Τεκμηρίωση

Η εκδήλωση
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας από 3 έως 6 Μαΐου 2019 συγκεντρώθηκαν
120 νέοι και νέες από τη Γερμανία και την Ελλάδα στη Λειψία- την μελλοντική έδρα
του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Μετά από πρόσκληση του
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας
είχαν την ευκαιρία επί τέσσερεις ημέρες να γνωριστούν και να συζητήσουν σ’ ένα
Barcamp για το μέλλον της Ευρώπης και την καθημερινότητα που βιώνουν. Στο
επίκεντρο βρέθηκαν ερωτήματα, όπως «Πώς θα μπορούσε να γίνει η Ευρώπη φιλική
προς τη νεολαία;», «Τι σημαίνει ενεργή συμμετοχή των πολιτών και ποιες είναι οι
δυνατότητες συμμετοχής στις δύο χώρες», «Με ποιο τρόπο καταφέρνουν οι
ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων να προωθήσουν την ισότητα των ευκαιριών και
ποιες δυνατότητες προσφέρει το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας;»
Προϋπόθεση συμμετοχής ήταν να παρουσιάσουν από κοινού με τον Έλληνα εταίρο
δύο συνεδρίες με θέματα της επιλογής τους. Εκτός από το Barcamp δόθηκε η
ευκαιρία μιας από κοινού γνωριμίας με την πόλη της Λειψίας στα πλαίσια
ξεναγήσεων και θεματικών επισκέψεων. Το IJAB – Ειδική Υπηρεσία Διεθνών
Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
ανέλαβε κατ’ εντολή του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας,
Γυναικών και Νεολαίας τη διοργάνωση της εκδήλωσης.
Ακολουθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης, πληροφορίες και
σύνδεσμοι για τα θέματα του Barcamp καθώς και περαιτέρω υποδείξεις και στοιχεία.
Το δελτίο τύπου του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας,
Γυναικών και Νεολαίας επισυνάπτεται στην τεκμηρίωση.

Παρασκευή, 03.05.2019
Εκδήλωση έναρξης στην Mόριτσμπασταϊ με πάρτι καλωσορίσματος
Τους 120 συμμετέχοντες στο τετραήμερο Barcamp υποδέχθηκαν στον χώρο της
Μόριτσμπασταϊ στη Λειψία ο Τόμας Τόμερ, υποτομεάρχης του Ομοσπονδιακού
Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας, και ο Ούλριχ
Χέρνινγκ, αντιδήμαρχος της Λειψίας.
Ο κος Τόμερ αναφέρθηκε στη συμφωνία για την ίδρυση του Ελληνογερμανικού
Ιδρύματος Νεολαίας που μονογραφήθηκε την 11η Οκτωβρίου 2018, ενημέρωσε για
τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις και εξήγησε τα επόμενα βήματα έως την ίδρυση του
Ιδρύματος Νεολαίας. Ο κος Χέρνινγκ τόνισε ότι το Barcamp αποτελεί ένα σπουδαίο
βήμα για την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της πόλης και της Ελλάδος, πριν η
συντονίστρια της βραδιάς, Νάντια Ζαμπούρα, δώσει το έναυσμα για τα πρώτα
διαδραστικά παιχνίδια γλωσσικής εμψύχωσης.
Λοιπές πληροφορίες:
 Δημοσκόπηση «Τι αναζητείς εδώ;»: https://agorayouth.com/2019/05/04/umfrage-waswillst-du-eigentlich-hier/

