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Πρόσκληση Συνέδριο "Θυμόμαστε για το αύριο" 13-15 Δεκεμβρίου 2021 Λειψία 

Ποιοι είμαστε   

Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2021. Μία από τις 

βασικότερες μέριμνές του είναι η ενασχόληση 

με τους τόπους μνήμης και τους μάρτυρες/ επιζώντες του Ολοκαυτώματος και της 

γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα.   

Το πρόγραμμα του ΕΓΙΝ «Θυμόμαστε για το αύριο» έχει σχεδιαστεί αρχικά για δύο χρόνια και 

χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και 

Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Σκοπός του ΕΓΙΝ είναι η 

δημιουργία μίας πλατφόρμας δικτύωσης και συνεργασίας Γερμανών και Ελλήνων, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται σε προγράμματα νεολαίας ή/ και στον τομέα της ιστορικής μνήμης.   

Πού και πότε  

Το ελληνογερμανικό συνέδριο «Θυμόμαστε για το αύριο» θα πραγματοποιηθεί στη Λειψία 

από τις 13 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2021. Εργαζόμενοι στους προαναφερθέντες τομείς και 

ειδικοί από την Ελλάδα και τη Γερμανία θα έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν και να 

συζητήσουν σχετικά με δραστηριότητες που αφορούν την 

ιστορική μνήμη και τους τόπους μνήμης στο πλαίσιο προγραμμάτων νεολαίας στην Ελλάδα 

και τη Γερμανία. Ενδιαφερόμενοι χωρίς σχετική εμπειρία είναι επίσης ευπρόσδεκτοι, 

εφόσον σκοπεύουν να ασχοληθούν στο μέλλον με αυτούς τους τομείς.  

Θεματολογία  

Στο συνέδριο θέλουμε να ασχοληθούμε με τα εξής ερωτήματα:  

Πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τις μαρτυρίες των επιζώντων στις ανταλλαγές νέων; Ποιες 

μέθοδοι ενδείκνυνται για τα ελληνογερμανικά προγράμματα νεολαίας; Πώς 

συντηρούμε/ διαφυλάσσουμε τόπους μνήμης; Τι μας μαθαίνει η ιστορία για τη 

συμβίωσή μας; Τι μπορούν να αντλήσουν οι σημερινοί νέοι της Γερμανίας και της Ελλάδας από 

την κοινή τους κληρονομιά και τι χρειάζονται για να προετοιμάσουν το δρόμο προς μία 

Ευρώπη της αλληλεγγύης; Πώς μπορούμε να παλέψουμε σήμερα για την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια όλων;  Ποιό ρόλο παίζουν τα ψηφιακά εργαλεία;  
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Δήλωση συμμετοχής   

Το συνέδριο απευθύνεται σε:  

• εργαζόμενους στον τομέα των προγραμμάτων νεολαίας, στον 

τομέα της ιστορικής μνήμης ή στην ιστορικoπολιτική εκπαίδευση (και σε αυτούς που θέλουν 

να ασχοληθούν στο μέλλον με αυτούς τους τομείς)   

• όσους εργάζονται σε οργανισμούς, φορείς, προγράμματα ανταλλαγής που αφορούν τους 

νέους/ την εργασία με τους νέους  στην Ελλάδα και την Γερμανία (ή σε όσους θέλουν να 

ασχοληθούν στο μέλλον με αυτόν τον τομέα)  

• είναι τουλάχιστον 18 ετών  

• ζουν στην Ελλάδα ή στη Γερμανία (ανεξαρτήτως υπηκοότητας)  

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Λειψία. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 13.12.2021 στις 

2 μμ και ολοκληρώνονται στις 15.12.2021 στη 1 μμ. Παρέχεται διαμονή στους 

συμμετέχοντες και καλύπτονται τα έξοδα ταξιδίου (τραίνο 2η Θέση /  αεροπλάνο Economy).  

Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: erinnern@egin-dgjw.org  

Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας έως τις 31 Οκτωβρίου.  

Ισχύει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.   

COVID-19: Με γνώμονα την ασφαλή συμμετοχή και διασφάλιση της υγείας των 

συμμετεχόντων καθώς και την ομαλή διεξαγωγή του συνεδρίου, θα ισχύει το υγειονομικό 

πρωτόκολλο βάσει του οποίου η είσοδος στον κλειστό χώρο του συνεδρίου επιτρέπεται μόνο 

σε πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες.  

 

  

 

  
 
 
 


