
Ελληνογερμανικές Ανταλλαγές 
Νέων - με νέους ορίζοντες! 
ειδική ελληνογερμανική έκδοση 2017
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Στις 26 Ιουλίου 2017 η Υπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουρ-
γείου Οικογένειας, Γυναικών, Τρίτης Ηλικίας και Νεολαίας, 

Δρ. Καταρίνα Μπάρλεϋ, και ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μά-
θησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της 
Ελλάδος, Παυσανίας Παπαγεωργίου, υπέγραψαν στο Βερολίνο 
μια διακρατική συμφωνία ως αρμόδια Υπουργεία για θέματα της 
νεολαίας. Αυτή προβλέπει την ίδρυση ενός Ελληνογερμανικού 
Ιδρύματος Νεολαίας έως το 2019. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί 
μια νέα εποχή για τις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων, διότι ένα 
Ίδρυμα Νεολαίας διασφαλίζει τη συνέχεια, την εξειδικευμένη συμ-
βουλευτική, την κατάρτιση και τη δικτύωση των διοργανωτών των 
ανταλλαγών, καθώς φυσικά και την απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Το γεγονός ότι ήδη υλοποιούνται πολυάριθμες δράσεις, οφείλε-
ται στο ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ομοσπονδιακού 
Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας 
(BMFSFJ) που έχει ως σκοπό την προώθηση των Ελληνογερμα-
νικών ανταλλαγών. Το ειδικό πρόγραμμα έχει από το 2016 χρη-
ματοδοτήσει περισσότερες από 200 ανταλλαγές, επιτυγχάνοντας 
μια αύξηση η οποία έχει ουσιαστική σημασία για τη θεσμοθέτηση 
ενός ιδρύματος νεολαίας. Επισημάνουμε το γεγονός αυτό ιδιαίτερα 
για όσους ανακαλύπτουν πλέον την Ελλάδα ως χώρα ανταλλαγής.

Στην ειδική ελληνογερμανική έκδοση 2017 ασχοληθήκαμε με τα 
ερωτήματα της δυναμικής που υπάρχει στις ελληνογερμανικές 
ανταλλαγές καθώς και τα οφέλη της για τους νέους ανθρώπους 
και τους ειδικούς. Για το σκοπό αυτό, ερωτήθηκαν μεταξύ άλλων 
οι συμμετέχοντες στο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας, στο 
οποίο τον Μάρτιο 2017 συναντήθηκαν περίπου 80 πρωταγωνιστές 
των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων, καθώς και εισηγητές και 
εισηγήτριες της θεματικής ημερίδας του Ομοσπονδιακού Υπουρ-
γείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας με θέμα 
Πολιτική Παιδεία στις Ελληνογερμανικές Ανταλλαγών Νέων , οι 
οποίοι/οποίες μας προσέφεραν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις κα-
θόλη τη διάρκεια των συζητήσεων της θεματικής ημερίδας. 

Ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά δώσαμε στις δράσεις και τη συμ-
βουλευτική για νέους και νέες από εκκλησιαστικούς φορείς. Σε μια 
Ελλάδα η οποία ακόμη μαστίζεται από την κρίση, οι ενορίες της 

εκκλησίας, συχνά αποτελούν ένα σημείο αναφοράς για τον προ-
σανατολισμό των νέων. Στην Γερμανία αυτό το ρόλο παίζουν οι 
μεγάλες εκκλησιαστικές ενώσεις νέων, οι οποίες διαθέτουν επίσης 
μακρά παράδοση στις διεθνείς ανταλλαγές, και με την Ελλάδα.

Στο επίκεντρο μπαίνουν όλο και περισσότερο ζητήματα, όπως 
«Πως περνάνε οι νέες και οι νέοι στις δύο χώρες;» και «Ποιο 
το όφελος για αυτούς από τις ανταλλαγές;». Είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικό, η γερμανική πλευρά να κατανοήσει, ποια κατάσταση 
επικρατεί στην Ελλάδα, τι απασχολεί τους νέους και τις νέες της 
Ελλάδος, ποια είναι τα όνειρά τους και για τι θέματα αγωνίζονται. 
Αυτή η θεματική ενότητα ονομάστηκε «Ελληνική Νεολαία».

Ένα Ίδρυμα Νεολαίας προωθεί πέραν των εξωσχολικών 
ανταλλαγών και τις σχολικές. Για τον λόγο αυτό λάβαμε σχετι-
κές πληροφορίες από την Υπηρεσία Παιδαγωγικών Ανταλλαγών 
(Pädagogischer Austauschdienst – PAD) και διαπιστώσαμε ότι 
στα πλαίσια των σχολικών ανταλλαγών υπάρχουν και  δυνατότη-
τες που αφορούν την μη τυπική μάθηση.

Στην ιστοσελίδα dija.de παρουσιάζονται συνεχώς επικαιροποι-
ημένα στοιχεία πιθανών εταίρων για δράσεις, δίδονται πληρο-
φορίες για εργαλεία χρηματοδότησης καθώς και μια γενικότερη 
ενημέρωση για θέματα πολιτικής για τη νεολαία στην Ελλάδα. Κι 
αυτό αποτελεί μέρος της ειδικής ελληνογερμανικής έκδοσης. Ως 
προς τη χρηματοδότηση των δράσεων, το Υπουργείο Οικογένει-
ας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας έχει εξελιχθεί σ’ ένα 
σπουδαίο εργαλείο για τις ελληνογερμανικές ανταλλαγές. Αυτό 
απευθύνεται ιδιαίτερα σ’ όσους επιθυμούν να επιλέξουν την Ελ-
λάδα ως εταίρο για ανταλλαγές. Σας προσκαλούμε όλους στις 
δράσεις αυτές, διότι υπάρχουν πολλά κοινά που περιμένουν να 
ανακαλυφθούν όπως και θέματα που διχάζουν και επιζητούν με-
λέτη και πρέπει να ξεπεραστούν, και τέλος, ζητήματα που μπο-
ρούν να εξερευνηθούν στην πορεία για μια κοινή Ευρώπη!

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους πολυάριθμους συγγραφείς κα-
θώς και το BMFSFJ, χωρίς του οποίου την χρηματοδότηση, η 
παρούσα έκδοση δεν θα μπορούσε να είχε εκδοθεί!

ειδική ελληνογερμανική έκδοση 2017 
Με τη συμφωνία που υπογράφηκε στις 26 Ιουλίου 2017 μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης 
Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για τις ανταλλαγές νέων από τις δύο χώρες. 
Ήδη υπάρχει μια πληθώρα κοινών θεμάτων: Ένταξη, επεξεργασία της κοινής μνήμης, πολιτική παιδεία, 
μια αλληλέγγυα Ευρώπη, προσφυγισμός και μετανάστευση. Στην ειδική ελληνικογερμανική έκδοση 2017 
διηγούνται συγγραφείς των δύο χωρών, πως τα θέματα αυτά υλοποιούνται στις διάφορες δράσεις και ποια 
είναι τα οφέλη για τους νέους και τις νέες. Επιπλέον, έχουμε συγκεντρώσει χρήσιμες πληροφορίες για εν 
δυνάμει εταίρους και δυνατότητες χρηματοδότησης για όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν προγράμματα 
στα πλαίσια των ανταλλαγών με την Ελλάδα. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ομάδα σύνταξης 
Natali Petala-Weber, Christian Herrmann, 
Katrin Schauer & Friedrich Kersting
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Το Youthorama
Το Όραμα Νέων Youthorama ιδρύθηκε το 2003  ως είναι 
αθλητικό,  πολιτιστικό και εκπαιδευτικό σωματείο και δραστη-
ριοποιείται στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη. 
Ο φορέας διοργανώνει ανοικτές μηνιαίες συναντήσεις νέων 
και υλοποιεί τις επιθυμίες για δράσεις που εκφράζονται από 
τους 50 και πλέον νέους και νέες ηλικίας 14-25 ετών στην 
πλειοψηφία τους. Μέσα στην τρέχουσα χρονιά υλοποιεί προ-
γράμματα Erasmus+ Νεολαία Ανταλλαγή Νέων και Δημιουρ-
γία Σύμπραξης Οργανώσεων, Council of Europe – European 
Youth Foundation Πιλοτική νεανική δράση τοπικής εμβέλειας, 
μακροπρόθεσμη συνεργασία με το Διεθνές Ίδρυμα Save the 
Dream που εδρεύει στο Κατάρ.  

Όλοι κερδίζουν
Το Όραμα Νέων Youthorama είναι ο δικαιούχος φορέας Ευ-
ρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Αθλητισμός με εταίρους 
από Ιταλία και Ισπανία. Στα πλαίσια του ετήσιου πλάνου δρά-
σης, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο 
μία μπάλα ποδοσφαίρου και για τυφλά παιδιά. Το πρόγραμμα 
αυτό κινείται σε τρεις πυλώνες: Δημιουργία εκπαιδευτικού ερ-
γαλείου για τα γενικά αλλά και ειδικά σχολεία Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στοχεύοντας στην ένταξη μέσω της καινοτόμας 

μπάλας και για τυφλά παιδιά. Παράλληλα, υλοποιείται η διε-
θνής καμπάνια «Όλοι Κερδίζουν» στοχεύοντας στην ευαισθη-
τοποίηση του κόσμου στη διαφορετικότητα και στην ένταξη 
όλων των ατόμων στις καθημερινές δράσεις. Ταυτόχρονα, το 
πρόγραμμα παρουσιάζεται σε διεθνή ιδρύματα για τη δωρεάν 
διάθεση σε τυφλά παιδιά και σχολεία χωρών ανά τον κόσμο. 
Ήδη δόθηκαν οι πρώτες μπάλες δωρεάν στους μαθητές και 
μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Τυφλών στη Θεσσαλονίκη 
και το επόμενο βήμα είναι η μαζική διάθεση σε εθνικό επίπεδο.

Η μπάλα στο Κατάρ 
Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε το Φεβρουάριο 2017 στη Ντό-
χα Κατάρ στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Ημέρας 
Αθλητισμού. Η δράση υποστηρίχτηκε από το διεθνές Ίδρυμα 
«Save the Dream», το οποίο ξεκίνησε μακροχρόνια συνερ-
γασία με το Youthorama σε θέματα ένταξης μέσω του αθλη-
τισμού. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Xavi 
Hernandez, πρώην παίκτης της Barcelona αλλά και πολλοί 
διάσημοι αθλητές και αθλήτριες που ζουν στο Κατάρ. 

Η εναρκτήρια δράση στην Ελλάδα υλοποιήθηκε στο 
Mediterranean Cosmos Mall, με τη συμμετοχή 120 νέων από 10 
χώρες οι οποίοι συμμετείχαν σε προγράμματα  Erasmus+ Νεο-

Μπάλα ποδοσφαίρου και για τυφλά παιδιά –  
ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο για όλους
Το Όραμα Νέων Youthorama στο Δήμο Πηλαίας Χωρτιάτη δημιούργησε για πρώτη φορά 
σε παγκόσμιο επίπεδο μία μπάλα ποδοσφαίρου και για τυφλά παιδιά. Ο Ελίας Μάστορας, 
πρόεδρος του Youthorama, περιγράφει πως η μπάλα για τυφλά παιδιά μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως μέθοδος ενσωμάτωσης και σε ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων. 

Ηλίας Μάστορας

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

λαίας της Ε.Μ.Σ. Ελλάδας – Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Το κοινό συμμετείχε 
διαδραστικά στις αθλητικές δράσεις ενώ η εκδήλωση καλύφθη-
κε ζωντανά από τη Δημόσια Τηλεόραση αλλά και με εκπομπές 
ειδικού περιεχομένου όπως «Έκτη Αίσθηση» και προβλήθηκε 
μονταρισμένο υλικό στις Ειδήσεις σε εθνική εμβέλεια.

Η μπάλα σε ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων 
Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού εργαλείου για την παρέμβαση σε γε-
νικά δημόσια σχολεία, με την υποστήριξη διεθνών Ιδρυμάτων 
είναι η άμεση προτεραιότητα του φορέα. Με όχημα τη μπάλα 
για όλους, ειδικά σχεδιασμένη και για τυφλά παιδιά, η πρόταση 
του Youthorama απευθύνεται και σε γερμανικούς φορείς που 
επιθυμούν να στηρίξουν την πρωτοβουλία νέων σε Ελλάδα ή/ 
και Γερμανία. Σκοπός είναι η ένταξη όλων των παιδιών στην 
τυπική και μη τυπική εκπαίδευση με στόχους τη δωρεάν δια-
νομή καινοτόμας μπάλας σε όλα τα τυφλά παιδιά αλλά και στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των δύο 
χωρών. Ο φορέας ευελπιστεί πώς με το παρόν άρθρο, θα ευαι-
σθητοποιηθούν φορείς που μοιράζονται κοινά οράματα με τους 
νέους και τις νέες του Youthorama. To αναμενόμενο αντίκτυπο 
δεν περιορίζεται μόνο σε όλα τα τυφλά παιδιά της χώρας αλλά 
και στις παρεμβάσεις σε δημόσια σχολεία. Ήδη έχουν εκπαιδευ-
τεί μαθητές και μαθήτριες 10 δημόσιων σχολείων Α/βάθμιας εκ-
παίδευσης ενώ το πρόγραμμα θα συνεχίζεται για όλη τη χρονιά. 

Η μπάλα στην τηλεόραση 
O Στράτος Χατζηαποστολίδης, Παραολυμπιονίκης στο Ποδό-
σφαιρο Τυφλών Αθήνα 2004 με την Ελληνική Εθνική Ομάδα και 
πρεσβευτής της μπάλας ποδοσφαίρου και για τυφλά παιδιά δή-
λωσε στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση: «Είναι μια μονα-
δική ευκαιρία να αγαπήσουν τα παιδιά τη μπάλα ποδοσφαίρου 
τυφλών, να μπορούν να παίξουν άφοβα καθώς θα μπορούν να 
την ακούν. Το πιο σημαντικό είναι ότι με το νέο αυτό εργαλείο 
ένταξης, θα μπορούν να παίξουν με άλλα παιδιά της ίδιας ηλι-
κίας που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα όρασης. Η μπάλα είναι 
ασφαλής καθώς δεν είναι βαριά για να τους δυσκολεύει ή να 
προκαλεί φόβο με την επαφή σε διάφορα σημεία του σώματος.» 
Ολόκληρη η παρουσίαση του σχεδίου στην Ελληνική Ραδιοφω-
νία Τηλεόραση, έχει τηλεφορτωθεί από την ΕΡΤ στο http://webtv.
ert.gr/ert3/06mai2017-ekti-esthisi-o-arithmos-112-ke-bales-gia-
tifla-pedia/. Στην ίδια εκπομπή, μίλησε και ο δεύτερος πρεσβευ-
τής της μπάλας ποδοσφαίρου και για τυφλά παιδιά, Δήμαρχος 
Πυλαίας Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καιτεζίδης, ο οποίος επισήμανε τη 
σημαντική συμβολή του καινοτόμου εργαλείου για την εξασφά-
λιση πλήρους ένταξης στο παιχνίδι για όλα τα παιδιά, τυφλά και 
μη και για το λόγο αυτό αξίζει η στήριξη για τη δωρεάν διανομή 
σε διεθνές επίπεδο από οργανώσεις και Ιδρύματα.

Η μπάλα στο 2ο Ελληνογερμανικό 
Φόρουμ Νεολαίας
Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια επι-
μέρους συζητήσεων στα πλαίσια του 2ου Ελληνογερμανικού 
Φόρουμ Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την ανεύρεση 
εταίρων και προγραμμάτων στήριξης της πρωτοβουλίας. Ο 

Πρόεδρος του Οράματος Νέων ήταν μέλος της εκπαιδευτικής 
ομάδας ενώ συμμετείχε στο Φόρουμ και νεανικό μέλος από το 
Youthorama. Όπως σχολίασε η συμμετέχουσα Αρετή Βασμα-
τζόγλου, 22 χρονών, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για το Φό-
ρουμ: «The 2nd bilateral Greek-German Youth Forum that took 
place in Thessaloniki, 5-8 March, 2017, aimed at gathering youth 
workers from the two countries in order to work with each other, 
explore opportunities for future cooperation, promote their youth 
activities and share best practices […]. The Forum focused on 
social inclusion and how international youth work can contribute 
to social participation. Participants had the opportunity to 
discuss topics such as: inclusion of refugees, migrants and 
their descendants in society, intolerance, xenophobia and 
racism as subjects of youth exchanges, youth unemployment, 
youth participation and vocational training. Youthorama took 
part actively in the forum and has already agreed upon the 
implementation of a ‚triangle‘ project between Thessaloniki, 
Athens and Germany based on young people with disabilities.»

Η μπάλα στην Γερμανία 
Η μοναδική μπάλα και για τυφλά παιδιά θα παρουσιαστεί και 
σε παράλληλες δράσεις στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Ποδοσφαίρου Τυφλών στο Βερολίνο, 17-27/8/2017. Ευ-
ελπιστούμε πώς μέχρι τότε, θα έχει βρεθεί εταίρος από τη Γερ-
μανία που θα μοιραστεί το κοινό όραμα ώστε να μοιραστούν 
δωρεάν μπάλες και σε τυφλά παιδιά και σε νέους και νέες σε 
προγράμματα ανταλλαγής. Ήδη οι πρώτες εντυπώσεις από τη 
δωρεάν διανομή σε κάθε μαθητή/ μαθήτρια του Δημοτικού Σχο-
λείου Τυφλών Θεσσαλονίκης ήταν ανεπανάληπτες. Όπως δή-
λωσε η συντονίστρια του σχεδίου Erasmus+ Sport, 15 παιδιά 
έλαβαν από μία μπάλα ως εργαλείο αυτονομίας στο σχολείο 
αλλά και στις καθημερινές δραστηριότητές τους. Θα ακολουθή-
σει εργαστήρι για όλα τα παιδιά με την καθοδήγηση του Παρα-
ολυμπιονίκη στο Ποδόσφαιρο Τυφλών ώστε να μεγιστοποιηθεί 
η χρησιμότητα της καινοτόμας αυτής μπάλας. Οι μαθητές και 
οι μαθήτριες θα ανταλλάξουν απόψεις και ο στόχος είναι η δω-
ρεάν διανομή σε όλα τα παιδιά της Ελλάδας, το Σεπτέμβριο 
2017. Την εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Θεσσαλο-
νίκης τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος και Διοικητής 
του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Αποκατάστασης  Τυφλών Κ.Ε.Α.Τ.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δίγλωσσο site του 
φορέα www.youthorama.gr αλλά και στη δίγλωσση ιστοσελί-
δα του εκπαιδευτή και υπεύθυνου του Οράματος Νέων Ηλίας 
Μάστορα www.e-mastoras.eu 

Ο Ηλίας Μάστορας είναι πρόεδρος του Youthorama 
στον δήμο Πηλαίας Χωρτιάτη. Καλλιεργώντας τις έξι ικα-
νότητες ενός εκπαιδευτή νέων, έχτισε μια εκπαιδευτική 
«comfort zone» στα θέματα πολιτικών νεολαίας, εκπαί-
δευσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκπαιδευτικού κύκλου 
κατάρτισης και αξιολόγησης Ευρωπαϊκής Εθελοντικής 
Υπηρεσίας και σχεδίων όπου η Μη Τυπική συναντά την 
Τυπική Εκπαίδευση, τον Αθλητισμό και την  Ένταξη.

 http://webtv.ert.gr/ert3/06mai2017-ekti-esthisi-o-arithmos-112-ke-bales-gia-tifla-pedia/
 http://webtv.ert.gr/ert3/06mai2017-ekti-esthisi-o-arithmos-112-ke-bales-gia-tifla-pedia/
 http://webtv.ert.gr/ert3/06mai2017-ekti-esthisi-o-arithmos-112-ke-bales-gia-tifla-pedia/
http://ww.youthorama.gr
http://www.e-mastoras.eu
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Το κλειδί για την αλληλοκατανόηση των λαών είναι η φω-
τιά ή καλύτερα το άναμμα της φωτιάς. Αυτή η πεποίθηση 

μου άλλαξε την προοπτική με την οποία βλέπω τη ζωή. Σε 
μια εποχή όπου οι ιδέες εξαπλώνονται με ταχύτητα  φωτός 
σε όλο τον κόσμο και μπορούν να βρουν στέγη σε εκατομμύ-
ρια εγκεφάλους, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να τις 
αναπτύξουμε. Αυτό σηματοδοτεί μια αλλαγή για κάθε είδους 
συναντήσεις, για κάθε είδους ιδέες. Αυτό που θέλουμε να δη-
μιουργήσουμε εξαρχής, θα μπορούσε να είναι μια ιδέα, ένας 
ιδιαίτερος τρόπος θεώρησης των πραγμάτων, ένα νοητικό κα-
τασκεύασμα που θα μας συντροφεύει και θα το εκτιμάμε, κάτι 
που κατά κάποιον τρόπο θα αλλάξει τη ζωή μας. Αυτό ακρι-
βώς συνέβη και στο 2ο Ελληνο-Γερμανικό Φόρουμ Νεολαίας 
2017 στη Θεσσαλονίκη.

Το ιδιαίτερο στο Φόρουμ Νεολαίας δεν ήταν τόσο η σκέψη 
να βρεθούν Γερμανοί μαζί με Έλληνες σε ένα πλαίσιο που 
υποστηρίχθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 
και το Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και 
Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 
Το ιδιαίτερο σε αυτό ήταν μάλλον ότι επρόκειτο για ένα πλαί-
σιο όπου άνθρωποι πολύ διαφορετικών ειδικοτήτων είχαν τη 

δυνατότητα να συναντηθούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες. 
Αυτή η αμοιβαία ανταλλαγή γόνιμων στοιχείων κατόρθωσε να 
κινητοποιήσει κάτι. Μια διμερής συγκριτική θεώρηση μας εξοι-
κειώνει με διαφορετικές αντιλήψεις και αναπαραστάσεις του 
πνευματικού και φυσικού κόσμου. Αυτό προϋποθέτει βέβαια 
να έχουμε περιέργεια για το ξένο στοιχείο, διάθεση να αλλά-
ξουμε την οπτική μας και ενδεχομένως διάθεση να μετασχη-
ματίσουμε τις προκατειλημμένες  αντιλήψεις μας. Το Φόρουμ 
Νεολαίας κατέδειξε πώς σύλλογοι, οργανώσεις, ινστιτούτα 
μπορούν να συμβάλλουν σε μια αλλαγή της δημόσιας εικό-
νας, παρουσιάζοντας νέα κόνσεπτ γερμανο-ελληνικών συνα-
ντήσεων με μια έννοια διαπολιτισμική. 

Έχουμε συνηθίσει να γίνεται μάλλον άνωθεν αυτή η αλλαγή 
της δημόσιας εικόνας, δεν έχουμε όμως συνηθίσει στο γεγο-
νός να μπορούμε κι εμείς να την συνδιαμορφώνουμε και να 
την συναποφασίζουμε. Το μη κερδοσκοπικό σωματείο Vision 
Network Athens έχει ένα όραμα: να συνδιαμορφώνει η κοι-
νωνία των πολιτών την πολιτιστική πολιτική. Και ακριβώς σε 
αυτό το σημείο έγκειται ο ρόλος της δραστηριοποίησης των 
πολιτών. Το Vision Network Athens, Ελληνο-γερμανικές Συ-
ναντήσεις, είναι ένα νεοϊδρυθέν μη κερδοσκοπικό σωματείο, 

Vision Network Athens: «Η κοινωνία των πολιτών 
είναι εδώ και έχει να πει πολλά»
Το Vision Network Athens συμμετείχε τον Μάρτη 2017 για πρώτη φορά στο Ελληνο-
γερμανικό Φόρουμ Νεολαίας, όπου και κατάφερε να σχεδιάσει ήδη τέσσερα προγράμ-
ματα σε συνεργασία με γερμανικούς φορείς. Η Μαρία Μελίνα Λαϊνά περιγράφει την 
σημασία του Φόρουμ για το Vision Network Athens, ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, το 
οποίο ενεργοποιείται στον τομέα των ελληνογερμανικών πολιτιστικών ανταλλαγών.  

Μαρία Μελίνα Λαϊνά
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το οποίο έχει ως βάση τις ελληνο-γερμανικές σχέσεις στους 
τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των επιστημών. 
Αφετηρία του σωματείου είναι η επίγνωση ότι το διεθνές φρό-
νημα, η αλληλοκατανόηση των λαών, η κοινωνική ένταξη και 
η ανεκτικότητα θα έπρεπε να είναι υπαρξιακής σημασίας. 
Όπως είναι μεγίστης σημασίας και η ανάπτυξη μιας κοινής 
ευρωπαϊκής συνείδησης. 

Κι αυτό είναι που επιτεύχθηκε στο 2ο Ελληνογερμανικό Φό-
ρουμ Νεολαίας. Το όραμα του Φόρουμ ώθησε τους συμμε-
τέχοντες να βγουν έξω από το παράθυρο, να αναρριχηθούν 
στον κόσμο του «άλλου», τους έδωσε καινούρια γυαλιά μέσα 
από τα οποία αναγνώρισαν το ασυνήθιστο στο συνηθισμένο, 
και μάλιστα το τυπικά γερμανικό στοιχείο στο ελληνικό και 
αντίστοιχα το τυπικά ελληνικό στοιχείο στο γερμανικό. Το Φό-
ρουμ οργάνωσε ένα είδος ταξιδιού που οδήγησε στην ανα-
κάλυψη, στον τρόπο αντίληψης και επεξήγησης του κόσμου 
του «άλλου», στη συνύπαρξη, στη συμμετοχή. Οι συμμετέ-
χοντες οδηγήθηκαν σε έναν κοινό τόπο όπου απόλαυσαν την 
ανταλλαγή εμπειριών και όπου είχαν τη δυνατότητα και την 
ευκαιρία να ανακαλύψουν το σημείο εκκίνησης μιας μελλοντι-
κής ελληνο-γερμανικής συνεργασίας, γεγονός που χτίζει αν-
θεκτικές γέφυρες ανάμεσα στους λαούς. Σαν να επρόκειτο για 
μια σιωπηλή επανάσταση εκ μέρους των συμμετεχόντων που 
επεδίωξαν να δημιουργήσουν έναν κόσμο στον γερμανόφωνο 
και ελληνόφωνο χώρο σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας 
των πολιτών. Διάχυση ιδεών, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν 
να μετατραπούν σε πνευματικό αγαθό, σε υπεραξία.

Τι σκέψεις κάνετε σε αυτό το σημείο; Θα περιγράφατε την πα-
ραπάνω κατάσταση σχετικά με τις ελληνο-γερμανικές σχέσεις 
φρικτή ή ενδιαφέρουσα; Μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να 
απαντήσετε, διότι απ’ ό,τι φάνηκε, σε πολλές ομάδες στο Φό-
ρουμ Νεολαίας επικράτησε μια συγκεκριμένη μορφή κοινω-
νικής συνδιαλλαγής: η αφήγηση. Η αφήγηση εμπειριών, δυ-
σλειτουργιών και μελλοντικών σχεδίων εργασίας. Πώς λοιπόν 
να μιλήσουμε για χάσιμο χρόνου, όταν έχουμε να κάνουμε 
με «δώρα»; Για την ακρίβεια αποκομίσαμε τα συγκεκριμένα 
δώρα: γνώσεις, μαθήματα, νέες προοπτικές, βαθύτερα αίτια 
ή και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτό το ταξίδι δια 
μέσου του 2ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας, μέσα 
από το βιωματικό και μορφωτικό του βασικό πρόγραμμα, το 
πρόγραμμα επί τόπου επισκέψεων, αλλά και μέσα από τα 
διαλείμματα δικτύωσης έδωσε ένα πειστικό μάθημα σε σχέση 
με τις διμερείς σχέσεις ανάμεσα στη Γερμανία και την Ελλάδα: 
Η κοινωνία των πολιτών είναι εδώ και έχει πολλά να πει. Κάθε 
σταθμός αυτού του ταξιδιού είχε αναπτυχτεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε οι συμμετέχοντες δεν επωφελήθηκαν μόνο από το πε-
ριεχόμενο, αλλά ένιωσαν σαν να συμμετέχουν σε μια διαρκή 
διαδικασία. Νέο επίκεντρο αυτής της κοινωνικής συνύπαρξης 

ήταν η «φωτιά», με την έννοια του πάθους και των εσωτε-
ρικών αναγκών των ενεργών πολιτών, οι οποίοι στη λάμψη 
και τη ζεστασιά της αναγνώρισαν κοινούς άξονες επικοινω-
νίας ως κλειδί για την αλληλοκατανόηση των λαών, ονειρεύ-
τηκαν κοινή πορεία και προσπάθησαν να βελτιώσουν τυχόν 
δυσλειτουργίες. Με αυτή την έννοια το 2ο Ελληνογερμανικό 
Φόρουμ Νεολαίας 2017 στη Θεσσαλονίκη  άλλαξε την οπτική 
των συμμετεχόντων αναφορικά με το μέλλον και την αειφορία 
στις γερμανο-ελληνικές σχέσεις.

Θα έπρεπε, αν μη τι άλλο θα ήταν καλό, τέτοιου είδους φό-
ρουμ να υπάρχουν ως χώροι ανταλλαγής σκέψεων. Αυτό 
που όλοι διαπιστώσαμε ήταν το εξής: «Όλοι έχουμε κάτι να 
πούμε», κι αυτό θα το κρατήσουμε σε κάθε περίπτωση. Μας 
δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να επιδρούμε στα πράγ-
ματα, και όχι μόνο επειδή προσεγγίζουν ανθρώπους, αλλά 
επειδή πυροδοτούν συζητήσεις και ενθαρρύνουν τους συμμε-
τέχοντες να βγουν από τη βολή τους, να θέσουν στον κόσμο 
ερωτήματα και να δώσουν ερεθίσματα για σκέψη, γεγονότα 
που στην ουσία ωθούν και στηρίζουν τη βιωσιμότητα. 

Ραντεβού στην Κολωνία το 2018 στο επόμενο Φόρουμ Νεο-
λαίας.

Για ιδέες, προτάσεις, ερωτήσεις:
Ε-mail: visionnetworkathens@gmail.com
Facebook: Vision Network Athens

H Μαρία Μελίνα Λαϊνά είναι 
καθηγήτρια γερμανικών στο δημό-
σιο ενώ διεξάγει την διδακτορική της 
έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβή-
τρια ΥΔΔΑΔ, ιδρύτρια και πρόεδρος 
του μη κερδοσκοπικού σωματείου 
Vision Network Athens

Φωτογραφία: ιδιωτική

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

https://www.facebook.com/visionnetworkathens/


G2RED – Νέοι και πολυπολιτισμικοί
Το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity (G2RED) συμμετείχε το Μάρτη 2017 
στο 2ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας στην Θεσσαλονίκη, στο οποίο εκπρόσω-
ποι οργανώσεων νέων από την Ελλάδα και την Γερμανία ασχολήθηκαν με το θέμα της 
ένταξης νέων. Ο Θανάσης Τσαλδάρης, Project Manager στο G2RED, παρουσιάζει τις 
δράσεις της οργάνωσης και την συνεργασία της με την Γερμανία.

Θανάσης Τσαλδάρης 
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Το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity (G2RED) 
ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2006 στην αρχή άτυπα, 

ως ομάδα δρόμου αποτελούμενη από παιδιά δεύτερης γε-
νιάς μεταναστευτικής καταγωγής. Η κύρια διεκδίκηση ήταν η 
ισότιμη συμμετοχή τους στην ελληνική κοινωνία, πράγμα το 
οποίo κερδήθηκε με τους νόμους για την ελληνική ιθαγένεια 
που ψηφίστηκαν το 2010 και 2015 με το G2RED να αποτελεί 
την κύρια ομάδα πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση. Σταδιακά 
μετεξελίχθηκε σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δρα-
στηριοποιείται στο κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ιδιαίτερα στο προσφυγικό/μεταναστευτικό και τον τομέα της 
ένταξης. 

Η Ελλάδα αποτελούσε και αποτελεί μέχρι σήμερα σημαντικό 
κόμβο μετακίνησης ανθρώπων από και προς την Ευρώπη 
δεχόμενη καθημερινά σημαντικούς αριθμούς μεταναστών, 
αιτούντων άσυλο και προσφύγων. Ιδιαίτερα τα τελευταία δύο 
χρόνια και με την πρόσφατη κρίση στη Συρία οι μετακινήσεις 
αυξήθηκαν σημαντικά με την Ελλάδα να έχει δεχθεί πάνω 
από ένα εκατομμύριο νέους ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν 
από τη χώρα για να μεταβούν προς άλλες χώρες. Υπολογίζε-
ται ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα βρίσκονται περίπου οι 60.000 
από αυτούς, με την πλειοψηφία να είναι γυναίκες και ανήλικα 
και να διαμένουν στα camps και σε άλλες οργανωμένες ή μη 

δομές. Στο πολιτισμικό πάζλ της χώρας προστίθενται και οι 
μετανάστες, οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες καθώς και τα 
παιδιά της δεύτερης γενιάς μεταναστών που βρίσκονταν ήδη 
εδώ από προηγούμενα χρόνια.

Η πλειοψηφία όλων αυτών των ανθρώπων είναι νέοι και νέες 
και αντιμετωπίζουν όλες τις δυσκολίες της ένταξης και της εν-
σωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία. Η πρόσβαση σε ποιο-
τική στέγη και τροφή  είναι δυσχερής. Η αγορά εργασίας δεν 
προσφέρει τις ευκαιρίες και την ανοχή στη διαφορετικότητα 
που κάθε δημοκρατικός πολίτης θα περίμενε. Όλες οι νομικές 
διαδικασίες απόκτησης εγγράφων αποδεικνύονται εξαιρετικά 
χρονοβόρες και δαιδαλώδεις. Η ελληνική κοινωνία κάποιες 
φορές εμφανίζεται φιλόξενη αλλά και πολλές άλλες δείχνει 
το σκληρό πρόσωπό της με τα κρούσματα έκδηλου ή άδη-
λου ρατσισμού και διακρίσεων να μην είναι ασυνήθιστα.  Ένα 
εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημά είναι η ισότιμη πρόσβαση σε 
ποιοτική δωρεάν πληροφορία και υπηρεσίες. Αυτό το κενό έρ-
χεται να αναπληρώσει ο δικός μας οργανισμός.

Το G2RED αντιμετωπίζει το ζήτημα της ένταξης αυτών των 
ανθρώπων στη συνολική του διάσταση ανταποκρινόμενο 
στην πραγματικότητα ότι πολλοί εξ αυτών θα παραμείνουν 
τελικά στην Ελλάδα. Για αυτό το λόγο αναλαμβάνουμε νομι-

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
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κή συμβουλευτική σε μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες 
άσυλο, καθώς και διασύνδεση με την υπηρεσία ασύλου και 
βοήθεια καθ’ όλη την πορεία του εκάστοτε αιτήματος ασύλου, 
άδειας παραμονής ή ιθαγένειας. Στις υπηρεσίες του G2RED 
συγκαταλέγεται και η εργασιακή συμβουλευτική που παρέχε-
ται προς τους συγκεκριμένους πληθυσμούς με εντυπωσιακά 
αποτελέσματα και σημαντικά ποσοστά επιτυχίας.

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, το ζήτημα της ένταξης 
αντιμετωπίζεται από το G2RED σφαιρικά και συνολικά. Γι’ 
αυτό δραστηριοποιείται επίσης και σε διάφορες εκπαιδευτι-
κές δραστηριότητες, καμπάνιες, αλλά και στη διεκδίκηση αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. Εσχάτως ξεκίνησε και τη λειτουργία 
ξενώνα στην Αθήνα όπου φιλοξενούνται ανήλικοι πρόσφυγες 
12-18 ετών, προσπαθώντας να δημιουργήσει τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες για τα παιδιά και να κάνει το όραμα για μια 
ανεκτική και πολυπολιτισμική κοινωνία πράξη.