Σάββατο, 04.05.2019
Καλωσόρισμα στην Μόριτσμπασταϊ της Λειψίας
Ομοσπονδιακή Υπουργός Δρ. Φραντσίσκα Γκίφαϋ
Μπούργκχαρντ Γιούνγκ, Δήμαρχος Λειψίας
Συζήτηση με θέμα «Γεια σου, Λειψία» – «Τι κάνεις, Ευρώπη;» Ο Δημήτρης
Αμβροσιάδης (Άγριο Ρόδο, Κέρκυρα), η Γιούλια Μπάουερ (δίκτυο φοιτητών Erasmus,
Χάλλε/Ζάαλε), η Αννεγκρέτ Γιάνσεν (Συμβούλιο Νέων, Λειψία), η Μαρία Γιαννούλα
(Connect Athens, Αθήνα), ο Γιάννης Κανλής (AddArt, Θεσσαλονίκη) και η Λινέα
Μαρία Νίμαϊερ (Lucky Luke, Bόννη) συμμετείχαν σε μια συζήτηση με θέμα «Γεια σου,
Λειψία» – «Τι κάνεις, Ευρώπη;» με την Ομοσπονδιακή Υπουργό Δρ. Φραντσίσκα
Γκίφαϋ και τον Δήμαρχο της Λειψίας, Μπούργκχαρντ Γιούνγκ, σχετικά με το μέλλον
της Ευρώπης, την ελληνογερμανική ανταλλαγή νέων και τις ιδέες τους για το
Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας.
Λοιπές πληροφορίες:
 Παρακολουθήστε τη μαγνητοσκόπηση:
https://www.facebook.com/agorayouth/videos/1349358765188939/
 Αναφορά «Για μια καλύτερη Ευρώπη»: https://agorayouth.com/2019/05/04/eroeffnungdes-jugendbarcamps-fuer-ein-besseres-europa/
 Συνέντευξη «Από νεαρή ηλικία» με τον Γιάννη Κανλή (AddArt):
https://agorayouth.com/2019/05/05/von-kindesbeinen-an/
 Φωτογραφίες από την 1η μέρα: https://agorayouth.com/2019/05/05/tag-1-in-bildern/
 Αναφορά «Η Υπουργός Γκίφαϋ σημάνει την έναρξη για το ελληνογερμανικό Barcamp
Νέων στη Λειψία»: https://www.ijab.de/was-wir-tun/internationale
zusammenarbeit/griechenland/griechenland/a/show/ministerin-giffey-startet-deutschgriechisches-jugendbarcamp-in-leipzig/

Έναρξη του Barcamp
120 συμμετέχοντες, δύο ημέρες, 4 γύροι με έως και έξι συνεδρίες των 60 λεπτών η
καθεμία – ο στόχος: μεταφορά τεχνογνωσίας, δίκτυα, συζήτηση και ανταλλαγή. Έτσι
έδωσε το έναυσμα για την έναρξη του ελληνογερμανικού Barcamp η συντονίστρια
Νάντια Ζαμπούρα. Ελάχιστα ήταν προκαθορισμένα εξ’ αρχής: Μπορούσαν να
προταθούν θέματα ακόμη και αυθόρμητα.
Η επιλογή για την παρακολούθηση κάποιας συνεδρίας ήταν ελεύθερη. Σε κάθε
συνεδρία υπήρχε διερμηνεία ή υποστηριζόταν γλωσσικά από τους βοηθούς της
διοργάνωσης, στη Γερμανική και Ελληνική γλώσσα. Σε κάθε συνεδρία τηρούνταν τα
πρακτικά, ζωντανά μέσω Etherpad, στα οποία ο κάθε συμμετέχον/ η κάθε
συμμετέχουσα μπορούσε να επέμβει ενεργά στη συζήτηση με ερωτήσεις ή
συμπληρωματικές επεξηγήσεις και αναλύσεις.

Οι ακόλουθες θεματικές συνεδρίες έλαβαν χώρα το Σάββατο στα πλαίσια του
Barcamp:

1ος γύρος:
-«Για αυτό επιλέγουμε Ευρώπη!» με τη Γιούλια Μπάουερ (Δίκτυο Φοιτητών
Erasmus Γερμανίας)
-«Aνταλλαγή-δυνατότητες συνάντησης για νέους» με τον Λέον Κούλις (die Villa)
-«Από τη σκοπιά των νέων» με την Έμμα Συμεωνίδου (ΧΑΝΘ)
-«Διττή εκπαίδευση στη Γερμανία και στην Ελλάδα» με την Σουζάνε Σούλτσε, τη
Σάρα Κνάιμπερ και τον Καρλ Ρίλιχ (Επαγγελματική Ακαδημία Σαξονίας)
-«Ένταξη για την ενίσχυση της Ευρώπης» με τον Δημήτρη Αμβροσιάδη (Άγριο
Ρόδο)
2ος γύρος:
- «Το πρόγραμμα των εκπροσώπων των νέων στον ΟΗΕ» με τη Γιοζεφίνε
Χέμπλινγκ και τον Νικόλα Καρανικόλα (Εκπρόσωποι των νέων στον ΟΗΕ)
-«Δημοκρατία για εσένα, δημοκρατία για όλους» με τον Δημήτρη Σαββαΐδη
(Addart)
-«Ελληνογερμανική Ανταλλαγή Νέων 2017 με θέμα “Eυρώπη”» με τη Λινέα
Μαρία Νίμαϊερ (Lucky Luke e.V.) και την Ανδρομάχη Πούλου (Φιλοξενία)
-«Η συμμετοχή των νέων σε τοπικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη» με την
Αννεγκρέτ Γιάνσεν και τον Γουίλιαμ Ράμποου (Συμβούλιο Νέων Λειψίας)
-«Ευαισθητοποίηση και εύρεση λύσεων μέσα από κοινές εικαστικές
δημιουργίες: Το 3D πρότζεκτ: Dare- Dance- Digitalize» με τη Μαρία Γιαννούλα
και τον Μιχάλη Σαρίκο (Connect your city)
Λοιπές πληροφορίες:
 Για τα πρακτικά της κάθε συνεδρίας: https://agorayouth.com/2019/05/04/barcampagoraleipzig/
 Αναφορά και συνέντευξη από τον εκπρόσωπο των νέων στον ΟΗΕ, Νικόλα Καρανικόλα:
https://agorayouth.com/2019/05/05/ihr-habt-ein-recht-darauf-bei-den-un-praesent-zu-sein/
 Αναφορά και εντυπώσεις για τη συνεδρία: „3D project“ από την Connect your City:
https://agorayouth.com/2019/05/25/the-3d-project-on-dance-and-psychology/
 Συνέντευξη «Εγώ αποφασίζω για την Ευρώπη» με την Αννεγκρέτ Γιάνσεν (Συμβούλιο
Νέων Λειψίας): https://agorayouth.com/2019/05/04/ich-entscheide-mich-fuer-europa/

Aνακάλυψις: Ελληνογερμανική διαδρομή ανακάλυψης της πόλης με γνώμονα
10 θεματικές
Το βράδυ του Σαββάτου οι νέοι χωρίστηκαν σε δέκα μεικτές ομάδες, ώστε να
ανακαλύψουν από κοινού και με τη βοήθεια της Ανακάλυψις την πόλη, με μια
μέθοδο, η οποία στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας «Γλωσσική εμψύχωση»
προσαρμόστηκε στην ελληνογερμανική ανταλλαγή νέων. Οι νέοι μπορούσαν να
χωριστούν σε ομάδες ανάλογα με το θέμα της επιλογής τους, να διεξάγουν έναν
διάλογο μεταξύ τους και να περπατήσουν στην πόλη, αναζητώντας ίχνη της ιστορίας.
Οι ομάδες χωρίστηκαν στα εξής θέματα και ερωτήματα:
- Κοινωνικό φύλο – Είναι αυτός ο ρόλος σου; (παρουσίαση: PowerPoint)
-Πολυπολιτισμική ζωή (παρουσίαση: θεατρική παράσταση)
-Αντίσταση – Επαναστατώ! (παρουσίαση: πανό διαμαρτυρίας)
-Η φύση στην πόλη – Η πόλη στη φύση (παρουσίαση: βίντεο)
-Τα γκράφιτι στη Λειψία (παρουσίαση: γκράφιτι)

