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Αγαπητές αναγνώστριες και 
αγαπητοί αναγνώστες,
στην περσινή Ειδική Έκδοση για τις Ελληνογερμανικές Ανταλλαγές 
Νέων είχαμε δώσει τον τίτλο «Οι ελληνογερμανικές ανταλλαγές σε 
μια καθοριστική χρονιά». Πράγματι, οι εξελίξεις που είχαμε έκτοτε 
ήταν καθοριστικές: Στις 4 Ιουλίου 2019 υπογράφηκε η συμφωνία για 
την ίδρυση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Η Λειψία έχει 
ήδη οριστεί ως γερμανική έδρα του Ιδρύματος. Μένει να διευκρινι-
στούν ορισμένες ακόμη τεχνικές λεπτομέρειες, προκειμένου το Ίδρυ-
μα να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο του.

Κάπως έτσι πραγματοποιήθηκε ένα σημαντικό βήμα στις ελληνογερ-
μανικές ανταλλαγές νέων. Το βήμα αυτό δεν ήταν αυτονόητο, καθώς 
και στις δύο χώρες ο προγραμματισμός έπρεπε να διατηρηθεί για 
περισσότερες από μία κοινοβουλευτικές περιόδους. Την επίτευξη του 
στόχου τη χρωστάμε μεταξύ άλλων στους γερμανικούς και ελληνικούς 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα συ-
νέχισαν ακάθεκτοι να πραγματοποιούν ανταλλαγές νέων. Περισσότε-
ρες πληροφορίες για τις ανταλλαγές αυτές μπορείτε να βρείτε στην 
παρούσα Ειδική Έκδοση για τις Ελληνογερμανικές Ανταλλαγές Νέων.

Το 2019 δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα του περιβάλλοντος 
και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σε όλον τον κόσμο, οι νέοι 
άνθρωποι ανησυχούν για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής – το 
ίδιο συμβαίνει και στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Με το κίνημα «Πα-
ρασκευές για το Μέλλον» οι νέοι βγήκαν εκατομμύρια φορές στους 
δρόμους «απεργώντας» από τα σχολεία τους. Άρα, σε αντίθεση με τις 
κακές προφητείες, δεν πρόκειται για μια απολιτική και παθητική γενιά. 
Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το Ομοσπονδιακό 
Υπουργείο Νεολαίας πραγματοποίησε, στα τέλη του 2019, μια ημερί-
δα με θέμα «Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο πλαίσιο των ελληνογερ-
μανικών ανταλλαγών νέων».

Ένα πολύ σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2019 
ήταν το ελληνογερμανικό Barcamp νέων με τίτλο «Γεια σου, Λει-
ψία! – Τι κάνεις, Ευρώπη;». Η ομοσπονδιακή υπουργός Νεολαίας 
Δρ. Franziska Giffey, ο Δήμος Λειψίας και 120 νέοι και νέες από τη 
Γερμανία και την Ελλάδα γιόρτασαν με αυτόν τον τρόπο τον ορισμό 
της Λειψίας ως γερμανικής έδρας του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος 
Νεολαίας. Ακόμη σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι στο πλαίσιο του 
Barcamp νέοι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με 
την πολιτική και να εκφράσουν τις απόψεις τους για την Ευρώπη, τη 
συμμετοχή των νέων στα κοινά και τις ανταλλαγές νέων. Το μόνο βέ-
βαιο είναι ότι η υπουργός Νεολαίας Δρ. Franziska Giffey τους άκουσε 
με προσοχή.

Σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικογερμανικών 
ανταλλαγών νέων ήταν η συμβολή των συναντήσεων που πραγματο-
ποίησε τα τελευταία χρόνια η ομάδα εργασίας για τη γλωσσική εμψύ-
χωση στο πλαίσιο των ελληνογερμανικών ανταλλαγών. Η γλωσσική 
εμψύχωση είναι πολύ σημαντική στις ελληνογερμανικές ανταλλαγές 
νέων, όπως άλλωστε και σε κάθε άλλο διαπολιτισμικό πλαίσιο. Οι 
νέοι ευαισθητοποιούνται σε θέματα γλώσσας και πολιτισμού του άλ-
λου και μαθαίνουν να προσεγγίζουν ο ένας τον άλλον μέσω παιχνι-
διών και με τρόπο ολιστικό. Το παρόν τεύχος αναφέρεται και σε αυτό 
το ζήτημα. Το Κέντρο Γλωσσικών Ικανοτήτων και το πρόγραμμα της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διεθνών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία (IJAB) 
για την Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν την πείρα των 
άλλων διμερών ιδρυμάτων νεολαίας και κέντρων συντονισμού. Τα ευ-
χαριστούμε πολύ γι’ αυτό!

Είναι αυτονόητο ότι τέτοιου είδους δράσεις της κοινωνίας των πολι-
τών δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα χωρίς χρηματοδότηση. Το Ει-
δικό Πρόγραμμα για τη Στήριξη των Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών 
Νέων και Συμβούλων Νέων του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Νεολαί-
ας αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την πραγματοποίησή 
τους. Χάρη σε αυτό, ο Γερμανικός Αθλητικός Όμιλος Νέων (Deutsche 
Sportjugend), σε συνεργασία με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία 
της Ελλάδας (ΕΘΝΟΑ), μπόρεσε να ενισχύσει με βιώσιμο τρόπο και 
να επεκτείνει τις διασυνδέσεις μεταξύ φορέων από την Ελλάδα και 
τη Γερμανία στον τομέα του αθλητισμού. Το Ειδικό Πρόγραμμα θα 
συνεχίσει να είναι διαθέσιμο έως ότου το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα 
Νεολαίας αρχίσει να λειτουργεί κανονικά.

Η παρούσα έκδοση αναμένεται να είναι και η τελευταία Ειδική Έκδο-
ση για τις Ελληνογερμανικές Ανταλλαγές Νέων η οποία εκδίδεται από 
συντακτική ομάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διεθνών Δραστηριοτήτων 
για τη Νεολαία (IJAB). Με την ίδρυση του Ελληνογερμανικού Ιδρύμα-
τος Νεολαίας, το έργο της ενίσχυσης των ανταλλαγών νέων μεταξύ 
των δύο χωρών θα το αναλάβει το Ίδρυμα Νεολαίας. Δεν έχουμε κα-
μία αμφιβολία ότι οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες του νέου φορέα 
θα φέρουν γούρι στη μετάδοση της πολιτισμικής πολυμορφίας και της 
σημασίας των ελληνογερμανικών ανταλλαγών.

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση και ελπίζουμε η παρούσα έκδοση να 
σας εμπνεύσει να υλοποιήσετε ένα δικό σας πρόγραμμα!

Η συντακτική ομάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διεθνών Δραστηριοτή-
των για τη Νεολαία (IJAB)
Natali Petala-Weber και Christian Herrmann

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Ένα blog τεκμηρίωσης ως βασικό 
μέσο ενημέρωσης
Το 2014, ενόψει του πρώτου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας, 
το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, 
Γυναικών και Νεολαίας αναζητούσε έναν τρόπο για να προβάλει το 
Φόρουμ. Το Υπουργείο γνώριζε ήδη καλά το σωματείο Δίκτυο Τύ-
που για Θέματα Νεολαίας (Pressenetzwerk für Jugendthemen e.V. 
– PNJ). Από το 1966 είμαστε η μία και μοναδική γερμανική ένωση 
επαγγελματιών δημοσιογράφων για θέματα νεολαίας και εκπροσώ-
πων τύπου νεανικών οργανώσεων. Εδώ και πολλά χρόνια πραγ-
ματοποιούμε προγράμματα ανταλλαγών χρηματοδοτούμενα από το 
Σχέδιο για τα Παιδιά και τους Νέους (Kinder- und Jugendplan) του 
Υπουργείου, τα οποία απευθύνονται αφενός σε συμβούλους νέων και 
αφετέρου σε δημοσιογράφους που ασχολούνται με θέματα νεολαίας. 
Εταίροι μας ήταν στο παρελθόν το Ισραήλ, η Αίγυπτος, το Καζακστάν, 
η Λευκορωσία, η Φινλανδία και η Ρωσία. Έκτοτε οι συνεργαζόμενες 
χώρες έχουν αλλάξει, αλλά εμείς εξακολουθούμε να εστιάζουμε στον 
συνδυασμό νεολαίας, μέσων ενημέρωσης και ανταλλαγών.

Σε αυτό το πλαίσιο και γνωρίζοντας ότι πολλοί δημιουργικοί δημοσιο-
γράφοι και εκπρόσωποι τύπου του Δικτύου Τύπου για Θέματα Νεολαί-
ας έχουν εξαιρετικές διασυνδέσεις, το Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης 
Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας μάς ρώτησε εάν θα μας ενδιέφερε να 
αναλάβουμε την προβολή του πρώτου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νε-
ολαίας και εάν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα σχετικό πλάνο.

Λίγο αργότερα είχε ήδη τεθεί μια ιδέα στο τραπέζι, η οποία επιδοκιμά-
στηκε έντονα από το Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναι-
κών και Νεολαίας. Η ιδέα είχε ως εξής: μια τριμελής συντακτική ομάδα 
από το Δίκτυο Τύπου για Θέματα Νεολαίας να παρακολουθεί το Φό-
ρουμ και να ανεβάζει άρθρα και φωτογραφίες σε ένα ειδικά διαμορ-
φωμένο blog. Επίσης, όλα τα άρθρα να αναρτώνται στη σελίδα του 
blog στο Facebook. Το όνομα του blog προτάθηκε μαζί με την ιδέα: 
Agorayouth. Η αρχαία αγορά, όπου οι Αρχαίοι Έλληνες συγκεντρώ-
νονταν για να ενημερωθούν και να συζητήσουν, μεταφέρεται στη σύγ-
χρονη εποχή και έχει ως αντικείμενο τα τρέχοντα θέματα νεολαίας.

Το blog αποδείχτηκε πολύ χρήσιμο εξαρχής, διαβάστηκε πολύ και οι 
αναγνώστες και αναγνώστριές του αναδημοσίευσαν τα άρθρα του στο 
Facebook. Έτσι, το Υπουργείο μάς ανέθεσε να συνεχίσουμε τη λει-
τουργία του www.agorayouth.com. Από ένα μικρό blog τεκμηρίωσης 
εξελίχθηκε σταδιακά σε κεντρικό όργανο μεσολάβησης όσον αφορά το 
περιεχόμενο του Φόρουμ, καθώς και τα ποικίλα θέματα των αυξανό-
μενων ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων. Στο μεταξύ, εκεί μπορεί 
κανείς να βρει αμέτρητες πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες χρηματο-
δότησης, άρθρα σχετικά με τις διμερείς συναντήσεις, σειρές φωτογρα-
φιών, ρεπορτάζ και φυσικά πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της 
ίδρυσης του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας.

Οι ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων 
στη δημοσιότητα 
 
Το Δίκτυο Τύπου για Θέματα Νεολαίας (Pressenetzwerk für Jugendthemen e.V.) ενεργοποιείται στις 
ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων με δικά του προγράμματα αλλά και με ένα μεγάλο όραμα. Όλα 
ξεκίνησαν με ένα blog. Εν έτει 2014. Έκτοτε έχουν μεσολαβήσει πολλά, αλλά εμείς είμαστε ακόμη εδώ 
– όχι μόνο με το blog, το οποίο εξακολουθεί να είναι ενεργό, αλλά και με πολλά άλλα. Παραμένουμε 
στο επίκεντρο των διμερών ανταλλαγών. 

Jörg Wild

3Ο ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

http://www.agorayouth.com
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3Ο ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Η επαγγελματική δημοσιογραφία 
ασχολείται με τα θέματα νεολαίας
Η επιτυχία του agorayouth.com οφείλεται σε μια γενναιόδωρη χορη-
γία του Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεο-
λαίας και, κυρίως, στην ικανότατη συντάκτρια Lisa Brüßler, η οποία, 
για καλή μας τύχη, δέχτηκε να αναλάβει αυτό το έργο. Η Lisa είναι μια 
εξαιρετική δημοσιογράφος με σπουδές στην Ελλάδα και τη Γερμανία, 
ενώ έχει εμβαθύνει την αγάπη της για την Ελλάδα ταξιδεύοντας στη 
χώρα και μελετώντας τους ανθρώπους της. Μάλιστα εκπροσωπεί 
τα θέματα νεολαίας στις διεθνείς ανταλλαγές στο πλαίσιο και άλλων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων της.

Το blog agorayouth.com δεν είναι όμως μόνο το βασικό μέσο ενημέ-
ρωσης των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων, αλλά στο μεταξύ 
αποτελεί και τη ναυαρχίδα των έργων του Δικτύου Τύπου για Θέματα 
Νεολαίας. Μπορεί να μην ήταν το πρώτο μας blog, αλλά μας ενέ-
πνευσε και οδήγησε στη δημιουργία ορισμένων πολύ επιτυχημένων, 
παραπλήσιων blog. Έτσι, το www.menschmartin.org έγινε το σημα-
ντικότερο μέσο ενημέρωσης για θέματα νεολαίας σε σχέση με την 
500ή επέτειο από τη Μεταρρύθμιση του Λούθηρου το 2017. Επίσης, 
το www.effi19.org, ένα μικρό blog τεκμηρίωσης ενός προγράμματος 
γραφής για νέους που διοργάνωσε το Δίκτυο Τύπου για Θέματα Νεο-
λαίας, εξελίχθηκε σε κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης το 2019, στη 200ή 
επέτειο από τη γέννηση του Γερμανού συγγραφέα Τέοντορ Φοντάνε.

Νέοι δρόμοι με έναν αφοσιωμένο εταίρο
Ας επιστρέψουμε όμως στο Δίκτυο Τύπου για Θέματα Νεολαίας και 
στις ελληνογερμανικές ανταλλαγές. Η εργασία για το agorayouth.com 
οδήγησε όχι μόνο τη συντάκτριά μας αλλά και άλλους συνεργάτες του 
Δικτύου στον χώρο των διμερών ανταλλαγών νέων. Ο διαχειριστής 
μας (ο οποίος πριν από 41 χρόνια είχε γιορτάσει τα 18α γενέθλιά 
του σε μια παραλία της Αθήνας και έκτοτε η Ελλάδα τον ακολουθεί 
παντού) και ορισμένοι άλλοι συνάδελφοι δράττονται της ευκαιρίας να 
εκπροσωπήσουν το Δίκτυο στις ανταλλαγές. Μέσα από αυτές έχουν 
προκύψει πολλές καλές και σημαντικές επαφές, καθώς και ορισμένες 
υπέροχες ιδέες για προγράμματα.

