
ProMosaik eV - μια Νέα Ένωση 

Η ProMosaik eV είναι μια νεοϊδρυθείσα ένωση (2014) 
στο Λεβερκούζεν αφιερωμένη στην καθολική 

συμμετοχή του διαπολιτισμικού και διαθρησκειακού 
διαλόγου για την προώθηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της ειρήνης σε όλη την ανθρωπότητα. 
Ως εκ τούτου, οι στόχοι της ProMosaik διεξάγονται 

πολυγλωσσικά για ένα πολύγλωσσο κόσμο. 



Μπορείτε να ακολουθείτε την 
ProMosaik eV... 

- στην ιστοσελίδα της www.promosaik.com,  

-  στο blog της www.promosaik.blogspot.de,  

-  Στο Facebook και το Twitter και  

- σε δημοσιευμένα βιβλία που καλύπτουν 
σχετικά θέματα.    

Η ProMosaik eV καλύπτει τον διαπολιτισμικό και 
διαθρησκευτικό διάλογο σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. 

http://www.promosaik.com/
http://www.promosaik.blogspot.de/


ProMosaik σημαίνει Δικτύωση -  η 
δωρεάν Διαδικτυακή Πύλη της 

Ένωσης 
Η ProMosaik eV ξεχωρίζει για τη δικτύωση, το 

διάλογο, τις συνέργιες και τις συναντήσεις. 

 Η ένωση έχει μια δωρεάν διαδικτυακή πύλη 
στο δικτυακό τόπο ProMosaik όπου ενώσεις - 
σχετικές με την πολιτιστική και την κοινωνική 
εργασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, και την 

αναπτυξιακή βοήθεια - μπορούν, χωρίς κόστος, 
να παρουσιάσουν τους στόχους και τα έργα 

τους.   

 



 
ProMosaik eV είναι η δωρεάν 

Διαδικτυακή Πύλη για  
Λογοτεχνικές Κριτικές   

Η ProMosaik eV έχει μια πύλη λογοτεχνικών 
κριτικών στην οποία μπορείτε να δημοσιεύσετε 
δωρεάν κριτικές για βιβλία, ταινίες, συνέδρια 

και εκδηλώσεις για σχετικά θέματα. Η 
δημοσίευση των κειμένων είναι διαθέσιμη σε 
όλους, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη ή όχι.   

 



Δωρεάν Υπηρεσίες για  Συγγραφείς 

Η ProMosaik eV προσφέρει επίσης στους 
συγγραφείς την ευκαιρία να δημοσιεύουν και 
να παρουσιάσουν τα άρθρα ή τα βιβλία τους 
στην ιστοσελίδα της ένωσης. Η δημοσίευση 

ενός βιβλίου χρηματοδοτείται από την 
ProMosaik. Η ProMosaik eV γράφει επίσης 
δωρεάν δελτία τύπου για τους συγγραφείς.   

 



Το πιστεύω της ProMosaik e.V. 
Η ProMosaik eV δραστηριοποιείται σύμφωνα με τις 
αρχές του μανιφέστου της, που περιέχει το βασικό 

πιστεύω της ένωσης. Οι πιο σημαντικές αρχές 
είναι: η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, η ηθική, η ανοχή, η δυναμική 
κοινωνικο-πολιτική δράση, ο διάλογος και η 

ποικιλομορφία, η ειρήνη και η δικαιοσύνη, και η 
διαπολιτισμική και διαθρησκευτική κατανόηση.   

 



Η ProMosaik e.V. χρειάζεται την 
Υποστήριξη σας ως Χορηγός 

Η ProMosaik eV χρειάζεται υποστήριξη από 
τους χορηγούς της για να χρηματοδοτήσει νέα 
άρθρα, δημοσιεύσεις, βιβλία και μεταφράσεις. 

Οι μεταφράσεις βιβλίων συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην προώθηση του 

διαπολιτισμικού και διαθρησκειακού διαλόγου 
και τη διάδοση ενός αυθεντικού πολιτισμού με 

βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα.   