-Μουσική, ήχοι και θόρυβοι – Οι ήχοι μιας πόλης (παρουσίαση: κολάζ από μουσικούς
ήχους)
-Η φωνή των νέων (παρουσίαση: δελτίο ειδήσεων)
-Χαρακτηριστικά της Λειψίας; Γεγονότα και κλισέ (παρουσίαση: Ερωτική
εξομολόγηση στην πόλη)
-Η Ευρώπη στη Λειψία – Η Λειψία στην Ευρώπη (παρουσίαση: installation)
-Συμβίωση μέσω της ένταξης και των ίσων ευκαιριών (παρουσίαση: παντομίμα)

Κυριακή, 05.05.2019
Barcamp
Το πρωί της Κυριακής συνεχίστηκε το Barcamp. Πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες
συνεδρίες:
3ος γύρος:
-«Εκπαίδευση για την ένταξη – Πρόσφυγες στην Ελλάδα» με τον Τηλέμαχο
Μπόνη (EΛΙΞ)
- «Η ευρωπαϊκή καμπάνια για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις
Ευρωεκλογές “This time I’m voting”» με τον Μπιλ Βούρα και τον Αντώνιο
Παράσογλου (ΚΕΔΗΘ - Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης)
-«Ευκαιρίες κινητικότητας στην Ευρώπη - #MobilityIsALifestyle» με τον Ιωάννη
Χρήστο Αντωνάκη (Δίκτυο Φοιτητών Erasmus Ελλάδας)
-«Τι μπορεί να κινητοποιήσει σήμερα τον συχνά απογοητευμένο νέο, έτσι
ώστε να γίνει ένας ενεργός Ευρωπαίος πολίτης;» με τη Δήμητρα Βελισσάρη
(Action Aid)
-«Κοινωνική Ένταξη και Κινητικότητα» με τη Νίκη Μωραΐτη, τη Χριστιάνα
Μωραΐτη και τη Χριστίνα Αθανασιάδη (Δίκτυο Φοιτητών Erasmus Ελλάδας)
- «Το πρόγραμμα των εκπροσώπων των νέων στον ΟΗΕ» με τη Γιοζεφίνε
Χέμπλινγκ και τον Νικόλα Καρανικόλα (Εκπρόσωποι των νέων στον ΟΗΕ)
4ος γύρος:
- «Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης και ανταλλαγή καλών
Πρακτικών» με την Σαλατιν Μαμεντλι, τον Ευστράτιο Μαρινάτο και την Κατερίνα
Κατσίνα (ΚΕΔΗΘ -Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης)
-«Περιβάλλον και Προστασία της Φύσης» με τη Φρειδερίκη Παντελιάδου (Άγριο
Ρόδο)
-«Γλωσσική εμψύχωση στις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων» με τον
Φρίντριχ Κέρστινγκ και τη Ρίτα Λουμίτες (ομάδα εργασίας «Γλωσσική εμψύχωση»)
-«Δημοκρατία για εσένα, δημοκρατία για όλους» με τον Δημήτρη Σαββαΐδη
(Addart)
-«Ευαισθητοποίηση και εύρεση λύσεων μέσα από κοινές εικαστικές
δημιουργίες: Το 3D πρότζεκτ: Dare- Dance- Digitalize» με τη Μαρία Γιαννούλα
και τον Μιχάλη Σαρίκο (Connect your city)
Λοιπές πληροφορίες
 Τα πρωτόκολλα των συνεδριών: https://agorayouth.com/2019/05/04/barcampagoraleipzig/

 Συνέντευξη «Χρειάζεται μόνο ένας άνθρωπος, για να σου αλλάξει τη ζωή» με την Έλιξ:
https://agorayouth.com/2019/05/07/you-only-need-one-person-to-change-your-life/