Η πρώτη ιδέα προέκυψε από τις πολλές συζητήσεις που κάναμε με-
ταξύ άλλων με τον Πάνο Πούλο από τον σύλλογο Φιλοξενία. Όποιος 
κινείται στον χώρο των ελληνογερμανικών ανταλλαγών γνωρίζει τον 
Πάνο και την ικανότητά του να δημιουργεί και να διατηρεί επαφές, 
καθώς και να αξιοποιεί καλές ιδέες. Κάπως έτσι προέκυψε πριν από 
τρία χρόνια το σχέδιο μιας διμερούς ανταλλαγής επαγγελματιών υπο-
στήριξης νέων και δημοσιογράφων. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, 
καθώς, για μία ακόμη φορά, οι αντιθέσεις δεν θα μπορούσαν να εί-
ναι μεγαλύτερες. Στη Γερμανία, μόνο ο Τύπος Νέων (Jugendpresse 
e.V.), το σωματείο νέων που ασχολούνται με τα μέσα ενημέρωσης, 
μετρά αρκετές χιλιάδες μέλη. Επίσης, το Δίκτυό μας έχει μεν λιγότερα 
μέλη, αλλά διατηρεί μια λίστα αποδεκτών αποτελούμενη από περί-
που 3.000 ενδιαφερόμενους δημοσιογράφους, εκπροσώπους τύπου 
και επαγγελματίες υποστήριξης νέων. Στην Ελλάδα, οι ενώσεις δεν 
είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς, για ομοσπονδίες ούτε λόγος, και νεανικά 
μέσα σαν το γερμανικό νεανικό περιοδικό «Bravo» δεν υπάρχουν. Η 
νεολαία ως κοινωνική ομάδα δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα 

ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Επομένως, το κοινό-στόχος είναι μόνο 
μερικά φοιτητικά blog, μικρής εμβέλειας περιοδικά και ακούραστοι δη-
μοσιογράφοι οι οποίοι ασχολούνται πεισματικά με θέματα νεολαίας.

Ως εκ τούτου, συμφωνήσαμε να πραγματοποιήσουμε την πρώτη συ-
νάντηση στη Γερμανία – για να δώσουμε έμπνευση στους επισκέ-
πτες μας. Η Κολωνία και η Βόννη δεν είναι μεν οι τυπικές πόλεις 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ωστόσο εκεί, όπως άλλωστε και σε 
ολόκληρη τη χώρα, υπάρχουν πολλά και πολύ διαφορετικά μεταξύ 
τους νεανικά μέσα ενημέρωσης – αρκεί να ψάξει κανείς. Επισκέψεις 
σε έναν πανεπιστημιακό ραδιοφωνικό σταθμό, σε ένα δημοτικό κέ-
ντρο για καλλιέργεια της ικανότητας χρήσης των μέσων ενημέρωσης, 
στο τοπικό τμήμα σύνταξης μιας μεγάλης ημερήσιας εφημερίδας, 
συναντήσεις με bloggers και νέους δημοσιογράφους, καθώς και μια 
επίσκεψη στον μεγαλύτερο γερμανικό νεανικό ραδιοφωνικό σταθμό 
1live, παρείχαν υλικό για πολλές μέρες εντατικής δουλειάς.

Πολύ περιορισμένες γνώσεις λόγω μικρής 
κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης
Τα παραπάνω οδήγησαν επίσης στη συνταρακτική – πώς αλλιώς να 
την πει κανείς; – διαπίστωση ότι οι ανταλλαγές μάς είναι πιο απα-
ραίτητες απ’ ό,τι φανταζόμασταν. Κι αυτό γιατί ο «μέσος Γερμανός» 
γνωρίζει μεν τις ωραιότερες παραλίες και τα γευστικότερα ποτά της 
Ελλάδας, αλλά δεν γνωρίζει τίποτα για τη χώρα και τους ανθρώπους 
της. Αλλά όχι μόνο γι’ αυτό. Τα μαρτυρικά χωριά, τα εγκλήματα πολέ-
μου της Βέρμαχτ, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην καθημε-
ρινή ζωή των Ελλήνων τού είναι παντελώς άγνωστα. Αναφέρεται εν-
δεικτικά το σχόλιο ενός κατά τα άλλα άριστα εκπαιδευμένου διευθυντή 
σύνταξης του ραδιοφωνικού σταθμού 1live: «Θέλετε να μας πείτε ότι 
η καθημερινότητά σας παραμένει δύσκολη; Παρά τα τόσα λεφτά που 
σας στείλαμε;». Όχι, δεν πρόκειται για μεμονωμένη άποψη ή για μεμο-
νωμένη περίπτωση άγνοιας. Αυτή είναι η άποψη της κοινής γνώμης. 
Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν συχνά διακοπές στην Ελλά-
δα συχνά δεν έχουν ιδέα για τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων 
που βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα μακριά από την παραλία.

Πολλή δουλειά χρειάζεται να γίνει και προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
Διότι οι Έλληνες που ταξιδεύουν στη Γερμανία ή έστω ακούν για τη 
Γερμανία, δεν γνωρίζουν τίποτα για τις ανάγκες των ανθρώπων που 
ζουν εκεί. Δεν γνωρίζουν για τους έξι εκατομμύρια πρόσφυγες που 
ζουν από το ελάχιστο επίδομα ανεργίας, για τα αίτια της επιστροφής 
του εθνικισμού και της ακροδεξιάς σε μια –υποτίθεται– πλούσια χώρα.

Όλα αυτά πρέπει να τεθούν προς συζήτηση. Υπάρχει, επομένως, ένα 
ευρύ πεδίο θεματικών που μπορούν να καλλιεργηθούν στο πλαίσιο 
των ανταλλαγών νέων. Τις ίδιες θεματικές πρέπει να τις παρουσιά-
σουμε και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στο επίπεδο των δημο-
σίων σχέσεων.

Το όραμα: Ένα διμερές νεανικό blog
Ακριβώς από την παραπάνω διαπίστωση προέκυψε η δεύτερη με-
γάλη ιδέα που μας απασχολεί εδώ και λίγο καιρό στο Δίκτυο Τύπου 
για Θέματα Νεολαίας. Κατά τη διάρκεια ενός πολύ καλού και ζωντα-
νού εργαστηρίου στο πλαίσιο του τρίτου Ελληνογερμανικού Φόρουμ 

http://www.menschmartin.org
http://www.effi19.org
https://filox.org/
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3Ο ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Νεολαίας το 2018 στην Κολωνία, γνωρίσαμε πολλούς συναδέλφους 
που συμμερίζονται την άποψή μας ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το 
στενό πλαίσιο των διμερών ανταλλαγών και να βγούμε στα μέσα ενη-
μέρωσης.

Γνωρίζουμε ήδη και παρατηρούμε διαρκώς ότι τα «μέσα ενημέρω-
σης» της Γερμανίας ασχολούνται με την Ελλάδα στην καλύτερη 
περίπτωση πριν από τις εκλογές, όταν το ελληνικό χρέος περιλαμ-
βάνεται σε κάποια ατζέντα, ή όταν ακυρώνονται πτήσεις σε περίοδο 
διακοπών. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στις δυνατότητές μας 
και να χρησιμοποιήσουμε τα «νέα μέσα ενημέρωσης». Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, με τα νέα μέσα ενημέρωσης θα προσεγγίσουμε ούτως 
ή άλλως περισσότερο τους νέους. Ήδη στην Κολωνία αναπτύξαμε 
την ιδέα ενός νεανικού blog το οποίο θα υποστηρίζεται από επαγ-
γελματίες. 

Ένα πολύ καλό πρότυπο για την ιδέα μας είναι το «Dialoggers», ένα 
Blog, το οποίο λειτουργεί πολύ καλά στα πλαίσια των ελληνογερμανι-
κών ανταλλαγών νέων εδώ και πολύ καιρό. Ας πάμε λοιπόν ένα μικρό 
ταξίδι στο χρόνο πίσω, στον Μάιο του 2018, όπου έλαβε χώρα το δι-
μερές συνέδριο «ήταν κάποτε. σήμερα. – νεολαία στο επίκεντρο των 
ελληνογερμανικών σχέσεων». Στα πλαίσια αυτού του συνεδρίου συ-
ντονίσαμε ως εκπρόσωποι του Δικτύου Τύπου για Θέματα Νεολαίας 
μαζί με τον Ελευθέριο Πετρόπουλο από το ίδρυμα Konrad Adenauer 
ένα workshop πάνω στο θέμα των δημοσίων σχέσεων. Το Dialoggers 
αποτέλεσε ένα σημαντικό μέρος του workshop, καθώς αναδεικνύει 
τρόπους για να ενθαρρύνει κανείς νέους ανθρώπους να ασχοληθούν 
με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με θέματα που αφορούν τις ελλη-
νογερμανικές ανταλλαγές νέων. Ο Ελευθέριος Πετρόπουλος συντονί-
ζει το πρόγραμμα Dialoggers με μεγάλη ενσυναίσθηση – και όποιος 
διαβάζει, ακούει ή παρακαλουθεί το blog, ξέρει πολύ καλά πόση δου-
λειά κρύβεται από πίσω. Και πόσο χρήμα. 

Νέοι ανερχόμενοι δημοσιογράφοι από την Ελλάδα και τη Γερμανία 
συναντιούνται σε workshops στην Ελλάδα, στη Γερμανία και μια 
φορά μάλιστα στις Βρυξέλλες, ύστερα από πρόσκληση των γραφεί-
ων του ιδρύματος Konrad Adenauer στην Αθήνα. Σε διμερή ζευγάρια 

Η ιδέα έχει ως εξής:
Τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ελλάδα θα σχηματίζονται – από 
ποιους άραγε; – συντακτικές ομάδες νέων επίδοξων δημοσιογρά-
φων. Οι επίδοξοι δημοσιογράφοι θα αναζητούν ένα θέμα με το οποίο 
θέλουν να ασχοληθούν για έναν μήνα ή για ένα τρίμηνο. Και στις δύο 
χώρες ταυτόχρονα. Ευρωεκλογές, σχολικά συστήματα, ομοφυλοφι-
λία, δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο, νεανικές κουλτούρες, 
παραδόσεις… ό,τι μπορούν να φανταστούν. Επαγγελματίες δημοσι-
ογράφοι θα προσφέρουν – ιδανικά επ’ αμοιβή από τους πόρους του 
Ειδικού Προγράμματος για τη στήριξη των διμερών ανταλλαγών νέων 
– εργαστήρια γραφής, βίντεο και φωτογραφίας. Σε αυτά οι επίδοξοι 
δημοσιογράφοι θα εξοικειώνονται με τα βασικά της δημοσιογραφίας 
και θα μαθαίνουν να γράφουν. Διότι τα κείμενά τους θα προορίζονται 
φυσικά για να διαβαστούν.

Σε μια καθορισμένη ημερομηνία οι ομάδες θα ανεβάζουν στο διαδίκτυο 
τα κείμενα, τις φωτογραφίες και τα βίντεο, και έτσι θα ολοκληρώνεται 
το θέμα του μήνα ή του τριμήνου. Θα λείπει μόνο η μετάφραση των 
κειμένων… Στο μεταξύ, αναρτήσεις στο Facebook και το Instagram θα 
προετοιμάζουν το έδαφος, αυξάνοντας το ενδιαφέρον. Η πιθανή χρήση 
άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να τεθεί σε ψηφοφορία. 

Το επιστέγασμα θα μπορούσε να είναι μια ετήσια συνάντηση των 
ομάδων με από κοινού έρευνες πάνω σε κάποιο θέμα, με την καθο-
δήγηση επαγγελματιών υποστήριξης νέων και δημοσιογράφων. Στο 
πλαίσιο της συνάντησης αυτής θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται 
επισκέψεις σε επαγγελματικά γραφεία σύνταξης, εργαστήρια γραφής, 
εργαστήρια μέσων μαζικής ενημέρωσης κατά τη διάρκεια διαδρομών 
με ποδήλατο, εκδρομές, και πολλές δράσεις για αμοιβαία γνωριμία 
των συμμετεχόντων. Εγγυόμαστε ότι μετά από αυτή την εμπειρία οι 
επίδοξοι δημοσιογράφοι θα ασχολούνται για μια ολόκληρη ζωή με τα 
θέματα της χώρας-εταίρου!

Πρόκειται για μια υπέροχη ιδέα, η εφαρμογή της οποίας δεν έχει επι-
τευχθεί μέχρι στιγμής. Και κάπως έτσι επανερχόμαστε στο ζήτημα της 
έλλειψης συλλογικής σκέψης στην Ελλάδα. Για την εφαρμογή ενός 
τέτοιου εγχειρήματος χρειάζεται χρόνος, μια βαθιά ανάσα, ένα δίκτυο 
ενδιαφερόμενων και, στην ανάγκη, τα οικονομικά μέσα για τη διοργά-
νωση μιας ακόμη συνάντησης εργασίας στη χώρα εταίρο.

Από την πλευρά της Γερμανίας, εμείς από το Δίκτυο Τύπου για Θέματα 
Νεολαίας έχουμε δηλώσει πρόθυμοι να αναλάβουμε την ευθύνη. Στην 
Ελλάδα κανείς ακόμη δεν έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για κάτι 
τέτοιο. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να ξεκινήσουμε μια τέτοια διμερή 
πρωτοβουλία για νέους και επαγγελματίες ως μακροπρόθεσμο έργο. 