Συνεργασία με την Kreuzberger Kinderstiftung 
στον τομέα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
Στο κομμάτι των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ξεκίνησε και 
η συνεργασία με τη Γερμανία. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα 
Kreuzberger Kindestiftung το G2RED έτρεξε κατά το σχολι-
κό έτος 2016-2017 μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαστήρια 
απευθυνόμενο σε μαθήτριες και μαθητές Γυμνασίου και Λυ-
κείου της Αθήνας. Σκοπός αυτών των εργαστηρίων ήταν οι 
μαθήτριες/μαθητές να εξοικειωθούν με την ιδέα της διαφορε-
τικότητας και της πολυπολιτισμικότητας και να περιοριστούν 
τα φαινόμενα του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας 
και των κοινωνικών διακρίσεων γενικότερα. Συνολικά συμμε-
τείχαν πάνω από 750 μαθητές και μαθήτριες. 

Η G2RED στο 2ο Ελληνογερμανικό 
Φόρουμ Νεολαίας 
Στα πλαίσια αυτά η οργάνωση έλαβε μέρος  στο 2ο Ελλη-
νογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη. Μέσω της 
συμμετοχής δόθηκε η δυνατότητα να υπάρξει επαφή με ορ-
γανώσεις που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στη Γερμανία. Συζητήθηκαν καλές  πρακτικές που έχουν 
αναπτυχθεί στις δύο χώρες, υπήρξε κοινή συμμετοχή σε ερ-
γαστήρια και πάνελ συζητήσεων. Πολλές οργανώσεις που 
ασχολούνται με τις νέες και τους νέους και στις δύο χώρες για 
πρώτη φορά κατάφεραν να αναπτύξουν κοινές συνεργασίες 
και δράσεις. Ήδη και η δική μας οργάνωση συζητά και σχε-
διάζει projects από κοινού με οργανώσεις που εδρεύουν στη 
Γερμανία και αφορούν την ανταλλαγή, εκπαίδευση και συνερ-
γασία νέων και είναι κοντά στην υποβολή των προτάσεων.

Οι στόχοι αυτών των κοινών δράσεων έχουν να κάνουν με την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί στους 
διαφόρους τομείς από κάθε ΜΚΟ αλλά και στην ενδυνάμωση 
των δεσμών των νέων των δύο χωρών μέσα από τη συνερ-
γασία, την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών, την εκπαίδευση 
και την αλληλεγγύη μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυσκολίες που 
υπάρχουν σε σχέση με τις γερμανικές NGO είναι οι διαφορές 
που υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα, αλλά κυρίως στη χρημα-
τοδότηση, την οργανωσιακή κουλτούρα, την τεχνογνωσία και 
την εμπειρία που αυτές έχουν και σίγουρα αποτελεί μεγάλη 
πρόκληση η συνεργασία μαζί τους σε όλα τα επίπεδα. 

Πέραν αυτών των μικροδιαφορών όμως, ιδιαίτερα το πεδίο 
των ΜΚΟ είναι ένα πεδίο που περισσότερο ή λιγότερο έχει 
κοινές αξίες και εστιάζει πρώτα στον άνθρωπο, οπότε υπάρ-
χει ήδη ένα υψηλό επίπεδο αλληλοκατανόησης και συνεργα-
τικής κουλτούρας για την επίτευξη των κοινών μας στόχων. 
Για παράδειγμα, στον τομέα της ένταξης των μεταναστών που 
δραστηριοποιείται πολύ το G2RED, οι στόχοι είναι απολύτως 
κοινοί με τις αντίστοιχες ΜΚΟ της Γερμανίας. Σε ένα ανταγω-
νιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον για παράδειγμα, κάτι τέ-
τοιο δε θα συνέβαινε και το κάθε υποκείμενο θα προσπαθού-
σε να επιβληθεί επί του «ανταγωνιστή» του. Κάτι τέτοιο στην 
περίπτωση των ΜΚΟ, δε συμβαίνει και οι αξίες είναι κοινές, 
οπότε μπορεί κανείς να μιλάει για ένα ανώτερο επίπεδο συ-
νεργασίας μακριά από αγκυλώσεις αυτού του τύπου.

Συμπερασματικά, η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί 
στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα έχει οδη-
γήσει  στο σημείο όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός ωφελούμε-
νων, οι οποίοι αναγκαστικά θα πρέπει να εξυπηρετηθούν από 
τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς το επίσημο ελληνι-
κό κράτος εμφανίζεται υπερβολικά αργό και επιφανειακό στην 
προσέγγισή του. Οι ελληνικές ΜΚΟ γενικότερα καλούνται να 
βοηθήσουν αυτό τον όγκο ανθρώπων χωρίς να έχουν πάντα 
την απαραίτητη οργάνωση, τεχνογνωσία, χρόνο ή μέσα. Σε 
αυτό το τοπίο η συνεργασία με τις γερμανικές οργανώσεις 
και η συμμετοχή σε αυτό το φόρουμ μόνο ευκαιρία μπορεί να 
αποτελεί για τον τομέα ενασχόλησης του G2RED.

Ο Θανάσης Τσαλδάρης είναι 
Project Manager στο Generation 
2.0 for Rights, Equality & Diversity 
(G2RED). Πήρε το πτυχίο του από 
το τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου. Αγωνίζεται για μία 
κοινωνία ίσων δικαιωμάτων και ίσων 
ευκαιριών προσπαθώντας να επιφέ-

ρει μια βιώσιμη κοινωνική αλλαγή μέσα από τη συμμετοχή 
του στο G2RED. 
Φωτογραφία: G2RED

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
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«Η Πολιτική Παιδεία έχει σκοπό να διαπαιδαγωγήσει 
υπεύθυνους ενήλικες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

κατανοούν την πολιτική, να συμμετέχουν στη διαμόρφωσή 
αυτής και τέλος, να στηρίζουν τη δημοκρατία», εξηγεί ο κος 
Καρπουχτσής, πολιτικός επιστήμονας από το Βερολίνο. Η 
εισήγησή του έχει ως θέμα την Πολιτική Παιδεία και την Πο-
λιτική Παιδεία των νέων στην Ελλάδα. Πριν όμως μελετήσει 
κανείς την Ελλάδα, θα πρέπει να έχει συνείδηση της οπτικής 
γωνίας, από την οποία εξετάζει την χώρα του Νότου.   

Αν εξετάσουμε την Πολιτική Παιδεία στην Γερμανία, διαπι-
στώνουμε ότι γίνονται πολλά σ’ αυτή την κατεύθυνση. Μέσω 
του Ομοσπονδιακού Κέντρου Πολιτικής Παιδείας, των πολι-
τικών ιδρυμάτων, των ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων διαμορ-
φώνεται ένα πολύπλευρο τοπίο της Πολιτικής Παιδείας στην 
Γερμανία. Για πολλούς δημότες και δημότισσες αυτό είναι αυ-
τονόητο, ωστόσο δεν αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τα λοιπά 
κράτη μέλη της Ε.Ε., και για την Ελλάδα. Η Γερμανία είναι μια 
ιδιαίτερη περίπτωση και η υψηλή προτεραιότητα που έχει η 
Πολιτική Παιδεία σχετίζεται με την πρόσφατη ιστορία του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Εάν εξετάσει κανείς την Ελλάδα με τα 
«μάτια της Γερμανίας», μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση 
ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει σχεδόν καμία Πολιτική παιδεία. 
Αυτό ωστόσο δεν ισχύει: η Πολιτική Παιδεία είναι οργανωμένη 
διαφορετικά απ’ ότι στην Γερμανία.

Η Πολιτική Παιδεία στην Ελλάδα  είναι μέρος 
της σχολικής ύλης
Η Πολιτική Παιδεία είναι αναπόσπαστο μέρος του Ελληνικού 
Συντάγματος και τα περιεχόμενα της καθορίζονται νομοθετι-
κά. Συνεπώς, η Πολιτική Παιδεία είναι καθήκον του κράτους 
και ξεκινάει από την 5η δημοτικού. Το μάθημα ονομάζεται 
«Πολιτική Παιδεία» και διδάσκεται στην 5η και 6η τάξη του 
δημοτικού σχολείου, και συνεχίζει άλλο ένα έτος στο Γυμνάσιο 
(1η έως 3η Γυμνασίου του ελληνικού σχολικού συστήματος) 
και ένα έτος στο λύκειο (1η έως 3η Λυκείου του ελληνικού 
σχολικού συστήματος). Αν αυτό επαρκεί, αν είναι πολύ ή λίγο 
– αυτό αποτελεί διαφορετικό ζήτημα. 

Για τα περιεχόμενα του σχολικού μαθήματος αρμόδιο είναι το 
Ινστιτούτο Πολιτικής Παιδείας, το οποίο παρέχει συμβουλές 
στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. Το Ινστιτούτο κάνει 
έρευνα, συγκροτεί περιεχόμενα και μεθόδους, δεν εκπληρώ-
νει όμως το ίδιο εκπαιδευτικό έργο του κράτους, που σημαίνει 
ότι ασχολείται με το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας, αλλά δεν 
προσφέρει σεμινάρια για το ευρύ κοινό. 

Πολιτικά Ιδρύματα και Think Tanks στην Ελλάδα
Ο κος Καρπουχτσής ξεκινώντας την παρουσίαση του κάνει 
την εξής διαπίστωση: στην Ελλάδα δεν υπάρχουν θεσμοί, 
π.χ. ιδρύματα, που να έχουν τη σαφή εντολή για την Πολιτική 

Hμερίδα Πολιτική Παιδεία στις Ελληνογερμανικές 
Ανταλλαγές Νέων: Πολιτική Παιδεία στην Ελλάδα 
– Ιστορία, Δομές, Περιεχόμενα
Πως λειτουργεί η Πολιτική Παιδεία (νέων) στην Γερμανία και στην Ελλάδα; Ενώ εδώ 
υπάρχει ένα διευρυμένο δίκτυο ιδρυμάτων και ΜΚΟ, στην Ελλάδα η Πολιτική Παιδεία 
αποτελεί καθήκον του κράτους, εξηγεί ο Χαράλαμπος Καρπουχτσής, πολιτικός επιστή-
μονας. Στην εισήγησή του, ο κος Καρπουχτσής, εξηγεί τις δομές της Πολιτικής Παιδείας 
στην Ελλάδα και μιλάει για το «Πάρκο της Συμφιλίωσης» και την έννοια των εορτών και 
των ημερών μνήμης. 

Μπάμπης Καρπουχτσής

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
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Παιδεία νέων ή την Πολιτική Παιδεία γενικότερα. Ο νεαρός 
πολιτικολόγος αναφέρει διάφορα ελληνικά πολιτικά ιδρύματα 
και Think Tank, μεταξύ των οποίων το EΛΙΑΜΕΠ (Ελληνικό 
Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής). Αυτό συμ-
βουλεύει την κυβέρνηση σ’ ορισμένες υποθέσεις, οργανώνει 
ημερίδες και σεμινάρια και αναφέρει στο καταστατικό του, την 
Πολιτική Παιδεία ως σκοπό. Η Ελλάδα δεν διαθέτει φορείς δι-
οργάνωσης ημερίδων και θεσμούς παιδείας, όπως αυτοί είναι 
γνωστοί στην Γερμανία. Κανένα από αυτά τα Think Tanks δεν 
διαθέτει μια συγκεκριμένη εντολή παροχής περιεχομένων Πο-
λιτικής Παιδείας στους πολίτες. Όχι μόνο δεν δίδεται η εντολή, 
αλλά δεν υπάρχουν και σχετικά κονδύλια. 

Ο κος Καρπουχτσής αναφέρεται και στα πολιτικά ιδρύμα-
τα που προσκρούονται στα πολιτικά κόμματα της Ελλάδος. 
Ο ίδιος τα κρίνει αυστηρά και δεν βλέπει ομοιότητες με τα 
γερμανικά πολιτικά ιδρύματα. Τα ελληνικά πολιτικά ιδρύματα 
υποφέρουν όχι μόνο από την έλλειψη πόρων λόγω της αυ-
στηρής λιτότητας αλλά και από μια δική τους ταυτότητα, λέει ο 
Καρπουχτσής. Αυτά λειτουργούν κυρίως ως υποκαταστήματα 
των κομμάτων, οργανώνουν εκδηλώσεις μόνο για τα κομματι-
κά μέλη, τους φίλους του κόμματος και τα στελέχη του. Η προ-
σφορά δεν απευθύνεται στο ευρύ κοινό και ο χαρακτήρας των 
σεμιναρίων και ημερίδων ακολουθεί την κομματική γραμμή. 

Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης
Όμως δεν είναι όλα τόσο αρνητικά όσο φαίνοντται. «Η Πολιτι-
κή Παιδεία είναι μια διαδικασία χειραφέτησης. Μια διαδικασία 
αργή και δύσκολη η οποία απαιτεί πολύ δύναμη», τονίζει ο 
κος Καρπουχτσής και παρουσιάζει ένα θετικό παράδειγμα της 
Πολιτικής Παιδείας στην Ελλάδα: το Πάρκο Εθνικής Συμφι-
λίωσης (http://www.grammos-pes.gr). Αυτός ο εκπαιδευτικός 
τόπος δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα για τον Κοινοβουλευτι-
σμό και τη Δημοκρατία της Βουλής των Ελλήνων. Στο όρος 
Γράμμος, στη Δυτική Μακεδονία, βρίσκεται μια προστατευ-
μένη περιοχή, το επονομαζόμενο πάρκο, το οποίο διαθέτει 
εστιατόριο, βιβλιοθήκη, αίθουσες σεμιναρίων και 60 δωμάτια. 
Αυτό αποτελεί για την Ελλάδα έναν μοναδικό εκπαιδευτικό 
τόπο ο οποίος αφορά τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο μεταξύ 
1946 και 1949, ένας πόλεμος που δίχασε την χώρα και τους 
πολίτες της. Οι τελευταίες μάχες έγιναν στο όρος Γράμμος. 
Για το λόγο αυτό, βρίσκεται εκεί και ο εν λόγω τόπος που ονο-
μάζεται «Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης». 

Αυτός ο τόπος έχει έναν σαφέστατο ρόλο εκπαίδευσης και 
τον επισκέπτονται σχολεία και πανεπιστήμια, ενώ εκκινεί τη 
διαδικασία χειραφέτησης, θεματίζοντας το τραυματικό παρελ-
θόν.  Ο τόπος εκπαίδευσης, ο οποίος δημιουργήθηκε το 2011, 
για πολλούς άργησε να ιδρυθεί. Και μόνο το γεγονός ωστόσο 
ότι πλέον υπάρχει, αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύ-
θυνση. Ο κος Καρπουχτσής θα μπορούσε να φανταστεί μια 
συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γερμανίας. 

Επέτειοι και Ημέρες Μνήμης χαρακτηρίζουν 
την Πολιτική Παιδεία
Τέλος, ο κος Καρπουχτσής αναφέρθηκε στον πολιτικό πολιτι-
σμό στην Ελλάδα ο οποίος χαρακτηρίζεται από δύο εθνικές 
εορτές και μια ημέρα μνήμης. Η 25η Μαρτίου σηματοδοτεί 
τον αγώνα ανεξαρτησίας της Ελλάδας έναντι της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Την 28η Οκτωβρίου γιορτάζεται το «ΌΧΙ» της 
Ελλάδας προς τις δυνάμεις του άξονα και ως είσοδο της χώ-
ρας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η 17η Νοεμβρίου είναι ημέρα 
μνήμης για την αιματηρή καταστολή της φοιτητικής εξέγερσης 
κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα. Αυτές 
οι ημέρες και η ιστορία καθώς και οι μύθοι που τις συνοδεύ-
ουν, χαρακτηρίζουν όχι μόνο την Πολιτική Παιδεία εντός σχο-
λείου, αλλά και εκτός αυτού. Αυτή η γνώση είναι σημαντική, αν 
ενδιαφερόμαστε για μια συνεργασία με την Ελλάδα στο τομέα 
της Πολιτικής Παιδείας. Γιατί αυτές οι ημέρες επηρεάζουν από 
τη μια την εθνική ταυτότητα των πολιτών και από την άλλη, 
παραπέμπουν στην πρόσφατη ιστορία της χώρας. Τα περι-
εχόμενα αυτών την εορτών προσφέρονται για Πολιτική Παι-
δεία, διότι αποτελούν αντικείμενο συζήτησης του ευρύτερου 
κοινού. Ότι ήταν παλιότερα το «ΟΧΙ» απέναντι στους Ιταλούς 
και τους Γερμανούς, είναι σήμερα ένα «Όχι» στον φασισμό. 
Όπως και στην περίπτωση της ημέρας μνήμης του Πολυτε-
χνείου, που πλέον γίνεται αντιληπτή ως αντίσταση κατά της 
καταπίεσης και ως έκκληση για παιδεία και ελευθερία.

Η Πολιτική Παιδεία χαρακτηρίζεται από εορτές και ημέρες 
μνήμης και οι ημέρες αυτές αποτελούν θετικά σημεία έναρ-
ξης για θέματα Πολιτικής Παιδείας στην Ελλάδα. Πληθώρα 
σχετικού υλικού διατίθεται στο τυπικό και στο άτυπο σύστη-
μα παιδείας: φωτογραφίες, ταινίες, ντοκιμαντέρ, βιβλία από 
το εξωτερικό και το εσωτερικό και μάρτυρες εποχής. Αυτές οι 
ημέρες είναι σημαντικές για όλους τους πολίτες και αφορούν 
το ευρύ κοινό. Για αυτό, είναι κατάλληλες για δράσεις Πολιτι-
κής Παιδείας, θεωρεί ο κος Καρπουχτσής. 

Συνοπτικά τονίζει ότι η Ελλάδα έχει μια διαφορετική μορφή 
Πολιτικής Παιδείας σε σχέση με την Γερμανία, με άλλες δο-
μές, οι οποίες φαίνεται να λειτουργούν καλά, ακόμη κι αν δεν 
γίνονται αντιληπτές. Αυτές οι διαφορές πρέπει να είναι γνω-
στές στα πλαίσια μιας συνεργασίας, προς αποφυγή κωλυμά-
των και αναγνώρισης ευκαιριών στην παιδεία των νέων. 

Ο Χαράλαμπος (Μπάμπης) 
Καρπουχτσής έχει μεγαλώσει 
στην Ελλάδα και στην Γερμανία, 
σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο 
Ελέυθερο Πανεπιστήμιο του Βερο-
λίνου (FU) κι έλαβε το μεταπτυχιακό 
του στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Επι-
στήμες στο πανεπιστήμιο του Bath 

(GB). Από το 2015 είναι ελεύθερος πολιτικός σύμβουλος με 
την polisis.eu με εστίαση στις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ζει 
κι εργάζεται στο Βερολίνο. 
Φωτογραφία:  Christian Herrmann 
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Ορισμός της ειρήνης και εκπαίδευση νέων
Μια χειραψία μεταξύ φίλων, για να επιλυθεί ένας καβγάς, μια 
συνθήκη μεταξύ κρατών για να ξεπεραστεί ένας πόλεμος – 
η ειρήνη έχει πολλές όψεις, ειρηνικές λύσεις βιώνουμε τόσο 
στην προσωπική μας ζωή, όσο και στην πολιτική. Έτσι, στην 
πορεία της ιστορίας αναπτύχθηκαν πολύ διαφορετικές αντιλή-
ψεις για την ειρήνη. Ανάμεσα στις πιο γνωστές είναι αυτή του 
Θωμά Ακινάτη (Thomas von Aquin) τον 13ο αιώνα, του Ιμμά-
νουελ Κάντ (Immanuel Kant) τον 18ο  αιώνα και του Γιόχαν 
Γκάλτουνγκ (Johan Galtung) τη δεκαετία του 1970. 

Η βασική ιδιότητα της ειρήνης, η ελάχιστη προϋπόθεση, που 
έχουν κοινή όλες οι διαφορετικές μορφές της και οι σημερινές 
απόπειρες ορισμού, είναι η απουσία βίας. Ο Γκάλτουνγκ δια-
χωρίζει μεταξύ «θετικής» και «αρνητικής» ειρήνης: Ενώ η αρ-
νητική ειρήνη περιορίζεται στην κοινή αντίληψη της απουσίας 
πολέμου (προσωπική βία) και έχει, λοιπόν, ως στόχο τη μη 
βίαιη επίλυση των συγκρούσεων και την ασφάλεια των λαών, 
η έννοια της θετικής ειρήνης είναι ακόμα πιο εκτεταμένη, κα-
θώς αποκλείει παράλληλα με την προσωπική και τη δομική 
και πολιτισμική βία. Με αυτόν τον τρόπο η θετική ειρήνη πε-
ριγράφει ένα ιδεώδες, που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 

Προώθηση της ειρήνης μέσω ελληνογερμανικών 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για νέες και νέους - 
μια προοπτική των επιστημών της Ειρήνης και των 
Συγκρούσεων για τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες 
οικοδόμησης της ειρήνης 
Το άρθρο αυτό πραγματεύεται τον ρόλο της «Θετικής Ειρήνης» για την προώθηση της ειρήνης 
στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς και μορφές εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για νέες και νέους 
που αποτελούν μέρος αυτής της προώθησης της ειρήνης. Πραγματοποιείται μια κατηγοριοποίη-
ση των πολύπλευρων πρωτοβουλιών και προτείνεται η ένωσή τους υπό την έννοια της «εκπαί-
δευσης για την ειρήνη» ή της «αγωγής για την ειρήνη». Η πρόθεση αυτού του σχεδίου υπερβαί-
νει μια απλή απαρίθμηση και αποτελεί μια έκκληση στους παράγοντες της εκπαίδευσης νέων, 
προκειμένου να αντιληφθούν τις ευρωπαϊκές τους δραστηριότητες ως μορφές της εκπαίδευσης 
για την ειρήνη, με στόχο τον μεγαλύτερο αντίκτυπο και συνοχή. Αποσπάσματα του σχεδίου 
αυτού που αναπτύσσεται παρακάτω παρουσιάστηκαν σε Εργαστήρι κατά την θεματική ημερίδα 
Πολιτική Παιδεία στις Ελληνογερμανικές Ενταλλαγές Νέων τον Νοέμβριο του 2016.   

Katharina Wuropulos και Thea Gutschke
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κράτους δικαίου, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ανεκτικότητα και 
την ικανότητα διαλόγου. 

Στην ιδέα της «θετικής» ειρήνης οφείλεται η αντίληψη ότι η 
μακροπρόθεσμη ειρήνη απαιτεί κάτι περισσότερο από μια 
συνθήκη ειρήνης. Η νεότερη έρευνα Ειρήνης και Συγκρού-
σεων κατανοεί υπό αυτήν την έννοια την ειρήνη όχι ως μια 
κατάσταση, αλλά ως μία διαδικασία που χαρακτηρίζεται από 
ατομικές, κοινωνικές και συστημικές προϋποθέσεις: Η δράση 
χωρίς βία, ο εκδημοκρατισμός καθώς και ο μετασχηματισμός 
και η νομιμότητα του διεθνούς πλαισίου καθιστούν δυνατή την 
ειρήνη υπό την έννοια ενός μετασχηματισμού των συγκρού-
σεων σε διαφορετικά επίπεδα. 

Σ’ αυτή τη θέση βασίζεται και η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ως «κοινότητας στην υπηρεσία της ειρήνης»: Μέσα από 
το πλέγμα οικονομικών σχέσεων, τον εκδημοκρατισμό και τη 
διεθνή νομιμότητα, αλλά και μέσα από το άνοιγμα των συ-
νόρων, τα ταξίδια, την εκμάθηση ξένων γλωσσών, τα κοινά 
προγράμματα που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, καθώς και 
μέσα από τη συνάντηση μεταξύ πολιτικών και πολιτών δια-
φορετικών χωρών δημιουργείται ένας τόσο ισχυρός δεσμός 
που οι πόλεμοι στην Ευρώπη δεν θα είναι πλέον εφικτοί. Η 
καλύτερη γνωριμία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι, λοιπόν, 
ουσιώδεις παράγοντες επιτυχίας αυτού του προγράμματος 
για την ειρήνη. 

Ως εκ τούτου η αξίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερβαίνει 
κατά πολύ την έννοια της αρνητικής ειρήνης. Η θετική ειρήνη 
είναι υπό αυτό το πρίσμα πιο κατάλληλη ως ορισμός της ει-
ρήνης για τις δραστηριότητες οικοδόμησης της ειρήνης στο 
σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για αυτές τις δραστηριότητες 
οικοδόμησης της ειρήνης υφίστανται σοβαροί λόγοι, παρόλο 
που εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια επικρατεί ειρήνη 
μεταξύ των κρατών της Ε.Ε. κι ένας πόλεμος είναι σχεδόν αδι-
ανόητος: Από τη μία πλευρά, όπως φαίνεται παραδείγματος 
χάριν στις διακρίσεις και στην ξενοφοβία, κάποιες προϋποθέ-
σεις της θετικής ειρήνης, που υπερβαίνουν την απουσία πο-
λέμου, δεν εξασφαλίζονται. Από την άλλη πλευρά το γεγονός 
ότι ένας πόλεμος μεταξύ των κρατών της Ε.Ε. είναι αδιανόη-
τος δεν αποτελεί εγγύηση για την ειρήνη στην οποία μπορεί 
να αρκεστεί κανείς – προπάντων όχι αν η ειρήνη γίνεται κατα-
νοητή ως διαδικασία και εμπεριέχει και την απουσία συγκρού-
σεων βίας εντός κάθε κράτους. Αυτό οφείλουμε να το συνει-
δητοποιήσουμε υπό το φως του ενισχυμένου εθνικισμού, του 
αυξανόμενου σκεπτικισμού για την Ε.Ε. και της όλο και πιο 
ανυπόκριτης ξενοφοβίας. Η αναγκαιότητα μιας προσπάθειας 
για τη διατήρηση της αρνητικής ειρήνης και μια περαιτέρω 
προσέγγιση του ιδεώδους της θετικής ειρήνης, σύμφωνα με 
τον Γκάλτουνγκ, καθίστανται προφανείς.  

Σύμφωνα με την υπόθεση του Γκάντι «Αν θέλουμε να φέρου-
με την πραγματική ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο, θα πρέπει να 

ξεκινήσουμε από τα παιδιά», οι νέοι του παρόντος φέρουν 
την ευθύνη για ένα ειρηνικό μέλλον. Το να εκτιμούν και να 
βιώνουν τις αξίες της κοινής ευθύνης, του σεβασμού της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας, του κράτους δικαίου, της ανεκτικότη-
τας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της πολιτισμικής ποικιλί-
ας είναι απαραίτητο για μια ειρηνική δημοκρατική συμβίωση. 
Επομένως, η ευθύνη μας σήμερα έγκειται στο να αφήσουμε 
στις επόμενες γενιές ένα κατά το δυνατόν εύκολο κληροδό-
τημα και στο να τις ευαισθητοποιήσουμε μέσα από αντίστοι-
χες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για νέες και νέους στην 
ειρηνική συμβίωση και στις προϋποθέσεις αυτής. Αυτό είναι 
ουσιώδους σημασίας, όχι μόνο εν όψει του αυξανόμενου εθνι-
κισμού, λαϊκισμού και της ξενοφοβίας, αλλά και λόγω της με-
γάλης επιτυχίας του «ειρηνευτικού προγράμματος Ευρώπη»: 
Δεν θα υπάρχουν για πολύ ακόμη οι τελευταίοι/ες αυτόπτες 
μάρτυρες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που ήταν τόσο απο-
φασιστικής σημασίας για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής και 
των εθνικών ταυτοτήτων. Έτσι, η νεότερη ευρωπαϊκή γενιά με 
εξαίρεση κάποιους/κάποιες πρόσφατα αφιχθέντες νέο-Ευρω-
παίους/ες και τις/τους κατοίκους της πρώην Γιουγκοσλαβίας, 
δεν έχει βιώσει ποτέ πόλεμο μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. 
Αυτή η ειρήνη, που βασίζεται στις πολύπλευρες προσπάθειες 
πολλών χρόνων για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και 
για τη συνεννόηση των λαών, μπορεί σήμερα να θεωρηθεί 
ως κάτι αυτονόητο. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητη τώρα 
η κοινωνικοποίηση των νέων ανθρώπων υπό το πρίσμα της 
θετικής ειρήνης, δηλαδή της εκπαίδευσης για την ειρήνη ή της 
αγωγής για την ειρήνη (αγγλικά: peace education). [1] Τέτοιες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για νέες και νέους με στόχο την 
ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, τη διεθνή συνάντηση και 
την αμοιβαία κατανόηση αποτελούν προώθηση της ειρήνης 
και συνεννόηση των λαών βάσει της θεμελιώδης ιδέας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

«Το να ζούμε με ειρήνη δεν απαιτεί μεγάλα λόγια, αλλά πολλά 
μικρά βήματα» - είπε ο Έγκον Μπαρ (Egon Bahr) το 1975. 
Πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη είναι πρόθυμοι να κάνουν 
αυτά τα βήματα και κινητοποιούνται με πάθος, για μια ειρηνι-
κή κοινή συμβίωση, πέρα των εθνικών συνόρων. Τα περιεχό-
μενα και οι μορφές των πρωτοβουλιών της εκπαίδευσης για 
την ειρήνη στο τομέα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για 
νέες και νέους είναι ποικίλες και εμπεριέχουν τους τομείς: (1) 
της παιδαγωγικής κατά των διακρίσεων, (2) της εκπαίδευσης 
για τη δημοκρατία και την πολιτική παιδεία και (3) των δρα-
στηριοτήτων που αποσκοπούν στη μνημόνευση της ιστορίας 
και τη συμφιλίωση.

Παιδαγωγική κατά των διακρίσεων 
Πολλές παιδαγωγικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων για νέες και νέους συγκαταλέγονται στον όρο 
«παιδαγωγική κατά των διακρίσεων». Η παιδαγωγική κατά 
των διακρίσεων ως κλάδος έχει προ πάντων στόχο να ενη-
μερώσει για τις μορφές της κοινωνικής δομικής βίας και με 
βάση την καλύτερη κατανόηση των διακρίσεων, να στηλιτεύ-
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σει αδικίες και να αναπτύξει τεχνικές, προκειμένου να αλλάξει 
τις υπάρχουσες δομές. 

Πώς μπορούν οι νέες κι οι νέοι να αναγνωρίσουν τον σεξισμό 
και τον ρατσισμό και να τους διαχειριστούν ή να βάλουν τέλος 
σε αυτές τις μορφές βίας; Πώς μπορούν οι νέες κι οι νέοι να 
ευαισθητοποιηθούν για τους διαφορετικούς τρόπους ζωής και 
την ένταξη, καθώς και για τις προκαταλήψεις και τις διακρί-
σεις; Πώς μπορούν να αναπτύσσουν αυτόνομα στρατηγικές 
καταπολέμησης, για να προστατεύουν τους εαυτούς τους και 
τους άλλους από τις διακρίσεις και τις συνέπειές τους;

Το βιβλίο Παιδαγωγική κατά των διακρίσεων (Antidiskriminie-
rungspädagogik) των Liebscher/Fritzsche (2010) προσφέρει 
μια συνοπτική κατηγοριοποίηση του πεδίου σε διαπολιτισμική 
παιδαγωγική, αντιρατσιστική παιδαγωγική [2], παιδαγωγική 
της ισότητας των φύλων, παιδαγωγική της σεξουαλικής δι-
αφορετικότητας, παιδαγωγική της ένταξης, παιδαγωγική της 
συμπερίληψης, εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
παιδαγωγική της διαφορετικότητας και εκπαίδευση κατά των 
προκαταλήψεων (Anti-Bias-Approach). Το βιβλίο περιγράφει 
παραστατικά την έννοια της εκπαίδευσης για τη συνειδητο-
ποίηση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων, καθώς και 
πιθανές στρατηγικές καταπολέμησης, με στόχο την ισότητα 
ευκαιριών και τη δίκαιη συμμετοχή στις ετερογενείς κοινωνίες. 

Επιπλέον, στην παιδαγωγική κατά των διακρίσεων μπορεί να 
καταταχθεί και η πρόληψη της βίας. Η πρόληψη της βίας θε-
ωρείται η μεγάλη αδερφή της παιδαγωγικής κατά των προκα-
ταλήψεων και πραγματεύεται σύμφωνα με το όνομά της, την 
ισχυρότερη μορφή διάκρισης, τη φυσική βία, και την αποφυγή 
της. Εδώ, περιγράφονται προ πάντων οι βάσεις της ειρηνικής 
συμβίωσης και η αρχή της μη βίαιης δράσης, ενώ τα περιεχό-
μενα συχνά συμπίπτουν με τους επιμέρους τομείς της παιδα-
γωγικής κατά των διακρίσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Επιλεγμένες βιβλιογραφικές προτάσεις για το θεματικό 
πεδίο: 
• Liebscher, Doris and Heike Fritzsche. 2010. 

Antidiskriminierungspädagogik. Edited by Rebecca 
Pates, Daniel Schmidt, and Susanne Karawanskij. 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

• Gugel, Günther, ed. 2010. Für die Sekundarstufen und 
die Arbeit mit Jugendlichen. Handbuch Gewaltprävention 
2. Tübingen: Institut für Friedenspädagogik e.V./WSD 
Pro Child e.V.

• Πρακτικά συμπεράσματα και διδακτικό υλικό για τις δια-
φορετικές κατηγορίες της παιδαγωγικής κατά των διακρί-
σεων προσφέρει στην ιστοσελίδα του το ίδρυμα EVZ. 

Εκπαίδευση για τη δημοκρατία/πολιτική παιδεία 
Αυτή η προσέγγιση σε αντίθεση με την παιδαγωγική κατά των 
διακρίσεων πραγματεύεται το πολιτικό σύστημα κι επιχειρεί 
να προωθήσει μια δημοκρατική συνείδηση, καθώς και να δι-

αμορφώσει πολίτες του κόσμου. Σε αυτήν την περίπτωση, 
τονίζονται η κοινωνική συμμετοχή και η βαρύτητα της προ-
σωπικής φωνής και της προσωπικής δράσης: Γιατί είναι ση-
μαντική η συμμετοχή των νέων ή των πολιτών κάθε ηλικίας; 
Τι σημαίνει η προσωπική φωνή; Πώς μπορούν οι νέες και οι 
νέοι να αλλάξουν κάτι και να κινητοποιηθούν για το ζήτημα 
που τους ενδιαφέρει;

Πέρα από αυτό, στην εκπαίδευση για τη δημοκρατία/πολιτική 
παιδεία εξετάζονται τα περιεχόμενα των θεμάτων Ευρώπη, 
Ευρωπαϊκή Πολιτική και η αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η κριτική εξέταση αυτών των θεμάτων ανήκει, ωστόσο, και 
στο αντικείμενο της πολιτικής παιδείας. Τέλος, μπορεί τόσο 
η μετάδοση γνώσεων σχετικά με τη γέννηση και την ιστορία 
της δημοκρατικής και πλουραλιστικής Ευρώπης, όσο και οι 
ευρωπαϊκές φιλίες που υπερβαίνουν τα όρια των κρατών, να 
οδηγήσουν στη συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας 
των νέων που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες 
για την οικοδόμηση της ειρήνης. 

