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Editorial
« Καθώς ο χρόνος τελειώνει ...»

Περιεχόµενα

Καθώς ο χρόνος τελειώνει, πολλοί από εµάς ξεφυλλίζουµε το ηµερολόγιο προς τα πίσω
για να θυµηθούµε, να αξιολογήσουµε, να αποφασίσουµε για το µέλλον.
∆είγµατα Πολιτισµού στην
Στο φετινό ξεφύλλισµα των ∆ράσεων και των εκδηλώσεων του Κοσµο-Πολιτισµού, δεν ήταν
Ελλάδα και στο Κόσµο
καθόλου δύσκολο να βρούµε το πιο σηµαντικό που µας συµβαίνει. Και αυτό είναι η υποστήριξη
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των φίλων µας σε όλα όσα οργανώσαµε και η βοήθεια των εθελοντών σε εβδοµαδιαία βάση.
Εποµένως ένα µεγάλο, ζεστό ευχαριστώ σε όλους σας που µας υποστηρίζετε στις προσπάθειες
που κάνουµε και µας δίνετε την ώθηση να συνεχίζουµε και να προγραµµατίζουµε µακροχρόνιες
∆ράσεις του
δράσεις.Ο προγραµµατισµός, όπως αρκετοί ξέρουν είναι δηµιουργικός αλλά και επίπονος
Κοσµο-Πολιτισµού
ειδικά όταν η συζήτηση φτάνει στο πως θα βρεθούν τα σχετικά χρήµατα. Ο Κοσµο-Πολιτισµός
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δεν αποτελεί εξαίρεση, άλλωστε τα µέλη του πιστεύουµε ότι για να έχουµε την µεγαλύτερη
δυνατή ανεξαρτησία θα πρέπει να έχουµε στο µεγαλύτερο ποσοστό ίδια χρηµατοδότηση.
Καµπάνια για την ∆ηµιουργία του
Και συνεχίζουµε να προγραµµατίζουµε.
Κέντρου Ηµέρας για παιδιά
Μια από τις κύριες ∆ράσεις µας είναι το «Αφρικανικό Σπίτι» µε εκδηλώσεις που αφορούν
προσχολικής ηλικίας καθώς και
Συµβουλευτικού Κέντρου για
την Αφρική και τους ανθρώπους της. Στο πλαίσιο αυτό έχουµε ξεκινήσει την
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τους γονείς τους.
«Καµπάνια για την ∆ηµιουργία του Κέντρου Ηµέρας για µικρούς Αφρικανούς και
γενικότερα παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και Συµβουλευτικού Κέντρου
για τους γονείς τους». Ως πολιτιστικός οργανισµός, ο Κοσµο-Πολιτισµός πιστεύει ότι
ο πολιτισµός και η παιδεία είναι άρρηκτα συνδεδεµένες και καλλιεργείται από τα παιδικά χρόνια.
Τα παιδιά που ζουν και µεγαλώνουν στην Ελλάδα ανεξαρτήτως καταγωγής και αιτιών, που οδήγησαν
τους γονείς τους εδώ, δικαιούνται να γνωρίζουν τον τόπο στον οποίο µεγαλώνουν και να τον θεωρούν
δικό τους. Ταυτόχρονα δεν ξεχνούν από προέρχονται τα ίδια ή οι γονείς τους.
Σκοπός είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον τα παιδιά να µαθαίνουν χρήσιµα και όµορφα πράγµατα, που
θα τα στηρίξουν στην µετέπειτα πορεία τους και θα δώσει την ευκαιρία σε όλους της συνύπαρξης µέσα
σε ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον.
Ο Κοσµο-Πολιτισµός ήδη δεσµεύει µέρος των εσόδων του για τον σκοπό αυτό. Μέχρι σήµερα όµως δεν
έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήµατα για την δηµιουργία του Κέντρου.Για τον σκοπό
αυτό απευθύνει πρόσκληση σε όλους όσους θέλουν να συνεισφέρουν έτσι ώστε να γίνει το Κέντρο πιο
γρήγορα και τα παιδιά να βρουν µία ζεστή, φιλόξενη και ασφαλή στέγη.
ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
και να αποδείξουµε ότι µπορούµε να τα καταφέρουµε ακόµα κι αν δεν έχουµε
στραµµένα επάνω µας τα φώτα της δηµοσιότητας.