Είναι βέβαιο πως και στις δύο χώρες υπάρχει βούληση για ανταλ-
λαγή γνώσεων και αμοιβαία επικοινωνία. Το σύγχρονο, συναρπαστι-
κό, ευπώλητο γερμανικό μυθιστόρημα «Der große Plan» (Το μεγάλο 
σχέδιο) του συγγραφέα πολιτικών αστυνομικών μυθιστορημάτων 
Wolfgang Schorlau δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για ενασχόληση 
με την Ελλάδα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πάρει κάποιος την κα-
τάσταση στα χέρια του – στον δρόμο που χάραξε ο Schorlau. Εμείς, 
ως Δίκτυο Τύπου για Θέματα Νεολαίας, είμαστε διαθέσιμοι για κάτι 
τέτοιο και ευελπιστούμε σε μια περαιτέρω, ακόμη στενότερη συνερ-
γασία με πιθανούς εταίρους στην Ελλάδα. 

Ο Jörg Wild (59) έχει σπουδάσει Δη-

μοσιογραφία στον τομέα Δημοσίων Σχέσεων, 

εργάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα ως 

υπεύθυνος τύπου και υπεύθυνος προγραμ-

μάτων σε μια οργάνωση αναπτυξιακής 

συνεργασίας και εδώ και 18 χρόνια εργάζεται 

στο Δίκτυο Τύπου για Θέματα Νεολαίας (Pressenetzwerk für Jugendthemen 

e.V.), ένα σωματείο για δημοσιογράφους με θεματική τη νεολαία καθώς και 

για υπεύθυνους τύπου σε νεανικές οργανώσεις. Παράλληλα εργάζεται ως 

ανεξάρτητος δημοσιογράφος για διάφορες εφημερίδες, περιοδικά και νεανικές 

οργανώσεις και λατρεύει να είναι παππούς.

Φωτογραφία: PNJ.
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Η ΙΑΣΙΣ 
Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες ψυχικής υγείας 
στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 2005. Οι βασικοί της στόχοι είναι η προ-
σφορά θεραπευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ψυχοκοινωνι-
κής φύσεως σε άτομα που το έχουν ανάγκη. Ένας άλλος κεντρικός 
στόχος είναι ο σχεδιασμός παρεμβάσεων στην κοινότητα με στόχο 
την ευαισθητοποίηση τόσο σε γενικά (κοινωνική ευθύνη κλπ.) όσο 
και σε εξειδικευμένα θέματα (μετανάστευση, άτομα με ειδικές ανά-
γκες κλπ.). Η εκπαίδευση επαγγελματιών Υγείας σε θέματα Ψυχικής 
Υγείας και η διεξαγωγή ερευνητικών ευρωπαικών προγραμμάτων 
(IASIS research department) είναι ένας επιπλέον τομέας δράσης της 
οργάνωσης.

Ομάδες στόχου είναι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως: άτομα με 
προβλήματα ψυχικής υγείας, άτομα με ψυχικές διαταραχές, μετανά-
στες και αιτούντες άσυλο, γυναίκες υπό το καθεστώς βίας, νέοι και 
έφηβοι, ανήλικοι παραβάτες. Όσον αφορά τους νέους η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ 
έχει δημιουργήσει το Connect your city youth centers network για νέ-
ους ηλικίας 16-30 ετών. Aυτή τη στιγμή λειτουργούν 5 youth centers 
(3 στην Αθήνα, 1 στο Πόρτο Ράφτη και 1 στις Βρυξέλλες). Κάθε youth 
center είναι προσανατολισμένο σε έναν από τους 4 πυλώνες: 1) 
Τέχνες & πολιτισμός (Κέντρο Αθήνας) 2) Παροχή εκπαίδευσης και 
συμβουλευτικής σε νέους σε θέματα εργασίας (Μαρούσι) 3) Αθλήμα-

τα (Πόρτο Ράφτη) 4) Κοινωνικά Ομαδικά Παιχνίδια (Social Gaming- 
Κάτω Πατήσια). Στο Πόρτο Ράφτη στεγάζονται οι εγκαταστάσεις που 
φιλοξενούν διεθνείς ανταλλαγές νέων και διαθέτουν κοιτώνες για 30 
άτομα, γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο βόλλευ, εξωτερικό χώρο για 
ζωγραφική/κατασκευές. πισίνα, μπιλιάρδο και χώρο για επιτραπέζια 
παιχνίδια.

Όλα ξεκίνησαν με το 3ο Ελληνογερμανικό 
Φόρουμ Νεολαίας…
Η συμμετοχή της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και του Connect your city στις ελληνο-
γερμανικές ανταλλαγές ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 στο 3ο Φό-
ρουμ Νεολαίας στην Κολωνία της Γερμανίας. Εκεί τέθηκαν οι πρώτες 
βάσεις της μετέπειτα συνεργασίας στα πλαίσια των ελληνογερμα-
νικών ανταλλαγών και μορφοποιήθηκε το πρόγραμμα Dare Dance 
Digitalize The 3d project- ένα διαθεματικό καλλιτεχνικό πρότζεκτ για 
νέους και νέες που συνδυάζει το σύγχρονο χοροθέατρο, τη Μη Βίαιη 
Επικοινωνία του ψυχολόγου δρ Marshall Rosenberg και την ψηφια-
κή τεχνολογία. Εμπνευστής του πρότζεκτ είναι ο Αντώνης Μπέρτος 
ψυχολόγος και υπεύθυνος του Connect your city σε θέματα Τέχνης 
και Πολιτισμού.

Το βιωματικό εργαστήριο στο 3ο Φόρουμ Νεολάιας είχε διάρκεια μιά-
μιση ώρας με συμμετέχοντες από ελληνικούς και γερμανικούς οργα-

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ στις Ελληνογερμανικές 
Ανταλλαγές Νέων 
 
Όταν ήρθε για πρώτη φόρα στη Γερμανία ο Αντώνης Μπέρτος, ψυχολόγος και υπεύθυνος τεχνών στο 
Connect your city Culture youth center της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ στην Αθήνα, δεν γνώριζε πολλά για την ελληνο-
γερμανική συνεργασία στον τομέα της νεολαίας ή για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα. Με τη πρωτοβούλια 
του να διεξάγει μια συνεδρία στο Barcamp του 3ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας γεννήθηκε 
όμως μια νέα ελληνογερμανική συνεργασία: To 3D-Project Dare Dance Digitalize. 

Αντώνης Μπέρτος

3Ο ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
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νισμούς. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις χορού, αναπνοής και ψυ-
χολογίας οι συμμετέχοντες διερεύνησαν τη σχέση τους με το σώμα 
τους, την ανάγκη έκφρασης της διάθεσης τους και των ανησυχιών 
τους/προβληματισμών τους μέσα από τη σωματική έκφραση. Στο 
workshop έγινε αντιληπτό πώς η διαθεματικότητα (χορός/παιδαγω-
γική του χορού, ψυχολογία και ψηφιακή τεχνολογία) μπορεί να απο-
τελέσεί την απαρχή για μεγαλύτερη συμπερίληψη των νέων αλλά 
και στη βοήθεια βελτίωσης των μεταξύ τους σχέσεων. Ένα τέτοιο 
πρόγραμμα θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στις ελληνογερμανικές 
ανταλλαγές αλλά και στο νεοσύστατο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νε-
ολαίας, καθώς ο χορός, η ψυχολογία και η ψηφιακή τεχνολογία είναι 
σημαντικά εργαλεία άμεσης επικοινωνίας ανάμεσα στους νέους και 
των δύο χωρών.

... και συνεχίστηκαν στο πρώτο 
ελληνογερμανικό Barcamp νέων στη Λειψία 
Τον Μάιο του 2019, μια ομάδα 5 νέων από το Connect your city βρέ-
θηκε στο Barcamp στη Λειψία, όπου είχε την ευκαιρία να παρουσιά-
σει το παραπάνω πρότζεκτ (Dare Dance Digitalize The 3d project), 
αυτή τη φορά,με τη συμμετοχή νέων από την Ελλάδα και τη Γερμανία. 
Οι νέοι προέρχονταν από διαφορετικούς χώρους (δύο σπουδάστριες 
σύγχρονου χορού, ένας φοιτητής ψυχολογίας και ένας φοιτητής ερ-
γοθεραπείας) και μπόρεσαν να αποκομίσουν πολύ σημαντικές εμπει-
ρίες από το παραπάνω ταξίδι, τόσο από την παρουσίαση του δικόυ 
τους πρότζεκτ όσο και από την παρακολούθηση των υπόλοιπων συ-
ναντήσεων στο Barcamp.

Στο Barcamp στη Λειψία, οι συμμετέχοντες νέοι και νέες θεατές πα-
ρακολούθησαν μια 15λεπτη παράσταση χορού από τις δύο νέες χο-
ρεύτριες (Μαρία Γιαννούλα, Σοφία Μαρτίου) και στη συνέχεια ο νέος 
ψυχολόγος (Γρηγόρης Γεωργακόπουλος) και ο νέος εργοθεραπευτής 
(Μιχάλης Σαρίκος), με το συντονισμό του Αντώνη Μπέρτου κάλεσαν 
το κοινό να ανέβει στη σκηνή αντιμετωπίζοντας τις δύο χορεύτριες 
σαν ζωντανά μουσειακά εκθέματα. Όποιος από το κοινό το επιθυμού-
σε μπορούσε να σταθεί κοντά ή μακρυά από τις δύο χορεύτριες, να 
χορέψει μαζί τους ή να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή τεχνολογία και 
να γράψει τι τίτλο θα έδινε στην παράσταση, ο οποίος εμφανιζόταν 
αυτομάτως σε προβολή video. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια πα-
ράσταση και ένα διαθεματικό βιωματικό εργαστήριο που θα αγγίζει και 
τους Έλληνες και τους Γερμανούς νέους και θα τους κάνει να νιώσουν 
ασφάλεια και να εκφραστούν με πολύπλευρους τρόπους. Ιδαίτερα εν-
διαφέρουσες αποδείχτηκαν οι ιδαιτερότητες ενός πρότζεκτ, το οποίο εί-
ναι ταυτόχρονα διαθεματικό και παράλληλα διαπολιτισμικό. Μας έκανε 
να εστιάσουμε στο τι θα άρεσε στους συμμετέχοντες από τους δύο δι-
αφορετικούς πολιτισμούς να δουν, τι έχει νόημα και για τις δύο ομάδες. 

The 3D Project- Dare Dance Digitalize 
στο Düsseldorf
Το «The 3D Project- Dare Dance Digitalize» εγκρίθηκε από το πρό-
γραμμα «i-portunus creative Europe mobility project» και χρηματοδο-
τείται από το Goethe Institut στο Μόναχο. Αποτελεί συνεργασία ανά-
μεσα στο Connect your city youth center στην Αθήνα, τον οργανισμό 
KRASS Organization Düsseldorf και το Stadtmuseum Düsseldorf. 
Είναι μια συνεργασία, η οποία ξεκίνησε με τις επαφές που προέκυψαν 

στη δικτύωση του 3ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας, όπου η 
IJAB ως υπεύθυνη οργάνωση για τις ελληνογερμανικές ανταλλαγές 
νέων συνόδεψε και προώθησε την ιδέα και την εξέλιξη του προγράμ-
ματος. Το πρότζεκτ θα πραγματοποιηθεί από 5 με 17 Νοεμβρίου 2019 
στις αίθουσες των εκθέσεων του Stadtmuseum Düsseldorf και είναι ένα 
καινοτόμο διαθεματικό πρότζεκτ που σκοπό έχει να εμπνεύσει τους 
νέους ανθρώπους μεταξύ 14 και 26 ετών να προάγουν την αλληλεγ-
γύη, την προσωπική τους ανάπτυξη, την ομαδική δουλειά μέσα από 
μαθήματα χοροθεάτρου, μη βιάιης επικοινωνίας και μαθήματα ψηφια-
κής τεχνολογίας. Στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί 
παράσταση μέσα στο μουσείο με τα αποτελέσματα του πρότζεκτ. 

Ο στόχος του πρότζεκτ είναι να συμβάλλει στη συμπερίληψη νέων 
από ευαλωτες ομάδες και να συνδέσει τους πολιτιστικούς οργανι-
σμούς της Ελλάδος και Γερμανίας με τους νέους και τις ελληνογερ-
μανικές ανταλλαγές, δημιουργώντας νέους συμμετέχοντες και νέους 
θεατές/κοινό.

Η παράσταση ονομάζεται «Traum-clip» (Ονειρικό- clip). Δυο γνωστές 
και έμπειρες ελληνίδες χορεύτριες, η Ειρήνη Κουρούβανη και η Σάνια 
Στριμπάκου, δημιουργούν ένα βίντεοκλιπ Traum στην Αθήνα και το 
στέλνουν στην ομάδα των νέων που θα δουλέψει από 5 έως 17/11 
στο Ντύσσελντορφ. Τι είδους συνάντηση θα δημιουργηθεί μέσα από 
αυτό; Εν κατακλείδι, το Connect your city και η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ επιθυμούν 
να συνεχιστούν και να αυξηθούν οι δράσεις των ελληνογερμανικών 
ανταλλαγών στο πλαίσιο και της δημιουργίας του Ελληνογερμανικού 
Ιδρύματος Νεολαίας που θα προασπίζει την ειρήνη ανάμεσα στους 
δύο λαούς, την εμβάνθυνση στην κουλτούρα τους, την από κοινού 
συνεργασία σε θέματα νεολαίας και στις προκλήσεις της εποχής στην 
εκπαίδευση στην τέχνη και τον πολιτισμό, μέσα από ουσιαστικά και 
καινοτομα προγράμματα.

Χορός και Θέατρο στη Γλωσσική Εμψύχωση στις 
Ελληνογερμανικές Ανταλλαγές Νέων 
Ο Αντώνης Μπέρτος συμμετείχε επίσης και στην ομάδα εργασίας 
Γλωσσική Εμψύχωση στις Ελληνογερμανικές Ανταλλαγές Νέων, τον 
Ιούλιο του 2019 στο Βερολίνο. Ήταν ένα πολύ χρήσιμο σεμινάριο, 
που έδωσε τον βασικό τόνο της δουλειάς στις ελληνογερμανικές 
ανταλλαγές με βάση τα παιχνίδια γλωσσικής εμψύχωσης. Το πολύ 
σημαντικό στο παραπάνω σεμινάριο ήταν το γεγονός ότι δόθηκε 
έμφαση οι εκπαιδευτές να γνωρίσουν τη γλωσσική εμψύχωση μέσα 
από βιωματικές ασκήσεις αλλά και να δημιουργήσουν οι ίδιοι νέες 
βιωματικές ασκήσεις γλωσσικής εμψύχωσης. Ο Αντώνης Μπέρτος 
εμπλούτισε στην ομάδα εργασίας του με βιωματικές ασκήσεις από το 
πρόγραμμα The 3d project Dare Dance Digitalize.

