ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2020

Συνάντηση κας Αθηνάς Κοροβέση, Επικεφαλής του Focal Point Νότου και Δύσης του Ελληνικού
Δικτύου του Ιδρύματος Αnna Lindh, με τον Δρ. Βασίλειο Λαοπόδη, Ιδρυτή και Πρόεδρο της
CulturePolis

Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, η κα Αθηνά Κοροβέση, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξείνου Πόντου και Επικεφαλής του Focal Point Νότου και Δύσης του
Ελληνικού Δικτύου του Ιδρύματος Αnna Lindh, συναντήθηκε με τον Δρ. Βασίλειο Λαοπόδη, Ιδρυτή και
Πρόεδρο Δ.Σ. της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας CulturePolis, που έχει έδρα στην Κέρκυρα, στα
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γραφεία του ΔΙ.ΚΕ.Μ.Ε.Π. στην Αθήνα, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο οργανισμών ως μέλη του
Ιδρύματος Anna Lindh.
Η συνάντηση αποτέλεσε την συνέχεια των συνομιλιών των δύο μερών κατά την Εθνική Συνάντηση του
Ελληνικού Δικτύου του Ιδρύματoς Αnna Lindh τον περασμένο Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη, όπου
συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας του ΔΙ.ΚΕ.Μ.Ε.Π. και της CulturePolis, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο
και εντός του Ιδρύματος Anna Lindh.
Aναλύοντας τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της CulturePolis, ο Δρ. Λαοπόδης αναφέρθηκε στις
σχεδιαζόμενες δράσεις και πρωτοβουλίες της εταιρείας, και στην αναγκαιότητα υποστήριξης αρκετών εξ
αυτών από το Ίδρυμα, λόγω της συνάφειας των αντικειμένων τους με τους σκοπούς του Anna Lindh. Ως
κύριο παράδειγμα έφερε τις δράσεις του Κέντρου Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
(Κ.ΕΛ.Α.Λ.Π.), της αυτόνομης πρωτοβουλίας υπό την ομπρέλα της CulturePolis, καθώς και τις
σχεδιαζόμενες συναντήσεις διαλόγου με τους πολίτες σε θέματα πολιτισμού και κοινωνίας.
Το γεγονός ότι το Anna Lindh Foundation αποτελεί τον πρώτο Ευρω-Μεσογειακό φορέα που εδρεύει σε
χώρα εκτός Ε.Ε. με βάση την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, καθώς και η πρόκληση του μεταναστευτικού,
συνηγορούν στην ανάγκη αξιοποίησης της εμπειρίας του «1ου Φεστιβάλ Αραβικού Κόσμου Κέρκυρας» που
είχε διοργανωθεί το 2011 από την CulturisPolis στο πλαίσιο του Κ.ΕΛ.Α.Λ.Π., όπως συζητήθηκε από τα δύο
μέρη. Όπως σημειώθηκε, η στήριξη του Ελληνικού Δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh σε δραστηριότητες
που αφορούν στην εκμάθηση της αραβικής γλώσσας, αποτελεί έναυσμα για την CulturePolis ώστε να
τονιστεί η σημαντικότητα αξιοποίησης του Φεστιβάλ αλλά και η εισήγηση για την υλοποίηση νέων σχετικών
δράσεων.
Από πλευράς της η κα Κοροβέση, αφού ενημέρωσε τον Ιδρυτή και Πρόεδρο της CulturePolis για τις δράσεις
των επικεφαλής, συντονιστή και συν-επικεφαλής του Ελληνικού Δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh,
επεσήμανε την σημασία ανάδειξης και λήψης σχετικών πρωτοβουλιών από τους οργανισμούς-μέλη του
Ελληνικού Δικτύου και δη της Περιφέρειας Νότου και Δύσης, προς επίτευξη της νέας εποχής εξωστρέφειας
που επιδιώκει να φέρει εις πέρας το Ίδρυμα.
Αμφότερα τα μέρη εξερεύνησαν ευκαιρίες συνεργασίας στα πεδία κοινού ενδιαφέροντος των δύο
οργανισμών, μέσω της διοργάνωσης κοινών δράσεων με αποδέκτες τους λαούς των χωρών της Μεσογείου,
των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας.
Ο σεβασμός στις ιδιαίτερες πολιτιστικές ταυτότητες των πολιτών, η μεταλαμπάδευση αξιών στις νέες γενιές
και η δημιουργία δικτύων συνεργαζόμενων φορέων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, αποτέλεσαν
παραμέτρους στις οποίες δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση κατά τη συζήτηση.
Τέλος, ο Δρ. Λαοπόδης αντάλλαξε απόψεις με την Υπεύθυνη Έρευνας και Ανάπτυξης Πολιτικής του
ΔΙ.ΚΕ.Μ.Ε.Π., κα Γεωργία Χαντζή, σχετικά με τις δυνατότητες ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο
οργανισμών.
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Σχετικά με το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙ.ΚΕ.Μ.Ε.Π.):
Το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙ.ΚΕ.Μ.Ε.Π.) ιδρύθηκε το 1998 ως οργανισμός μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Αποτελεί εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και οργανισμό
διεθνούς χαρακτήρα. Από την ίδρυσή του επιτελεί διττή λειτουργία. Από τη μία λειτουργεί ως ανεξάρτητο ερευνητικό
κέντρο κατάρτισης που εστιάζει στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, και από την άλλη αποτελεί
συνδεδεμένο μέλος του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), δρώντας ως το
αναγνωρισμένο του think-tank. Στο πλαίσιο της παραπάνω διττής λειτουργίας, αναλαμβάνει ένα πλήθος
δραστηριοτήτων, όπως εκδηλώσεις, εκδόσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Το ΔΙ.ΚΕ.Μ.Ε.Π. προωθεί την
εφαρμογή πολιτικών και έρευνας, και προάγει τη γνώση στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας τόσο εντός όσο και
εκτός των συνόρων της, ενώ ενέχει συμβουλευτικό ρόλο στοχεύοντας στην προώθηση της πολυμερούς συνεργασίας
μεταξύ των κρατών μελών του ΟΣΕΠ όπως και με τους διεθνείς εταίρους τους. Γενικός Διευθυντής του ΔΙ.ΚΕ.Μ.Ε.Π.
από τον Ιούλιο 2016 είναι ο κος Γεώργιος Μητράκος. Τον Σεπτέμβριο του 2019, το ΔΙΚΕΜΕΠ και η κα Αθηνά Κοροβέση,
Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, εκλέχθηκαν Focal Point και Επικεφαλής Νότου και Δύσης του
Ελληνικού Δικτύου του Ιδρύματος Αnna Lindh, με τριετή θητεία.
Σχετικά με την CulturePolis:

H CulturePolis είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία (α.μ.κ.ε) με έδρα την Κέρκυρα, Ελλάδα, που κατατάσσεται
στις ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (Civil Society Organisations – CSOs)
και δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρώπη και Μεσογειακή Λεκάνη. Βασικός της σκοπός είναι η συμβολή – μέσα από
την έρευνα, την ανάλυση, τη συζήτηση και το διάλογο καθώς και στοχευμένες δράσεις στην ενημέρωση /
ευαισθητοποίηση φορέων και κοινού σε θέματα που άπτονται: (α) του πολιτισμού και των τεχνών υπό την ευρύτερη
δυνατή έννοια, (β) του διαπολιτισμικού διαλόγου και την ανάδειξη των διαφόρων πολιτιστικών ταυτοτήτων σε κάθε
τόπο, (γ) της βιωσιμότητας σε όλες της τις εκφάνσεις, (δ) της προώθησης καινοτομικών προσεγγίσεων και νέων
τεχνολογιών στην κοινωνία και οικονομία, (ε) της δημιουργικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Η CulturePolis
στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου βιώσιμης ανάπτυξης και πολιτισμού όπου οι πολίτες θα νοιώθουν ότι
έχουν κοινές αναφορές – και ειδικότερα για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια Ευρωπαϊκή πολιτιστική
ταυτότητα, που πηγάζουν μέσα από κοινές αξίες, στόχους και δεσμεύσεις για μια δημοκρατική διαδικασία. Στόχος
είναι να λειτουργήσει η CulturePolis ως καταλύτης ώστε οι παραπάνω δεσμοί να ενδυναμωθούν με σεβασμό στην
έννοια της βιωσιμότητας παντού και στις ιδιαίτερες πολιτιστικές ταυτότητες των πολιτών. Στον ενιαίο αυτό χώρο θα
υπάρχει ανεκτικότητα μεταξύ των πολιτισμών, που μπορεί να προκληθεί από τις διαφορές μεταξύ των φυλών, των
γλωσσών, των θρησκειών κ.ά. Το όραμα αυτό επεκτείνεται και ενισχύεται αγκαλιάζοντας όλους τους γειτονικούς
λαούς και χώρες μεταλαμπαδεύοντας τις ίδιες αξίες και στόχους.
Λίγα λόγια για το Ίδρυμα Anna Lindh:

Το Ίδρυμα Anna Lindh είναι ένας διεθνής οργανισμός που δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο για την προώθηση του
διαπολιτισμικού διαλόγου και της Κοινωνίας των Πολιτών για την καταπολέμηση της αυξανόμενης δυσπιστίας και
πόλωσης. Ιδρύθηκε το 2004 και εγκαινιάστηκε το 2005 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το Ίδρυμα διαθέτει
συντονιστές και διευθυντικό προσωπικό που εδρεύει σε περισσότερες από 40 χώρες. Είναι το πρώτο κοινό θεσμικό
όργανο για το διάλογο που συν-ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Μεσογειακές χώρες – Εταίρους της και
αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών που εμπλέκονται στο διαπολιτισμικό διάλογο στην
ευρύτερη ευρω-μεσογειακή περιοχή, με περισσότερες από 4.500 οργανώσεις-μέλη στα Εθνικά Δίκτυα του Ιδρύματος σε
42 χώρες. Διαβάστε περισσότερα για το Ίδρυμα Anna Lindh - Ελληνικό Δίκτυο στη διεύθυνση https://www.alfhellas.gr/.
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***
Για περισσότερες πληροφορίες για το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (International Centre for Black Sea
Studies) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.icbss.org και επικοινωνήστε στο email icbss@icbss.org και στα τηλέφωνα
+30 2103242321-2.

Γενικός Διευθυντής ΔΙ.ΚΕ.Μ.Ε.Π.: Γεώργιος Μητράκος
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