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Πρακτικά
υμμετζχοντεσ Φορείσ (31): ωματείο Τποςτιριξθσ Διεμφυλικϊν,
Ενωμζνεσ Κοινωνίεσ των Βαλκανίων, INTER ALIA, ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κζντρο
Προςταςίασ Καταναλωτϊν, Διεκνζσ Κζντρο υγγραφζων και
Μεταφραςτϊν, Unesco Club of Serres, Greek Association for Atlantic
and European Cooperation -the international Center for Leading Studies,
ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΕΝΩΗ για ΑΣΛΑΝΣΚΚΗ και ΕΤΡΩΠΑΚΚΗ ΤΝΕΡΓΑΚΑ, πείρα,
ANTIGONE, Culture Pοlis, Ash In Art, AENAO, Μεςαιωνικό Φεςτιβάλ
Ρόδου, IASIS NGO, KANE, PRAXIS, Municipality of Tripolis, Anemos
Ananeosis, ADDART, Rhodes International Piano Forum, FAM HELLAS
(FEMME- ART- MEDITERRANEE), ΟΜΚΛΟ ΓΚΑΣΗΝ UNESCO ΝΕΩΝ
ΙΕΑΛΟΝΚΚΗ, History Doc, Κζντρο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων,
Organisation Earth, Polydromo Thessaloniki, Rhodes International
Cultural and Heritage Society, Anazitites Theatrou, Αναπθρία ιμερα,
Aephoria, Παρατθρθτιριο Οδθγικισ Αςφάλειασ, Impact Hub, Hellenic
Foundation of Culture, The house of Europe in Rhodes, EDRA.

Αγαπθτά μζλθ του Κδρφματοσ Anna Lindh Ελλάδασ.
Καταρχάσ κα κζλαμε να ςασ ευχαριςτιςουμε για τον χρόνο που
δϊςατε και μασ τιμιςετε με τθν παρουςία ςασ ςτθν τρίτθ και τελευταία
εκνικι ςυνάντθςθ για το τριετζσ πλάνο δράςθσ του ελλθνικοφ δικτφου
του ιδρφματοσ Anna Lindh. Αυτι τθν φορά θ ςυνάντθςθ ζλαβε χϊρα
ςτθν νθςιωτικι Ελλάδα και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν ιπποτικι Ρόδο, δεν
μποροφςε να γίνει και αλλιϊσ μάλιςτα μιασ και 10 και πλζον
οργανϊςεισ του δικτφου εδρεφουν ςτο νθςί. Θταν μια εξαιρετικι
ςυνάντθςθ με ενδιαφζρουςεσ παρουςίεσ και προτάςεισ και με ζνα
γεμάτο από εμπειρίεσ τριιμερο. Παρακάτω ςασ παρακζτουμε όλα όςα
ςυηθτικθκαν ςτθ ςυνάντθςθ μασ και τα μελλοντικά βιματα που κα
γίνουν. Παρακαλοφμε να τα διαβάςετε με προςοχι και να
επικοινωνιςετε για τυχόν ερωτιςεισ και διευκρινιςεισ.
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1η ΜΕΡΑ 12/05/2017
Σα μζλθ του δικτφου που κα ςυμμετείχαν ςτισ εργαςίεσ του τριθμζρου
ςυγκεντρϊκθκαν ςτο Κατάλυμα τθσ Γαλλίασ, επίτιμθ πρεςβεία τθσ
Γαλλίασ ςτθ Ρόδο, ενϊ τθν ευκφνθ τθσ φιλοξενίασ τθσ ςυνάντθςθσ τθν
επωμίςτθκε θ “Ζϊνθ” (cluster) Ανατολικισ Ελλάδασ και το focal point
αυτισ το «πίτι τθσ Ευρϊπθσ» . Αρχικά παρουςιάςτθκαν ςυνοπτικά τα
προτεινόμενα κζματα προσ ςυηιτθςθ, τα οποία ςχετίηονταν με κζματα
του εκνικοφ δικτφου κακϊσ και κζματα τθσ εκνικισ ςυνάντθςθσ των
επικεφαλϊν. Μετά τθ μικρι ειςαγωγι των προγραμματιςμζνων προσ
ςυηιτθςθ κεμάτων, κατόπιν υποβολισ προτάςεων, προςτζκθκαν και
επιπλζον κεματικζσ και καταρτίςτθκε αναλυτικά θ ατηζντα τθσ
ςυνάντθςθσ.