Ο Αντώνης Μπέρτος είναι ψυχολό-

γος και υπεύθυνος τεχνών στο Connect your 

city Culture youth center της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ στην 

Αθήνα,με μετεκπαιδευση στη Μη Βίαιη Επικοι-

νωνία. Είναι ο εμπνευστής του The 3d project 

Dare Dance Digitalize. 

Φωτογραφία: ιδιωτική

3Ο ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
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Το 2018 η Λειψία υπέβαλε αίτηση για να φιλοξε-
νήσει την έδρα του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος 
Νεολαίας στη Γερμανία. Για ποιο λόγο;
Το 2018 η Λειψία υπέβαλε αίτηση για να φιλοξενήσει την έδρα του 
Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας στη Γερμανία. Για ποιο λόγο;
Η σύσταση ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας ήταν κα-
ταρχάς ένα τολμηρό όραμα το οποίο πλέον γίνεται πραγματικότητα. 
Το ζήτημα της σύστασης του Ιδρύματος συζητείται εδώ και αρκετά 
χρόνια, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Η 
αίτηση για τη γερμανική έδρα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία την οποία 
δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Εί-
μαστε πάρα πολύ ευγνώμονες που η προσπάθειά μας στέφθηκε με 
επιτυχία!

Ως πρότυπο για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, έχουμε το 
Γερμανοπολωνικό Ίδρυμα Νεολαίας, αλλά πρωτίστως το Γαλλογερ-
μανικό Ίδρυμα Νεολαίας, το οποίο στα περισσότερα από 50 χρόνια 
λειτουργίας του έχει χρηματοδοτήσει και στηρίξει αμέτρητα γαλλογερ-
μανικά προγράμματα, αλλά και γενιές νέων Γάλλων και Γερμανών. 
Μακάρι το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας να καταφέρει μια μέρα 
να στείλει από τη Λειψία το μήνυμα ενός εξίσου επιτυχημένου απο-
λογισμού. 

Τι είναι αυτό που κάνει τη Λειψία ελκυστική 
για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας;
Παραδοσιακά, η Λειψία είναι μια διεθνής πόλη. Το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας θα ενταχθεί θαυμάσια στις διεθνείς υποδομές μας. 
Η Λειψία είναι μια αναπτυσσόμενη πόλη και ο μέσος όρος ηλικίας των 
κατοίκων της είναι όλο και χαμηλότερος. Η δυναμική και η ποιότητα 
ζωής είναι κατάλληλες. Όποιος δεν έχει επισκεφτεί μέχρι σήμερα τη 
Λειψία είναι ευπρόσδεκτος να έρθει και να διαπιστώσει τα παραπάνω 
και μόνος του.

Όσον αφορά δε τις σχέσεις με την Ελλάδα, αξίζει να ρίξει κανείς μια 
ματιά στην ιστορία. Πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία της Λειψίας 
υπήρχε το λεγόμενο «Σπίτι των Ελλήνων» (Griechenhaus). Αποτελεί 
τεκμήριο αφενός των τριακοσίων και πλέον ετών ελληνικής παράδο-
σης στη Λειψία και αφετέρου της σημασίας που είχε για την Ελλάδα 
η – γνωστή για το εκθεσιακό κέντρο και το πανεπιστήμιό της – πόλη 
της Λειψίας. Στο κτίριο που βρίσκεται σήμερα στη θέση του αρχικού 
κτιρίου υπάρχει μια αναμνηστική επιγραφή:

«Στην οδό Katharinenstraße 4 βρισκόταν, μέχρι την καταστροφή του 
τον Δεκέμβριο του 1943, το ‘Σπίτι των Ελλήνων’, το οποίο για αιώνες 
αποτελούσε σημείο συνάντησης των εμπόρων, λόγιων και φοιτητών 

Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας 
στη Λειψία 
 
Στη μονογράφηση της Συμφωνίας για την Ίδρυση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας τον 
Οκτώβρη του 2018 στην Αθήνα η Υπουργός Νεολαίας Δρ. Franziska Giffey ανακοίνωσε πως η γερμα-
νική έδρα του Ιδρύματος Νεολαίας μελλοντικά θα βρίσκεται στη Λειψία. Έκτοτε έχουν γίνει πολλά στη 
Λειψία όπως για παράδειγμα η υλοποίηση του ελληνογερμανικού Barcamp Νέων με τον τίτλο «Γειά 
σου Λειψία! Τι κάνεις, Ευρώπη;» τον Μάιου του 2019. Η Δρ Gabriele Goldfuß περιγράφει τις διαδικα-
σίες που συνδέονται με την εγκατάσταση της έδρας στη Λειψία. 

Συνέντευξη με την Δρ. Gabriele Goldfuß

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ BARCAMP ΝΕΩΝ ΛΕΙΨΙΑ
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ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ BARCAMP ΝΕΩΝ ΛΕΙΨΙΑ

από τα Βαλκάνια καθώς και κέντρο της ελληνικής ενορίας του Αγί-
ου Γεωργίου στη Λειψία. Εδώ τελέστηκε γύρω στα 1700, για πρώτη 
φορά στη Γερμανία, ελληνορθόδοξη θεία λειτουργία. Ο Δήμος Λειψίας 
και οι πολίτες του / 1999 / Η Ελληνική Δημοκρατία»

Πραγματοποιούνται ήδη προγράμματα ανάμεσα 
στη Λειψία και την Ελλάδα; Πώς μπορούν αυτά να 
ενσωματωθούν στο έργο του Ελληνογερμανικού 
Ιδρύματος Νεολαίας;
Η συνεργασία με την Ελλάδα επικεντρώνεται, όπως είναι φυσικό, 
κυρίως στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι, από το 1984, 
αδελφοποιημένη πόλη με τη Λειψία. Εδώ και χρόνια, η συνεργασία 
εστιάζει στις ανταλλαγές νέων και στις συνεργασίες μεταξύ σχολείων. 
Στον ελληνογερμανικό τομέα δραστηριοποιούνται δύο οργανώσεις 
πολιτών: η Ένωση Αδελφοποιημένων Πόλεων Λειψίας-Θεσσαλονί-
κης και ο Γερμανοελληνικός Σύλλογος «Σπίτι των Ελλήνων στη Λει-
ψία». Το 2018, με αφορμή τη δράση «Έτος της Δημοκρατίας 2018», 
που διοργάνωσε ο Δήμος Λειψίας, και υπό την αιγίδα της Ένωσης 
Αδελφοποιημένων Πόλεων Λειψίας-Θεσσαλονίκης, νέοι από τη Θεσ-
σαλονίκη, το Τράβνικ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και τη Λειψία πραγ-
ματοποίησαν, στο πλαίσιο διαφόρων εργαστηρίων, προγράμματα με 
θέμα «Δημοκρατία… τι είναι αυτό;».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού, πραγμα-
τοποιούνται τακτικά ανταλλαγές εικαστικών καλλιτεχνών και συγγρα-
φέων, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων και παρουσιάσεων. Εκτός 
από τον Δήμο Λειψίας, στον τομέα αυτό συνεργάζονται το Ινστιτούτο 
Γκαίτε της Θεσσαλονίκης και το κέντρο σύγχρονης τέχνης Halle 14 
της Λειψίας.

Όλα αυτά τα προγράμματα έχουν ως στόχο την αμοιβαία συνεργασία 
και βιωσιμότητα. Ακριβώς αυτό επιθυμούμε και για τα προγράμματα 
που θα χρηματοδοτηθούν στο μέλλον από το Ελληνογερμανικό Ίδρυ-
μα Νεολαίας.

Πρόκειται να σχεδιαστούν νέα προγράμματα και 
μέτρα με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της συ-
νεργασίας ανάμεσα στη Λειψία και την Ελλάδα;
Ασφαλώς. Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Γερμανία θα είναι τιμώμενη 
χώρα της φημισμένης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτή την 
περίοδο συζητάμε πώς θα συμμετάσχουμε ως δήμος και πώς η Λει-
ψία θα γίνει ορατή ως μελλοντική γερμανική έδρα του Ελληνογερ-
μανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Σκοπεύουμε να ανταλλάξουμε απόψεις 
με τον Δήμο Θεσσαλονίκης σχετικά με το ζήτημα της επαναχρησι-
μοποίησης πρώην λιμενικών και βιομηχανικών κτιρίων. Επιπλέον, 
προετοιμάζουμε για το 2020 ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για πολίτες 
της Λειψίας.

Η προοπτική τού να ανοίξουμε του χρόνου τη γερμανική έδρα του 
Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας στη Λειψία δίνει σημαντική 
ώθηση στη διεθνή μας δράση.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τη Λειψία; Πώς πρέ-
πει να προετοιμαστεί η πόλη και ποιοι παράγοντες 
χρειάζεται να ληφθούν υπόψη στην πορεία;
Όσον αφορά την αδελφοποίηση με τη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε, 
εντατικοποιούμε τα προγράμματα ανταλλαγών, επεκτείνουμε και 
εδραιώνουμε τα δίκτυα. Όσον αφορά το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα 
Νεολαίας, είμαστε σε στενή επαφή με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 
Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας. Αρχικά θα πρέ-
πει να βρεθούν κατάλληλοι χώροι. Φυσικά και είμαστε διαθέσιμοι να 
απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα που συνδέονται με το Ελληνο-
γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας.

Επίσης θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, για να διασφαλίσουμε 
ότι το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας θα ακτινοβολεί σε όλη την 
περιοχή και ότι θα τονώσει τις ανταλλαγές νέων με την Ελλάδα σε 
ολόκληρη τη Σαξονία, αλλά και στη Θουριγγία και τη Σαξονία-Άνχαλτ.

Τον Μάιο του 2019, ο Δήμος Λειψίας συμμετεί-
χε ενεργά στο πρώτο ελληνογερμανικό Barcamp 
νέων, όπου έλαβαν μέρος 120 νέοι από την Ελλάδα 
και τη Γερμανία. Τι εντυπώσεις σάς έμειναν από το 
Barcamp;
Τα δρώντα πρόσωπα του Barcamp ήταν νέοι από διάφορα μέρη της 
Ελλάδας και της Γερμανίας, μεταξύ των οποίων και από τη Θεσσα-
λονίκη και τη Λειψία. Κατά τη διάρκεια του Barcamp, οι εκπρόσωποι 
του Δήμου Λειψίας και της Ένωσης Αδελφοποιημένων Πόλεων είχαν 
μάλλον τον ρόλο των θεατών.

Το Barcamp νέων απέδειξε περίτρανα τη δυναμική που μπορεί να 
αναπτυχθεί στο πλαίσιο διεθνών συναντήσεων νέων, καθώς και την 
τεράστια σημασία τους. Το Barcamp πραγματοποιήθηκε λίγες εβδο-
μάδες πριν από τις ευρωεκλογές, γεγονός που σημαίνει ότι οι 120 
συμμετέχοντες ήταν ταυτόχρονα και ψηφοφόροι, ορισμένοι από αυ-
τούς μάλιστα για πρώτη φορά. Εμάς, ως πόλη υποδοχής, μας άρεσε 
ασφαλώς το γεγονός ότι και η ίδια η Λειψία αποτέλεσε αντικείμενο 
εξερευνήσεων και συζητήσεων και ότι οι συμμετέχοντες επισκέφτη-
καν επιλεγμένα κοινωνικοπολιτιστικά κέντρα, καθώς και κέντρα δρα-
στηριοτήτων για τη νεολαία. Σημαντική ήταν επίσης η επίσκεψη της 
ομοσπονδιακής υπουργού Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και 
Νεολαίας Δρ. Franziska Giffey.

Ευχαριστούμε θερμά το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρί-
της Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας και τη γερμανική Ειδική Υπηρεσία 
Διεθνών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία (IJAB) για την ωραία πρω-
τοβουλία και την επαγγελματική διοργάνωση του ελληνογερμανικού 
Barcamp νέων στη Λειψία!

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη!

Η Δρ. Gabriele Goldfuß είναι 

διευθύντρια του τμήματος Διεθνών Σχέσεων 

στον Δήμο της Λειψίας. 

Φωτογραφία: Δήμος Λειψίας
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Αγαπητή Josephine, αγαπητέ Νικόλα, το ομο-
σπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικί-
ας, Γυναικών και Νεολαίας σάς προσκάλεσε τον 
Μάιο του 2019 στο ελληνογερμανικό Barcamp 
νέων στη Λειψία. Ποια ήταν η αποστολή σας εκεί;
Ως πρεσβευτές νέων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κάνουμε μια με-
γάλη περιοδεία στη Γερμανία, κατά την οποία ρωτάμε νέους ανθρώ-
πους που ζουν στη Γερμανία τι θα ήθελαν να διεκδικήσουμε γι’ αυτούς. 
Με τα αιτήματά τους στις αποσκευές μας πηγαίνουμε εν συνεχεία δύο 
φορές στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη – μία φορά στη Γενική Συνέλευση 
και μία φορά στην Επιτροπή Κοινωνικής Ανάπτυξης. Λειτουργούμε, 
θα λέγαμε, ως δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στη νεολαία και στον 
ΟΗΕ. Το Barcamp ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδείας μας στη 
Γερμανία και είχαμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σ’ αυτό κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής μας στο Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης 
Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας. Στο Barcamp πραγματοποιήσαμε 
δύο εργαστήρια με νέους ανθρώπους, τα αποτελέσματα των οποίων 
παρουσιάσαμε έπειτα σε ομιλία μας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ποια ήταν τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στο ερ-
γαστήριο που πραγματοποιήσατε και ποια ήταν τα 
αποτελέσματα της συζήτησής σας με τους νέους 
και τις νέες;
Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου χωρίζονται σε τρεις θεματικούς το-
μείς: ανάπτυξη των δομών του ΟΗΕ, προσφυγικό και μεταναστευτικό 
και κλιματική αλλαγή.

