλη ενη-

μέρωση σε διάφορα θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, όπως πχ. απόκτη-

ση ελληνικής υπηκοότητας, δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλ-

ψη, αγορά οικοπέδου για κατασκευή οικίας, έκδοση οικοδομικών αδειών, φορολογι-

κές δηλώσεις, μεταφράσεις.

Πληροφορίες:
Δημοτικός Οργανισμός

Κοινωνικής Παρέμβασης & Υγείας
Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

E-mail: info@dokpy.gr

Γραφείο Μεταναστών 

Βασικός στόχος του γραφείου μεταναστών του Δήμου Πατρέων είναι η βελτίωση

√π μ∂§Δπ™Δ∂™ ¶ƒ∞∫Δπ∫∂™ ¢π∞¶√§πΔπ™ªπ∫√À ¢π∞§√°√À Δø¡ ∂§§∏¡π∫ø¡ √Δ∞

63



των συνθηκών διαβίωσης και ένταξης

των προσφύγων και βαθμιαία η επίλυση

των προβλημάτων από τους αρμόδιους

φορείς υπηρεσίες και οργανώσεις με

άμεση επαφή με τους ενδιαφερόμενους

για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων

τους με όλα τα μέσα που προβλέπει το

δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας μας.

Ειδικότερα το Γραφείο παρέχει:

(α) Παροχή συμβουλών σε γενικά θέματα.

(β) Παροχή συμβουλών σε θέματα αγωγής και προσχολικής, σχολικής και επαγγελμα-

τικής εκπαίδευσης καθώς επίσης σε θέματα συμπαράστασης των οικογενειών σε

συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και οργανώσεις.

(γ) Καταγραφή, αξιολόγηση, ιεράρχηση και προβολή των υφισταμένων προβλημάτων.

(δ) Παροχή συμβουλών για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων.

(ε) Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινής γνώμης για τη λήψη

μέτρων που θα εξασφαλίσουν την ίση μεταχείριση των προσφύγων σε όλους τους

τομείς και τη μόνιμη παραμονή τους στη χώρα μας.

(στ) Καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των προσφύγων και συμπαράστασή τους στις

περιπτώσεις που γίνονται αντικείμενο ρατσιστικών ενεργειών.

(ζ) Συνεργασία με τους διάφορους κοινωνικούς φορείς, υπηρεσίες και κοινωνικές ορ-

γανώσεις για τη βελτίωση της γενικής κατάστασης των προσφύγων.

(η) Συμπαράσταση και παροχή διευκολύνσεων στους πρόσφυγες για την καλλιέργεια

και διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας.

(θ) Ενίσχυση των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη βελτίωση

της κατάστασης των ενδιαφερομένων, υποστήριξη της αυτοoργάνωσης και αυτοε-

ξυπηρέτησής τους.

Πληροφορίες:
Δήμος Πατρέων

Μαίζωνος 108, Τ.Κ.26221 ΠΑΤΡΑ
E-mail: mayor@patras.gr

Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ισότητα 
και την Κοινωνική Συνοχή

Στόχος του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ισότη-

τα και την Κοινωνική Συνοχή», το οποίο ανήκε στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal και
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χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ήταν

η ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη παρέμβαση του Κέντρου Απασχόλησης και Επιχει-

ρηματικότητας (ΚΑΕ) του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της

ξενοφοβίας  και του ρατσισμού και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη

της πολυπολιτισμικής ελληνικής κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι

αυτής της δράσης περιελάμβαναν τα εξής: ανάπτυξη και λειτουργία δομών για την υπο-

δοχή, ενημέρωση και υποστήριξη των μεταναστών και προσφύγων και αναβάθμιση των

δεξιοτήτων τους, ώστε να διευκολυνθεί η εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη και δρά-

σεις ευαισθητοποίησης. Οι κατηγορίες επωφελούμενων ήταν μετανάστες και πρόσφυ-

γες. Πιο συγκεκριμένα, το Κ.Α.Ε. υλοποίησε τις παρακάτω ενέργειες: 

■ Δημιουργία και λειτουργία γραφείου ενημέρωσης και υποδοχής μεταναστών και

προσφύγων. Οι εξυπηρετούμενοι έλαβαν ενημέρωση για τα κοινωνικά και ερ-

γασιακά τους δικαιώματα, τη διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας και παρα-

μονής, τις ευκαιρίες απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης, για ζητήματα υγείας,

εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα κατάρτισης καθώς και γυναικεία ζη-

τήματα. Οι σύμβουλοι, επίσης, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, παρείχαν

ψυχοκοινωνική στήριξη. Ο απώτερος στόχος του Γραφείου ήταν η ενδυνάμωση

των μεταναστών και η ομαλοποίηση της ένταξής τους. 

■ Παρέμβαση ευαισθητοποίησης σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ΚΑΕ

υλοποίησε σεμινάρια διαπολιτισμικής προσέγγισης σε διοικητικούς υπαλλή-

λους που εξυπηρετούν μετανάστες και πρόσφυγες. Διοργανώθηκαν τέσσερα

σεμινάρια το Νοέμβριο του 2003, τα οποία και παρακολούθησαν υπάλληλοι από

το Δήμο Αθηναίων αλλά και από τους Δήμους Πειραιά, Καλλιθέας, Ταύρου, Άνω

Λιοσίων και Νέας Ιωνίας. Ο δεύτερος κύκλος σεμιναρίων, που έγινε το Δεκέμ-

βριο του 2004, σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, αφο-

ρούσε απασχολούμενους του Κέντρου Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών του Δήμου

Αθηναίων. Το σύνολο των επωφελούμενων ανήλθε σε 119 άτομα.

Πληροφορίες:
Δήμος Αθηναίων

Αθηνάς 63 Πλατεία Κοτζιά, Τ.Κ.10552 ΑΘΗΝΑ
E-mail: mayor@cityofathens.gr
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Μνημόνιο Συνεργασίας για την
Κοινωνική Στήριξη

Το Δεκέμβριο του 2007 υπεγράφη

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου

Αθηναίων και του γραφείου της Ύπατης

Αρμοστείας του ΟΗΕ στην Ελλάδα για την

παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και κοι-

νωνικής αρωγής σε πρόσφυγες και αιτού-

ντες άσυλο που διαμένουν στο Δήμο Αθηναίων, με στόχο την κοινωνική τους ένταξη.

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει τη δημιουργία και

στελέχωση μιας ειδικής υπηρεσίας κοινωνικής στήριξης για περιπτώσεις προσφύ-

γων και αιτούντων άσυλο. Η ειδική υπηρεσία θα παρέχει, μεταξύ άλλων, πληροφό-

ρηση, ενημέρωση και συμβουλευτική αρωγή στον τομέα της εύρεσης εργασίας, στέ-

γης ή την παραπομπή σε τυχόν αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, για την

κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών, κυρίως τροφής και ρουχισμού.

Πληροφορίες:
Δήμος Αθηναίων

Αθηνάς 63 Πλατεία Κοτζιά, Τ.Κ.10552 ΑΘΗΝΑ
E-mail: mayor@cityofathens.gr

3.4 Συναντήσεις λαών

Διεθνή Θερινά Σχολεία Ταμιείου Θράκης:
Εδώ οι Λαοί του Κόσμου Συναντώνται

Από το 1996 το Ταμιείον Θράκης, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το

1994 και έχει ως στόχο την ανάδειξη της Βόρειας Ελλάδας σε γέφυρα πολιτιστικής και

οικονομικής σύζευξης της ενωμένης Ευρώπης με τα Βαλκάνια και την ευρύτερη πε-

ριοχή, σε συνεργασία με την Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάν-
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θης, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου, τους Δήμους Αβδήρων και Καστελόριζου,

σχεδιάζει και υλοποιεί στον ιστορικό χώρο των Αρχαίων Αβδήρων και πρόσφατα και

στο Καστελόριζο, Διεθνή Θερινά Σχολεία. Περισσότεροι από δύο χιλιάδες νέοι άνθρω-

ποι, ομογενείς και αλλοδαποί (μαθητές, φοιτητές, επιστήμονες), Χριστιανοί ή Μου-

σουλμάνοι, προερχόμενοι από τις Βαλκανικές, τις Παρευξείνειες και Μεσανατολικές

Χώρες (Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σιβηρία, νότια Ρωσία, Λετονία, Μολδα-

βία, Γεωργία, Γερμανία, Γκαγκαουζία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Παλαιστίνη, Ιορδανία και

Αίγυπτο) έχουν φιλοξενηθεί και διδαχθεί συστηματικά την ελληνική γλώσσα και τις άλ-

λες μορφές του διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού.  

Η καινοτομία των θερινών αυτών σχολείων έγκειται στο ότι η γλώσσα διδάσκεται ως

φορέας νοημάτων και βιωμάτων και όχι απλώς ως φορέας στατικών και αντικειμενι-

κών εννοιών κλειστού χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσ-

σας επιχειρείται μέσα από το τραγούδι, το χορό, το θέατρο, την ετυμολογία, τα εικαστι-

κά, τις εορτές, και τη φιλοσοφία. 

Το 2005 εγκαινιάστηκε το πρώτο Διεθνές Θερινό Σχολείο στο Καστελόριζο, όπου φιλο-

ξενήθηκαν 70 αλλοδαποί επιστήμονες και φοιτητές από τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, την

Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία, τη ΠΓΔΜ, την Ιορδανία, την Αίγυπτο και την Αυστρα-

λία. Στη συνέχεια, στην απέναντι ακτή, ο Δήμαρχος της πόλης και άλλοι εκπρόσωποι της

τοπικής τουρκικής κοινωνίας μαζί με τις ελληνικές δημοτικές αρχές του Καστελόριζου

έδωσαν την ευκαιρία, μέσα στο κατάμεστο από Τούρκους πολίτες αρχαίο θέατρο του Κας

(Αντίφελλος), σε μαθητές του Σχολείου του Ταμιείου Θράκης να παρουσιάσουν αρχαία τρα-

γωδία (Αντιγόνη, Βάκχες) και χορούς, και να τραγουδήσουν ελληνικά τραγούδια, ενώ αντα-

πέδωσαν Τούρκοι λαϊκοί καλλιτέχνες. Μάλιστα, οι Τούρκοι θεατές και οι τοπικές αρχές,

συγκινημένοι από το όλο θέαμα, εξέφρασαν τη ζωηρή επιθυμία τους για την υλοποίηση

αντίστοιχου σχολείου ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού στην Τουρκία.

Πληροφορίες:
κ. Γιώργος Παύλος

Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Σοφοκλέους 34, Τ.Κ.67100 Ξάνθη, Τηλ. & Fax: 25410 62622
Παπαδοπούλου 3, Τ.Κ.552 36 Πανόραμα, Τηλ: 2310 345950
Ανδριανού 100, Τ.Κ.10556 Πλάκα, Τηλ. & Fax: 210 3390520
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Είμαστε όλοι Μετανάστες

Στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου

Αθηναίων «Μελίνα Μερκούρη» το

μήνα Δεκέμβριο του 2007 φιλοξενή-

θηκε έκθεση φωτογραφίας με γενικό

τίτλο «Είμαστε όλοι μετανάστες».

Αλλοδαποί φοιτητές της Σχολής

Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης και βρα-

βευμένοι μετανάστες καλλιτέχνες

παρουσίασαν τη δουλειά τους. Η

έκθεση πραγματοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ξένιος Δίας” στο πλαί-

σιο του έργου “Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η προώθηση πολυ-πολιτισμικών

προτύπων”, το οποίο εντάσσεται στο μέτρο 1.2. της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας

EQUAL και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΚΤ και κατά 25% από το Υπουρ-

γείο Απασχόλησης. 

Στον ίδιο χώρο τρεις μήνες νωρίτερα (Σεπτέμβριο 2007) φιλοξενήθηκε έκθεση

φωτογραφίας με γενικό τίτλο «Νέοι Τσιγγάνοι φωτογράφοι», στην οποία παρουσιά-

στηκε το εσωτερικό κατοικιών τσιγγάνων με αφορμή τον εορτασμό Ευρωπαϊκών

Ημερών Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Πληροφορίες:
Δήμος Αθηναίων

Αθηνάς 63 Πλατεία Κοτζιά, Τ.Κ.10552 ΑΘΗΝΑ
E-mail: mayor@cityofathens.gr

Γιορτή Εθνοτήτων και Πολιτισμών

Η Γιορτή Εθνοτήτων και Πολιτισμού πραγματοποιείται από το 2003 στο Δήμο Λαμιέ-

ων. Εκπρόσωποι από 18 χώρες (Γαλλία, Ινδία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Σενεγάλη, Μαρόκο, Γερ-

μανία, Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Αλβανία, Νιγηρία, Αγγλία, Ισπανία, Ρωσία, Πα-
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λαιστίνη, Μολδαβία και Τσεχία) παρουσιάζουν την κουλτούρα τους μέσω των περιπτέ-

ρων που στήνονται. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από πρώτο χέρι

στοιχεία της καθημερινής ζωής των χωρών που συμμετέχουν μέσω της παρουσίασης

που κάνει η κάθε μία από αυτές στο περίπτερό της. Οι μικροί επισκέπτες έχουν επίσης

τη δυνατότητα να απολαύσουν το «Παιδικό Σαββατοκύριακο», με κουκλοθέατρο, κλό-

ουν, παραμύθια, ζογκλέρ και ξυλοπόδαρους. Στο πλαίσιο της γιορτής διοργανώνεται πα-

ράσταση με αφρικανικά κρουστά, αλλά και εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και video

art. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, οι επισκέπτες που προσέρχονται στα περίπτερα των

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων φορέων, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέ-

ρος σε συζητήσεις για τη δράση τους. Παρόντες, με περίπτερα, στη γιορτή των εθνοτή-

των είναι, μεταξύ άλλων, οι Γιατροί του Κόσμου, η Διεθνής Αμνηστία, ο Ερυθρός Σταυ-

ρός, το Σώμα Ελλήνων Οδηγών, το Σωματείο “ΙΣΟΝ” και φορείς όπως το Europe Direct.

Το 2007 η εκδήλωση ήταν μια συνδιοργάνωση του σωματείου «ΙΣΟΝ» και του Περιφε-

ρειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC) και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Δήμου Λαμιέων.

Πληροφορίες:
Δήμος Λαμιέων

Πλ. Ελευθερίας 8, Τ.Κ.35100 ΛΑΜΙΑ
Τηλ: 22310-22314, Fax: 22310-31435

E-mail: otalamia@otenet.gr

3.5 Αθλητισμός

Διοργάνωση Αφρικανικού Τουρνουά Ποδοσφαίρου 

Ένα πρωτόγνωρο τουρνουά ποδοσφαί-

ρου οργανώθηκε στο δημοτικό στάδιο

του Δήμου Ιλίου με τη συμμετοχή μετα-

ναστών που ζουν στην Ελλάδα από 10

Αφρικανικές χώρες (Καμερούν, Σενε-

γάλη, Δημοκρατία του Κονγκό, Σουδάν,

Γουινέα, Νιγηρία, Ακτή Ελεφαντοστού,

Σιέρρα Λεόνε, Μπουρκίνα Φάσο, Τανζα-

νία) από τις 21 Ιουλίου έως και τις 19

Αυγούστου του 2007.

Πληροφορίες:
Δήμος Ιλίου

Κάλχου 48-50
Τ.Κ.13122 ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ
E-mail: ilion@ilion.gr

√π μ∂§Δπ™Δ∂™ ¶ƒ∞∫Δπ∫∂™ ¢π∞¶√§πΔπ™ªπ∫√À ¢π∞§√°√À Δø¡ ∂§§∏¡π∫ø¡ √Δ∞

69



Κύπελλο Συνύπαρξης Μεταναστών

Ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης

(Ο.Ν.Α.) του Δήμου Αθηναίων με τη συν-

δρομή του Ελληνικού Forum Μεταναστών

διοργανώνει ετησίως το κύπελλο συνύ-

παρξης μεταναστών κατόπιν πρωτοβου-

λίας της Ένωσης Αφρικανικών Κοινοτή-

των Ελλάδος και την υποστήριξη της ορ-

γάνωσης «Συμμαχία ενάντια στη φτώ-

χεια». Οι ομάδες που λαμβάνουν μέρος

σε αυτή τη διοργάνωση προέρχονταν από

τις Κοινότητες της Αλβανίας, της Βουλ-

γαρίας, του Καμερούν, της Νιγηρίας, της

Γουινέας, της Τανζανίας, της Γκάνα, της Σενεγάλης, της Δημοκρατίας του Κογκό, του

Μπουρκίνα Φάσο, του Πακιστάν, της Αιγύπτου, του Σουδάν, της Ελλάδας, της Αιθιοπίας

και της Ακτής Ελεφαντοστού. 

Σκοπός του τουρνουά, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανάληψης και της ενί-

σχυσης πρωτοβουλιών απάλειψης φαινομένων ρατσισμού και φυλετικών διακρίσεων

σε βάρος των μεταναστών, είναι η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των μεταναστών

από τις τοπικές κοινωνίες και η σύσφιγξη των μεταξύ τους σχέσεων.

Πληροφορίες:
Δήμος Αθηναίων

Αθηνάς 63 Πλατεία Κοτζιά, Τ.Κ.10552 ΑΘΗΝΑ
E-mail: mayor@cityofathens.gr

3.6 Απασχόληση

Δομές Κοινωνικής Παρέμβασης 

Ο Δήμος Δράμας με το Ολοκληρωμένο
Σχέδιο Παρέμβασης για την καταπολέμηση
του Κοινωνικού Αποκλεισμού και της Ανερ-
γίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού

Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας

και Θράκης επιδιώκει να βελτιώσει την

απασχόληση σε τομείς ή περιοχές που

παρουσιάζουν ιδιαίτερα κοινωνικά και

οικονομικά προβλήματα για ειδικές πλη-

θυσμιακές ομάδες (παλιννοστούντες, οι-
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κονομικοί μετανάστες) σε τοπική κλίμα-

κα, οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα

κοινωνικού αποκλεισμού.  Οι δράσεις του

προγράμματος είναι οι εξής:

(α) Συμβουλευτική: Περιλαμβάνει

ενέργειες και υποενέργειες που συμ-

βάλλουν στην ευαισθητοποίηση και ενερ-

γοποίηση του κοινωνικού ιστού, την πλη-

ροφόρηση, ενδυνάμωση και εμψύχωση

του ατόμου στην κατεύθυνση της κοινω-

νικής και εργασιακής ενσωμάτωσης (π.χ.

εσωτερική δικτύωση ανέργων, ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων, πρότυπες συμφωνίες

εργοδοτών, δομών κατάρτισης και ωφελουμένων).

(β) Κατάρτιση: αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων εμπειροτεχνών στις οικοδο-

μικές και τεχνικές εργασίες για τους τσιγγάνους, κατάρτιση σε τεχνικές κατασκευής

παραδοσιακών προϊόντων χειροτεχνίας για τους τσιγγάνους, αναβάθμιση προσόντων

και δεξιοτήτων σε αγροτικές και θερμοκηπιακές καλλιέργειες για τους τσιγγάνους.

(γ) Απασχόληση: Απορρόφηση 30 ωφελουμένων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης

σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, νέες θέσεις αυτοαπασχόλησης για την ίδρυση επι-

χείρησης με προτεραιότητα στην κοινωνική οικονομία και σε μικρές συνεταιριστικές

ομάδες, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Stage).

(δ) Συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες: Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική

υποστήριξη σε 150 ωφελούμενους όλων των ομάδων στόχων (υποστήριξη της κοινω-

νικής ένταξης, διευκόλυνση πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, επίλυση διαφορών

στον εργασιακό χώρο). και

(ε) Ιατροκοινωνικό Κέντρο για τους τσιγγάνους των συνοικισμών Φιλίππου, Σπαρτάκου

και Αμπελοκήπων του Δήμου: Βασικός στόχος του είναι η προώθηση μιας νέας αντίλη-

ψης για τα θέματα υγείας, ασφάλειας, πρόληψης και οικογενειακού προγραμματισμού.

