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ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ 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. Επισηµαίνονται οι ιδιαίτερες παράµετροι της 
ελληνικής περίπτωσης, αφ’ ενός ως προς τις σχέσεις της Ελλάδας µε τους 
εταίρους της στην Ε.Ε., 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 πολιτισµικά χαρακτηριστικά εντός 
της ελληνικής επικράτειας. 
  
Μέρος 2 
Στρατηγικοί εταίροι - Ενδιαφερόµενοι φορείς - Συνεργασίες - 
∆ιαβούλευση 
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 
καλλιεργηθούν, οι κύριοι άξονες, οι φορείς και οι χώροι δράσης, και οι 
µορφές δράσεων που θα µπορούσαν να υλοποιηθούν ή να υποδειχθούν 
στα ενδιαφερόµενα µέρη. 
 
Μέρος 4 
∆ιαπολιτισµικός διάλογος και εκπαίδευση 
Σκιαγραφούνται οι δυνατότητες διασύνδεσης της εκπαίδευσης, επίσηµης 
και ανεπίσηµης, µε τον διαπολιτισµικό διάλογο. 
 
Μέρος 5 
∆ράσεις 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. 
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ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ 2008 

 
 

Η παρούσα Εθνική Στρατηγική αφορά στον τρόπο µε τον οποίο το 
Υπουργείο Πολιτισµού της Ελλάδας προτίθεται να προετοιµάσει, να 
υλοποιήσει και να αξιοποιήσει το Ευρωπαϊκό Έτος ∆ιαπολιτισµικού 
∆ιαλόγου 2008. 
 
Χαιρετίζουµε θερµά την Απόφαση αριθ. 1983/2006/ΕΚ του Συµβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Έτος 
∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου 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 
ρεαλιστικού πλαισίου στόχων και δράσεων, το οποίο θα σχεδιαστεί, θα 
συγκεκριµενοποιηθεί και θα ξεκινήσει να υλοποιείται µέσα στη διετία 2007-
2008. Καθώς, όµως, αποβλέπουµε όχι σε µια ευκαιριακή υλοποίηση 
µεµονωµένων δράσεων αλλά σε ένα µακροπρόθεσµο πλαίσιο συστηµατικής 
δράσης, µε συνέπεια, συνοχή και βιωσιµότητα, σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, τα περιλαµβανόµενα στην παρούσα Στρατηγική –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 
(κρατική 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 επιδιωχθεί 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 υποδειχθούν 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 
πράξης 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 δικαιώµατος 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 σηµερινή ιστορική συγκυρία, γίνεται τόσο 
έντονη συζήτηση για τον διαπολιτισµικό διάλογο, 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, µπορούν να συµβάλουν στην 
άρση προκαταλήψεων και καχυποψίας, στη διάψευση παγιωµένων 
και µηχανικά αναπαραγόµενων στερεότυπων, στην οικοδόµηση 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης και εκτίµησης και, άρα, στην πρόληψη 
αντιπαραθέσεων και εντάσεων. Καλλιεργείται έτσι γόνιµο έδαφος 
συνεργασίας 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 εθνικότητες 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, τόσο σε επίπεδο «παραγωγής» όσο και σε επίπεδο 
«κατανάλωσης» πολιτιστικών προϊόντων, µπορεί να συµβάλει 
ουσιαστικά στην ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης, στη βελτίωση της 
επικοινωνίας, στη διασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης, στην 
αµοιβαία, γόνιµη απορρόφηση διαφορετικών πολιτισµικών 
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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 αποτελεί ένα ολοένα και πλέον επίκαιρο 
ζητούµενο του συνολικού ευρωπαϊκού εγχειρήµατος. Αναγκαίος για την 
αρµονική συµβίωση και την ουσιαστική συνεργασία των λαών της 
Ευρώπης και, κατ’ επέκταση, για την επιτυχή υλοποίηση των 
κοινοτικών 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 