Επιλεγμένες βιβλιογραφικές προτάσεις για το θεματικό 
πεδίο: 
Γενικώς για τον γερμανόφωνο χώρο προτείνεται η συλλογή 
άρθρων και υλικού σχετικά με την εκπαίδευση για τη δημο-
κρατία/πολιτική παιδεία του Ομοσπονδιακού Κεντρικού Γρα-
φείου για την Πολιτική Παιδεία (Bundeszentrale für Politische 
Bildung - bpb)

Δραστηριότητες που αποσκοπούν στη μνημό-
νευση της ιστορίας και τη συμφιλίωση
Αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαίδευσης για την ειρήνη απο-
τελούν τόσο στο γερμανικό όσο και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, 
οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη μνημόνευση της 
ιστορίας και τη συμφιλίωση. Αυτή η κατηγορία μπορεί να συ-
μπίπτει ιδιαίτερα με την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα, αλλά και με την παιδαγωγική κατά των διακρίσεων, 
συνολικά και με την εκπαίδευση για τη δημοκρατία/πολιτική 
παιδεία. Ιδιάζον χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν στη μνημόνευση της ιστορίας και τη συμφιλίωση 
είναι η επικέντρωσή τους στα ιστορικά συμβάντα, η διαφύλα-
ξη της ιστορικής γνώσης και η μάθηση από το παρελθόν. Η 
μνήμη παρελθοντικών πράξεων αδικίας είναι κεντρικής σημα-
σίας για την αναγνώριση της παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Και μόνο μέσω της καλύτερης κατανόησης του 
παρελθόντος μπορεί κανείς να μάθει από αυτό και μπορεί να 
αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων πράξεων. Για να μπορέ-
σει μια κοινωνία, που κάποτε στιγματίστηκε από θηριωδίες 
και εχθροπραξίες, να συμβιώσει ειρηνικά και συμφιλιωμένα, 
οφείλει να έρθει κριτικά αντιμέτωπη με το παρελθόν της.  

Οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες με νέες και νέους διαφορετι-
κής εθνικότητας και υπόβαθρου που αποσκοπούν στη μνη-
μόνευση της ιστορίας και τη συμφιλίωση στοχεύουν σε ορι-
σμένες περιπτώσεις στην εξέταση ατομικών πεπρωμένων, 
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με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας της 
ιστορίας, παραδείγματος χάριν μέσα από συνεντεύξεις με αυ-
τόπτες μάρτυρες και μεθόδους της προφορικής ιστορίας (oral 
history). Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συμφιλίω-
ση μπορεί, ωστόσο, να επικεντρώνονται και στις ανθρώπινες 
συναντήσεις σε μη πολιτικά ζητήματα, χωρίς ενασχόληση με 
το παρελθόν, και τον τρόπο αυτόν να επιτυγχάνουν τη συνεν-
νόηση μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.   

Παράγοντες και μορφές εφαρμογής της εκπαί-
δευσης και της αγωγής για την ειρήνη
Τα ευρωπαϊκά μέτρα για την εκπαίδευση των νέων εφαρμό-
ζονται με ποικίλους τρόπους εντός των τριών τομέων της εκ-
παίδευσης για την ειρήνη και της αγωγής για την ειρήνη που 
σκιαγραφήθηκαν. Μορφές της παιδαγωγικής για την καταπο-
λέμηση των διακρίσεων, της εκπαίδευσης για τη δημοκρατία/
πολιτική παιδεία και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν 
στη μνημόνευση της ιστορίας και τη συμφιλίωση εκτείνονται 
από ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής νέων και συναντή-
σεις, αθλητικές και μουσικές εκδηλώσεις και workcamps μέχρι 
σεμινάρια διαλόγου, λογομαχίας και ρητορικής, που εμπλέ-
κουν τους νέους διαφορετικών εθνικοτήτων και τους φέρνουν 
σε επαφή. Εδώ, συγκαταλέγονται η Βουλή των Νέων, τα παι-
χνίδια στρατηγικής και προσομοίωσης, καθώς και τα θερινά 
προγράμματα των πανεπιστημίων και τα θερινά σχολεία.

Παράλληλα με τα σχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε πολλές 
περιπτώσεις εμπλέκονται στην εφαρμογή των δραστηριο-
τήτων οικοδόμησης της ειρήνης ιδρύματα, μουσεία, χώροι 
μνήμης, κοινότητες και η κοινωνία των πολιτών είτε ως με-
μονωμένοι παράγοντες ή σε συνεργασία. Επίσης σημαντικό 
ρόλο στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση πολλών πρω-
τοβουλιών παίζουν σύλλογοι, σωματεία κι εκκλησίες. Προ-
γράμματα, όπως «Ευρωπαίοι για την Ειρήνη» (Europeans for 
Peace) του ιδρύματος Μνήμη, Ευθύνη, Μέλλον (Erinnerung 
Verantwortung Zukunft - EVZ) χρηματοδοτούν ευρωπαϊκά 
προγράμματα με θέμα τις δραστηριότητες καταπολέμησης 
των διακρίσεων, μνημόνευσης του παρελθόντος και συμφι-
λίωσης. Στη Σουηδία, τη Δανία και τη Νορβηγία τα ευρωπα-
ϊκά ταξίδια πολιτικής παιδείας για τα μέλη της εκεί νεολαίας 
των κομμάτων είναι κάτι καθιερωμένο. Παρόμοιες δράσεις 
προσφέρουν τα πανευρωπαϊκά προγράμματα των Βέλγων 
και των Γάλλων προσκόπων. Οργανισμοί, όπως το Γερμανο-
πολωνικό και το Γερμανογαλλικό Ίδρυμα Νεολαίας οδήγησαν 
στο να γνωρίσουν γενιές νέων Γερμανών τις χώρες Γαλλία 
και Πολωνία και αντίστροφα και απολαμβάνουν τη φήμη ότι 
έχουν συμβάλει σημαντικά στη συνεννόηση των λαών. Για 
το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, του οποίου το σχέδιο 
ίδρυσης για το 2019 υπογράφηκε στις 26 Ιουλίου του 2017, 
υπάρχουν αντίστοιχες ελπίδες. Νέες και νέοι σε όλη την Ευ-
ρώπη θα κοινωνικοποιούνται ευρωπαϊκά σε αυτά και σε πα-
ρόμοια προγράμματα, χάρη σε ποικίλους παράγοντες και συ-
νεργασίες, και θα αποκτούν κατά αυτό τον τρόπο μια βασική 
κατανόηση για τη σημασία της διεθνούς συνεννόησης. 

Το παράδειγμα των ελληνογερμανικών σχέσεων
Οι ελληνογερμανικές σχέσεις έχουν υποφέρει τα τελευταία 
χρόνια από τον σκληρό τόνο των αντιπαραθέσεων σε πολιτι-
κό επίπεδο και σε επίπεδο Μ.Μ.Ε., ενώ συχνά η εικόνα των 
δύο χωρών περιοριζόταν σε αρνητικά στερεότυπα. Ωστόσο, 
οι κοινωνικές σχέσεις και τα προγράμματα εκπαίδευσης για 
νέες και νέους μεταξύ των δύο χωρών έχουν μια μακρά παρά-
δοση, αν και σε περιορισμένη έκταση. Ο αριθμός αυτών των 
ελληνογερμανικών δράσεων εκπαίδευσης για νέες και νέους 
αυξήθηκε κυρίως τα τελευταία τρία χρόνια, χάρη στα προ-
γράμματα προώθησης των ελληνογερμανικών συναντήσεων 
και της εντατικής πολιτικοκοινωνικής κινητοποίησης που προ-
έκυψε από την κρίση.  

Ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα τέτοιας κινητοποίη-
σης αποτελεί η ανταλλαγή νέων ανάμεσα στην Ευαγγελική 
Κοινότητα της Ειρήνης του Σαρλότενμπουργκ (Βερολίνο) 
και το Γυμνάσιο Γιοχανέουμ του Αμβούργου (Hamburger 
Gelehrtenschule des Johanneums) από τη μια πλευρά και 
τον πολιτιστικό σύλλογο του ορεινού χωριού της βορείου Ελ-
λάδας, Λέχοβο, από την άλλη. Οι ανταλλαγές το 2014 και το 
2015 προσέφεραν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ει-
ρήνη με περιεχόμενα που βασίζονταν το ένα πάνω στο άλλο 
και μία εσωτερίκευση των μεταδιδόμενων αξιών και θεμάτων: 
ανάμεσα σε εκείνους/ες τους/τις νέους/νέες από το ελληνικό 
ορεινό χωριό, που πήραν μέρος στην πρώτη διεθνή συνά-
ντηση νέων το 2014 κι εκείνους που συμμετείχαν για πρώ-
τη φορά το 2015, πραγματοποιήθηκε μεταφορά γνώσεων, 
σύμφωνα με την τοπικά παραδοσιακή στενή αλληλεπίδραση. 
Έτσι, οι τελευταίοι κατά τη δεύτερη διεθνή ανταλλαγή το 2015 
διέθεταν ήδη μια βασική κατανόηση όσον αφορά την κατα-
πολέμηση των διακρίσεων, τη μνήμη και τη συμφιλίωση και 
πάνω σ΄ αυτή μπόρεσαν να οικοδομήσουν κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος ανταλλαγής. Τέτοιες μακροπρόθεσμες 
συνεργασίες κι εκπαιδευτικές δράσεις σε στενά συνδεδεμένα 
κοινωνικά πλαίσια, που διαρκούν πολλά έτη και η μια τους 
φάση χτίζει πάνω στην προηγούμενη, έχουν το μεγάλο πλε-
ονέκτημα ότι φέρνουν με έμμεσο τρόπο και μέλη της οικογέ-
νειας και γνωστούς των συμμετεχόντων πιο κοντά στα υπό 
πραγμάτευση θέματα, τους διαλόγους και τις συζητήσεις. Στο 
τέλος των δράσεων, όλοι/ες οι άμεσα εμπλεκόμενοι/ες νέοι/
ες συμμετέχοντες, παρουσίαζαν μια δυνατή κοινωνική συνο-
χή και στη μετέπειτα πορεία τους, μια σαφή προτίμηση για 
παραμονή σ’ άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Μια συνεχής εντατικοποίηση των ελληνογερμανικών κοινω-
νικών σχέσεων, παραδείγματος χάριν στα πλαίσια του Ελλη-
νογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, προσφέρει τη δυνατότητα 
σε νέες/νέους Ευρωπαίες/ους να υπερβούν τις λόγω της κρί-
σης οξυμένες προκαταλήψεις και να συμβάλουν στην προώ-
θηση της ειρήνης στην Ευρώπη, υπό το πρίσμα της θετικής 
ειρήνης. 
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Συμπέρασμα: So what?
Αναπόσπαστο στοιχείο της προώθησης της ειρήνης σε ευρω-
παϊκό πλαίσιο, για την οποία είναι κατάλληλος ο στοχευμένος 
όρος της θετικής ειρήνης κατά Γκάλτουνγκ, είναι η κοινωνι-
κοποίηση των νέων ανθρώπων πέρα από τα εθνικά σύνορα, 
μέσα από την οποία θα επιτευχθεί η αμοιβαία κατανόηση και 
εμπιστοσύνη και ένα αίσθημα κοινού ανήκειν. Αυτές οι ευ-
ρωπαϊκές δράσεις για την εκπαίδευση των νέων που έχουν 
ως στόχο τη διεθνή συνάντηση και την αμοιβαία κατανόηση, 
εφαρμόζονται με ποικίλους τρόπους και μπορούν να χωρι-
στούν σε τρεις κατηγορίες και να ενωθούν υπό το πρίσμα 
της εκπαίδευσης για την ειρήνη ή της αγωγής για την ειρήνη. 
Αυτή η αντίληψη αναδεικνύει τις επιμέρους δράσεις για την 
εκπαίδευση των νέων από τους τομείς της καταπολέμησης 
των διακρίσεων, της εκπαίδευσης για τη δημοκρατία και της 
πολιτικής παιδείας, καθώς και από τον τομέα των δραστηρι-
οτήτων που αποσκοπούν στη μνημόνευση της ιστορίας και 
τη συμφιλίωση σ’ ένα ενιαίο σχέδιο. Κοινό στοιχείο των μέ-
τρων αυτών είναι η πρόθεση για προώθηση της ειρήνης στην 
Ευρώπη. Μια με αυτόν τον τρόπο κατανοητή εκπαίδευση για 
την ειρήνη ή αγωγή για την ειρήνη μπορεί να μην αποτελεί 
εγγύηση για την ειρήνη. Αλλά παρέχει μια σημαντική βασική 
προϋπόθεση: διαπαιδαγωγεί τις γενιές, στα χέρια των οποίων 
βρίσκεται το μέλλον της Ευρώπης, ώστε να γίνουν δημοκρα-
τικοί ευρωπαίοι πολίτες με κοινή συνείδηση ευθύνης και τους 
καθιστά ικανούς για μια πιο ειρηνική επίλυση των συγκρούσε-
ων και για μια συνύπαρξη με ανεκτικότητα. 

[1] Εδώ μπορείτε να βρείτε μια σύνοψη του εισαγωγικού υλικού για την αγω-
γή για την ειρήνη, την παιδαγωγική της ειρήνης και τις συζητήσεις για θέματα 
ορολογίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε στοχευμένο υλικό για την παιδαγωγική της 
ειρήνης. 
[2] Στην αντιρατσιστική παιδαγωγική μπορεί επίσης να υπάγεται και η παιδαγω-
γική για την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού. 

Και οι δύο συγγραφείς έχουν ως επιστημονικό υπόβαθρο την 
έρευνα της Ειρήνης και των Συγκρούσεων και τα τελευταία 
χρόνια οργάνωσαν ευρωπαϊκές και ελληνογερμανικές συ-
ναντήσεις νέων που θεματικά ασχολούνταν με την καταπο-
λέμηση των διακρίσεων, την εκπαίδευση για τη δημοκρατία/
πολιτική παιδεία, τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στη 
μνημόνευση της ιστορίας και τη συμφιλίωση και την προώθη-
ση της ειρήνης. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο των τεταμένων σχέσεων 
μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας από την πλευρά της πολιτικής 
και των Μ.Μ.Ε., θεωρούν ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
για νέες και νέους προσδίδουν μια μεγάλη υπεραξία για τις 
σχέσεις μεταξύ των πολιτών και τη συνεννόηση των λαών και 
των δύο χωρών. 

H Tέα Γκούτσκε έχει σπουδάσει 
Πολιτικές Επιστήμες, με ειδικότη-
τα στην έρευνα της ειρήνης και των 
διενέξεων. Έζησε στην Ισπανία, την 
Γερμανία και τη Νότια Αφρική και 
επέστρεψε πρόσφατα από την Κο-
λομβία, όπου ασχολήθηκε με την 
έρευνα της συμμετοχής σε διαδικασί-

ες έρευνας και επανορθώσεων. Πριν από δύο χρόνια ίδρυσε 
τον σύλλογο «Youth Association for Peace», στα πλαίσια του 
οποίου διοργανώνει και συνοδεύει διεθνείς αποστολές νέων 
στις ετήσιες συναντήσεις των κατόχων του Νόμπελ Ειρήνης.
Φωτογραφία: ιδιωτική 
 

Η Καταρίνα Βουρόπουλος εί-
ναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στις 
τεχνολογίες της ειρήνης. Έχει σπου-
δές στην έρευνα της ειρήνης και των 
διενέξεων, στην κοινωνιολογία και 
τις πολιτικές επιστήμες και έχει απο-
φοιτήσει από τα Πανεπιστήμια της 
Ουψάλα, της Χαϊδελβέργης και της 

Μπολόνιας. Η Καταρίνα έχει διεκπεραιώσει έρευνες μεταξύ 
άλλων στην Χιλή και τη Σουηδία με θέμα τις βίαιες διαδηλώ-
σεις της νεολαίας και το Policy Innovation καθώς και για το 
εργαστήριο καινοτομίας της ειρήνης του Πανεπιστημίου Στά-
νφορντ. Μιλάει οκτώ ευρωπαϊκές γλώσσες και διοργανώνει 
από το 2014 ελληνογερμανικές συναντήσεις νέων με θέμα 
την ειρήνη.
Φωτογραφία: ιδιωτική
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Το καλοκαίρι του 2016 υπήρχαν περισσότεροι από 60 εκ. 
πρόσφυγες σ’ όλο τον κόσμο. Η πλειοψηφία αυτών των 

ανθρώπων αναζητούσε καταφύγιο σε χώρες γειτονικές προς 
τις πατρίδες τους κι όχι αναγκαστικά στην Ευρώπη. Η Γερμα-
νία κατέγραψε το 2016 μια υποχώρηση στον αριθμό των προ-
σφύγων που οφείλεται μεταξύ άλλων στο κλείσιμο της Βαλκα-
νικής διόδου, στην απέλαση προσφύγων από τις ελληνικές 
αρχές, εφόσον δεν αποδεικνυόταν η καταδίωξη τους, και στην 
δυναμικότερη δράση της Τουρκίας κατά των δουλεμπόρων. 
Το 2014 χαρακτηρίστηκαν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η ΠΓΔΜ, η 
Σερβία, το 2015 η Αλβανία, το Μαυροβούνιο και το Κόσσο-
βο ως ασφαλείς χώρες προέλευσης και συνεπώς μειώθηκε 
ο αριθμός των προσφύγων από τα Δυτικά Βαλκάνια. Στόχος 
ήταν, να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και το 2016 και με τις 
χώρες της Βόρειας Αφρικής, ωστόσο απέτυχε η επικύρωση 
ενός νομοσχεδίου φέτος τον Μάρτιο.

Η διαδρομή από ανατολικά της Μεσογείου συνεχίζει να απο-
τελεί μια από τις σπουδαιότερες οδούς προς την Ευρώπη, 
για το λόγο αυτό, προέρχεται η πλειοψηφία των προσφύγων 
που βρίσκονται στην Ελλάδα, από τη Συρία, το Αφγανιστάν 
και το Ιράκ. Ο αριθμός αυτών των προσφύγων έχει αυξηθεί 
και στην Γερμανία. Ενώ η Γερμανία στην ουσία προσφέρθη-
κε εθελοντικά να δεχτεί πρόσφυγες, κράτη, όπως η Ελλάδα, 

υποχρεούνται στα πλαίσια της Συνθήκης του Δουβλίνου, να 
ξαναδεχτούν πρόσφυγες στην χώρα, οι οποίοι αρχικά είχαν 
συνεχίσει το ταξίδι τους. Η Γαλλία υποδέχτηκε μεταξύ 2011 
και 2015 από τους 5 εκ. Σύριους πρόσφυγες, τους 10.000. 
Συνολικά, στην χώρα καταγράφονταν το 2015, 27% περισσό-
τεροι πρόσφυγες απ’ ότι τα προηγούμενα χρόνια.

Οι τριμερείς συναντήσεις νέων από Γερμανία, 
Γαλλία και Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως κατάλληλες για 
τις θεματικές προσφυγισμός και μετανάστευση
Παρά την συνοπτική παρουσίαση στην παρούσα έκθεση, για 
την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία δύο χρόνια, συ-
μπεραίνεται ότι οι συναντήσεις νέων από Γερμανία και Ελ-
λάδα και ακόμη από Γερμανία, Γαλλία και Ελλάδα προσφέ-
ρονται για να συζητηθεί η τρέχουσα κατάσταση στην χώρα 
του καθενός και για να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων για τις 
πολιτικές, κοινωνικές και θεσμικές συνθήκες που συντρέχουν. 
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και εσφαλμένης δημόσιας 
αντίληψης, θα πρέπει να δίνονται απαντήσεις σε πολλά ερω-
τήματα. Ποιόν θεωρεί το διεθνές δίκαιο πρόσφυγα και γιατί 
εκδιώκονται οι άνθρωποι από τις πατρίδες τους; Τι περιλαμ-
βάνει η διαδικασία αίτησης ασύλου και τι σημαίνει ο όρος δι-
καίωμα παραμονής; Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η έλλειψη 
γνώσης και ενημέρωσης για τον ορισμό απλών όρων, όπως 

Ημερίδα Πολιτική Παιδεία στις Ελληνογερμανικές 
Aνταλλαγές Nέων: Ένταξη, Μετανάστευση και 
Προσφυγισμός 
Πως μπορούν να ενταχθούν νέοι πρόσφυγες στις ανταλλαγές νέων; Πως μπορούν να 
καμφθούν οι προκαταλήψεις στον κοινωνικό περίγυρο νέων προσφύγων; Πως μπο-
ρούν οι ανταλλαγές νέων να ασχοληθούν με επιτυχία με τα θέματα του προσφυγισμού 
και της μετανάστευσης; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα για τα οποία το εργαστήρι 
«Ένταξη, Μετανάστευση και Προσφυγισμός στις Ελληνογερμανικές Ανταλλαγές Νέων» 
κατέγραψε ενδιαφέροντα αποτελέσματα και συνέταξε συστάσεις. 

Florence Gabbe 
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«πρόσφυγας», «αιτούντες ασύλου», «μετανάστης», «ενσω-
μάτωση» ή «αφομοίωση» και να θεμελιωθεί μια ενιαία κατα-
νόηση για τα συμβάντα γενικότερα, για τις Ευρωπαϊκές συμ-
φωνίες ή τις νομοθεσίες. 

Ο συνεργαζόμενος οργανισμός και το Γερμανογαλλικό Ίδρυ-
μα Νεολαίας (DFJW) έχουν δείξει εξαρχής ένα ζωηρό ενδια-
φέρον και έλαβαν πρωτοβουλίες για να προσεγγίσουν τους 
πρόσφυγες στα πλαίσια των συναντήσεων τους, όπως π.χ. 
με προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και μαθητών, στα 
πλαίσια των οποίων μελετώνται νομικά, πολιτικά ή ιστορικά 
ζητήματα της μετανάστευσης, καθώς και με επιμορφώσεις 
για εξειδικευμένο προσωπικό και εθελοντές. Οι νέοι και οι 
νέες συζήτησαν τα αίτια της μετανάστευσης και συνεχίζουν 
να συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα εθελοντών τα οποία 
στοχεύουν στην φροντίδα και στήριξη των προσφύγων. Τα 
τριμερή προγράμματα Γερμανίας, Ελλάδας και Γαλλίας είναι 
ιδιαιτέρως κατάλληλα επειδή προσφέρουν από κάθε χώρα 
μια διαφορετική οπτική γωνία και τη δυνατότητα ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών, δυσκολιών που καταγράφηκαν ή δια-
φορετικών προσεγγίσεων.

Πέραν της θεωρητικής μελέτης και της επεξήγησης των επί-
καιρων συνθηκών, τίθεται συνεχώς το ερώτημα, με ποιο τρό-
πο θα μπορούσαν οι ανήλικοι πρόσφυγες και οι νεαροί και 
νεαρές ενήλικοι να ενσωματωθούν σε προγράμματα ανταλ-
λαγής νέων καθώς και να συμμετάσχουν οι ίδιοι στο σχεδια-
σμό αυτών. Για τους ειδικούς που ασχολούνται με την διεθνή 
συμβουλευτική νέων, αυτό σημαίνει, να καθοριστούν τα περι-
θώρια δράσης ή μεθόδων στα πλαίσια του ισχύοντος δικαίου 
κάθε χώρας. 

Συμβουλές για ανταλλαγές με νεαρούς και 
νεαρές πρόσφυγες
Τα ακόλουθα αποτελέσματα προέκυψαν από συζητήσεις με 
τους συμμετέχοντες του εργαστηρίου «Ενσωμάτωση, μετα-
νάστευση και προσφυγισμός στις ελληνογερμανικές ανταλλα-
γές νέων»: Ήδη από τη φάση του σχεδιασμού, θα πρέπει να 
υπάρξει ο προβληματισμός για το είδος των συναντήσεων και 
της θεματολογίας που θεωρούνται κατάλληλες για την προ-
σέγγιση αυτής της ομάδας στόχου, που ίσως για πρώτη φορά 
βρίσκεται στο επίκεντρο των δράσεων, και να καθοριστούν 
ποιοι στόχοι μπορούν ρεαλιστικά να επιτευχθούν. Από τα 
κλασσικά θέματα της μετανάστευσης έως την επαγγελματική 
εκπαίδευση, είναι πιθανοί πολλοί θεματικοί συνδυασμοί. Θα 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνονται υπόψη οι ατομι-
κές, πολιτιστικές και χωρικές ιδιαιτερότητες και να αναζητη-
θούν τρόποι προκειμένου να συμπεριληφθούν όλοι οι συμμε-
τέχοντες. Η εργασία με πρόσφυγες μπορεί να απαιτήσει και 
την ικανότητα ενασχόλησης με την παιδαγωγική ειρήνης, τη 
διαμεσολάβηση, την διαχείριση κρίσεων καθώς και την αντι-
μετώπιση τραυματικών εμπειριών. 

Επιπλέον, θα πρέπει να αναλογιστεί κανείς, πως προσεγγίζει 
νέους πρόσφυγες για τους οποίους δεν γνωρίζουμε την πολι-

τική παιδεία και τις πιθανές ανταλλαγές που έχουν βιώσει, και 
ποιοι θα μπορούσαν να είναι τα κίνητρα, για να αποφασίσουν 
και να συμφωνήσουν, σε συναντήσεις με συνομήλικους. Δεν 
είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια κοινή αντίληψη 
και κατανόηση για την κοινωνία των πολιτών, για την ελεύ-
θερη έκφραση της γνώμης, για την πολιτική συμμετοχή ή τις 
γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ιδέα. Μια συνάντηση νέων θα 
πρέπει συνεπώς να πληροί κάποιες προϋποθέσεις προκειμέ-
νου η ομάδα στόχου να συμμετέχει κατά το μέγιστο.

Οι νέοι και νέες θα πρέπει να διαθέτουν ένα νόμιμο καθεστώς 
προκειμένου να συμμετάσχουν σε ταξίδια στο εξωτερικό. Σε 
περίπτωση που οι νέοι δεν έχουν την άδεια να ταξιδέψουν 
στο εξωτερικό, θα πρέπει π.χ. να συμμετάσχουν μόνο σε μια 
φάση της συνάντησης ή να τους προσφερθεί η δυνατότητα 
συμμετοχής τους με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων. (DFJW: 
Κινητικότητα ατόμων με καθεστώς πρόσφυγα/δικαίωμα για 
άσυλο στην Γερμανία:
https://www.dfjw.org/sites/default/files/mobilitaet_fuer_
menschen_mit_fluechtlingsstatus_oder_asylberechtigung_
in_deutschland.pdf

Περαιτέρω θα πρέπει να καθοριστεί το απαιτούμενο επίπεδο 
γλωσσομάθειας ή να σχεδιαστούν ενδεχόμενα κριτήρια και 
ιδιότητες για τη συμμετοχή. Σημαντική βοήθεια μπορούν να 
προσφέρουν εκπαιδευμένοι ομαδάρχες/ομαδάρχισσες, των 
οποίων ο αριθμός θα πρέπει να είναι ιδανικός σε σχέση με 
τον αριθμό των συμμετεχόντων, οι οποίοι να μεσολαβούν με 
τη γλωσσομάθεια, την διαπολιτισμική τους κατάρτιση ή την 
κατάρτισή τους στη διαμεσολάβηση και τη ψυχολογία. (Το 
DFJW προσφέρει παιδαγωγικά υλικά και επιμορφώσεις για 
τη διερμηνεία, τη ψιθυριστή διερμηνεία, τη διαπολιτισμική μά-
θηση και τη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση: 
https://www.dfjw.org/paedagogische-materialien/
https://www.dfjw.org/fortbildungen-fuer-jugendleiter).

Εφόσον η ομάδα δεν αποτελείται αποκλειστικά από πρόσφυ-
γες, θα πρέπει πέραν της επικοινωνιακής εργασίας, να ενημε-
ρωθούν και οι γονείς, τα σχολεία, οι αθλητικοί σύλλογοι και οι 
σύλλογοι νέων κλπ. προκειμένου να καμφθούν πιθανοί φόβοι 
και προκαταλήψεις των νέων και του κοινωνικού περίγυρου 
τους. Άτομα, τα οποία βιώνουν προκαταλήψεις, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα για να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν τις προκαταλήψεις αυτές.  
 
Κατά την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να επιδιωχθεί μια 
ανάμιξη των ομάδων και η συμμετοχή όλων των συμμετεχό-
ντων. Εδώ μετράει η συνεχή προσπάθεια επεξήγησης, η κάμ-
ψη των φόβων και των προκαταλήψεων και η άμεση αντίδρα-
ση σε προβλήματα που προκύπτουν. Ενδιαφέρον θα ήταν, η 
ανταλλαγή διαφορετικών προσεγγίσεων και η επεξήγηση των 
ιδιαιτεροτήτων. Αυτή είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να 
υποβάλλουν οι νέοι δικές τους προτάσεις και να προσκλη-
θούν τρίτοι στα πλαίσια εισηγήσεων, συναυλιών, βραδιών 
μαγειρικής και π.χ. θεάτρου.

https://www.dfjw.org/sites/default/files/mobilitaet_fuer_menschen_mit_fluechtlingsstatus_oder_asylberechtigung_in_deutschland.pdf
https://www.dfjw.org/sites/default/files/mobilitaet_fuer_menschen_mit_fluechtlingsstatus_oder_asylberechtigung_in_deutschland.pdf
https://www.dfjw.org/sites/default/files/mobilitaet_fuer_menschen_mit_fluechtlingsstatus_oder_asylberechtigung_in_deutschland.pdf
https://www.dfjw.org/paedagogische-materialien/
https://www.dfjw.org/fortbildungen-fuer-jugendleiter
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Οι εμπειρίες που προκύπτουν από μια τέτοια ανταλλαγή θα 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να αξιολογούνται (βλέπε μεθόδους 
αξιολόγησης του DFJW: https://www.dfjw.org/evaluation) και 
μπορούν να κοινοποιηθούν και στις ειδικές υπηρεσίες υπο-
στήριξης των νέων. Όπως εξίσου  σημαντική είναι η προετοι-
μασία όλων των νέων για την ανταλλαγή, το ίδιο σημαντική 
είναι και η υποστήριξη κατά την επεξεργασία των εμπειριών, 
μετά την υλοποίηση της ανταλλαγής. Αυτό τους επιτρέπει να 
ταξινομήσουν και να εμπεδώσουν τις εμπειρίες τους και τα 
μαθήματα που πήραν, να διατηρήσουν τις γνωριμίες που έκα-
ναν, να συνεχίσουν την υλοποίηση έργων που ξεκίνησαν ή να 
ασχοληθούν με νέες πρωτοβουλίες. Καθόλη τη διάρκεια μιας 
τέτοιας ανταλλαγής θα πρέπει να προβληματίσει, με ποιο 
τρόπο τα δυναμικά, οι εμπειρίες και οι γνώσεις του καθενός, 
δηλαδή και των προσφύγων, μπορούν να αξιοποιηθούν και 
να αναγνωριστούν με τον έναν και με τον άλλο τρόπο.

Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τις ανταλλαγές και συ-
ναντήσεις νέων με θέμα τη μετανάστευση και την ενσωμά-
τωση καθώς και για προγράμματα με πρόσφυγες νέους, πα-
ρακαλούμε να απευθυνθείτε στο diederichs@dfjw.org ή στο 
gabbe@dfjw.org. 

H Florence Gabbe ευθύνεται 
στο Γαλλογερμανικό Ίδρυμα για τα 
τριμερή προγράμματα. Περισσότε-
ρες πληροφορίες για το DFJW στην 
www.dfjw.org. 
Φωτογραφία: agorayouth.com 

https://www.dfjw.org/evaluation
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Ο βασικός στόχος της Πολιτικής Παιδείας είναι οι νέοι και 
νέες να αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν 

ενεργά τα δικαιώματά τους στα πλαίσια μιας κοινωνικοπολιτι-
κής συμμετοχής. Παρά τη θεμελιώδη αποκλίνουσα οικονομι-
κή και κοινωνική συγκυρία μπορεί να ειπωθεί ότι η νεολαία και 
η διαδικασία ενηλικίωσης στην Γερμανία και την Ελλάδα γίνο-
νται εξίσου αντιληπτές ως ένα καθήκον που πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί: οι νέοι και νέες αντιμετωπίζουν και στις δύο χώρες 
την πρόκληση, να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία. Η τρέ-
χουσα οικονομική κατάσταση επιτρέπει ιδιαιτέρως διαφορε-
τικές δυνατότητες (ως προς την οικονομική και πολιτική ανε-
ξαρτησία και ως προς τη δυνατότητα αυτοεκπλήρωσης κλπ.). 
 
Από άποψη πολιτικής για τους νέους, αποτελεσματικός θα 
μπορούσε να είναι ο προσανατολισμός τόσο στο πρότυπο 
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία όσο και στην 

Πολιτική για Νέους/Πολιτική Δικαιωμάτων των Παιδιών του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επειδή και στις δύο χώρες το ζη-
τούμενο είναι η υλοποίηση και η διαμόρφωση της πολιτικής 
ευθύνης.

Ποια είναι η ιδιαίτερη υπεραξία των Ελληνογερ-
μανικών ανταλλαγών νέων σε θέματα πολιτικής 
παιδείας;
Γενικά, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι στα πλαίσια των ανταλ-
λαγών, θα πρέπει να σεβόμαστε την παρακίνηση του κάθε 
εταίρου για μια προσωπική προσέγγιση των δράσεων πολι-
τικής παιδείας: η συνεργασία μπορεί να καρποφορήσει μόνο 
και να επιφέρει συνεννόηση εάν παρουσιαστούν με ειλικρί-
νεια οι διαφορές και αποκλίσεις μεταξύ Ελλήνων και Γερμα-
νών (εξουσία, οικονομία, ιστορική ερμηνεία…). 

Ημερίδα Πολιτική Παιδεία στις Ελληνογερμανικές 
Ανταλλαγές Νέων: Aνάπτυξη της ενεργητικής 
συμμετοχής πολιτών – Active Citizenship και 
Κοινωνική Αλληλεγγύη
Ο Georg Pirker, υπεύθυνος διεθνών προγραμμάτων στην Ένωση Εκπαιδευτικών 
Κέντρων Γερμανίας (Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten), διηύθυνε το εργαστήριο 
«Ενεργητική συμμετοχή πολιτών και Κοινωνική Αλληλεγγύη», το οποίο διοργανώθηκε 
στα πλαίσια της Ημερίδας Πολιτικής Παιδείας στις Ελληνογερμανικές Ανταλλαγές Νέων. 
Στην παρούσα έκθεση συνοψίζει τα αποτελέσματα του εργαστηρίου, και υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα που μπορεί να έχει το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας για τη θεματο-
ποίηση των ελληνογερμανικών έργων και δράσεων.  

Georg Pirker

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
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Η πολιτική παιδεία εστιάζει στο επίπεδο της εργασίας και της 
προσωπικής συνάντησης- αυτό αποτελεί ισχυρό στοιχείο της 
πολιτικής παιδείας των νέων, γενικότερα στα πλαίσια των δι-
εθνών δραστηριοτήτων για τη νεολαία. Οι συμμετέχοντες στο 
εργαστήριο σημείωσαν τρία σημαντικά θεματικά πεδία για τις 
ελληνογερμανικές συναντήσεις, στα οποία οι δράσεις θα μπο-
ρούσαν να προσανατολιστούν.  

Ως προς τα περιεχόμενα, οι συμμετέχοντες εντόπισαν ως 
ένα σημαντικό στοιχείο την επιθυμία μιας (1) κοινής συνα-
ναστροφής με την ελληνογερμανική ιστορία, ιδίως όσον 
αφορά την περίοδο του Εθνικοσοσιαλισμού: τα ελληνικά 
μαρτυρικά χωριά και το θέμα Μετανάστευση κατά τον Εμφύ-
λιο Πόλεμο αποτελούν βασικά σημεία αναφοράς για τις συ-
ναντήσεις, για τα οποία οι συμμετέχοντες και των δύο χωρών 
διαθέτουν εμπειρία και τα οποία μπορούν να είναι η αφετηρία 
μιας συνάντησης.