Παρουσίαση της Ανακάλυψις: Ελληνογερμανική διαδρομή ανακάλυψης της
πόλης
Οι νέοι παρουσίασαν τα αποτελέσματα τoυς από τη διαδρομή ανακάλυψης της
πόλης στην εκάστοτε μορφή παρουσίασης, που επέλεξαν (βίντεο, θεατρική
παράσταση, δελτίο ειδήσεων ή γκράφιτι).
Λοιπές πληροφορίες
 Έκθεση «Στα ίχνη των κατοίκων της Λειψίας» από την Ανακάλυψις «Χαρακτηριστικά της
Λειψίας; Γεγονότα και κλισέ»: https://agorayouth.com/2019/05/05/auf-den-spuren-derleipziger/

Ξεναγήσεις στην πόλη
Για να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη και την ιστορία της, το απόγευμα της
Παρασκευής έλαβαν χώρα θεματικές ξεναγήσεις στην πόλη της Λειψίας.
1.
2.
3.
4.

Γύρος της πόλης: Η εναλλακτική Λειψία/υποκουλτούρες
Ειρηνική επανάσταση: Το φθινόπωρο του 1989 στη Λειψία
Η ζωή των Εβραίων στη Λειψία
Λειψία, η πόλη των τεχνών και της μουσικής

Λοιπές πληροφορίες
 Γκαλερί φωτογραφιών από τις ξεναγήσεις και τη 2η ημέρα:
https://agorayouth.com/2019/05/05/impressionen-von-tag-2/

Δευτέρα, 06.05.2019
Εκδρομές
Η Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων του δήμου Λειψίας οργάνωσε την τελευταία
ημέρα της εκδήλωσης δύο εκδρομές σε διαφορετικά τοπικά προγράμματα και στις
ανοιχτές δομές της κρατικής υποστήριξης των παιδιών και των νέων.
1. Die Villa – Κοινωνικοπολιτιστικό Κέντρο, www.villa-leipzig.de,
2. Οικία στην οδό Steinstraße – Χώρος συνύπαρξης περισσότερων γενεών και
κοινωνικοπολιτιστικό κέντρο, www.haus-steinstrasse.de
3. Εργαστήριο ραδιοφωνίας και προγράμματος για τις δραστηριότητες για παιδιά
και νέους με χρήση μέσων ενημέρωσης, www.huple.de
4. GeyserHaus – Κοινωνικοπολιτιστικό Κέντρο, www.geyserhaus.de
5. Πολιτισμικό εργαστήριο KAOS, www.kaos-leipzig.de
6. Κέντρο Helmholtz για περιβαλλοντική έρευνα ΕΠΕ, https://www.ufz.de
Λοιπές πληροφορίες
 Αναφορά από την επίσκεψη στην οικία της οδού Steinstraße:
https://agorayouth.com/2019/05/08/ein-haus-fuer-alle/
 Αναφορά από την επίσκεψη στο Κέντρο Helmholtz:
https://agorayouth.com/2019/05/07/umwelt-geht-alle-an/

Λοιπές πληροφορίες
 Σύνοψη του Barcamp: https://www.ijab.de/was-wir-tun/internationalezusammenarbeit/griechenland/griechenland/a/show/deutsch-griechisches-jugendbarcampso-schliesst-man-freundschaften/
 Δημοσκόπηση «Τι μένει;» https://agorayouth.com/2019/05/06/umfrage-dadurch-fuehlensich-deutsche-und-griechen-verbunden/