Πληροφορίες:
Δήμος Δράμας

Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ.66100 ΔΡΑΜΑ
E-mail: dimosdramas@freemail.gr

Διαπολιτισμικό Κέντρο Καλλιτεχνικής Απασχόλησης 

Από το 2002 το Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία»

πραγματοποιεί ένα πρόγραμμα κοινωνικής παρέμβασης στην Ελευσίνα, με στόχο την

προώθηση του σεβασμού της διαφορετικότητας και την προάσπιση των δικαιωμάτων
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του παιδιού. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ίδρυμα Bernard van Leer και το

Δήμο Ελευσίνας. Η πρώτη φάση του προγράμματος (2002-2005) αφορούσε στη στήρι-

ξη κι ενθάρρυνση σεισμόπληκτων τουρκόφωνων οικογενειών της Ελευσίνας και πα-

ράλληλα στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών φορέων της περιο-

χής στα ζητήματα του σεβασμού της διαφορετικότητας. Το μέσο για την υλοποίηση των

στόχων του προγράμματος ήταν η διοργάνωση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων που πραγ-

ματοποιούνταν σ’ ένα κλίμα αποδοχής και σεβασμού του «άλλου», πράγμα που αποτε-

λεί τη βασική προσέγγιση της «Σχεδίας» αναφορικά με την καταπολέμηση των διακρί-

σεων και προκαταλήψεων. Σε συνεργασία με το Δήμο διοργανώθηκαν και βιωματικά σε-

μινάρια που απευθύνονταν στους εκπαιδευτικούς της περιοχής και είχαν ως θέμα το σε-

βασμό της διαφορετικότητας μέσα από την τέχνη. Καταρχάς στο Εργατικό Κέντρο Ελευ-

σίνας και στη συνέχεια στο Πνευματικό Κέντρο λειτούργησαν καλλιτεχνικά εργαστήρια

για τα παιδιά αλλά και για τις μητέρες τους, οι οποίες δούλευαν διάφορες τεχνικές που

είχαν σχέση με το ύφασμα (ραπτική, πάτσγουορκ, ζωγραφική). Το αποτέλεσμα αυτής της

τρίχρονης συνεργασίας ήταν, μεταξύ άλλων, η σύσταση του Κέντρου Καλλιτεχνικής Απα-

σχόλησης του Δήμου Ελευσίνας που άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2005 με κα-

ταστατικό στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Το Κέντρο λειτουργεί σε

νεόδμητο κτίριο στο Πάρκο Αναψυχής Αλωνιών και προσφέρει σε παιδιά και ενηλίκους,

διαφορετικής εθνικής (Έλληνες, Αλβανούς, Πολωνούς κ.α.), πολιτισμικής (Τουρκόφω-

νους Έλληνες), ή κοινωνικο-οικονομικής προέλευσης, την ευκαιρία:

- να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.

- να συναντήσουν συνομηλίκους και να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις.

- να εκφραστούν ελεύθερα μέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

- να συμβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη και στη διατήρηση του κοινωνικού

ιστού της πόλης.

Το πρόγραμμα του Κέντρου περιλαμβάνει εργαστήρια ποικίλλων καλλιτεχνικών δρα-

στηριοτήτων (θεατρικών, μουσικών, εικαστικών, κινηματογραφικών) για παιδιά και ενη-

λίκους γονείς (γονείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές κ.α.). Οι δραστηριότητες γίνονται πά-

ντα σε ένα κλίμα ελευθερίας της έκφρασης και αποδοχής των ατομικών ενδιαφερόντων

και δυνατοτήτων του καθενός που παράλληλα καλλιεργεί το σεβασμό του «άλλου» και
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προωθεί τη συνεργασία. Πολλές φορές τα εργαστήρια έχουν κοινό θεματικό  άξονα με

στόχο την κατάληξη σε ένα ομαδικό πολιτιστικό δρώμενο στο οποίο να εμπλέκονται εξί-

σου παιδιά,  γονείς, εμψυχωτές κι εκπαιδευόμενοι των σεμιναρίων. Μέσα σε αυτά τα πο-

λιτιστικά δρώμενα γίνεται φανερή η παρουσία και η ιδεολογία του Κέντρου στους πολί-

τες της Ελευσίνας. Σκοπός του Κέντρου είναι να αποτελέσει ένα πόλο δικτύωσης και συ-

νεργασίας των κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων της Ελευσίνας αλλά και των αντί-

στοιχων κέντρων από άλλους Δήμους της Ελλάδας.

Πληροφορίες:
Δήμος Ελευσίνος

Δήμητρος & Χατζηδάκη, Τ.Κ.19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
E-mail: elefsina@otenet.gr

Κοιτίδα Επιχειρηματικότητας Νέων Μεταναστών

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΟΞΥΓΟΝΟ», της

Πρωτοβουλίας Καινοτομικής Ενδογενούς Ανάπτυ-

ξης στο Πέμπτο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου

Αθηναίων, το οποίο έχει κατατεθεί στη Γενική Γραμ-

ματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης του Υπουργείου

Οικονομίας & Οικονομικών, προβλέπονται δράσεις

τόνωσης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή πα-

ρέμβασης και την ανάδειξή της σε πρότυπο κέντρο

καινοτομικής παραγωγής με τη δημιουργία νέων μορ-

φών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτήν την κα-

τεύθυνση προβλέπεται η δημιουργία κοιτίδας επι-

χειρηματικότητας (business cluster) στο χώρο των

εγκαταστάσεων του εργοστασίου της  Εριουργίας.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η γεωγραφική συγκέντρωση επιχειρήσεων και εμπορικών

και εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων με αντικείμενο την προώθηση του πολιτισμού με

παράλληλη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Στις ομάδες νέων επιχειρηματιών της

περιοχής παρέμβασης περιλαμβάνονται και μετανάστες  νέοι επιχειρηματίες που δρα-

στηριοποιούνται στον χώρο του Πολιτισμού. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του

Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) έχει υλοποιήσει μέσα στα τελευταία 5 χρό-

νια ένα σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης με τίτλο «Service καταστημάτων μαζικής

εστίασης» για 20 παλιννοστούντες. Το σχέδιο περιλάμβανε συνδυασμό δύο  κατηγοριών

ενεργειών, δηλ. ενέργειες κατάρτισης, οι οποίες αποτελούνταν από ολοκληρωμένες υπη-

ρεσίες προκατάρτισης (ελληνική γλώσσα), επαγγελματικής κατάρτισης (service κατα-

στημάτων μαζικής εστίασης), πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις συναφούς δραστηριό-

τητας,  καθώς και από ενέργειες συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. 
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Πληροφορίες:
Δήμος Αθηναίων

Αθηνάς 63 Πλατεία Κοτζιά, Τ.Κ.10552 ΑΘΗΝΑ
E-mail: mayor@cityofathens.gr

3.7 Αλληλεγγύη

Χορεύοντας με την Αλληλεγγύη

Στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου του 2007 ο Δή-

μος Αμαρουσίου σε συνεργασία με το Ελληνικό

Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού

anthropos.gr διοργάνωσε φεστιβάλ πολυπολυ-

τισμικότητας με σκοπό  να ευαισθητοποιήσει ευ-

παθείς κοινωνικά ομάδες (μετανάστες, πρό-

σφυγες και αιτούντες άσυλο),  την τοπική κοινω-

νία του Αμαρουσίου, αλλά και την ευρύτερη ελ-

ληνική κοινωνία (ενεργοί πολίτες, επιχειρήσεις,

τοπικές αυτοδιοικήσεις, πολιτικό και καλλιτε-

χνικό κόσμο), οι οποίοι έγιναν  τελικοί αποδέ-

κτες και συμμέτοχοι σε πολιτιστικές δραστηριό-

τητες, σε θέματα που αφορούν τα πολιτιστικά χα-

ρακτηριστικά των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. 

«Γνώρισε κι εσύ τον πολιτισμό των ανθρώπων,

αντάλλαξε μαζί τους εμπειρίες, μουσικές και ρυθμούς, δοκίμασε καινούργιες γεύσεις

και ενημερώσου», έγραφε η πρόσκληση, αναφέροντας ότι κάθε απόγευμα μέχρι αργά

τα μεσάνυχτα θα πραγματοποιούνταν μουσικές παραστάσεις, εργαστήρια, παιχνίδια,

εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές, αλλά και γευστικές απολαύσεις. «Μπορείς να ταξι-

δέψεις σε άλλα μέρη χωρίς καν να μετακινηθείς από την πόλη σου. Να κάνεις φίλους

δίχως να φοβάσαι τους φανταστικούς εχθρούς. Να ρωτήσεις το όνομα του “παράξενου”

γείτονα. Να μάθεις πώς λένε καλημέρα στον Λίβανο. Να δοκιμάσεις μια συνταγή από

τη Σρι Λάνκα», αναφέρει μεταξύ άλλων στο σημείωμά του ο Νίκος Πιτσούλης, πρόε-

δρος του Ελληνικού Κέντρου Προώθησης του Εθελοντισμού.

Οι δράσεις του φεστιβάλ περιελάμβαναν τα εξής:

● Έκθεση γευστικών εδεσμάτων του τόπου καταγωγής των συμμετεχόντων.
● Γευστικό ταξίδι στη γαστρονομική παράδοση της Ρουμανίας, της Πο-

λωνίας, της Αργεντινής, της Βουλγαρίας, της Αιγύπτου, της Κένυας, της

Τουρκίας, της Αρχαίας Ασσυρίας, του Πακιστάν, του Αφγανιστάν και της

Ινδίας. 
● Ενημέρωση- Εργαστήρια- Βιωματικά Παιχνίδια.
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● Η Διεθνής Αμνηστία www.amnesty.org.gr ενημέρωσε το  κοινό για τις

εκστρατείες της στο ζήτημα των μεταναστών, των προσφύγων και του

trafficking. Ακόμη, πραγματοποίησε το εργαστήρι «Μύθος και Πραγμα-

τικότητα», σημείο συνάντησης ανταλλαγής απόψεων και αφορμή για μια

μεγάλη συζήτηση που έλαβε χώρα την τελευταία ημέρα της εκδήλωσης.
● Η Praksis (www.praksis.gr) πραγματοποίησε το θεατρικό παιχνίδι «Κρί-

σιμη μάζα» και το διαπολιτισμικό «Βιβλιοθήκη» και  ενημέρωσε το κοι-

νό για τις δράσεις της, που στόχο έχουν την  κινητοποίηση-ευαισθητο-

ποίηση πληθυσμών που βρίσκονται σε κίνδυνο, τη βελτίωση των συν-

θηκών διαβίωσης τους και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.
● Η Συμμαχία ενάντια στη Φτώχεια (www.stoppoverty.gr) πραγματοποί-

ησε ενημέρωση για τους στόχους και τις δράσεις της παγκόσμιας κα-

μπάνιας για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας.  
● Το ΚΕΘΕΑ- Mosaic  ενημέρωνε το κοινό για τις δράσεις της, που στόχο

έχουν την υποστήριξη μεταναστών, προσφύγων και παλιννοστούντων

και  πραγματοποίησε διαδραστικό εργαστήρι, κατά τη διάρκεια του οποί-

ου, μετανάστες αφηγήθηκαν  τις εμπειρίες τους και μοιράστηκαν  τις

απόψεις τους για τη ζωή, την πατρίδα, τον έρωτα.
● Η Fair trade (www.fairtrade.gr) ενημέρωνε το κοινό για τις δράσεις της

σχετικά με το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο, που σκοπό έχει την προ-

ώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
● Η Κλίμακα (www.klimaka.org.gr) παρουσίασε τις δράσεις της στο χώ-

ρο της ψυχικής υγείας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ παράλ-

ληλα πραγματοποίησε έκθεση γευστικών εδεσμάτων των ενοίκων του

καταφυγίου της, καθώς κι ένα διαδραστικό εργαστήρι με θέμα το

trafficking.
● Η Άρσις (www.arsis.gr) πραγματοποίησε ενημέρωση για την παράνο-

μη διακίνηση ανηλίκων και  την παιδική εργασία, καθώς και εργαστή-

ρι ζογκλερικών και γκράφιτι για παιδιά.
● Ο Σύλλογος Αλλοδαπών Προσφύγων ενημέρωσε  το κοινό για την κατά-

σταση των προσφύγων στην Ελλάδα.  
● Η Ένωση Αφρικανών Γυναικών (africanwmen@yahoo.com) ενημέρω-
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σε το κοινό για τις δράσεις της σχετικά με την εκστρατεία της «Όχι στο

ρατσισμό από την κούνια», καθώς και για τις δυσμενείς εργασιακές συν-

θήκες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες της Αφρικής στην Ελλάδα.
● Τα «Πίσω Θρανία», πρωτοβουλία για εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις,

πραγματοποίησαν  ενημέρωση για τις δράσεις τους, καθώς και ένα

θεατρικό παιχνίδι.
● Επίσης, πραγματοποιήθηκαν  εργαστήρια κολλάζ και γκράφιτι από το

Ash in Art (www.ashinart.gr) και εκμάθησης κρουστών από τους

Batuca 

Εκθέσεις Φωτογραφίας από:

✓ Το  Ελληνικό Κέντρο Προώθησης

του Εθελοντισμού «anthropos.gr» με

τίτλο «Με τα μάτια των Ελλήνων εθελο-

ντών». Σκοπός της έκθεσης ήταν  η

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης

όσον αφορά στο έργο που οι ελληνικές

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις επιτε-

λούν στον τομέα των ανθρωπιστικών

και αναπτυξιακών δράσεων. 

✓ Το ΚΕΘΕΑ- Mosaic με τίτλο

«Πολλές πατρίδες στην ίδια πόλη».

Στόχος της έκθεσης ήταν η κοινωνική ενσωμάτωση των ανθρώπων που,

ξεκινώντας από διάφορες πατρίδες, έχουν κάνει την Ελλάδα μια ακόμη

πατρίδα τους, μεταφέροντας ο καθένας τον πλούτο της διαφορετικότητάς του

στις γειτονιές της πόλης.

✓ Τη Φωτογραφική ομάδα του Ash in Art με τίτλο «Στην ίδια πόλη ξένοι» και

θέμα τις μεταναστευτικές κοινότητες. 

Προβολές video με:

✓ Ψηφιακές Ιστορίες (Digital stories) μικρού μήκους που παρήχθησαν στο

πλαίσιο του Προγράμματος «Δίκτυο για την προώθηση των πολυπολιτισμι-

κών Μέσων Ενημέρωσης» από ομάδες μεταναστών και ομάδες νέων.

http://www.digi-tales.org.

✓ Εικόνες της ζωής των μεταναστών στην Αθήνα από το Ρουμανο-Ελληνικό

Πολιτιστικό Σύλλογο «Αρμονία».

✓ Οργανώσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και παρουσίαση των πολιτι-
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σμικών χαρακτηριστικών του λαού της Αργεντινής από τον Πολιτιστικό και

Κοινωνικό Σύλλογο Αργεντινών Ελλάδος argentinos.gr.

✓ Θέμα τις μεταναστευτικές κοινότητες από τη Φωτογραφική Ομάδα του Ash in Art.

Πληροφορίες:
Δήμος Αμαρουσίου

Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μοσχα, Τ.Κ.15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
E-mail: mayor@maroussi2004.gr

3.8 Εκπαίδευση

Κέντρο Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Λόγου

Σημαντικό βήμα για την ομαλή ένταξη των αλλοδαπών και των ομογενών στην ελλη-

νική κοινωνία έκανε ο Δήμος Ευόσμου τον Ιούνιο του 2007, προχωρώντας στην ίδρυση

και τη λειτουργία του Κέντρου Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Λόγου (ΚΕΔΕΛ) έπει-

τα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Πρόκειται για το πρώτο Κέντρο Διαπολι-

τισμικής Επικοινωνίας και Λόγου στη Βόρειο Ελλάδα, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, ενώ

αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιφέρειά του λειτουργεί ήδη Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο,

και Λύκειο. Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Λόγου έχει ως αποστολή να

βοηθήσει τους ομογενείς και τους αλλοδαπούς οικονομικούς  μετανάστες να γνωρί-

σουν τον ελληνικό πολιτισμό και λόγο και να συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικής κα-

τά  του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, αλλά και στη γνωριμία του ελληνικού πληθυσμού

με τους άλλους πολιτισμούς. Μεταξύ άλλων, στόχος του Κέντρου είναι η οργάνωση ομά-

δων για αλλοδαπούς με σκοπό την εκμάθηση της ελληνική γλώσσας (ηλικίες 6-18 ετών),

την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας (7-30 ετών), τη γνωριμία τους με τους Έλληνες,

την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ομογενών και αλλοδαπών σε θέματα πολυπολιτι-

σμικής επικοινωνιακής προσέγγισης κ.α. Το ΚΕΔΕΛ αποτελεί μια νέα υπηρεσία, μια

δράση που θα συμπληρώνει τις υπάρχουσες κοινωνικές παρεμβάσεις που υλοποιού-

νται υπό την αιγίδα του Δήμου Ευόσμου και σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση

Πολιτισμού Ωδείου Ευόσμου. 

Πιο συγκεκριμένα, για το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008, το ΚΕ.ΔΕ.Λ

στοχεύει στην προετοιμασία και τη δημιουργία του πρώτου φορέα στην πόλη της Θεσ-

σαλονίκης, με τις παρακάτω ενέργειες:

● Οργάνωση ομάδων γνωριμίας της ελληνικής γλώσσας (ως δεύτερης

ή ξένης γλώσσας) για αλλοδαπούς που ήδη διαμένουν στη χώρα μας.
● Οργάνωση ομάδων γνωριμίας της μητρικής γλώσσας (ρωσική, αλβα-

νική, γεωργιανή, ουκρανική).
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● Γνωριμία των παραπάνω μεταναστευτικών πληθυσμών με τους γηγε-

νείς Έλληνες.
● Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/βάθμιας, Β/βάθμιας και Γ/βάθμιας εκ-

παίδευσης, ομογενών και αλλοδαπών σε θέματα πολυπολιτισμικής και

διαπολιτισμικής επικοινωνιακής προσέγγισης.
● Παραγωγή λογισμικού για τον ελληνικό πολιτισμό και τις διαπολιτισμι-

κές σχέσεις του.
● Γνωριμία αλλοδαπών μαθητών και φοιτητών με  Έλληνες.
● Ανταλλαγές για την οργάνωση διαπολιτισμικών και πολιτιστικών εκδη-

λώσεων από εκπροσώπους διαφόρων χωρών στη Θεσσαλονίκη και από

την Ελλάδα στις διάφορες χώρες συνεργασίας με σκοπό την ανάδειξη

των κοινών πολιτιστικών στοιχείων και την προώθηση της διαπολιτι-

σμικής επικοινωνίας.
● Προώθηση της πολιτισμικής και διαπολιτισμικής θεωρίας με σκοπό την

επικοινωνία των λαών και την έρευνα των πολιτισμικών πυρήνων τους.

● Προώθηση της πολιτισμικής έρευνας σε όλες τις μορφές τέχνης.
● Παραγωγή διδακτικού υλικού κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού,

υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης και της οικολογικής ευαισθησίας.
● Οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων που σχετίζονται με τους στόχους

του ΚΕ.ΔΕ.Λ.
● Σύναψη συμφωνιών συνεργασίας του ΚΕ.ΔΕ.Λ με αντίστοιχους φορείς

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
● Επιμόρφωση των ομογενών, οικονομικών μεταναστών και αλλοδαπών

από πολιτισμικούς παράγοντες.
● Επέκταση του δικτύου συνεργατών με φορείς που ασχολούνται με θέ-

ματα μειονοτήτων και πολυπολιτισμικής – διαπολιτισμικής επικοινω-

νίας.
● Συμμετοχή του ΚΕ.ΔΕ.Λ με προγράμματα ενίσχυσης και γνωριμίας της

διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δη-

μοσίου τομέα.
● Ανάληψη πρωτοβουλιών για την άμεση προώθηση και ουσιαστική ανα-

βάθμιση του ελληνικού πολιτισμικού φορτίου στο εξωτερικό.
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Εκτός από τα προγράμματα εκμάθησης

της ελληνικής γλώσσας, προγραμματίζε-

ται η έναρξη μαθημάτων εκμάθησης των

μητρικών γλωσσών των μεταναστών. Οι

γλώσσες που θα διδάσκονται θα είναι τα

αλβανικά, τα ρωσικά, τα ουκρανικά και τα

γεωργιανά. Το πρωτότυπο στοιχείο του

προγράμματος είναι πως τα μαθήματα θα

γίνονται από τους ίδιους τους μετανάστες,

πολλοί από τους οποίους κατέχουν πτυχίο

φιλολογίας από τις χώρες τους. «Από την

αρχή το κέντρο στηρίζεται αποκλειστικά

στον εθελοντισμό. Το προσωπικό που απαρτίζει το κέντρο είναι κοινωνιολόγοι, ψυχοπαι-

δαγωγοί, ιστορικοί, φιλόλογοι, αρχιτέκτονες και πολιτικοί επιστήμονες. Ευελπιστούμε

όσο περνάει ο καιρός να έχουμε εθελοντική βοήθεια και άλλων επιστημόνων. Στηριζό-

μαστε στον εθελοντισμό και είμαστε ανοιχτοί σε νέους που ενδιαφέρονται, σε καινούριες

προτάσεις και ιδέες», επισημαίνει ο υπεύθυνος του ΚΕΔΕΛ κ. Β. Πισσαλίδης, διδάκτο-

ρας διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Εξάλλου, το Κέντρο συνεργάζεται και με δύο δικηγό-

ρους, οι οποίοι παρέχουν δωρεάν συμβουλές στους αλλοδαπούς. Ήδη ξεκίνησαν και σε-

μινάρια κατάρτισης του διοικητικού προσωπικού του Δήμου Ευόσμου σε θέματα διαπο-

λιτισμικής επικοινωνίας, ώστε να γίνεται καλύτερη η εξυπηρέτηση των πολιτών και ευ-

κολότερη η εργασία των υπαλλήλων του Δήμου. Ακόμη, υπάρχει σχεδιασμός να αρχίσουν

ειδικά σεμινάρια στα οποία θα λάβουν μέρος οι Έλληνες και αλλοδαποί γονείς. «Τα παι-

διά βρίσκονται καθημερινά στο σχολείο και μπορούν να γνωριστούν. Οι γονείς των παι-

διών, όμως, δεν έχουν αυτή την δυνατότητα και πρέπει να τους δοθεί μια ευκαιρία να έρ-

θουν κοντά και να γίνει ένας εποικοδομητικός διάλογος», τονίζει ο κ. Πισσαλίδης.