Στο θεματικό στοιχείο (2) Μετανάστευση προσφέρονται 
από τη μια οι πολύπλευροι συσχετισμοί των οικονομι-
κών μεταναστών, καθώς και η επίκαιρη κατάσταση της 
αντιμετώπισης των προσφύγων και η θεματοποίηση της 
φυγής και στις δύο κοινωνίες. 

Ιδιαιτέρως σημαντική δείχνει να είναι και η μελέτη των θεμά-
των (3) νεολαία, εργασία, εργασιακό περιβάλλον και δη-
μοκρατία. Το ζητούμενο εδώ είναι, με αφετηρία τη διαφορε-
τική θέση στην οποία βρίσκονται οι νέοι άνθρωποι ως προς 
την εργασία, τις προοπτικές στη ζωή τους, και τα ερωτήματα 
και τις ανάγκες που μοιραία προκύπτουν, να μελετηθεί η κοι-
νωνική πολιτική (ενεργή συμμετοχή, προσβάσεις, εξουσία, 
αλληλεγγύη)  – όλα υπό την έννοια Ικανότητα για δημιουρ-
γία ουτοπίας. Βασικές έννοιες κλειδιά που πρέπει να μελετη-
θούν είναι μεταξύ άλλων: ερωτήσεις για την κατανόηση της 
πολιτικής εκ μέρους των νέων, η πολιτική απαξίωση και στις 
δύο χώρες, ο λαϊκισμός. Οι εταίροι αναφέρουν ότι υπάρχουν 
καλές προϋποθέσεις για συνεργασίες και για τη διασύνδεση 
της πολιτικής παιδείας των νέων με εικαστικές μεθόδους/αι-
σθητική προσέγγιση ή η διασύνδεση της πολιτιστικής και της 
πολιτικής παιδείας: η τέχνη πάντα είναι και πολιτική. 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επιτυχημένη 
υλοποίηση αυτών των πρότζεκτ; Πως μπορούν 
να εξασφαλιστούν τα θεμέλια για την επιτυχημέ-
νη υλοποίηση;
Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο διέθεταν διαφορετικές 
εμπειρίες στις ανταλλαγές νέων, ιδίως όσον αφορά τα θέματα 
της πολιτικής παιδείας.

Οι οργανώσεις νεολαίας στην Ελλάδα, που δεν ανήκουν σε 
κάποιο πολιτικό κόμμα, δυσκολεύονται να απορροφήσουν 
χρηματοδοτήσεις. Συνεπώς, η καθιέρωση ενός ανεξάρτητου 
ιδρύματος νεολαίας θα αποτελούσε και ελπίδα για τη δημιουρ-
γία ανεξάρτητων δομών και ανεξάρτητων προσβάσεων στις 
δράσεις για τους νέους, που αποτελούν ασφαλώς τη βάση για 
την υλοποίηση ανταλλαγών. Οι συμμετέχοντες βλέπουν στη 
θεσμοθέτηση ενός διμερούς ιδρύματος νεολαίας μια ευκαιρία, 
επειδή δεν υπάρχει άλλος συγκρίσιμος θεσμός, να προωθη-
θεί η σοβαρή συνεργασία των χωρών της Νότιας Ευρώπης.
Παρόλα αυτά: Το Ίδρυμα Νεολαίας δεν θα πρέπει να υπερε-
κτιμάται διότι δεν αποτελεί εργαλείο για τη διαμόρφωση της 
δημοκρατίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοκρατία και 
η συμμετοχή των νέων ανθρώπων της χώρας, απαιτείται μια 
εθνική οικονομία που να λειτουργεί, μια συνοχή της εξωτε-
ρικής πολιτικής, της οικονομίας και της χρηματοοικονομικής 
πολιτικής και στις δύο χώρες. Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα 
Νεολαίας δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την ανεργία των 
νέων. Οι ανταλλαγές νέων από τις δύο χώρες ωστόσο μπο-
ρούν να τους καταστήσουν ικανούς, να αναπτύξουν κοινές 
προοπτικές. 

Προϋποθέσεις για την επιτυχία
Η προώθηση της συνάντησης και ανταλλαγής σημαίνει την 
επικοινωνία επί ίσους όρους- με άνιση όμως χρηματοδότη-
ση; Αυτή είναι η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν 
οι ελληνογερμανικές δράσεις- θεσμοθετημένες ως Ίδρυμα 
Νεολαίας.

Στην Ελλάδα η παιδεία και η πολιτική για τη νεολαία υπόκει-
νται στο ίδιο Υπουργείο. Αυτό προσφέρει την ευκαιρία για την 
υλοποίηση Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Νεολαία και τα Αν-
θρώπινα Δικαιώματα. 

Πρωτόκολλο: Pressenetzwerk für Jugendthemen e.V. με υποστήριξη από τη 

διεύθυνση του εργαστηρίου.

O πολιτειολόγος και ιστορικός Georg Pirker είναι 
υπεύθυνος διεθνών προγραμμάτων στην Ένωση Εκ-
παιδευτικών Κέντρων Γερμανίας (Arbeitskreis deutscher 
Bildungsstätten) με έμφαση στην παιδεία σχετικα με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών, 
την πολυπολιτιστικότητα, την συμμετοχή και κατά των δια-
κρίσεων σε διεθνές επίπεδο.  



Παράλληλα με τις πληροφορίες για τις δομές της πολιτικής 
παιδείας που υπάρχουν στην Ελλάδα, και τις ενδιαφέ-

ρουσες προτάσεις για ένα σύγχρονο πλαίσιο για τις Ελληνο-
γερμανικές Ανταλλαγές Νέων, που δόθηκαν με τις δύο ειση-
γήσεις στην έναρξη της θεματικής ημερίδας «Πολιτική Παιδεία 
στα πλαίσια των Ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων» στις 
16.11.2016, η εκδήλωση εστίασε στην ανταλλαγή και τη συ-
νεργασία των συμμετεχόντων στα τέσσερα διαφορετικά εργα-
στήρια για την Πολιτική Παιδεία. Ένα από αυτά τα εργαστήρια 
ασχολήθηκε με τις δραστηριότητες για τη μνημόνευση της ιστο-
ρίας στα πλαίσια των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων, 
ως μέρος της συνολικής ιστορικής και πολιτικής παιδείας. Με 
οδηγό δύο ερωτήσεις, δόθηκε η δυνατότητα της ανταλλαγής 
απόψεων για την υπεραξία που μπορούν να έχουν οι δράσεις 
για τη νεολαία αλλά και για τις συνθήκες που πρέπει να δι-
ασφαλιστούν, προκειμένου να επιτύχουν οι δραστηριότητες 
σχετικά με τη μνημόνευση της ιστορίας. Μετά από σχεδόν δύο 
ώρες ζωηρής συζήτησης των συμμετεχόντων, διατυπώθηκαν 
και παρουσιάστηκαν αποτελέσματα και απαιτήσεις για την βελ-
τίωση των προϋποθέσεων για τα έργα για τους νέους. 

Οι δραστηριότητες για τη μνημόνευση της ιστο-
ρίας προσφέρουν μια υψηλή υπεραξία στις ελλη-
νογερμανικές ανταλλαγές νέων 
Τα ελληνογερμανικά προγράμματα ανταλλαγών νέων με θέμα 
την ιστορική μνήμη και τις δραστηριότητες για τη μνημόνευση 
αυτής, έχουν μια υψηλή υπεραξία στα πλαίσια των προσπα-
θειών για την εμβάθυνση των ελληνογερμανικών δραστηρι-
οτήτων για τη νεολαία. Αυτό διαφαίνεται σε διάφορα σημεία 
διότι μετά το πρώτο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας στο 
Μπαντ Χόννεφ το φθινόπωρο του 2014, υλοποιήθηκαν πο-
λυάριθμα θεματικά προγράμματα με συμμετέχοντες κι από 
τις δύο χώρες, σε διάφορους τόπους. Τον Απρίλιο 2016 διορ-
γανώθηκε μια επιμέρους θεματική ημερίδα για τη μνημόνευ-
ση της ιστορίας στα πλαίσια των ελληνογερμανικών ανταλ-
λαγών νέων, στο τόπο μνήμης Ράβενσμπρουκ. Επιπλέον, 
προστίθενται στις θεματικές ανταλλαγές και χρηματοδοτήσεις 
οι «Πρακτικές Υλοποιήσεις»: με την οικονομική στήριξη του 
Ειδικού Προγράμματος χρηματοδότησης του Υπουργείου Οι-
κογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Ομο-
σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας διενεργήθηκαν ήδη 

Ημερίδα Πολιτική Παιδεία στις Ελληνογερμανικές 
Ανταλλαγές Νέων: Δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη μνημόνευση της ιστορίας
Στα πλαίσια των επίκαιρων ελληνογερμανικών σχέσεων, το εργαστήριο «Δραστηριό-
τητες για τη μνημόνευση της ιστορίας στα πλαίσια των ελληνογερμανικών ανταλλαγών 
νέων» ασχολείται με την καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης των δύο χωρών. Οι συμμε-
τέχοντες μελέτησαν την υπεραξία που οι ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων προσφέ-
ρουν στη μνημόνευση της ιστορίας και προσπάθησαν να σκιαγραφήσουν τις συνθήκες, 
που μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχημένη υλοποίηση.

Friedrich Kersting
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πολυάριθμες συναντήσεις Ελλήνων και Γερμανών νεών και 
υλοποιήθηκαν επιμορφώσεις και εκπαιδεύσεις νεαρών επαγ-
γελματιών, ενώ σχεδιάζεται να ακολουθήσουν κι άλλες. Η αύ-
ξηση του αριθμού των δράσεων με θέμα τη μνημόνευση της 
ιστορίας αποδεικνύει τη σπουδαιότητα και το εύρος που έχει 
το ζήτημα για τις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων.  

Άγνοια για την κατοχή της Ελλάδος από το καθε-
στώς των Εθνικοσοσιαλιστών υφίσταται και στις 
δύο χώρες
Η Ελλάδα παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στις δράσεις για τη μνη-
μόνευση της ιστορίας. Αυτό οφείλεται στις ιδιαίτερες συνθήκες 
της καλλιέργειας της ιστορικής μνήμης στην Ελλάδα και της 
διασύνδεσης αυτής με την Γερμανία. Η εποχή της Γερμανικής 
κατοχής από το 1941 έως το 1944 με τα φρικαλέα εγκλήμα-
τα της Βέρμαχτ και τους μαζικούς εκτοπισμούς, αποτελούν 
κεντρικά στοιχεία της μνημόνευσης. Αυτή η περίοδο επισκιά-
ζεται και αναμιγνύεται στην ιστορική μνήμη της Ελλάδος από 
τον Εμφύλιο Πόλεμο που ακολούθησε (1946-1949) καθώς 
και από τη Χούντα των Συνταγματαρχών στη συνέχεια (1967-
1974)˙ συνέπεια αυτών, μέχρι και σήμερα, οι λεπτομέρειες 
γύρω από τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά την Γερμα-
νική κατοχή, να μην είναι ευρέως γνωστές ούτε στην Ελλάδα. 
Αυτή η άγνοια ασφαλώς διαπιστώνεται και στην Γερμανία: 
ενώ πολλά ζητήματα της εποχής του Εθνικοσοσιαλισμού, του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και του Ολοκαυτώματος μελετώνται 
επιστημονικά, είναι ευρύτερα γνωστά στο κοινό, η κατοχή της 
Ελλάδος και τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην χώρα, 
παραμένουν άγνωστα.

Οι ανταλλαγές νέων βοηθούν στην αποδόμηση 
των προκαταλήψεων στις επβαρυμένες ελληνο-
γερμανικές σχέσεις
Η τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στις δύο χώρες καθώς 
και οι επίκαιρες σχέσεις τους θεωρούνται σημείο αφετηρίας 
για τις διμερείς δράσεις της νεολαίας με θέμα την μνημόνευ-
ση της ιστορίας. Όροι κλειδιά όπως «Οικονομικές βοήθειες», 
«Κρίση του Ευρώ», „Αξιώσεις αποζημιώσεων», «Επιβολή λι-
τότητας» και «Προσφυγική κρίση» χαρακτηρίζουν τις τεταμέ-
νες σχέσεις, που έχουν συνηθίσει τους υψηλούς τόνους των 
ΜΜΕ και από τις δύο πλευρές.

Αυτή η συγκρουσιακή θέση εκκίνησης δείχνει να δυσχεραίνει 
με την πρώτη ματιά, τις διμερείς δράσεις νέων, με θέμα τη 
μνημόνευση της ιστορίας. Ωστόσο, ακριβώς αυτές οι δράσεις 
φαίνεται να είναι οι καταλληλότερες για να καμφθούν οι προ-
καταλήψεις και να χτιστούν καλές σχέσεις ανάμεσα σε Ευ-
ρωπαίους εταίρους. Οι δυσκολίες που φαντάζουν εμπόδια, 
μπορούν να λειτουργήσουν ως ευκαιρία, να προσελκύσουν 
το ενδιαφέρον των νέων για τη συγκεκριμένη θεματολογία, να 
αναβιώσουν κοινές μνήμες και να αλλάξουν τη στάση απένα-
ντι στη μνημόνευση της ιστορίας. 

Υπεραξία των ελληνογερμανικών ανταλλαγών 
νέων με θέμα τη μνημόνευση της ιστορίας
Κατά την ανταλλαγή εμπειριών των συμμετεχόντων στα ερ-
γαστήρια σχετικά με την υπεραξία που μπορούν να έχουν οι 
ανταλλαγές των νέων από Ελλάδα και Γερμανία με αντικεί-
μενο, την επεξεργασία της ιστορικής μνήμης, φάνηκε ότι οι 
απαντήσεις και παρατηρήσεις για το θέμα αυτό, μπορούν να 
ταξινομηθούν σε πολλαπλές κατηγορίες.  

Ορισμένες από τις σκέψεις των συμμετεχόντων εξέφραζαν τη 
θετική επιρροή που οι δράσεις είχαν στους ίδιους. Οι συμμε-
τέχοντες εθελοντές ειδικοί, με πρακτικές προσωπικές εμπει-
ρίες, συμφώνησαν για τη σημασία που μπορούν να έχουν οι 
ανταλλαγές στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων 
και την θετική επίδραση των δράσεων, με θέμα την επεξεργα-
σία της ιστορικής μνήμης. Οι κριτικοί και ειλικρινείς διάλογοι 
και για άλλα θέματα που τους απασχολούν, προφέρουν στους 
νέους τη δυνατότητα, να ωριμάσουν. Η συνάντηση με συνο-
μήλικους της άλλης χώρας προσφέρει πληροφορίες για την 
καθημερινότητα που ζει ο καθένας. Αυτό καλλιεργεί μια αντί-
ληψη για τη διαφορετική οπτική γωνία σε ζητήματα ιστορικής 
μνήμης και προωθεί την αντανάκλαση των αντικρουόμενων 
στάσεων. Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου αναφέρθηκαν 
στις διαφορετικές οπτικές της κοινής ιστορίας και τη δυνατό-
τητα που προκύπτει, για τη τροποποίηση της προσωπικής 
στάσης και της μελέτης της ιστορικής μνήμης με διαφορετικό 
τρόπο. 

Εδώ συνοψίζονται κι άλλες απαντήσεις για την υπεραξία των 
ανταλλαγών νέων με θέμα τη μνημόνευση της ιστορίας, στην 
κατηγορία «Βελτίωση και διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ 
Ελλήνων και Γερμανών νέων». Οι συμμετέχοντες στο εργα-
στήριο συμφώνησαν ότι τα διμερή προγράμματα οδηγούν στη 
βελτίωση των ελληνογερμανικών σχέσεων, προσφέροντας 
στους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να γνωριστούν και 
να μάθουν από κοινού και ο ένας από τον άλλο. Οι νέοι συ-
ναντούν συνομήλικους της άλλης χώρας και έχουν την ευκαι-
ρία να συζητήσουν μαζί τους πάνω στο το θέμα του πρότζεκτ 
αλλά και για άλλα καθημερινά θέματα, για τα χόμπι και τα ενδι-
αφέροντά τους, και να ανταλλάξουν πληροφορίες και απόψεις 
για τον «κόσμο» τους. Συνεργάζονται σε διάφορες δράσεις 
με θέμα τη μνημόνευση της ιστορίας: από κοινές θεατρικές 
παραστάσεις και συναυλίες, εικαστικές δράσεις, μέχρι υπαί-
θριες δραστηριότητες. Το κοινό στοιχείο και συνεπώς, η υπε-
ραξία αυτών των δράσεων για την επεξεργασία της ιστορικής 
μνήμης, είναι πέραν της κοινής μελέτης και «αναζήτησης των 
ιχνών»  του ελληνογερμανικού παρελθόντος κατά τη διάρκεια 
της Γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα και τις συνέπειες της 
έως και σήμερα, η αποδόμηση των αμοιβαίων προκαταλή-
ψεων και η δημιουργία φιλικών ελληνογερμανικών σχέσεων. 

Ως τρίτο στοιχείο της υπεραξίας των ανταλλαγών νέων με 
θεματολογία, τη μνημόνευση της ιστορίας, η ομάδα του εργα-
στηρίου κατέγραψε τις μακροχρόνιες επιδράσεις: η γνωριμία 
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και η διάδοση της Ευρωπαϊκής σκέψης και των δημοκρατι-
κών αξιών. Ξεκινώντας από τις προσωπικές εμπειρίες τους, 
σκιαγραφήθηκε κατά τη συζήτηση η εξής εξελικτική πορεία: 
με αφετηρία την αμοιβαία γνωριμία των νέων και τη δόμηση 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αποδομούνται οι προκαταλήψεις. 
Στα πλαίσια της αμοιβαίας ανταλλαγής αναπτύσσεται μια κρί-
ση στην εξέταση των γεγονότων και συνεπώς, ένα πολιτικό 
ενδιαφέρον, π.χ. όσον αφορά επίκαιρα θέματα που αφορούν 
και τις δύο ομάδες, όπως είναι η προσφυγική κρίση. Χάρη σ’ 
αυτή τη τριβή, τονίζονται οι κοινές ευρωπαϊκές αξίες που θα 
συνοδεύουν τους νέους και μετά την ολοκλήρωση των έργων. 
Στο εργαστήριο υπήρξε συμφωνία για την μακροχρόνια επί-
δραση που υπάρχει στην αποδόμηση των προκαταλήψεων, 
καθώς επίσης και για την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής σκέ-
ψης και τη διαρκή και αειφόρο συνεργασία που είναι η ιδιαίτε-
ρη υπεραξία των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων. 

Απαιτούμενες συνθήκες για την επιτυχημένη 
υλοποίηση των Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών 
Νέων με θέμα τη μνημόνευση της ιστορίας
Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες αφο-
σιώθηκαν στις απαιτούμενες συνθήκες που οδηγούν τις 
δράσεις και τα πρότζεκτ σε επιτυχία. Ιδίως στο θέμα αυτό, 
τα ερεθίσματα που προέκυψαν από τις εμπειρίες των διαφό-
ρων ειδικών ήταν χρήσιμα και ενημερωτικά. Συζητήθηκαν δι-
άφορες πλευρές και ταξινομήθηκαν τα αποτελέσματα και στο 
δεύτερο ερώτημα. 
 
Έγινε αντιληπτό σ’ όλους ότι οι συνθήκες κατανέμονται στους 
Έλληνες και Γερμανούς εταίρους και αποκτούν, σε διαφορε-
τική χρονική στιγμή, τη σπουδαιότητά τους: πριν, κατά τη δι-
άρκεια και μετά την υλοποίηση της ανταλλαγής. Γενικά, είναι 
οι θεμελιώδεις όροι για επιτυχημένα προγράμματα πολιτικής 
παιδείας νέων από Ελλάδα και Γερμανία η μακροχρόνια δια-
σφαλισμένη χρηματοδότηση, η ισότιμη συνεργασία επί ίσους 
όρους και η ορθή προετοιμασία και η επεξεργασία μετά την 
ολοκλήρωση, τόσο από τους ειδικούς του χώρου όσο και 
από τους ίδιους τους νέους και τις νέες. Η σπουδαιότητα της 
προετοιμασίας και της επεξεργασίας μετά την ολοκλήρωση 
επισημάνθηκε απ’ όλους/όλες τους/τις συμμετέχοντες στο ερ-
γαστήριο. Ιδιαίτερη σημασία έχει στις εν λόγω ανταλλαγές, η 
προετοιμασία σχετικά με τον άλλο πολιτισμό και το άγνωστο 
πλαίσιο. 

Επίσης, χρήσιμη φαίνεται να είναι η ασχολία με τις πολιτικές 
και κοινωνικές συνθήκες προκειμένου οι νέοι να ευαισθητο-
ποιηθούν για την κατάσταση και την καθημερινότητα της νε-
ολαίας στην χώρα εταίρο. Οι ειδικοί αναφέρθηκαν από την 
εμπειρία τους ότι οι προσωπικές σχέσεις επιδρούν θετικά 
κατά την προετοιμασία μιας ανταλλαγής και συχνά αποτε-
λούν, με την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας των διαπρο-
σωπικών σχέσεων, την αφετηρία για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση τέτοιων δράσεων και αποτελούν παράγοντα για 
την βιωσιμότητά τους. 

Επιπλέον, συζητήθηκαν στο εργαστήριο, οι βάσεις για την 
επιτυχημένη υλοποίηση των ανταλλαγών Ελλήνων και Γερ-
μανών νέων, με θέμα την πολιτική παιδεία, από την γερμανι-
κή πλευρά. Εδώ, απαιτείται και πρέπει να ζητηθεί η θέληση 
για αυτοκριτική για να διασφαλιστεί μια ανοικτή συνεργασία 
με τους Έλληνες εταίρους επί ίσους όρους. Δεν επιτρέπεται 
μια πατερναλιστική στάση απέναντι στην ελληνική μνημόνευ-
ση της ιστορίας. Για να επιτευχθεί μια ισότιμη συνεργασία, 
θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή ενασχόληση με την ασφαλώς 
υπερβολική στάση του «αποικισμού στην μνημόνευση της 
ιστορίας». Για τη συνεργασία αυτή, μετράνε η κοινή αποσα-
φήνιση και ο καθορισμός των προγραμματισμένων στόχων 
και η συνεχή αμοιβαία ανταλλαγή. Με βάση τις προσωπικές 
εμπειρίες, έγινε αναφορά στη θετική επίδραση και στην αμοι-
βαία αλληλοσυμπλήρωση στην συνεργασία με τους εταίρους. 
Χωρίς την επιθυμία της ενίσχυσης των προκαταλήψεων, οι 
συμμετέχοντες τόνισαν ότι μια μάλλον «χαρακτηριστική γερ-
μανική» δόμηση και ένα μάλλον «χαρακτηριστικό ελληνικό» 
ταλέντο αυτοσχεδιασμού, αλληλοσυμπληρώνονται με αποτέ-
λεσμα, τον επιτυχημένο σχεδιασμό των δράσεων.

Συζητώντας για τις συνθήκες που οδηγούν στην επιτυχημέ-
νη υλοποίηση ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων, τίθεται 
το ερώτημα για μια βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. 
Συνεπώς, διατυπώθηκε η ανάγκη για καλύτερη δικτύωση με-
ταξύ των δήμων, των συλλόγων αδελφοποιημένων πόλεων, 
των φορέων δράσεων, της κοινωνίας, της πολιτικής και των 
σχολείων. Και στις δύο πλευρές, την Ελλάδα και την Γερμα-
νία, ένα δραστήριο δίκτυο με ανοικτή επικοινωνία, θα απο-
τελούσε το θεμέλιο και την «υποδομή» για τα πρότζεκτ της 
νεολαίας. Χρήσιμα και ενημερωτικά εργαλεία που υπάρχουν 
ήδη, όπως το blog Agora Youth (www.agorayouth.com) του 
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυ-
ναικών και Νεολαίας και η Ειδική Έκδοση Ελληνογερμανικών 
Ανταλλαγών και άλλα της Ειδικής Υπηρεσίας Διεθνών Δρα-
στηριοτήτων για τη Νεολαία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας, προσφέρουν αξιόλογο έργο.

Ως καλή βάση και σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία, 
θεωρούνται η γλωσσομάθεια, η νοοτροπία, η γνώση της χώ-
ρας και του πολιτισμού. Το έργο των επονομαζόμενων «Πολι-
τιστικών διαμεσολαβητών», δηλ. ατόμων, που έχουν πατρίδα 
τους, τόσο την ελληνική όσο και την γερμανική πραγματικό-
τητα, χαρακτηρίστηκε στο εργαστήριο ως πολύτιμο. Αυτά τα 
άτομα γεφυρώνουν τις διμερείς συναντήσεις των νέων και 
διευκολύνουν την επικοινωνία και την κατανόηση. Τόσο η ευ-
αισθητοποίηση των εταίρων του πρότζεκτ για το θεσμό αυτόν 
και τις δυνατότητές του όσο και η διάδοση και αποδοχή των 
πολιτιστικών διαμεσολαβητών, δείχνουν να είναι μια λογική 
αξίωση. 

Παράλληλα με τους όρους για την επιτυχία, αυτών της γερ-
μανικής πλευράς κι αυτών της ελληνικής πλευράς, αυτών 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν ή μετά τις ανταλλαγές, 
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οι προϋποθέσεις για επιτυχημένα πρότζεκτ κατά το διάστημα 
της συνάντησης, αποτέλεσαν θέμα του εργαστηρίου. Το συ-
μπέρασμα ήταν ότι οι συγκεκριμένες μορφές, τα περιεχόμενα 
και η ένταση των συναντήσεων θα πρέπει να σχεδιάζονται 
ανάλογα με την ομάδα στόχου ή τους συμμετέχοντες με δι-
αφορετικό τρόπο. Μια μέθοδος που αποδείχθηκε σ’ όλες τις 
περιπτώσεις επιτυχημένη, είναι αυτή των «peer-to-peer». Η 
βάση για επιτυχημένες δράσεις, είναι να προσφέρεται στους 
νέους συμμετέχοντες η ισότιμη ευκαιρία, να μάθουν ο ένας 
από τον άλλο. 

Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι μεταξύ των φορέων στην Γερ-
μανία φαίνεται να υφίσταται το ενδιαφέρον και η τεχνογνωσία 
για τη διενέργεια διμερών ανταλλαγών νέων με θέμα, ή έστω 
επιμέρους θεματολογία, τη μνημόνευση της ιστορίας. Εξετά-
ζοντας την προαναφερόμενη αφετηρία, η προσπάθεια των 
εθελοντών να ασχοληθούν με το κοινό παρελθόν της Γερμα-
νίας και της Ελλάδας είναι εντυπωσιακή. Με την πολιτική και 
κοινωνική υποστήριξη και των όρων και προϋποθέσεων για 
την επιτυχία που καταγράφηκαν, τα πρότζεκτ για τη νεολαία 
αποτελούν ένα σημαντικό μέρος για τη βελτίωση των διμερών 
σχέσεων. 

Ο Friedrich Kersting σπούδασε πολιτικές επιστήμες 
στο πανεπιστήμιο της Βρέμης και πήγε ως εθελοντής στο 
πρόγραμμα ElanDe της Ευαγγελικής Εθελοντικής Υπη-
ρεσίας, της Ευαγγελικής Εκκλησίας Γερμανόφωνων στην 
Αθήνα και της Αποστολής (της κοινωνικής υπηρεσίας της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας). Από το 2013 είναι ενεργός στις ελ-
ληνογερμανικές ανταλλαγές νέων και στο θέμα της μνήμης. 
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Ιούνιος 2016. Ε1, Πειραιάς. Η τελευταία προβλήτα όπου 
έχει στηθεί μια πολιτεία από αντίσκηνα και είναι το πρώτο 

που βλέπεις όταν μπαίνεις με το καράβι στο λιμάνι. Παντού 
σκουπίδια, στα οποία παίζουν παιδιά. Όποτε κενώνεται μια 
προβλήτα, τα μέσα εστιάζουν επί ώρες στα δρώμενα. Ταυτό-
χρονα, κυκλοφορούν όλο και λιγότεροι εθελοντές. Μοιράζω 
υπό τον μεσημεριανό ήλιο και σε 30 βαθμούς θερμοκρασία 
το φαγητό που έφερε ο στρατός στους πρόσφυγες που έχουν 
παραμείνει και ζουν επί μήνες, σε ετοιμόρροπα αντίσκηνα στο 
λιμάνι. Συνήθως, προσφέρονται μακαρόνια με σάλτσα, τέσ-
σερεις με πέντε φορές την εβδομάδα. Ορισμένες φορές δί-
δονται και φέτα και πορτοκάλια για επιδόρπιο. «Πορτοκάλια» 
είναι μια λέξη που πολλοί πρόσφυγες έχουν μάθει.    

Στην Ε1 εργάζονται κυρίως συνταξιούχοι, φοιτητές κι άλλοι 
εθελοντές, οι οποίοι έρχονται πριν και μετά την εργασία τους. 
Καθημερινά. Η επικοινωνία δεν είναι εύκολη. Αγγλικά μιλούν 
ελάχιστοι από αυτούς που έμειναν στο λιμάνι του Πειραιά. Πε-
νήντα μέτρα παραδίπλα, στις 5.30μμ ξεκινάει το καράβι για τη 
Σαντορίνη. Η εταιρεία ονομάζεται Blue Star-γαλάζιο αστέρι. 
Με ένα τέτοιο καράβι έφτασαν εδώ πολλοί από τους πρόσφυ-
γες. Τώρα φορτώνονται αυτοκίνητα, φορτηγά και επιβαίνουν 

τουρίστες. Πολύ κοντά σ’ αυτούς που δεν μπορούν να ταξιδέ-
ψουν ελεύθερα κι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι επί μήνες στο 
ίδιο αντίσκηνο, στο ίδιο μέρος, μακριά από την πατρίδα τους, 
σε μια χώρα, στην οποία ουσιαστικά δεν επιθυμούν να αιτη-
θούν άσυλο. «Αλμάνια», Γερμανία, είναι η χώρα προορισμού 
των περισσότερων προσφύγων με τους οποίους συνομιλώ.

Στα όρια της καταπόνησης
Η Αθήνα, έχει φτάσει τις ημέρες της παραμονής μου στην 
πόλη, στα όρια των δυνατοτήτων υποδοχής. Όλες οι δομές 
είναι πλήρεις και συνεχώς βλέπεις παιδιά να κοιμούνται στις 
εισόδους των πολυκατοικιών- η απόγνωση είναι αισθητή. 
Προχωράω με τον «οδηγό» μου Γιάννη στην περιοχή του 
Μεταξουργείου, τον συνοικισμό, όπου ο ίδιος παλιά έπαιρνε 
ναρκωτικά. Τώρα εργάζεται για τη «Σχεδία», το ελληνικό πε-
ριοδικό των αστέγων, το οποίο διατηρεί ένα λυπηρό ρεκόρ: 
είναι το μοναδικό που έχει μια λίστα αναμονής 200 ανθρώ-
πων που περιμένουν να πωλήσουν αυτή την εφημερίδα για 
να καταφέρουν να φύγουν από τους δρόμους και να βρουν 
στέγη. Είναι άτομα μεταξύ 25 και 80 ετών που παλιότερα ερ-
γάζονταν και έμειναν άνεργοι, μου λέει ο διευθυντής του πε-
ριοδικού, Κρις Αλεφαντής. Καθημερινά βλέπω ηλικιωμένους 

Υποτροφία ταξιδιού: Η Ελλάδα και τα σύνορά της
Υπό ίσους όρους. ΄Ετσι θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την ανταλλαγή με τους Έλληνες, 
που προσφέρθηκε στην Lisa Brüßler, στα πλαίσια της υποτροφίας του Ιδρύματος Σβάρτσκο-
πφ «Η νεαρή Ευρώπη» (Schwarzkopf Stiftung Junges Europa) και του Ιδρύματος Παίδων 
του Κρόιτσμπεργκ (Kreuzberger Kinderstiftung). Η Lisa Brüßler ταξίδεψε επί έξι εβδομάδες, 
αναζητώντας στην Ελλάδα απαντήσεις στο ερώτημα «Πως οι Έλληνες διαχειρίζονται τις 
κρίσεις που ταλανίζουν χρόνια τώρα την πατρίδα τους». Οι απαντήσεις που κατέγραψε ήταν 
ειλικρινείς, προσέφεραν ελπίδα, αλλά κατά βάση, δημιούργησαν ερωτήματα. 

Lisa Brüßler

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
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να ψάχνουν φαγώσιμα στα υπολείμματα των λαϊκών αγορών. 
Άνθρωποι που μια ζωή εργάζονταν. Βοηθάω σ’ ένα από τα 
εκατό συσσίτια της Αθήνας, παρατηρώ πολλούς μεσήλικους, 
οι οποίοι τρώνε γρήγορα, με σκυμμένο το κεφάλι και εξαφανί-
ζονται. Ντρέπονται. 

Στο Μεταξουργείο επισκέπτομαι τη Νατάσσα και τη Τζένυ σ’ 
ένα νεοκλασικό κτίριο, το οποίο φιλοξενεί ένα διαπολιτισμικό 
κέντρο. Το έργο ονομάζεται «Communitism», το οποίο θέλει 
να χρησιμοποιήσει το ετοιμόρροπο κτίριο προς όφελος της 
γειτονιάς και της καλλιτεχνικής σκηνής, επειδή ο ιδιοκτήτης 
του δεν είναι πλέον σε θέση να το συντηρήσει. Η μικρή ομάδα 
φοιτητών, ανέργων και καλλιτεχνών που σχηματίστηκε μέσα 
από την κρίση, διοργανώνει εργαστήρια, εκθέσεις, συναυλίες 
και παρουσιάσεις βιβλίων. Σήμερα, είναι εδώ η Αλεξάνδρα, 
από το Caravan-Project, το οποίο συνοδεύει μια κάμερα του 
Κοινωνικού Ωδείου Notes της Αθήνας. Στο Ωδείο διδάσκουν 
σαράντα καθηγητές αφιλοκερδώς, μουσική σε παιδιά και νέ-
ους που δεν θα είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα μαθή-
ματα. Σχεδόν σε κάθε περίπτωση, οι μουσικοί έχουν μείνει οι 
ίδιοι άνεργοι, αλλά εδώ, βρήκαν μια απασχόληση που τους 
ικανοποιεί. Το έργο Caravan-Storytelling χρηματοδοτείται 
από ένα μεγάλο ελληνικό ίδρυμα.

Στα νησιά και στην επαρχία
Το ταξίδι μου με οδήγησε μακριά από την Αθηναϊκή πραγ-
ματικότητα: επισκέφτηκα τα νησιά του Αιγαίου, Αμοργό και 
Σύρο, όπου είχα πολύτιμες συνομιλίες. Λίγες ώρες με το κα-
ράβι μακριά από την Αθήνα, στην Αμοργό, κανείς δεν κοιμάται 
στο δρόμο αλλά αν παρατηρήσεις τις τιμές στα σουπερμάρ-
κετ και στα πρατήρια βενζίνης, συνειδητοποιείς απλά, ότι η 
κρίση δεν είναι τόσο ορατή. Κουβεντιάζοντας με τον οδηγό 
του λεωφορείου, μου διηγείται ότι τον Ιούνιο σημείωσε ζημία 
επειδή υπήρχαν μόνο λίγοι τουρίστες. «Τι να κάνω», λέει, «το 
λεωφορείο πρέπει να κινείται.» Κατά την παραμονή, δεν λει-
τουργούσαν δύο των τριών ΑΤΜ του νησιού. Γιατί; Επειδή η 
εταιρεία που τα προμήθευε με χρήματα, χρεωκόπησε και δεν 
βρέθηκε διάδοχη εταιρεία. Επί εβδομάδες, τουρίστες και κά-
τοικοι, αναγκάζονται να μεταβαίνουν στη μοναδική τράπεζα, 
στο λιμάνι Κατάπολα. Τα περισσότερα καφέ βρήκαν ως λύση, 
να κρατούν τεφτέρι για τους λίγους αλλοδαπούς τουρίστες και 
αυτοί να πληρώνουν όταν κάνουν ανάληψη χρημάτων- αυτό 
στην Γερμανία δεν θα μπορούσε να το φανταστεί κανείς. 