Προτείνουµε
Καλή Χρόνια σε Όλους.
Από Καρδιάς
Ανδριάνα Μαρδάκη
Wwww.photocircle.gr

Ενδιαφέρουσες Ειδήσεις
Ο Κοσµο-Πολιτισµός στο My Space: www.myspace.com/cosmosofculture

“Ο TOULOUSE-LAUTREC ΚΑΙ
Η BELLE EPOQUE
ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝA”
από 6 ∆εκεµβρίου 2007 έως 4 Μαΐου 2008
Herakleidon, Experience in Visual Arts
ΩΡΑΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ:
Τρίτη - Σάββατο: 13:00 - 21:00
Κυριακή: 11:00 - 19:00 ,∆ευτέρα: κλειστά
www.herakleidon-art.gr
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Ευρωπαϊκό Αντιρατσιστικό ∆ίκτυο
Wwww.enar-eu.org
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Στην Ελλάδα...
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
KALFAYAN GALLERIES
Εγκαίνια: 14 ∆εκεµβρίου, 2007, Ώρα: 19.30 22.00
∆ιάρκεια έκθεσης: 14 ∆εκεµβρίου, 2007 19 Ιανουαρίου, 2008
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ∆ευτέρα, Σάββατο: 10.00-15.00,
Τρίτη έως Παρασκευή: 10.00-20.00
ΑΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008
Η ΓΚΑΛΕΡΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ
www.kalfayangalleries.com

Yiannis Tsarouchis
“Spring”, 1967
tempera on paper
37 x 30 cm

Giannis Stratis “Welcome to my World”
10 ∆εκεµβρίου 2007
DowN TowN ART Gallery Alex Marathianakis
“Οικουµενική Θλίψη . . . Αποτέλεσµα της Παγκοσµιοποίησης”
Ο Αλέξης Μαραθιανάκης και η Μαριάννα Μαραθιανάκη σας
προσκαλούν στα εγκαίνια της Αναδροµικής έκθεσης
του Έλληνα Καλλιτέχνη, Γιάννη Στρατή µε τίτλο: “Welcome to my
World” στην DowN TowN ART Gallery Alex Marathianakis
Λυκαβηττού15 στο Κολωνάκι
Εγκαίνια έκθεσης: ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 2007, ώρα 19:30
∆ιάρκεια έκθεσης: Έως 10 Ιανουαρίου 2008
www.athensdowntownart.com
«Ο Καραγκιόζης και οι Καλικατζαρέοι»
15 και 16 ∆εκεµβρίου στην «Τεχνόπολις»
του ∆ήµου Αθηναίων
Tο Σάββατο 15 ∆εκεµβρίου, σε δύο παραστάσεις,
στις 4 µ.µ. και 7 µ.µ. και την Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου,
σε τρεις παραστάσεις, στις 12:00 το µεσηµέρι, στις 4 µ.µ.
και στις 7 µ.µ. στην (Αίθουσα ∆12 Πειραιώς 100, Γκάζι),
της «Τεχνόπολις» του ∆ήµου Αθηναίων .
Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.
STREAM

White Box 2007

...Και Στο Κόσµο.

(ρεύµα),
Μια µοναδική οµαδική έκθεση πολυµέσων
από Πορτογάλους καλλιτέχνες
30 Νοεµβρίου 2007 - 5 Ιανουαρίου 2008 στην Νέα Υόρκη.
White Box, Chelsea
525 West 26th Street, 212-714-2347

White Box 2007

30 Νοεµβρίου 2007 - 5 Ιανουαρίου 2008 στην Νέα Υόρκη.
Η έκθεση αυτή θα εκπλήξει, κάνοντας µας να επανεξετάσουµε
και να ξανασκεφτούµε τη τέχνη και τη σχέση της µε τη
τεχνολογία της πληροφορίας. Μία επιλεγµένη οµάδα
πορτογάλων καλλιτεχνών από τον Joγo Silvιrio παρουσιάσει
την έκθεση µε τίτλο Stream (ρεύµα), όλα τα έργα τους είναι
βασισµένα στο χρόνο και κινούνται σε διάφορες κατευθύνσεις,
από το στούντιο του καλλιτέχνη µέχρι το δηµόσιο χώρο.
Έργα τέχνης µε ψηφιακά µέσα, µε τηλεοπτικές και ακουστικές
αφηγήσεις και performances.
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Περασµένες:
Εργαστήρι ∆ηµιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά
Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2007 και κάθε Σάββατο,έως το ∆εκέµβριο 2007
Έκθεση Ζωγραφικής του Stefan Georgiev
∆ιάρκεια έκθεσης : 2 - 16 Νοεµβρίου 2007
Black-Cut: Jazz-Funk Jam στον Κοσµο-Πολιτισµό
Tο Σάββατο 24 Νοεµβρίου 2007.
Σε εξέλιξη:
«Πρωτοχρονιές του Κόσµου» Γιορτινό Bazaar στον Κοσµο-Πολιτισµό
12 – 31 ∆εκεµβρίου 2007
Εγκαίνια: Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2007 και ώρες 3 - 9. µ.µ.
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ:
Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου έως ∆ευτέρα 31 ∆εκεµβρίου 2007 ΓΙΟΡΤΙΝΟ BAZAAR
Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου 2007 5.00µµ- 7.00µµ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Η Βιτώρια Κωτσάλου απασχολεί τους
µικρούς µας φίλους µε χειροτεχνίες σε γιορτινό πνεύµα.
Κυριακή 23 ∆εκεµβρίου 2007 5.00µµ- 7.00µµ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ: Η Βενελίνα Μαρίνοβα παρουσιάζει 2 παραδοσιακά
Βουλγάρικα παραµύθια στους µικρούς µας φίλους.
Κυριακή 30 ∆εκεµβρίου 2007 1.00µµ- 8.00µµ
ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ: Γιορτινές γεύσεις από την κεντρική Ευρώπη στο µικρό
καφέ του Κοσµο-Πολιτισµού.
∆ιάρκεια εκδηλώσεων: 12 – 31 ∆εκεµβρίου 2007
Ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα-Παρασκευή: 12.00µ – 9.00 µµ,
Σάββατο και Κυριακή: 1.00µµ – 8 µµ ,24 και 31 ∆εκεµβρίου: 12.00µ-6.00µµ
Κλειστά στις 25 και 26 ∆εκεµβρίου 2007