Ερωτήσεις και συμβουλές
Σχετικά με το Ειδικό Πρόγραμμα για τη στήριξη των Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών
Νέων και Επαγγελματιών μπορούν να γίνουν αιτήσεις για χρηματοδότηση και το έτος
2019. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προθεσμία μέσω
της κεντρικής υπηρεσίας ή της κεντρικής οργάνωσής σας στο Ομοσπονδιακό
Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας υπόψιν της κας
Ντόροθι Γέκερινγκ (dorothee.jaeckering@bmfsfj.bund.de). Σε περίπτωση που δεν
ανήκετε σε κάποια κεντρική οργάνωση ή/και σε επείγουσες περιπτώσεις, μπορείτε να
στείλετε την αίτησή σας απευθείας στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας,
Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε υποστήριξη στην εύρεση εταίρων, στη διαμόρφωση
του προγράμματος, στην υλοποίηση, στην αναζήτηση συμμετεχόντων ή
ενδιαφέρεστε για λοιπές δραστηριότητες στον τομέα της ελληνογερμανικής
ανταλλαγής νέων, απευθυνθείτε στην IJAB – Ειδική Υπηρεσία Διεθνών
Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,
Ναταλί Πεταλά-Βέμπερ (petala-weber@ijab.de).
Λοιπές πληροφορίες
 Υποστήριξη όσον αφορά το Ειδικό Πρόγραμμα: https://agorayouth.com/2019/02/05/infoszum-sonderprogramm-im-jahr-2019/
 Λοιπές πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης:
 https://www.ijab.de/griechenland/
 http://www.dija.de/dossiers/griechenland/foerderhinweise/
 https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/documents/PDFs/GR/DEU-GRCZukunftsfonds_Informationsblatt-auf-Deutsch.pdf

Παρουσίαση αποτελεσμάτων: Blog
Agorayouth
Στο Ελληνογερμανικό Barcamp Νέων παρείχε δημοσιογραφική κάλυψη μια ομάδα
νέων δημοσιογράφων του www.agorayouth.com. Εκεί μπορείτε να βρείτε
συνεντεύξεις, άρθρα και γκαλερί φωτογραφιών. Όποιος/α ενδιαφέρεται να μάθει την
πρόοδο ή τα αποτελέσματα του θέματός του/της ή να ενημερωθεί για ενδιαφέροντα
θέματα, μπορεί να έρθει σε επαφή με τους/τις δημοσιογράφους μέσω του blog ή της
σελίδας του Agora Youth στο Facebook.

Επικοινωνία: Η ομάδα του Facebook
Η ανοιχτή ομάδα στο Facebook «Greek-German Youth Exchange» λειτουργεί ως
πλατφόρμα ανταλλαγής για τους ενδιαφερόμενους στον τομέα της ελληνογερμανικής
ανταλλαγής νέων. Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ομάδα για να μοιραστούν
σχετικές πληροφορίες, να βρουν άλλους ενδιαφερόμενους και συμμετέχοντες για τα δικά
τους προγράμματα νέων ή να ξεκινήσουν συζητήσεις.

Οι συμμετέχοντες ανήκαν στις
ακόλουθες οργανώσεις
Action Aid, Αθήνα
AddArt, Θεσσαλονίκη
Άγριο Ρόδο Σωματείο Νέων, Κέρκυρα
Επαγγελματική Ακαδημία Σαξονίας, Κρατική Ακαδημία Σπουδών Λειψίας
Connect your City, Αθήνα
ΕΛΙΞ, Αθήνα
Δίκτυο Φοιτητών Erasmus Ελλάδας
Δίκτυο Φοιτητών Erasmus Γερμανίας
Φιλοξενία, Κρυονέρι
Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης
Συμβούλιο Νέων Λειψίας
Εκπρόσωποι των Νέων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Lucky Luke e.V., Βόννη
Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας Καταναλωτή Σαξονίας
Ένωση Αδελφοποίησης δήμων Λειψία-Θεσσαλονίκη
Δήμος της Λειψίας – Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων
Δήμος της Λειψίας – Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας
The Excellence Center in Europe, Χάλλε
VILLA gGmbH, Λειψία
Άγριο Ρόδο, Γκέρετσριντ
ΧΑΝΘ