Πληροφορίες: 
Δρ. Βύρωνας Πισσαλίδης

Μοναστηρίου 336, πίσω απο την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης
τηλ. 2310-706668 (Δευτέρα–Παρασκευή από 08.00 εως 15.00)

Σχολείο Μεταναστών

Η δημοτική αρχή του Δήμου Υμηττού, με την ουσιαστική συνεργασία της Επιτροπής

Αλληλεγγύης Μεταναστών του Δήμου, δείχνοντας την ευαισθησία της απέναντι σε μια από

τις πλέον ευπαθείς ομάδες των δημοτών της, προέβη στην ίδρυση ενός σχολείου για τους

μετανάστες. Για πρώτη φορά στο Δήμο Υμηττού, τόσο οι μετανάστες που κατοικούν στην

πόλη όσο και αυτοί των όμορων δήμων, εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να δι-

δαχθούν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα για δικούς τους λόγους ο καθένας.
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Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η πολυπληθής

και πολυεθνική συμμετοχή των μεταναστών στις

κατατακτήριες εξετάσεις για να τοποθετηθούν σε

τμήματα, ανάλογα με την ελληνομάθειά τους. Βασι-

κός στόχος αυτού του προγράμματος του Δήμου,

που ταυτόχρονα αποτελεί και βασικό σκοπό της

Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης Μεταναστών, είναι να

νοιώσουν οι μετανάστες το ειλικρινές ενδιαφέρον

της δημοτικής αρχής για τα προβλήματα και τις ανά-

γκες τους. 

Πληροφορίες:
Δήμος Υμηττού

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1
Τ.Κ.17237 ΥΜΗΤΤΟΣ

E-mail: info@hydra.gr

Άτυπη Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων στο πλαίσιο του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής

Παρέμβασης & Υγείας (ΔΟΚΠΥ) του Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας ξεκίνησε όταν δια-

πιστώθηκε ότι το υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού, η σχολική διαρροή και η απαξίω-

ση της εκπαίδευσης από την επαγγελματική ζωή των τσιγγάνων από τα 10-11 χρόνια

τους, αποτελούν σημαντικούς μηχανισμούς που ενισχύουν τον αποκλεισμό.

Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν τέσσερις: (α) Επανακαθορισμός της αξίας να ξέρει κα-

νείς γράμματα, (β) προώθηση όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών στο δημόσιο σχο-

λείο και την επαγγελματική κατάρτιση, (γ) ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών της δη-

μόσιας εκπαίδευσης για την εκπαίδευση των τσιγγάνων και (δ) παροχή στοιχειώδους

αλφαβητισμού στους πιο ηλικιωμένους που ως γυρολόγοι χρειάζονται στοιχειώδη ικα-

νότητα ανάγνωσης στη διάρκεια των μαραθώνιων ταξιδιών τους ανά την Ελλάδα (π.χ. να
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διαβάζουν τις οδοσημάνσεις).  Αυτό το εκπαιδευτικό έργο στηρίζεται και εποπτεύεται

από ομάδα εθελοντών δασκάλων.

Πληροφορίες:
Δημοτικός Οργανισμός

Κοινωνικής Παρέμβασης & Υγείας
Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

E-mail: info@dokpy.gr

Σεμινάρια Πληροφορικής για Μετανάστες και Πρόσφυγες

Μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας του

Δήμου Αθηναίων (Α.Ε.Δ.Α.)  συστάθηκε,

οργανώθηκε και λειτουργεί, από το 2004

στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβου-

λίας EQUAL1, το «Διαπολιτισμικό

Κέντρο» του Δήμου Αθηναίων. Το Κέντρο

ξεκίνησε το 2004, φιλοξενώντας προ-

γράμματα ελληνικής γλώσσας σε αιτού-

ντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες,

με τη συνεργασία του Ιδρύματος Κοινω-

νικής Εργασίας (Ι.Κ.Ε.) και τη συγχρημα-

τοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Στη διάρκεια της πε-

ριόδου 2004-2005, με τη συνεργασία του Ι.Κ.Ε., λειτούργησαν δύο τμήματα ελληνικής

γλώσσας με 71 επωφελούμενους, αρχάριους και προχωρημένους. Την περίοδο 2005-

2006 ξεκίνησαν και λειτουργούν δύο τμήματα της ελληνικής γλώσσας με την συνεργα-

σία του Ι.Κ.Ε.. Η Α.Ε.Δ.Α., με ιδίες δαπάνες, λειτούργησε ένα τρίτο πρόγραμμα ελληνι-

κής γλώσσας, εντατικό, την περίοδο Μάρτιος-Μάιος 2005, με 22 επωφελούμενους. Πα-

ράλληλα, παραδίδονται μαθήματα Η/Υ σε αλλοδαπούς. Επίσης, στο πλαίσιο συνεργα-
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σίας με το Κέντρο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων

(Κ.Α.Ε.Δ.Α.) και του Unlimited Potential Program της Μιcrosoft, οργανώθηκαν εξετά-

σεις πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ για μετανάστες, πρόσφυγες, μουσουλμάνους (Πρότυ-

πο πιστοποίησης ΙC3/Infotest) για όσους παρακολούθησαν το πρόγραμμα. Στόχος της

εκπαίδευσης είναι: (α) Η συνειδητοποίηση της σημασίας των νέων τεχνολογιών και της

κοινωνίας της πληροφορίας, αφενός, και, αφετέρου, η επένδυση στη δια βίου εκπαί-

δευση/δια βίου μάθηση, (β) η απόκτηση δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν μεγαλύτερη αντα-

γωνιστικότητα στην αγορά εργασίας και (γ) η ενίσχυση των ευκαιριών για ομαλή ένταξη

στην αγορά εργασίας και στο κοινωνικό σύνολο. Η εκπαίδευση στη χρήση Η/Υ επιτρέπει

τη γρήγορη, έγκυρη και άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με θέματα που εν-

διαφέρουν τις διάφορες ομάδες-στόχους, όπως η αγορά εργασίας, οι πολιτικές απα-

σχόλησης που εφαρμόζονται, πολιτιστικές εκδηλώσεις, κτλ. Για τους συμμετέχοντες

εξασφαλίστηκαν ειδικές συνθήκες εξέτασης (αύξηση του επιτρεπόμενου χρόνου εξέ-

τασης από 45 λεπτά σε 90, κλπ). Έως σήμερα καταρτίσθηκαν στους Η/Υ 150 μετανάστες.

Τέλος, ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) έχει

υλοποιήσει μέσα στα τελευταία 5 χρόνια 5 επιδοτούμενα προγράμματα εκμάθησης χει-

ρισμού Η/Υ για 64 κακοποιημένες γυναίκες (μετανάστες, μουσουλμάνες, πρόσφυγες,

παλιννοστούντες, ομογενείς, τσιγγάνοι) στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας  EQUAL.

Πληροφορίες:
Δήμος Αθηναίων

Αθηνάς 63 Πλατεία Κοτζιά Τ.Κ.10552 ΑΘΗΝΑ
E-mail: mayor@cityofathens.gr

Πρώτο πακιστανικό Σχολείο

Το πρώτο πακιστανικό σχολείο της Ελλά-

δας βρήκε στέγη στον φιλόξενο Άγιο Ιωάν-

νη Ρέντη. Δημιουργήθηκε από την πακιστα-

νική κοινότητα Ελλάδας, στεγάστηκε σε χώ-

ρο που παραχώρησε ο Δήμος και λειτουργεί

ήδη με περίπου 30 παιδιά, ηλικίας από 3 μέ-

χρι και 15 ετών. Τα παιδιά διδάσκονται τρεις

γλώσσες (Ελληνικά, Πακιστανικά, Αγγλικά),

Μαθηματικά, Ιστορία κ.α. Στόχος του σχο-

λείου είναι να μάθουν τα παιδιά στοιχειώ-

δεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας αλλά

και να μην ξεχάσουν τη γλώσσα τους, ώστε όταν γυρίσουν στην πατρίδα τους να μπο-

ρούν να συνεχίσουν εκεί κανονικά το σχολείο. Οι δήμαρχοι Ρέντη και Νίκαιας προσπα-

θούν να βοηθήσουν το σχολείο να αποκτήσει και δύο λεωφορεία για τη μεταφορά των

παιδιών, ώστε αυτά να αυξηθούν σε 60 ή 70. Να σημειωθεί ότι κάθε Κυριακή γίνονται
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μαθήματα ελληνικής γλώσσας και για γυναίκες, μητέρες παιδιών.

Πληροφορίες:
Δήμος Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Ιστοσελίδα: http://www.rentis.gov.gr

Μαθαίνω Ελληνικά

Από το 1999 έχει ξεκινήσει στο Δήμο

Αμαρουσίου η λειτουργία του προγράμ-

ματος «Μαθαίνω Ελληνικά», για τους με-

τανάστες κατοίκους του Νομού Αττικής,

με πρωτοβουλία των συνταξιούχων εκ-

παιδευτικών του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου.

Εθελοντές εκπαιδευτικοί διδάσκουν την

ελληνική  γλώσσα σε οικονομικούς με-

τανάστες, βοηθώντας τους να ενταχθούν

ομαλότερα στην κοινωνία και να μάθουν

για την ιστορία, τον πολιτισμό και την

κουλτούρα της Ελλάδας. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη σύμπραξη του Δήμου

Αμαρουσίου και την παροχή βιβλίων από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, γι’ αυτό και δεν

υπάρχει καμία χρηματική επιβάρυνση των σπουδαστών. Αυτό το έτος, τα τμήματα του

προγράμματος ανέρχονται σε τρία και ο αριθμός των σπουδαστών περίπου σε τριάντα.

Οικονομικοί μετανάστες από την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, την Ινδία, την Γαλ-

λία, την Ουκρανία, τη Σερβία και τη Γεωργία κάθισαν ξανά στα θρανία, προκειμένου να

μάθουν ελληνικά. Είναι, κατά κύριο λόγο, κάτοικοι βορείων προαστίων και οι οποίοι

ενημερώθηκαν από τον Τύπο, την ιστοσελίδα του Δήμου ή από κάποιον φίλο τους, για

την ύπαρξη του προγράμματος που διευκολύνει την προσπάθειά τους.

Πληροφορίες:
Δήμος Αμαρουσίου

Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μοσχα, Τ.Κ.15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
E-mail: mayor@maroussi2004.gr

Η Μαμά Μαθαίνει Ελληνικά

Ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής

και το Βρεφοκομείο Αθηνών, προωθεί πιλοτικά το πρόγραμμα «Η Μαμά μαθαίνει

ελληνικά», το οποίο αφορά αλλοδαπές μητέρες παιδιών που είναι εγγεγραμμένα
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στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου

και θέλουν να μάθουν να διαβάζουν και

να γράφουν, προκειμένου να διευκολύ-

νουν την ένταξή τους στην ελληνική κοι-

νωνία, αλλά και να παρακολουθούν και

να βοηθούν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, τα

παιδιά μεταναστών στους παιδικούς

σταθμούς του Δήμου Αθηναίων αποτε-

λούν το 34,2% του συνολικού αριθμού

των παιδιών, δηλαδή 1.713 παιδιά μετα-

ναστών προσχολικής ηλικίας. Στόχος του προγράμματος είναι από το 2009 να επεκταθεί

και σε κεντρικούς παιδικούς σταθμούς των επτά δημοτικών διαμερισμάτων της Αθήνας. 

Πληροφορίες:
Δήμος Αθηναίων

Αθηνάς 63 Πλατεία Κοτζιά, Τ.Κ.10552 ΑΘΗΝΑ
E-mail: mayor@cityofathens.gr

Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας σε Αφγανούς Νέους

Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) σε

συνεργασία με το Δήμο Ανωγείων του Ν.

Ρεθύμνου τα τελευταία 7 χρόνια (από το

2000) υλοποιούν πρόγραμμα για ανηλί-

κους οικονομικούς μετανάστες από το

Αφγανιστάν ηλικίας έως 18 ετών. Στο

πλαίσιο του προγράμματος έχουν αναπτυ-

χθεί δράσεις εκμάθησης ελληνικής γλώσ-

σας, παρακολούθησης και συμβουλευτι-

κής στήριξης από κοινωνικό λειτουργό,

σεμινάρια εκπαίδευσης στους Η/Υ και

προγράμματα καλλιτεχνικής έκφρασης.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης έχουν οργανωθεί εκθέσεις με κατασκευές, ζωγραφικούς

πίνακες που δημιούργησαν τα παιδιά στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων. Οι εκθέσεις

εντάχθηκαν στο ετήσιο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.

Πληροφορίες:
Δήμος Ανωγείων

Ν. Ρεθύμνου, Τ.Κ.74051 Ανώγεια
E-mail: anogia@dimosanogion.gr
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3.9 Πολυγλωσσία

Συνέδρια για την Ισπανοεβραϊκή γλώσσα

Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης

πάντοτε μιλούσαν την ισπανική

γλώσσα. Όσοι γεννήθηκαν μετά το

Ολοκαύτωμα άκουσαν στα σπίτια τους

τους «μεγάλους» να μιλούν τους

Λαντίνο. Έτσι, πριν από πέντε χρόνια

δημιουργήθηκε το Latino Society από

την Ισραηλιτική Κοινότητα της Θεσσα-

λονίκης και διοργανώθηκαν τρία διε-

θνή συνέδρια για την ισπανοεβραϊκή

γλώσσα με τη συμμετοχή σημαντικών

καθηγητών από όλο τον κόσμο. Ο

Δήμος Θεσσαλονίκης ήταν μεταξύ των οργανωτών του τρίτου διεθνούς συνεδρίου

ισπανοεβραϊκής γλώσσας με θέμα: «Η κοινωνική και πολιτιστική ζωή στη Θεσσαλο-

νίκη μέσα από τα ισπανοεβραϊκά κείμενα» (2004).

Πληροφορίες:
Δήμος Θεσσαλονίκης

Ελ.Βενιζέλου 45, Τ.Κ.54631 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
E-mail: municipality@thessalonikicity.gr

Συνάντηση Ελλήνων και Ισραηλινών Συγγραφέων 

Με αφετηρία τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς της Ελλά-

δας με τους Εβραίους, Έλληνες και Ισραηλινοί αναλαμβάνουν

δράσεις για την προσέγγιση της σύγχρονης κουλτούρας των χω-

ρών τους. Από το 2004, λογοτέχνες από την Ελλάδα και το Ισραήλ

πραγματοποιούν κάθε χρόνο συναντήσεις με την υποστήριξη

Δήμων για την προώθηση της λογοτεχνίας και των μεταφράσε-

ων. Τα τελευταία κυρίως χρόνια, έχουν μεταφραστεί έργα 18

Ελλήνων και 18 Ισραηλινών λογοτεχνών στα ελληνικά και εβραϊ-

κά αντίστοιχα. Η πρώτη λογοτεχνική συνάντηση έγινε με την

υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας με θέμα: «Ιστορία, συλλο-

γική ταυτότητα και η έννοια του «άλλου» στην ελληνική και ισ-
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ραηλινή λογοτεχνία». Μετά τη συνάντηση στο Mitzpe Ramon στο Ισραήλ (2005), η τρί-

τη συνάντηση έγινε το 2006 στην Αθήνα, το Βόλο και τη Θεσσαλονίκη. Στο Βόλο, με την

υποστήριξη του Δήμου, οι συμμετέχοντες συζήτησαν το θέμα «Η βαθύτερη σχέση – δια-

φορετικότητες ανάμεσα στις δύο λογοτεχνίες». 

Πληροφορίες:
Δήμος Καλαμάτας

Αριστομένους 28, Τ.Κ.24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
E-mail: dikalom@otenet.gr

Δήμος Βόλου
Πλ.Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ.38001 ΒΟΛΟΣ

E-mail: mayor@volos-city.gr

3.10 Θρησκεία

Εβραϊκή γιορτή «Χανουκά»

Στις δράσεις για την καλύτερη κατα-

νόηση μεταξύ των θρησκειών, περιλαμ-

βάνεται η καθιερωμένη από το 2005 εκ-

δήλωση για την εβραϊκή γιορτή της Χα-

νουκά στην πλατεία Ψυχικού με τη συ-

νεργασία του Δήμου Ψυχικού, του Κεντρι-

κού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας

και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών.

H εβραϊκή γιορτή του Χανουκά, εορτή του

φωτός, που διαρκεί κάθε χρόνο ένα

οκταήμερο, το οποίο λέγεται «Φώτα», εί-

ναι η γιορτή εκείνη, που χρησίμευσε ως πρότυπο για την θεσμοθέτηση των εορτών των

Χριστουγέννων από τη χριστιανική ηγεσία.

Μάλιστα, σε μια συμβολική κίνηση κατά τις εκδηλώσεις του 2006, πραγματοποιήθηκε

«πορεία ειρήνης» με τη συμμετοχή εκπροσώπων χριστιανικών δογμάτων. Είναι χαρακτηρι-

στικό ότι τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν και ομόθρησκοι από το εξωτερικό.

Πληροφορίες:
Δήμος Ψυχικού

Στρατηγού Καλλάρη 13, Τ.Κ.15452 ΨΥΧΙΚΟ
E-mail: psychiko@otenet.gr
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3.11 ΜΜΕ

Διαπολιτισμικός Διάλογος στα Ερτζιανά

Η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί σήμερα αναπόσπα-

στο τμήμα κάθε σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η

ομαλή ένταξη των μεταναστών σε μια πόλη και η αρω-

γή των τοπικών αρχών για τη σωστή διαβίωση και ανά-

πτυξή τους είναι κρίσιμης σημασίας σε πόλεις με έντο-

νο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα όπως η Αθήνα, γιατί απο-

τελούν βασική παράμετρο της κοινωνικής συνοχής, καθώς και προϋπόθεση για την οι-

κονομική τους ευημερία.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν

ένα διττό ρόλο: από τη μια να συμβάλλουν θετικά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος

που θα οδηγεί στη μείωση -αν όχι στην πλήρη εξάλειψη- φαινομένων ρατσισμού και

ξενοφοβίας, και από την άλλη να συμβάλλουν στην ομαλή ένταξη των μεταναστών στην

κοινωνία, αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητά τους μέσα από τη γλώσσα, η οποία στη

σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης αποτελεί για τους λαούς το βασικό στοιχείο

υπόστασης και διαφορετικότητας.

Υπό αυτό το πρίσμα, δημιουργήθηκε το 2004 από το Δήμο Αθηναίων το πρώτο πολύ-

γλωσσο δημοτικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα στην Ελλάδα, ο Athens International Radio

(Air fm) 104,4. Αφορμή της ίδρυσής του στάθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας,

όπου ο νέος σταθμός κλήθηκε αρχικά να καλύψει την ενημέρωση των ξένων επισκε-

πτών, αλλά και των αλλοδαπών κατοίκων της Αθήνας για τα όσα συμβαίνουν στη διάρ-

κεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Μετά τη λήξη τους, ο Air μετεξελίχθηκε και εκπέμπει

πλέον σε 13 ξένες γλώσσες.

Σκοπός του Air 104,4 σήμερα, είναι να συμβάλλει στο να ενταχθούν στην ελληνική

κοινωνία οι  μετανάστες που ζουν  στην  Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή -και κυρίως

οι δύο μεγαλύτερες ομάδες, των Αλβανών και των Ρώσων. Στο πλαίσιο αυτής της προ-

σπάθειας ο Air έχει προγραμματίσει και μεταδίδει τρεις πενθήμερες ζώνες για τους

μετανάστες. Η πρώτη ζώνη, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EQUAL, με-

ταδίδεται στα αλβανικά, στα ρωσικά, στα ισπανικά και τα αγγλικά, ενώ η δεύτερη και η

τρίτη ζώνη αποτελούν ένα πρόγραμμα έξι γλωσσών που μεταδίδεται στα αλβανικά, στα

ρωσικά, στα βουλγαρικά, στα ρουμανικά, φιλιππινέζικα και τα κινεζικά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το κινεζικό πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα ειδικής συμφω-

νίας που υπόγραψε ο Δήμος Αθηναίων πρόσφατα στο Πεκίνο με το επίσημο Δημόσιο

Διεθνές Κινεζικό Ραδιόφωνο (CRI) για την αποκλειστική μετάδοση κινεζικού προ-

γράμματος απευθείας από το Πεκίνο στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιήθηκε

αίτημα των μελών της κινεζικής κοινότητας που ζουν στην Αθήνα να έχουν κοντά τους

τη φωνή της πατρίδας τους. Σήμερα, ο Air fm προγραμματίζει πρόγραμμα στα κινεζικά
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με χρηστικές πληροφορίες για τους Κινέ-

ζους μετανάστες σχετικά με τα όσα συμ-

βαίνουν στην Ελλάδα. Στην ίδια λογική

εγγράφονται και τα προγράμματα στα αλ-

βανικά, στα ρωσικά και τις άλλες γλώσ-

σες, τα οποία μεταφέρουν στους μετανά-

στες που διάλεξαν την Αθήνα και γενικό-

τερα την Ελλάδα ως δεύτερο σπίτι τους,

όλες τις πληροφορίες που τους χρειάζο-

νται για να ζήσουν, να εργαστούν και να

δημιουργήσουν στην πόλη, έτσι ώστε να μην νιώθουν αποκομμένοι από τον υπόλοιπο

ελληνικό κορμό. Εκεί, άλλωστε, έγκειται και η μεγαλύτερη προσφορά του Air 104,4.