Όσον αφορά το προσφυγικό και μεταναστευτικό, στα αιτήματα περι-
λαμβανόταν η ολοκληρωμένη υποστήριξη των μεταναστών και των 
προσφύγων, δηλαδή η παροχή ασφαλούς καταλύματος, οικονομικής 
ασφάλειας και ψυχολογικής υποστήριξης. Ένα από τα αιτήματα ήταν 
να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να αναλάβει επιτέλους ο ΟΗΕ 
τις ευθύνες του. Υπό τις παρούσες συνθήκες, δεδομένου ότι από το 
2014 έχουν πνιγεί στη Μεσόγειο περισσότεροι από μισό εκατομμύριο 
μετανάστες ή –για να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους– αφέθηκαν 
να πεθάνουν, τέθηκε το αίτημα να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ο 
ΟΗΕ θα πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του όσον αφορά 
το μεταναστευτικό. «Κι αυτό γιατί παίρνει πέντε δευτερόλεπτα για να 
πνιγεί κανείς, και άρα δεν θα πρέπει να διστάσουμε ούτε λεπτό», λέει 
ο Νικόλας.

Οι πρεσβευτές νέων του ΟΗΕ στο 
ελληνογερμανικό Barcamp νέων 
 
Στις αρχές Μαΐου 2019, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 2019 και ενόψει των εκλογών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας προσκάλεσε στη Λειψία –τη μελλοντική έδρα του Ελληνο-
γερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας στη Γερμανία– 120 νέες και νέους από τη Γερμανία και την Ελλάδα. 
Η Josephine Hebling και ο Νικόλας Καρανικόλας συμμετείχαν, με την ιδιότητα των πρεσβευτών νέων 
του ΟΗΕ στη Γερμανία, στο ελληνογερμανικό Barcamp νέων στη Λειψία, όπου συζήτησαν με νέους 
ανθρώπους σχετικά με τα αιτήματά τους. 

Συνέντευξη με τη Josephine Hebling και τον Νικόλα Καρανικόλα

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ BARCAMP ΝΕΩΝ ΛΕΙΨΙΑ
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Ένα επιπλέον αίτημα ήταν να υπάρξει πολιτική δέσμευση για απο-
φάσεις και περισσότερη δράση π.χ. μέσω ψηφισμάτων του ΟΗΕ ή 
και από τον ΟΗΕ τον ίδιο. Αναφορικά με το θέμα της ανάπτυξης των 
δομών του ΟΗΕ, προτάθηκε η ενίσχυση των διεθνών ανταλλαγών. 
Αναφέρθηκε επίσης ότι θα πρέπει να συζητείται περισσότερο ο ΟΗΕ, 
καθώς και να πραγματοποιηθεί μια διαρθρωτική μεταρρύθμισή του. 
Τέθηκαν δηλαδή ως αιτήματα η υποστήριξη των διεθνών ανταλλα-
γών, η καλύτερη επικοινωνία και προβολή του έργου του ΟΗΕ –ώστε 
να μη μένει μόνο στους κύκλους των προνομιούχων– και, κυρίως, οι 
μεταρρυθμίσεις. Διότι τελικά ο ΟΗΕ –για παράδειγμα στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας– δεν είναι ούτε ικανός ούτε δημοκρατικός. Το γεγονός ότι 
έχει μόνιμα μέλη είναι απλώς ξεπερασμένο και θέτει υπό αμφισβήτη-
ση ολόκληρο τον Οργανισμό.

Σχετικά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, τα αιτήματα αφορούσαν 
τα εξής: μεγαλύτερη βιωσιμότητα, π.χ. όσον αφορά το θέμα της μεί-
ωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, πιο συνειδητή κατα-
νάλωση κρέατος και μείωση των συσκευασιών. Παράλληλα, τέθηκε 
η άποψη πως το κλειδί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
στο μέλλον είναι η εκπαίδευση. Επιπλέον αναφέρθηκε ότι η Ελλάδα, 
η Γερμανία και η ΕΕ θα πρέπει να λάβουν επιτέλους δραστικά μέτρα 
για την προστασία του κλίματος. Στην ουσία αυτό που ειπώθηκε είναι 
ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν μόνο λόγια αλλά και πράξεις.

Από τις εμπειρίες σας από το Barcamp νέων στη 
Λειψία, ποιες ευκαιρίες και ποιες προκλήσεις υπάρ-
χουν στην ελληνογερμανική συνεργασία στον το-
μέα της νεολαίας;
Το Barcamp νέων ήταν ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης για τη συγκέ-
ντρωση νέων από την Ελλάδα και τη Γερμανία. Αποτελεί μια ευκαι-
ρία να συζητηθούν για παράδειγμα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν 
κατά της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και οι εντάσεις 
μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας π.χ. λόγω της κρίσης του ευρώ, οι 
οποίες δεν έχουν ακόμη συζητηθεί επαρκώς. Λόγω των παραπάνω 
παρατηρούνται στον πληθυσμό εντάσεις, δυσαρέσκεια και ρατσιστι-
κές στάσεις. Μόνο μέσω της φιλίας των νέων ανθρώπων μπορούν να 
αντιμετωπιστούν όλα αυτά, να γίνει μια επεξεργασία της ιστορίας και 
να δημιουργηθεί μια ειρηνική κοινωνία. Είναι καθήκον της ελληνογερ-
μανικής συνεργασίας των νέων να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. 
Πρόκειται για μεγάλη ευθύνη, αλλά και για μια ευκαιρία να έρθουν 
κοντά οι δύο πολιτισμοί και να επιτευχθεί η ειρήνη.

Στο πλαίσιο του Barcamp νέων ενημερώσατε του 
νέους των δύο χωρών ότι η Ελλάδα δεν όρισε πρε-
σβευτές νέων του ΟΗΕ. Πού οφείλεται αυτό; Πώς θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί μια τέτοια δομή στην 
Ελλάδα, ποια βήματα θα έπρεπε να ακολουθηθούν 
και ποια θα ήταν τα πλεονεκτήματα για τους νέους 
ανθρώπους στην Ελλάδα;
Οι λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχει το πρόγραμμα πρεσβευτών 
νέων του ΟΗΕ είναι διαφορετικοί σε κάθε χώρα. Μπορεί να συνδέο-
νται μεταξύ άλλων με τις δομές, τους πόρους ή ακόμη και με την έλ-
λειψη πληροφόρησης, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις και οι νεανικές 
οργανώσεις να μη γνωρίζουν ότι υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα. Θα είναι 

ευκολότερο να γίνουν προσπάθειες για την εφαρμογή του προγράμ-
ματος στη χώρα, αφού πρώτα εντοπιστούν αυτοί οι λόγοι.

Σε τελική ανάλυση η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να 
αποφασιστεί από την κυβέρνηση. Όμως η κοινωνία των πολιτών 
μπορεί να ασκήσει πίεση. Θα μπορούσε να απευθυνθεί σε πολιτι-
κούς, να αναπτύξει και να αποστείλει ιδέες ή να ασκήσει πίεση με 
κάποιον άλλο τρόπο. Θα προτείναμε στους Έλληνες και στις Ελληνί-
δες να απευθυνθούν στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Συνδέσμων του 
ΟΗΕ (World Federation of United Nations Associations – WFUNA), 
στις εθνικές οργανώσεις νέων και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας. 
Το πρόγραμμα δίνει στους νέους τη δυνατότητα να έχουν τη δική τους 
φωνή εκεί όπου λαμβάνονται αποφάσεις σε διεθνές επίπεδο, η οποία 
φωνή διαφορετικά δεν θα ακουγόταν. Δεδομένου ότι από τις απο-
φάσεις που λαμβάνονται σήμερα επηρεάζεται ιδιαίτερα η νεολαία, η 
γνώμη των νέων είναι απαραίτητη. Λέγεται συχνά ότι η νεολαία είναι 
το μέλλον, αλλά πέρα από το μέλλον είμαστε και το παρόν, και γι’ 
αυτό η φωνή μας πρέπει να ακουστεί σήμερα κιόλας.

Η συμφωνία για την ίδρυση του Ελληνογερμανικού 
Ιδρύματος Νεολαίας υπογράφηκε στις 4 Ιουλίου 
2019 στο Βερολίνο. Εσείς, ως πρεσβευτές νέων, τι 
προσδοκάτε από έναν τέτοιο φορέα;
Ο ΟΗΕ είναι τόσο ισχυρός όσο τα κράτη-μέλη του. Γι’ αυτό και είναι 
σημαντικό να συνεργαστούμε – ειδικά στον τομέα της νεολαίας. Το 
ισχυρότερο μέσο πρόληψης του μίσους και του φασισμού είναι η φι-
λία και ακριβώς εδώ βρίσκεται ο θησαυρός του Ελληνογερμανικού 
Ιδρύματος Νεολαίας. Μόνο μέσω της αμοιβαίας κατανόησης και της 
φιλίας μεταξύ των λαών μπορεί να επικρατήσει η ειρήνη στον κόσμο. 
Ελπίζουμε ότι, χάρη στο Ίδρυμα, οι νέοι της Ελλάδας και της Γερμα-
νίας θα έρθουν ακόμη πιο κοντά, ότι θα επεξεργαστούν την ιστορία 
και ότι δεν θα επιτρέψουν ποτέ ξανά στον εθνικισμό και στον φασισμό 
να κυριαρχήσουν.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη!

Η Josephine Hebling σπουδάζει 

Πολιτικές Επιστήμες και Αγγλική Φιλολογία 

στο πανεπιστήμιο του Mannheim. Παράλληλα 

είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 

πρωτοβουλίας Model United Nations στο 

πανεπιστήμιο και υποστηρίζει το έργο της 

National Coalition, το οποίο αφιερώνεται στην 

εφαρμογή των παιδικών δικαιωμάτων στη 

Γερμανία. 

Ο Νικόλας Καρανικόλας σπου-

δάζει Παιδαγωγική στις Πολιτικές Επιστήμες, 

Οικονομία και Φιλοσοφία. Ενδιαφέρεται κυρίως 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη νεανική 

συμμετοχή. 

Φωτογραφία: ιδιωτική

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ BARCAMP ΝΕΩΝ ΛΕΙΨΙΑ
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Κύριε Κανλή, τον Μάιο του 2019 συμμετείχατε στο 
Ελληνογερμανικό Barcamp Νέων, στο οποίο προ-
σκάλεσε η Υπουργός Νεολαίας, Franziska Giffey 
στα πλαίσια Ίδρυσης του Ελληνογερμανικού 
Ιδρύματος Νεολαίας. Ποιά ήταν τα κίνητρα για τη 
συμμετοχή σας και με ποιές προσδοκίες ξεκινήσα-
τε το ταξίδι σας προς τη Λειψία;
Η αλήθεια είναι πως πριν ξεκινήσω το ταξίδι μου για τη Λειψία δεν 
γνώριζα τι εστί ίδρυμα νεολαίας μεταξύ χωρών. Η ιδέα ενός αυτό-
νομου, μη ευρωπαϊκού θεσμού, υπεύθυνου για την διάδοση πολι-
τισμού, ιδεών και εμπειριών μεταξύ νέων ανθρώπων από δύο δια-
φορετικά μέρη του κόσμου, με ενθουσίασε. Ήμουν πολύ περίεργος 
να μάθω πως ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί να γίνει πραγματικότητα, 
καθώς και πως θα μπορούσα να συνεισφέρω σε προσωπικό επίπεδο 
μέσα από τα πλαίσια του Barcamp Νέων, διαδικασία επίσης πρωτά-
κουστη για εμένα!

Κι όμως δεν ήρθατε απροετοίμαστος στη Λειψία. 
Είχατε μάλιστα προετοιμάσει και την διεξαγωγή 
μιας συνεδρίας για το Barcamp. Ποιο ήταν το θέμα 
της συνεδρίας σας και για ποιον λόγο επιλέξατε 
αυτό το θέμα; 

Ως μέλος της AddArt, του οργανισμού που έκανε αυτό το ταξίδι πραγ-
ματικότητα για εμένα, κλήθηκα να συνδιοργανώσω τη συνεδρία μας 
στο Barcamp Νέων. Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, στην 
προσπάθεια του να σμίξει την ελληνική και γερμανική πραγματικότη-
τα, θα αποτελέσει περιβάλλον ανταλλαγής παιδείας, ήθους και πολι-
τισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτύχει το ελπιδοφόρο αυτό 
εγχείρημα είναι να τοποθετηθούν οι θεμελιώδεις λίθοι του δημοκρατι-
κού διαλόγου, της ενσυναίσθησης και της εμπιστοσύνης. Σε μια προ-
σπάθεια να τονίσουμε τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψιν τόσο 
το διαπολιτισμικό στοιχείο, όσο και τη μεγάλη συμμετοχή ανθρωπι-
στικών και καλλιτεχνικών οργανώσεων στο Barcamp, αποφασίσα-
με την διεξαγωγή του Co-Lecture με τίτλο: «Δημοκρατία για εσένα, 
Δημοκρατία για όλους». Μέσα από ένα παιχνίδι επιχειρηματολογίας 
και ανάληψης ρόλων, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να προσομοιώ-
σουν και να διαχειριστούν ως σύνολο, μια κατάσταση παγκόσμιας 
κρίσης. Σκοπός της συνδιάλεξης ήταν να αναδειχθεί στους νεαρούς 
πολίτες και μελλοντικούς ηγέτες των δύο χωρών, πως η επίλυση των 
συγκρούσεων σε εσωτερικό - προσωπικό επίπεδο προηγείται της 
αντιμετώπισης των κοινωνικών διαμαχών. Μόνο όταν επιτευχθεί η 
δημοκρατία του «εγώ» θα μπορέσουμε να φτάσουμε στη δημοκρατία 
του «εμείς».