Συνημμένο
Ομοσπονδιακό Υπουργείο
Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών
και Νεολαίας
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Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Glinkastraße 24
10117 Berlin
Η Υπουργός κα Γκίφαϋ σημάνει την έναρξη της ελληνογερμανικής ανταλλαγής νέων
στη Λειψία
Μετά το πέρας των τυπικών διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια του έτους, η Λειψία
γίνεται η έδρα του γερμανικού γραφείου του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας
Τηλ.: 0301&555-1061/-1062
Φαξ: 0301&555-1111
presse@bmfsfj.bund.de
www.bmfsfj.de
Η Ομοσπονδιακή Υπουργός Δρ. Φραντσίσκα Γκίφαϋ προέβη σήμερα (Σάββατο 4
Μαΐου) σε συζήτηση με νέους από τη Γερμανία και την Ελλάδα σχετικά με το
Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και τη σημασία της Ευρώπης στην καθημερινή
μας ζωή. Έτσι, για πρώτη φορά σήμερα υλοποιήθηκε η ελληνογερμανική ανταλλαγή
νέων στη Λειψία. Μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα κατά τη
διάρκεια αυτού του έτους (2019), θα ξεκινήσει το γερμανικό γραφείο του
Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας τη λειτουργία του.
Το Barcamp νέων, στο οποίο η Υπουργός Γκίφαϋ κάλεσε νέους από την Ελλάδα και
τη Γερμανία, είχε το σύνθημα: «ΓΕΙΑ ΣΟΥ, ΛΕΙΨΙΑ! – ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΗ;». Η
συνάντηση έλαβε χώρα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 2019. Στην
εκδήλωση πήρε μέρος και ο Δήμαρχος της Λειψίας, Μπούργκχαρντ Γιούνγκ.
Ομοσπονδιακή Υπουργός Δρ. Φραντσίσκα Γκίφαϋ: «Στη Λειψία θα δημιουργήσουμε
το γερμανικό γραφείο του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Σήμερα το
εγχείρημα αυτό για πρώτη φορά παίρνει σάρκα και οστά: νέοι από την Ελλάδα έχουν
έρθει στη Λειψία για να συζητήσουν με νέους της Γερμανίας σχετικά με το μέλλον της
Ευρώπης. Με την σημερινή εκδήλωση ξεκινάμε έναν νέο διάλογο μεταξύ των νέων
από τις δύο χώρες, ο οποίος θα εδραιωθεί και θα επεκταθεί μέσω του
Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Χρειαζόμαστε τις ιδέες, τη δύναμη και την
φωνή αυτών των νέων ανθρώπων για την Ευρώπη. Μια δημοκρατική, ειρηνική
Ευρώπη δεν αποτελεί δεδομένο. Είναι σημαντικό να δουλέψουμε μαζί και σταθερά γι’
αυτή.»
Επιπλέον, η Υπουργός Γκίφαϋ ευχαρίστησε τον δήμαρχο της Λειψίας: «Σας

ευχαριστώ θερμά που συμφωνήσατε με την πρότασή μου, να δημιουργηθεί το
Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας στη Λειψία. Με την εγκατάσταση αυτού του
διεθνούς οργανισμού στην Ανατολική Γερμανία επιθυμώ να καταδείξω ένα
χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής ιδέας και να ενισχύσω την ευρωπαϊκή σκέψη
ιδιαιτέρως εδώ, στην Ανατολική Γερμανία.»
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Στις 11/10/2018 η Υπουργός Γκίφαϋ ταξίδεψε στην Ελλάδα. Παρουσία του
Ομοσπονδιακού Προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ η Υπουργός και ο Έλληνας
Γενικός Γραμματέας Νεολαίας, Παυσανίας Παπαγεωργίου, υπέγραψαν μία συμφωνία
για την δημιουργία ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας.
Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του Ιδρύματος Νεολαίας και στα πλαίσια του ειδικού
προγράμματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας,
Γυναικών και Νεολαίας για την εντατικοποίηση της ελληνογερμανικής ανταλλαγής
νέων, ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων κι από τις δύο χώρες εκδήλωσε το
ενδιαφέρον του και ζωντάνεψαν με την ενθουσιώδη συμμετοχή τους το πρόγραμμα
ανταλλαγών. Αυτή τη συμμετοχή θέλουμε να επεκτείνουμε μελλοντικά και να την
ενισχύσουμε υποστηρίζοντάς την. Από τη γερμανική πλευρά έχουμε προγραμματίσει
γι’ αυτό το σκοπό έναν αρχικό προϋπολογισμό ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ
ετησίως.