Όλα αυτά τα προγράμματα για τους μετανάστες αποτελούν παραγωγές του Air 104,4

και τις επιμελούνται μετανάστες που ζουν πια στην Ελλάδα και έχουν εξοικειωθεί με

τον ελληνικό τρόπο ζωής. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή μεταναστών στην πα-

ραγωγή των προγραμμάτων, όχι μόνο γιατί έχουν μια εκ των πραγμάτων μεγαλύτερη εγ-

γύτητα στις κοινότητες των μεταναστών που διαμένουν στην Αθήνα, αλλά και γιατί πα-

ράλληλα δύνανται να εξελιχθούν σε πρότυπα ένταξης των μεταναστών στην ελληνική

κοινωνία, συνδέοντας την καθημερινότητα στην πόλη με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

της κουλτούρας και της γλώσσας της χώρας προέλευσής τους.

Το μεγαλύτερο κομμάτι του ημερήσιου προγράμματος καλύπτεται από το BBC, με

το  οποίο υπάρχει συμβόλαιο συνεργασίας και αποκλειστικής μετάδοσής του από τον

Air 104,4 ενώ παράλληλα υπάρχει καθημερινή μετάδοση εκπομπής στα γαλλικά, σε

συνεργασία με το Radio France International (RFI). Για την κατάρτιση του προγράμ-

ματος, αλλά και την επιλογή των διεθνών συνεργασιών έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση

στη μετάδοση αθλητικών εκπομπών και γεγονότων, καθώς αποτελούν ένα σημαντι-

κό μέσο διείσδυσης στις κοινότητες των μεταναστών στην Αθήνα. Αξίζει να αναφερ-

θεί ότι χάρη στις αποκλειστικές συνεργασίες που έχει  εξασφαλίσει ο Air fm με το

BBC και το κινεζικό CRI, προγραμμάτισε πολύωρες μεταδόσεις τον Ιούνιο και τον

Αύγουστο του 2008 για το ποδοσφαιρικό EURO 2008 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες

του Πεκίνου. Στα σχέδια του Δήμου Αθηναίων είναι η συνεργασία τόσο με το ρωσικό

κρατικό ραδιόφωνο, με ωριαίο πρόγραμμα πάνω σε αθλητικά και πολιτιστικά ζητή-

ματα, όσο και με την ιταλική RΑΙ 2 για αθλητικά και μουσικά προγράμματα. Ο Athens

International Radio είναι ίσως το μοναδικό δημοτικό ραδιόφωνο σε όλη την  Ευρώ-

πη που μεταδίδει σε 13  ξένες γλώσσες εκπομπές για τους μετανάστες και τους ξέ-

νους που επισκέπτονται και ζουν στην Αθήνα. Είναι δηλαδή ένα εγχείρημα που τώρα

αρχίζει να γίνεται γνωστό και να αποκτά ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές.

Είναι γεγονός ότι το ραδιόφωνο δεν μπορεί να επηρεάσει δραστικά τις πολυδιάστα-

τες συνθήκες που προκαλούν το φαινόμενο της μετανάστευσης, μπορεί όμως να συμ-

βάλλει θετικά στην ομαλή ένταξη των μεταναστών και τη μείωση φαινομένων ρατσι-

σμού και ξενοφοβίας. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη μέσων με πολυπο-

Δ√¶π∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ∫∞π ¢π∞¶√§πΔπ™ªπ∫√Δ∏Δ∞

88



λιτισμική έκφραση, είναι τα ίδια τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας να της επιτρέπουν να

είναι ανοιχτή σε ακούσματα, ικανή να αποδέχεται και να αφομοιώνει δημιουργικά τις

πολιτισμικές αποχρώσεις, καθώς και να μετατρέπει σε παραγωγική και πνευματική

ισχύ την παρουσία των μεταναστών.

Πληροφορίες:
Δήμος Αθηναίων

Αθηνάς 63 Πλατεία Κοτζιά, Τ.Κ.10552 ΑΘΗΝΑ
E-mail: mayor@cityofathens.gr

Community Radio: Πολυπολιτισμικά ΜΜΕ

Το Πολυπολιτισμικό Κέντρο

Θεσσαλονίκη Community Radio

λειτουργεί με τη στήριξη της

ΑΡΣΙΣ, του Δήμου Θεσσαλονίκης

και του ραδιοφωνικού σταθμού

«FM 100» και ως στόχο έχει την

εναλλακτική ενημέρωση ατόμων των ομάδων στόχου και την προώθηση της πολυπολι-

τισμικότητας μέσω του ραδιοφώνου με την παραγωγή και μετάδοση ψυχαγωγικών και

ενημερωτικών προγραμμάτων. 

Στο σταθμό απασχολούνται άτομα από

πολιτιστικά διαφορετικές ομάδες που συμ-

μετέχουν στην παραγωγή και μετάδοση εκ-

πομπών σε συνεργασία με δημοσιογρά-

φους, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό

εμπειρία σε δημοσιογραφικά και τεχνικά

επαγγέλματα των Μέσων Ενημέρωσης. 

Στη λειτουργία του σταθμού μπορούν να

συμμετάσχουν ενεργά εθελοντές, οι οποί-

οι θα προσφέρουν διαρκή υποστήριξη στο

Κέντρο, είτε στην παραγωγή εκπομπών, είτε μετέχοντας σε άλλες δράσεις του Κέντρου. 

Απώτερος σκοπός είναι τα Πολυπολιτισμικά Κέντρα να λειτουργήσουν ως «φυτώρια»

νέων και ταλαντούχων επαγγελματιών, όλων των φυλετικών ομάδων, οι οποίοι στη συ-

νέχεια θα έχουν τη δυνατότητα να προωθηθούν στη βιομηχανία των ΜΜΕ.

Πληροφορίες:
Δήμος Θεσσαλονίκης

Ελ.Βενιζέλου 45, Τ.Κ.54631 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
E-mail: municipality@thessalonikicity.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ





ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1983/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 151, παράγραφος 5, πρώτη περίπτωση,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής, (1)

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, (2)

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 251 της Συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
αναθέτει σ' αυτήν την αποστολή να δημιουργήσει μια
διαρκώς στενότερη ένωση των ευρωπαϊκών λαών και να
συμβάλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών,
με σεβασμό της εθνικής και περιφερειακής πολυμορφίας
τους και με ταυτόχρονη προβολή της κοινής πολιτιστικής
τους κληρονομιάς.

(2) Ο αντίκτυπος των διαδοχικών διευρύνσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη κινητικότητα
λόγω της ενιαίας αγοράς, τα παλαιά και νέα μεταναστευτικά
ρεύματα, την αύξηση των ανταλλαγών με τον υπόλοιπο
κόσμο μέσω του εμπορίου, της εκπαίδευσης, της αναψυχής
και γενικά της παγκοσμιοποίησης, αυξάνει τις επαφές μεταξύ
των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσων ζουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και των διαφόρων πολιτισμών, γλωσσών, εθνοτήτων
και θρησκειών στην Ευρώπη και αλλού.

(3) Οι ευρωπαίοι πολίτες, και όλοι όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, προσωρινά ή μόνιμα, πρέπει λοιπόν να έχουν την
ευκαιρία να συμμετέχουν στον διαπολιτισμικό διάλογο και
να ολοκληρωθούν πλήρως μέσα σε μια διαφοροποιημένη,
πλουραλιστική, αλληλέγγυα και δυναμική κοινωνία, όχι μόνο
στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

(4) Στην καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος είναι σημαντικό
να παρέχονται τα μέσα για διαπολιτισμικό διάλογο και
διάλογο μεταξύ των πολιτών, προκειμένου να ενισχυθεί ο
σεβασμός της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και να αντιμετω-
πισθεί η πολύπλοκη πραγματικότητα των κοινωνιών μας,
καθώς και η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτιστικών ταυτο-
τήτων και πεποιθήσεων. Επιπλέον είναι σημαντικό να
προβληθεί η συνεισφορά των διαφόρων πολιτισμών στην
κληρονομιά και στον τρόπο ζωής των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναγνωριστεί ότι ο πολιτισμός
και ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι τα κατ' εξοχήν μέσα για
μια αρμονική συμβίωση.

(5) Ο διαπολιτισμικός διάλογος συμβάλλει επομένως στην
υλοποίηση ορισμένων στρατηγικών προτεραιοτήτων της
Ένωσης, και πιο συγκεκριμένα:

— με το σεβασμό και την προαγωγή της πολιτιστικής ποικι-
λομορφίας της Ευρώπης, τη βελτίωση της συνύπαρξης
και την ενθάρρυνση μιας ενεργού ευρωπαϊκής ιδιότητας
του πολίτη, η οποία είναι ανοικτή στον κόσμο και βασί-
ζεται στις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

— με τη συμβολή στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και μη
διακριτικής μεταχείρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ
άλλων και με την ανανεωμένη στρατηγική της Λισσα-
βώνας, σύμφωνα με την οποία η οικονομία της γνώσης
χρειάζεται πρόσωπα ικανά να προσαρμόζονται στις
αλλαγές και να αποκομίζουν όφελος από όλες τις
πιθανές πηγές καινοτομίας, έτσι ώστε να αυξάνεται η
ευημερία·

— με την έμφαση στην πολιτισμική και την παιδαγωγική
διάσταση της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας
και, ως εκ τούτου, με την τόνωση της πολιτισμικής και
δημιουργικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως
παράγοντα οικονομικής μεγέθυνσης και δημιουργίας
θέσεων εργασίας·

— με τη στήριξη της δέσμευσης της Ένωσης υπέρ της
αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της
ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, της
συνεργασίας και μεγαλύτερης συνοχής όσον αφορά το
σεβασμό των κοινών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
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— δίνοντας τη δυνατότητα στη φωνή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να ακούγεται καλύτερα στον κόσμο και να
συνάπτει αποτελεσματικές συμπράξεις με τις χώρες της
γειτονίας της, επεκτείνοντας κατ' αυτό τον τρόπο τη
ζώνη σταθερότητας και δημοκρατίας και κοινής
ευημερίας πέρα από την Ένωση, και επηρεάζοντας ως εκ
τούτου θετικά την ευημερία και την ασφάλεια των ευρω-
παίων πολιτών και όλων όσων ζουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

(6) Ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί σημαντική διάσταση
πολλών κοινοτικών πολιτικών και νομοθετικών πράξεων
στους τομείς των διαρθρωτικών ταμείων, της εκπαίδευσης,
της δια βίου μάθησης, της νεολαίας, του πολιτισμού, της
ιδιότητας του πολίτη και του αθλητισμού, της ισότητας των
φύλων, της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, της
καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλει-
σμού, της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενο-
φοβίας, της πολιτικής ασύλου και της ένταξης μεταναστών,
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της βιώσιμης ανάπτυξης,
της οπτικοακουστικής πολιτικής και της έρευνας.

(7) Παράλληλα, αποτελεί παράγοντα αυξανόμενης σημασίας για
τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα
απέναντι στις υπό ένταξη και στις υποψήφιες χώρες, τις
χώρες των δυτικών Βαλκανίων, τις υποψήφιες για συμφωνίες
σύνδεσης με την ΕΕ χώρες, τις χώρες-εταίρους της Ευρω-
παϊκής Πολιτικής Γειτονίας, καθώς και τις άλλες τρίτες
χώρες, ιδίως τις αναπτυσσόμενες.

(8) Οικοδομώντας στη βάση κοινοτικών εμπειριών και πρωτο-
βουλιών, βήμα θεμελιώδους σημασίας αποτελεί η προώθηση
της συμμετοχής κάθε πολίτη, άνδρα και γυναίκα, σε ισότιμη
βάση, κάθε κράτους μέλους και της ευρωπαϊκής κοινωνίας
στο σύνολό της, στο εγχείρημα του διαπολιτισμικού
διαλόγου, ιδίως μέσω της διαρθρωμένης συνεργασίας με την
κοινωνία των πολιτών. Συμβάλλει στη δημιουργία ευρω-
παϊκής ταυτότητας, εφόσον η αποδοχή των διαφορών
διαμορφώνει τις διάφορες πτυχές της συμμετοχής σε μια
κοινότητα.

(9) Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η έννοια της
«ενεργού ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη» δεν θα πρέπει να
καλύπτει μόνον τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά
τον ορισμό του άρθρου 17 της Συνθήκης ΕΚ, αλλά κάθε
άτομο που ζει μόνιμα ή προσωρινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(10) Οι κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκείνες που
ορίζονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

(11) Είναι ουσιώδες να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και
η οριζόντια θεώρηση του συνόλου των κοινοτικών, εθνικών,
περιφερειακών και τοπικών δράσεων που εμπεριέχουν έντονη
διάσταση διαπολιτισμικού διαλόγου, δεδομένου ότι το Ευρω-
παϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου θα συμβάλλει στην
αύξηση της προβολής και της συνοχής τους. Οι προγραμμα-
τιζόμενες ενέργειες, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό

επίπεδο, θα αξιοποιήσουν όπου ενδείκνυται, την πείρα που
αποκτήθηκε από ενέργειες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007).

(12) Το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών πρέπει επίσης να
συμβάλει στην ενσωμάτωση του διαπολιτισμικού διαλόγου
ως οριζόντια και διακλαδική προτεραιότητα στις κοινοτικές
πολιτικές, δράσεις και προγράμματα, να εντοπίσει δε και να
κοινοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθησή του.
Έμπρακτη αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών και σχεδίων
στον τομέα του διαπολιτισμικού διαλόγου θα ενθαρρύνει
τους ενδιαφερόμενους φορείς και θα προωθήσει την ιδέα
στην κοινωνία των πολιτών.

(13) Η συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως το
Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO μπορούν να
αναπτυχθούν δεόντως, ιδίως για να ληφθεί υπόψη η πείρα
τους και η τεχνογνωσία τους στην προώθηση του διαπολιτι-
σμικού διαλόγου.

(14) Θα είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί συμπληρωματι-
κότητα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού
Διαλόγου και του συνόλου των εξωτερικών πτυχών των
πρωτοβουλιών για την προαγωγή του διαπολιτισμικού
διαλόγου που αναπτύσσονται στα κατάλληλα πλαίσια,
μεταξύ άλλων με τις χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέρη της
συμφωνίας ΕΟΧ, τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και τις
χώρες — εταίρους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.
Σημαντικό θα είναι επίσης να εξασφαλισθεί η συμπληρωματι-
κότητα με κάθε άλλη πρωτοβουλία συνεργασίας με τρίτες
χώρες, ιδιαίτερα με τις αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία είναι
συναφής με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτι-
σμικού Διαλόγου.

(15) Οι δράσεις διαπολιτισμικού διαλόγου που πρέπει να αναπτυ-
χθούν στο πλαίσιο σχετικών μέσων εξωτερικών σχέσεων
πρέπει μεταξύ άλλων να αντανακλούν το αμοιβαίο συμφέρον
που συνδέεται με την ανταλλαγή εμπειριών και αξιών με
τρίτες χώρες και να προωθούν την αμοιβαία γνώση, το
σεβασμό και την κατανόηση των πολιτισμών τρίτων χωρών.

(16) Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Οι
υποψήφιες χώρες πρέπει ωστόσο να συνδεθούν στενά με τις
ενέργειες του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου
μέσω πρωτοβουλιών προαγωγής του διαπολιτισμικού
διαλόγου που θα αναπτυχθούν στα κατάλληλα πλαίσια
συνεργασίας και διαλόγου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του
διαλόγου μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των υποψήφιων χωρών (1).

(17) Η παρούσα απόφαση καθορίζει για τη συνολική διάρκεια της
δράσης το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για την
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, προνομιακή αναφορά
κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, κατά την
έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης
Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική
πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (2).
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(18) Τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/EK του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για
τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμο-
διοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1). Μια συμβου-
λευτική επιτροπή κρίνεται κατ' αυτό τον τρόπο ενδεδειγμένη
για το είδος και την εμβέλεια της προτεινόμενης δράσης.

(19) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης δεν
μπορούν να υλοποιηθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και
μπορούν επομένως λόγω της ανάγκης, κυρίως, πολυμερών
συμπράξεων και διακρατικών ανταλλαγών κοινοτικής
κλίμακας, λόγω της διάστασης της δράσης, να υλοποιηθούν
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που καθιε-
ρώνεται με το άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή
της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο,
η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για
την επίτευξη αυτών των στόχων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Το έτος 2008 κηρύσσεται «Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού
Διαλόγου» για να συμβάλει στην παρουσίαση και την προβολή
διαρκούς διαδικασίας διαπολιτισμικού διαλόγου, η οποία θα συνεχι-
στεί και πέρα από το συγκεκριμένο έτος.

Άρθρο 2

Στόχοι

1. Γενικός στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού
Διαλόγου είναι η συμβολή στα εξής:

— προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου ως διαδικασίας με την
οποία όλοι όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να
βελτιώσουν την ικανότητά τους να αντεπεξέρχονται σε ένα πιο
ανοικτό αλλά και πιο πολύπλοκο πολιτιστικό περιβάλλον, όπου,
στα διάφορα κράτη μέλη καθώς και εντός του εκάστοτε κράτους
μέλους, συνυπάρχουν διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες και
πεποιθήσεις,

— προβολή του διαπολιτισμικού διαλόγου ως ευκαιρίας για όσους
ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκομίζουν όφελος από μια
διαφοροποιημένη και δυναμική κοινωνία και να συνεισφέρουν
σε αυτήν, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο
κόσμο,

— ευαισθητοποίηση όλων όσων ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως
των νέων, στη σημασία της ανάπτυξης ενεργού ευρωπαϊκής ιδιό-
τητας του πολίτη που είναι ανοικτή στον κόσμο, σέβεται την
πολιτιστική ποικιλομορφία και βασίζεται σε αξίες που είναι
κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο
6 της Συνθήκης ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιω-
μάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

— προβολή της συμβολής των διαφόρων πολιτισμών και μορφών
έκφρασης της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, στην κληρονομιά
και στους τρόπους ζωής των κρατών μελών.

2. Οι ειδικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού
Διαλόγου αποβλέπουν στα εξής:

— επιδίωξη της ευαισθητοποίησης όλων όσων ζουν στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, ιδίως των νέων, στη σπουδαιότητα της συμμε-
τοχής στο διαπολιτισμικό διάλογο στην καθημερινή ζωή τους,

— προσπάθεια ώστε να εντοπίζονται, να ανταλλάσσονται και να
τυγχάνουν προβολής ευρωπαϊκής αναγνώρισης οι βέλτιστες
πρακτικές για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μεταξύ των νέων και
των παιδιών,

— ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης ως σημαντικού μέσου
διδασκαλίας σχετικά με την ποικιλομορφία και τη μεγαλύτερη
κατανόηση άλλων πολιτισμών, και ανάπτυξης δεξιοτήτων και
βέλτιστων κοινωνικών πρακτικών, καθώς και προβολή του
κεντρικού ρόλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην προώ-
θηση της αρχής της ισότητας και της αμοιβαίας κατανόησης,

— αύξηση της προβολής, της συνοχής και της προώθησης όλων
των κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων που συμβάλλουν
στο διαπολιτισμικό διάλογο, και εξασφάλιση της συνέχειάς
τους,

— συμβολή στη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων του διαπολιτι-
σμικού διαλόγου με τη συνεργασία μεταξύ ευρέος φάσματος
ενδιαφερομένων παραγόντων από διάφορους τομείς.

Άρθρο 3

Περιεχόμενο των μέτρων

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων που καθο-
ρίζονται στο άρθρο 2 παρατίθενται λεπτομερώς στο Παράρτημα.

Περιλαμβάνουν την εφαρμογή των ακόλουθων δραστηριοτήτων ή
την παροχή υποστήριξης σ' αυτές:

α) εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής εμβέλειας που να
αποβλέπουν στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου,
μέσω της άμεσης εμπλοκής ή με άλλο τρόπο συμμετοχής όσο το
δυνατό περισσότερων ανθρώπων, καθώς και στην προβολή των
επιτευγμάτων και εμπειριών στο θέμα του Ευρωπαϊκού Έτους
Διαπολιτισμικού Διαλόγου·

β) εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο, με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση, που να αποβλέπουν
στην προαγωγή των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτι-
σμικού Διαλόγου, μέσω της άμεσης εμπλοκής ή με άλλο τρόπο
συμμετοχής όσο το δυνατό περισσότερων ανθρώπων, με ιδιαί-
τερη προσοχή σε δράσεις σχετικές με την αγωγή του πολίτη και
την εκτίμηση των συνανθρώπων και της διαφορετικότητάς τους·

γ) εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, ιδίως σε
συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με τις οργα-
νώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε κοινοτικό και εθνικό
επίπεδο για τη διάδοση θεμελιωδών μηνυμάτων σχετικά με τους
στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου και
αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών, ιδίως μεταξύ των νέων και
των παιδιών·
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δ) έρευνες και μελέτες κοινοτικής ή εθνικής κλίμακας και διαβου-
λεύσεις με διακρατικά δίκτυα και ενδιαφερόμενους παράγοντες
της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την αξιολόγηση και τη
σύνταξη έκθεσης σχετικά με την προετοιμασία, την αποτελεσμα-
τικότητα, τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού
Διαλόγου, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις για τη
μακροπρόθεσμη συνέχειά του.

