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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2020 

 

Συνάντηση κας Αθηνάς Κοροβέση, Επικεφαλής του Focal Point Νότου και Δύσης του 

Ελληνικού Δικτύου του Ιδρύματος Αnna Lindh, με τον κο Γεώργιο Καραμπάτο, 

Εκτελεστικό Διευθυντή του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» 

 

 

 

Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, η κα Αθηνά Κοροβέση, μέλος της ομάδας του Διεθνούς Κέντρου 

Μελετών Ευξείνου Πόντου και Επικεφαλής του Focal Point Νότου και Δύσης του Ελληνικού 

Δικτύου του Ιδρύματος Αnna Lindh,  συναντήθηκε με τον κο Γεώργιο Καραμπάτο, Εκτελεστικό 

Διευθυντή του Πολιτιστικού Οργανισμού "Δρόμοι της Ελιάς", στα γραφεία του ΔΙ.ΚΕ.Μ.Ε.Π. στην 

Αθήνα, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο οργανισμών ως μέλη του Ιδρύματος Anna-Lindh. 
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Εκπροσωπώντας το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου ως το εκλεγμένο Focal Point 

Νότου και Δύσης του Ελληνικού Δικτύου του Iδρύματος Anna Lindh, η κα Κοροβέση ενημέρωσε 

τον κο Καραμπάτο για τις δράσεις των επικεφαλής, συντονιστή και συν-επικεφαλής του 

Ελληνικού Εθνικού Δικτύου του Ευρω-Μεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh, για την περίοδο μετά 

τις πρόσφατες εκλογές των τριών Focal Points και Επικεφαλής του Δικτύου, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2019. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να γίνει αναφορά στην 1η Εθνική Συνάντηση των Μελών του Ελληνικού 

Δικτύου του ALF που έλαβε χώρα στις 9-10 Νοεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, και η οποία 

αποτέλεσε την πρώτη συνάντηση μεταξύ των οργανισμών-μελών μετά τις προαναφερθείσες  

εκλογές. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Εκτελεστικό Διευθυντή των «Δρόμων της Ελιάς», η κα  

Κοροβέση τόνισε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής όλων των οργανώσεων-μελών στις 

εκδηλώσεις και τις δράσεις του Ελληνικού Δικτύου του ALF, ξεκινώντας τις αναφορές της από 

την προαναφερθείσα 1η Εθνική Συνάντηση. Επιπλέον επεσήμανε τη σημασία της διάδοσης των 

νέων και των δραστηριοτήτων μεταξύ όλων των μελών του Δικτύου και ιδιαίτερα μεταξύ των 

μελών που εδρεύουν στη Νότια και Δυτική Ελλάδα, μέσω του επίσημου Newsletter του Δικτύου. 

Από την πλευρά του, ο κος Καραμπάτος εξέφρασε την έντονη επιθυμία του για την ανάπτυξη 

μιας ουσιαστικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των επικεφαλής και των μελών του Δικτύου, 

εστιάζοντας στις εκπαιδευτικές της διαστάσεις. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην παροχή εργαλείων 

και «καλών πρακτικών» από το Δίκτυο σε μια προσπάθεια ανταλλαγής γνώσεων και 

τεχνογνωσίας, φέρνοντας ως παραδείγματα ηλεκτρονικά προγράμματα εκμάθησης, σεμινάρια 

και τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τους 

οργανισμούς-μέλη.  

Επιπρόσθετα, ο κος Καραμπάτος ενημέρωσε την κα Κοροβέση για την επέκταση του δικτύου του 

οργανισμού στις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας μέσω της 

πρωτοβουλίας «AGORA των Δρόμων της Ελιάς». 

Και τα δύο μέρη αντάλλαξαν απόψεις για την ανάπτυξη της συνεργασίας σε πεδία κοινού 

ενδιαφέροντος μεταξύ του ΔΙ.ΚΕ.Μ.ΕΠ. και των «Δρόμων της Ελιάς», όπως η διοργάνωση κοινών 

δράσεων με στόχο την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των χωρών της Μαύρης 

Θάλασσας και της Μεσογείου. 

Δεδομένης της διεθνούς αναγνώρισης των «Δρόμων της Ελιάς», καθότι έχουν επίσημα 

αναγνωριστεί από την UNESCO ως "Διεθνής Πολιτιστική Διαδρομή Διαπολιτισμικού Διαλόγου & 

Αειφόρου Ανάπτυξης" το 2003 και ως "Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης" από 

το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2005, τόσο η κα Κοροβέση όσο και ο κος Καραμπάτος πρότειναν 

τρόπους συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, ιδίως στον τομέα του πολιτισμού, με 

επίκεντρο τις χώρες του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). 

### 
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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. 

 

Σχετικά με τους «Δρόμους της Ελιάς»:  

Οι «Δρόμοι της Ελιάς» είναι διαδρομές διαπολιτισμικού διαλόγου, πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες 
δραστηριότητες με αφορμή την ελιά και επίκεντρο τη Μεσόγειο της Ελιάς. Είναι μια «γέφυρα» που ξεκινά 
από την Ελλάδα και επεκτείνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου για να μεταφέρει τα μηνύματα της ελιάς και 
να ανοίξει νέους δρόμους επικοινωνίας και συνεργασίας. Φορέας υλοποίησης των δραστηριοτήτων είναι 
το Δίκτυο και ο ομώνυμος Πολιτιστικός Οργανισμός, μη κερδοσκοπικός, μη κρατικός οργανισμός, οι οποίοι 
από το 1998 μετουσιώνουν σε πράξη μια καινοτόμο έκφραση πολιτισμού και συνάμα εναλλακτική πρόταση 
βιώσιμης ανάπτυξης στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές. Οι «Δρόμοι της Ελιάς» μέχρι σήμερα έχουν διανύσει 
μια πορεία 160.000 χλμ. διαπολιτισμικού διαλόγου σε περισσότερες από 25 χώρες καταγράφοντας και 
προβάλλοντας αυτή την διαχρονική πολιτιστική παρακαταθήκη: τον πολιτισμό της ελιάς, κομμάτι του 
μεσογειακού πολιτισμού. Το ετήσιο πρόγραμμα των Δρόμων της Ελιάς πραγματοποιείται από μια 
πολύπλευρη επιστημονική ομάδα σε συνεργασία με μέλη του Δικτύου και συνεργαζόμενους φορείς σε όλες 
τις μεσογειακές χώρες. Οι «Δρόμοι της Ελιάς αναγνωρίστηκαν επίσημα το 2003 από την UNSECO ως 
Παγκόσμια Πολιτιστική Διαδρομή Διαπολιτισμικού Διαλόγου & Βιώσιμης Ανάπτυξης και το 2005 ως 
Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι δύο σημαντικές διακρίσεις που επιβεβαιώνουν 
τη δυναμική αυτής της δύσκολης προσπάθειας και ενθαρρύνουν όσους την ξεκίνησαν και μοχθούν για την 
επίτευξη των στόχων της. 

 

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/en. 
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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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