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                                           ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                    Η PRAKSIS σας προσκαλεί σε... 

  «∆ΙΑ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»                                       

Η M.K.O. PRAKSIS, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, η BEE GROUP,η M.K.O. Κ.Ε.Μ.Ο.Π. 
και το ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ , με συντονιστή εταίρο το Ε.Κ.Κ.Ε. έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν σε 
πενθήμερο εκδηλώσεων που θα υλοποιηθούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως και 27 
Μαΐου 2011.     
 
Οι εκδηλώσεις με τίτλο «∆ιαδράσεις Πολιτισμού», διεξάγονται στο πλαίσιο  υλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από 
Κοινοτικούς πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους και εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1: 
Υλοποίηση δράσεων για την Πρακτική εφαρμογή των «Κοινών βασικών αρχών της Πολιτικής ένταξης 
Μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ∆ράση 1.5/09: «Ενημερωτική εκστρατεία για την Προώθηση 
της ομαλής ένταξης των Μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες». 
 
Η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για το ρόλο των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), 
καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της θετικής στάσης των τοπικών κοινωνιών σε θέματα 
ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών αποτελούν και τους πλέον βασικούς στόχους των εκδηλώσεων. 
 
Αναλυτικότερα, θα υλοποιηθούν διάφορα δρώμενα, καθώς και ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: 
 
Στην Αθήνα (23/05/2011 έως 27/05/2011.):  

 ∆ευτέρα 23/05/2011, ώρες 17.00: Θέατρο δρόμου (street theatre), Πλατεία Κλαυθμώνος. 
 Τρίτη 24/05/2011, ώρες 17.00: Μουσική και χορός από μεταναστευτικές κοινότητες, Πλατεία 
Κλαυθμώνος. 

 Τετάρτη 25/05/2011, 17.00: Εκπαιδευτική βιωματική δραστηριότητα, Πλατεία Κλαυθμώνος.  
 Πέμπτη 26/05/2011 10:00-15:00: στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (δ/νση Πανεπιστημίου 52), θα 
διεξαχθεί ημερίδα με τίτλο: «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ένταξη των Mεταναστών 
στις τοπικές κοινωνίες. Ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών».  
Παράλληλα, στην Πλατεία Κλαυθμώνος θα υπάρχουν περίπτερα ενημέρωσης και είδη λαϊκής τέχνης 
από κοινότητες μεταναστών. 

 Παρασκευή 27/05/2011, 17.00: Περίπτερα ενημέρωσης από κοινότητες μεταναστών, Πλατεία 
Κλαυθμώνος. 

 
Παράλληλα, θα υπάρχουν περίπτερα από μεταναστευτικούς συλλόγους και κοινότητες μεταναστών που 
θα ενημερώνουν για τη δράση τους και θα εκθέτουν είδη λαϊκής τέχνης και του πολιτισμού τους .    

 
Στη Θεσσαλονίκη: 
Οι εκδηλώσεις θα υλοποιηθούν από 23/05/2011 έως 27/05/2011.  

 ∆ευτέρα 23/05/2011, ώρες 10.00 - 15.00: Στην Αίθουσα του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
(Τσιμισκή 103, ∆ιαγώνιος), θα διεξαχθεί ημερίδα με τίτλο: «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για 
την ένταξη των Mεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης 
Μεταναστών». 

 Τρίτη 24/05/2011, 19.00: Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από συλλόγους μεταναστών και  
Εκπαιδευτική βιωματική δραστηριότητα, ∆ημοτικό Θέατρο Κήπου. 
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 Τετάρτη 25/05/2011, 20.00: Θέατρο δρόμου (street theatre), στον υπαίθριο χώρο που βρίσκεται 
δίπλα στο άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου στην παραλία Θεσσαλονίκης. 

 Πέμπτη 26/05/2011 19.00 : Μουσική και Γεύσεις από συλλόγους μεταναστών περίπτερα 
ενημέρωσης από κοινότητες μεταναστών, ∆ημοτικό Θέατρο Κήπου 

 Παρασκευή 27/05/2011, 20.00: Αγώνας Ποδοσφαίρου.  
 Παράλληλα, θα υπάρχουν περίπτερα από ΜΚΟ και μεταναστευτικούς συλλόγους που θα 
ενημερώνουν για τη δράση τους.    

 
Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα προβάλλεται ντοκιμαντέρ 
με θέμα τους μετανάστες και οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να εκφραστούν με ένα μήνυμα 
ή μια ζωγραφιά. 
 
 
Σε αυτό το ταξίδι πολιτισμών, σας προσκαλούμε να ταξιδέψετε μαζί μας...  

 
 
 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Σχετικά με τις εκδηλώσεις και την ημερίδα στην Αθήνα, επικοινωνήστε με την Κα Φιλιππούση Νατάσα ή την 

Κα Μουδάτσου Μαρία  στα τηλ.: 210 5205200 – 6975060115 - 6982212158, a.filipousi@praksis.gr , 
m.moudatsou@praksis.gr  

Σχετικά τις εκδηλώσεις και την ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, επικοινωνήστε με την Κα Κελεκτσόγλου Φωτεινή 
στα τηλ.: 2310 556145 – 6944219963, f.kelektsoglou@praksis.gr   

 

 

 

 
 
 
 

 
Η ∆ράση 1.5/2009 «∆ιαδράσεις Πολιτισμού» συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 

25% από Εθνικούς Πόρους 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ 

ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΚΟ PRAKSIS 
Η PRAKSIS, με βάση τα δύο Πολυϊατρεία στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσφέρει εδώ και 15 χρόνια άμεση και δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική και νομική υποστήριξη σε άστεγους, άπορους, ανασφάλιστους, νεο-αφιχθέντες αιτούντες 
άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες, παλιννοστούντες, παιδιά των φαναριών, αποφυλακισμένους καθώς και σε άλλες κοινωνικά και 

οικονομικά αποκλεισμένες ομάδες.  
Περισσότερες πληροφορίες www.praksis.gr, 210 520 5200 

Πολυϊατρείο Αθήνας: Παιωνίου 5 & Αχαρνών, πλ. Βικτωρίας, Αθήνα, Τηλ.:210 8822066 
Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης: Αρκαδιουπόλεως 1 & Αγ. ∆ημητρίου, Θεσσαλονίκη, Τηλ.:2310 556145 