ποικίλων 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 προβληµάτων και 
αναγκών και στη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, και, άρα, να 
βοηθήσει στην αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων τόσο στον 
πολιτιστικό όσο και σε άλλους τοµείς. ∆εν 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 
ανιστόρητης 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 
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Βουλγαρία είναι πλέον κράτος µέλος της Ε.Ε. και οι περισσότερες από 
τις υπόλοιπες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ένταξης ή διασύνδεσης µε 
την Ε.Ε.) και η προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών σε αυτές ασφαλώς 
ωφελούν τη συνολική κοινοτική 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, βρέθηκε 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 Ε.Ε. 
(Γερµανία, Βέλγιο), στην Αµερική, την Αυστραλία και αλλού, 
αποτελώντας αξιόπιστο και σταθερό δίαυλο επικοινωνίας µε τις τοπικές 
κοινωνίες και συµβάλλοντας δηµιουργικά σε αυτές. Οι κοινότητες 
αυτές, η λειτουργία ελληνικών τµηµάτων σε Πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, η δραστηριότητα Ελλήνων επιχειρηµατιών σε άλλες χώρες, 
οι διµερείς µορφωτικές συµφωνίες 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 
χαρακτηριστικά 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.∆. (Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία 
κ.ά.), κράτη µέλη της Ε.Ε. (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 αποδεχτεί 
την αντίστροφη κίνηση. Φυσικά, µε το πέρασµα των χρόνων και µετά 
τον αρχικό αιφνιδιασµό, η διαδικασία ενσωµάτωσης των µεταναστών 
εξοµαλύνθηκε σηµαντικά και η αποδοχή τους ως µέρους της ελληνικής 
παραγωγικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής έχει κερδίσει σηµαντικό 
έδαφος. Ωστόσο, περιστατικά συγκρούσεων και τριβών και φαινόµενα 
δυσανεξίας εξακολουθούν να υφίστανται. Υπάρχει µεγάλο περιθώριο 
δράσης και πλούσιο έδαφος διαπολιτισµικού διαλόγου. Η παρούσα 
Εθνική Στρατηγική έρχεται εδώ να συµπληρώσει και να ενισχύσει το 
Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης για την οµαλή ένταξη των υπηκόων 
τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία, το οποίο έχει ήδη δροµολογηθεί 
από το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
µε συµµετοχή 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 θρησκευτική ταυτότητα, έχουν αρκετά διαφορετικά πολιτισµικά 
χαρακτηριστικά, καθώς διακρίνονται σε επιµέρους οµάδες µε 
διαφορετικό αυτοπροσδιορισµό ως προς τις καταβολές, την πολιτιστική 
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ταυτότητα και τη γλώσσα (τουρκογενείς, Ποµάκοι, Ροµά). Σε µια εποχή 
που παγκοσµίως η θρησκευτική ταυτότητα προβάλλεται ως αιτία ή 
πρόσχηµα αιµατηρών συγκρούσεων, υπονοµεύει την ειρήνη και αναιρεί 
τα επιτεύγµατα, ηθικά και υλικά, του πολιτισµού µας, είναι απολύτως 
αναγκαία η διασφάλιση µιας σταθερής πλατφόρµας διαλόγου και από 
κοινού δράσης µε τους µουσουλµάνους που ζουν στο πλαίσιο της 
ελληνικής κοινωνίας. 

 
3. Ύπαρξη κοινότητας Ελλήνων Ροµά, διάσπαρτης σε διάφορες περιοχές 

του ελληνικού κράτους. Οι Έλληνες Ροµά αποτελούν, µέσα από την 
ιδιαιτερότητα 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 καλύτερη κατανόηση των 
Ροµά 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 
διαλόγου. 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 διαλόγου προς τη 
συγκεκριµένη κατεύθυνση. 
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Μέρος 2 

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ - ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ -  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
 
Η Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό Έτος ∆ιαπολιτισµικού 
∆ιαλόγου 2008 συνεπάγεται τη συγκρότηση ενός δικτύου δράσης, µε το 
Υπουργείο Πολιτισµού σε ρόλο επικεφαλής και συντονιστή. 
 
Στόχος της σύστασης του δικτύου αυτού είναι, αφ’ ενός, να εµπλακούν 
στον επιδιωκόµενο 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 επίπεδο κεντρικού 
σχεδιασµού, αποτελούµενο κυρίως από τα συναρµόδια Υπουργεία, 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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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 µουσουλµάνων 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 εµπορικά 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, 
 

- το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, του οποίου η αποστολή είναι η 
γνωριµία των «άλλων» µε τον ελληνικό πολιτισµό και το οποίο, 
µέσω και των παραρτηµάτων του στο εξωτερικό, µπορεί, εποµένως, 
να βοηθήσει στη σύναψη σχέσεων διαπολιτισµικού διαλόγου, 
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αξιοποιώντας και τον ρόλο του αφ’ ενός ως επικεφαλής του εθνικού 
δικτύου φορέων που µετέχει στο Ευρωµεσογειακό Ίδρυµα για τον 
∆ιάλογο των Πολιτισµών «Άννα Λιντ» και αφ’ ετέρου ως µέλους της 
Ένωσης Εθνικών Ινστιτούτων Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(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 ιδιαιτεροτήτων 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 ∆ελφών, 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 περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο 
πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Πολιτισµού θα µπορούσε να συνεργαστεί µε: 
 