Άρθρο 4

Συνεργασία των κρατών μελών

Κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνικό συντονιστικό όργανο ή αντίστοιχο
διοικητικό όργανο, επιφορτισμένο με την οργάνωση της συμμετοχής
του συγκεκριμένου κράτους στο Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού
Διαλόγου. Ενημερώνει την Επιτροπή για την επιλογή του εντός ενός
μηνός από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το όργανο αυτό διασφαλίζει την
κατάλληλη συμμετοχή των διαφόρων φορέων που λαμβάνουν μέρος
στο διαπολιτισμικό διάλογο σε εθνικό επίπεδο.

Το όργανο αυτό εξασφαλίζει το συντονισμό, σε εθνικό, περιφε-
ρειακό και τοπικό επίπεδο, των δράσεων των σχετικών με το ευρω-
παϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου.

Άρθρο 5

Εφαρμογή

1. Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 6, παράγραφος 2.

2. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να παρέχεται στη συνεργασία με τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 6

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζο-
νται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

4. Οι εθνικοί αντιπρόσωποι στην επιτροπή διορίζονται κατά
προτίμηση από το εθνικό συντονιστικό όργανο του άρθρου 4.

Άρθρο 7

Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Τα μέτρα κοινοτικής εμβέλειας που προβλέπονται στο μέρος
Α του Παραρτήματος μπορούν να επιδοτηθούν μέχρι το 80 % του

συνολικού κόστους κατ' ανώτατο όριο από το γενικό προϋπολο-
γισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Τα μέτρα που προβλέπονται στο μέρος Β του Παραρτήματος
μπορούν να επιδοτηθούν μέχρι το 50 % του συνολικού κόστους
κατ' ανώτατο όριο από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8.

3. Για τα μέτρα κοινοτικής εμβέλειας που προβλέπονται στο
μέρος Γ του Παραρτήματος, διεξάγεται δημόσιος διαγωνισμός ή
χορηγούνται επιδοτήσεις χρηματοδοτούμενες από το γενικό προϋ-
πολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8

Διαδικασία υποβολής και επιλογής των αιτήσεων

1. Οι αποφάσεις χορήγησης επιδοτήσεων λαμβάνονται από την
Επιτροπή σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 6, παράγραφος
2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ισόρροπη και δίκαιη κατανομή των
πόρων μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των διαφόρων τομέων
δραστηριότητας που αφορά το σχέδιο, λαμβάνοντας συγχρόνως υπ'
όψη την ποιότητα των προτεινομένων σχεδίων.

2. Οι αιτήσεις επιδότησης που υποβάλλονται σύμφωνα με το
άρθρο 7, παράγραφος 2, υποβάλλονται στην Επιτροπή από τον
οργανισμό του άρθρου 4.

Άρθρο 9

Διεθνείς οργανισμοί

Για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτι-
σμικού Διαλόγου, η Επιτροπή μπορεί να συνεργαστεί με τους
κατάλληλους διεθνείς οργανισμούς, και ειδικότερα με το Συμβούλιο
της Ευρώπης και την UNESCO, λαμβάνοντας σοβαρή μέριμνα για
την εξασφάλιση της προβολής της συμμετοχής της ΕΕ.

Άρθρο 10

Ρόλος της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των μέτρων που
προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και των λοιπών κοινοτικών
δράσεων και πρωτοβουλιών.

2. Η Επιτροπή φροντίζει για τη συμμετοχή των υποψήφιων
χωρών στο Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, υποστηρί-
ζοντας τη συμμετοχή τους σε πολυάριθμα κοινοτικά προγράμματα
που περιλαμβάνουν διάσταση διαπολιτισμικού διαλόγου και
αναπτύσσοντας ειδικές πρωτοβουλίες στα κατάλληλα πλαίσια, ιδιαί-
τερα στο πλαίσιο του διαλόγου των κοινωνιών των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων χωρών.
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3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των
μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων του Ευρω-
παϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου και των πρωτοβουλιών
που ενδέχεται να αναπτυχθούν σε κατάλληλα πλαίσια συνεργασίας
και διαλόγου με τις χώρες ΕΖΕΣ που είναι μέλη στη συμφωνία ΕΟΧ,
τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες εταίρους της Ευρω-
παϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

4. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συμπληρωματικό-
τητα με κάθε άλλη πρωτοβουλία συνεργασίας με τις τρίτες χώρες,
ιδιαίτερα με τις αναπτυσσόμενες χώρες, που είναι κατάλληλες για
τους στόχους διαπολιτισμικού διαλόγου του Ευρωπαϊκού Έτους.

Άρθρο 11

Προϋπολογισμός

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση της παρούσας
οδηγίας για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2007 και 31
Δεκεμβρίου 2008 ανέρχεται σε EUR 10 000 000. Οι προπαρα-
σκευαστικές δράσεις περιορίζονται στο 30 % του συνολικού προϋ-
πολογισμού.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον
προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαι-
σίου.

Άρθρο 12

Προστασία των κοινοτικών οικονομικών συμφερόντων

1. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, κατά την εφαρμογή δράσεων
χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, να
προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας με την
εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και
κάθε άλλης παράνομης ενέργειας, μέσω αποτελεσματικών ελέγχων
και με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και,
εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες, με την εφαρμογή κυρώσεων
αποτελεσματικών, ανάλογων και αποτρεπτικών, σύμφωνα με τις
διατάξεις των κανονισμών (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1) και
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμ-
βρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και τις εξακριβώσεις που
διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονο-
μικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και
λοιπές παρατυπίες (2) και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1073/1999
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (3).

2. Όσον αφορά τις κοινοτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, ως παρατυπία, κατά την
έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2, του κανονισμού (EΚ,

Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, νοείται κάθε παράβαση διάταξης του
κοινοτικού δικαίου ή κάθε παράβαση συμβατικής υποχρέωσης που
προκύπτει από πράξη ή παράλειψη ενός οικονομικού παράγοντα, η
οποία έχει ή θα είχε ως αποτέλεσμα να ζημιώσει το γενικό προϋπο-
λογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους προϋπολογισμούς που
διαχειρίζονται οι Κοινότητες, με αχρεώστητη δαπάνη.

3. Η Επιτροπή μειώνει, αναστέλλει ή ανακτά το ποσό χρηματοοι-
κονομικής ενίσχυσης υπέρ μιας δράσης, εάν διαπιστώσει παρατυπίες,
και κυρίως τη μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης,
της ειδικής απόφασης ή της σύμβασης με την οποία χορηγείται η εν
λόγω χρηματοοικονομική ενίσχυση, ή εάν αποκαλυφθεί ότι, χωρίς
να έχει ζητηθεί η έγκριση της Επιτροπής, η δράση αποτέλεσε αντι-
κείμενο σημαντικής τροποποίησης ασυμβίβαστης με τη φύση ή με
τις συνθήκες εφαρμογής της εν λόγω δράσης.

4. Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες ή εάν μόνον ένα μέρος
της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης δικαιολογείται από την
πρόοδο στην εκτέλεση της δράσης, η Επιτροπή ζητεί από τον
δικαιούχο να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός καθορι-
σμένης προθεσμίας. Εάν ο δικαιούχος δεν απαντήσει κατά τρόπο
ικανοποιητικό, η Επιτροπή μπορεί να ακυρώσει το υπόλοιπο της
οικονομικής ενίσχυσης και να απαιτήσει την επιστροφή των ποσών
που έχουν ήδη καταβληθεί.

5. Κάθε ποσό που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως πρέπει να
επιστρέφεται στην Επιτροπή. Τα ποσά τα οποία δεν επιστρέφονται
εγκαίρως προσαυξάνονται με τόκους υπερημερίας υπό τους όρους
που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του
δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπο-
λογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4).

Άρθρο 13

Εποπτεία

1. Ο δικαιούχος υποβάλλει τεχνικές και χρηματοοικονομικές
εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση προόδου των εργασιών για κάθε
δράση που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.
Μια τελική έκθεση πρέπει επίσης να υποβληθεί εντός τριών μηνών
μετά την υλοποίηση της δράσης. Η Επιτροπή καθορίζει τη μορφή
και το περιεχόμενο των εκθέσεων.

2. Στη διάρκεια πέντε ετών μετά την τελική πληρωμή για οιαδή-
ποτε δράση, ο δικαιούχος της χρηματοοικονομικής ενίσχυσης τηρεί
στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά των δαπανών
που έχουν σχέση με τη δράση.

3. Η Επιτροπή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προς επαλήθευση
του ότι οι χρηματοδοτούμενες δράσεις διεξάγονται σωστά και ότι
τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης και του δημοσιονο-
μικού κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.
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Άρθρο 14

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο
έκθεση στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά
με την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τη γενική αξιολόγηση των
μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 3, η οποία θα χρησιμεύσει ως
βάση για μελλοντικές πολιτικές, μέτρα και δράσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε αυτό τον τομέα.

Άρθρο 15

Θέση σε ισχύ

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την επόμενη ημέρα της
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 16

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-E. ENESTAM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ένας περιορισμένος αριθμός εμβληματικών δράσεων ευρωπαϊκής εμβέλειας που αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα
των νέων, στους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου μπορεί να επωφεληθεί από κοινοτική επιδότηση
ύψους 80 % του συνολικού κόστους κατ' ανώτατο όριο.

Αυτές οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης κοινοτικής εκδήλωσης για τα εγκαίνια και τη
λήξη του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου σε συνεργασία με τις εκάστοτε Προεδρίες στη διάρκεια του έτους
2008.

Ενδεικτικά, περίπου το 30 % του συνολικού προϋπολογισμού που χορηγείται θα αφιερωθεί στις δράσεις αυτές.

Β. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Δράσεις σε εθνικό επίπεδο με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση μπορούν να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επωφε-
ληθούν από κοινοτική ενίσχυση ύψους 50 % του συνολικού κόστους κατ' ανώτατο όριο.

Αυτές οι δράσεις θα αφορούν ειδικότερα τη συγχρηματοδότηση μίας εθνικής πρωτοβουλίας ανά κράτος μέλος.

Ενδεικτικά, περίπου το 30 % του συνολικού προϋπολογισμού που χορηγείται θα αφιερωθεί στις δράσεις αυτές.

Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

1. Δράσεις πληροφόρησης και προαγωγής που περιλαμβάνουν:

α) εκστρατεία πληροφόρησης συντονισμένη σε κοινοτική κλίμακα και αρθρωμένη στα επί μέρους κράτη μέλη, θεμελιω-
μένη στις βέλτιστες πρακτικές διαπολιτιστικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα·

β) συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τα μέσα ενημέρωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους εταίρους της κοινωνίας
των πολιτών για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου·

γ) σχεδιασμό λογότυπου και συνθημάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε δραστηριότητα συνδεδεμένη με το Ευρω-
παϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, και παραγωγή εργαλείων προώθησης, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε
ολόκληρη την Κοινότητα·

δ) κατάλληλα μέτρα για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και την ενίσχυση της προβολής των κοινοτικών
προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού
Διαλόγου και για την παροχή ευρωπαϊκής αναγνώρισης στις βέλτιστες πρακτικές, ιδίως μεταξύ των νέων και των
παιδιών·

ε) διάδοση παιδαγωγικού υλικού και εργαλείων προοριζόμενων κατά προτεραιότητα απευθυνόμενων στα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, τα οποία ευνοούν την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πολιτιστική ποικιλομορφία και τον διαπολιτι-
σμικό διάλογο·

στ) δημιουργία πύλης στο Διαδίκτυο, η οποία θα παρέχει στο ευρύ κοινό πρόσβαση στις δράσεις διαπολιτισμικού
διαλόγου και θα καθοδηγεί τους υποβάλλοντες σχέδια σχετικά με το διαπολιτισμικό διάλογο στα διάφορα συναφή
κοινοτικά προγράμματα και δράσεις.

2) Άλλες δράσεις:

Έρευνες, μελέτες κοινοτικής κλίμακας και διαβουλεύσεις με διακρατικά δίκτυα και ενδιαφερόμενους παράγοντες της
κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την αξιολόγηση και τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με την προετοιμασία, την αποτελεσμα-
τικότητα, τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις για
τη μακροπρόθεσμη συνέχειά του.

3) Η χρηματοδότηση θα έχει γενικά τη μορφή άμεσης αγοράς των αγαθών και υπηρεσιών μέσω πρόσκλησης υποβολής
προσφορών ανοικτής ή/και κλειστής διαδικασίας. Θα μπορεί επίσης να λάβει μορφή επιδοτήσεων.

Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για εκστρατείες πληροφόρησης και διαφήμισης δεν θα υπερβαίνουν το 40 %
του συνολικού προϋπολογισμού.

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Κοινότητα θα μπορούσε να χορηγήσει μη οικονομική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της γραπτής άδειας για τη χρησι-
μοποίηση του λογοτύπου, αφού αυτό εκδοθεί, καθώς και άλλου υλικού σχετικού με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού
Διαλόγου, σε πρωτοβουλίες που προέρχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, εφόσον οι τελευταίοι μπορούν να
εγγυηθούν στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες διεξάγονται ή θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του 2008 και μπορούν
να συμβάλουν αισθητά στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Οι πρωτοβουλίες που
οργανώνονται σε τρίτες χώρες σε σύνδεση ή συνεργασία με το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου, χωρίς να υποστηρί-
ζονται οικονομικά από το έτος, θα μπορούν επίσης να τύχουν μη οικονομικής υποστήριξης εκ μέρους της Κοινότητας και να
χρησιμοποιούν το λογότυπο και λοιπό υλικό σχετικό με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου.

30.12.2006L 412/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL
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ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 2008

Η παρούσα Εθνική Στρατηγική αποτελείται από έξι μέρη:

Μέρος 1

Υπόβαθρο / Εθνικό πλαίσιο
● Αρχές και έννοιες
● Ιδιαιτερότητες / προκλήσεις σε εθνικό πλαίσιο

Αναφέρονται συνοπτικά βασικές έννοιες και κατευθύνσεις του διαπολιτισμικού διαλόγου. Επισημαίνο-
νται οι ιδιαίτερες παράμετροι της ελληνικής περίπτωσης, αφ’ ενός ως προς τις σχέσεις της Ελλάδας με
τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις άμεσα γειτονικές της χώρες και με άλλες τρίτες (εκτός
Ε.Ε.) χώρες και αφ’ ετέρου ως προς την ύπαρξη ομάδων με ιδιαίτερα εθνοτικά, θρησκευτικά ή/και πολι-
τισμικά χαρακτηριστικά εντός της ελληνικής επικράτειας.

Μέρος 2

Στρατηγικοί εταίροι - Ενδιαφερόμενοι φορείς - Συνεργασίες - Διαβούλευση
Παρατίθενται οι φορείς που θα κληθούν για διαβούλευση και συνεργασία όσον αφορά τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο.

Μέρος 3

Εθνικές προτεραιότητες
● Εκφάνσεις διαπολιτισμικού διαλόγου - Πλαίσια δράσης
● Φορείς και χώροι δράσης
● Μορφές δράσης

Περιγράφονται οι διαφορετικές εκφάνσεις διαπολιτισμικού διαλόγου που θα καλλιεργη-
θούν, οι κύριοι άξονες, οι φορείς και οι χώροι δράσης, και οι μορφές δράσεων που θα μπο-
ρούσαν να υλοποιηθούν ή να υποδειχθούν στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μέρος 4

Διαπολιτισμικός διάλογος και εκπαίδευση
Σκιαγραφούνται οι δυνατότητες διασύνδεσης της εκπαίδευσης, επίσημης και ανεπίσημης,
με τον διαπολιτισμικό διάλογο.

Μέρος 5

Δράσεις διαπολιτισμικού διαλόγου που έχουν υλοποιηθεί ή που υλοποιούνται
(βέλτιστες πρακτικές)
Παρατίθενται παραδείγματα ποικίλων δράσεων διαπολιτισμικού διαλόγου που έχουν υλοποιηθεί ή
υλοποιούνται στη χώρα μας από υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού.

Μέρος 6

Προβολή - διάδοση - επικοινωνία
Περιγράφεται η επικοινωνιακή στρατηγική που θα εφαρμοστεί για την ευρύτερη δυνατή
προβολή και διάδοση των ιδεών, των μηνυμάτων και των δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους
και του διαπολιτισμικού διαλόγου γενικότερα.

◗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3



ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 2008

Η παρούσα Εθνική Στρατηγική αφορά στον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο Πολιτι-

σμού της Ελλάδας προτίθεται να προετοιμάσει, να υλοποιήσει και να αξιοποιήσει το

Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008.

Χαιρετίζουμε θερμά την Απόφαση αριθ. 1983/2006/ΕΚ του Συμβουλίου και του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλό-

γου 2008. Θεωρούμε ότι η υιοθέτηση της εν λόγω Απόφασης συνιστά επιβεβαίωση

της σπουδαιότητας του διαπολιτισμικού διαλόγου και της ιεράρχησής του σε κύρια

προτεραιότητα τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πρόθεσή μας είναι να

αξιοποιήσουμε την αφορμή αυτή ως ένα ακόμη κίνητρο και μέσον για τον σχεδιασμό

μιας μακροπρόθεσμης, συστηματικής, συγκροτημένης και δυναμικής πολιτικής για

την παγίωση του διαπολιτισμικού διαλόγου, ως ιδέας, ως αξίας και ως πράξης, στην

καθημερινή, συλλογική και ιδιωτική, ζωή της ελληνικής κοινωνίας.

Σκοπός της Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας είναι η σκιαγράφηση ενός ρεαλιστι-

κού πλαισίου στόχων και δράσεων, το οποίο θα σχεδιαστεί, θα συγκεκριμενοποιηθεί

και θα ξεκινήσει να υλοποιείται μέσα στη διετία 2007-2008. Καθώς, όμως, αποβλέ-

πουμε όχι σε μια ευκαιριακή υλοποίηση μεμονωμένων δράσεων αλλά σε ένα μακρο-

πρόθεσμο πλαίσιο συστηματικής δράσης, με συνέπεια, συνοχή και βιωσιμότητα, σε

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα περιλαμβανόμενα στην παρούσα Στρα-

τηγική –και αυτό θα πρέπει να τονιστεί– υπερβαίνουν αναπόφευκτα κατά πολύ τον

χρονικό ορίζοντα του 2008. Στόχος μας είναι, πρωτίστως, να αποτελέσει η παρούσα

Στρατηγική αφετηρία και ερέθισμα δράσης σε διάφορα επίπεδα και πλαίσια (κρα-

τική πολιτιστική πολιτική, ιδιωτικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες, εκπαίδευση, ΜΜΕ

κ.ο.κ.) και, κατά δεύτερον, να υλοποιηθεί κατά γράμμα.

Στο κείμενο που ακολουθεί σκιαγραφούνται:

● το υπόβαθρο / εθνικό πλαίσιο (πραγματικά γεγονότα, αρχές και στόχοι) της

Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας,

● η διαβούλευση που θα διεξαχθεί και οι στρατηγικές συνεργασίες που θα επι-

διωχθεί να διαμορφωθούν ως προϋπόθεση για την υλοποίησή του,

● οι εκφάνσεις διαπολιτισμικού διαλόγου που θα καλλιεργηθούν, οι κύριοι

άξονες, οι μορφές δράσεων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν ή να υποδει-

χθούν στα ενδιαφερόμενα / «συνδιαλεγόμενα» μέρη, οι φορείς και οι χώροι

δράσης,

● οι δυνατότητες δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης,

● παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών,

● οι τρόποι επικοινωνίας, προβολής και διάδοσης των ιδεών και των πρακτικών

της Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας.
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Μέρος 1

ΥΠΟΒΑΘΡΟ / ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αρχές και έννοιες

Βασικός στόχος της Εθνικής Στρατηγικής είναι η παγίωση της ιδέας και της πρά-

ξης του διαπολιτισμικού διαλόγου στο ελληνικό σύστημα αξιών, με άλλα λόγια η

πλήρης και οριστική εμπέδωση της ανοχής και του σεβασμού για τον «Άλλο» και για

το διαφορετικό, της επιθυμίας για γνωριμία, συνομιλία και αλληλεπίδραση μαζί του.

Αξίες όπως η ίση συμμετοχή όλων στην πολιτιστική ζωή και ο σεβασμός του δικαιώ-

ματος έκφρασης των μειονοτήτων έχουν κεντρική θέση στον ελληνικό πολιτισμό και,

κατ’ επέκταση, στον ευρωπαϊκό.