Το ελληνογερμανικό Barcamp Νέων: 
Συζητώντας με την Ομοσπονδιακή 
Υπουργό Νεολαίας  
 
Ο Γιάννης Κανλής συμμετείχε τον Μάιο 2019 ως μέλος της οργάνωσης AddArt στο ελληνογερμανι-
κό Barcamp Νέων στη Λειψία μαζί με 120 άλλους νέους και νέες από την Ελλάδα και τη Γερμανία. 
Εκείνος και άλλοι 5 νέοι από τις δύο χώρες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την Ομοσπονδιακή 
Υπουργό Νεολαίας Δρ. Franziska Giffey για την πραγματικότητα και το μέλλον τους στη χώρα τους, 
αλλά και στην Ευρώπη. 

Συνέντευξη με τον Γιάννη Κανλή 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ BARCAMP ΝΕΩΝ ΛΕΙΨΙΑ
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Στη συνεδρία αυτή συμμετείχαν νέοι και απο τις 
δύο χώρες. Ποια είναι τα αποτελέσματα και οι εντυ-
πώσεις που αποκομίσατε από τη συνεδρία σε αυτό 
το πλαίσιο; 
Η συμμετοχή των νέων στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Barcamp 
ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Υπήρχε όρεξη για διάλογο, έκφραση και 
πολύ δημιουργικότητα! Όσον αφορά τη συνεδρία της AddArt, οι εκτιμή-
σεις μας ήταν σωστές: τα διαφορετικά πολιτισμικά, οικονομικά και εκπαι-
δευτικά υπόβαθρα των συμμετεχόντων σε συνδυασμό με τους ρόλους 
που κλήθηκαν να αναλάβουν στη συνεδρία οδήγησαν σε μια ενδιαφέ-
ρουσα συνδιάλεξη, όπου αμέσως έγινε φανερή η δυσκολία επίτευξης 
συμφωνιών και λήψης αποφάσεων σε ένα τόσο ποικιλόμορφο πλήθος 
ατόμων. Τα γλωσσικά εμπόδια, τα οποία μεν αντιμετωπίστηκαν άρτια 
από τους παρόντες διερμηνείς, αλλά συνέχισαν δε να δυσχεραίνουν 
την επικοινωνία στο σύνολο της, προσέδωσαν ακόμη ένα βαθμό ρεα-
λισμού στην προσομοίωση μας. Όπως ήταν επόμενο οι συμμετέχοντες 
δεν κατάφεραν να διευθετήσουν την εν λόγω «κρίση», πήραν όμως ένα 
σημαντικό μάθημα για το πως η ατομική ενδοσκόπηση του κάθ’ ενός 
από εμάς μπόρεσε να λειτουργήσει ευεργετικά για χάρη του συνόλου.

Τη μέθοδο και τα περιεχόμενα της συνεδρίας σας 
τα συζητήσατε στα πλαίσια του ελληνογερμανικού 
Barcamp Νέων και με την Υπουργό Νεολαίας της 
Γερμανίας, Φραντσίσκα Γκίφεϋ, μαζί με άλλους πα-
νελίστες από την Ελλάδα και τη Γερμανία. Ποιά ση-
μασία είχε η συζήτηση αυτή για τη θεματική σας; 
Πρωτίστως, η συζήτηση στο πάνελ με την Υπουργό Νεολαίας Κα. 
Γκίφεϋ και τον Δήμαρχο της Λειψίας Κο. Γιούνγκ είχε σαν άμεσο απο-
τέλεσμα την ευρύτερη γνωστοποίηση της συνεδρίας μας στο σύνολο 
των συμμετεχόντων του Barcamp, κάτι που θεωρώ πως οδήγησε 
και στη μεγάλη απήχηση του project. Το σημαντικότερο όμως είναι 
πως είχαμε την ευκαιρία να λάβουμε πολύτιμο feedback για την ιδέα 
μας τόσο από την Κα. Υπουργό και τον Κο. Δήμαρχο, όσο και από 
τους συμμετέχοντες του Barcamp, δίνοντας μας την ευκαιρία να εκτε-
λέσουμε τις τελευταίες ρυθμίσεις και διορθώσεις στη συνεδρία μας, 
ώστε να είναι προσαρμοσμένη κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο στο 
target group μας. Παρακολουθώντας τις παρουσιάσεις και των υπο-
λοίπων συμμετεχόντων του πάνελ από Ελλάδα και Γερμανία, γρήγο-
ρα συνειδητοποίησα πως το επίπεδο των συνεδρίων του Barcamp 
έμελλε να είναι πολύ υψηλό, τόσο ως προς τη δημιουργικότητα, όσο 
και ως προς το παιδαγωγικό-ιδεολογικό τους κομμάτι.

Πέραν της δικής σας συνεδρίας, με ποιές καινούρ-
γιες γνώσεις, εμπειρίες κι εντυπώσεις επιστρέψατε 
στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή σας στο Barcamp; 
Το κλίμα φιλοξενίας που μας υποδέχτηκε στην Λειψία με συνεπήρε. 
Τα παιδιά από τη Γερμανία και η διοργάνωση φρόντισαν επιμελώς 
ώστε να μην μας λείψει τίποτα και να νιώσουμε σαν το σπίτι μας. 
Ήταν πρόθυμοι να μας ξεναγήσουν τόσο στα αξιοθέατα της πόλης, 
όσο και στα πιο trending μέρη της! Μπορώ να πω με χαρά ότι το 
Barcamp ήταν αφορμή για να γνωρίσω πολλά ενδιαφέροντα άτομα 
από Ελλάδα και Γερμανία, με τα οποία κρατάω ακόμα επαφή, τόσο 
φιλική όσο και επαγγελματική. Τα workshops που παρακολούθησα 
είχαν ευρεία θεματολογία, ήταν οργανωμένα στην εντέλεια και διε-

ξήχθησαν με όρεξη και επαγγελματισμό. Συνειδητοποίησα με μεγά-
λη ικανοποίηση ότι άνθρωποι και από τις δύο χώρες είναι έτοιμοι να 
δουλέψουν σκληρά, ώστε το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας να 
αποτελέσει μια ουσιαστική ζεύξη του πολιτισμού και της παιδείας των 
δύο κρατών. Από την εμπειρία μου στο Barcamp, είμαι πεπεισμένος 
ότι οι μελλοντικές δράσεις του Ιδρύματος θα αποτελέσουν αξέχαστες 
εμπειρίες ζωής για τις νέες και τους νέους που θα συμμετάσχουν.

Με όσα παρακαλουθήσατε μέχρι στιγμής πιστεύετε 
πως υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία ή θεματικές 
και προγράμματα, τα οποία θα πρέπει να υλοποιη-
θούν ή να εξελιχθούν στις ελληνογερμανικές ανταλ-
λαγές νέων; 
Θεωρώ πως το πλέον φλέγον θέμα στο οποίο θα πρέπει να εστι-
άσουν οι δράσεις του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας είναι 
το μεταναστευτικό - προσφυγικό. Πρόκειται για μια κοινωνικοπολιτική 
κατάσταση η οποία βιώνεται παράλληλα αλλά συνάμα και υπό δια-
φορετικό πρίσμα στις δύο χώρες. Με την Γερμανία να αποτελεί τον 
προορισμό της πλειονότητας του μεταναστευτικού & προσφυγικού 
κύματος και την Ελλάδα να παρέχει προσωρινή διαμονή αλλά και την 
δίοδο για ένα καλύτερο αύριο, οι νέοι και νέες των δύο χωρών έχουν 
να ανταλλάξουν πληθώρα βιωμάτων, αντιλήψεων και ιδεών που 
μπορούν να διαμορφώσουν ενεργά το μέλλον της Ευρώπης και των 
ανθρώπων που καλουμαστε να αποδεχτούμε και να φιλοξενήσουμε.

Τέλος, σχεδιάζετε να δραστηριοποιηθείτε και μελ-
λοντικά στις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων; 
Κι αν ναι, υπάρχουν ήδη συγκεκριμένα σχέδια; 
Όπως ανέφερα και κατά τη διάρκεια της συζήτησης μας στο πάνελ με 
την Υπουργό Νεολαίας και τον Δήμαρχο της Λειψίας Κύριο Γιούνγκ, θα 
με ενδιέφερε ιδιαίτερα να συμμετάσχω και να συνδράμω στις μελλοντι-
κές ανταλλαγές νέων που θα απευθύνονται κυρίως σε παιδιά νεαρής 
ηλικίας και εφήβους. Η εμπειρία μου σαν animateur μου έχει δείξει πως 
το παιχνίδι, ανεξάρτητα από το ηλικιακό εύρος του target group, προ-
σφέρει διαρκώς ευκαιρίες για βιωματική μάθηση και συναισθηματική 
έκφραση. Οι καλές πρακτικές και οι ιδέες που προσδοκώ να προσφέ-
ρω στις μελλοντικές ανταλλαγές νέων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας 
βασίζονται στο παιχνίδι και εκτείνονται σε ένα ευρύ μαθησιακό φάσμα 
(τέχνη, αθλητισμός, ιστορία, επιστήμες, κοινωνία κλπ.). Σαν ιδεατός 
χώρος εφαρμογής των παραπάνω, θα ήταν για μένα μια κατασκήνωση 
στη φύση, όπου παιδιά και των δύο χωρών θα μπορούν να συμβιώ-
σουν και να γνωρίσουν την πραγματικότητα που φέρει ο καθένας μαζί 
του, σε ένα περιβάλλον φιλόξενο, εκπαιδευτικό και γεμάτο περιπέτεια!

Ευχαριστούμε πολύ! 

Ο Γιάννης Κανλής είναι 25 ετών, κα-

τάγεται από την Αθήνα και σπουδάζει στο τμή-

μα των Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ. Τα 

τελευταία τρία χρόνια δραστηριοποιείται στον 

χώρο της ψυχαγωγίας, του team building και 

στο σχεδιασμό διαδραστικών παιχνιδιών για 

μικρούς και μεγάλους. 

Φωτογραφία: Luca Samlidis

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ BARCAMP ΝΕΩΝ ΛΕΙΨΙΑ
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Στη Γερμανία, οι πρώτες διαδηλώσεις οδήγησαν στους δρόμους 
απροσδόκητα πολλούς ανθρώπους, και κυρίως νέους. Μόνο στη 
Βόννη, την παλιά πρωτεύουσα της Γερμανίας, περισσότεροι από 
2.000 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της οργανωτικής επι-
τροπής για την πρώτη διαδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε τον 
Ιανουάριο. Η οργανωτική επιτροπή υπολόγιζε ότι θα συμμετείχαν πε-
ρίπου 300 άνθρωποι. Στο μεταξύ το κίνημα έχει μεγαλώσει σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, στην τελευταία παγκόσμια 
απεργία, περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη 
τη Γερμανία διαδήλωσαν υπέρ της επείγουσας λήψης μέτρων για την 
προστασία του κλίματος – 270.000 από αυτούς μόνο στο Βερολίνο, 
ενώ στην Αθήνα βγήκαν στους δρόμους περίπου 3.000 διαδηλωτές.

Συγκεκριμένα αιτήματα και οργάνωση
Με μια ισχυρή αλλά ειρηνική ώθηση από την πρώτη παγκόσμια δι-
αδήλωση για το κλίμα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 
2019, το γερμανικό κίνημα «Fridays for Future» δημοσίευσε στις 8 
Απριλίου 2019 έξι βασικά αιτήματα για τη διασφάλιση του στόχου 
των 1,5 βαθμών Κελσίου. Με αυτόν τον τρόπο, οι ακτιβιστές και ακτι-

βίστριες θέλουν να υποστηρίξουν την επιστήμη, τα πορίσματα της 
οποίας ελάχιστα λαμβάνονται υπόψη, με αποτέλεσμα για χρειάζεται 
να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για να αντισταθμιστούν οι 
παραλείψεις των τελευταίων δεκαετιών. Στη Γερμανία κρίνεται απα-
ραίτητη μεταξύ άλλων η σταδιακή κατάργηση του άνθρακα το αργό-
τερο μέχρι το 2030, ενώ οι νέοι και νέες απαιτούν την επιβολή φόρου 
διοξειδίου του άνθρακα, την κατάργηση των επιδοτήσεων για ορυκτά 
καύσιμα, και την ταχεία επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας. Ως προς τα παραπάνω έχουν την υποστήριξη των «Επιστημό-
νων για το Mέλλον» (Scientists for Future), στους οποίους ανήκουν 
στο μεταξύ περίπου 30.000 επιστήμονες από τη Γερμανία. Σύμφωνα 
με αυτούς, τα αιτήματα της νεολαίας είναι φιλόδοξα αλλά επειγόντως 
αναγκαία και εφικτά. Ωστόσο δεν υπάρχουν αντίστοιχα, εξίσου συγκε-
κριμένα αιτήματα σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Η πολιτική έχει καταγράψει τα αιτήματα των νέων, αλλά δεν κάνει 
καμία προσπάθεια να λάβει σοβαρά υπόψη το νεανικό κίνημα και την 
επιστήμη, παρόλο που τα αιτήματα αφορούν τους βιοτικούς πόρους 
της σημερινής γενιάς και όλων των επόμενων γενεών. Γι’ αυτόν τον 

«Παρασκευές για το Mέλλον» – το κίνημα 
προστασίας του κλίματος στην Ελλάδα και 
στη Γερμανία 
 
Εδώ και ένα χρόνο νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο «απεργούν» από τα εκπαιδευτικά τους ιδρύμα-
τα τις Παρασκευές και διαδηλώνουν στους δρόμους υπέρ μιας συνεπέστερης πολιτικής για το κλίμα. 
Ακολουθώντας το παράδειγμα της Σουηδής μαθήτριας Γκρέτα Τούνμπεργκ, μαθητές και φοιτητές απαι-
τούν συμμόρφωση με τον στόχο της αύξησης της θερμοκρασίας έως 1,5 βαθμούς Κελσίου, τον οποίο 
είχαν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη στη Συμφωνία των Παρισίων. Το κίνημα «Παρασκευές για το Μέλλον» 
(Fridays for Future) λειτουργεί με πολύ διαφορετικό τρόπο στα διάφορα μέρη του κόσμου. Έτσι, σημα-
ντικές διαφορές παρατηρούνται και ανάμεσα στο ελληνικό και στο γερμανικό τμήμα του κινήματος. 