- το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
στο οποίο υπάγονται όλες οι αρχές περιφερειακής και τοπικής 
αυτοδιοίκησης, 

 
- την Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, την Κεντρική 

Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) και τις Τοπικές 
Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Τ.Ε.∆.Κ.Ε.), ως δίκτυα 
διάχυσης της πληροφορίας και ενθάρρυνσης της δράσης, 

 
- τις Περιφέρειες, τις Νοµαρχίες, τους ∆ήµους και τις Κοινότητες, ως 

φορείς άµεσης γνώσης των κατά τόπους συνθηκών και αναγκών, ως 
διόδους επικοινωνίας και ως φορείς δράσης στις περιοχές της 
αρµοδιότητάς τους, 

 
- τις νοµαρχιακές και δηµοτικές Αναπτυξιακές Εταιρείες, κυρίως για 

την προβολή των µηνυµάτων του Έτους και για την υλοποίηση 
δράσεων, καθώς πολλές από αυτές αποτελούν ιδιαίτερα δυναµικές 
δοµές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, µε εµπειρία σε 
πολιτιστικές δράσεις γενικότερα και σε δράσεις διαπολιτισµικού 
διαλόγου ειδικότερα, στην εξεύρεση πόρων, στην αξιοποίηση 
κοινοτικών προγραµµάτων και στη συνεργασία µε φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης άλλων χωρών µέσα από προγράµµατα 
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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 οργανώσεις των 
µεταναστών κ.ο.κ. 
 
∆ιαβούλευση 
 
Για τη συγκρότηση και ενεργοποίηση του προαναφερθέντος δικτύου και, 
γενικότερα, 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 
εκπρόσωποι 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 Ευρωπαϊκού 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 διαλεγοµένων µερών. Γι’ αυτό, η Εθνική Στρατηγική στοχεύει 
στη δηµιουργία του πλαισίου 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 ιδιαίτερων 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): 
 

- ∆ιάλογος µε τα άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
- ∆ιάλογος µε όµορες χώρες 

 
- ∆ιάλογος  µε τρίτες χώρες 

 
- ∆ιάλογος µε οµάδες µε ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά εντός 

της Ελλάδας (µετανάστες, µουσουλµάνους, Ροµά) 
 
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, 
κρατικές µουσικές σκηνές, κρατικά φεστιβάλ κ.ο.κ.), η εµπλοκή τους στην 
υλοποίηση των 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 



                                                                    Υπουργείο Πολιτισµού της Ελλάδας 

 11 

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 Ευρωπαϊκού 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 
προγραµµατίσει 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 
δηµόσιων / 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 ∆ιαδίκτυο προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες επικοινωνίας και σύµπραξης, 
καταργώντας 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 ανάδειξη 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 
πολιτισµού και των πολιτισµών άλλων χωρών 
 
Στον τοµέα αυτόν υπάρχουν ήδη συγκεκριµένα και ενεργά πλαίσια δράσης 
σε διµερές και πολυµερές επίπεδο (διµερείς µορφωτικές συµφωνίες, 
ευρωπαϊκοί, 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 
ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς (όπως το Γαλλικό 
Ινστιτούτο, το Βρετανικό Συµβούλιο, το Ινστιτούτο Γκαίτε, οι ξένες 
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Αρχαιολογικές Σχολές κ.ά.) αποτελεί ακόµη ένα σηµαντικό επίπεδο 
διαπολιτισµικού διαλόγου. Αντιστοίχως, η λειτουργία παραρτηµάτων του 
Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού σε πόλεις του εξωτερικού, η ύπαρξη 
εδρών νεοελληνικών σπουδών σε ξένα Πανεπιστήµια, η οργάνωση 
ελληνικών αρχαιολογικών αποστολών σε διάφορες ξένες χώρες και η 
προγραµµατιζόµενη ίδρυση ελληνικών Αρχαιολογικών Σχολών σε πόλεις 
του εξωτερικού (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 ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, η ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου στη 
Θεσσαλονίκη, το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας κ.ο.κ.), ο 
χαρακτήρας των οποίων συνεπάγεται τη συµµετοχή πολιτιστικών φορέων 
και καλλιτεχνών από άλλες χώρες, ενισχύουν την κινητικότητα 
καλλιτεχνών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και έργων, βασική προϋπόθεση 
του διαπολιτισµικού διαλόγου. 
 