Ο διαπολιτισμικός διάλογος χαρακτηρίζει διαχρονικά την ιστορία του πολιτισμού

όλων των λαών: η αμοιβαία επίδραση πολιτισμών και ιδεών είναι αναπόφευκτη όταν

οι άνθρωποι συγχρωτίζονται, ακόμη και σε συνθήκες βίας και επιβολής. Στη σημε-

ρινή ιστορική συγκυρία, γίνεται τόσο έντονη συζήτηση για τον διαπολιτισμικό διά-

λογο, όχι γιατί έχει πάψει να υφίσταται με τρόπο «αυθόρμητο», «ασυνείδητο», αλλά

γιατί έχει γίνει αντιληπτό ότι η συστηματική καλλιέργειά του μπορεί να βοηθήσει

σημαντικά στην αντιμετώπιση κρίσιμων πολιτικών και κοινωνικών προβλημάτων σε

διεθνές, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Ο πολιτισμός μπορεί να χρησιμεύσει ως γέφυρα και ως βήμα διαλόγου:

α) μεταξύ της ελληνικής κοινωνίας και των κοινωνιών άλλων χωρών:
Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και ανταλλαγής, μέσω της καθιέρωσης

σταθερών διόδων και πλαισίων επικοινωνίας, και η παρουσίαση ποικίλων

πολιτιστικών εκδηλώσεων από ελληνικούς φορείς και άτομα σε άλλες χώρες

και, αντιστρόφως, από φορείς και άτομα άλλων χωρών στην Ελλάδα, μπο-

ρούν να συμβάλουν στην άρση προκαταλήψεων και καχυποψίας, στη διά-

ψευση παγιωμένων και μηχανικά αναπαραγόμενων στερεότυπων, στην οικο-

δόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης και, άρα, στην πρόληψη

αντιπαραθέσεων και εντάσεων. Καλλιεργείται έτσι γόνιμο έδαφος συνεργα-

σίας σε όλα τα επίπεδα (πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, επιστημονικό,

τεχνολογικό, περιβαλλοντικό κ.ο.κ.), μιας συνεργασίας ιδιαίτερα αναγκαίας

στην εποχή μας που τα μείζονα προβλήματα δεν γνωρίζουν σύνορα και εθνι-

κότητες αλλά είναι κοινά και απαιτούν συλλογικές προσεγγίσεις.

β) μεταξύ των διαφορετικών ομάδων των οποίων η συμβίωση διαμορφώνει τη
σύγχρονη ελληνική κοινωνία:
Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων στις τέχνες και τον πολιτισμό,
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τόσο σε επίπεδο «παραγωγής» όσο και σε επίπεδο «κατανάλωσης» πολιτι-

στικών προϊόντων, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της αυτοε-

κτίμησης, στη βελτίωση της επικοινωνίας, στη διασφάλιση της ειρηνικής

συνύπαρξης, στην αμοιβαία, γόνιμη απορρόφηση διαφορετικών πολιτισμι-

κών χαρακτηριστικών και στην εν γένει αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των

ατόμων και του συνόλου. Ο πολιτισμός μπορεί να γίνει όχημα για τη σταδιακή

και αρμονική ένταξη όλων στην ελληνική κοινωνία με τρόπο αμφίδρομο.

Ιδιαιτερότητες / προκλήσεις σε εθνικό πλαίσιο

Για τη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας ελήφθησαν ιδιαιτέρως υπ’

όψιν οι εξής παράμετροι:

Α. Σχέσεις Ελλάδας και άλλων χωρών

1. Σχέσεις Ελλάδας με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ελληνικός

πολιτισμός χρησίμευσε ανέκαθεν ως θεμέλιος λίθος, δημιουργικό υπόβαθρο και

πηγή έμπνευσης για τον ευρωπαϊκό. Στο πέρασμα των αιώνων, όλοι οι λαοί της

Ευρώπης συνεισέφεραν ουσιαστικά στη διαμόρφωση αυτού του τόσο σύνθετου και

πολύπλευρου πολιτισμού που σήμερα αναγνωρίζουμε ως ευρωπαϊκό. Η αμοιβαία

γνωριμία, κατανόηση, εκτίμηση και σεβασμός των διαφορετικών πολιτισμικών

χαρακτηριστικών των κατοίκων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απο-

τελεί ένα ολοένα και πλέον επίκαιρο ζητούμενο του συνολικού ευρωπαϊκού εγχει-

ρήματος. Αναγκαίος για την αρμονική συμβίωση και την ουσιαστική συνεργασία

των λαών της Ευρώπης και, κατ’ επέκταση, για την επιτυχή υλοποίηση των κοινοτι-

κών πολιτικών, ο μεταξύ των κρατών μελών διαπολιτισμικός διάλογος θα πρέπει

να αναχθεί σε πάγια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλα τα επίπεδα

δράσης της. Ήδη, κάτω από την κοινοτική ομπρέλα υφίστανται διάφορα θεσμικά

πλαίσια και αρκετές ευκαιρίες πολιτιστικής συνεργασίας. Με βάση τη μέχρι τώρα

σχετική εμπειρία, η καλύτερη προβολή και αξιοποίηση των υφιστάμενων και η

ενθάρρυνση της δημιουργίας επιπλέον δομών και δικτύων, αποτελεί ένα από τα

βασικά ζητούμενα της Εθνικής Στρατηγικής.

2. Σχέσεις Ελλάδας με τις άμεσα γειτονικές, όμορες χώρες. Ως αποτέλεσμα ποι-

κίλων ιστορικών συνθηκών, η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και ταυτότητα

παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία και αρκετές διαφορές με τους γείτονές της.

Με κάποιους από αυτούς, συνεχιζόμενες εντάσεις ή κατάλοιπα εντάσεων του

παρελθόντος προκαλούν συχνά αισθήματα καχυποψίας, αντιπαλότητας, ακόμη

και εχθρότητας. Ο διαπολιτισμικός διάλογος μπορεί να συμβάλει στη γεφύρωση

χασμάτων, στην παγίωση διαύλων συνομιλίας, στη συνειδητοποίηση κοινών προ-

βλημάτων και αναγκών και στη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, και, άρα, να
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βοηθήσει στην αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων τόσο στον πολιτιστικό όσο

και σε άλλους τομείς. Δεν είναι, εξάλλου, λίγες οι περιπτώσεις που κατάλοιπα

της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας ενός λαού βρίσκονται σήμερα στο

έδαφος ενός άλλου και, άρα, η από κοινού προσπάθεια για τη διατήρησή τους

είναι επιβεβλημένη. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, η ελληνική πολιτιστική

κληρονομιά γίνεται αντικείμενο παραποίησης, καταστροφής ή ακόμη και ανιστό-

ρητης ιδιοποίησης προς εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων επικίνδυνων για την ειρήνη

και την ισορροπία στην περιοχή. Επιπλέον, η καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας

με τις συγκεκριμένες χώρες (εκ των οποίων η Βουλγαρία είναι πλέον κράτος

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι περισσότερες από τις υπόλοιπες έχουν

ξεκινήσει διαδικασίες ένταξης ή διασύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση) και η

προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών σε αυτές ασφαλώς ωφελούν τη συνολική κοι-

νοτική πολιτική. Πλαίσια και εμπειρίες συνεργασίας υπάρχουν ήδη και μπορούν

να συνεχιστούν και να ενισχυθούν.

3. Σχέσεις Ελλάδας με άλλες τρίτες χώρες. Ο ελληνικός πολιτισμός είχε ανέκαθεν

ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τον χαρακτήρα του ταξιδευτή: με ποικίλους τρόπους, βρέ-

θηκε στο πέρασμα των αιώνων να συνομιλεί, να επηρεάζει και να επηρεάζεται σε

γεωγραφικά πλάτη και μήκη πολύ μακράν των στενών του εδαφικών ορίων.

Επιπλέον, η ελληνική ομογένεια διατηρεί σήμερα σημαντικές κοινότητες, σε

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Βέλγιο), στην Αμερική, την Αυστραλία

και αλλού, αποτελώντας αξιόπιστο και σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με τις τοπι-

κές κοινωνίες και συμβάλλοντας δημιουργικά σε αυτές. Οι κοινότητες αυτές, η

λειτουργία ελληνικών τμημάτων σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, η δραστηριό-

τητα Ελλήνων επιχειρηματιών σε άλλες χώρες, οι διμερείς μορφωτικές συμφω-

νίες με διάφορες χώρες, οι διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί αντιμετωπίζονται από

την παρούσα Στρατηγική ως πολύτιμα μέσα διαπολιτισμικού διαλόγου.

Β. Ύπαρξη ομάδων με ιδιαίτερα εθνοτικά, θρησκευτικά ή/και πολιτισμικά χαρακτη-

ριστικά εντός της ελληνικής επικράτειας:

1. Μεγάλος αριθμός μεταναστών εισέρευσε στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, ως

επί το πλείστον από την Αλβανία, αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, από χώρες της

πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία κ.ά.), κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία κ.ά.), αφρικανικές χώρες (Σουδάν,

Σομαλία, Νιγηρία κ.ά.), ασιατικές χώρες (Πακιστάν, Ινδία, Φιλιππίνες κ.ά.). Το

φαινόμενο ήταν πρωτόγνωρο για τη νεοελληνική κοινωνία, που, αν και με

μεγάλη εμπειρία στην «εκροή» μεταναστών σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα,

δεν ήταν σε ικανοποιητικό βαθμό προετοιμασμένη να υποδεχτεί και να αποδε-

χτεί την αντίστροφη κίνηση. Φυσικά, με το πέρασμα των χρόνων και μετά τον

αρχικό αιφνιδιασμό, η διαδικασία ενσωμάτωσης των μεταναστών εξομαλύνθηκε
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σημαντικά και η αποδοχή τους ως μέρους της ελληνικής παραγωγικής, κοινωνι-

κής και πολιτιστικής ζωής έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος. Ωστόσο, περιστα-

τικά συγκρούσεων και τριβών και φαινόμενα δυσανεξίας εξακολουθούν να υφί-

στανται. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο δράσης και πλούσιο έδαφος διαπολιτισμικού

διαλόγου. Η παρούσα Εθνική Στρατηγική έρχεται εδώ να συμπληρώσει και να

ενισχύσει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την ομαλή ένταξη των υπη-

κόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία, το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί

από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με συμ-

μετοχή όλων των εμπλεκομένων υπουργείων.

2. Ύπαρξη μουσουλμάνων στη Θράκη και, σε μικρότερους αριθμούς, σε άλλες
περιοχές της Ελλάδας. Οι μουσουλμάνοι της Θράκης, αν και με κοινή θρησκευ-

τική ταυτότητα, έχουν αρκετά διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, καθώς

διακρίνονται σε επιμέρους ομάδες με διαφορετικό αυτοπροσδιορισμό ως προς

τις καταβολές, την πολιτιστική ταυτότητα και τη γλώσσα (τουρκογενείς, Πομάκοι,

Τσιγγάνοι). Σε μια εποχή που παγκοσμίως η θρησκευτική ταυτότητα προβάλλεται

ως αιτία ή πρόσχημα αιματηρών συγκρούσεων, υπονομεύει την ειρήνη και αναι-

ρεί τα επιτεύγματα, ηθικά και υλικά, του πολιτισμού μας, είναι απολύτως ανα-

γκαία η διασφάλιση μιας σταθερής πλατφόρμας διαλόγου και από κοινού δρά-

σης με τους μουσουλμάνους που ζουν στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας.

3. Ύπαρξη κοινότητας Ελλήνων Τσιγγάνων, διάσπαρτης σε διάφορες περιοχές του

ελληνικού κράτους. Οι Έλληνες Τσιγγάνοι αποτελούν, μέσα από την ιδιαιτερό-

τητα τους, κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού. Η διαφοροποίηση τους συνίσταται

κυρίως στην ελλιπή ή μηδενική επαφή με τους θεσμούς, αναγκαιότητα που

καλείται να καλυφθεί στο πλαίσιο ενός διευρυμένου προγράμματος δράσης. Ο

διαπολιτισμικός διάλογος ασφαλώς μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην καλύ-

τερη κατανόηση των Τσιγγάνων από την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία και στην

καλύτερη προσαρμογή τους σε αυτήν.

4. Εβραϊκές Κοινότητες Ελλάδας. Μακραίωνη συνύπαρξη του εβραϊκού με τον

χριστιανικό πληθυσμό της χώρας, που αποτυπώνεται σε ένα εντυπωσιακό εύρος

πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Ήθη, έθιμα και παραδόσεις, σχολεία και

άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικά σωματεία και πολιτιστικές οργανώσεις

που λειτουργούσαν πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα, αλλά

συνεχίζονται σ’ ένα βαθμό σήμερα από τις εναπομείνασες ζώσες ισραηλιτικές

Κοινότητες της χώρας αποτελούν ένα πρώτης τάξεως υλικό διαπολιτισμικού δια-

λόγου. Η εκλογή της χώρας μας ως μόνιμου μέλους του International Task

Force για τη διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Εκπαίδευση και

τον Πολιτισμό διευκολύνει και ενισχύει την προώθηση του διαπολιτισμικού δια-

λόγου προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
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Μέρος 2

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλό-

γου 2008 συνεπάγεται τη συγκρότηση ενός δικτύου δράσης, με το Υπουργείο Πολι-
τισμού σε ρόλο επικεφαλής και συντονιστή.

Στόχος της σύστασης του δικτύου αυτού είναι, αφ’ ενός, να εμπλακούν στον επι-

διωκόμενο διαπολιτισμικό διάλογο όσο το δυνατόν περισσότεροι κοινωνικοί τομείς

και, αφ’ ετέρου, να διασφαλιστεί η διαβούλευση, ο συνυπολογισμός των απόψεων

και των αναγκών και η σύμπραξη όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερομένων

μερών. Η συγκρότηση του δικτύου θα ξεκινήσει από έναν στενό πυρήνα, σε επί-
πεδο κεντρικού σχεδιασμού, αποτελούμενο κυρίως από τα συναρμόδια Υπουρ-
γεία, και σταδιακά θα διευρυνθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων από τους

αναφερόμενους παρακάτω.

Σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Πολιτισμού θα μπορούσε να συνεργαστεί με:

■ το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, άμεσα εμπλεκόμενο

λόγω της αρμοδιότητάς του στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και στον χώρο

των θρησκευμάτων,

■ το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, άμεσα

εμπλεκόμενο κυρίως σε θέματα μεταναστών,

■ το Υπουργείο Εξωτερικών, κυρίως για την αξιοποίηση των πρεσβειών μας

στο εξωτερικό και των ομογενειακών οργανώσεων, σε συνεργασία και με τη

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, καθώς και για τα θέματα των μου-

σουλμάνων της Θράκης,

■ το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, κυρίως για μελέτες που αφορούν

τη συνεισφορά των πολιτιστικών επιχειρήσεων στο ΑΕΠ και γενικότερα τη

συμμετοχή των πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών στη μεγιστοποίηση

των κρατικών εσόδων (στατιστικό μοντέλο, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά εμπο-

ρικά clusters κ.ά.),

■ τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας / Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, για

τον τομέα της επικοινωνίας και της προβολής, ιδίως καθώς εποπτεύουν τα

κρατικά μέσα τηλεόρασης και ραδιοφώνου,

■ τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, για τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση και

συμμετοχή των νέων,
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■ το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, του οποίου η αποστολή είναι η γνωριμία των

«άλλων» με τον ελληνικό πολιτισμό και το οποίο, μέσω και των παραρτημά-

των του στο εξωτερικό, μπορεί, επομένως, να βοηθήσει στη σύναψη σχέ-

σεων διαπολιτισμικού διαλόγου, αξιοποιώντας και τον ρόλο του αφ’ ενός ως

επικεφαλής του εθνικού δικτύου φορέων που μετέχει στο Ευρωμεσογειακό

Ίδρυμα για τον Διάλογο των Πολιτισμών «Άννα Λιντ» και αφ’ ετέρου ως

μέλους της Ένωσης Εθνικών Ινστιτούτων Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης (EUNIC),

■ τις πρεσβείες, τα προξενεία και τα παραρτήματα των πολιτιστικών φορέων

(Alliance Française, Goethe Institut, British Council κ.ά.) των ξένων χωρών

στην Ελλάδα, για την επικοινωνία και συνεργασία με τις αντίστοιχες χώρες,

για την επικοινωνία με οργανώσεις μεταναστών στη χώρα μας και για την

υλοποίηση δράσεων,

■ ΜΚΟ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεις μεταναστών

κ.ο.κ., έτσι ώστε να διασφαλιστεί η άμεση ενεργοποίηση και αξιοποίηση των

συλλογικών ή οργανωμένων εκφραστών αφ’ ενός των αναγκών και των ιδιαι-

τεροτήτων των διαφορετικών ομάδων και αφ’ ετέρου των προβληματισμών

και των ιδεών της κοινωνίας των πολιτών,

■ πολιτιστικούς φορείς / οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του

διαπολιτισμικού διαλόγου, όπως το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών,

για την εμπειρία τους στον χώρο και την προώθησή τους ως υποδειγμάτων

δράσης.

Σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω ενεργοποίηση

και ανάμιξη των αρχών της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικών

φορέων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε περιφε-

ρειακό και τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού θα μπορούσε

να συνεργαστεί με:

■ το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο

οποίο υπάγονται όλες οι αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης,

■ την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, την Κεντρική Ένωση

Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και τις Τοπικές Ενώσεις Δήμων

και Κοινοτήτων Ελλάδας (Τ.Ε.Δ.Κ.Ε.), ως δίκτυα διάχυσης της πληροφορίας

και ενθάρρυνσης της δράσης,

■ τις Περιφέρειες, τις Νομαρχίες, τους Δήμους και τις Κοινότητες, ως φορείς

άμεσης γνώσης των κατά τόπους συνθηκών και αναγκών, ως διόδους επικοι-

νωνίας και ως φορείς δράσης στις περιοχές της αρμοδιότητάς τους,
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■ τις νομαρχιακές και δημοτικές Αναπτυξιακές Εταιρείες, κυρίως για την προ-

βολή των μηνυμάτων του Έτους και για την υλοποίηση δράσεων, καθώς πολ-

λές από αυτές αποτελούν ιδιαίτερα δυναμικές δομές σε τοπικό και περιφε-

ρειακό επίπεδο, με εμπειρία σε πολιτιστικές δράσεις γενικότερα και σε δρά-

σεις διαπολιτισμικού διαλόγου ειδικότερα, στην εξεύρεση πόρων, στην αξιο-

ποίηση κοινοτικών προγραμμάτων και στη συνεργασία με φορείς της τοπικής

αυτοδιοίκησης άλλων χωρών μέσα από προγράμματα αδελφοποίησης ή/και

δικτύωσης πόλεων, διασυνοριακής συνεργασίας κ.ο.κ.

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η θέσπιση και/ή η ενεργοποίηση επιμέρους δικτύων
και συμπράξεων, π.χ. των πρεσβειών της Ελλάδας στο εξωτερικό με τις κατά

τόπους ομογενειακές οργανώσεις και τα παραρτήματα του Ελληνικού Ιδρύματος

Πολιτισμού, και θα ενθαρρυνθεί η αναζήτηση συνεργιών, στις διάφορες περιοχές,

ανάμεσα στους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς (μουσεία, θεατρικούς οργανισμούς,

αίθουσες τέχνης κ.ο.κ.) και τους εκεί φορείς της κοινωνίας των πολιτών, τις οργα-

νώσεις των μεταναστών κ.ο.κ.

Διαβούλευση

Για τη συγκρότηση και ενεργοποίηση του προαναφερθέντος δικτύου και, γενικό-

τερα, για τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής και των επιμέρους δράσεων του

διαπολιτισμικού διαλόγου, θα επιδιωχθεί η καταγραφή και ο συνυπολογισμός των

απόψεων, των ιδεών, των προβληματισμών, των αναγκών και των ενδιαφερόντων

όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Είναι αναγκαία η υιοθέτηση μιας προσέγγισης «από κάτω προς τα πάνω».

Για τον σκοπό αυτό, προγραμματίζονται ημερίδες συζήτησης, στις οποίες εκπρό-

σωποι των προαναφερθέντων φορέων θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν και να

συνομιλήσουν επί διαφόρων παραμέτρων του θέματος.

Επίσης, στον πρόσφατα αναβαθμισμένο κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού θα

διαμορφωθεί ιδιαίτερος χώρος προβολής των στόχων και των δράσεων του Ευρω-

παϊκού Έτους, με ειδική ενότητα-φόρουμ για ανταλλαγή/συλλογή απόψεων και

εμπειριών.
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Μέρος 3

ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Εκφάνσεις διαπολιτισμικού διαλόγου - Πλαίσια δράσης

Κάθε είδους διάλογος, του διαπολιτισμικού συμπεριλαμβανομένου, για να είναι

ειλικρινής και γόνιμος, οφείλει να διασφαλίζει την ισόρροπη έκφραση όλων των δια-

λεγομένων μερών. Γι’ αυτό, η Εθνική Στρατηγική στοχεύει στη δημιουργία του πλαι-

σίου εκείνου που θα επιτρέπει και θα ενθαρρύνει την ελεύθερη και δημιουργική

έκφραση των διαφόρων πολιτισμικών ομάδων εντός της ελληνικής επικράτειας, την

προβολή του ελληνικού πολιτισμού σε άλλες χώρες και την προβολή των πολιτισμών

άλλων χωρών εντός της Ελλάδας, συμβάλλοντας επιπλέον στη δημιουργικότητα και

τη νεωτερικότητα. Στόχος είναι η υλοποίηση δράσεων που θα λειτουργούν σε τρία

επίπεδα:

α) γνωριμία των «άλλων» με τον ελληνικό πολιτισμό,

β) γνωριμία των Ελλήνων με τον πολιτισμό των «άλλων»,

γ) σύμπραξη αμφοτέρων στην υλοποίηση από κοινού δράσεων «συνομιλίας» των ιδι-

αίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών τους και συνδημιουργίας.