Ο ενκουςιαςμόσ των μελϊν του δικτφου για τθν ςυνάντθςθ ιταν
ιδιαίτερα ζντονοσ, παρόλα αυτά για αρκετά μζλθ υπιρξαν δυςκολίεσ
μετακίνθςθσ από απομακρυςμζνεσ γεωγραφικά περιοχζσ και ςε
ςυνδυαςμό με τισ δυςκολίεσ ςτθ χρθματοδότθςθ για τθν κάλυψθ των
εξόδων μετακίνθςθσ των ςυμμετεχόντων θ παρουςία όλων των μελϊν
δεν κατζςκει δυνατι. ε κάκε περίπτωςθ όμωσ ο διοργάνωςθ τθσ
ςυνάντθςθσ από τθν «ηϊνθ» Ανατολικισ Ελλάδοσ είναι ζνα γεγονόσ
ευχάριςτο και ιδιαίτερθσ βαρφτθτασ μιασ και θ διαςπορά των
εκδθλϊςεων ςε όλα τα μζρθ τθσ χϊρασ, ακόμα και ςε απομακρυςμζνεσ
περιοχζσ, κρίνεται ωσ ηιτθμα προτεραιότθτασ για το δίκτυο.
Εν ςυνεχεία πραγματοποιικθκε παρουςίαςθ των ςυνεργαηόμενων
φορζων. το πλαίςιο αυτισ, πζρα από τθν τυπικι παρουςίαςθ που
περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που δομοφν τθν ταυτότθτα
των επιμζρουσ φορζων που εκπροςωποφνταν, ςκιαγραφικθκαν τα
κίνθτρα αυτϊν, οι αξίεσ που νοθματοδοτοφν τισ δράςεισ τουσ και
επεξθγοφν γιατί είναι ενεργοί οι ςυγκεκριμζνοι φορείσ. Σονίςτθκε το
μζγεκοσ του ελλθνικοφ δικτφου και θ διαςπορά που εντοπίηεται ςε
αυτό.
ε δεφτερο χρόνο ζγινε παρουςίαςθ του πολφ επιτυχθμζνου
Διαγωνιςμοφ Φωτογραφίασ“50 Sides of Greece”, θ πραγματοποίθςθ
του οποίου αποφαςίςτθκε ςτθν περςινι ςυνάντθςθ του δικτφου, με
ςφνολο ςυμμετεχόντων τα 48 άτομα κακϊσ και των αποτελεςμάτων
αυτοφ με τουσ δθμιουργοφσ των τριϊν καλλίτερων να είναι παρόντεσ
κακϊσ και με παρουςία τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και φορζων τθσ
πόλθσ. Οι φωτογραφίεσ του διαγωνιςμοφ εδϊ!

Συνάντηση Εθνικού Δικτύου
Anna-LindhFoundation

2017

2η ΜΕΡΑ 13/05/2017
Οι εργαςίεσ ξεκίνθςαν με τθν ςυμμετοχι των μελϊν του δικτφου ςτο
δρϊμενο του Living Library, όπου οι ςυμμετζχοντεσ είχαν τθν ευκαιρία
να πάρουν μζροσ ςε αυτι τθν δράςθ με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ
ποικιλομορφίασ, ενάντια ςτο ρατςιςμό, τισ προκαταλιψεισ, τισ
διακρίςεισ και το κοινωνικό ςτίγμα. Σθν δράςθ αυτι πραγματοποίθςαν
οι οργανϊςεισ «Μεςαιωνικό Φεςτιβάλ Ρόδου» και το «πίτι τθσ
Ευρϊπθσ» ενϊ θ χρθματοδότθςθ τθσ ζγινε ςτα πλαίςια εγκεκριμζνου
προγράμματοσ από το Anna-Lindh Foundation.
τθν ςυνζχεια ακολοφκθςε ξενάγθςθ ςτθν πόλθ τθσ Ρόδου από
εκελοντζσ και τα μζλθ του δικτφου είχαν τθν δυνατότθτα να
εξευρενιςουν τθν ιςτορία και τθν κοινωνικι ηωι τθσ περιοχισ.
Ακολοφκωσ οι ςυμμετζχοντεσ παρακολοφκθςαν τθν παρουςίαςθ από
τον φορζα τθσ Ρόδου «Διεκνζσ Κζντρο υγγραφζων και Μεταφραςτϊν»
τθσ βράβευςθσ τουσ από το Ελλθνικό Σμιμα τθσ ΚΒΒΤ – Κφκλοσ του
Ελλθνικοφ Παιδικοφ Βιβλίου για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βιβλιο
περιπζτειεσ».