Η Εθνική Στρατηγική θα ενθαρρύνει και θα καλλιεργήσει περαιτέρω τις 
υπάρχουσες πρακτικές, µε ιδιαίτερη έµφαση στις συνεργασίες µουσειακών 
φορέων για ανταλλαγή ή από κοινού διοργάνωση εκθέσεων, στις 
µετακλήσεις / αποστολές µουσικών, θεατρικών και χορευτικών 
παραστάσεων, στις επιστηµονικές, ερευνητικές και τεχνικές συνεργασίες, 
στη διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και 
τεχνογνωσίας, στην αξιοποίηση υφιστάµενων θεσµών και προγραµµάτων 
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 καλοκαιρινούς µήνες, το Καρναβάλι της Πάτρας κ.ά. 
 
Κατόπιν εσωτερικής διαβούλευσης µεταξύ των υπηρεσιών και φορέων του 
Υπουργείου Πολιτισµού, προτείνονται ενδεικτικά οι εξής δράσεις, οι 
περισσότερες από τις οποίες είναι ώριµες προς υλοποίηση, καθώς 
βασίζονται στα αποτελέσµατα ήδη υλοποιούµενων δράσεων και 
συνεργασιών: 
 

- ∆ιοργάνωση φόρουµ, το 2008, µε τίτλο «∆ιαπολιτισµικές 
συναντήσεις σε θαλάσσιες, ποτάµιες και λιµναίες διαδροµές της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης», στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Πολιτιστικές ∆ιαδροµές Ν.Α. Ευρώπης», στο οποίο συµµετέχουν οι 
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αντικείµενο του φόρουµ θα 
είναι η προβολή του ρόλου του υδάτινου στοιχείου στην ανάπτυξη 
και διάδοση του πολιτισµού στη Ν.Α. Ευρώπη. Η προετοιµασία του 
θέµατος θα δώσει την αφορµή για συστηµατική χαρτογράφηση των 
υδάτινων διαδροµών, σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες χώρες, και 
καταγραφή της συναφούς υλικής και άυλης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. Το υλικό που θα προκύψει θα προβληθεί µέσα από µια 
διαδικτυακή πολιτιστική πύλη, εκδόσεις και εκθέσεις. 
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- Ανάδειξη του διαπολιτισµικού διαλόγου σε κεντρικό θέµα του 
Ελληνικού Φεστιβάλ 2008, µε ενθάρρυνση της συµµετοχής 
πολυσυλλεκτικών µουσικών, 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 

∆ιεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη το 2008, µε την 
πραγµατοποίηση διαλέξεων, συζητήσεων και παρουσιάσεων βιβλίων 
και συγγραφέων που έχουν ιδιαίτερη συµβολή στον τοµέα. 

 
- Αφιέρωµα στον διαπολιτισµικό διάλογο στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς 

Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης 2008. Αν και η συµµετοχή 
ταινιών και καλλιτεχνών από όλο τον κόσµο στο συγκεκριµένο 
ετήσιο Φεστιβάλ είναι δεδοµένη 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 µνηµεία του ελλαδικού χώρου, µε στόχο τη 
δηµοσιοποίηση του πλούσιου υλικού που συγκεντρώνεται στο 
πλαίσιο ενός υπό εκπόνηση προγράµµατος έρευνας και τεκµηρίωσης. 

 
- ∆ίγλωσση έκδοση καταλόγου (corpus) των εβραϊκών επιγραφών που 

υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια, για τη δηµοσιοποίηση ενός 
πλούσιου υλικού που έχει συγκεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στο 
πλαίσιο σχετικού ερευνητικού προγράµµατος, µε στόχο την 
καταγραφή και ανάδειξη του πολιτισµού και του ρόλου της εβραϊκής 
κοινότητας στην Ελλάδα. 

 
- ∆ιοργάνωση συνεδρίου και έκθεσης, µε παράλληλη ανταλλαγή 

επιστηµονικού προσωπικού, µε θέµα την καταγραφή κοινών στόχων 
και εµπειριών όσον αφορά τη µεθοδολογία αποκατάστασης αρχαίων 
µνηµείων, σε συνεργασία µε την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. 

 
- ∆ιακίνηση τεχνογνωσίας αποκαταστάσεων, µέσω της ανταλλαγής 

επιστηµονικού προσωπικού για τη διενέργεια αυτοψιών σε 
υλοποιούµενα έργα και της διοργάνωσης ηµερίδων / εργαστηρίων, 
σε συνεργασία µε χώρες της Βαλκανικής, την Ιταλία και την Κύπρο. 

 
- Σύσταση δικτύου αποκατάστασης βυζαντινών µνηµείων, µε 

παράλληλη εκπόνηση µελετών και τακτική ανταλλαγή πληροφοριών, 
καθώς και µε προγράµµατα «υιοθέτησης» µνηµείων µέσω 
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, σε συνεργασία µε χώρες της 
Βαλκανικής, την Ιταλία και Κύπρο. 