Και..
EU – FUNDING/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ο Κοσµο-Πολιτισµός, πολιτιστικός οργανισµός ανακοινώνει την λειτουργία
της νέας του Υπηρεσίας που αφορά την ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου
για τα προγράµµατα χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
απευθύνονται σε µη κερδοσκοπικούς φορείς και οργανισµούς και
ανακοινώνονται από την έδρα της στις Βρυξέλλες καθώς και από άλλους
διεθνείς οργανισµούς.
Τι αφορά η Υπηρεσία αυτή: ενηµέρωση σχετικά µε :
•Τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, που ανακοινώνονται από τις Βρυξέλλες
•Προγράµµατα χρηµατοδότησης άλλων διεθνών οργανισµών
•Υποτροφίες και εκπόνηση ερευνών από την Ε.Ε. και για ιδιώτες
•Επίσηµα Έγγραφα και Οδηγοί της Ε.Ε.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΠΟΥ ∆ΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Έναρξη Υπηρεσίας: Ιανουάριος 2008
Με ποιον τρόπο: Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, που θα µας δώσετε,
θα σας στέλνουµε τις παραπάνω πληροφορίες άµεσα στο e-mail σας και
την σχετική περιγραφή τους, κάθε φορά, που υπάρχει σχετική ανακοίνωση
από την Ε.Ε. και τους άλλους οργανισµούς.
Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Κόστος: 60 Ευρώ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
Τα έσοδα από την υπηρεσία αυτή θεωρούνται συνδροµή επίτιµου µέλους
προς τον Κοσµο-Πολιτισµό και στηρίζουν:
την Καµπάνια για την δηµιουργία Κέντρου Ηµέρας για µικρούς Αφρικανούς
(και γενικότερα παιδιά από ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες ανεξαρτητα από
την καταγωγή τους) καθώς και Συµβουλευτικού Κέντρου για τους γονείς τους.
την δωρεάν οργάνωση και επιµέλεια εκθέσεων επιλεγµένων καλλιτεχνών
(κυρίως νέων και µεταναστών).
την λειτουργία του Πολυπολιτισµικού Κέντρου Τέχνης και Πολιτισµού
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Καµπάνια για την ∆ηµιουργία του Κέντρου Ηµέρας για µικρούς
Αφρικανούς και Συµβουλευτικό Κέντρο για τους Γονείς τους
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Το Αφρικανικό Σπίτι αποτελεί µία από τις κύριες δράσεις του Κοσµο-Πολιτισµού.
Εστιάζει στην Αφρικανική Ήπειρο και στους ανθρώπους της, ενώ προβάλλει, ερευνά
και παρουσιάζει την κοινωνική,πολιτιστική και καλλιτεχνική πλευρά της.
Ως πολιτιστικός οργανισµός, ο Κοσµο-Πολιτισµός πιστεύει ότι πολιτισµός και η παιδεία
είναι άρρηκτα συνδεδεµένες και καλλιεργείται από τα παιδικά χρόνια. Τα παιδιά που
ζουν και µεγαλώνουν στην Ελλάδα ανεξαρτήτως καταγωγής και αιτιών, που οδήγησαν
τους γονείς τους εδώ, δικαιούνται να γνωρίζουν τον τόπο στον οποίο µεγαλώνουν και
να τον θεωρούν δικό τους. Ταυτόχρονα δεν ξεχνούν από προέρχονται τα ίδια ή οι γονείς
τους καθώς και τον πλούτο και την τύχη να έχουν δύο πατρίδες.
Για το λόγο αυτό έχει ξεκινήσει την Καµπάνια για την ∆ηµιουργία του Κέντρου Ηµέρας
για µικρούς Αφρικανούς και γενικότερα παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και
Συµβουλευτικού Κέντρου για τους γονείς τους. Σκοπός είναι σε ένα ασφαλές
περιβάλλον τα παιδιά να µαθαίνουν χρήσιµα και όµορφα πράγµατα, που θα τα
στηρίξουν στην µετέπειτα πορεία τους και θα δώσει την ευκαιρία σε όλους της
συνύπαρξης µέσα σε ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον.