τα πλαίςια του πολφπλευρου χαρακτιρα τθσ θμζρα ζγινε μια
επιγραμματικι αναφορά ςτα αποτελζςματα των δράςεων των επί
μζρουσ Focal Points, ενϊ το ηιτθμα εξετάςτθκε εκτενζςτερα τθν
επόμενθ μζρα. Σαυτόχρονα εκτεταμζνθ ςυηιτθςθ ςχετικά με το
πρόγραμμα Young Mediterranean Voices, τθν επζκταςθ δθλαδι και
ςυνζχεια του Young Arab Voices. Σο πρόγραμμα αυτό ςτοχεφει ςτθν
ανάπτυξθ των ικανοτιτων των νζων και ςτθν δθμιουργία ενόσ
πρόςφορου εδάφουσ για διάλογο μεταξφ των νζων ςτθν ευρφτερθ
περιοχι τθσ Μεςογείου.
Εν ςυνεχεία ζλαβε χϊρα ο απολογιςμόσ του φόρουμ τθσ Μάλτασ. Οι
ςυμμετζχοντεσ είχαν τθν ευκαιρία να εμπλακοφν ςε ζνα ευρφ διάλογο
ςε ςχζςθ με τα αποτελζςματα του φόρουμ ενϊ από τα αποτελζςματα
αυτοφ προζκυψαν κάποιοι πυλϊνεσ. Οι πυλϊνεσ αυτοί κα αποτελζςουν
τθν πυξίδα του δικτφου για τον ςχεδιαςμό τθσ δράςθσ του ςτα πλαίςια
του επόμενου τριετοφσ πλάνου.
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Παρόλα αυτά το μοντζλο τθσ Μάλτασ, αν και αποτελεί μια αξιόλογθ
προςπάκεια, κρίκθκε ςε γενικζσ γραμμζσ δυςλειτουργικό, μιασ και δεν
ζδινε τθν ευκαιρία ςτα μζλθ του δικτφου να αλλθλεπιδροφν.
Η μζρα αυτι ζκλειςε με εργαςτιριο πάνω ςτο handbook του δικτφου με
τθν ονομαςία «The Anna Lindh Education Handbook on Intercultural
Citizenship in the Euro-Mediterranean Region», ζνα πρωτότυπο
εργαλείο για το είδοσ του το οποίο δθμιουργικθκε τα τελευταία τρία
χρόνια με τθν ςυνδρομι εκπαιδευτϊν από τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ
Μεςογείου και τθσ Ευρϊπθσ, ενϊ παρουςιάςτθκαν εκτενϊσ κάποιοι
μζκοδοι που περιλαμβάνονται ςε αυτό. Η παρουςίαςθ υπιρξε
ιδιαίτερα λεπτομερισ και ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθν δομι, ςτθν
χριςθ και τθν λειτουργικότθτα του επί του πρακτζου. Σο εγχειρίδιο
αυτό αποτελεί ζνα εργαλείο που υποςτθρίηει και προάγει τθν
διαδικαςία μάκθςθσ για τουσ νζουσ ανκρϊπουσ, ενϊ είναι
επικεντρωμζνο ςτθν γνϊςθ και τισ δεξιότθτεσ που κα τουσ βοθκιςουν
να παίξουν ζνα ενεργό ρόλο ςτθν κοινωνικοπολιτικι ηωι τόςο τθσ
τοπικισ κοινωνίασ όςο και ςε παγκόςμιο επίπεδο. Επίςθσ το εγχειρίδιο
αυτό καλφπτει εξίςου τισ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ επεκτάςεισ του
ηθτιματοσ, ενϊ περιλαμβάνει παραδείγματα από όλθ τθν περιοχι τθσ
Μεςογείου. Σα μζλθ του δικτφου μποροφν να βρουν το εγχειρίδιο και
να κάνουν χριςθ αυτοφ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο εδϊ!

3η ΜΕΡΑ 14/05/2017
Η τρίτθ και τελευταία μζρα τθσ ςυνάντθςθσ ξεκίνθςε με παρουςίαςθ
των διακρατικϊν προγραμμάτων που χρθματοδοτικθκαν από το
Δικτφου Anna-Lindh Foundation από τισ οργανϊςεισ HISTORY DOC και
ΚΑΝΕ. τα πλαίςια των παρουςιάςεων προβλικθκαν και ταινίεσ οι
οποίεσ είχαν προκφψει ςτα πλαίςια των προγραμμάτων αυτϊν, από τθν
οργάνωςθ HISTORY DOC.