 
- Ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας µε άλλες χώρες, της Ε.Ε. και όχι 

µόνο, σε θέµατα έρευνας και καινοτόµων τεχνολογιών για την 
υποστήριξη µελετών και έργων συντήρησης, αναστήλωσης, 
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στερέωσης και αποκατάστασης µνηµείων, καθώς και δράσεων 
παρακολούθησης της συµπεριφοράς (ενόργανης και µη) και 
προληπτικής συντήρησης. 

 
- ∆ιάχυση της τεχνογνωσίας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο κοινοτικά 

υποστηριζόµενων ερευνητικών προγραµµάτων, µέσω α) της 
δηµιουργίας δικτύου εργαστηρίων, δηµόσιων και ιδιωτικών 
ερευνητικών φορέων, β) της υλοποίησης τεχνικών ερευνών για τη 
συντήρηση, στερέωση και αποκατάσταση πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
σε επαφή και µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, 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. 
 

- ∆ιεθνής Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη το 2008 µε θέµα 
«∆ιαπολιτισµική προσέγγιση της συντήρησης και αποκατάστασης 
έργων τέχνης και εν γένει έργων πολιτισµικής κληρονοµιάς σε 
µνηµεία και τοποθεσίες», µε συµµετοχή επιστηµόνων από πολλές 
χώρες. 

 
- Συνεργασία µε φορείς οµόρων µε τη χώρα µας περιοχών για 

υποβολή κοινών προτάσεων στο πλαίσιο του INTERREG όσον αφορά 
τη διατήρηση, αποκατάσταση 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 
πολιτισµού και οµάδων µε ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά που 
διαβιούν εντός της ελληνικής κοινωνίας (µετανάστες, µουσουλµάνοι, 
Ροµά): α) διευκόλυνση της πρόσβασης των οµάδων αυτών στις υποδοµές 
και τις δραστηριότητες του ελληνικού 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. Εξετάζεται η δυνατότητα θέσπισης συγκεκριµένης µέρας 
κάθε µήνα (π.χ. η πρώτη Κυριακή). 

 
- Έκδοση συνοπτικών οδηγών των σηµαντικότερων µουσείων και 

αρχαιολογικών χώρων στις γλώσσες των πολυπληθέστερων 
διαφορετικών γλωσσικών οµάδων. ∆ιάθεσή τους δωρεάν ή σε πολύ 
χαµηλή τιµή. 
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- Υποτιτλισµός σύγχρονων ελληνικών ταινιών στις γλώσσες των 
πολυπληθέστερων 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 ∆ηµοτικά Περιφερειακά Θέατρα. 

 
- Φιλοξενία, σε µουσεία και πολιτιστικούς χώρους ανά την Ελλάδα, 

θεµατικών περιοδικών εκθέσεων σχετικών µε εκφάνσεις της 
ιδιαίτερης πολιτιστικής 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 πολιτισµικά χαρακτηριστικά. 

 
- Οργάνωση εβδοµάδας προβολής ταινιών από χώρες προέλευσης 

µεταναστών, υποτιτλισµένων στην ελληνική γλώσσα, µε δωρεάν 
είσοδο. 

 
- Φιλοξενία / υποστήριξη θεατρικών, χορευτικών, µουσικών κ.λπ. 

παραστάσεων 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 περιλαµβάνονται εκποµπές αφιερωµένες σε µουσικές του 
κόσµου. Θα επιδιωχθεί η διαµόρφωση ειδικής ζώνης, όπου 
εκπρόσωποι οµάδων µε ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά 
(µετανάστες, µουσουλµάνοι, Ροµά), άλλοτε µόνοι, άλλοτε σε 
συνδυασµό, θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής της µουσικής που θα 
παίζεται. 
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Μέρος 4 