Μια από τις κορυφαίες στιγμές του ταξιδιού μου ήταν η επί-
σκεψη στην Άρτα και στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα, σε 
μια από τις φτωχότερες περιοχές της Ευρωζώνης. Με τη 
βοήθεια της ΜΚΟ Inter Alia, γνώρισα τον Πατέρα Κώστα, 
ο οποίος εργάζεται στην μικρή κοινότητά του ως δάσκαλος 
και με πήρε μαζί του στο σχολείο. Κοντά στα σύνορα με την 
Αλβανία, υπάρχει ελάχιστος τουρισμός, λίγη βιομηχανία, ένα 
υψηλό ποσοστό ανεργίας και κυρίως, ελάχιστες ευκαιρίες για 
τους νέους. Επισκέπτομαι το τοπικό κοινωνικό ιατρείο, μια 
δομή η οποία μετά την έναρξη της κρίσης έχει δημιουργηθεί 

σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και η οποία χρηματοδοτείται 
αποκλειστικά από δωρεές.  Ορισμένοι, έρχονται χιλιόμετρα 
με τα πόδια στην Άρτα για ένα φάρμακο, το οποίο στο φαρμα-
κείο κοστίζει μόλις πέντε Ευρώ. Ωστόσο, τους λείπουν ακρι-
βώς αυτά τα πέντε Ευρώ. Πολλοί άνθρωποι πληρώνουν με 
δόσεις, ακόμη και απλά αγαθά, όπως ενδύματα. Οι καταστη-
ματάρχες το δέχονται γιατί είναι προτιμότερο από το να μην 
έχουν καθόλου πελάτες, μου λένε.

Στο μοναδικό σχολείο της περιοχής 
Με τον Πατέρα Κώστα μεταβαίνω σ’ ένα ορεινό χωριό. Τη δι-
αδρομή αυτή διανύει καθημερινά για να διδάξει Μαθηματικά, 
Χημεία, Φυσική και Βιολογία. Το σχολείο είναι το μοναδικό της 
περιοχής, που σημαίνει, ότι ορισμένοι μαθητές ταξιδεύουν 90 
λεπτά με το σχολικό λεωφορείο. Πολλοί μαθητές δεν έχουν 
πάει ποτέ μια εκδρομή και δεν διαθέτουν τα 100 Ευρώ για την 
σχολική εκδρομή. Ο Κώστας είναι για τους μαθητές του ένας 
μικρός ήρωας, ο οποίος αναζητάει ευκαιρίες για τους νέους, 
όπως μια φοιτητική υποτροφία, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, 
μια διέξοδο από την περιοχή- ακόμη κι αν ο ίδιος θα προτι-
μούσε να τους κρατήσει στην περιοχή προκειμένου να τον 
βοηθήσουν στην αξιοποίηση της Ηπείρου. 

Με την Αναστασία, την Αποστολία, τη Μαρία και τη Μαριάν-
να, μαθητές στο λύκειο του Πατέρα Κώστα, πέρασα ένα ολό-
κληρο πρωϊνό. Κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι ενδιαφέρονταν 
για την πολιτική, χαίρονταν που κάποιος ζητούσε τη γνώμη 
τους, που δέχονταν ερωτήσεις για το ότι δεν υπάρχει λέσχη 
νεολαίας, δεν υπάρχει γήπεδο στο χωριό των 2000 κατοίκων, 
όπου η μοναδική δραστηριότητα στον ελεύθερο τους χρόνο, 
είναι να επισκέπτονται την καφετέρια. Πολλά από τα κορίτσια 
θέλουν να φύγουν, να πάνε Αγγλία, Γερμανία, να μάθουν ένα 
επάγγελμα, που να τους αρέσει, και που δεν θα τους συντηρεί 
απλώς. Δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τη ζωή στο χωριό, στο 
κατάστημα ή στο αγρόκτημα των γονιών τους.

Πολλές οικογένειες εδώ είναι συντηρητικές, θέλουν «αξιο-
πρεπείς» δουλειές για τα παιδιά τους- η οικονομική ασφάλεια 
αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, μου λέει ο Πατέρας Κώ-
στας. Όταν η 15χρονη Μαρία μου εμπιστεύεται ότι επιθυμεί 
μια θέση στην αστυνομία ή στο στρατό, αρχίζω να καταλα-
βαίνω γιατί αυτή δεν είναι μια περίεργη επιθυμία, αλλά κάτι 
το σύνηθες. 

Μια εποχή ακραίων αλλαγών
Υπάρχουν, η μικρή σπίθα ελπίδας, οι πρωτοβουλίες και τα με-
μονωμένα πρόσωπα, που καταφέρνουν απίθανα πράγματα. 
Υπάρχουν όμως κι αυτοί που μέρα μεσημέρι παίρνουν ναρ-
κωτικά στο δρόμο, για τους οποίους δεν ενδιαφέρεται κανείς 
και οι οποίοι χωρίς τα συσσίτια θα είχαν πεθάνει της πείνας. 
Η οικονομική δύναμη της χώρας έχει υποχωρήσει δραματικά: 
στη Σύρο μου λένε, ότι η αγορά έχει υποχωρήσει κατά 70% 
σε σχέση με την εποχή πριν την κρίση. Η αγοραστική δύνα-
μη μειώνεται συνεχώς, τα καταστήματα συνεχίζουν να έχουν 
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προβλήματα. Στην προσφυγική κρίση, η Ελλάδα μέσα σε μια 
νύχτα μετατράπηκε από μια χώρα διέλευσης σε μια χώρα 
υποδοχής και συνεχίζει να την αντιμετωπίζει με εκπληκτικό 
φιλότιμο.

Στα νησιά με κέντρα φιλοξενίας, ο τουρισμός που αποτελού-
σε μοναδική πηγή εσόδων, υποχώρησε σχεδόν πλήρως. Κι 
όχι μόνο αυτό: η προσφυγική κρίση άλλαξε τους πολίτες και 
τη συμπεριφορά τους. Στη Λέσβο, μου λέει η Κατερίνα, ότι 
οι κάτοικοι δεν κολυμπούν πλέον στη θάλασσα ή δεν τρώνε 
ψάρια, επειδή σ’ αυτήν πνίγηκαν τόσοι άνθρωποι- πράγματα, 
τα οποία για τους κατοίκους των νησιών ανήκουν στις καθη-
μερινές τους συνήθειες.

Περίπου το ένα πέμπτο του πληθυσμού της Ελλάδος απειλεί-
ται από την φτώχια και ο κίνδυνος για την παιδική φτώχια και 
την κοινωνική περιθωριοποίηση αυξήθηκε σημαντικά από το 
2010 έως το 2014. Πολλοί από τους νέους με τους οποίους 
συνομίλησα, δεν πιστεύουν στην εκκίνηση που υπόσχονται 
οι πολιτικοί, και θέλουν να εγκαταλείψουν την χώρα. Δεν επι-
θυμούν να εργάζονται για 500 Ευρώ ή να καλύπτουν θέσεις 
εργασίας για τις οποίες έχουν πλεονάζοντα προσόντα. Όπως, 
δεν θέλουν μετά τις σπουδές τους, να ζουν ακόμη με τους 
γονείς τους, αλλά να ξεκινήσουν μια δική τους ζωή.

Η ουσιαστική συνεργασία με την Ελλάδα δεν θα πρέπει να 
γίνει μόνο σε ατομικό επίπεδο. Οι υφιστάμενες δομές στην 
χώρα που συχνά προσφέρουν αξιόλογο έργο, θα πρέπει να 
υποστηριχθούν, και να υπάρξει ευαισθητοποίηση για το γεγο-
νός, ότι οι πολίτες που ζουν στη στεριά έχουν άλλες ανάγκες 
και δυσκολίες από εκείνους που ζουν στα νησιά. Οι λειτουργι-
κές δομές για τους νέους πρέπει να διευρυνθούν και να ιδρυ-
θούν εναλλακτικές σε περιοχές, στις οποίες οι νέοι πιστεύουν 
ότι η πατρίδα τους, οι πολιτικοί της χώρας, δεν ενδιαφέρονται 
γι’ αυτούς. Δεν θα πρέπει να ξεχαστούν και οι πολλοί άνθρω-
ποι που προστέθηκαν και είναι πρόσθετη επιβάρυνση, αλλά 
και ένα κέρδος για την χώρα• αν τους ξεχάσουμε, τα πράγμα-
τα θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο. Η αμοιβαία ανταλ-
λαγή απόψεων θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για όλα 
αυτά. Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν πολλά, προκειμένου 
να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και πολιτικής έκφρασης, 
π.χ. σε συλλόγους για νέους ανθρώπους, και να μη συνεχίσει 
να επικρατεί η αίσθηση, ότι οι φωνές τους δεν εισακούστηκαν.

Η Lisa Brüßler σπούδασε Πολιτικές 
Επιστήμες στο Γέκτινγκεν, στο Ανό-
βερο, το Ρέθυμνο και την Αθήνα και 
εργάστηκε ως ελεύθερη δημοσιογρά-
φος σε θέματα Ευρώπης, Νεολαίας 
και Παιδείας. Από το 2017 γράφει στο 
Blog agorayouth.com. Όποτε της δίδε-
ται η ευκαιρία, ταξιδεύει στην Ελλάδα 
καταγράφοντας με την κάμερά της. 
Φωτογραφία: ιδιωτική 
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Το ιδιαίτερο της περίπτωσης είναι το γεγονός πως το Λέχο-
βο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 

πυρπολήθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα με αποτέλεσμα 
την ολοκληρωτική καταστροφή του. Μετά από αρκετά χρόνια 
ωστόσο οι περισσότεροι από τους κατοίκους μετανάστευσαν 
στη Γερμανία για ένα καλύτερο μέλλον. Οι απόγονοί τους, 
λοιπόν, από το 2014 προσπαθούν να γεφυρώσουν τις σχέ-
σεις μεταξύ των δύο λαών με κοινό σύνθημα τόσο από την 
ελληνική όσο και από τη γερμανική πλευρά «Μνήμη, φιλία, 
ισότητα, ειρήνη».

Ο Ενωτικός Σύλλογος Λεχοβιτών «Ο Προφήτης Ηλίας» είναι 
ένας σύλλογος με μακρόχρονη ιστορία: Ιδρύθηκε το 1921 
από κατοίκους του χωριού, έχει 250  μέλη και πραγματοποιεί 
πολλές δράσεις ετησίως που προωθούν την παράδοση, την 
ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου. Ανάμεσα σε αυτές τις 
δράσεις είναι η έκδοση εφημερίδας, πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης και λαογραφικού μουσεί-
ου, χορευτικά συγκροτήματα παραδοσιακών χορών και η νε-
οσύστατη ομάδα θεάτρου. Στο πλαίσιο της προώθησης της 
ιστορίας και της παράδοσης ο ενωτικός σύλλογος πραγμα-
τοποίησε δύο προγράμματα ανταλλαγής νέων με τη γερμα-
νική πλευρά που επισφραγίζουν το σύνθημα «Μνήμη, φιλία, 

ισότητα, ειρήνη» καθώς έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν 
δεσμούς φιλίας μεταξύ των νέων και έχουν δώσει την ευκαιρία 
στους νέους να εκφραστούν ελεύθερα και ισότιμα σε ζητήμα-
τα που απασχολούν όχι μονάχα την ιστορία των δύο λαών 
αλλά και το μέλλον της Ευρώπης γενικότερα. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συναδέλφωσης πραγματοποιή-
θηκε το «Φόρουμ Μνήμης και Παιδείας» τον Μάιο του 2016 
που στόχο είχε την προβολή της μνήμης και τη συζήτηση από 
πλέον διακεκριμένους ανθρώπους των ακανθωδών ζητημά-
των του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Φόρουμ είχε με-
γάλη απήχηση και δόθηκε η ευκαιρία σε ανθρώπους από όλη 
την Ελλάδα και από άλλους μαρτυρικούς τόπους της Ελλά-
δος να εκφραστούν  να παρουσιάσουν την ιστορία του τόπου 
τους. Παράλληλα παρουσιάστηκαν διάφορες ελληνογερμανι-
κές δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ανάμεσά τους και οι 
ανταλλαγές νέων που έκανε το Λέχοβο.

Το Βερολίνο στο Λέχοβο 
 Η πρώτη ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 
2014 με 15 νέους από την Ευαγγελική Κοινότητα του Σαρλό-
τενμπουργκ στο Βερολίνο και 15 νέους από το Λέχοβο. Θέμα 
της ανταλλαγής ήταν η μνήμη και η ειρηνική συνύπαρξη των 

Ανταλλαγές Ειρήνης και Φιλίας
Το Λέχοβο, ένα γραφικό ορεινό χωριό της Δυτικής Μακεδονίας, χτισμένο μέσα σε κατα-
πράσινη πλαγιά με πλακόστρωτους δρόμους, πρωταγωνίστησε στα γερμανικά και ελληνι-
κά μέσα ενημέρωσης καθώς κατάφερε να πραγματοποιήσει μέσω του Ενωτικού Συλλόγου 
Λεχοβιτών «Ο Προφήτης Ηλίας» αρκετές δράσεις με γερμανούς εταίρους. Η Νίκη Στεφανί-
δου, μέλος του συλλόγου, συμμετείχε ήδη το 2014 στην πρώτη ανταλλαγή που έγινε με το 
Βερολίνο και παρουσιάζει τις εμπειρίες της και τα σχέδια της νεολαίας του τόπου της.

Νίκη Στεφανίδου
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λαών. Το πρώτο μέρος της ανταλλαγής έλαβε χώρα στο Λέχο-
βο από 17 ως 24 Ιουλίου και περιελάμβανε δράσεις που σχε-
τίζονταν με τη μνήμη και τη διατήρησή της. Οι νέοι φιλοξενού-
νταν στο κλειστό γυμναστήριο Λεχόβου που είχε διαμορφωθεί 
κατάλληλα έτσι ώστε να υποδεχτεί την γερμανική συμμετοχή. 
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τοπικά φαγητά 
καθώς καθημερινά οι μητέρες των συμμετεχόντων της ελληνι-
κής πλευράς μαγείρευαν τοπικές συνταγές και κατεξοχήν πα-
ραδοσιακές ελληνικές συνταγές που επιθυμούσαν οι νέοι της 
γερμανικής πλευράς να δοκιμάσουν. Οι ημέρες περνούσαν 
αβίαστα και πολύ διασκεδαστικά και από τις δύο πλευρές. Οι 
νέοι ξεναγήθηκαν στο χωριό, επισκέφτηκαν το λαογραφικό 
μουσείο και τις εκκλησίες του χωριού, πληροφορήθηκαν για 
την ιστορία του τόπου και τον τρόπο ζωής σε αυτόν. Με αφορ-
μή την  ιστορία έγιναν κάποια εργαστήρια που αφορούσαν 
τη μνήμη, τις ελληνογερμανικές σχέσεις και την προετοιμασία 
κάποιων συνεντεύξεων που κλήθηκαν να πάρουν οι νέοι από 
τους επιζώντες του ολοκαυτώματος. Οι νέοι αμφότεροι πή-
ραν συνεντεύξεις από τους επιζώντες σε ένα κλίμα απόλυτης 
συγκίνησης και συμπόνιας. Νέοι που αγνοούσαν το ιστορικό 
παρελθόν τόσο από ελληνικής όσο και από γερμανικής πλευ-
ράς ήρθαν κοντά και έζησαν την εμπειρία της συλλογής δε-
δομένων από πρώτη πηγή, τη φωνή των επιζώντων. Οι νέοι 
συζήτησαν την εμπειρία τους και πρότειναν δράσεις για ένα 
καλύτερο αύριο. Το κοινό τους σύνθημα ήταν Ποτέ ξανά!». 
Επιπλέον έκαναν ορειβασία στα μονοπάτια που είχαν βαδίσει 
έλληνες στρατιώτες. Βεβαίως δεν έλειψε η συμμετοχή τους 
σε εκδηλώσεις που πολύ διασκέδασαν. Την περίοδο αυτή γί-
νονταν το παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού που τιμά τον 
Προφήτη Ηλία και οι νέοι είχαν την ευκαιρία να χορέψουν, να 
φάνε, να δουν παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα. 
Το πιο συγκινητικό από όλα ήταν πως όλη η ομάδα πέρασε 
όμορφα και διασκέδασε παρέα χωρίς να τους ενδιαφέρει αν ο 
διπλανός τους ήταν Έλληνας ή Γερμανός. Την τελευταία μέρα 
τα παιδιά αποχωρίστηκαν με την υπόσχεση να ξανασυναντη-
θούν σε λίγες μέρες. 

«Αυτό που μας άρεσε περισσότερο από όλα ήταν πως κατα-
φέραμε να συζητήσουμε το θέμα της μνήμης και να δούμε τις 
απόψεις των παιδιών αυτών, ήταν αξιοθαύμαστο το γεγονός 
ότι συζητούσαμε για τους προγόνους μας οι οποίοι ήταν αντί-
παλοι μέσα σε ένα τόσο φιλικό κλίμα και μπορούσε ο καθένας 
να εκφραστεί ελεύθερα. Νιώσαμε ισότιμοι και πως η γνώμη 
μας μπορεί να ακουστεί, παράλληλα μας δόθηκε η ευκαιρία να 
αντιληφθούμε πως τέτοιου είδους ανταλλαγές έχουν να σου 
προσφέρουν ένα από τα σημαντικότερα αγαθά: τη φιλία.»

Το Λέχοβο στο Βερολίνο 
Στις 28 Αυγούστου 2014 δεκαπέντε νέοι από το Λέχοβο επιβι-
βάζονται στο αεροπλάνο με  προορισμό το Βερολίνο, κάποιοι 
από αυτούς ταξιδεύουν για πρώτη φορά στο εξωτερικό. Το 
δεύτερο μέρος της ανταλλαγής έλαβε χώρα από τις 28 Αυ-
γούστου ως τις 4 Σεπτεμβρίου αυτή τη φορά στο Βερολίνο. Οι 
νέοι συνάντησαν τους Βερολινέζους φίλους τους και η υποδο-

χή ήταν πολύ θερμή. Τα παιδιά φιλοξενήθηκαν σε ένα χώρο 
της Ευαγγελικής Εκκλησίας στο Σαρλότενμπουργκ που είχε 
διαμορφωθεί ειδικά για να υποδεχτεί τους νέους.  Είχαν και 
αυτοί την ευκαιρία να δοκιμάσουν τη γερμανική κουζίνα κα-
θώς το φαγητό τους προετοιμάζονταν καθημερινά με σκοπό 
να τους εκπλήξει ευχάριστα. Οι νέοι ξεναγήθηκαν στο Βερολί-
νο και επισκέφτηκαν ιστορικής σημασίας μνημεία, το ζωολο-
γικό κήπο του Βερολίνου και έμαθαν πολλά νέα στοιχεία για 
την ιστορία αλλά και για τον τρόπο ζωής  σε αυτόν τον τόπο. 
Τα παιδιά ήταν κατενθουσιασμένα καθώς βρίσκονταν σε μια 
από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης με τους καλύτερους 
ξεναγούς, τους νέους φίλους τους. Φυσικά δημιουργήθηκαν 
και πάλι εργαστήρια για να ληφθούν συνεντεύξεις από Γερ-
μανούς επιζώντες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι 
συνεντεύξεις συγκίνησαν τους νέους κι έφεραν στο φως στοι-
χεία που αγνοούσαν. Τα παιδιά συζήτησαν τις εμπειρίες τους 
και τις εντυπώσεις τους από την ανταλλαγή. Φυσικά το τέλος 
της ανταλλαγής επισφράγισε ένα βίντεο το οποίο καταγρά-
φει σκηνές από την ανταλλαγή και τις δράσεις που έγιναν. Οι 
νέοι αποχωρίστηκαν με θλίψη λόγω του αποχωρισμού και μια 
υπόσχεση βαθιά μέσα τους: «Ποτέ ξανά!». 

«Αυτό το οποίο χαράχτηκε βαθιά στη μνήμη μου είναι οι υπέ-
ροχες στιγμές που ζήσαμε όλοι οι νέοι, ήταν μεγάλη ευκαιρία 
για μένα να μπορέσω να συζητήσω με νέους ανθρώπους, να 
ακούσω τις δικές του εμπειρίες, να ζήσω στην πόλη τους για 
λίγες μέρες και να δω με ποιον τρόπο κυλάει η καθημερινότητά 
τους. Ήταν μεγάλη ευκαιρία επίσης για τα παιδιά του χωριού 
μου να ταξιδέψουν μόνα τους στο εξωτερικό και να κάνουν 
φίλους από ένα άλλο κράτος, να εξασκήσουν τις γλωσσικές 
ικανότητες τους στα αγγλικά τις οποίες ίσως ποτέ ξανά δεν 
είχαν εξασκήσει.»  

Το Λέχοβο στο Αμβούργο 
Η επιτυχία της πρώτης ανταλλαγής ενθάρρυνε το Λέχοβο 
να κάνει και δεύτερη ανταλλαγή. Αυτή τη φορά η ανταλλαγή 
έγινε με 15 νέους από το Αμβούργο του Γυμνασίου  Γιοχά-
νες-Μπράχαμς και 15 νέους από το Λέχοβο. Θέμα της ανταλ-
λαγής ήταν ο κοινωνικός αποκλεισμός. Το πρώτο μέρος της 
ανταλλαγής έλαβε χώρα στο Αμβούργο από τις 9 Ιουλίου του 
2015 ως τις 17 Ιουλίου. Οι νέοι φιλοξενήθηκαν στα σπίτια των 
συμμετεχόντων κάτι που τους έκανε να καταλάβουν από τις 
πρώτες μέρες τον τρόπο ζωής των νέων στο Αμβούργο. Το 
κλίμα ήταν πολύ θετικό και φιλόξενο. Οι νέοι συναντιούνταν 
κάθε πρωί στο χώρο του σχολείου και η μέρα τους ξεκινούσε 
με ξεναγήσεις στην πόλη, εργαστήρια και διάφορες δραστη-
ριότητες που σχετίζονταν με το θέμα. Οι νέοι κλήθηκαν να 
εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον κοινωνικό απο-
κλεισμό και τις ομάδες που μπορεί να τον βιώνουν. Με αφορ-
μή τις συζητήσεις των νέων ήρθαμε σε επαφή με άτομα που 
εργάζονται σε χώρους που υπερασπίζονται μειονότητες και 
μας μίλησαν για την εμπειρία τους. Επίσης οι νέοι ήρθαν σε 
επαφή με Έλληνες μετανάστες που είχαν βρεθεί στη Γερμα-
νία και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για την κοινωνική 
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διάκριση και τις δυσκολίες που βιώνει ένας μετανάστης. Τα 
παιδιά παράλληλα ζούσαν όλες αυτές τις μέρες στην πόλη 
του Αμβούργου και έβλεπαν τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι 
εκεί απολαμβάνοντας τις μέρες τους παρέα με νέους που εί-
χαν να μοιραστούν κοινά όνειρα και σκέψεις για ένα καλύτερο 
ευρωπαϊκό μέλλον. 

«Το σημαντικότερο επίτευγμα των νέων ήταν ότι κατάφεραν 
να ζήσουν σε μια τόσο μεγάλη πόλη χωρίς τους γονείς τους, 
χωρίς τους πιο κοντινούς τους φίλους αλλά με νέους που μό-
λις είχαν γνωρίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν νέο 
που κατάγεται από ένα χωριό με 1200 κατοίκους να μπορέσει 
να επιβιώσει σε μια τόσο μεγάλη πόλη σαν το Αμβούργο και 
ειδικά όταν ταξιδεύει για πρώτη φορά στη ζωή του στο εξω-
τερικό. Οι νέοι κατάφεραν να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία 
καθώς ζούσαν και έβλεπαν την καθημερινότητα των νέων τους 
φίλων, την κουλτούρα τους και τον τρόπο που μεταχειρίζονταν 
τα καθημερινά τους προβλήματα.»

Το Αμβούργο στο Λέχοβο 
Αυτή τη φορά οι νέοι δεν αποχωρίστηκαν ούτε για μια μέρα 
καθώς ταξίδεψαν όλοι μαζί στις 17 Ιουλίου με προορισμό το 
Λέχοβο, όπου και διέμειναν μέχρι τις 22 Ιουλίου. Τις πρώτες 
μέρες οι νέοι έμειναν στα σπίτια των παιδιών από το Λέχοβο 
και τις τρεις τελευταίες μέρες μετέβησαν στον ειδικά διαμορ-
φωμένο για αυτούς χώρο του κλειστού γυμναστηρίου σε ένα 
ομαδικό κλίμα «συγκατοίκησης». Οι νέοι είχαν την ευκαιρία να 
δουν τον τρόπο ζωής στο Λέχοβο και να ξεναγηθούν στο χω-
ριό μαθαίνοντας πολλά στοιχεία για την ιστορία του. Δεν έλει-
ψαν φυσικά τα εργαστήρια και οι συναντήσεις με ανθρώπους 
που έχουν ζήσει στη Γερμανία ως μετανάστες αλλά και μετα-
νάστες από την Αλβανία που ζουν στο Λέχοβο. Έτσι δόθηκε 
η ευκαιρία στους νέους να έχουν μια σφαιρική εικόνα γύρω 
από τον κοινωνικό αποκλεισμό που μπορεί να βιώνει ένας 
άνθρωπος τόσο στον ελληνικό όσο και στον γερμανικό χώρο. 
Οι νέοι φυσικά συμμετείχαν σε εκδηλώσεις που συνέβαιναν 
εκείνη την περίοδο στο Λέχοβο, έπαιξαν παραδοσιακά παι-
χνίδια και έκαναν ορειβασία στο βουνό. Οι δεσμοί φιλίας που 
αναπτύχθηκαν διατηρούνται ακόμη και σήμερα και τα παιδιά 
μιλούν με μια γλυκιά ανάμνηση για αυτή την ανταλλαγή ζητώ-
ντας από τους υπεύθυνους του Συλλόγου νέες ανταλλαγές.

«Τα αποτελέσματα των ανταλλαγών ήταν  θεαματικά και οι Λε-
χοβίτες απέδειξαν πως με εθελοντική προσφορά και την κα-
τεξοχήν ελληνική φιλοξενία μπορούν να δώσουν την ευκαιρία 
στους νέους να ταξιδέψουν, να εκφραστούν, να γνωρίσουν 
νέους από την Ευρώπη και να μην απογοητεύονται από την 
τρέχουσα πολιτικό-οικονομική κατάσταση. Οι νέοι συνειδητο-
ποίησαν πως η γη μπορεί να κυβερνάται από πολιτικούς αλλά 
μέσα σε αυτή ζουν άνθρωποι ισότιμοι που έχουν να προσφέ-
ρουν πολλά. Η δυναμική του Συλλόγου είναι φανερή και έχει 
τη δυνατότητα και τη θέληση να ξανά πραγματοποιήσει και-
νούργιες ανταλλαγές.» 

Το μέλλον της νεολαίας του Λεχόβου 
Η αδυναμία του Λεχόβου είναι πως δεν έχει καταφέρει ακό-
μη να πραγματοποιήσει μια ανταλλαγή νέων που τα αποτε-
λέσματά της να είναι φανερά στον κάθε επισκέπτη, να μπορεί 
δηλαδή να δει κάποιος που θα επισκεφτεί το Λέχοβο πως εδώ 
έχει γίνει μια συνάντηση ειρήνης. Στόχος μας και θέληση μας 
είναι να γίνει μια ανταλλαγή, η οποία δεν αρκείται στις πολύ-
ωρες συζητήσεις και στις θεωρίες αλλά θα αφήσει το στίγμα 
της με χειροπιαστά έργα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα 
καλλιτεχνικό μονοπάτι ειρήνης στο Λέχοβο, στο οποίο έχουν 
περπατήσει στρατιώτες που μάχονταν για την ελευθερία του 
τόπου, σε αυτό το μονοπάτι θα θέλαμε να δούμε έργα νέων 
ανθρώπων που να θυμίζουν στον ορειβάτη πως εδώ κάποτε 
θυσιάστηκαν άνθρωποι και οι απόγονοί τους συμπράττουν ει-
ρηνικά.  Ευελπιστούμε και είμαστε ανοιχτοί σε νέες προτάσεις.  

Η Ελπινίκη Στεφανίδου προ-
σφέρει εθελοντική δράση στον Ενω-
τικό Σύλλογο Λεχοβιτών ο «Προφή-
της Ηλίας», μέσα από την εθελοντική 
της δράση  συμμετείχε στην ανταλ-
λαγή νέων το 2014 που πραγματο-
ποιήθηκε στο Βερολίνο και στο Λέχο-
βο. Το 2015 οργάνωσε και ανέλαβε 

παιδαγωγικό έργο, από ελληνικής πλευράς, στην ανταλλαγή 
νέων που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Λεχόβου και του Αμ-
βούργου.  Τον Απρίλιο του 2017 επιλέχθηκε ως εκπρόσωπος 
της Ελλάδας για τη συμμετοχή στο Συνέδριο Νεολαίας της 
IJAB στο Σβερίν.   
Φωτογραφία: ιδιωτική 
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Τι είναι ακριβώς το Χαμόγελο του Παιδιού; 

Ράνια Παπαδοπούλου: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι η 
ιδέα ένας 10χρονου αγοριού, του Ανδρέα, που λίγο πριν φύ-
γει από τη ζωή έγραψε στο ημερολόγιο του την επιθυμία του 
να δημιουργηθεί ένας σύλλογος που θα προσφέρει σε όλα τα 
παιδιά χαμόγελο. 22 χρόνια μετά, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
είναι ο μοναδικός ελληνικός οργανισμός που λειτουργεί πα-
νελλαδικά, 24/7, 365 ημέρες το χρόνο και βρίσκεται δίπλα σε 
παιδιά ανεξάρτητα εθνικότητας ή θρησκεύματος. Καθημερινά 
πραγματοποιεί δράσεις πρόληψης για όλα τα παιδιά στην Ελ-
λάδα για την αποφυγή των φαινομένων Βίας, των περιστατι-
κών Εξαφάνισης καθώς και την παροχή ιατρικών προληπτι-
κών εξετάσεων. Ακόμα, πραγματοποιεί δράσεις παρέμβασης 
για παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας, για παιδιά που εξα-
φανίζονται, για παιδιά με προβλήματα Υγείας και για παιδιά 
που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση Φτώχειας. 
Τέλος πραγματοποιεί δράσεις θεραπείας για παιδιά θύματα 
κάθε μορφής Βίας. Οι αξίες με τις οποίες λειτουργεί «Το Χαμό-
γελο του Παιδιού» είναι η φροντίδα, η ισότητα, η αξιοπρέπεια, 
η αγάπη, η ανιδιοτέλεια, η ευελιξία, η πρωτοπορία, ο σεβα-
σμός, η συμμετοχή, η συνέπεια και η συνεργασία.

Κι εσύ, Ράνια, τι ακριβώς κάνεις στο 
Χαμόγελο του Παιδιού; 

Ράνια Παπαδοπούλου: Αναγνωρίζοντας πόσο σημαντικό και 
αναγκαίο είναι τα παιδιά να έχουν τη δική τους φωνή, «Το Χα-
μόγελο του Παιδιού» δημιούργησε το YouSmile, μια μαθητική 
εθελοντική δράση μέσα από την οποία παιδιά, νέες και νέοι 
έως 18 ετών, ατομικά ή με το σχολείο τους γίνονται εθελο-
ντές. Το YouSmile είναι και επίσημο εργαλείο του Ελληνικού 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εκεί λοι-
πόν, δίπλα σε αυτά τα παιδιά βρίσκομαι κι εγώ. Στο YouSmile 
τα παιδιά, οι νέες και οι νέοι έχοντας ως αξίες την ισότητα, 
το σεβασμό, την αποδοχή και την ελευθερία ενημερώνονται 
για τα δικαιώματά τους και δρουν με στόχο την προάσπιση 
αυτών. Στόχος μας είναι η προώθηση της δημιουργικότητας, 
της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών 
και των νέων. Ως εργαλείο δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα 
παραγωγής εκπαιδευτικών, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών 
web tv & web radio εκπομπών καθώς και videos μέσα από τα 
οποία στέλνουν τα μηνύματά τους στους συνομηλίκους τους. 

Πόσα παιδιά, νέες και νέοι δρουν στο YouSmile 
συνολικα; 

Ράνια Παπαδοπούλου: Έχουν συμμετάσχει σε δράσεις του 
YouSmile 50 σχολεία και πάνω από 1000 μαθητές και νέοι.

Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child
Τον Οκτώβρη του 2016 η IJAB είχε την ευκαιρία να γνωρίσει στην Αθήνα από κοντά 
την μεγαλύτερη οργάνωση προστασίας παιδιών στην Ελλάδα. Στην συνάντηση αυτή 
παρευρέθηκε και η Ράνια Παπαδοπούλου – υπεύθυνη στο Χαμόγελο του Παιδιού για 
το πρόγραμμα YouSmile. 

Ναταλί Πεταλά-Βέμπερ
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Πως ανταποκρίνονται τα παιδιά και οι νέες και οι 
νέοι στο πρόγραμμα Yousmile;

Ράνια Παπαδοπούλου: Τα παιδιά έχουν αγκαλιάσει το 
YouSmile και αφιερώνουν αρκετό από τον πολύτιμο και λιγο-
στό ελεύθερο τους χρόνο στο να συμμετέχουν στις δράσεις 
μας. Έχοντας στη διάθεση τους όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε 
να εκφράζονται οι απόψεις τους και να ακούγεται η φωνή τους, 
σχεδιάζουν δράσεις και εκφράζουν τη γνώμη τους ώστε να 
διαμορφώνουν την άποψη των «μεγάλων» που λαμβάνουν 
αποφάσεις που τους αφορούν. Φυσικά, έχουν ένα δικό τους 
χώρο στον οποίο μπορούν να συναντιόνται και να συζητούν, 
το Studio του YouSmile, στο οποίο συμμετέχουν σε δημιουρ-
γικές δράσεις με βάση των ικανοτήτων και του ταλέντου τους 
με στόχο την θετική αλλαγή στις τοπικές κοινωνίες. Επίσης, 
σχεδιάζουν και υλοποιούν εθελοντικές δράσεις τόσο ατομικά 
όσο και μέσα στα σχολεία, στη γειτονιά τους ή όπου επιθυ-
μούν. Τέλος, εκπροσωπώντας τους νέους της χώρας σε συνέ-
δρια στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον ΟΗΕ, έρχονται σε 
επαφή με παιδιά από διαφορετικές χώρες και ανταλλάσουν 
απόψεις για αυτά που τους απασχολούν, δίνοντας έτσι στη 
δράση μια ευρωπαϊκή αλλά και διεθνή ταυτότητα. 

Πως ακριβώς λειτουργεί το YouSmile?   