Έτσι, επιδιώκεται η διαμόρφωση και η μακροπρόθεσμη λειτουργία πλαισίων δράσης
/ διαλόγου, καθένα από τα οποία θα αφορά σε διαφορετικά «συνδιαλεγόμενα» μέρη,

με βάση τις ιδιαιτερότητες και τους στόχους που περιγράφηκαν παραπάνω (Μέρος 1):

■ Διάλογος με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

■ Διάλογος με όμορες χώρες

■ Διάλογος  με τρίτες χώρες

■ Διάλογος με ομάδες με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά εντός της

Ελλάδας (μετανάστες, μουσουλμάνους, Τσιγγάνοι)

Φορείς και χώροι δράσης

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει στην αρμοδιότητα και στην εποπτεία του έναν

μεγάλο αριθμό πολιτιστικών χώρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως

χώροι φιλοξενίας των παραπάνω δράσεων.

Σε ό,τι αφορά στους δημόσιους φορείς (δημόσια μουσεία, κρατικά θέατρα, κρατι-

κές μουσικές σκηνές, κρατικά φεστιβάλ κ.ο.κ.), η εμπλοκή τους στην υλοποίηση των
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δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής θα γίνει ως μέρος της κεντρικά σχεδιαζόμενης

και υλοποιούμενης πολιτιστικής πολιτικής.

Σε ό,τι αφορά στους ιδιωτικούς φορείς (πολιτιστικά ιδρύματα και κέντρα, θέατρα,

κινηματογράφοι, χώροι μουσικής κ.ο.κ.), εξετάζεται η δυνατότητα παροχής κινήτρων

και ενισχύσεων, μέσω και του Τμήματος Χορηγιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Πολιτισμού θα ενημερώσει εγκαίρως όλους

τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, για τις αρχές και τους στόχους του Ευρωπαϊ-

κού Έτους και θα τους ενθαρρύνει όχι μόνον να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν
επί τούτου δράσεις αλλά και, κατ’ ελάχιστον, να επισημάνουν και να αναδείξουν
το στοιχείο του διαπολιτισμικού διαλόγου σε όλες τις δράσεις που έχουν ήδη προ-
γραμματίσει ή που θα προγραμματίσουν στο προσεχές μέλλον, καθώς και να
συμπληρώσουν τις δράσεις αυτές με μια πρακτική που θα συμβάλει δυναμικά
στον διαπολιτισμικό διάλογο.

Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση δημό-
σιων / υπαίθριων χώρων (π.χ. πλατείες, πάρκα) για την υλοποίηση διαπολιτισμικών

δράσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο υπηρετούνται πολλαπλοί στόχοι: α) η διασφάλιση

ελεύθερης και ανοιχτής πρόσβασης όλων στις υλοποιούμενες δράσεις, β) η άμεση

προβολή και μετάδοση των συναφών ιδεών και μηνυμάτων και γ) η οικειοποίηση των

δημόσιων χώρων από όλες τις μερίδες της τοπικής κοινωνίας, μια ζωτική διάσταση

της κοινωνικής ζωής, της συλλογικότητας και της συμβίωσης, που όμως έχει χαθεί

σε σημαντικό βαθμό στην εποχή μας.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και, ειδικότερα, το
Διαδίκτυο προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες επικοινωνίας και σύμπραξης, καταργώ-

ντας θεαματικά τα εμπόδια της φυσικής απόστασης και του χρόνου. Προσφέρουν

έτσι έναν ξεχωριστό, εικονικό χώρο διαπολιτισμικής δράσης. Η αξιοποίησή τους

για τη διάδοση της τεχνογνωσίας, την επιστημονική και τεχνική συνεργασία, την ανά-

δειξη και αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών, τη διάθεση πολιτιστικών προϊόντων με

σεβασμό στην πνευματική ιδιοκτησία, την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε μουσεία

και εκθέσεις, την ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού, την καλλιτεχνική δημιουργία

κ.ο.κ. αποτελεί σπουδαίο εργαλείο διαπολιτισμικού διαλόγου και, άρα, κύριο στόχο

της Εθνικής μας Στρατηγικής.

Μορφές δράσης

Προγραμματίζονται δράσεις που θα συμβάλλουν στα εξής:

Α. Ενδυνάμωση της επαφής και της αλληλεπίδρασης μεταξύ του ελληνικού πολι-
τισμού και των πολιτισμών άλλων χωρών

Στον τομέα αυτόν υπάρχουν ήδη συγκεκριμένα και ενεργά πλαίσια δράσης σε
διμερές και πολυμερές επίπεδο (διμερείς μορφωτικές συμφωνίες, ευρωπαϊκοί,
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περιφερειακοί και διεθνείς οργανισμοί, δίκτυα και θεσμοί κ.ο.κ.), εντός των οποίων

πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις, είτε από δημόσιους είτε από ιδιωτικούς

φορείς, εντός και εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, η λειτουργία παραρτημάτων φορέων
που προβάλλουν ποικιλοτρόπως τον πολιτισμό της χώρας προέλευσής τους στην

Ελλάδα και ταυτόχρονα συνεργάζονται με ελληνικούς φορείς για την έρευνα και ανά-

δειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως το Γαλλικό Ινστιτούτο, το

Βρετανικό Συμβούλιο, το Ινστιτούτο Γκαίτε, οι ξένες Αρχαιολογικές Σχολές κ.ά.) απο-

τελεί ακόμη ένα σημαντικό επίπεδο διαπολιτισμικού διαλόγου. Αντιστοίχως, η λει-
τουργία παραρτημάτων του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού σε πόλεις του εξω-
τερικού, η ύπαρξη εδρών νεοελληνικών σπουδών σε ξένα Πανεπιστήμια, η οργά-
νωση ελληνικών αρχαιολογικών αποστολών σε διάφορες ξένες χώρες και η προ-
γραμματιζόμενη ίδρυση ελληνικών Αρχαιολογικών Σχολών σε πόλεις του εξωτε-
ρικού (αρχής γενομένης από τη Ρώμη) συμβάλλουν με τη σειρά τους σε έναν διαρκή

και γόνιμο διαπολιτισμικό διάλογο. Η Ένωση Εθνικών Ινστιτούτων Πολιτισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNIC) μπορεί να αξιοποιηθεί στο επίπεδο αυτό. Επιπλέον,

η πολυετής καθιέρωση και ευρεία απήχηση θεσμικού χαρακτήρα εκδηλώσεων
στην Ελλάδα (όπως το Ελληνικό Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Διεθνές Φεστι-

βάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη,

το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας κ.ο.κ.), ο χαρακτήρας των οποίων συνεπάγε-

ται τη συμμετοχή πολιτιστικών φορέων και καλλιτεχνών από άλλες χώρες, ενισχύουν

την κινητικότητα καλλιτεχνών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και έργων, βασική προϋπό-

θεση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Η Εθνική Στρατηγική θα ενθαρρύνει και θα καλλιεργήσει περαιτέρω τις υπάρχου-

σες πρακτικές, με ιδιαίτερη έμφαση στις συνεργασίες μουσειακών φορέων για

ανταλλαγή ή από κοινού διοργάνωση εκθέσεων, στις μετακλήσεις / αποστολές μου-

σικών, θεατρικών και χορευτικών παραστάσεων, στις επιστημονικές, ερευνητικές
και τεχνικές συνεργασίες, στη διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων
πρακτικών και τεχνογνωσίας, στην αξιοποίηση υφιστάμενων θεσμών και προ-
γραμμάτων ενίσχυσης.

Σε εμβληματικό επίπεδο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν υφιστάμενοι ετήσιοι
θεσμοί, όπως τα μεγάλα διεθνή Φεστιβάλ που προαναφέρθηκαν, τα πολυάριθμα

φεστιβάλ που διοργανώνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας κυρίως τους καλο-

καιρινούς μήνες, το Καρναβάλι της Πάτρας κ.ά.

Κατόπιν εσωτερικής διαβούλευσης μεταξύ των υπηρεσιών και φορέων του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού, προτείνονται ενδεικτικά οι εξής δράσεις, οι περισσότερες από τις

οποίες είναι ώριμες προς υλοποίηση, καθώς βασίζονται στα αποτελέσματα ήδη υλο-

ποιούμενων δράσεων και συνεργασιών:

■ Διοργάνωση φόρουμ, το 2008, με τίτλο «Διαπολιτισμικές συναντήσεις σε
θαλάσσιες, ποτάμιες και λιμναίες διαδρομές της νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης», στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολιτιστικές Διαδρομές Ν.Α. Ευρώ-
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πης», στο οποίο συμμετέχουν οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αντι-

κείμενο του φόρουμ θα είναι η προβολή του ρόλου του υδάτινου στοιχείου

στην ανάπτυξη και διάδοση του πολιτισμού στη Ν.Α. Ευρώπη. Η προετοιμα-

σία του θέματος θα δώσει την αφορμή για συστηματική χαρτογράφηση των

υδάτινων διαδρομών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες χώρες, και κατα-

γραφή της συναφούς υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το υλικό

που θα προκύψει θα προβληθεί μέσα από μια διαδικτυακή πολιτιστική πύλη,

εκδόσεις και εκθέσεις.

■ Ανάδειξη του διαπολιτισμικού διαλόγου σε κεντρικό θέμα του Ελληνικού
Φεστιβάλ 2008, με ενθάρρυνση της συμμετοχής πολυσυλλεκτικών μουσι-

κών, θεατρικών και χορευτικών σχημάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό,

για την παρουσίαση παραστάσεων στις οποίες θα συμπράττουν καλλιτέχνες

διαφορετικής εθνικής / πολιτιστικής / γλωσσικής προέλευσης.

■ Ανάδειξη του διαπολιτισμικού διαλόγου σε κεντρικό θέμα της Διεθνούς
Έκθεσης Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη το 2008, με την πραγματοποίηση διαλέ-

ξεων, συζητήσεων και παρουσιάσεων βιβλίων και συγγραφέων που έχουν

ιδιαίτερη συμβολή στον τομέα.

■ Αφιέρωμα στον διαπολιτισμικό διάλογο στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2008. Αν και η συμμετοχή ταινιών και καλ-

λιτεχνών από όλο τον κόσμο στο συγκεκριμένο ετήσιο Φεστιβάλ είναι δεδο-

μένη και συμβάλλει έτσι κι αλλιώς στον διαπολιτισμικό διάλογο, εντούτοις θα

μπορούσε το διαπολιτισμικό του στοιχείο να εμπνεύσει το σύνθημα και την

αφίσα του Φεστιβάλ 2008, καθώς και να υπάρξει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα σε

ταινίες και καλλιτέχνες με ιδιαίτερη συμβολή στο θέμα.

■ Έκδοση καταλόγου και διοργάνωση έκθεσης το 2008 για τα οθωμανικά μνη-
μεία του ελλαδικού χώρου, με στόχο τη δημοσιοποίηση του πλούσιου υλικού

που συγκεντρώνεται στο πλαίσιο ενός υπό εκπόνηση προγράμματος έρευνας

και τεκμηρίωσης.

■ Δίγλωσση έκδοση καταλόγου (corpus) των εβραϊκών επιγραφών που υπάρ-

χουν στην ελληνική επικράτεια, για τη δημοσιοποίηση ενός πλούσιου υλικού

που έχει συγκεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο σχετικού ερευνητι-

κού προγράμματος, με στόχο την καταγραφή και ανάδειξη του πολιτισμού και

του ρόλου της εβραϊκής κοινότητας στην Ελλάδα.

■ Διοργάνωση συνεδρίου και έκθεσης, με παράλληλη ανταλλαγή επιστημονι-
κού προσωπικού, με θέμα την καταγραφή κοινών στόχων και εμπειριών
όσον αφορά τη μεθοδολογία αποκατάστασης αρχαίων μνημείων, σε συνερ-

γασία με την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία.

¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞Δ∞

149



■ Διακίνηση τεχνογνωσίας αποκαταστάσεων, μέσω της ανταλλαγής επιστημο-

νικού προσωπικού για τη διενέργεια αυτοψιών σε υλοποιούμενα έργα και της

διοργάνωσης ημερίδων / εργαστηρίων, σε συνεργασία με χώρες της Βαλκα-

νικής, την Ιταλία και την Κύπρο.

■ Σύσταση δικτύου αποκατάστασης βυζαντινών μνημείων, με παράλληλη

εκπόνηση μελετών και τακτική ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και με προ-

γράμματα «υιοθέτησης» μνημείων μέσω πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, σε

συνεργασία με χώρες της Βαλκανικής, την Ιταλία και Κύπρο.

■ Ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας με άλλες χώρες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και όχι μόνο, σε θέματα έρευνας και καινοτόμων τεχνολογιών για την υπο-

στήριξη μελετών και έργων συντήρησης, αναστήλωσης, στερέωσης και απο-

κατάστασης μνημείων, καθώς και δράσεων παρακολούθησης της συμπερι-

φοράς (ενόργανης και μη) και προληπτικής συντήρησης.

■ Διάχυση της τεχνογνωσίας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο κοινοτικά υπο-
στηριζόμενων ερευνητικών προγραμμάτων, μέσω α) της δημιουργίας

δικτύου εργαστηρίων, δημόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών φορέων, β) της

υλοποίησης τεχνικών ερευνών για τη συντήρηση, στερέωση και αποκατά-

σταση πολιτιστικής κληρονομιάς, σε επαφή και με πανεπιστημιακά ιδρύ-

ματα, γ) της δημιουργίας βάσεων δεδομένων, προσβάσιμων σε όλους τους

ενδιαφερόμενους, για θέματα στερέωσης και αποκατάστασης των μνημείων,

δ) της σύνταξης οδηγιών και τεχνικών προδιαγραφών ευρωπαϊκού επιπέδου,

σε δυναμική σχέση με την εξέλιξη της έρευνας, προκειμένου η υπάρχουσα

γνώση να περάσει στο στάδιο της εφαρμογής.

■ Σύνταξη κανονιστικού πλαισίου για την αντισεισμική συμπεριφορά των
μνημείων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

■ Διεθνής Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη το 2008 με θέμα «Διαπολιτισμική
προσέγγιση της συντήρησης και αποκατάστασης έργων τέχνης και εν γένει
έργων πολιτισμικής κληρονομιάς σε μνημεία και τοποθεσίες», με συμμε-

τοχή επιστημόνων από πολλές χώρες.

■ Συνεργασία με φορείς ομόρων με τη χώρα μας περιοχών για υποβολή κοι-
νών προτάσεων στο πλαίσιο του INTERREG όσον αφορά τη διατήρηση, απο-

κατάσταση και ανάδειξη παλαιών ιστορικών κέντρων πόλεων αμοιβαίου

ενδιαφέροντος (με συνέδρια, ημερίδες, εκδόσεις, εκθέσεις, πολιτισμικές

ανταλλαγές κ.λπ.).

Β. Ενδυνάμωση της επαφής και της αλληλεπίδρασης μεταξύ του ελληνικού πολι-
τισμού και ομάδων με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που διαβιούν εντός
της ελληνικής κοινωνίας (μετανάστες, μουσουλμάνοι, Τσιγγάνοι): α) διευκόλυνση
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της πρόσβασης των ομάδων αυτών στις υποδομές και τις δραστηριότητες του ελληνι-

κού πολιτισμού και β) εξασφάλιση χώρων και δομών προβολής και ανάδειξης των

πολιτιστικών χαρακτηριστικών των ομάδων αυτών.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής δυνητικές μορφές δράσης:

■ Ξεναγήσεις σε μουσεία, περιοδικές εκθέσεις και αρχαιολογικούς χώρους

για οργανωμένες ομάδες, στη γλώσσα τους και με δωρεάν είσοδο. Εξετάζε-

ται η δυνατότητα θέσπισης συγκεκριμένης μέρας κάθε μήνα (π.χ. η πρώτη

Κυριακή).

■ Έκδοση συνοπτικών οδηγών των σημαντικότερων μουσείων και αρχαιολογι-

κών χώρων στις γλώσσες των πολυπληθέστερων διαφορετικών γλωσσικών

ομάδων. Διάθεσή τους δωρεάν ή σε πολύ χαμηλή τιμή.

■ Υποτιτλισμός σύγχρονων ελληνικών ταινιών στις γλώσσες των πολυπληθέ-

στερων διαφορετικών γλωσσικών ομάδων. Προβολή τους, με δωρεάν είσοδο,

σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και κινηματογραφικές αίθουσες.

■ Χορήγηση δωρεάν εισιτηρίων για θεατρικές παραστάσεις. Θα μπορούσαν να

αξιοποιηθούν κυρίως τα κρατικά θέατρα (Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο

Βορείου Ελλάδος), τα επιχορηγούμενα ιδιωτικά και τα κατά τόπους Δημοτικά

Περιφερειακά Θέατρα.

■ Φιλοξενία, σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους ανά την Ελλάδα, θεματι-
κών περιοδικών εκθέσεων σχετικών με εκφάνσεις της ιδιαίτερης πολιτιστι-

κής κληρονομιάς των ομάδων με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

■ Φιλοξενία, σε μουσεία, πολιτιστικούς χώρους και αίθουσες τέχνης ανά την
Ελλάδα, εκθέσεων έργων τέχνης ατόμων από ομάδες με ιδιαίτερα πολιτι-

σμικά χαρακτηριστικά.

■ Οργάνωση εβδομάδας προβολής ταινιών από χώρες προέλευσης μετανα-
στών, υποτιτλισμένων στην ελληνική γλώσσα, με δωρεάν είσοδο.

■ Φιλοξενία / υποστήριξη θεατρικών, χορευτικών, μουσικών κ.λπ. παραστά-
σεων οργανωμένων από ομάδες με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά,
σε κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς.

■ Αξιοποίηση του νέου διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του Υπουργείου
Πολιτισμού (www.radiop.gr): Ήδη στο πρόγραμμα του σταθμού περιλαμβά-

νονται εκπομπές αφιερωμένες σε μουσικές του κόσμου. Θα επιδιωχθεί η

διαμόρφωση ειδικής ζώνης, όπου εκπρόσωποι ομάδων με ιδιαίτερα πολιτι-

σμικά χαρακτηριστικά (μετανάστες, μουσουλμάνοι, Τσιγγάνοι), άλλοτε μόνοι,

άλλοτε σε συνδυασμό, θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής της μουσικής που θα

παίζεται.
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Μέρος 4

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων διαπο-
λιτισμικού διαλόγου στον ζωτικής σημασίας τομέα τόσο της ανεπίσημης όσο και
της επίσημης, οργανωμένης εκπαίδευσης, σε όλες τις βαθμίδες της.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και διάφοροι πολιτιστικοί φορείς, δημόσιοι και ιδιω-

τικοί, υλοποιούν ήδη εδώ και χρόνια σε συστηματική βάση σειρά εκπαιδευτικών
δράσεων πολιτιστικού περιεχομένου. Πολλές από αυτές έχουν αμιγώς διαπολιτι-

σμικό χαρακτήρα (βλ. και παρακάτω, Μέρος 5). Η Εθνική Στρατηγική για το Ευρω-

παϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου σκοπεύει να αξιοποιήσει τη μέχρι τώρα σχε-

τική εμπειρία και να ενισχύσει τις υπάρχουσες δράσεις, όσον αφορά τον σχεδιασμό

και τη συστηματική παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία, αρχαιο-

λογικούς χώρους κ.ο.κ., τη λειτουργία εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης, την

παραγωγή και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ. Στόχος όλων των σχετικών δρά-

σεων θα είναι η εισαγωγή στην εκπαίδευση, αφ’ ενός, της έννοιας των διαφορετικών

πολιτισμών και, αφ’ ετέρου, συγκεκριμένων πρακτικών ενθάρρυνσης της επαφής και

της αλληλεπίδρασης ομάδων με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα επιδιω-

χθεί η υλοποίηση δράσεων σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης μέσω συνεργιών με μουσεία και πολιτιστικούς χώρους. Ήδη βρί-

σκεται σε τελική φάση σχεδιασμού το κυβερνητικό πρόγραμμα Παιδεία-Πολιτι-
σμός. Ιδιαίτερα μπορούν να αξιοποιηθούν τα διαπολιτισμικά, τα μειονοτικά και τα

ξενόγλωσσα σχολεία που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικρά-

τειας. Συγκεκριμένα, θα ενθαρρυνθεί η διαμόρφωση μικρότερων ή μεγαλύτερων
δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας, μεταξύ γενικών σχολείων –συμπεριλαμ-

βανομένων εκείνων με μεγάλο αριθμό μαθητών από ομάδες με ιδιαίτερα πολιτισμικά

χαρακτηριστικά–, μειονοτικών / διαπολιτισμικών / ξενόγλωσσων σχολείων και πολι-

τιστικών φορέων (μουσεία, θεατρικά σχήματα, αίθουσες τέχνης, πολιτιστικά κέντρα

κ.ά.). Για παράδειγμα, ένα αρχαιολογικό μουσείο ή μια πινακοθήκη μπορεί να συστή-

σει ένα μικρό δίκτυο συνεργασίας με ένα γενικό, ένα διαπολιτισμικό και ένα μειονο-

τικό σχολείο, είτε από την ίδια είτε από απομακρυσμένες περιοχές, και να ενθαρρύ-

νει τον μεταξύ τους διαπολιτισμικό διάλογο. Στην ίδια κατεύθυνση, και με τη βοήθεια

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (μέσω προγραμμάτων όπως το e-twinning), θα μπο-

ρούσε να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η «αδελφοποίηση» μεταξύ σχο-
λείων διαφορετικών κρατών μελών.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει
ειδικό τομέα, τον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμι-
κής Εκπαίδευσης, ο οποίος εδώ και χρόνια οργανώνει και εφαρμόζει ειδικές στρα-
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τηγικές και δράσεις για την προετοιμασία και την καλύτερη ένταξη των παιδιών Τσιγ-

γάνων, των παιδιών των παλιννοστούντων ομογενών και των παιδιών των μεταναστών

στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργούν σε διάφο-

ρες περιοχές της χώρας σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, μειονοτικά και ξένα

(ξενόγλωσσα) σχολεία, γίνεται επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε συναφή θέματα και

υλοποιούνται προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικους αλλο-

δαπούς. Το θεσμικό πλαίσιο και η μακροχρόνια και πολύπλευρη εμπειρία του συγκε-

κριμένου Τομέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θα αξιοποιη-

θούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό για την υλοποίηση των δράσεων που προτείνει η

παρούσα Εθνική Στρατηγική.