 
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων 
διαπολιτισµικού 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 
ιδιωτικοί, υλοποιούν ήδη εδώ και χρόνια σε συστηµατική βάση σειρά 
εκπαιδευτικών δράσεων πολιτιστικού περιεχοµένου. Πολλές από αυτές 
έχουν αµιγώς διαπολιτισµικό χαρακτήρα (βλ. και παρακάτω, Μέρος 5). Η 
Εθνική Στρατηγική για το Ευρωπαϊκό Έτος ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου 
σκοπεύει να αξιοποιήσει τη µέχρι τώρα σχετική εµπειρία και να ενισχύσει 
τις υπάρχουσες δράσεις, όσον αφορά τον σχεδιασµό και τη συστηµατική 
παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε µουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους κ.ο.κ., τη λειτουργία εργαστηρίων δηµιουργικής απασχόλησης, την 
παραγωγή και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ. Στόχος όλων των 
σχετικών δράσεων 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 
επιδιωχθεί η υλοποίηση δράσεων σε σχολεία της Πρωτοβάθµιας και της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέσω συνεργιών µε µουσεία και 
πολιτιστικούς χώρους. Ήδη βρίσκεται σε τελική φάση σχεδιασµού το 
κυβερνητικό πρόγραµµα Παιδεία-Πολιτισµός. Ιδιαίτερα µπορούν να 
αξιοποιηθούν τα διαπολιτισµικά, τα µειονοτικά και τα ξενόγλωσσα σχολεία 
που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. 
Συγκεκριµένα, θα ενθαρρυνθεί η διαµόρφωση µικρότερων ή µεγαλύτερων 
δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας, µεταξύ γενικών σχολείων –
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε µεγάλο αριθµό µαθητών από οµάδες µε 
ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά–, µειονοτικών / διαπολιτισµικών / 
ξενόγλωσσων σχολείων και πολιτιστικών φορέων (µουσεία, θεατρικά 
σχήµατα, αίθουσες τέχνης, πολιτιστικά κέντρα κ.ά.). Για παράδειγµα, ένα 
αρχαιολογικό µουσείο ή µια πινακοθήκη µπορεί να συστήσει ένα µικρό 
δίκτυο συνεργασίας µε ένα γενικό, ένα διαπολιτισµικό και ένα µειονοτικό 
σχολείο, είτε από την ίδια είτε από αποµακρυσµένες περιοχές, και να 
ενθαρρύνει τον µεταξύ τους διαπολιτισµικό διάλογο. Στην ίδια κατεύθυνση, 
και µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (µέσω προγραµµάτων όπως 
το e-twinning), θα µπορούσε να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η 
«αδελφοποίηση» µεταξύ σχολείων διαφορετικών κρατών µελών. 
 
Επισηµαίνεται ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων έχει 
ειδικό τοµέα, τον Ενιαίο ∆ιοικητικό Τοµέα Παιδείας Οµογενών και 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, ο οποίος εδώ και χρόνια οργανώνει και 
εφαρµόζει ειδικές στρατηγικές και δράσεις για την προετοιµασία και την 
καλύτερη ένταξη των παιδιών Ροµά, των παιδιών των παλιννοστούντων 
οµογενών και των παιδιών των µεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστηµα της 
χώρας µας. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της 
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χώρας σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, µειονοτικά και ξένα 
(ξενόγλωσσα) σχολεία, γίνεται επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε συναφή 
θέµατα και υλοποιούνται προγράµµατα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας 
σε ενήλικους αλλοδαπούς. Το θεσµικό πλαίσιο και η µακροχρόνια και 
πολύπλευρη εµπειρία του συγκεκριµένου Τοµέα του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων θα αξιοποιηθούν 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 διαπολιτισµικού 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 βρίσκονται σε περιοχές είτε κοντά σε σύνορα 
µε άλλες χώρες είτε µε πολυπληθείς οµάδες µεταναστών ή οµάδες µε 
ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά (π.χ. Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Κοµοτηνή, 
Ιωάννινα, Σάµος, Λέσβος κ.ά.), µπορούν να αξιοποιηθούν για τον 
διαπολιτισµικό διάλογο µε νέους είτε από τις γειτονικές χώρες είτε από τις 
ιδιαίτερες αυτές οµάδες. Επιπλέον, υφιστάµενα προγράµµατα ανταλλαγής 
φοιτητών, υποδοχής ή αποστολής φοιτητών µε υποτροφίες, πρακτικής 
άσκησης κ.λπ. θα πρέπει να επισηµανθούν, να ενισχυθούν και να 
επιδιωχθεί η ανάδειξη της διαπολιτισµικής διάστασής τους. 
 
Τέλος, υφιστάµενα προγράµµατα και δοµές διά βίου εκπαίδευσης και 
εκπαίδευσης/κατάρτισης ενηλίκων (µεταξύ άλλων και µε σεµινάρια 
πολιτιστικής εκπαίδευσης), εθελοντισµού και προώθησης της 
πολυγλωσσίας αποτελούν πρόσφορο 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 Στρατηγικής. 
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Μέρος 5 

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ (ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ) 
 
∆ιάφορες 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 περιγράφησαν 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 διεθνών 
οργανώσεων (Ε.Ε., Συµβούλιο της Ευρώπης, Ευρωµεσογειακή Συνεργασία, 
Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, UNESCO, ICOM, 
ICOMOS, άτυπα δίκτυα Υπουργών Πολιτισµού κ.ά.), η συµµετοχή σε 
διεθνείς διοργανώσεις (φεστιβάλ, εκθέσεις κ.λπ.) σε διάφορες χώρες του 
κόσµου κ.ο.κ.  
 
