
  

 

Πρόσκληση 

«Ο Πολιτισμός της Ενσωμάτωσης» 
 

Ημερίδα στο 

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Αγία Παρασκευή, Αθήνα 

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018,  15:30 - 19:30 

 
Το Δίκτυο Πολιτιστικών Ινστιτούτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Αθήνας (EUNIC 

Athens Cluster) σας προσκαλεί στην ημερίδα που διοργανώνει την Παρασκευή 9 
Νοεμβρίου 2018, από 15:30 έως 19:30, στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Γραβιάς 

6 στην Αγία Παρασκευή, με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος «Ο 
Πολιτισμός της Ενσωμάτωσης».  
 

Το πρόγραμμα αυτό, αναπτύχθηκε στην σκιά της προσφυγικής κρίσης, 
υποστηρίζοντας πέντε στοχευμένες δράσεις στους τομείς «βιβλιοθήκη, εκπαίδευση και 

τέχνες», προκειμένου να συμβάλει στο τεράστιο έργο της κοινωνικής και πολιτιστικής 
ενσωμάτωσης των νεοαφιχθέντων, καθώς επίσης και να συνδράμει τις τοπικές 
κοινότητες υποδοχής να αντιμετωπίσουν την πρόκληση αυτή. Οι δράσεις 

σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, οι προτάσεις των οποίων επελέγησαν και χρηματοδοτήθηκαν από το EUNIC 

Athens Cluster. Τα αποτελέσματά τους θα παρουσιαστούν ως βέλτιστες πρακτικές στην 
καταληκτική αυτή ημερίδα με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης καθώς 
και την ενίσχυση και επικαιροποίηση του σχετικού διαλόγου. 

 
Το πρόγραμμα και η ημερίδα «Ο Πολιτισμός της Ενσωμάτωσης» συνδιοργανώθηκαν 

από το Goethe-Institut Athen, το British Council, το Σπίτι της Κύπρου, την Πρεσβεία 
της Αυστρίας, την Πρεσβεία της Νορβηγίας, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με το Αμερικανικό 

Κολλέγιο Ελλάδος και με τη στήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.  

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα και θα ακολουθήσει συζήτηση και 

δεξίωση. 

        

       

 

 

Με τη συνεργασία: 

 

         

                                             Στηρίζει: 

       

 



 

“The Culture of Integration”  

 

Final event  

The American College of Greece, Ag. Paraskevi, Athens 

Friday, 9 November 2018, 15:30 – 19:30 

 
EUNIC Cluster Athens is inviting you at the final event of the project “The Culture of 
Integration” which will take place on Friday, 9 November 2018, from 15:30 pm to 

19:30 pm at The American College of Greece, 6, Gravias Str., Ag. Paraskevi.  
 

The “Culture of Integration” project has been a response to the refugee crisis; it 
financially supported five targeted actions in the fields of “libraries, education and 
the arts” with the aim to contribute to the social and cultural integration of the newly- 

arrived people as well as to support the local receiving communities in coping with 
the corresponding challenges. These actions were designed and implemented by civil 

society organisations upon selection and funding by EUNIC Athens. The results of 
these actions will be presented in the final event as best practice examples aiming to 
raise awareness and to boost public dialogue on related issues. 

 
The “Culture of Integration” project and final event have been co-organised by the 

Goethe-Institut Athen, the British Council, the House of Cyprus, the Austrian 
Embassy, the Norwegian Embassy, the Hellenic Ministry of Foreign Affairs and the 
Hellenic Foundation of Culture, in cooperation with The American College of Greece 

and the support of the National Library of Greece.  

The event and discussion sessions will be held in English.  

Wine reception following the event. 

 

          

     

 

 

In cooperation with: 

 

         

                                             With the support of: 

       

 