Ράνια Παπαδοπούλου: Τα παιδιά, οι νέες και οι νέοι πραγμα-
τοποιούν τις δικές τους εκπομπές για ό,τι θέμα τους απασχο-
λεί και μοιράζονται τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους 
με συνομηλίκους τους που τους παρακολουθούν. Επίσης, 
φτιάχνουν video για τα δικαιώματά τους, τον ενδοσχολικό 
εκφοβισμό, την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και για ό,τι 
άλλο τα απασχολεί. Τέλος, συμμετέχουν σε δράσεις του Χα-
μόγελου του Παιδιού. Μοιράζουν δώρα στα παιδιά που βρί-
σκονται στο Νοσοκομείο ή βοηθάνε στην τακτοποίηση των 
ειδών πρώτης ανάγκης στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οι-
κογένειας του Οργανισμού.

Ποιά είναι για σένα μία από τις πιό όμορφες εθε-
λοντικές δράσεις των παιδιών της YouSmile και 
γιατί; 

Ράνια Παπαδοπούλου: Μια από τις καλύτερες μας δράσεις 
είναι κάθε Μάρτιο που όλα τα παιδιά-εθελοντές του YouSmile 
μαζευόμαστε και φτιάχνουμε ένα video με μήνυμα ενάντια στο 
Bullying. Το video το δημιουργούν οι μαθητές και οι μαθλητρι-
ες και είναι συνήθως εμπνευσμένο από τα δικά του καθημε-
ρινά σχολικά ερεθίσματα κάτι που είναι πολύ σημαντικό κα-
θώς μιλάει κατευθείαν στην καρδιά των παιδιών που δέχονται 
ή κάνουν bullying. Πιο συγκινητικό ακόμα είναι όταν παιδιά 
αντιδρούν στο κάλεσμα μας να μιλήσουν για ό,τι βιώνουν και 
τα βαραίνει στέλνοντας μηνύματα στο YouSmile και ζητώντας 
πληροφορίες για τη Γραμμή SOS 1056.

Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον; 

Ράνια Παπαδοπούλου: Η αποστολή μας είναι να ενθαρρύνου-
με, να υποστηρίξουμε και να έρθουμε σε επαφή με εθελο-
ντικές δράσεις παιδιών και νέων σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο. Το όραμα μας είναι ένας κόσμος στον οποίο η φωνή 
των παιδιών και των νέων ανθρώπων θα λαμβάνεται σοβα-
ρά υπόψη από τους μεγάλους και η δημιουργικότητά τους θα 
εφαρμόζεται για να διαφυλάττει τα δικαιώματά τους και να 
αναδεικνύει τις πραγματικές τους δυνατότητες.

Έχετε ήδη συνεργασίες με οργανώσεις στο εξω-
τερικό; Με ποιές δράσεις και σε ποιό επίπεδο; 

Ράνια Παπαδοπούλου: Έχουμε συμμετάσχει στο EUROPEAN 
YOUTH ADVISORY COUNCIL το οποίο είχε επισκεφθεί και το 
YouSmile. Κατά τη διάρκεια του E-YAC Launch είχαμε πραγ-
ματοποιήσει μια εκπομπή η οποία ενημέρωνε τα παιδιά για το 
πόσο σημαντικές είναι οι γραμμές SOS που απευθύνονται σε 
παιδιά σε κάθε χώρα. Επίσης, μοιραστήκαμε εμπειρίες από 
τις εθελοντικές δράσεις στις οποίες έχουμε πάρει μέρος και 
τονίσαμε τη σημασία του εθελοντισμού.

Μπορείς να φανταστείς μια συνεργασία με γερ-
μανικούς φορείς στον χώρο αυτό; 

Ράνια Παπαδοπούλου: Μια συνεργασία με γερμανικούς φο-
ρείς, οι οποίοι έχουν ως μέλη παιδιά, νέες και νέους είναι 
όχι μόνο εφικτή αλλά και επιθυμητή από όλους εμάς στο 
YouSmile. Με αυτή την ευκαιρία, τα παιδιά θα μπορέσουν να 
ενώσουν τις φωνές τους με στόχο την αντιμετώπιση κοινών 
θεμάτων που τα απασχολούν και να στείλουν τα δικά τους 
μηνύματα στους ενήλικες που αναλαμβάνουν την επίλυση 
αυτών των θεμάτων. Ακόμα, θα μπορούσαν να μοιραστούν 
εντυπώσεις και εμπειρίες από την καθημερινότητά τους, χτί-
ζοντας γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στους νέους των δύο 
χωρών. Τέλος, θα μπορούσαν να γίνουν κοινές δράσεις ενη-
μέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου για θέματα όπως 
τα δικαιώματα των παιδιών, ο ενδοσχολικός εκφοβισμός, η 
βία κ,α. Μια τέτοια συνεργασία θα ήταν καρποφόρα τόσο για 
τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες που θα την παρακολου-
θήσουν. 

Η συνομιλήτριά μας, Ράνια Παπαδοπούλου, είναι 
υπεύθυνη στο Χαμόγελο του Παιδιού για το πρόγραμμα 
YouSmile. Η Ράνια αποφάσισε να μην θέσει στη διάθεσή 
μας δική της φωτογραφία, καθώς αντιλαμβάνεται ως ομα-
δικό το έργο του YouSmile. 
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Το διατηρητέο μέγαρο της Χ.Α.Ν.Θ. διαθέτει λειτουργικές 
αίθουσες εκδηλώσεων και σεμιναρίων και εργαστήρια για 

επιμορφωτικά προγράμματα.Διαθέτει επίσης πλήρως εξοπλι-
σμένες αίθουσες fitness, μπαλέτου και μοντέρνου χορού, γιό-
γκα και εναλλακτικής γυμναστικής, το 1ο κλειστό γήπεδο μπά-
σκετ στην Θεσσαλονίκη και τη μοναδική κλειστή πισίνα 25μ στο 
κέντρο της πόλης. Το κτίριο στεγάζει επίσης Νηπιαγωγείο και 
Παιδικό Σταθμό με 5 αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα και αίθου-
σες πολλαπλών χρήσεων, καθώς και εξωτερικό αύλειο χώρο. 
Τέλος το κτίριο στεγάζει μία από τις σημαντικότερες θεατρικές 
αίθουσες της πόλης, το θέατρο ΑΥΛΑΙΑ.

Το σύγχρονο Αθλητικό Κέντρο Χ.Α.Ν.Θ. «Μίμης Τσικίνας» 
περιλαμβάνει κλειστό γήπεδο 1.100 θέσεων, με δυνατότητα 
χρήσης για μεγάλες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
αίθουσες πολεμικών τεχνών και επιτραπέζιας αντισφαίρισης, 
προθερμαντήριο και εξοπλισμένο γυμναστήριο, ξενώνες φι-
λοξενίας αθλητών, καθώς και συγκρότημα ανοικτών εγκατα-
στάσεων άθλησης με γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 και γήπεδα 
τένις. Εντός του Αθλητικού Κέντρου, ακριβώς εκεί που το 

1919 πρωτοπαίχτηκε το μπάσκετ στην Ελλάδα, βρίσκεται το 
πρώτο Μουσείο Μπάσκετ της χώρας. Το Μουσείο ιδρύθηκε με 
2013 και χρηματοδοτήθηκε από το διασυνοριακό πρόγραμμα 
Interreg «Ελλάδα – Βουλγαρία, 2007-2013», η συλλογή του 
συνεχώς εμπλουτίζεται και ήδη προγραμματίζεται η επέκτα-
σή του και είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων 
(ICOM). Εκτός από τις επισκέψεις από μεγάλες μορφές του 
αθλήματος, το Μουσείο επισκέπτονται καθημερινά σχολεία 
για ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Στο επίκεντρο των δράσεων της Χ.Α.Ν.Θ. είναι οι νέοι άνθρω-
ποι στους οποίους προτείνει τρόπους επίτευξης και συνεισφο-
ράς για το άτομο, την ομάδα, την κοινωνία, καλλιεργώντας τους 
παράλληλα τα προσόντα της ηγεσίας, της λήψης πρωτοβου-
λιών και επικοινωνιακές δεξιότητες, μέσω ενός πρωτότυπου 
προγράμματος βιωματικής ανάπτυξης εφήβων 14-17 ετών, 
της Σχολής Στελεχών. 500 έφηβοι «εκπαιδεύονται» κάθε χρόνο 
από εθελοντές νέους 18-24 ετών μέσω παιχνιδιών για να απο-
τελέσουν στη συνέχεια τα εθελοντικά στελέχη των κατασκηνώ-
σεων και το μεγάλο δίκτυο εθελοντών της Χ.Α.Ν.Θ. 

YMCA Θεσσαλονίκη
H Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης είναι ένα αγαθοεργό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κοινω-
φελές σωματείο, με παρουσία στην ζωή της Θεσσαλονίκης από το 1921. Στεγάζεται 
σε ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς δίπλα στεγάζεται το 
σύγχρονο Αθλητικό Κέντρο Χ.Α.Ν.Θ. «Μίμης Τσικίνας». Η Χ.Α.Ν.Θ. διαθέτει Παραρτή-
ματα στην Καλαμαριά και στο Ασβεστοχώρι (Θεσσαλονίκης), δύο μοναδικού φυσικού 
κάλλους κατασκηνώσεις στην Σιθωνία - Χαλκιδικής και στο Πήλιο και ένα ορεινό εκ-
παιδευτικό κέντρο στον παραδοσιακό οικισμό του Νυμφαίου - Φλώρινας. Η Χ.Α.Ν.Θ. 
διοικείται από 24μελές Διοικητικό Συμβούλιο εθελοντών, το οποίο συμβουλεύουν οι 170 
εθελοντές μέλη επιτροπών και έχει 58 άτομα τακτικό προσωπικό.

Ελένη Αθανασιάδου & Αφροδίτη Λολά 
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Η Χ.Α.Ν.Θ. βρίσκεται κοντά σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα της 
εποχής. Δραστηριοποιεί τους πολίτες και οργανώνει δράσεις, 
οι οποίες πολλές φορές ξεπερνούν και τα σύνορα της πόλης ή 
της χώρας. Το κοινωνικό έργο είναι ταυτόσημο με τη λειτουρ-
γία της Χ.Α.Ν.Θ. Από την περίθαλψη των μικρασιατών προ-
σφύγων, το 1ο νυχτερινό γυμνάσιο, το αναγνωστήριο φοιτη-
τών από την επαρχία ως την τράπεζα τροφίμων, την στήριξη 
των ανέργων και των μονογονεϊκών οικογενειών, τις δράσεις 
για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και την προσφορά στα ση-
μερινά προσφυγόπουλα από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, 
η Χ.Α.Ν.Θ. είναι πάντα στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών 
προβλημάτων. Μέσω του ταμείου υποτροφιών της, ικανοποι-
εί αιτήματα αναγνωρισμένων κοινωνικών φορέων για δωρεάν 
συμμετοχή παιδιών στα προγράμματά της. Για το κοινωνικό 
της έργο η Χ.Α.Ν.Θ. τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών.

Ο αθλητισμός ανέκαθεν αποτελούσε το πεδίο που αναδείκνυε 
το έργο της Χ.Α.Ν.Θ., την έκανε γνωστή και στο Πανελλήνιο 
και αποδεκτή στο αθλητικό κίνημα ως ξεχωριστό σύλλογο, 
χωρίς οπαδικές αντιπαραθέσεις, γι’ αυτό και παραμένει κάτι 
ιδιαίτερο και καθολικά αποδεκτό. Σήμερα καλλιεργεί εννέα 
αγωνιστικά τμήματα (Μπάσκετ, Χάντμπολ, Βόλεϊ, Επιτρα-
πέζια Αντισφαίριση, Κολύμβηση, Judo, TaekwonDo, Υδατο-
σφαίριση και Σκάκι) με 600 αθλητές να συμμετέχουν σε αυτά, 
και δεκατέσσερα τμήματα Ακαδημιών εκμάθησης αθλημάτων 
(Μπάσκετ, Χάντμπολ, Βόλεϊ, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Κο-
λύμβηση,Judo, TaekwonDo, Υδατοσφαίριση, Σκάκι, Τοξοβο-
λία, Ξιφασκία, Τένις, Σκουός και Ποδόσφαιρο) με τη συμμετο-
χή 1.000 και πλέον παιδιών.

Η Χ.Α.Ν.Θ. διαθέτει μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων εκγύ-
μνασης για παιδιά και ενήλικες. Τα παιδιά έχουν την επιλογή 
ανάμεσα σε διάφορα είδη κλασικού και μοντέρνου χορού και 
γυμναστικής, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει το Καλ-
λιτεχνικό Εργαστήρι Χορού και εξειδικευμένα sportcamps. Οι 
ενήλικες έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε δεκάδες προγράμ-
ματα, γυμναστικής και εναλλακτικών τρόπων άσκησης,ε-
λεύθερης κολύμβησης, εκμάθησης και υδρογυμναστικής, 
παραδοσιακών και μοντέρνων χορών και μπαλέτου με κατα-
ξιωμένους δασκάλους. Περίπου 800 άτομα μηνιαίως συμμε-
τέχουν στα προγράμματα αυτά.

Για τη δημιουργική απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο παι-
διών και ενηλίκων λειτουργούν τμήματα όπως ζωγραφικής, 
φωτογραφίας, κεραμικής, διαφόρων κατασκευών, κοπτι-
κής-ραπτικής και πλεκτικής, αλλά και εκμάθησης μουσικών 
οργάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών και θεατρικά ερ-
γαστήρια. Τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει εβδομαδιαία 
προγράμματα απασχόλησης παιδιών. Οργανώνονται επί-
σηςεκπαιδευτικά σεμινάριασε σχέση με τη διατροφή, την 
προσωπική ανάπτυξη και διάφορα άλλα θέματα. Δίνοντας 
βαρύτητα στην προσχολική ηλικία, εκτός από το Νηπιαγωγείο 
και τον Παιδικό Σταθμό, στην Χ.Α.Ν.Θ. υπάρχουν προγράμ-
ματα απασχόλησης και μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά 

από 6 μηνών.Πάνω από 700 άτομα συμμετέχουν ετησίως στα 
προγράμματα αυτά.

Η Χ.Α.Ν.Θ. έχει μια παράδοση που ξεκινάει το 1922 όταν ει-
σήγαγε τον θεσμό των κατασκηνώσεων στην Ελλάδα με την 
ίδρυση της πρώτης ημερήσιας κατασκήνωσης στην Αγ. Τρι-
άδα – Θεσσαλονίκης και δύο χρόνια αργότερα της πρώτης 
οργανωμένης παιδικής κατασκήνωσης στον Άγιο Ιωάννη – 
Πηλίου, που πλησιάζει τα 95 χρόνια λειτουργίας. Ακολούθησε 
η κατασκήνωση στον Αγ. Νικόλαο – Χαλκιδικής το 1972, σε 
μία πευκόφυτη πλαγιά 120 στρεμμάτων, η κινητή κατασκήνω-
ση στην Πίνδο το 1980, το ορεινό κατασκηνωτικό εκπαιδευ-
τικό κέντρο στο Νυμφαίο–Φλώρινα το 1989 και την τελευταία 
πενταετία η ιστιοπλοϊκή κατασκήνωση στις Σποράδες και η 
κινητή περιπέτεια στο Πήλιο. Σκοπός των κατασκηνωτικών 
προγραμμάτων δεν είναι μόνο η επαφή με τη φύση, αλλά 
και η δημιουργία δεσμών φιλίας και εμπειριών, μέσα από τις 
οποίες οι κατασκηνωτές βελτιώνουν τις ικανότητες τους και 
αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους.

Η Χ.Α.Ν.Θ. επενδύει στην ανάπτυξη του δικτύου της. Απο-
τελεί ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Οργανώσεων 
Νέων Ελλάδος (Ε.Σ.Ο.Ν.Ε.), είναι μέλος του Εθνικού Συμβου-
λίου Νεολαίας (Ε.Σ.Υ.Ν.), της EUROPEAN και της WORLD 
Alliance of YMCA’s και είναι ιδρυτικό μέλος του δικτύου εθε-
λοντικών οργανώσεων Θεσσαλονίκης (ThessΔΙΚΤΥΟ). Πολύ 
σημαντικές είναι οι συνεργασίες με άλλους φορείς, όπως 
τα σύμφωνα συνεργασίας που έχει με τον Δήμο Θεσσαλο-
νίκης, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, την Ελληνική 
Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, τον Σύλλογο Φίλων 
Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και τους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς της πόλης. Aπό το 2016 που δημιουργήθηκε, 
συμμετέχει στο REACT (Refugee Assistance Collaboration 
Thessaloniki), πρόγραμμα το οποίο, υπό την εποπτεία της 
Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. και με τη χρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στους 
πρόσφυγες.

Η Χ.Α.Ν.Θ. το διάστημα αυτό επιδιώκει τη συνεργασία με 
φορείς στην Γερμανία με σκοπό τη συνεργασία και την προ-
ώθηση των ανταλλαγών νέων, μέσω ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων. Για τον σκοπό αυτό τρία επαγγελματικά στελέχη της 
Χ.Α.Ν.Θ. συμμετείχαν στο 2ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ, που 
πραγματοποιήθηκε 5 με 8 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη και δι-
οργανώθηκε από την γερμανική και ελληνική Εθνική Μονάδα 
Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+Youth in Action 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικί-
ας, Γυναικών και Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας, την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και 
Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων και την IJAB – Ειδική Υπηρεσία Διεθνών Δραστηριο-
τήτων για τη Νεολαία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας. Σκοπός του φόρουμ ήταν να έρθουν σε επαφή 
άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας 
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(youth workers) από την Ελλάδα και την Γερμανία, προκειμέ-
νου να διερευνήσουν ευκαιρίες για μελλοντική συνεργασία, 
να προωθήσουν δραστηριότητες και να μοιραστούν μεταξύ 
τους καλές πρακτικές. Στο φόρουμ αυτό η Χ.Α.Ν.Θ. είχε την 
ευκαιρία να γνωρίσει πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς οργα-
νισμούς από την Γερμανία και έκτοτε είμαστε σε επικοινωνία, 
διερευνώντας την πιθανότητα συνεργασίας σε προγράμμα-
τα που αφορούν νέες και νέους (ενδυνάμωση ικανοτήτων, 
επαγγελματικός προσανατολισμός, ενεργοί ευρωπαίοι πολί-
τες κτλ).

Ελένη Αθανασιάδου, μέλος του ΔΣ εθελοντών της 
Χ.Α.Ν.Θ. (Γενική Γραμματέας), δικηγόρος 

Αφροδίτη Λόλα, PhD, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων Χ.Α.Ν.Θ.
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Αθήνα, Δεκέμβριος 2012. H χρηματοοικονομική κρίση βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη, στο 60 τοις εκατό βρίσκεται η 

ανεργία των νέων, καμία ελπίδα να βελτιωθεί η κατάσταση, 
μειώσεις θέσεων εργασίας όχι μόνο στον ιδιωτικό και στο 
δημόσιο τομέα, αλλά και σε Εκκλησίες και δομές κοινωνικής 
φροντίδας, με μεγάλο μερίδιο του ελληνικού λαού να βρίσκε-
ται πλέον στα όρια της φτώχιας. 

Επίσκεψη μιας ομάδας Ομοσπονδιακών βουλευτών της Γερ-
μανίας. Μεταξύ των καλεσμένων και ο τότε πάστορας, Ρενέ 
Λάμμερ, της ενορίας στην Αθήνα, της Ευαγγελικής Εκκλησίας 
Γερμανόγλωσσων στην Ελλάδα. Την επόμενη ημέρα γίνεται 
μια ανταλλαγή απόψεων. Πώς μπορούμε να παρέχουμε βοή-
θεια η οποία να επιφέρει θετικά αποτελέσματα; Πώς μπορού-
με να διαλύσουμε προκαταλήψεις, που έχουν δημιουργηθεί 
αναμφισβήτητα και στις δυο χώρες, Γερμανία και Ελλάδα, 
αντίστοιχα; Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε μακροπρόθεσμα 
στις συναντήσεις Ελλήνων και Γερμανών νέων; Ως εκκλησία, 
ως χριστιανοί. Η απάντηση: το ελληνογερμανικό πρόγραμμα 
ανταλλαγής εθελοντών. Το σχέδιο: Πέντε με δέκα νέοι άν-
θρωποι έρχονται από την Γερμανία για έναν χρόνο στην Ελ-

λάδα, για να εργαστούν σε δομές κοινωνικής φροντίδας της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, της ελληνικής και της γερμανόφωνης 
Ευαγγελικής εκκλησίας, και αντίστροφα, ίδιος αριθμός νέων 
μεταβαίνει στη Γερμανία, για να εργαστεί σε δομές φροντί-
δας. Εταίροι για την πραγματοποίηση του προγράμματος 
της Ευαγγελικής Εκκλησίας Γερμανόγλωσσων στην Ελλάδα, 
βρέθηκαν άμεσα. Στην Αθήνα η «Αποστολή», ο Φιλανθρω-
πικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και η 
Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, στη δε Γερμανία, οι υπηρε-
σίες εθελοντισμού της Ευαγγελικής Εκκλησίας στο Ανόβερο. 
Η χρηματοδότηση έδειχνε να είναι δύσκολη, αλλά όχι αδύνα-
τη. Ο προϋπολογισμός έγινε τόσο στην Αθήνα όσο και στο 
Ανόβερο, υποβλήθηκαν αιτήσεις από φιλόδοξους νέους και 
νέες και καθορίστηκε η ημερομηνία για την έναρξη. Στις 15 
Σεπτεμβρίου 2013 οι πρώτοι Γερμανοί έφτασαν στην Αθήνα 
για το πρώτο σεμινάριο υποδοχής και οι πρώτοι Έλληνες κι 
Ελληνίδες αντίστοιχα στην Ερφούρτη. 

5 χρόνια ElanDe – Ένας απολογισμός 
Πέρασαν τέσσερα χρόνια. Στις 15 Σεπτεμβρίου πραγματοποι-
ήθηκε για πέμπτη χρονιά το ElanDe. Όλοι οι συμμετέχοντες 

ElanDe - πέντε χρόνια ελληνογερμανικές ανταλλαγές
εθελοντών της Ευαγγελικής Εκκλησίας Γερμανόγλωσσων 
στην Ελλάδα και της ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ορθόδοξης Εκκλησίας
Η ElanDe είναι μια συνένωση εκκλησιαστικών φορέων πέραν των χωρών, των γλωσσών και 
των θρησκευμάτων, για νέες και νέους Έλληνες και Γερμανούς, που επιθυμούν να προσφέ-
ρουν στην κοινωνία – ένα πρόγραμμα μεγάλης κοινωνικής σημασίας αλλά χαμηλής χρηματο-
δοτικής στήριξης.

Hildegard Hülsenbeck 

ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
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μιλούν με ενθουσιασμό για αυτό το υπέροχο πρόγραμμα. 
Η Ελλάδα συνδέθηκε με την Γερμανία. Οι έως σήμερα 40 
νέοι και νέες αφοσιώθηκαν με μεγάλη διάθεση στην εθελο-
ντική εργασία τους, απέκτησαν μοναδικές εμπειρίες, μάθανε 
πολλά, δώσανε και πήρανε εξίσου. Όμως, ακόμη σ’ αυτά τα 
προγράμματα πέφτουν σκοτεινές σκιές. Μια απ΄αυτές λέγε-
ται χρηματοδότηση του προγράμματος. Η δεύτερη σκοτεινή 
σκιά είναι πιο πολύπλοκη κι έχει να κάνει με τη νοοτροπία 
και την τωρινή πολιτικοοικονομική κατάσταση της Ελλάδος. 
Ίσως και με την αποδοχή της Ευαγγελικής Εκκλησίας και 
τους Γερμανούς. Έτσι, διαπιστώσαμε ότι οι Έλληνες εθελο-
ντές που πήγαιναν στη Γερμανία ήταν όλο και λιγότεροι απ’ 
ότι οι Γερμανοί εθελοντές που έρχονταν στην Ελλάδα. Ακατα-
νόητο, διότι η ανεργία των νέων στην Ελλάδα είναι τεράστια. 
Και όμως, παρατηρήσαμε ότι οι αιτήσεις για τα προγράμματα 
μέσω της «Αποστολής» και των συνεργαζόμενων εκκλησιών 
στην Αθήνα δεν προχωρούσαν με επιτυχία, καθώς αρκετοί 
ήταν αυτοί που είχαν δείξει ενδιαφέρον αρχικά, αλλά έπειτα 
τις απέσυραν. Οι λόγοι διάφοροι. Για μερικούς, το διάστημα 
της συμμετοχής φαντάζει μεγάλο. Φοβούνται να μην χάσουν 
τη θέση φοίτησής τους, που με τόσο κόπο απέκτησαν. Άλ-
λοι θα ήθελαν να τους συνοδέψει κι όλη η οικογένεια τους 
ή απλώς οι γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά τους να συμμε-
τάσχουν. Η Ελληνίδα μάνα, που μοιάζει να είναι πανταχού 
παρούσα, δεν μπορεί να φανταστεί ότι το παιδί της θα φύγει 
μακριά, και μεταφέρει εικόνες που έχει των ελληνικών δομών 
κοινωνικής φροντίδας στις δομές φροντίδας της Γερμανίας, 
ενώ αναρωτιέται γιατί το παιδί της να εργαστεί οικειοθελώς σε 
ένα τόσο πλούσιο κράτος, όπως είναι η Γερμανία. Έχει διατυ-
πωθεί μάλιστα και ο φόβος ότι το παιδί θα απομακρυνθεί από 
την Ορθοδοξία. Σίγουρα παίζει ρόλο και το ότι οι υπηρεσίες 
εθελοντισμού στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένες όσο, 
για παράδειγμα, στη Γερμανία. Και γιατί ένας νέος άνθρω-
πος να νιώσει την υποχρέωση να πάει για ένα σχετικά μεγά-
λο χρονικό διάστημα ως εθελοντής στη Γερμανία, όταν μπο-
ρεί να συνεισφέρει ως εθελοντής και στην Ελλάδα, υπό την 
προστασία της οικογένειάς του, περιμένοντας για μια θέση 
σπουδών; Και μάλιστα τώρα, με περισσότερους από 80.000 
πρόσφυγες στην εξαιρετικά φτωχή χώρα, σε προγράμματα 
για πρόσφυγες και σ’ άλλα κοινωνικά προγράμματα, που δι-
αρκούν σαφώς λιγότερο;

Στο σημείο αυτό πρέπει εμείς ως Ευαγγελική Εκκλησία Γερ-
μανόφωνων στην Ελλάδα να κάνουμε την αυτοκριτική μας και 
να πούμε ότι κι εμείς υποφέρουμε από την χρηματοοικονομι-
κή κρίση, ενώ χρειάστηκε να μειώσουμε το προσωπικό και 
δεν προσπαθήσαμε επαρκώς για τη λεπτομερή ενημέρωση 
των νέων και των οικογενειών τους, προκειμένου να πετύ-
χουμε περισσότερες αιτήσεις και συμμετοχές στο πρόγραμ-
μα. Μακροπρόθεσμα πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερη 
δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Αλλά και αυτό έχει να κάνει με τη 
σκοτεινή πλευρά της χρηματοδότησης. Δεν υπάρχουν διαθέ-
σιμα χρήματα και δυνατότητες, από τη σχετικά μικρή ενορία 
μας, για μάρκετινγκ και για δημόσιες σχέσεις. Ίσα ίσα που τα 

καταφέρνουμε να συντηρούμε το πρόγραμμα με πόρους που 
προέρχονται από την ίδια την ενορία. Διότι οι φορείς εθελο-
ντών πληρώνουν τη στέγαση και τη διατροφή, τις μεταφορές 
και τα μαθήματα γλωσσομάθειας των εθελοντών στην Γερμα-
νία, αλλά αντίστοιχα, οι ελληνικοί φορείς δεν είναι σε θέση να 
καλύψουν τα ίδια έξοδα στην Ελλάδα. Οι ελληνικοί φορείς εν 
μέρει δεν μπορούν να πληρώσουν εμπρόθεσμα και πλήρως 
τους μισθούς των μόνιμων Ελλήνων συνεργατών και τους λο-
γαριασμούς των προμηθευτών τους. 

Το 2013 η χρηματοδότηση του προγράμματος έδειχνε ακόμη 
πολύ καλή, χάρη στην αρχική χρηματοδότηση από την Ευαγ-
γελική Εκκλησία της Γερμανίας (ΕΕΚ), που μας παρείχε τα 
έσοδα από εράνους ενός έτους. Η ΕΕΚ αναμφίβολα κατανοεί 
την αξία αυτού του προγράμματος τόσο για τους νέους, όσο 
και για τις εκκλησίες μας. Έπειτα από την εξάντληση των πό-
ρων από την ΕΕΚ, το καλοκαίρι του 2015, η μικρή ενορία της 
Αθήνας πρέπει να αυτοχρηματοδοτήσει το πρόγραμμα. Και 
αυτό κάνει, με πεποίθηση, με μικρές ή μεγαλύτερες δωρεές 
μεμονωμένων μελών της ενορίας, με περίπου οκτώ εράνους 
τον χρόνο, με την εθελοντική συμμετοχή μεμονωμένων μελών 
της ενορίας στη φροντίδα των νέων, τη στέγασή τους, τη δια-
μόρφωση των σεμιναρίων. Παρόλα αυτά, η συρρίκνωση του 
προγράμματος είναι αναπόφευκτη. 

Δυστυχώς, αυτήν τη χρονιά δεν μπορούμε να στείλουμε κα-
νέναν εθελοντή στη Γερμανία και δεχόμαστε μόνο πέντε εθε-
λοντές από τη Γερμανία στην Αθήνα, οι οποίοι ξεκίνησαν την 
υπηρεσία τους στις 15 Σεπτεμβρίου. Αλλά δεν αποθαρρυνό-
μαστε. Από τον Σεπτέμβριο θα καταβάλλουμε εκ νέου μια δυ-
ναμική προσπάθεια για τη χρηματοδότηση του προγράμματος 
και την αύξηση των αιτήσεων συμμετοχής σ΄αυτό. Γιατί η επι-
τυχία είναι θεαματική. Όλοι οι συμμετέχοντες στο ElanDe είναι 
πολύ χαρούμενοι για τις εμπειρίες τους, λένε ότι το ElanDe 
ήταν η «ευκαιρία της ζωής τους», διαπιστώνουν ότι το ElanDe 
διαφέρει σημαντικά από άλλες υπηρεσίες εθελοντισμού, κα-
θώς η φροντίδα από την ενορία της Αθήνας είναι τόσο εντατική 
που δεν νιώθουν ποτέ μόνοι κατά τη διάρκεια της εθελοντικής 
δράσης τους, ενώ η ενορία λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στη 
θέση εθελοντισμού και στην ελληνική κοινωνία, την κουλτού-
ρα, την ιστορία και την νοοτροπία των Ελλήνων. Είναι εκπλη-
κτικό και αξιιοσημείωτο ότι μέσα από μια έμπιστη ομάδα, σε 
μια πόλη και με τη βοήθεια της γερμανόφωνης ενορίας, μπό-
ρεσαν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και να μάθουν  
τόσα διαφορετικά πράγματα. 

Hildegard Hülsenbeck
Υπεύθυνη προγράμματος
Ευαγγελική Εκκλησία Γερμανόφω-
νων στην Ελλάδα
Φωτογραφία: ιδιωτική   
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Ήρθε η ώρα να χτίσουμε μαζί μια Ευρώπη, όπου δεν θα 
περιφέρονται όλα γύρω από την Οικονομία, αλλά γύρω 

από την αγιότητα του ανθρώπου, τις αναφαίρετες αξίες· μια 
Ευρώπη, που αντιμετωπίζει θαρραλέα το παρελθόν και κοι-
τάει το μέλλον με εμπιστοσύνη, ώστε να ζει ένα γεμάτο προσ-
δοκίες παρόν. Ήρθε η στιγμή να απεγκλωβιστεί η Ευρώπη 
από τις φοβισμένες και παραμορφωμένες σκέψεις, που η ίδια 
προκάλεσε, και να δημιουργήσει μια Ευρώπη, που θα πρω-
ταγωνιστεί και θα προωθεί την επιστήμη, τη τέχνη, τη μουσι-
κή, τις ανθρώπινες αξίες και την πίστη. Μια Ευρώπη, που θα 
παρατηρεί τον ουρανό και θα ακολουθεί ιδεώδη· μια Ευρώπη 
που θα ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, που θα τον υπερασπί-
ζεται και θα τον προστατεύει· μια Ευρώπη, που θα προχωράει 
μπροστά και θα πατάει γερά, ένα πολύτιμο σημείο αναφοράς 
για ολόκληρη την ανθρωπότητα!
(Από την ομιλία του Πάπα Φραγκίσκου στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, Στρασβούργο, 25 Νοεμβρίου 2014)

Το Ανοιχτό Σπίτι (ΗοΤ) – Ποιοι είμαστε – 
Τι ακριβώς κάνουμε! Ποιος αποφασίζει το πώς 
και το γιατί;
«Τι ακριβώς κάνει το Ανοιχτό Σπίτι;» – Και πολλοί από αυτούς 
που μας γνωρίζουν καλύτερα μας ρωτάνε: «Και τι δεν κάνει 

το Ανοιχτό Σπίτι;» Και οι δυο ερωτήσεις είναι εύλογες. Όποιος 
παίρνει στα σοβαρά αυτό που σημαίνει «Ανοιχτό Σπίτι» δεν 
μπορεί, για παράδειγμα, να διώξει κάποιον που ζητάει βο-
ήθεια ή άδεια για να μείνει. Και έτσι δεν αφήνουμε κανέναν 
μόνο του, αν δούμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε ξεκάθαρα στους νέους ανθρώπους. 
Στο ξεκίνημα μας το Ανοιχτό Σπίτι ήταν απλά ένας χώρος, που 
έδινε σε έφηβους τη δυνατότητα να συναντηθούν και να πε-
ράσουν εκεί τον ελεύθερό τους χρόνο. Το πιο σημαντικό για 
εμάς ήταν οι δραστηριότητες ανοιχτής πρόσβασης για τους 
νέους. Με το πέρασμα του χρόνου, προσθέσαμε δραστηρι-
ότητες και τα τελευταία χρόνια εξελιχθήκαμε σε ένα κέντρο 
νεότητας, που δεν παρέχει μόνο εθνικές αλλά και διεθνείς 
προτάσεις.

Οι επτά πλήρως απασχολούμενοι συνεργάτες αποτελούν μια 
δυνατή ομάδα, που μαζί με τον κόσμο που μας στηρίζει εθε-
λοντικά, είναι σε θέση να καταφέρει πολλά.

Ο φορέας μας είναι η καθολική κοινότητα του Αγίου Πέτρου. 
Το «αφεντικό» μας είναι, λοιπόν, ο ιερέας του Σίντσιγκ που 
στη δική μας περίπτωση είναι μάλιστα και επίσκοπος. Το 

Το Ανοιχτό Σπίτι (ΗοΤ) σε διεθνή μονοπάτια
Τι πραγματικά κάνουν οι φορείς της Εκκλησίας για την υποστήριξη των παιδιών και 
των νέων; Και τι ακριβώς κάνουν σε συνεργασία με την Ελλάδα; Η Petra Klein από 
το Ανοιχτό Σπίτι του Σίντσιγκ μας δίνει μια εικόνα για τα κίνητρα, τους στόχους και τις 
δραστηριότητες σύμφωνα με το παράδειγμα του φορέα της Ρηνανίας-Παλατινάτου. Και 
το σημαντικότερο: Μας λέει για τις πολιτισμικές διαφορές και συνάφειες, που διαμορ-
φώνουν τις ελληνογερμανικές συναντήσεις νέων. 