∆ήµητρα Οικονόµου 2007

∆ΡΑΣΗ: Αφρικανικό Σπίτι

Μάριος Κωσταντινίδης 2006

Επιπλέον ο Κοσµο-Πολιτισµός θα ήθελε να είναι ξεκάθαρο ότι αναφέρεται καταρχήν
σε µικρούς Αφρικανούς για τους εξής λόγους :
α) αποτελεί µία πρωτοβουλία του Σαµσιντίν Ιντρίσου, ιδρυτικού µέλους και υπεύθυνου
του «Αφρικανικού Σπιτιού» και αφορά εποµένως την ∆ράση για την Αφρική και
β) επειδή ύστερα από σχετική έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά από την
Αφρική έχουν ειδικότερα προβλήµατα ενσωµάτωσης.
Μάριος Κωσταντινίδης 2006

Πιο συγκεκριµένα η δοµή του Κέντρου όπως έχει σχεδιαστεί,
αποτελείται από:
•Κέντρο Ηµέρας για µικρούς Αφρικανούς και γενικότερα παιδιά προσχολικής
ηλικίας από ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους.
∆εν θα αποτελεί απλώς και µόνο ένα Σταθµό παιδιών για φύλαξη αλλά ιδιαίτερη
σηµασία θα δοθεί στον τρόπο απασχόλησης των παιδιών.Συγκεκριµένα δύο είναι
τα σηµεία στα οποία δίνει ιδιαίτερο βάρος ο Κοσµο-Πολιτισµός. Το ένα είναι ότι
µέσα από δηµιουργικό και ευφάνταστο παιχνίδι τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε
την Ελληνική γλώσσα και τον Πολιτισµό έτσι ώστε να ενσωµατωθούν οµαλά από
την µικρή τους ηλικία στην ελληνική κοινωνία χωρίς να γκετοποιούνται και να
µένουν στο περιθώριο. Το άλλο είναι ότι δεν αποκόβονται από τις ρίζες τους και
την καταγωγή των γονιών τους αλλά µαθαίνουν να συνυπάρχουν και να
γνωρίζουν πολιτιστικά στοιχεία άλλων χωρών. Αυτό άλλωστε αποτελεί και
«σχολείο» και για τους παιδαγωγούς, εργαζόµενους και εθελοντές, που θα
απασχοληθούν αφού και οι ίδιοι µαθαίνουν, µέσα από την επαφή µε γονείς και
παιδιά, φορείς διαφορετικών πολιτισµών.
•Συµβουλευτικό Κέντρο για γονείς.
Απευθύνεται κυρίως σε µετανάστες/ πρόσφυγες χωρίς και πάλι αποκλεισµούς
και θα παρέχει πληροφορίες που αφορούν θέµατα που σχετίζονται µε τα παιδιά
όπως αυτά της φροντίδας τους, πρώτες βοήθειες γενικότερα θέµατα υγείας,
πρόνοιας και περίθαλψης αλλά και θα παίζει µελλοντικά ένα ρόλο
διαµεσολάβησης προς τις σχετικές κρατικές υπηρεσίες υπέρ των παιδιών και
των γονιών τους.
Ο Κοσµο-Πολιτισµός ήδη από το 2006 δεσµεύει µέρος των εσόδων του για τον
σκοπό αυτό. Μέχρι σήµερα όµως δεν έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει τα
απαραίτητα χρήµατα για την δηµιουργία του Κέντρου.
Για τον σκοπό αυτό απευθύνει πρόσκληση σε όλους όσους θέλουν να
συνεισφέρουν έτσι ώστε να γίνει το Κέντρο πιο γρήγορα και τα παιδιά να βρουν
µία ζεστή, φιλόξενη και ασφαλή στέγη.
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