Luca Samlidis

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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λόγο, το κίνημα «Fridays for Future» διοργάνωσε στα τέλη Σεπτεμ-
βρίου 2019 σε ολόκληρη τη Γερμανία μια «Εβδομάδα για το Κλίμα» 
(Week for Climate) με το σύνθημα: «Αν δεν φτάνουν οι απεργίες 
της Παρασκευής, τότε θα απεργήσουμε μια ολόκληρη εβδομάδα!», 
ασκώντας με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη πίεση. Κατά τη διάρκεια 
της «Εβδομάδας για το Κλίμα» αφιερώθηκε πολύς χρόνος στην εκ-
παίδευση και τη συζήτηση. Ορισμένες πόλεις διοργάνωσαν ένα επτα-
ήμερο πρόγραμμα για να δώσουν στους ακτιβιστές και στις ακτιβί-
στριές τους αλλά και στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με την προστασία του κλίμα-
τος. Διότι ο σκοπός του κινήματος «Παρασκευές για το Μέλλον» είναι 
διττός. Πρέπει όλοι να γίνουμε πιο συνειδητοποιημένοι όσον αφορά 
την κατανάλωσή μας και τον τρόπο ζωής μας. Για να επιτευχθεί κάτι 
τέτοιο, οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να είναι διατυπωμένες με 
απλό τρόπο και εύκολα προσβάσιμες. Όμως αυτό δεν αρκεί: Η πολι-
τική θα πρέπει να θέσει το πλαίσιο. Διότι ακόμη και η προστασία του 
κλίματος στην καθημερινότητα είναι ένα προνόμιο όσων έχουν υψηλά 
εισοδήματα. Όταν το αεροπορικό εισιτήριο είναι πολύ οικονομικότερο 
σε σχέση με το αντίστοιχο εισιτήριο του τρένου για την ίδια διαδρομή, 
οι έχοντες χαμηλά εισοδήματα δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 
την οικολογική εναλλακτική. Στο σημείο αυτό, οι ακτιβιστές και ακτι-
βίστριες του κινήματος τονίζουν επανειλημμένα ότι η προστασία του 
κλίματος συνδέεται ουσιαστικά με την κλιματική δικαιοσύνη. Διότι, σε 
τελική ανάλυση, υπεύθυνη για την εφαρμογή κοινωνικά δίκαιων με-
ταρρυθμίσεων είναι η πολιτική – κι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
τους ακτιβιστές και τις ακτιβίστριες.

Το ελληνικό κίνημα παραμένει ενεργό
Διαδηλώσεις αντίστοιχου μεγέθους με αυτές που πραγματοποιούνται 
στη Γερμανία δεν γίνονται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Στις 20 Σε-
πτεμβρίου 2019 βγήκαν στους δρόμους παγκοσμίως περίπου τέσ-
σερα εκατομμύρια άνθρωποι διεκδικώντας μια αποτελεσματικότερη 
προστασία του κλίματος – το ένα τρίτο από αυτούς στη Γερμανία. Παρ’ 
όλα αυτά, πραγματοποιήθηκαν δράσεις σε περισσότερες από 160 χώ-
ρες σε όλες τις ηπείρους. Στην Ελλάδα, μια χώρα με πολύ λιγότερους/
ες κατοίκους σε σχέση με τη Γερμανία, στις 20 Σεπτεμβρίου βγήκαν 
στους δρόμους περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι, από τους οποίους 
3.000 στην Αθήνα. Πρόκειται για μια σημαντική αύξηση σε σχέση με 
τους 30 διαδηλωτές και διαδηλώτριες που είχαν βγει στους δρόμους 
τον Φεβρουάριο και οι οποίοι έκτοτε ασχολούνται με μεγάλη αφοσίωση 
με τη δημιουργία άλλων τοπικών ομάδων και περιφερειακών οργανώ-
σεων του κινήματος. Στο μεταξύ, οι Έλληνες ακτιβιστές και οι Ελληνί-
δες ακτιβίστριες έχουν καταφέρει να οργανώσουν περισσότερες από 
15 τοπικές ομάδες, οι οποίες εν μέρει είναι ακόμη υπό σύσταση. Οι 
ομάδες αυτές είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικές και από πολιτική άπο-
ψη. Από τότε που ξεκίνησαν οι απεργίες στην Ελλάδα, οι ακτιβιστές 
και ακτιβίστριες υπέρ της προστασίας του κλίματος έχουν προσκληθεί 
ήδη δύο φορές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και είχαν τη δυνατότητα να 
παρουσιάσουν τα αιτήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

Στη Γερμανία, από την άλλη, ο οργανωτικός μηχανισμός πίσω από 
το νεοσύστατο κίνημα προστασίας του κλίματος έχει μεγαλώσει ακό-
μη περισσότερο με το πέρασμα των μηνών. Στο μεταξύ, το κίνημα 
αποτελείται από περισσότερες από 600 τοπικές ομάδες σε ολόκλη-

ρη τη χώρα, οι οποίες εργάζονται ξεχωριστά. Οι 600 τοπικές ομάδες 
συναποφασίζουν από κοινού και με ίσους όρους σχετικά με τα ζητή-
ματα ομοσπονδιακού επιπέδου. Για τον σκοπό αυτό, δύο έως τέσσε-
ρις αντιπρόσωποι, ανάλογα με την τοπική ομάδα, λειτουργούν ως η 
φωνή της εκάστοτε τοπικής ομάδας σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Έτσι 
διαμορφώθηκαν και τα βασικά αιτήματα του κινήματος, μετά από μια 
μακρά διαδικασία ψηφοφορίας και πολλές, καθημερινές τηλεδιασκέ-
ψεις. Ενδιαφερόμενοι κάθε ηλικίας και φύλου συμμετείχαν σε μια 
διαδικασία άμεσης και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, μέσω της 
οποίας κατέληξαν σε συμφωνία με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. 
Αυτό σημαίνει συχνά εκτενείς συζητήσεις και απαραίτητους συμβιβα-
σμούς, οι οποίοι ωστόσο στο τέλος διασφαλίζουν ότι όλοι οι ακτιβι-
στές και όλες οι ακτιβίστριες αισθάνονται ότι ανήκουν πραγματικά στο 
κίνημα «Fridays for Future».

Στην Ελλάδα το κίνημα λειτουργεί με παραπλήσιο τρόπο με τη Γερμα-
νία. Οι τοπικές ομάδες συνεδριάζουν τακτικά, ενώ πολλές συναντή-
σεις και συζητήσεις έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας 
του κινήματος στη νότια Ευρώπη. Σε εθνικό επίπεδο, οι συμφωνία 
επιτυγχάνεται μέσω διαδικτυακών εργαλείων τηλεδιάσκεψης και ερ-
γαλείων ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων. Τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης συνδέουν τους ακτιβιστές και τις ακτιβίστριες σε όλο τον κόσμο. 
Δεν περνά μέρα που να μη συζητηθούν τα διεθνή ζητήματα.

Η βιωσιμότητα ως πρωταρχικός στόχος
Η βιωσιμότητα αποτελεί πρωταρχικό στόχο για όλους τους ακτιβιστές 
και τις ακτιβίστριες όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και διεθνώς. Και αυτό 
ισχύει τόσο σε πολιτικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Έτσι, διάφο-
ρες τοπικές ομάδες του κινήματος «Fridays for Future» απευθύνονται 
τακτικά στο κοινό με μια ολοκληρωμένη σειρά εργαστηρίων. Μετά τις 
μεγάλες διαδηλώσεις, εμπειρογνώμονες διοργανώνουν εργαστήρια 
σε ανοικτούς χώρους με θέμα τη μείωση του πλαστικού, τη στροφή 
προς μια πιο οικολογική συγκοινωνία, τη σχέση οικονομίας και προ-
στασίας του περιβάλλοντος ή, για τους νεότερους, την ανακύκλωση 
παλιών T-shirt. Με αυτόν τον τρόπο, οι ακτιβιστές και ακτιβίστριες 
θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι αυτό που τους απασχολεί δεν είναι 
να χάσουν μάθημα, αλλά να αγωνιστούν για το ζήτημα της κλιματι-
κής προστασίας. Και ως προς αυτό η εκπαίδευση είναι και παραμένει 
σημαντική.

Ωστόσο γίνεται όλο και προφανέστερο ότι η προστασία του κλίματος 
δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο μαθητές/μαθήτριες και σπου-
δαστές/σπουδάστριες. Για να δοθεί έμφαση στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η κοινωνία στο σύνολό της, στις 20 Σεπτεμβρίου έγινε 
ένα ακόμη βήμα προς τα μπρος: η παγκόσμια απεργία για το κλίμα 
ξεπέρασε κάθε ρεκόρ συμμετοχής και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία 
χάρη στη συμβολή πολλών γονέων, παππούδων και γιαγιάδων.

Περιθώριο εξέλιξης στην Ελλάδα 
Σε κάθε χώρα στην οποία διοργανώθηκε ένα κίνημα «Fridays for 
Future» οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Στην Ελλάδα για παράδειγμα 
το κίνημα είναι σχετικά μικρό (ακόμα και σε σχέση με τo μέγεθος του 
πληθυσμού). Πιθανόν αυτό να οφείλεται στις οικονομικά δυσχερείς 
συνθήκες, οι οποίες συνήθως δεν αφήνουν χρόνο για την πρόληψη 
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προβλημάτων που αφορούν το μέλλον. Ακόμα και σήμερα ο εθελοντι-
σμός και η δραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν 
προνόμια, τα οποία τόσο οικονομικά όσο και από άποψη χρόνου δεν 
διαθέτουν όλοι. Αφού και στη Γερμανία η υποστήριξη παιδιών και 
νέων από οικογένειες με δυσκολότερες οικονομικές συνθήκες καθί-
σταται δύσκολη, πόσο μάλλον στην Ελλάδα. Τα προβλήματα ξεκινάνε 
ήδη στα έξοδα μετακίνησης για τη συμμετοχή σε εθνική προπαρα-
σκευαστική συνάντηση του «Fridays for Future». Στο σημείο αυτό οι 
κυβερνήσεις και οι θεσμοί θα μπορούσαν να προσφέρουν υποστήρι-
ξη στον τομέα των παιδιών και των νέων. 

Στη Γερμανία το κίνημα επωφελείται πάρα πολύ από το γεγονός, ότι 
η κοινωνία γενικότερα στο μέσο όρος της είναι πιο πλούσια από την 
κοινωνία στην Ελλάδα, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να υφί-
στανται μεγάλες διαφορές στις δύο χώρες στα ποσά, τα οποία προέρ-
χονται από δωρεές. Το κίνημα στην Ελλάδα διαθέτει ένα πολύ μικρό-
τερο ποσό από ότι το κίνημα στη Γερμανία, κάτι το οποίο δεν αποτελεί 
αναγκαστικά πρόβλημα για το κίνημα καθ‘αυτό, περιορίζει όμως τους 
νέους στην υποστήριξη που μπορούν να προσφέρουν σε άλλους 
ακτιβιστές και ακτιβίστριες. Στη Γερμανία από την άλλη πλευρά είναι 
σίγουρο ότι σχεδόν σε κάθε εκδήλωση μπορεί να συμμετάσχει κανείς 
δωρεάν, αν δεν έχει την ανάλογη οικονομική άνεση. Εκτός αυτού το 
νεανικό αυτό κίνημα έχει δεχθεί τόσο μεγάλη αποδοχή κι έχει καθι-
ερωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δέχεται συχνά υποστήριξη από τα 
σχολεία αλλά και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στην Ελλάδα αυτό δεν 
ισχύει. Ενώ στη Γερμανία – λόγω βέβαια και της σημασίας που έχει το 
κίνημα στο σύνολό του – πολλά σχολεία αποδεσμεύουν τους μαθητές 
από το μάθημα τις Παρασκευές, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα 
αρκετή κατανόηση για τέτοιου είδους διαμαρτυρίας. Στη Γερμανία 
μπορεί κανείς να παρατηρήσει μια σπειροειδή ανέλιξη: Όσο πιο πολύ 
επεκτείνεται το κίνημα τόσο περισσότερο γίνεται αποδεκτό από την 
κοινωνία κι έτσι αυτό επεκτείνεται ακόμα περισσότερο· η Ελλάδα φαί-
νεται πως δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. 

Εκτίμηση: Η σημασία των Ελληνογερμανικών 
Ανταλλαγών Νέων 
Η προστασία του κλίματος είναι παιδεία, ενώ η παιδεία έχει ως απο-
τέλεσμα την προστασία του κλίματος. Τη συσχέτιση αυτή θα πρέπει 
να την αντιληφθούν όλοι όσοι είναι ενεργοί στα διεθνή προγράμματα 
για νέους. Και τώρα έχει έρθει η ώρα όπου θα πρέπει να υποστηρί-
ξουμε τη δημοκρατική και ειρηνική αυτή διαμαρτυρία μιας ολόκληρης 
γενιάς καθώς και την πολιτικοποίηση που αυτή τη στιγμή βιώνουν 
οι νέοι. Οι Ελληνογερμανικές Ανταλλαγές Νέων μπορούν να παίξουν 
στο σημείο αυτό έναν ιδιαίτερο ρόλο. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
τη συνάντηση νέων ανθρώπων από δυό χωρές με τελείως διαφορε-
τικές δομές για να μεταφέρουν γνώσεις από ένα πλαίσιο στο άλλο. 
Τόσο η Ελλάδα μπορεί σίγουρα να μάθει κάτι από το εξαιρετικά δο-
μημένο και δημοκρατικό σύστημα του κινήματος στη Γερμανία, όσο 
και οι ακτιβιστές στη Γερμανία μπορούν να συνειδητοποιήσουν, ότι ο 
αριθμός των ακτιβιστών που βγαίνουν στους δρόμους για την προ-
στασία του κλίματος σε άλλα μέρη του κόσμου δεν είναι τόσο υψηλός 
όσο στη Γερμανία. Διότι ο στόχος θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος: η 
επίτευξη των 1,5°C όπως συμφωνήθηκε στο Παρίσι. Ούτε η Ελλάδα 
ούτε η Γερμανία μπορούν μόνες τους να το καταφέρουν αυτό, αυτό 
το βάρος πρέπει να σηκώσουν από κοινού όλα τα κράτη του κόσμου. 
Μόλις πριν από λίγες μέρες 11.000 επιστήμονες κήρυξαν κατάσταση 
κλιματικής έκτακτης ανάγκης. Κι όμως οι κρατικές κυβερνήσεις σπά-
νια προσπαθούν να δράσουν ανάλογα. Καλή ιδέα θα ήταν ίσως να 
υλοποιηθεί μια ανταλλαγή νέων με το σλόγκαν «Μαθαίνοντας ο ένας 
από τον άλλον – σώζοντας μαζί τον κόσμο». 

