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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θεσσαλονίκη, 29/05/2019 

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ”Local Alliance for Integration“ 

(LION) του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Call: AMIF-2016-AG-INTE) (Integration of Third-Country 

Nationals), με συντονιστή το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην ΕΣΔΥ), και εταίρους 

το Πανεπιστήμιο της Γάνδης, την MKO PRAKSIS, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO), την CMT Prooptiki, 

και την ΑμΚΕ Συν-ειρμός, σας προσκαλούμε στο Φεστιβάλ Διαπολιτισμικής Συνύπαρξης.  

 

Δεδομένης της πολιτισμικής ετερότητας και πολυφωνίας που ενυπάρχουν στην πόλη, το φεστιβάλ στοχεύει: 

 

 στην προώθηση της αρμονικής συνύπαρξης, της αποδοχής, της αλληλεγγύης  και του αλληλοσεβασμού. 

 στην καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας, συνδημιουργίας κι εμπιστοσύνης. 

 στην ενίσχυση του πλουραλισμού και στην αλληλεπίδραση διαφορετικών πολιτισμών μέσω των καλλιτεχνικών και 

πολιτιστικών δράσεων. 

 

Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019, και ώρα 16:00 μμ – 00:00 πμ στον πολυχώρο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού ‘WE’, 3ης Σεπτεμβρίου 20, ΤΚ. 54621. Η είσοδος είναι ελεύθερη καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ 

και η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις δωρεάν. 

 

Μία ημέρα, γεμάτη καλλιτεχνικά και πολιτισμικά εργαστήρια, γεύσεις του κόσμου, χορούς, μουσικές για μικρούς και 

μεγάλους, ξεδιπλώνοντας πτυχές της πολυφωνίας και της διαφορετικότητας που υφαίνουν την καθημερινότητα μας. 

Κοινωνικό Τσίρκο, κατασκευή ψηφιδωτών και κοσμήματος, εργαστήρι ζαχαροπλαστικής και henna body painting, graffiti, 

breakdancing, διαπολιτισμική κουζίνα, έκθεση φωτογραφίας, χορευτικά και μουσικά σχήματα, θα συνθέσουν, μεταξύ 

άλλων, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, προάγοντας την αρμονική συνύπαρξη με επίκεντρο την αποδοχή, την αλληλεγγύη 

και αλληλοσεβασμό.  

 

Καλλιτέχνες - Ομάδες: Kids in Action/Παιδιά Εν Δράσει, KIRKO, OMNES, Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία, Μονόκυκλο Circus 

| Dance | Yoga, Χορευτικό Συγκρότημα LOMISI, Bushra Karim,  Sakar Abdalrahman, Haifa Nazir, Ελένη Κουτσουπάκη, 

PARANAUE, Eclectique Band & Friends, Alenti Quintet. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

 

Θοδωρής Διαμαντόπουλος, Υπευθ. Επικοινωνίας PRAKSIS στη Θεσσαλονίκη: τηλ. 2310-214465, 6992337813, email: 

t.diamantopoulos@praksis.gr 

 

Ελένη Δημοπούλου, Υπεύθυνη Έργου LION (WP2 - PRAKSIS) στη Θεσσαλονίκη: τηλ. 2310-550223, 6985754909, email: 

e.dimopoulou@praksis.gr  

 

 

Περισσότερα για το έργο LION δείτε εδώ: http://allianceforintegration.eu/ 
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