 



ProMosaik eV σημαίνει 
 

Η ProMosaik eV ασχολείται με την παγκόσμια 
ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

επιζητώντας το διάλογο με διαφορετικές 
ομάδες και κοινωνικές τάσεις για την προώθηση 

ενός κόσμου που προάγει την ειρήνη με βάση 
τον αντι-ιμπεριαλισμό, την πολιτική τόλμη και 

την κοινωνικο-πολιτική πρωτοβουλία των απλών 
ανθρώπων οι οποίοι, σύμφωνα με τη ProMosaik 

eV είναι αυτοί που γράφουν ιστορία.    
  
 



Το Μωσαϊκό ως Επίτευγμα και 
Συνεχής Πρόκληση  

Στο σύμβολο του μωσαϊκού, η ProMosaik eV 
βλέπει την ποικιλομορφία των θρησκειών, των 

πολιτισμών και των γλωσσών σε μια 
ισορροπημένη και πολύχρωμη αλληλεπίδραση 

που αντιμετωπίζει καθημερινά μια νέα 
πρόκληση. Για τη ProMosaik eV το μωσαϊκό δεν 
είναι ένα τελικό προϊόν, αλλά μια καθημερινή 

προσπάθεια.   

  

 



Ο Ενιαίος Ακρογωνιαίος Λίθος:  
Ταυτότητα και Συνάντηση 

Για την ProMosaik e.V. η ενιαία πέτρα του 
μωσαϊκού αντιπροσωπεύει την ταυτότητα του 

ατόμου που δεν χάνει το χρώμα του/της κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης του/της με άλλες 

θρησκείες, πολιτισμούς και γλώσσες. Η 
ProMosaik e.V. πιστεύει στην ταυτότητα και 

αυτοσυνειδησία του ατόμου ως προϋπόθεση 
για τον κατανοητικό διάλογο.   

 



Η ProMosaik e.V. Παραμένει 
Αισιόδοξη  

 

Παρ΄ όλους τους πολέμους, τις συγκρούσεις και τις 
παρεξηγήσεις η ProMosaik e.V. πιστεύει στην 

οικοδόμηση μιας αυθεντικά ανεκτικής, δυναμικής 
κοινωνίας, στην οποία το χρώμα του δέρματος, η 
θρησκευτική συμμετοχή, η εθνική και πολιτισμική 
προέλευση δεν φτιάχνουν το άτομο ... αυτό που 

φτιάχνει το άτομο είναι οι πραγματικές ηθικές αξίες 
του/της, η συμπεριφορά και οι αρχές του/της, και η 

αξιοπρέπειά του/της.  

 



Η ProMosaik e.V. σημαίνει Αγώνα  

Η ProMosaik eV αντιτίθεται σε κάθε είδους 
καταπίεση, τη δουλεία, την παραβίαση των 

δικαιωμάτων των παιδιών και των γυναικών, 
την καταναγκαστική εργασία, τον ρατσισμό, τις 

διακρίσεις, τον αντισημιτισμού, και τη 
ισλαμοφοβία. Η ProMosaik eV αψηφά κάθε 

είδους δεξιού ριζοσπαστισμού και απαρτχάιντ.  



ProMosaik e.V.: ο διάλογος μέσω 
Μεταφράσεων Βιβλίων   

Για να στηρίξει τις δικές της μεταφράσεις βιβλίων, η 
ProMosaik e.V. μόλις άνοιξε το μεταφραστικό γραφείο 

ProMosaik Trans στο Φατίχ της Κωνσταντινούπολης. Τα 
βιβλία είναι ένα σημαντικό μέσο για τον 

διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο. Η γνώση 
σχετικά με το ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ με βοηθάει να ξεπερνώ τα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις.   

Τα βιβλία υποστηρίζουν τον αγώνα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την ειρήνη.   