Επισηµαίνεται ότι το Υπουργείο Πολιτισµού, στο πλαίσιο της γενικότερης 
πολιτικής για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και του 
ρατσισµού, συντονίζει και υλοποιεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 
ειδικά προγράµµατα διαπολιτισµικού 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 Ροµά και οι ποικίλες κοινότητες 
µεταναστών στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, οργανώθηκε στη ∆ιεύθυνση 
Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ειδικό µη αυτοτελές Γραφείο 
∆ιαπολιτισµικών Θεµάτων, το οποίο µετεξελίχθηκε σε Τµήµα 
∆ιαπολιτισµικών Θεµάτων το 2003. 
 
Στη συνέχεια, αναφέρονται ενδεικτικά ορισµένες από τις δράσεις που 
έχουν υλοποιήσει 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. 
 
∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης: Ετήσια διοργάνωση στη 
Θεσσαλονίκη, µε τη συµµετοχή ταινιών και καλλιτεχνών από όλο τον 
κόσµο, µε ιδιαίτερη απήχηση στο ελληνικό κοινό. 
 
∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη: ∆ιοργανώνεται τα τελευταία 
χρόνια ετησίως, σε συνεργασία µε την HELEXPO, µε σκοπό να αποτελέσει 
σταυροδρόµι συνάντησης, επικοινωνίας και ανάπτυξης πολιτιστικών και 
εµπορικών σχέσεων ανάµεσα στις ανεπτυγµένες αγορές της Ευρώπης και 
των Η.Π.Α. από τη µία πλευρά, της Μεσογείου, του Εύξεινου Πόντου, των 
Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης από την άλλη. 
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∆ιεθνές 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 
Θεσσαλονίκη. Για το 2008 έχει προγραµµατιστεί να γίνει τον Απρίλιο. 
 
Φωτοµπιεννάλε: Θα διοργανωθεί το 2008 στη Θεσσαλονίκη. 
 
Κινητικότητα πολιτιστικών εκδηλώσεων, αντικειµένων και 
καλλιτεχνών 
 
∆ιαρκής είναι η συνεργασία πολιτιστικών φορέων της χώρας µας 
(µουσείων, πινακοθηκών, πολυχώρων, θεάτρων κ.ά.) µε αντίστοιχους 
φορείς του εξωτερικού, για την υποδοχή, την αποστολή και τη 
συνδιοργάνωση εκδηλώσεων (εκθέσεων, θεατρικών, χορευτικών 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 πολιτισµού µε τους πολιτισµούς 
άλλων χωρών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πρόσφατες εκθέσεις 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 Ε.Ε., του Συµβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO κ.λπ. 
 
Συµµετοχή στο πρόγραµµα «Mediterranean Gothic», σε συνεργασία µε 
Βαλένθια, 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 ∆ιαδροµές Ν.Α. Ευρώπης», σε 
συνεργασία µε τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
 
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 
 



                                                                    Υπουργείο Πολιτισµού της Ελλάδας 

 20 

Συντήρηση µνηµείων (ναών, εικόνων) του βυζαντινού πολιτισµού σε άλλες 
χώρες (π.χ. Αλβανία), µε δαπάνη και επίβλεψη ελληνικών φορέων και 
απασχόληση ντόπιου 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 συνδιασκέψεις, ερευνητικά 
προγράµµατα, εργασίες αποκατάστασης και προστασίας µνηµείων, 
εκθέσεις, εκδόσεις κ.ά. 
 
Καθολικό Ιεράς Μονής ∆αφνίου: Ερευνητικό πρόγραµµα ανάπτυξης µη 
καταστρεπτικών µεθόδων τεκµηρίωσης επεµβάσεων, σε συνεργασία µε 
φορείς της Γαλλίας. 
 
Παλαιοχριστιανική-µεσοβυζαντινή Βασιλική Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας: 
Ερευνητικό 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 
τεχνογνωσίας και υλοποίησης πιλοτικών δράσεων, συνεργασία Ελλάδας-
Συρίας. 
 
Εκδηλώσεις γνωριµίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς και 
ταυτότητας των µεταναστών στην Ελλάδα 
 
∆ιοργάνωση µουσικών εκδηλώσεων για µετανάστες από µουσικά σύνολα 
του Αφγανιστάν, της Ινδίας και του Πακιστάν, στο πλαίσιο του Ελληνικού 
Φεστιβάλ 2006 
 
Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και νέους Ροµά 
 
Λειτουργία ∆ιαπολιτισµικού Κέντρου για τα παιδιά των Ελλήνων Τσιγγάνων 
στο Ίλιον Αττικής (από το 1999), µε στόχο τη γνωριµία και προσέγγιση 
των µικρών Ροµά 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 δηµιουργικής απασχόλησης, χορού και 
εικαστικών. Συµµετοχή των µαθητών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και 
εκθέσεις, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, επισκέψεις σε ιστορικά 
βιβλιοπωλεία της Αθήνας. 