Ακολοφκωσ ξεκίνθςε ζνασ ιδιαιτζρα ευρφσ και εποικοδομθτικόσ
διάλογοσ για τον απαραίτθτο ςχεδιαςμό τθσ ακόλουκθσ τριετίασ
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δράςεων που κα ξεκινιςει περίπου το ζτοσ 2018. Προτάκθκε θ
εμβάκυνςθ και θ πολφπλευρθ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων του
δικτφου, οι προοπτικζσ είναι ςε κάκε περίπτωςθ πολλζσ και κα
οδθγιςουν ςε περαιτζρω ενδυνάμωςθ του δικτφου. Σαυτόχρονα
υπογραμμίςτθκε θ ανάγκθ για περιςςότερθ αποκζντρωςθ.
Επίςθσ ςτα πλαίςια μιασ γενικότερθσ εξωςτρζφειασ προτάκθκε θ
ςυνεργαςία του δικτφου με τα μζλθ τθσ EUNIC – European Union
National Institutes for Culture ενϊ κρίνεται βαρφνουςασ ςθμαςίασ θ
δθμιουργία μια ςειράσ δράςεων για τθν ενδυνάμωςθ προγραμμάτων
που αφοροφν τθν επιχειρθματικότθτα. Μονολότι γενικά θ μζχρι τϊρα
δράςθ του δικτφου κρίνεται παρά πάνω από ικανοποιθτικι προτάκθκε
επίςθσ θ αναςκόπθςθ και θ δθμιουργία ενόσ νζου μοντζλου.
Οι φορείσ κάκε “ηϊνθσ” περιοχισ τθσ Ελλάδοσ ςυςκζφτθκαν και
παρουςίαςαν ςε όλα τα παρόντα μζλθ του δικτφου τισ προτάςεισ τουσ.
Πιο ςυγκεκριμζνα:
Ζϊνθ Βορείου Ελλάδοσ
 Tριχοτόμιςθ του προχπολογιςμοφ National Intercultural Activities
ςτισ τρεισ επιμζρουσ ηϊνεσ
 Προτείνεται θ επόμενθ ςυνάντθςθ του δικτφου να γίνει ςτθν
περιοχι των ερρϊν
 Δόμθςθ δίγλωςςου καταλόγου των μελϊν του ελλθνικοφ δικτφου
με τθν προςκικθ χαρτϊν
 Επιπρόςκετθ χρθματοδότθςθ για τθν δθμιουργία δράςεων
 Μζςα ςτο ζτοσ 2017 θ δθμιουργία δράςεων από τουσ φορείσ
χωρίσ χρθματοδότθςθ από το δίκτυο Anna-Lindh ι/και με
χρθματοδότθςθ από άλλουσ οργανιςμοφσ και προγράμματα
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Ζϊνθ Νοτίου Ελλάδοσ
 Αλλαγι του Focal Point τθσ περιοχισ τουσ με δθμιουργία ενόσ
διπόλου μεταξφ Ακινασ και Πελοποννιςου
 Προτάκθκε θ επόμενθ ςυνάντθςθ να είναι ςτθν περιοχι τθσ
Λακωνίασ
 Απολογιςμόσ των δράςεων ςε ετιςια βάςθ κακϊσ και τθσ δράςθσ
του εκάςτου Focal Point
Ζϊνθ Ανατολικισ Ελλάδοσ
 Tριχοτόμιςθ του προχπολογιςμοφ National Intercultural Activities
ςτισ τρεισ επιμζρουσ ηϊνεσ
 Διατιρθςθ του ίδιου Focal Point ςτθ ηϊνθ τουσ αλλά προςπάκεια
για πιο ςυχνζσ ςυναντιςεισ των φορζων που απαρτιηουν τθν
ηϊνθ
 Δθμιουργία ενόσ κεςμοφ ςυναντιςεων των επιμζρουσ Focal Point
με ςκοπό τθν εκπαίδευςθ και ανταλλαγι εμπειριϊν
 Δθμιουργία ενόσ προχπολογιςμοφ με ςκοπό τθν χρθματοδότθςθ
των Focal Point, των “Mission Cost” και των παγίων εξόδων
επικοινωνίασ.