Petra Klein
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ίδρυμά μας θα το βρεις στο Σίντσιγκ επί του Ρήνου (και επί 
του Αρ). Το Σίντσικ βρίσκεται από πολιτικής άποψης στην πε-
ριοχή Άρβαïλερ (γνωστή για το καλό κρασί της), βόρεια του 
κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου (στα σύνορα της βόρει-
ας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, 20 χλμ από την Βόννη) και από εκ-
κλησιαστικής άποψης στην Επισκοπή της Τριρ.  

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη…;
Τώρα θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, αν το γεγονός ότι 
ανήκουμε στη Καθολική Εκκλησία έχει επιπτώσεις στις δρα-
στηριότητες για τη νεολαία και στην κοινωνική εργασία για 
νέους. Ειλικρινής απάντηση; Ναι, έχει. Διότι: Βάσει της χρι-
στιανικής αντίληψης για τον άνθρωπο, επιθυμούμε κάθε άν-
θρωπος – άσχετα από πού έρχεται, που πηγαίνει, τι πιστεύει 
και τι δεν πιστεύει, τι κάνει και τι δεν κάνει – να εντοπίσει και 
να ξεδιπλώσει τα ταλέντα του, για να μπορέσει να ζήσει μια 
ανεξάρτητη και επιτυχημένη ζωή.  

Πιστεύουμε ότι μια κοινωνία έχει ευημερία στο βαθμό που 
επιτυγχάνει να εκτιμήσει, να προωθήσει και να αξιοποιήσει 
τα ταλέντα/δυνατότητες του καθενός. Συμβάλλουμε με το να 
παρέχουμε στα άτομα χώρο για να προσανατολιστούν, να 
συλλέξουν εμπειρίες,  να καθορίσουν τη βάση τους και να 
αποκτήσουν προοπτικές. Η ομάδα μας είναι δίπλα στους νέ-
ους ανθρώπους και το κοινωνικό τους περιβάλλον, βρίσκουμε 
λύσεις στα προβλήματα τους και γι’ αυτό χρησιμοποιούμε ένα 
ευρύ δίκτυο της οικονομίας, της κοινωνίας, της διοίκηση και 
της πολιτικής – με στόχο – να καταδείξουμε νέες κατευθύνσεις 
και να παρέχουμε άμεση βοήθεια. 

Μαζί με τους εθελοντές συνεργάτες, που εκτιμούμε ιδιαίτερα, 
καταφέρνουμε εδώ και πολλά χρόνια να δουλεύουμε με επι-
τυχία. Δίνουμε τη δυνατότητα συναντήσεων μεταξύ ανθρώ-
πων διαφορετικής προέλευσης, διαφορετικών εθνών, γενιάς 
και ειδικότητας (εθνικά και διεθνές). 

Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Όταν νιώθεις ότι ανήκεις κάπου, 
αυτό σε κάνει να ανοίγεσαι. Υπό αυτές τις συνθήκες δίνουμε 
εναύσματα και δημιουργούμε μαζί με τα παιδιά, τους έφηβους 
και τους νέους στοχευμένες προοπτικές, που τους ενθαρρύ-
νουν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και να προσφέ-
ρουν κάτι πολύτιμο. Είμαστε ένα κέντρο όπου οι νέοι μαζί με 
τις οικογένειες τους εμπιστεύονται τις ανησυχίες και τα περί-
πλοκα προβλήματά τους, για να λάβουν την υποστήριξη μας: 
Από πρόνοια νέων και παιδιών, κοινωνική εργασία για μαθη-
τές και νέους, πολιτική παιδεία για νέους, διαπολιτισμικές  κοι-
νωνικά προσανατολισμένες και σχετιζόμενες με την εργασία 
δραστηριότητες για νέους μέχρι διεθνείς δραστηριότητες για 
τη νεολαία.

Ποιος αποφασίζει λοιπόν για το τι, το πότε, το πώς και το με 
ποιόν το εξειδικευμένο προσωπικό του Ανοιχτού Σπιτιού θα 
κινηθεί με επαγγελματικές παρεμβάσεις; Ο επίσκοπος; Όχι, 
αποφάσεις παίρνει μόνο η ομάδα, μαζί με τους εθελοντές 

και τους νέους. Όταν όμως πρόκειται για οικονομικά ζητήμα-
τα πρέπει να απευθυνθούμε στο διοικητικό συμβούλιο (του 
οποίου πρόεδρος είναι ο επίσκοπος), για να λάβουμε την συ-
γκατάθεση του. Και κατά κανόνα, την παίρνουμε!

Πολλοί οι δρόμοι για την Ευρώπη…;
Οι διεθνείς δραστηριότητες για τη νεολαία αποτελούν αναπό-
σπαστο κομμάτι της μη τυπικής  εκπαίδευσης για το Ανοιχτό 
Σπίτι. Τα κεντρικά ερωτήματα που θέτουμε εδώ είναι: Γιατί το 
να είμαστε διεθνοποιημένοι είναι σημαντικό για το ίδρυμα; 
Πρέπει να είμαστε ανοιχτεί σ’ αυτό το θέμα και πως μπορού-
με να αξιοποιήσουμε τις διεθνείς δραστηριότητες για τη νεο-
λαία προς όφελος των πελατών μας αλλά και δικό μας; Ζούμε 
σε έναν κόσμο όπου είναι πλέον δύσκολο να καθοριστούν τα 
(εθνικά) σύνορα. Λόγω της (οικονομικής) παγκοσμιοποίησης 
συνολικά είναι αδύνατον να σκεφτεί κανείς το χωριό του, την 
πόλη του, την περιφέρεια του και την χώρα του, αγνοώντας 
τους γείτονες πέρα από τα σύνορα. Ενόψει της τωρινής χρη-
ματοοικονομικής και πλέον και πολιτικής κρίσης (από το ζή-
τημα με την Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία, την Πολωνία, την 
Ουγγαρία…), φαίνεται πως η εικόνα της Ευρώπης, δηλαδή 
το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, βρίσκεται στον κατήφορο. Και γι’ 
αυτό τον λόγο είμαστε υποχρεωμένοι – εμείς – που είμαστε 
διεθνοποιημένοι, να ασχοληθούμε σοβαρά με τα ευρωπαϊκά/
παγκόσμια ζητήματα μαζί με τους νέους και να τα αναπτύ-
ξουμε περαιτέρω. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως και η 
παγκοσμιοποίηση, (εδώ να ληφθεί ως κάτι θετικό) έχει – του-
λάχιστον όπως πιστεύουμε εμείς – μακροπρόθεσμα τη δυνα-
τότητα να είναι επιτυχημένο μόνο αν θεωρηθεί ως «ενταξιακό 
πρόγραμμα» και υποστηριχτεί ενεργά από τους πολίτες.

Όσο αναφορά τον πυρήνα της διεθνούς εργασίας μας, 
ασχολούμαστε με την προώθηση της κινητικότητας νέων 
ανθρώπων, την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της 
προσωπικότητάς τους. Ενισχύοντας τους λεγόμενους «μη 
προνομιούχους» τους δίνουμε την ευκαιρία, να παραμεί-
νουν για ένα χρονικό διάστημα στο εξωτερικό. Αυτό μπορεί 
να πραγματοποιηθεί για παράδειγμα με τη μορφή ενός προ-
γράμματος σύντομης διάρκειας (ανταλλαγή νέων, Workcamp, 
συναντήσεις νέων) ή ενός προγράμματος μεγαλύτερης διάρ-
κειας, όπως υπηρεσίες εθελοντισμού, σπουδές στο εξωτερικό 
ή πρακτική άσκηση. Η κινητικότητα δεν αποτελεί αυτοσκοπό, 
αλλά είναι πιο πολύ εκπαιδευτικές πτυχές της κινητικότητας, 
όπως είναι επιβεβαιωμένο από πολλές μελέτες, που είναι για 
μας προτεραιότητα. Το όφελος προσωπικών αλλά και επαγ-
γελματικών ικανοτήτων μέσα από τη διαμονή στο εξωτερικό, 
είναι για εμάς σημαντικός λόγος για να αξιοποιήσουμε αυτό 
το εκπαιδευτικό πεδίο, που λέγεται Ευρώπη (και ακόμη πιο 
πέρα). 

Οι διεθνείς δραστηριότητές μας για τη νεολαία που ξεπερνώ-
ντας τα σύνορα, θα δώσουν τη δυνατότητα να συναντηθούνε 
από κοντά, νέοι άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, να μά-
θουν και να εργαστούν από κοινού, θα δώσουν τη δυνατότητα 
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σε συμβούλους νέων καθώς και σε κοινωνικούς λειτουργούς 
νέων να ανταλλάξουν εμπειρίες, καθώς επίσης και σε φορείς 
υποστήριξης παιδιών και νέων να συνεργαστούν.
 
Ιστορικά διαφαίνεται, πως ο θεμελιώδης σκοπός της διεθνούς 
δραστηριότητας για τη νεολαία ήταν η αποστολή της αμοιβαί-
ας κατανόησης των λαών. «Νέοι άνθρωποι θα πρέπει στις 
συναντήσεις τους με συνομήλικους άλλων χωρών και  πολιτι-
σμών,  να αποκτούν ικανότητες, που θα τους οδηγήσουν σε 
μεγαλύτερη ανοχή και κατανόηση» (Harles et al. 2003, σελ. 
5). Η διεθνής δραστηριότητα για τη νεολαία αποτελεί, λοιπόν, 
πεδίο άσκησης, όπου οι νέοι ενθαρρύνονται και  οδηγούνται 
στην κοινωνική ευθύνη και δραστηριοποίηση. 

Όσο αναφορά την ένταξή μας στη Καθολική Εκκλησία, δια-
μορφώνουν οι δηλώσεις/στάσεις/δημοσιεύσεις της προφα-
νώς μια βάση για την εργασία μας (βλέπε επίσης το παράθε-
μα του Πάπα Φραγκίσκου). Έτσι, λοιπόν, η Ομάδα Εργασίας   
καθολικής και κοινωνικής εκπαίδευσης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας – ο καθολικός ειδικευμένος ορ-
γανισμός για την πολιτική παιδεία για νέους και ενήλικες, δια-
τυπώνει για παράδειγμα – βάσει της χριστιανικής κοινωνικής 
ηθικής τις ακόλουθες αποστολές και τους σκοπούς για τις διε-
θνείς δραστηριότητες για τη νεολαία, απέναντι στους οποίους 
νιώθουμε και εμείς υποχρέωση: «Εν όψει του εξευρωπαϊσμού 
και της παγκοσμιοποίησης, οι διεθνείς συναντήσεις επιτυγχά-
νουν την ανοχή και την κατανόηση για άλλες κοινωνίες και 
πολιτισμούς. Την κεντρική ιδέα της Ειδικής Υπηρεσίας για τις 
Διεθνείς Δραστηριότητές για τη Νεολαία ακολουθεί η κατάταξη 
της πολιτικής παιδείας της διεθνούς εργασίας για νέους και 
ενήλικες, με βάση το κριτήριο της δια βίου μάθησης». Επιπλέ-
ον, τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα προωθούν την 
κινητικότητα, τη μεταφορά καινοτομίας, τις σχέσεις και επισκέ-
ψεις και παρακινούν σε διεθνές συνεργασίες, αποφεύγοντας 
την εθνική μικρόνοια, αλλά παρακινώντας αντίθετα, τους Ευ-
ρωπαίους σε ανοιχτές συζητήσεις.

Σχεδόν 700 νέοι άνθρωποι της περιφέρειάς μας έχουν συμ-
μετάσχει από το 2011 σε περίπου 80 παγκόσμια προγράμμα-
τα – είτε στο Σίντσιγκ είτε στην Ευρώπη γενικότερα –. Αυτές 
οι δράσεις μας έδειξαν, πόσο αξίζει η κινητικότητα των νέων 
ανθρώπων· πώς μια θετική εμπειρία σε ένα πλαίσιο διαπολι-
τισμικό τονώνει την αυτοπεποίθηση των νέων, πώς σε μικρό 
μόνο διάστημα δημιουργήθηκε από κοινού ένα πλαίσιο όπου 
αισθάνονται καλά, παρόλο που δεν βρίσκονται στη γνωστή 
καθημερινή ζωή τους και στο γνωστό τους περιβάλλον, και 
πώς μαθαίνουν μαζί με άλλους νέους ανθρώπους να εργάζο-
νται και να αναλαμβάνουν ευθύνες.  

Για να μπορέσουν να εξασφαλιστούν για τους συμμετέχοντες 
τα καλύτερα προγράμματα είναι επίσης πολύ σημαντική η 
δικτύωση στις διεθνείς δραστηριότητες για τη νεολαία. Επι-
πλέον, το Ανοιχτό Σπίτι επενδύει πολύ στη βελτίωση και δι-
ατήρηση των σχέσεων με τέτοιου τύπου οργανώσεις άλλων 

χωρών, που ασχολούνται επίσης ενεργά με τις δραστηριότη-
τες  νέων για την ένταξη στη κοινωνία. Κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων χρόνων, συνεργαστήκαμε με περισσότερες από 
100 οργανώσεις από 39 διαφορετικές χώρες και εξακολου-
θούμε να συνεργαζόμαστε πλέον με 17 από αυτές τις οργα-
νώσεις, προκειμένου να βελτιώσουμε τη διαδικασία. Επίσης, 
το ίδρυμά μας αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου δικτυού όσον 
αφορά τις δραστηριότητες για τη νεολαία (π.χ. Anna Lindh 
Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between 
Cultures, ένα δίκτυο από ΜΚΟ για την προώθηση των δια-
πολιτισμικών διαλόγων στην Ευρώπη και των μεσογειακών  
ετέρων, Youthexpress Networks - YEN, European network of 
Youthcentres - ENYC, ...).

Και μερικοί δρόμοι οδηγούν στην Ελλάδα…;
Σύμφωνα με τον τύπο και άλλα μέσα επικοινωνίας υπάρχει 
εδώ και πολύ καιρό μια στενή σχέση με έντονες ανταλλαγές 
μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Σύμφωνα με την Ομοσπον-
διακή Στατιστική Υπηρεσία ζούνε αυτή τη στιγμή  περίπου 
300.000 άνθρωποι ελληνικής καταγωγής στη Γερμανία (34 
στην περιοχή του Άρβαïλερ). Πολλοί από αυτούς είχαν έρθει 
στη Γερμανία ως εργάτες για να δουλέψουν και είτε παρέ-
μειναν εκεί είτε γύρισαν με γερμανικές επαφές πίσω στην 
Ελλάδα. Επιπλέον, εγκατέλειψαν την πατρίδα τους πολλοί 
πολιτικοί και επιστήμονες, γιατί είχαν καταδικαστεί σε εξορία 
κατά τη διάρκεια της δικτατορίας (1967-1974). Πολλοί είναι οι 
Έλληνες ακαδημαϊκοί που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους 
στην Γερμανία, όπως για παράδειγμα πολιτικοί μηχανικοί, 
γιατροί και δικηγόροι. 

Και εμείς συνεργαζόμαστε με ελληνικές οργανώσεις. Έτσι, 
προσφέρουμε για παράδειγμα προγράμματα EVS (Short 
term EVS) για νέους από 17 ετών, συνδυάζοντάς τα με την 
εκπαίδευση για συμβούλους νέων, σε συνεργασία με την 
Ισπανία, τη Ρουμανία, τη Τσεχία και την Ελλάδα. Πολλά προ-
γράμματα κατάρτισης περιλαμβάνουν θέματα, όπως «έντα-
ξη» και «ηγεσία» (Leadership). Όλες οι συναντήσεις ήταν 
συναρπαστικές και διασκεδαστικές. Συν τοις άλλοις μάθαμε 
πολλά, προπαντός τις πολιτισμικές ομοιότητες και διαφορές 
μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών συμμετεχόντων. Ακολουθούν 
δύο σημεία που μας έκαναν μεγάλη εντύπωση:

Προσωπικές σχέσεις είναι κάτι σημαντικό 
στην Ελλάδα
Πρώτον, πρέπει να αναφερθεί η μεγάλη σημασία που αντιλη-
φθήκαμε ότι δίνουν στον «προσανατολισμό προς τις διαπρο-
σωπικές σχέσεις» οι ‘Ελληνες συνεργάτες μας. Παρατηρήσα-
με ότι οι σχέσεις είναι πολύ σημαντικές για τους Έλληνες, κάτι 
που για εμάς τους Γερμανούς δεν είναι σύνηθες σ’ αυτόν τον 
βαθμό, οπότε αρχικά νιώσαμε άβολα. Οι στενές και σταθερές 
προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις φαίνεται στις περισ-
σότερες περιπτώσεις να είναι πιο σημαντικές και αξιόπιστες 
από ότι τα συμβόλαια και οι συμφωνίες. Για παράδειγμα, η 
διαπροσωπική σχέση και η ατομική κατάσταση έπαιζε κατα-
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λυτικό ρόλο στο αν ισχύουν πλέον οι προκαθορισμένοι κα-
νόνες ή όχι. Γι’ αυτό πριν τη δημιουργία των προγραμμάτων, 
ήταν για εμάς και τους συνεργάτες μας, πολύ σημαντικό να 
υπάρχει οικειότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Τυπικότητες 
και συμβατικές δομές φαίνεται να είναι λιγότερο σημαντικές 
στους Έλληνες φίλους μας από ότι σε εμάς. 

Συναισθηματική επικοινωνία
Ενώ για εμάς – σίγουρα όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες 
φορές – η αντικειμενική ανταλλαγή πληροφοριών, η αναζήτη-
ση και η εξεύρεση λύσης σε συγκεκριμένα προβλήματα, βρί-
σκονταν στο επίκεντρο, αντίθετα, για τους συνεργάτες μας, 
ο διάλογος καθαυτού αποτελούσε το κύριο στοιχείο. Όλοι 
έδειξαν κατανόηση στο γεγονός ότι οι συνεδριάσεις μας δια-
κόπτονταν, οι συζητήσεις ξέφευγαν και οι συσκέψεις διαρκού-
σαν περισσότερη ώρα. Εκτός αυτού, ο τρόπος με τον οποίον 
συζητούσαν, ήταν σαφώς πιο παρορμητικός, ζωντανός, θο-
ρυβώδης και συναισθηματικός. Πολλές φορές οι συνάδελφοι, 
που αντιμετώπιζαν για πρώτη φορά το μεσογειακό ταπεραμέ-
ντο, θεώρησαν ότι καβγαδίζουν. 

Φιλοξενία
Η ελληνική φιλοξενία μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Φαίνεται 
να έχει απόλυτη προτεραιότητα. Αν και ήμασταν «ξένοι», μας 
περιποιούνταν σαν να ήμασταν μέλη της οικογένειας. Οι οικο-
δεσπότες φρόντιζαν να μην μας λείψει τίποτα. Συνέχεια μας 
ρωτούσαν, αν πεινάμε και τα ποτά ήταν άφθονα. Όταν βγαί-
ναμε όλοι μαζί, οι φίλοι μας έπαιρναν αυτόματα τον ρόλο του 
οικοδεσπότη. Παραγγέλναμε όλοι μαζί, αυτό είναι σύνηθες 
μεταξύ φίλων, και στο τέλος πληρώναμε όλοι το ίδιο. Η «γερ-
μανική μέθοδος» ήταν ασυνήθιστη, δηλαδή ο λογαριασμός να 
μοιραστεί επ’ ακριβώς. 

Παρακάτω μερικά ακόμη σχόλια από την ελληνογερμανική 
συνάντηση, που οι νέοι έκαναν στον τελικό αναστοχασμό. 

...Just for fun
Στην Ελλάδα όλα μας διασκέδαζαν. «Έτσι για πλάκα» – ήταν 
το αγαπημένο σλόγκαν των Ελλήνων φίλων μας. Βασικά, δεν 
υπήρχε κάτι που να μην τους διασκέδαζε… Διασκεδάσαμε 
πολύ σ’ αυτό το ταξίδι!

.….Αξιοθέατα 
Το Μαντείο των Δελφών, το τοπίο στις Μυκήνες, η θάλασσα 
στο Λουτράκι, η Ακρόπολη και τόσα άλλα πολλά αξιοθέατα…. 
Αξίζει πραγματικά να επισκεφτείς την Ελλάδα- μαθαίνεις τόσα 
καινούργια πράγματα…. 

...Could 
Μετά από μερικές ημέρες μαζί, οι αγαπημένες μας φράσεις 
ήταν: «Θα μπορούσαμε να πάμε παραλία, αλλά θα μπορού-
σαμε και ….»

…. Μαλάκα 
Στις συζητήσεις έπεφτε πολύ αυτή η λέξη, ήταν μια από τις 
αγαπημένες των νέων. Βασικά είναι βρισιά, αλλά το τι σημαί-
νει, παρακαλώ να το ανακαλύψετε μόνοι σας. 

Και στο τέλος – τα σχέδιά μας και που θέλουμε 
να φτάσουμε
Αυτή τη στιγμή το Ανοιχτό Σπίτι συνεργάζεται με οργανώσεις 
από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Σουηδία, την Ελλάδα και τον Λί-
βανο για το θέμα «Ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργα-
σίας - Best Practice Social and Creative Enterprise Training». 
Γι’ αυτόν τον λόγο, θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση των 
οργανώσεων από τις 2 ως τις 8 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, 
κεντρικό ζήτημα θα είναι οι βέλτιστες πρακτικές. 

Ενόψει των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώ-
πη, αναζητούμε ελληνικές οργανώσεις, που θα θέλουν ευχα-
ρίστως να συνεργαστούνε για το θέμα «Δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη μνημόνευση της ιστορίας και εκπαίδευση 
για τη Δημοκρατία».

• Αγάπη προς τον συνάνθρωπο (συμπεριφερόμαστε ο 
ένας στον άλλον με εκτίμηση και σεβασμό)

• Ποικιλία (η αντίληψη της διαφορετικότητας των πολιτι-
σμών ως κέρδος και εμπλουτισμός) 

• Αλληλεγγύη (κινητοποίηση κατά του αποκλεισμού και 
των διακρίσεων)

• Δημοκρατία (προώθηση της αυτόνομης δράσης των 
νέων)

Η Petra Klein ήταν επί 14 χρόνια 
ελεύθερη επαγγελματίας στον χώρο 
της „Γαστρονομίας εκδηλώσεων“ 
και στα πλαίσια αυτής της δραστη-
ριότητας έκανε τις πρώτες διεθνείς 
επαφές της προς την Ελλάδα. Τη δε-
καετία του ’90 αποφάσισε να σπου-
δάσει Κοινωνικός Λειτουργός στο 
Ντίσελντορφ. Από το 2001 διευθύνει 
το Ανοικτό Σπίτι στο Σίντσιγκ. 
Φωτογραφία: ιδιωτική
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Η Ένωση της Ευαγγελικής Νεολαίας της Γερμανίας (aej) 
αποτελεί τη συνένωση των διαφόρων τεχνοκρατικών ορ-

γανώσεων της Ευαγγελικής Νεολαίας στην Γερμανία. Η aej 
ως κεντρική οργάνωση εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ευ-
αγγελικής Νεολαίας σε Ομοσπονδιακό επίπεδο και στα πλαί-
σια της ευρωπαϊκής συνεργασίας απέναντι σε Κοινοβούλια, 
Ομοσπονδιακά Υπουργεία και διοικητικές αρχές, εκκλησιαστι-
κές συνενώσεις, ειδικές οργανώσεις και διεθνείς εταίρους. Τα 
επί του παρόντος 32 μέλη είναι σε εθνικό επίπεδο Ευαγγελικοί 
σύλλογοι νεολαίας και ιδρύματα νεολαίας, ιδρύματα νεολαίας 
ελεύθερων Ευαγγελικών εκκλησιών και τα τμήματα δραστηρι-
οτήτων για τη νεολαία των εκκλησιών-μελών της Ευαγγελικής 
Εκκλησίας στην Γερμανία (ΕΚD). Επιπλέον, συμπεριλαμβά-
νονται στο δίκτυο οκτώ Ευαγγελικοί ή Οικουμενικοί σύλλογοι, 
θεσμοί ή ειδικές οργανώσεις με το καθεστώς ειδικών μελών. 
Η aej κατά συνέπεια εκπροσωπεί τα συμφέροντα περίπου 
1,35 εκ. νέων ανθρώπων.

Η Ευαγγελική Νεολαία στην Γερμανία αποτελεί μέρος της πα-
γκοσμίως Μίας Εκκλησίας, όπως τονίζεται στην Αποστολική 
ομολογία πίστης. Η παγκόσμια διασύνδεση της Ευαγγελικής 
προσφοράς δραστηριοτήτων για τη νεολαία στην Γερμανία 
εκφράζεται σε ποικίλες διεθνείς σχέσεις, που διατηρούνται με 
εκκλησιαστικούς και κοσμικούς ή άλλους θρησκευτικούς εταί-

ρους σ’ όλες τις ηπείρους. Οι διεθνείς δραστηριότητες για τη 
νεολαία διακατέχουν στην Ευαγγελική Νεολαία για πολλούς 
λόγους μια εξέχουσα θέση. Από τη μια αποτελεί ένα πολιτικό 
και παιδαγωγικό φαινόμενο διατομής, μια υπερσύγχρονη έκ-
φραση στάσης ζωής για όλους του συμμετέχοντες σε μια πα-
γκοσμιοποιημένη κοινωνία, η οποία ταυτόχρονα αντιστοιχεί 
στην ουσία της εκκλησίας, ως μια μορφή θρησκευτικής οργά-
νωσης που ξεπερνάει σύνορα και πολιτισμούς. Από την άλλη, 
είναι μια μορφή παιδαγωγικής, η οποία συχνά φαντάζει ιδιαί-
τερη έως και εξωτική, συνδέεται με τη διαχείριση πόρων και 
έχει μεγάλο οργανωτικό φόρτο, και των οποίων οι εμπνευστές 
κατά καιρούς κατηγορούνται για πολυτελή βίο και νιώθουν 
υποχρεωμένοι να δικαιολογηθούν. Αναμφισβήτητο και πλέον 
πολλαπλά επιστημονικά αποδεδειγμένο είναι το μεγάλο και 
μακροχρόνιο όφελος που έχουν ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι 
από την προσφορά βραχείας διάρκειας ανταλλαγών. Οι ιδιαί-
τερες δυνατότητες στα πλαίσια των διεθνών δραστηριοτήτων 
για τη νεολαία υλοποιούνται σ’ όλες τις μορφές, τις παραδό-
σεις και τις ομάδες στόχου της Ευαγγελικής υποστήριξης παι-
διών και νέων. Τα διαφορετικά πλαίσια και η ολοκληρωμένη 
ειδική υποστήριξη και οικονομική χρηματοδότηση επιτρέπουν 
ακόμη και εκείνους που ξεκινούν την επαγγελματική τους στα-
διοδρομία και τους εθελοντές, να πρωταγωνιστήσουν στο το-
μέα των διεθνών δραστηριοτήτων για τη νεολαία. 

Αποστολή και δομή των διεθνών σχέσεων της 
Ευαγγελικής Νεολαίας στην Γερμανία
Ποιους στόχους θέτει στη διεθνή συνεργασία με εκκλησιαστικές και πολιτικές οργανώ-
σεις η Ευαγγελική Νεολαίας της Γερμανίας; Ο Dirk Thesenvitz παρουσιάζει μια σύνοψη 
η οποία περιλαμβάνει και τη συνεργασία με την Ελλάδα. 

Dirk Thesenvitz
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Γέννηση και δρώμενα 
Πέραν της θεολογικής θεμελίωσης που διαμορφώθηκε από 
την ιστορία των ιεραποστόλων στη Νέα Διαθήκη, όπου γίνεται 
αναφορά σε έντονες δραστηριότητες ταξιδιών και επισκέψε-
ων, με τη συμμετοχή στις εσωτερικές υποθέσεις των κοινοτή-
των-εταίρων, θα πρέπει να αναζητηθούν οι ρίζες της διεθνείς 
ενασχόλησης της Ευαγγελικής Νεολαίας κατά το 20ο αιώνα, 
συλλέγοντας ιδίες ιστορικές εμπειρίες. Από την οποία προ-
κύπτει η ιστορικό-πολιτική εντολή παιδείας, που φτάνει πέ-
ραν των συνόρων της Γερμανίας και εστιάζει ιδιαιτέρως στις 
σχέσεις με τις παλαιότερες και τωρινές γειτονικές χώρες της 
Γερμανίας. Έναν ιδιαίτερο ρόλο παίζει η σχέση με τους Άγιους 
Τόπους, η οποία καλλιεργείται από την Ευαγγελική Νεολαία 
στις συνεργασίες της με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. 

Οι μακροχρόνιες ανταλλαγές μεταξύ ομάδων και θεσμών της 
Ευαγγελικής Νεολαίας από διάφορες περιοχές της Γερμανίας 
με εταίρους στην Ελλάδα, έχουν τις ρίζες τους επίσης στην 
ιστορικό-πολιτική παιδεία και στην προσπάθεια προώθησης 
της συμφιλίωσης με ιστορικά μαρτυρικά χωριά. Το έργο που 
έχει ξεκινήσει προ δεκαετιών στην aej αποκτάει μια νέα και 
μεγαλύτερη διάσταση από τη στιγμή που η Ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση αποφάσισε μονομερώς να ιδρύσει ένα Ελληνο-
γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, αντίστοιχο των διμερών με τη 
Γαλλία και την Πολωνία, που δημιουργήθηκαν κατά τις δεκαε-
τίες του ‘60 και του ’90. Η Ευαγγελική Νεολαία της Γερμανίας 
έχει αποστείλει στα όργανα και των δύο ιδρυμάτων εξ’ αρχής 
δικούς της εκπροσώπους, ενώ στο Γερμανοπολωνικό Ίδρυμα 
Νεολαίας εκπροσωπεί επισήμως η ίδια την Ευαγγελική Εκ-
κλησία της Γερμανίας. Αυτή η λειτουργία αντανακλάει υπο-
δειγματικά στην συνεργασία μεταξύ της aej, ως ανεξάρτητο 
θρησκευτικό θεσμό της νεολαίας, με το κράτος από τη μία,  
και με τις εκκλησίες από την άλλη. Αυτή διακρίνεται ιδιαίτε-
ρα στο σημείο επαφής της κοινής ευθύνης της κυβέρνησης 
και των θρησκευτικών κοινοτήτων. Η νομικά διασφαλισμένη 
συμμετοχή των εκκλησιών, λοιπών θρησκειών και κοινοτήτων 
κοσμικής θεώρησης γίνεται αντιληπτή μαζί με τις εκπροσω-
πήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και με το έργο 
για τις πολιτικές για τη νεολαία της Ευαγγελικής Νεολαίας στο 
εσωτερικό, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και 
στις δομές των επιμέρους Ομοσπονδιακών κρατιδίων. 

Ως ιδρυτικό μέλος, η Ευαγγελική Νεολαία της Γερμανίας δρα-
στηριοποιείται ενεργά στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Νεολαίας 
(DBJR) και το στηρίζει το μέγιστο, στις ευρωπαϊκές και διεθνείς 
του δράσεις. Εντός του DBJR και των δικτύων παιδιών και 
νέων στα κρατίδια, η Ευαγγελική Νεολαία συνεργάζεται στενά 
με την Ένωση Καθολικής Νεολαίας της Γερμανίας. Πέραν αυ-
τού, έχει αναπτύξει δικά της προγράμματα για τον σχεδιασμό 
και την υποστήριξη δραστηριοτήτων για τη νεολαία των Ορθό-
δοξων εκκλησιών στην Γερμανία, από κοινού με την ΄Ενωση 
Ορθόδοξης Νεολαίας, και δραστηριοποιείται επί σειρά ετών 
στον ίδιο τομέα, από κοινού με τις αρχαίες Ανατολικές εκκλησί-
ες των κοπτών και τις σύριες-ορθόδοξες παραδόσεις. 

Ο συνολικός αριθμός των συναντήσεων στα πλαίσια των 
ανταλλαγών νέων από φορείς και επιμέρους ομάδες από το 
φάσμα της Ευαγγελικής Νεολαίας δεν μπορεί στατιστικά να 
καθοριστεί επακριβώς λόγω της φεουδαλιστικά κατανεμημέ-
νης ευθύνης για τις δραστηριότητες για παιδιά και για τη νεο-
λαία στα επιμέρους κρατίδια. Πάρα αυτά, το ύψος των χρημα-
τοδοτήσεων που έχουν δοθεί από την Ομοσπονδία μέσω της 
Ευαγγελικής Νεολαίας στην Γερμανία για διεθνείς ανταλλα-
γές νέων, προσφέρουν κατά προσέγγιση ενημέρωση για τον 
αριθμό αυτών. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η χρημα-
τοδότηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αποτελεί την εξαίρεση 
ως προς τη κατάτμηση της ευθύνης για τους διατιθέμενους 
πόρους. Eτησίως τα κεντρικά γραφεία της Ένωσης της Ευ-
αγγελικής Νεολαίας στην Γερμανία στηρίζουν περίπου 480 
διεθνείς δράσεις ανταλλαγής με εταίρους από περισσότερες 
από 65 χώρες από πέντε ηπείρους. Μαζί με την Πολωνία, την 
Γαλλία, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, συγκαταλέγονται στις 
τακτικές χώρες εταίρους και η Ρωσία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η 
Φινλανδία και οι ΗΠΑ με τα υψηλότερα ποσά απορρόφησης 
για τα προγράμματα ανταλλαγής. Στην περιοχή των χωρών 
του Νότου προηγούνται η Ινδία, η Ινδονησία, η Τανζανία και 
η Βραζιλία. Ενισχύθηκαν επίσης λόγω των πολιτικών εξελίξε-
ων, τα προγράμματα για τη διεύρυνση του δικτύου στην Κίνα 
και την Ελλάδα.

Προσφορά, προγράμματα και μέθοδοι
Οι ομάδες στόχου και τα πλαίσια αυτών των συναντήσεων, 
σεμιναρίων και δράσεων μεταξύ ειδικών του χώρου, φτάνουν 
από αποστολές επιμέρους ομάδων νέων στα πλαίσια αδερ-
φοποιημένων δήμων, διεθνείς συναντήσεις προσκόπων, εκ-
δηλώσεις του κινήματος Τen-Sing, συναντήσεις αθλητικού πε-
ριεχομένου, διμερείς μαθήματα με θεατρικούς παιδαγωγούς 
έως τις ανταλλαγές ομάδων παιδικού τσίρκου, προγράμματα 
γλωσσομάθειας και ποικίλες δράσεις παιδαγωγικής επιμόρ-
φωσης για το μόνιμο προσωπικό και τους εθελοντές. Μια ιδι-
αίτερη θέση στην Ευαγγελική Νεολαία κατέχουν τέτοια έργα, 
τα οποία εστιάζουν στην ιστορική-πολιτική μάθηση σε διεθνή 
επίπεδο. Σ’ αυτά ανήκουν και οι αποστολές σε τόπους μνήμης 
του Εθνικοσοσιαλισμού, καθώς και προγράμματα που συ-
μπεριλαμβάνουν συναντήσεις με ιστορικούς μάρτυρες. Η aej 
αναπτύσσει από κοινού με την Ευαγγενιλή Κοινότητα Φοιτού-
ντων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ESG) 
νέες μεθοδικές προσεγγίσεις για το διάστημα που θα ακολου-
θήσει μετά τη γενιά των ιστορικών μαρτύρων. Παράλληλα με 
τα κλασσικά προγράμματα για την συμφιλίωση, αυξάνεται ο 
αριθμός των δράσεων που ασχολούνται με το νέο ρόλο της 
Γερμανίας στο κέντρο της Ευρώπης καθώς και ως ένα ενεργό 
οικονομικό μέγεθος της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής.

