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Δίκτυο Πολιτιστικών Ινστιτούτων Ευρωπαϊκής Ένωσης 

EUNIC Cluster Athens 
Παρουσίαση του προγράμματος 

«Ο  Πολιτισμός της  Ενσωμάτωσης»  

Ημερίδα στο 

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, Αθήνα 

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

 

Με την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 στο 

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος ολοκληρώνεται το ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων του 
Δικτύου Πολιτιστικών Ινστιτούτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης / European Union 

National Institutes for Culture, EUNIC Cluster Athens, υπό τον γενικό τίτλο «Ο 
Πολιτισμός της Ενσωμάτωσης» / “The Culture of Integration”. 

Η σύλληψη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος βασίστηκε στα 

συμπεράσματα των εργασιών του συνεδρίου με θέμα Επαναδιατυπώνοντας τις 
ευρωπαϊκές αξίες: Ο ρόλος του Πολιτισμού στην ενσωμάτωση των προσφύγων στις 

τοπικές κοινωνίες / European Values revisited: The role of Culture in refugee 
integration into local communities, που διοργανώθηκε από το EUNIC Cluster Athens 

το Νοέμβριο του 2016. 

Αξιοποιώντας, περαιτέρω, τα αποτελέσματα του συνεδρίου, και δεδομένων των 
συνεχιζόμενων αφίξεων προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, το πρόγραμμα 

«Ο Πολιτισμός της Ενσωμάτωσης», που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017, με 
χρηματοδότηση του EUNIC Global, υποστήριξε και δρομολόγησε στοχευμένες 

δράσεις στους τομείς «βιβλιοθήκη, εκπαίδευση και τέχνες», προκειμένου να συμβάλει 
στο έργο της κοινωνικής και πολιτιστικής ενσωμάτωσης των νεοαφιχθέντων, καθώς 
επίσης και να συνδράμει τις τοπικές κοινότητες υποδοχής να αντιμετωπίσουν την 

πρόκληση αυτή. 

Στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, παιδιά και έφηβοι συμμετείχαν 

σε διάφορα εργαστήρια σχετικά με το βιβλίο, τον πολιτισμό  αλλά και τη μουσική, με 
σκοπό να γνωρίσουν τις ευρωπαϊκές αξίες. Όλες οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο του «Πολιτισμού της Ενσωμάτωσης» θα παρουσιαστούν ως βέλτιστες 

πρακτικές στην καταληκτική  ημερίδα. 

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.  
Μετά την ολοκλήρωση της Ημερίδας θα ακολουθήσει συζήτηση και δεξίωση. 

Σε αγγλική γλώσσα Είσοδος ελεύθερη 

           

    



 European Union National Institutes for Culture 

EUNIC Cluster Athens 
 

“The Culture of Integration” event  
The American College of Greece, 6, Gravias Str., Ag. Paraskevi, Athens  

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

 

The “Culture of Integration” project, powered by the European Union National 

Institutes for Culture - EUNIC Cluster Athens is coming to an end with a final event 
which will take place on Friday 9 November 2018, from 15:30 pm to 19:30 pm, at 

The American College of Greece in Ag. Paraskevi. 

The concept, design and implementation of the current project were inspired by the 
outcomes of the conference “European Values revisited: The role of Culture in 

refugee integration into local communities” that was co-organised by EUNIC Cluster 
Athens in November 2016. 

The “Culture of Integration” project began in January 2017 in the midst of ongoing 
arrivals of refugees and migrants in Greece and was funded by EUNIC Global. It 
supported the implementation of targeted actions in the fields of “libraries, 

education and the arts”. The aim was 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. 

Among other activities, children and youth actively participated in workshops about 
books, culture and music through which they familiarised themselves with European 

values. The results of all the funded actions will be presented during 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.  

Discussion and wine reception following the event Held in English / Free entrance 
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