Τα Πανεπιστήμια και, γενικότερα, οι χώροι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η
φοιτητική κοινότητα θα επιδιωχθεί να εμπλακούν στην υλοποίηση δράσεων διαπο-

λιτισμικού διαλόγου, τόσο στο εσωτερικό τους (ήτοι, μεταξύ των φοιτητών) όσο και

με ανάλογους φορείς του εξωτερικού. Ιδιαίτερα οι σχολές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που βρί-
σκονται σε περιοχές είτε κοντά σε σύνορα με άλλες χώρες είτε με πολυπληθείς
ομάδες μεταναστών ή ομάδες με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά (π.χ. Θεσ-

σαλονίκη, Ξάνθη, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Σάμος, Λέσβος κ.ά.), μπορούν να αξιοποιη-

θούν για τον διαπολιτισμικό διάλογο με νέους είτε από τις γειτονικές χώρες είτε από

τις ιδιαίτερες αυτές ομάδες. Επιπλέον, υφιστάμενα προγράμματα ανταλλαγής φοι-

τητών, υποδοχής ή αποστολής φοιτητών με υποτροφίες, πρακτικής άσκησης κ.λπ. θα

πρέπει να επισημανθούν, να ενισχυθούν και να επιδιωχθεί η ανάδειξη της διαπολιτι-

σμικής διάστασής τους.

Τέλος, υφιστάμενα προγράμματα και δομές διά βίου εκπαίδευσης και εκπαί-
δευσης/κατάρτισης ενηλίκων (μεταξύ άλλων και με σεμινάρια πολιτιστικής
εκπαίδευσης), εθελοντισμού και προώθησης της πολυγλωσσίας αποτελούν πρό-

σφορο πεδίο για ανάπτυξη δράσεων διαπολιτισμικού διαλόγου. Σε συνεργασία με

τους φορείς οργάνωσής τους, θα επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους για

την υλοποίηση των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους 2008 και της Εθνικής μας Στρα-

τηγικής.
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Μέρος 5

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ (ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ)

Διάφορες δράσεις διαπολιτισμικού διαλόγου έχουν υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα,

άλλοτε σε εθνικό και άλλοτε σε τοπικό επίπεδο, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Πρόκειται για δράσεις που εμπίπτουν σε όλες τις μορφές διαπολιτισμικού διαλόγου που

περιγράφηκαν παραπάνω. Συχνά υπάγονται σε συγκεκριμένα θεσμικά πλαίσια, όπως οι

διμερείς μορφωτικές συμφωνίες που η Ελλάδα έχει συνάψει με πολλές χώρες ανά τον

κόσμο, η συμμετοχή και συνεργασία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών, περιφερειακών και διε-

θνών οργανώσεων (Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωμεσογειακή

Συνεργασία, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, UNESCO, ICOM,

ICOMOS, άτυπα δίκτυα Υπουργών Πολιτισμού κ.ά.), η συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώ-

σεις (φεστιβάλ, εκθέσεις κ.λπ.) σε διάφορες χώρες του κόσμου κ.ο.κ. 

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτι-

κής για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και του ρατσισμού, συντονί-

ζει και υλοποιεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ειδικά προγράμματα διαπολι-

τισμικού χαρακτήρα. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ως στόχο την ένταξη στη σύγχρονη

πολιτισμική και κοινωνική πραγματικότητα και δημιουργική ανάδειξη της ιδιαίτερης

πολιτισμικής έκφρασης κοινωνικών ομάδων όπως οι Τσιγγάνοι και οι ποικίλες κοι-

νότητες μεταναστών στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, οργανώθηκε στη Διεύθυνση

Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ειδικό μη αυτοτελές Γραφείο Διαπολιτισμικών

Θεμάτων, το οποίο μετεξελίχθηκε σε Τμήμα Διαπολιτισμικών Θεμάτων το 2003.

Στη συνέχεια, αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες από τις δράσεις που έχουν υλοποιή-

σει διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς.

Μεγάλες εκδηλώσεις-θεσμοί στην Ελλάδα με διεθνή διάσταση

Ελληνικό Φεστιβάλ: Ετήσια θερινή διοργάνωση στην Αθήνα και την Επίδαυρο, με

φιλοξενία ποικίλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων από διάφορες χώρες του κόσμου,

σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και σύγχρονους χώρους τέχνης, με μεγάλη

απήχηση στο ελληνικό κοινό και τους ξένους επισκέπτες.

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ετήσια διοργάνωση στη Θεσ-

σαλονίκη, με τη συμμετοχή ταινιών και καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, με ιδιαίτερη

απήχηση στο ελληνικό κοινό.

Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη: Διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια

ετησίως, σε συνεργασία με την HELEXPO, με σκοπό να αποτελέσει σταυροδρόμι συνά-
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ντησης, επικοινωνίας και ανάπτυξης πολιτιστικών και εμπορικών σχέσεων ανάμεσα

στις ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης και των Η.Π.Α. από τη μία πλευρά, της Μεσο-

γείου, του Εύξεινου Πόντου, των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης από την άλλη.

Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Ετήσια διοργάνωση σε μια περιφερειακή

πόλη, την Καλαμάτα, με συμμετοχή σημαντικών σχημάτων από όλο τον κόσμο και με

διεθνή αναγνώριση.

Απονομή Ευρωπαϊκού Βραβείου Θεάτρου: Από το 2007 διοργανώνεται στη Θεσσα-

λονίκη. Για το 2008 έχει προγραμματιστεί να γίνει τον Απρίλιο.

Φωτομπιεννάλε: Θα διοργανωθεί το 2008 στη Θεσσαλονίκη.

Κινητικότητα πολιτιστικών εκδηλώσεων, αντικειμένων και καλλιτεχνών

Διαρκής είναι η συνεργασία πολιτιστικών φορέων της χώρας μας (μουσείων, πινακο-

θηκών, πολυχώρων, θεάτρων κ.ά.) με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού, για την υπο-

δοχή, την αποστολή και τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων (εκθέσεων, θεατρικών, χορευ-

τικών και μουσικών παραστάσεων κ.λπ.) και τη μετακίνηση και σύμπραξη καλλιτεχνών.

Οι ανταλλαγές και συνεργασίες αυτές, των οποίων ο κατάλογος είναι αναπόφευκτα

μακρύς, συμβάλλουν ουσιαστικά στη γνωριμία και τη διάδραση του ελληνικού πολιτι-

σμού με τους πολιτισμούς άλλων χωρών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πρόσφατες εκθέ-

σεις της Εθνικής Πινακοθήκης για την επιρροή της γαλλικής τέχνης στην ελληνική

(«Παρίσι-Αθήνα 1863-1940») και του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου για τον

κινεζικό πολιτισμό της εποχής της δυναστείας των Τανγκ [«Η Κίνα των Τανγκ. Μια

χρυσή εποχή (7ος - 10ος αιώνας μ.Χ.)»] και η συναυλία του Γκόραν Μπρέγκοβιτς στο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών όπου παρουσίασε το έργο «Συγνώμη, από δω πάνε για το

μέλλον;», παραγγελία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής.

✓ Συμμετοχή υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού σε ερευνητικές

και πολιτιστικές δράσεις υλοποιούμενες σε συνεργασία με φορείς από διάφορες

χώρες και με ενίσχυση από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβου-

λίου της Ευρώπης, της UNESCO κ.λπ.

✓ Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Mediterranean Gothic», σε συνεργασία με Βαλέν-

θια, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Γαλλία

✓ Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εθερία: Μεσογειακά Μεσαιωνικά Προσκυνήματα»,

σε συνεργασία με Ιταλία, Κύπρο, Αίγυπτο, Ισραήλ, Συρία, Λίβανο και Τουρκία

✓ Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πολιτιστικές Διαδρομές Ν.Α. Ευρώπης», σε συνερ-

γασία με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
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✓ Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Αρχιτεκτονική ως Εικόνα», σε συνεργασία με τις Η.Π.Α.

✓ Επιστημονική, ερευνητική και τεχνική συνεργασία με φορείς άλλων χωρών για
την προστασία και τη συντήρηση μνημείων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

✓ Συντήρηση μνημείων (ναών, εικόνων) του βυζαντινού πολιτισμού σε άλλες χώρες
(π.χ. Αλβανία), με δαπάνη και επίβλεψη ελληνικών φορέων και απασχόληση ντό-
πιου επιστημονικού και εργατικού προσωπικού.

✓ Πρόγραμμα «Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια Κληρονομιά», σε συνεργασία με
φορείς από διάφορες χώρες, κυρίως της Βαλκανικής, με στόχο την καταγραφή,
τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη των μνημείων του βυζαντινού πολιτισμού,
διάσπαρτων σήμερα σε διάφορες χώρες. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν
γίνει ή γίνονται: ανάπτυξη πολυγλωσσικής βάσης δεδομένων, διεθνείς συνδια-
σκέψεις, ερευνητικά προγράμματα, εργασίες αποκατάστασης και προστασίας
μνημείων, εκθέσεις, εκδόσεις κ.ά.

✓ Καθολικό Ιεράς Μονής Δαφνιού: Ερευνητικό πρόγραμμα ανάπτυξης μη καταστρε-
πτικών μεθόδων τεκμηρίωσης επεμβάσεων, σε συνεργασία με φορείς της Γαλλίας.

✓ Παλαιοχριστιανική-μεσοβυζαντινή Βασιλική Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας: Ερευνη-
τικό πρόγραμμα για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς της κεντρικής στέγης και
πρώτη φάση ενόργανης παρακολούθησης, σε συνεργασία με φορείς της Ιταλίας.

✓ Τεκμηρίωση, συντήρηση και ανάδειξη των ψηφιδωτών στη Συρία («Syrian
mosaic documentation project»): Πρόγραμμα έρευνας, προσφοράς τεχνογνω-
σίας και υλοποίησης πιλοτικών δράσεων, συνεργασία Ελλάδας-Συρίας.

✓ Εκδηλώσεις γνωριμίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας των μετα-
ναστών στην Ελλάδα.

✓ Διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων για μετανάστες από μουσικά σύνολα του Αφγα-
νιστάν, της Ινδίας και του Πακιστάν, στο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ 2006.

✓ Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και νέους Τσιγγάνους.

✓ Λειτουργία Διαπολιτισμικού Κέντρου για τα παιδιά των Ελλήνων Τσιγγάνων στο
Ίλιον Αττικής (από το 1999), με στόχο τη γνωριμία και προσέγγιση των μικρών
Τσιγγάνων με τις πολιτιστικές δομές και θεσμούς και την ενεργό συμμετοχή τους
στην κοινωνική ζωή, με παράλληλη ανάδειξη της τσιγγάνικης πολιτιστικής
έκφρασης. Λειτουργούν εργαστήρια μουσικής, θεατρικού παιχνιδιού και δημι-
ουργικής απασχόλησης, χορού και εικαστικών. Συμμετοχή των μαθητών σε πολι-
τιστικές εκδηλώσεις και εκθέσεις, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων,
επισκέψεις σε ιστορικά βιβλιοπωλεία της Αθήνας.

✓ Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά Τσιγγάνων σε μουσεία της
Αθήνας και της περιφέρειας (2003-2005).

✓ Πρόγραμμα κατάρτισης νεαρών Τσιγγάνων γυναικών στη φωτογραφία (1999-
2003), με στόχο να δοθεί η ευκαιρία σε νέες Τσιγγάνες να αποτυπώσουν τον
κόσμο με το δικό τους βλέμμα.
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Μέρος 6

ΠΡΟΒΟΛΗ - ΔΙΑΔΟΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η παγίωση του διαπολιτισμικού διαλόγου ως βασικού συστατικού όλων των

εκφάνσεων της καθημερινής κοινωνικής και ιδιωτικής ζωής προϋποθέτει, κατ’

αρχάς, την ευρεία διάδοση και σε βάθος εμπέδωση της ΙΔΕΑΣ του διαπολιτισμικού

διαλόγου σε όλες τις ομάδες της ελληνικής κοινωνίας.

Θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι η

διαρκής επικοινωνία με τον «άλλο», η διαρκής παραδοχή και αποδοχή της ύπαρξης

του «διαφορετικού», η διαρκής και καθολικά παρούσα δυνατότητα γνωριμίας του

«άλλου» και επιρροής από το «διαφορετικό». Πολύ περισσότερο, θα πρέπει να γίνει

σαφές ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος μπορεί να είναι από κάτι πολύ απλό όσο η

ανταλλαγή μιας καλημέρας και μια σύντομη κουβέντα ανταλλαγής εμπειριών έως το

αντάμωμα και τη συνομιλία διαφορετικών μουσικών ιδιωμάτων επί σκηνής.

Η συνειδητοποίηση αυτή δεν είναι απλή. Ο φόβος, έστω η δυσπιστία και η καχυ-

ποψία, απέναντι στον «άλλο» και στο «διαφορετικό» είναι αισθήματα συχνά αυθόρ-

μητα, έντονα και δύσκολο να ανατραπούν. Ο συνδυασμός αυτών με κοινωνικά προ-

βλήματα όπως η εγκληματικότητα και η ανεργία είναι καταλυτικός. Πρέπει, λοιπόν,

να βοηθηθούν όλοι, άτομα και ομάδες, ώστε να αντιληφθούν αφ’ ενός ότι το «διαφο-

ρετικό» δεν είναι εξ ορισμού απορριπτέο και δεν απειλεί τη δική τους «ταυτότητα»

και αφ’ ετέρου ότι η παρουσία του «άλλου» δεν συνιστά εισβολή και καταπάτηση

ίδιων εδαφών.

Γι’ αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην επικοινωνιακή πλευρά του εγχειρήμα-

τος. Η αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των τεχνολογιών πληροφο-

ρίας και επικοινωνίας για την ευρεία προβολή του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμι-

κού Διαλόγου 2008 και των ειδικότερων δράσεών του και, πολύ περισσότερο, για τη

διάδοση και σε βάθος διείσδυση των ιδεών και των αξιών του διαπολιτισμικού δια-

λόγου, της αμοιβαίας ανοχής και της αρμονικής συνύπαρξης αποτελεί βασικό άξονα

της Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας. Η όλη επικοινωνιακή εκστρατεία της Στρατη-

γικής αυτής θα μπορούσε να δομηθεί γύρω από δύο κύρια συνθήματα, τα οποία

συμπυκνώνουν και αποτυπώνουν τους κύριους άξονες της Στρατηγικής, όπως περι-

γράφηκαν παραπάνω (ανοχή, γνωριμία, διάδραση):

* Άκου τον άλλον, κάτι έχει να σου πει.

* Μίλα με τον άλλον, κάτι θα βγει.
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Ειδικότερα, η προτεινόμενη επικοινωνιακή εκστρατεία θα μπορούσε να συνίσταται

στα εξής:

■ Σχεδιασμός/λειτουργία ειδικής ιστοσελίδας στο πλαίσιο του κόμβου του
Υπουργείου Πολιτισμού. Εκεί θα παρουσιάζονται όλα τα νέα για το Ευρω-

παϊκό Έτος και τις σχετιζόμενες με αυτό δράσεις σε όλα τα κράτη μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύνδεσμοι σχετικοί με τον διαπολιτισμικό διάλογο,

νέα για εκδηλώσεις που προάγουν τον διαπολιτισμικό διάλογο ανεξαρτήτως

του Ευρωπαϊκού Έτους. Θα καταβληθεί προσπάθεια για διάθεση της πληρο-

φορίας σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες. Επιπλέον, θα υπάρχει

Φόρουμ, όπου, με θεματικές, θα δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης συζήτησης

και προβληματισμού.

■ Οργάνωση ημερίδας ενημέρωσης/προβολής για τους σκοπούς και το περιε-

χόμενο του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Εκπρόσωποι των

κυριότερων εμπλεκόμενων κρατικών αρχών (ΥΠΠΟ, ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥΠΕΞ,

ΥΠΕΠΘ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οργανώσεων της κοινωνίας των πολι-

τών, ΜΚΟ, πολιτιστικών φορέων με δράση στον χώρο του διαπολιτισμικού

διαλόγου κ.ο.κ. θα κληθούν να ανταλλάξουν ιδέες, προβληματισμούς, εμπει-

ρίες και καλές πρακτικές, «διαφημίζοντας» παράλληλα το Ευρωπαϊκό Έτος.

■ Έκδοση/διανομή εντύπου και αφίσας ενημέρωσης/προβολής. Μικρό

έντυπο με μορφή π.χ. τριπτύχου, που θα εξαγγέλλει και θα προβάλλει το

Ευρωπαϊκό Έτος και τους στόχους του, θα τυπωθεί και θα διανεμηθεί

μαζικά, τις παραμονές και κατά τη διάρκεια του Έτους. Μικρή αφίσα αναλό-

γου περιεχομένου και μηνύματος θα διανεμηθεί σε πολιτιστικούς χώρους,

βιβλιοπωλεία, καφέ, σχολεία κ.α.

■ Έκδοση/αποστολή μηνιαίου ηλεκτρονικού newsletter. Η Διεύθυνση Ευρω-

παϊκής Ένωσης θα μεριμνήσει για τη μηνιαία σύνταξη και αποστολή σε λίστα

ενδιαφερόμενων παραληπτών ενός newsletter, κατά τη διάρκεια του Έτους

(συνολικά δώδεκα «τεύχη»), όπου θα προβάλλονται ειδήσεις και πληροφο-

ρίες από την υλοποίηση του Έτους σε όλα τα κράτη μέλη.

■ Διαφήμιση στον Τύπο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
Σε συνεργασία με διαφημιστική εταιρεία θα σχεδιαστεί συνολική καμπάνια

προβολής. Με την προϋπόθεση της εξασφάλισης χορηγού/ών επικοινωνίας,

θα γίνει διαφημιστική καταχώρηση στον Τύπο και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ,

παραγωγή και προβολή / εκπομπή διαφημιστικών σποτ στην τηλεόραση και

το ραδιόφωνο.

■ Αξιοποίηση των χώρων και των μέσων μαζικής μεταφοράς (αεροδρόμια,

λιμάνια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, στά-
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σεις αστικής συγκοινωνίας, σταθμοί μετρό, λεωφορεία, μετρό κ.ο.κ.), σε
συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και τις εταιρείες λειτουργίας των

μέσων. Το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει ως

βασικό μότο τη φράση «Connecting cultures». Καθημερινά χιλιάδες άνθρω-

ποι από όλο τον κόσμο διέρχονται από τους χώρους αυτούς, καθιστώντας

τους ιδεώδεις για την προβολή των μηνυμάτων του Έτους (με πόστερ, flyer

κ.ά.). Επιπλέον, τα μεγάλα αεροδρόμια και οι σταθμοί μετρό διαθέτουν εκθε-

σιακούς χώρους, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για μια σειρά περιοδι-
κών εκθέσεων οργανωμένων σε συνεργασία με τις βασικές χώρες προέ-
λευσης και τις εδώ οργανώσεις των μεταναστών και αφιερωμένες στην
πολιτιστική κληρονομιά τους. Θα επιδιωχθεί επίσης η ανάρτηση διαφημί-
σεων στις στάσεις λεωφορείων, στις αποβάθρες και τα βαγόνια του μετρό,

στα αμαξώματα λεωφορείων, τρόλευ, συρμών τραμ κ.ο.κ.
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