 
Εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων για παιδιά Ροµά σε µουσεία της 
Αθήνας και της περιφέρειας (2003-2005). 
 
Πρόγραµµα κατάρτισης νεαρών Ροµά 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 - ∆ΙΑ∆ΟΣΗ - 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 Ι∆ΕΑΣ 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 
καχυποψία, απέναντι στον «άλλο» και στο «διαφορετικό» είναι αισθήµατα 
συχνά αυθόρµητα, έντονα και δύσκολο να ανατραπούν. Ο συνδυασµός 
αυτών µε κοινωνικά προβλήµατα όπως η εγκληµατικότητα και η ανεργία 
είναι καταλυτικός. Πρέπει, λοιπόν, να βοηθηθούν όλοι, άτοµα και οµάδες, 
ώστε να αντιληφθούν αφ’ ενός ότι το «διαφορετικό» 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 
εγχειρήµατος. Η αξιοποίηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και των 
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας για την ευρεία προβολή του 
Ευρωπαϊκού Έτους ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου 2008 και των ειδικότερων 
δράσεών του και, πολύ περισσότερο, για τη διάδοση και σε βάθος 
διείσδυση των ιδεών και των αξιών του διαπολιτισµικού διαλόγου, της 
αµοιβαίας ανοχής και της αρµονικής συνύπαρξης αποτελεί βασικό άξονα 
της Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας. Η όλη επικοινωνιακή εκστρατεία της 
Στρατηγικής αυτής θα µπορούσε να δοµηθεί γύρω από δύο κύρια 
συνθήµατα, τα οποία συµπυκνώνουν και αποτυπώνουν τους κύριους 
άξονες της Στρατηγικής, όπως περιγράφηκαν παραπάνω (ανοχή, γνωριµία, 
διάδραση): 
* Άκου τον άλλον, κάτι έχει να σου πει. 
* Μίλα µε τον άλλον, κάτι θα βγει. 
 
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 Ευρωπαϊκό Έτος και τις σχετιζόµενες µε αυτό δράσεις σε όλα τα 
κράτη µέλη της Ε.Ε., σύνδεσµοι σχετικοί µε τον διαπολιτισµικό 
διάλογο, νέα για εκδηλώσεις που προάγουν τον διαπολιτισµικό 
διάλογο ανεξαρτήτως του Ευρωπαϊκού Έτους. Θα καταβληθεί 
προσπάθεια για διάθεση της πληροφορίας σε όσο το δυνατόν 
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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 

περιεχόµενο του Ευρωπαϊκού Έτους ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου. 
Εκπρόσωποι των κυριότερων εµπλεκόµενων κρατικών αρχών 
(ΥΠΠΟ, ΥΠΕΣ∆∆Α, ΥΠΕΞ, ΥΠΕΠΘ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ, πολιτιστικών 
φορέων µε δράση στον χώρο του διαπολιτισµικού διαλόγου κ.ο.κ. 
θα κληθούν να ανταλλάξουν ιδέες, προβληµατισµούς, εµπειρίες 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 αναλόγου περιεχοµένου και µηνύµατος θα διανεµηθεί 
σε πολιτιστικούς χώρους, βιβλιοπωλεία, καφέ, σχολεία κ.α. 

 
- Έκδοση/αποστολή µηνιαίου ηλεκτρονικού newsletter. Η ∆ιεύθυνση 

Ευρωπαϊκής 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 πληροφορίες από την υλοποίηση του 
Έτους σε όλα τα κράτη µέλη. 

 
- ∆ιαφήµιση 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, στάσεις 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 άνθρωποι 
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 εκθεσιακούς χώρους, που θα µπορούσαν 
να αξιοποιηθούν για µια σειρά περιοδικών εκθέσεων οργανωµένων 
σε συνεργασία µε τις βασικές χώρες προέλευσης και τις εδώ 
οργανώσεις των µεταναστών και αφιερωµένες στην πολιτιστική 
κληρονοµιά τους. Θα επιδιωχθεί επίσης η ανάρτηση διαφηµίσεων 
στις στάσεις λεωφορείων, στις αποβάθρες και τα βαγόνια του µετρό, 
στα αµαξώµατα λεωφορείων, τρόλευ, συρµών τραµ κ.ο.κ. 