Στόχοι
Οι νέες και οι νέοι βιώνουν τους συσχετισμούς της οικονομι-
κής, πολιτιστικής και πολιτικής παγκοσμιοποίησης από πρώτο 
χέρι, ιδίως με τη συμμετοχή τους στα πολυάριθμα προγράμ-
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ματα που προσφέρει η Ευαγγελική Νεολαία για τη νεολαία, με 
εταίρους από αναπτυσσόμενες χώρες. Στις ανταλλαγές αυτές, 
έχει ιδιαίτερη αξία η αρχή της αμοιβαιότητας στην ανταλλαγή, 
επειδή οι νέοι από τις χώρες αυτές συνήθως αντιμετωπίζουν 
δυσκολία στην είσοδό τους στην Γερμανία ή ακόμη δεν τους 
επιτρέπεται καθόλου η είσοδος. Η αντιμετώπιση αυτών των 
δυσκολιών, κατά περίπτωση, είναι ένα ακόμη σοβαρό καθή-
κον της aej. Ένας εσωτερικός στόχος στο τομέα αυτό είναι 
η επιτυχημένη ανταλλαγή των τοπικών εταίρων με εκκλησί-
ες-εταίρους του νότου και η μετάβαση από την κληρονομιά 
της διεθνής ιεραποστολικής δράσης στους σύγχρονους νέους 
και ενήλικες. Συχνά, πρέπει εδώ να υπερπηδήσουμε μια ολό-
κληρη γενιά και να κερδίσουμε τα «εγγόνια» των δραστήριων 
ανθρώπων από τη δεκαετία του ’70 και μετά το πρώτο κύμα 
της αποαποικιοποίησης για το έργο μας. 

Οι σκοποί της Ευαγγελικής Νεολαίας για διεθνή έργα, εμπλου-
τίζονται συχνά με πολιτικές και οικονομικές απαιτήσεις εκ των 
έξω. Επειδή η υλοποίηση διεθνών έργων απαιτεί συγκριτικά 
μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις, υφίσταται μια ιδιαίτερα υψηλή 
ευαισθησία ως προς τις προθέσεις των χρηματοδοτών κι των 
λοιπών υποστηρικτών των έργων. Ιδιαίτερη προσοχή απαι-
τούν τα προγράμματα βιομηχανικών ιδρυμάτων διαφόρων 
νομικών μορφών που έχουν φιλοδοξίες να επηρεάσουν την 
πολιτική παιδεία και των οποίων η φιλανθρωπική πρόθεση 
δεν συνάδει ηθικά πάντοτε με τις κοινωνικές επιπτώσεις στον 
παραγωγικό τους κλάδο ο οποίος διαθέτει τις χρηματοδοτή-
σεις.

Η Ευαγγελική Eκκλησία χρηματοδοτεί στην Γερμανία και στις 
χώρες εταίρους εδώ και καιρό, έργα ανταλλαγής νέων, που 
πληρούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των μειονεκτικών ομάδων 
και των ατομικών συμμετεχόντων. Στα πλαίσια αυτού, χρη-
ματοδοτούν έργα ένταξης, την στήριξη και συμβουλευτική 
έργων κινητικότητας καθώς και την εύρεση κατάλληλων ομά-
δων-εταίρων στο εξωτερικό, όπως π.χ. για νέους και νέες που 
διακόπτουν τη σχολική φοίτηση και τη τοποθέτησή τους σε 
θεσμούς επαγγελματικής κατάρτισης. Οι όλο και πιο έντονα 
εκφρασμένες απαιτήσεις που τίθενται προς τη διεθνή συμ-
βουλευτική για τη νεολαία, για δράσεις για άτομα με αναπηρία 
και παιδιά μεταναστών, για την ενδυνάμωση της δημοκρατι-
κής συνείδησης και της κρίσης των ΜΜΕ, που επιδράει θετικά 
στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, ενισχύει τη συμμε-
τοχή των νέων και ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη τις διαφορε-
τικές οπτικές και ανάγκες των αγοριών και κοριτσιών και των 
νέων ανδρών και γυναικών, οδηγούν σε μια καλή προετοιμα-
σία για το σημαντικό καθήκον του μέλλοντος, την ένταξη. Για 
κάθε νέο και νέα και για κάθε ομάδα, υπάρχει μια κατάλληλη 
διεθνή εμπειρία εντός της Ευαγγελικής Νεολαίας και των συ-
νεργαζόμενων δομών της. Η υλοποίηση αυτών των εμπειρι-
ών αποτελεί εντολή για τους πλήρως απασχολούμενους συ-
νεργάτες και εθελοντές της Ευαγγελικής συμβουλευτικής για 
παιδιά και νέους.

Ο Dirk Thesenvitz είναι υπεύθυνος για τις διεθνείς 
οικουμενικές δραστηριότητες νέων της Ένωσης της Ευ-
αγγελικής Νεολαίας της Γερμανίας (aej) και Αναπληρωτής 
Πρόεδρος της Ειδικής Υπηρεσίας Διεθνών Δραστηριοτή-
των για τη Νεολαία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας (IJAB). 
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«Καθολική. Πολιτική. Ενεργή.» Από την ίδρυσή της το 
1947 αυτές οι τρεις έννοιες καθορίζουν το έργο της 

Ένωσης Καθολικής Νεολαίας της Γερμανίας (ΒDKJ). Ως κε-
ντρική οργάνωση 17 καθολικών συλλόγων νεολαίας, στους 
οποίους είναι οργανωμένοι περίπου 660.000 παιδιά και νέοι, 
ηλικίας από επτά έως 28 ετών, εκπροσωπεί τα συμφέροντα 
των μελών της σε ζητήματα πολιτικής, εκκλησίας και κοινωνί-
ας. Η BDKJ αποτελεί τον κοινωνικό μοχλό της εκκλησίας και 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας, του κράτους και των 
διεθνών σχέσεων. Ως νέοι και νέες καθολικοί γνωρίζουμε ότι 
η κοινότητα των καθολικών πιστών δεν σταματάει στα επόμε-
να κρατικά σύνορα, αλλά ότι είμαστε μέρος μιας παγκόσμιας 
κοινότητας. Οι ανταλλαγές συμβούλων νέων και ομαδαρχών, 
οι Διεθνείς Ημέρες Νεολαίας και οι συναντήσεις Ευρωπαϊκών 
συνασπισμών, η κοινή υποστήριξη των αρχών της ισότητας 
και της αλληλεγγύης, η ενασχόληση με την συνειδητοποιημέ-
νη κατανάλωση και τα παγκόσμια δικαιώματα των κοριτσιών 
και γυναικών από κοινού με χριστιανούς και χριστιανές από 
την Ινδία, την Αυστραλία, την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική, 
είναι ορισμένα παραδείγματα του διεθνούς μας προφίλ. Οι κοι-
νές εμπειρίες, η κοινή μας πίστη, οι επιτυχημένες υλοποιήσεις 
δράσεων, ακόμη και οι κριτικές συζητήσεις για διάφορα (εκ-
κλησιαστικά) πολιτικά ζητήματα, διαμορφώνουν τους ανθρώ-
πους που συμμετέχουν, κατά κανόνα, για όλη τους τη ζωή.

Πρώιμες επαφές με την Ελλάδα 
Η Ένωση Καθολικής Νεολαίας της Γερμανίας γιορτάζει φέτος 
70 χρόνια από την ύπαρξή της και καθόλο το διάστημα δράσης 
της ενεργοποιείται ενάντια σε εθνικιστικές και ρατσιστικές αντι-
λήψεις και προωθεί επί δεκαετίες την επαφή με την πολυπολι-
τισμικότητα, την κατανόηση και τη συμφιλίωση. Ιδιαίτερα κατά 
τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, η BDKJ οργάνωσε ανταλλαγές 
νέων και εθελοντική εργασία στο Ισραήλ καθώς και ταξίδια μνή-
μης και προσκυνήματα στο Αούσβιτς και στο Τερέζιενστατ. Με-
λετώντας το αρχείο της Ένωσης ανακαλύπτουμε ήδη από τη 
δεκαετία του ’50 πρώτα ίχνη επαφών προς την Ελλάδα. Όπως 
παραδείγματος χάριν, αναφορές για ταξίδια συμβούλων νέων 
αλλά και μια έκκληση για δωρεές για την κατασκευή ενός ιδρύ-
ματος παιδιών στη Νέα Μάκρη, που δημοσιεύτηκε στα περιο-
δικά της Ένωσης το 1958. Για το ίδρυμα, που κατασκευάστηκε 
από Ελληνίδες καθολικές αδερφές, το οποίο υφίσταται έως και 
σήμερα ως Παμμακάριστος Ίδρυμα για το παιδί, είχαν συγκε-
ντρωθεί 1000 ΓΜ που τότε αποτελούσε ένα σεβαστό ποσό. 

Οι διεθνείς ανταλλαγές νέων αποτελούν όμως ένα από τα ση-
μαντικότερα μέρη της εργασίας της BDKJ. Η BDKJ υποστηρί-
ζει, προωθεί και συμβουλεύει τους συλλόγους-μέλη σχετικά με 
τις διεθνείς συναντήσεις. Η Ένωση, ως κεντρική οργάνωση, 
είναι στη διάθεση των μελών της και προσφέρει ερεθίσματα για 
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Από την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Πολωνία σ’ 
όλο τον κόσμο
Η Ένωση Καθολικής Νεολαίας Γερμανίας ασχολείται μέσα από ένα ευρύ δίκτυο ορ-
γανώσεων-μέλη με ζητήματα διεθνούς εργασίας από τη δεκαετία του ’70. Οι πρώτες 
επαφές με την Ελλάδα ξεκίνησαν ήδη τη δεκαετία του ’50.

Elisabeth Lüdeking 
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έργα σε διεθνές επίπεδο, που μπορούν να υλοποιηθούν στις 
δομές της. Κατά αυτό το τρόπο οργανώνει ανταλλαγές ειδικών, 
υποστηρίζει την αναζήτηση ενός κατάλληλου εταίρου στο εξω-
τερικό και παρέχει συμβουλές για θέματα χρηματοδότησης και 
ουσιαστικής οργάνωσης των ανταλλαγών, οι οποίες υλοποιού-
νται από τις οργανώσεις της Ένωσης.

Καθολικές οργανώσεις Νεολαίας στην Γερμανία 
και παγκοσμίως 
Οι σύλλογοι νεολαίας της BDKJ έχουν μια αυτόνομη οργάνωση, 
δρουν με δική τους ευθύνη και δημοκρατικές διαδικασίες. Εκλέ-
γουν οι ίδιοι το προεδρείο τους και αποφασίζουν από κοινού 
για την πορεία του συλλόγου τους. Σε αυτούς τους συλλόγους 
ανήκουν οι Πρόσκοποι Γερμανίας Σάνκτ Γκέοργκ (DPSG), το 
Κίνημα Καθολικής Νεολαίας (KLJB), η Οργάνωση Καθολικών 
Φοιτητών (KSJ) και η Οργάνωση Νέων Χριστιανών Εργατών 
(CAJ). Αυτές οι οργανώσεις επιθυμούν να διαπαιδαγωγήσουν 
νέους ανθρώπους, να αναπτύξουν μια κριτική άποψη και να 
δρουν αυτόνομα, αναλαμβάνοντας την χριστιανική ευθύνη. 
Εδώ συγκαταλέγονται και η προσπάθεια για έναν δίκαιο και 
αλληλέγγυο κόσμο. Οι σύλλογοι-εταίροι της BDKJ οργανώνο-
νται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς κεντρικές ενώσεις τους και 
δικτυώνονται με τον τρόπο αυτό, με καθολικές οργανώσεις νε-
ολαίας σ’ όλο τον κόσμο, όπου διαμορφώνουν από κοινού την 
εκκλησία και την κοινωνία και εκπροσωπούν τα συμφέροντα 
των νέων μελών, πέραν των διεθνών συνόρων.

Διαπολιτισμική προετοιμασία για μια αποστολή 
μελέτης Γερμανών ειδικών στην Ελλάδα, 1954 
Oι κοινές εμπειρίες νέων ανθρώπων συμβάλλουν στην ειρη-
νική συμβίωση και τη συμφιλίωση ανθρώπων διαφορετικών 
εθνικοτήτων, πολιτισμών και θρησκειών. Στο πρόγραμμα της 
αποστολής των ειδικών στελεχών της BDKJ στην Ελλάδα το 
1954 είχε γίνει η προσπάθεια, να χτιστεί μια πρώτη γέφυρα για 
μια διαπολιτισμική κατανόηση. Το πρόγραμμα περιέχει συμ-
βουλές συμπεριφοράς για τα μέλη της αποστολής (π.χ. «Μη 
βιάζεστε ή τουλάχιστον μη δείξετε ότι βιάζεστε γιατί στην Ελ-
λάδα υπάρχει πάντα χρόνος»), που πιθανόν να διασκεδάσουν 
τον σημερινό αναγνώστη. Παρόλ’ αυτά αποτελεί, έστω και ένα 
μικρό, λιθαράκι για την διαπολιτισμική μάθηση. Μόνο με την 
σοβαρή ενασχόληση με τους ανθρώπους που μεγαλώνουν σε 
διαφορετικούς πολιτισμούς και σ’ άλλες πολιτικές και οικονομι-
κές συνθήκες, καλλιεργείται η αμοιβαία κατανόηση. 

Οι ανταλλαγές καθολικών νέων προσφέρουν τη δυνατότητα, οι 
συμμετέχοντες να βιώσουν την πίστη πέραν των εθνικών συ-
νόρων και να ξεκινήσουν έναν διαθρησκευτικό διάλογο. «Προ-
σωπικά συμμετείχα στην αποστολή και βίωσα την εμπειρία, 
όπως λέει και ο Τόμας Μόρους, ότι κανείς δεν επιστρέφει από 
ένα ταξίδι (προσκυνήματος) χωρίς να έχει απωλέσει μια προ-
κατάληψη και να έχει πλουτίσει κατά μια ιδέα», λέει η Ρεμπέκα 
Μπίζενμπαχ, πνευματικό στέλεχος της Κοινότητας Καθολικών 
Αγοριών (KjG) και αρμόδια για τις διεθνείς συνεργασίες. «Για 
μας, ως Χριστιανούς και Χριστιανές, είναι σημαντικό, να διενερ-

γούνται διεθνείς συναντήσεις νέων, γιατί αυτές ανοίγουν νέους 
ορίζοντες σε πολιτιστικά, πολιτικά και θρησκευτικά ζητήματα. 
Ακριβώς αυτή η γνώση, η ανταλλαγή και η προσωπική επα-
φή βοηθούν, στην αποικοδόμηση των προκαταλήψεων, στην 
γέννηση συνεργασιών, στην ανταλλαγή και στη δυνατότητα, 
διαμόρφωσης ενός ειρηνικού και δίκαιου κόσμου, στον οποίο, 
κάθε άνθρωπος ζει σε ελευθερία και αξιοπρέπεια.»

Το διεθνές έργο της BDKJ είναι τόσο πολύπλευρο όσο και τα 
μέλη του. Εταίροι υπάρχουν σ’ όλο τον κόσμο, ιδίως στην Ευ-
ρώπη, αλλά και τη Νότια Αμερική και την Αφρικανική ήπειρο. 
Το Κίνημα Καθολικών Νέων (KLJB) της Αρχιεπισκοπής Πά-
ντερμπορν διενεργεί π.χ. ήδη από τις αρχές του ’90, μια ζω-
ηρή ανταλλαγή με την Οργάνωση Νεολαίας της Ζάμπια. Στις 
συναντήσεις τους, νέοι και ειδικοί σύμβουλοι από την Γερμανία 
και τη Ζάμπια συζητούν από κοινού θέματα, όπως την κλιμα-
τική αλλαγή ή τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων στην 
επαρχία. 

Ανταλλαγές με την Ανατολική Ευρώπη
«Οι ανθρώπινες επαφές, οι φιλικές σχέσεις, δηλαδή η άσκη-
ση της αγάπης προς τον πλησίον, θα πρέπει να αποτελούν 
προτεραιότητα για μας τους Χριστιανούς και τις Χριστιανές. 
Συνήθως, είναι εύκολο να δημιουργήσουμε φιλίες στο άμεσο 
περιβάλλον μας, ενώ αντίθετα, οι φιλίες σε διεθνές επίπεδο δεν 
χτίζονται τόσο εύκολα. Αυτές είναι όμως εξίσου σημαντικές. Για 
το λόγο αυτό, επιθυμούμε να συμβάλλουμε με τις δικές μας διε-
θνείς συναντήσεις νέων στη θεμελίωση διασυνοριακών σχέσε-
ων», λέει η Ολίβια Μπλοκ, η οποία είναι πολιτική πρόεδρος της 
«Δράσης Δύση-Ανατολή» της οργάνωσης-μέλος της BDKJ, η 
οποία παραδοσιακά διατηρεί στενές σχέσεις με εταίρους σε 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

Από τα τέλη του ’70 αναβίωσε η ανταλλαγή με χώρες της Ανα-
τολικής Ευρώπης. Ξεκίνησε η διοργάνωση αποστολών προς 
την Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, την Πολωνία και τη Τσε-
χοσλοβακία. Ακόμη και σήμερα, οι ανταλλαγές με τους γείτονες 
στην Ανατολική Ευρώπη παίζουν, ιδιαίτερα στις διασυνοριακές 
περιοχές, έναν σημαντικό ρόλο. Η Διακονική Ένωση Γκέρλιτς 
π.χ. διατηρεί στενές σχέσεις με νέες και νέους από την γειτο-
νική Πολωνία. Στα πλαίσια των ετήσιων Γερμανό-Πολωνικών 
εργαστηρίων με θέμα την οικολογία και των συναντήσεων Χρι-
στουγεννιάτικων χορωδιών, οι νέοι ζουν την αμοιβαία συνερ-
γασία. Η τελευταία δράση επί 72 ώρες της Ένωσης BDKJ κατά 
την οποία νέοι άνθρωποι σ’ όλη την Γερμανία, επί τρεις ημέρες 
προσφέρουν εθελοντικά στους συνανθρώπους τους, έγινε στα 
πλαίσια της Γερμανό-Πολωνικής συνεργασίας. «Ως κεντρική 
Επισκοπή μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η συνεργασία με τους γεί-
τονές μας στην Πολωνία. Γι’ αυτό υλοποιεί η Ένωσή μας, δρά-
σεις και συναντήσεις αυτού του είδους. Επιθυμούμε να προ-
σφέρουμε στις νέες και στους νέους από την Γερμανία και την 
Πολωνία τη δυνατότητα μιας συνάντησης», λέει ο εισηγητής εκ-
παίδευσης νέων της Ένωσης BDKJ Γκέρλιτς, Arkadiusz Müller, 
ο οποίος συνοδεύει τα τελευταία χρόνια αυτές τις συναντήσεις.  

ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
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Διεθνής Ημέρα Παγκόσμιας Νεολαίας 
Αφορμή για μια συνάντηση υπάρχει πάντα στο περιθώριο της 
Διεθνούς Ημέρας Παγκόσμιας Νεολαίας της ρωμαιό-καθολικής 
εκκλησίας, η οποία από τη δεκαετία του ’80, διοργανώνεται 
κάθε δύο ή τρία χρόνια. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης διορ-
γανώνονται κάθε φορά οι «Ημέρες συνάντησης». Πέρσι, η Διε-
θνής Ημέρα Παγκόσμιας Νεολαίας διοργανώθηκε στην Κρακο-
βία. Στις «Ημέρες συνάντησης» ταξίδεψαν περίπου 3.000 νέες 
και νέοι από την Γερμανία στις διάφορες Πoλωνικές επισκο-
πές προκειμένου να γνωρίσουν εκεί νέες και νέους διαφόρων 
εθνικοτήτων και από κοινού, να μάθουν για τον πολιτισμό της 
χώρας φιλοξενίας, αλλά και για να ενισχύσουν την ευρωπαϊ-
κή και διεθνή αλληλεγγύη.  ‘Ένα Φόρουμ για συνάντηση και 
συζήτηση μεταξύ των νέων απ’ όλο τον κόσμο προσφέρει και 
το „International Youth Hearing“, το οποίο διενεργήθηκε στα 
πλαίσια της Διεθνής Ημέρας Παγκόσμιας Νεολαίας. Μεγάλος 
αριθμός νέων συζήτησε για την σχέση που έχει η πίστη με την 
προσπάθειά τους, να διαμορφώσουν έναν πιο δίκαιο κόσμο. 
Στο „International Youth Hearing“, το οποίο οργάνωσαν από 
κοινού η BDKJ και η οργάνωση καθολικών νέων της Πολω-
νίας Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM), τα θέματα 
κινήθηκαν γύρω από το απόφθεγμα «Μακάριοι οι ευσπλαγ-
χνικοί και ελεήμονες, διότι αυτοί θα ελεηθούν πλουσίως από 
τον Θεόν» καθώς και το ερώτημα, για τις ανάγκες που έχουν 
οι πρόσφυγες στην Ευρώπη και ποια είναι η συνεισφορά της 
εκκλησίας και των κρατών για μια φιλανθρωπιστική διαχείριση 
αυτής της κρίσης.  

«Καθολικός. Πολιτικά ενεργός»- αυτό το σλόγκαν είναι αντι-
προσωπευτικό όχι μόνο στις εθνικές, αλλά και στις διεθνείς 
δράσεις για τις νέες και τους νέους της Ένωσης BDKJ και των 
συλλόγων νέων, από τη δεκαετία του ’70. Και επειδή τα μεγά-
λα ερωτήματα και οι προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν 
μόνο συνολικά στην Ευρώπη και στον κόσμο, η Ένωση BDKJ 
θα συνεχίσει να διαφυλάσσει το διεθνής της προφίλ- και για τα 
επόμενα 70 χρόνια!

Η Εlisabeth Lüdeking είναι από 
τις αρχές του 2016 εισηγήτρια για 
διεθνείς δράσεις για την νεολαία της  
Ομοσπονδιακής Ένωσης της Κα-
θολικής Νεολαίας. Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών της Σλάβικης Φιλολο-
γίας και των Πολιτικών Επιστημών 
στη Λειψία και την Αγ. Πετρούπολη, 

ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ανταλλαγή νέων από την Γερμα-
νία και την Ανατολική Ευρώπη. Η Elisabeth Lüdeking είναι μαζί 
με το τμήμα χρηματοδοτήσεων της Στέγης Νεολαίας του Ντί-
σελντορφ και το Ομοσπονδιακό Κέντρο Καθολικών Δράσεων 
για τη Νεολαία, αρμόδια για φορείς διεθνών δράσεων για την 
νεολαία.
Φωτογραφία: BDKJ κεντρική οργάνωση

48



Ο Πυθαγόρας στη Βαλτική
Ο νεαρός ζωγράφος Δημήτρης πέφτει στα κύματα, αποφασι-
σμένος να κολυμπήσει έως την Κρήτη, για να συναντήσει εκεί 
τον φημισμένο Πυθαγόρα, από τον οποίο ελπίζει να λάβει τη 
λύση για μια δύσκολη γεωμετρική άσκηση. Η πονεμένη έκ-
φραση στο πρόσωπο του νεαρού, ντυμένο με έναν λευκό χι-
τώνα, ο οποίος στο βίντεο παλεύει με τα κύματα, αποκαλύπτει 
ωστόσο ότι δεν πρόκειται για το ζεστό νερό της Μεσογείου. 
Πράγματι: το βίντεο κλιπ αυτό γυρίστηκε στη Βαλτική, από 
μαθητές και μαθήτριες της 11ης τάξης του σχολείου Γιούν-
γκμαν Έκερνφερντε (Jungmann Eckernförde, Σλέσβιγκ-Χόλ-
σταιν). Μαζί με την καθηγήτρια μαθηματικών, Kerstin Mrotz, 
ετοίμασαν μια σειρά ασκήσεων για το Πυθαγόρειο Θεώρημα 
που προοριζόταν για την ελληνική τάξη ανταλλαγών. Η σύ-
ντομη ταινία θα λειτουργούσε ως μια χιουμοριστική εισαγωγή. 

Το βίντεο κλιπ δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου 
eTwinning »Learn2Teach – Teach2Learn«, από το σχολείο 
στο Έκερνφερντε και το Γυμνάσιο Αλικιανού της Κρήτης. Ο 
Στυλιανός Σταυγιαννουδάκης, καθηγητής Φυσικής, είναι ένας 
από 20.000 εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα που δικτυώνεται 
στην διαδικτυακή πλατφόρμα με συναδέρφους του από την 
Ευρώπη. »Με τον Στυλιανό γνωριστήκαμε σε μια επιμόρφω-
ση Erasmus+ στο Ελσίνκι, όπου αναπτύξαμε από κοινού την 
ιδέα για το έργο αυτό«, μας λέει η Kerstin Mrotz. Εξ΄ αρχής, 

οι δύο τους θεώρησαν ότι το eTwinning θα αποτελούσε μια 
κατάλληλη πλατφόρμα. »Στην επιμόρφωση μάθαμε πολλά 
πράγματα για εφαρμογές και προγράμματα, που μπορούσα-
με να μεταφέρουμε στους μαθητές μας. Αυτό ήταν ένα σοβα-
ρό κίνητρο«, μας λέει. Επειδή στα πλαίσια της προετοιμασίας 
για το απολυτήριο, προβλεπόταν μόνο μια ώρα την εβδομάδα 
για πρότζεκτ, οι νέοι και νέες διαμορφώσαν μόνοι τους μια 
σειρά διδακτικού υλικού για την τάξη ανταλλαγής. Η Kerstin 
Mrotz δεν θεωρεί ότι αυτό ήταν μειονέκτημα: »Οι μαθητές και 
μαθήτριές μου ενθουσιάστηκαν με την ελευθερία που είχαν 
και εργάστηκαν με αυτοσυγκέντρωση και κέφι.«

Ανακάλυψη επαγγελματικών ευκαιριών 
στην Ευρώπη
»Τι με περιμένει στην αγορά εργασίας«, αναρωτιούνται πολ-
λοί νέοι άνθρωποι στην Ευρώπη. Απαντήσεις θα δίδονταν 
στους μαθητές και στις μαθήτριες του Πρακτικού Γυμνασίου 
στο Γκόλντμπεργκ Σίντελφινγκεν (Βάδην Βυρτεμβέργη) στα 
πλαίσια του έργου Erasmus+ με τίτλο »Οι ευκαιρίες μας στην 
Ευρώπη« με εταίρους από τη Νορβηγία, την Ιταλία, τη Λιθου-
ανία και την Ελλάδα. Την πρωτοβουλία για το έργο αυτό ανέ-
λαβε μεταξύ άλλων η καθηγήτρια Gabriele Vorreiter, η οποία 
μαζί με τους συναδέρφους της οργάνωσε την εκπαίδευση για 
την υποβολή αιτήσεων για θέσεις εργασίας, καθώς και επι-

Ευχαριστώ, Ελλάδα
Η κρίση εδώ δεν γίνεται αντιληπτή: στις ελληνογερμανικές ανταλλαγές τα σχολεία συ-
νεργάζονται με διάθεση σε κοινά έργα, όπως αποδεικνύει και το άρθρο της Υπηρεσίας 
Παιδαγωγικών Ανταλλαγών (Pädagogischer Austauschdienst – PAD) της Γραμματείας 
της Συνέλευσης των Υπουργών Πολιτισμού.

Maria Birkmeir

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

χειρησιακές επισκέψεις και ημέρες γνωριμίας σε επιχειρήσεις 
ευρωπαϊκών χωρών. Σε δέκα από τις μαθήτριές της δόθη-
κε η ευκαιρία να επισκεφθούν τον Απρίλιο 2017, μετά την 
ολοκλήρωση της παραγωγικής τρίχρονης ανταλλαγής, την 
Σχολή Μωραϊτη στην Αθήνα. Για τους νέους και τις νέες, το 
έργο αυτό αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία, μας διηγείται η 
Gabriele Vorreiter: »Στο Σίντελφινγκεν υπάρχει μια αυτοκινη-
τιστική βιομηχανία και πολλοί από τους μαθητές μας, όπως 
και να έχει, αργότερα πιθανόν να σταλούν στο εξωτερικό. Στα 
πλαίσια του έργου Erasmus+ μας προσφέρεται η ευκαιρία να 
τους προετοιμάσουμε για κάτι τέτοιο. Οι νέοι έκαναν επίσης 
την εμπειρία ότι δεν είναι δύσκολο να επικοινωνείς στα Αγ-
γλικά. Αυτό για πολλούς αποτελεί μια σημαντική εμπειρία. «Η 
γλωσσομάθεια των Ελλήνων μαθητών και μαθητριών εντυ-
πωσίασε τους συνομήλικους από το Σίντελφινγκεν: »Μιλούν 
πολύ καλά Γερμανικά και επίσης έξοχα Αγγλικά «. Ακόμη κι αν 
το έργο Erasmus+ έχει πλέον ολοκληρωθεί, οι εκπαιδευτικοί 
σκοπεύουν να διατηρήσουν την επικοινωνία μεταξύ τους.

Λοιπές πληροφορίες 
www.erasmusplus-unsere-chancen-in-europa.eu

Γιατί ο ουρανός είναι γαλάζιος;
Οι ανταλλαγές ανάμεσα σε σχολεία της Γερμανίας και της 
Ελλάδας δεν οφείλονται μόνο στους δραστήριους εκπαιδευ-
τικούς αλλά και στους νέους εθελοντές της Υπηρεσίας Εθελο-
ντών »kulturweit«. Μια από αυτούς είναι η Natalie Föth από 
το Μάρμπουργκ-Μπίντενκοπφ (Χέσσεν). Μετά το απολυτήριο 
λυκείου η 19χρονη επέστρεψε στο σχολείο- αυτή τη φορά στην 
Παλλήνη, ένα προάστιο της Αθήνας. Εκεί, από το Σεπτέμβριο 
2016, υποστήριζε τους καθηγητές γερμανικής γλώσσας. Επί 
ένα έτος βοηθούσε στα μαθήματα γερμανικής γλώσσας της 
Ελληνογερμανικής Αγωγής και σχεδίασε μαζί με έξι μαθητές 
και μαθήτριες της 10η τάξης ένα έργο: στην ιστοσελίδα της 
πρωτοβουλίας »Σχολεία: Εταίροι του μέλλοντος« (Schulen: 
Partner der Zukunft (PASCH) ανακάλυψε μια προκήρυξη ενός 
διαγωνισμού. Το έργο προέβλεπε το γύρισμα ενός βίντεο για 
ένα καθημερινό φαινόμενο, το οποίο να έχει μια βιολογική, μα-
θηματική, χημική ή φυσική εξήγηση. »Το πρότζεκτ αυτό ήταν 
το πρώτο μου έργο στο σχολείο αυτό και με διασκέδασε πολύ, 
γιατί και στον ελεύθερο μου χρόνο εργάζομαι ευχαρίστως με 
ομάδες νέων στην Γερμανία«, μας διηγείται. »Συλλέξαμε πολ-
λές ιδέες και τελικά αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βίντεο για 
το ερώτημα, γιατί ο ουρανός είναι γαλάζιος«. Για το σκοπό 
αυτό, η Natalie με την ομάδα έργου συναντιόνταν εκτός μα-
θημάτων, στα διαλείμματα. »Ορισμένοι μαθητές και μαθήτριες 
ασχολούταν στις συναντήσεις μας με τις χειροτεχνίες, άλλοι 
με το κείμενο για το βίντεο. Όταν ετοιμάστηκαν οι ρόλοι και το 
υλικό, συνθέσαμε τις σκηνές και βγάλαμε φωτογραφίες. Για 
τις λήψεις και τις φωτογραφίες δεν χρησιμοποιήσαμε επαγγελ-
ματική μηχανή ή μικρόφωνα, αλλά απλά ένα Smartphone.« 
Επειδή οι μαθητές και μαθήτριες από την Ελλάδα έπρεπε να 
εξηγήσουν το φαινόμενο στα Γερμανικά, έμαθαν ταυτόχρονα 
πολλές νέες έννοιες, όπως »χρώματα φάσματος« ή »μόρια«.

Η Natalie και η ομάδα της ανταμείφθηκαν για τη δράση τους: 
μεταξύ περισσότερων από εκατό βίντεο που υποβλήθηκαν 
από όλη την Ευρώπη, το έργο τους κατέκτησε τη τρίτη θέση. 
Μια καταπληκτική εμπειρία για την 19χρονη: »Η παρακίνηση 
των μαθητών και μαθητριών με εντυπωσίαζε συνεχώς κατά 
τη διάρκεια του έργου, ενώ όλοι ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για 
τη τεχνολογία, την έρευνα και τις θετικές επιστήμες.« Συνε-
πώς: Ευχαριστώ, Ελλάδα!

Σχετικά με τα προγράμματα
Erasmus+ είναι το πρόγραμμα για την παιδεία, την νεολαία 
και τον αθλητισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έως 
το 2020 φιλοδοξεί να προωθήσει τον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων της γενικής παιδείας και της επαγγελματικής εκ-
παίδευσης καθώς και της υποστήριξης παιδιών και νέων. Η 
Υπηρεσία Παιδαγωγικών Ανταλλαγών (PAD) της Γραμματεί-
ας της Συνέλευσης των Υπουργών Πολιτισμού είναι η Εθνική 
Μονάδα που είναι αρμόδια για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
στο σχολικό τομέα. Το eTwinning δικτυώνει διαδικτυακά τα 
σχολεία της Ευρώπης. Έργα με σχολεία εταίρους στον προ-
στατευμένο εικονικό χώρο της σχολικής τάξης, συναδερφική 
ανταλλαγή στην Ευρώπη και επιμόρφωση. Το kulturweit 
είναι η διεθνής Υπηρεσία Εθελοντών του Υπουργείου Εξω-
τερικών σε συνεργασία με την Γερμανική επιτροπή της ΟΥ-
ΝΕΣΚΟ. Η Υπηρεσία Εθελοντών προσφέρει σε νέους αν-
θρώπους, ηλικίας μεταξύ 18 και 26 ετών, τη δυνατότητα να 
δραστηριοποιηθούν στο τομέα της πολιτικής στον πολιτισμό 
και την παιδεία. Η PAD και η Κεντρική Υπηρεσία για Σχολεία 
του Εξωτερικού (ZfA) είναι εταίροι στην Υπηρεσία Εθελοντών 
kulturweit και μεσολαβούν για την αποστολή εθελοντών σε 
σχολεία της ZfA, κατά κύριο λόγο σε χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης. Άλλες χώρες αποστολής είναι η Λατινι-
κή Αμερική, η Ασία και η Αφρική.

Αριθμοί: Οι ελληνογερμανικές ανταλλαγές στο σχολικό τομέα
Η Υπηρεσία Παιδαγωγικών Ανταλλαγών (PAD) της Γραμμα-
τείας της Συνέλευσης των Υπουργών Πολιτισμού είναι ο αρ-
μόδιος κρατικός θεσμός που δραστηριοποιείται κατ’ εντολή 
των Ομόσπονδων Κρατιδίων της Γερμανίας στο τομέα των 
διεθνών ανταλλαγών στα σχολεία. Η PAD διενεργεί μια σειρά 
προγραμμάτων για ανταλλαγές στα οποία συμμετέχει και η 
Ελλάδα. Περαιτέρω πληροφορίες για τα επιμέρους προγράμ-
ματα στην ιστοσελίδα της PAD www.kmk-pad.org. Αδερφο-
ποιήσεις σχολείων καθώς και δράσεις ανταλλαγών που δεν 
χρηματοδοτούνται από την PAD δεν καταγράφονται.

H Maria Birkmeir εργάζεται στο τμήμα Επικοινωνίας 
και Δημοσίων Σχέσεων  VA2/eTwinning της PAD. 
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