Ο Luca Samlidis είναι 20 χρονών και 

σπουδάζει Διεθνή Επικοινωνία και Πολιτικές 

Επιστήμες στο πανεπιστήμιο της Βόννης. Ερ-

γάζεται ως δημοσιογράφος και παρουσιαστής, 

ενώ από το 2019 είναι ενεργός ακτιβιστής στο 

Fridays for Future κυρίως στο κομμάτι του 

συντονισμού των δημοσίων σχέσεων. 

Φωτογραφία: Jochen Tack

Πληροφορίες: Λουκάς Σαμλίδης, 
0049 (0)15736303806
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Εισαγωγή
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι αποκεντρωμένες 
Δομές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας  
(Υ.ΠΑΙ.Θ) και υπάγονται διοικητικά στις οικείες Περιφερειακές Διευ-
θύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. 
Σε κάθε Κ.Π.Ε συγκροτείται Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.), η οποία 
αποτελείται από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων. Αντικείμενο 
εργασίας της Παιδαγωγικής Ομάδας είναι η εκπαίδευση μαθητών, 
η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, 
η ανάπτυξη θεματικών δικτύων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών 
καθώς και η έρευνα σε θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Η θεματολογία των δράσεων που υλοποιούνται είναι 
σε άμεση συνάφεια με τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος 
των περιοχών στις οποίες βρίσκονται τα Κέντρα, και, ενδεικτικά, αφο-

ρά σε αειφόρο ανάπτυξη, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση φυσικών 
πόρων, διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων, ανακύκλω-
ση, κομποστοποίηση κλπ . Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
ξεκίνησαν τη λειτουργία τους  το 1993 και σήμερα λειτουργούν στη 
χώρα 53 .

Γνωριμία με το Κ.Π.Ε Κρεστένων
Το Κ.Π.Ε Κρεστένων βρίσκεται στη Νοτιοδυτική Ελλάδα, στα Κρέστε-
να του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και υπάγεται διοικητικά στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας. Τα Κρέστενα είναι μια μικρή κωμόπολη του 
Νομού Ηλείας στην Δυτική Πελοπόννησο και βρίσκεται στο σταυ-
ροδρόμι των οδικών αξόνων που συνδέουν την ιστορική περιοχή 
της Ανδρίτσαινας και του ναού του Επικούρειου Απόλλωνα με την 
πρωτεύουσα του νομού Ηλείας, τον Πύργο και αυτού που συνδέει 

«Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης : 
Υποστηρικτικές δράσεις για την Αειφορία». 
Το παράδειγμα του Κ.Π.Ε Κρεστένων 
 
Οι κρίσεις που έπληξαν το περιβάλλον και τις κοινωνίες τον προηγούμενο αιώνα έκαναν επιτακτική την 
ανάγκη για μια νέου τύπου ανάπτυξη. Η ιδέα για την ανάπτυξη αυτή σχηματοποιήθηκε μέσα από την 
έννοια της αειφόρου ανάπτυξης , η οποία έχει στόχο την ισορροπία των οικονομικών , κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών συστημάτων, έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές να έχουν την ευκαιρία να ικανοποιούν 
τις ανάγκες τους και να μη στερηθούν τη δυνατότητα της ευημερίας. Η εκπαίδευση που θεωρήθηκε ότι 
μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο δεν ήταν άλλη από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.), η οποία σιγά 
σιγά διευρύνθηκε και εξαπλώθηκε αντιμετωπίζοντας μια σειρά από αλληλοεξαρτώμενα θέματα οικο-
νομίας, περιβάλλοντος και κοινωνίας οδηγώντας στην μετεξέλιξή της σε Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (Ε.Α.Α). Κύριες Δομές υποστήριξης της Π.Ε. στην Ελλάδα είναι τα Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε). Το άρθρο αυτό αφορά στην παρουσίαση του Κ.Π.Ε. Κρεστένων και των δράσεών 
του καθώς και στις δυνατότητες συνεργασίας του με εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού. 

Πέτρος Γαβράς, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε Κρεστένων
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://www.google.com/maps/place/%CE%9A%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%B1+270+55,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@37.5911307,21.6126096,15z/data=!4m5!3m4!1s0x1360ecc611323e91:0xe7f9e2caa652b47e!8m2!3d37.5923591!4d21.6206833
https://www.google.com/maps/place/%CE%9A%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%B1+270+55,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@37.5911307,21.6126096,15z/data=!4m5!3m4!1s0x1360ecc611323e91:0xe7f9e2caa652b47e!8m2!3d37.5923591!4d21.6206833
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
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την Αρχαία Ολυμπία με την παραθαλάσσια περιοχή του Καϊάφα (προ-
στατευόμενη περιοχή Natura 2000 με ιαματικές πηγές). Ιδρύθηκε το 
2004, στελεχώθηκε για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2005 και είναι 
το μοναδικό στο νομό Ηλείας. Το ΚΠΕ Κρεστένων έχει την απαραί-
τητη κτηριακή υποδομή (κοιτώνες φιλοξενίας, αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων με βιντεοπροβολέα, γραφεία διοίκησης – προσωπικού, ερ-
γαστήριο Φυσικών Επιστημών, αίθουσα πληροφορικής με υπολογι-
στές, βιβλιοθήκη, αίθουσες δραστηριοτήτων και δραματουργικής έκ-
φρασης) και διαθέτει τα κατάλληλα εποπτικά μέσα για την υλοποίηση 
των δράσεών του.

Δράσεις του Κ.Π.Ε Κρεστένων
Βασικός στόχος  του Κ.Π.Ε Κρεστένων είναι να στηρίξει τον θεσμό 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και αυτό επιτυγχάνεται: α) μέσα 
από την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (Π.Ε) για μαθητές και συνοδούς εκπαιδευτικούς Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επισκέπτονται το 
ΚΠΕ, ενώ ταυτόχρονα τα προγράμματα αυτά λειτουργούν υποστη-
ρικτικά στα προγράμματα Π.Ε. που υλοποιούνται στα σχολεία, β) με 
σειρά σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς που υλοποιεί για θέματα Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε) και γ) με παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού. Παράλληλα συνεργάζεται με επιστημονικά ιδρύματα, κυβερ-
νητικούς και μη φορείς, την τοπική κοινωνία και τα σχολεία της περι-
οχής του και αναπτύσσει συνεργασίες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. Επίσης από το 2013 ίδρυσε και λειτουργεί Εθνικό Θεματικό 
Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Τα τοπικά προϊόντα 
σε μια κοινωνία αειφορίας». Η χρηματοδότηση των δράσεων υλοποι-
είται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού, εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρημα-
τοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προγράμματα του Κ.Π.Ε. Κρεστένων
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι μονοήμερα και διήμερα, πραγμα-
τοποιούνται εσωτερικά στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ (αίθουσες, εργα-
στήρια κλπ.) καθώς και εξωτερικά στο πεδίο (Αρχαία Ολυμπία, λίμνη 
Καϊάφα, Αλφειός ποταμός, δάσος Στροφυλιάς κλπ.). Τα πεδία όπου 
υλοποιούνται οι δραστηριότητες είναι ειδικού περιβαλλοντικού ή και 
ιστορικού ενδιαφέροντος (βιότοποι άγριας ζωής, προστατευόμενες 
περιοχές, μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς). Η δομή ενός προγράμ-
ματος συνήθως περιλαμβάνει τη θεωρητική παρουσίαση του θέμα-
τος, παιχνίδια γνωριμίας επαφής, επικοινωνίας, εμπιστοσύνης, δημι-
ουργία ομάδων, μελέτη πεδίου (παρατήρηση, καταγραφή στοιχείων, 
δειγματοληψία κλπ.), βιωματικά εργαστήρια, εκτέλεση πειραμάτων, 
δημιουργικές δραστηριότητες έκφρασης και στο τέλος αξιολόγηση. 
Οι τίτλοι των προγραμμάτων είναι: Φύση και Άθληση στο Ιερό της 
Ολυμπίας, Καϊάφας: μια λίμνη χίλιες εικόνες, Αλφειός: Πηγή ζωής και 
ενέργειας, Θροΐσματα του Δάσους, Φυσικές καταστροφές: Προστα-
τεύω τη φύση και προστατεύομαι, Νηρόν Ύδωρ: η διαχρονική χρήση 
του νερού, Ολυμπιακές Διαδρομές, Προϊόντα της ηλειακής γης, Τα 
Δώρα της Θάλασσας. Σκοπός των προγραμμάτων είναι η διεύρυνση 
και ενδυνάμωση των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών 
των συμμετεχόντων ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνουν στά-
σεις και συμπεριφορές στην κατεύθυνση της αειφορίας. Μέθοδοι που 
εφαρμόζονται στην υλοποίηση των προγραμμάτων είναι η μελέτη πε-

δίου, το περιβαλλοντικό μονοπάτι, η πειραματική μέθοδος, η μελέτη 
περίπτωσης (case study), η ιδεοθύελλα (brain storming session), η 
επίλυση προβλήματος, η προσομοίωση-παιχνίδια κ.α. Τα βασικότερα 
χαρακτηριστικά των μεθόδων είναι η ολιστική προσέγγιση των θεμά-
των, ο μαθητοκεντρισμός, η ομαδοσυνεργατικότητα, η διεπιστημονι-
κή διαπραγμάτευση και η βιωματική μάθηση . 

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. του Κ.Π.Ε. Κρεστένων
Τα Θεματικά Δίκτυα Π.Ε. είναι ένας χρήσιμος θεσμός, ο οποίος προ-
ωθεί τη συνεργασία μεταξύ σχολείων διαφόρων περιοχών, που υλο-
ποιούν προγράμματα του ίδιου θεματικού περιεχομένου. Μέσω των 
Δικτύων προσφέρεται οργανωμένη επιστημονική και παιδαγωγική 
στήριξη των προγραμμάτων Π.Ε., δημιουργείται σχετικό εκπαιδευτι-
κό υλικό, αναπτύσσεται επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών, γίνεται 
ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ ειδικών επιστημόνων και 
όλων των μελών, εξάγονται συμπεράσματα και διατυπώνονται προ-
τάσεις για δράσεις των μαθητών και για κινητοποίηση αρμόδιων δη-
μόσιων φορέων. Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. που συντονίζει το 
Κ.Π.Ε. Κρεστένων με τίτλο «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία Αει-
φορίας» έχει σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη της παραγωγής και 
κατανάλωσης μέσω αειφορικών πρακτικών, των τοπικών προϊόντων 
καθώς και την ανάδειξη του ρόλου τους στην αειφορία των τοπικών 
κοινωνιών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών τους καθώς 
και στη μείωση του οικολογικού και ενεργειακού αποτυπώματος. Το 
Δίκτυο υποστηρίζουν με συντονιστές-εκπροσώπους τους επιστη-
μονικοί φορείς (Πανεπιστήμια) ενώ για τη διάχυση των σκοπών και 
στόχων του στην τοπική κοινωνία συνεργάζεται με τοπικούς φορείς 
(Δήμους, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Εμποροβιομηχανικά Επιμελητή-
ρια, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς κλπ.).

Διεθνείς συνεργασίες
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων ακολουθεί πο-
λιτική εξωστρέφειας και επιδιώκει συνεργασίες με φορείς άλλων χω-
ρών. Οι διεθνείς συνεργασίες διευκολύνουν τη διάδοση των καλών 
πρακτικών στην εκπαίδευση για την Αειφορία και προωθούν τη στρα-
τηγική της UNESCO για την πολιτισμική και βιολογική ποικιλότητα ως 
προαπαιτούμενα της βιώσιμης ανάπτυξης. Υποδέχεται μαθητές και 
εκπαιδευτικούς σχολείων από την Ελλάδα και σχολείων από το εξω-
τερικό που εκπονούν παράλληλα ευρωπαϊκά προγράμματα μέσα από 
τη δυνατότητα που προσφέρει το Erasmus+. Παιδιά με διαφορετικές 
εθνικές, θρησκευτικές, οικονομικές και πολιτισμικές καταβολές βιώ-
νουν από κοινού ένα τοπικό φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, προς 
επίρρωση των αξιών της βιολογικής και πολιτισμικής ποικιλότητας. 
Με την ίδια στόχευση εκπονεί ιδιαίτερα προγράμματα για σχολεία της 
ελληνικής ομογένειας, που βιώνουν στον τόπο διαβίωσής τους ένα 
διαφορετικό περιβάλλον κι έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν στην 
εμπειρία τους το οικοσύστημα της χώρας καταγωγής τους. Η επαφή 
αυτή ενδυναμώνει την αίσθηση της αλληλεπίδρασης πολιτισμού και 
περιβάλλοντος καταδεικνύοντας την ποικιλότητα μέσα από τα διαφο-
ρετικά παραδείγματα. Αξίζει να αναφέρω επίσης τη δυνατότητα του 
Κέντρου για υλοποίηση ανάλογων δράσεων για μαθητές και εκπαιδευ-
τικούς στις έδρες των ομογενειακών σχολείων με επίσκεψη-μετακίνη-
ση των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8A%CE%AC%CF%86%CE%B1%CF%82_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
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3ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας
Επειδή έχω άμεση επαφή με νέους μέσω της εργασίας μου που 
αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσής τους προς μια 
βιώσιμη ανάπτυξη, εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου, για τη δη-
μιουργία υπεύθυνων πολιτών που συμμετέχουν ενεργά σε κοινωνικά 
θέματα, θεωρώ πολύ σημαντική για εμένα την ανταλλαγή εμπειριών 
και ιδεών με συναδέλφους και επαγγελματίες από άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό 
συμμετείχα στο 3ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας όπου μου δό-
θηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσω καλές πρακτικές από το εξωτερι-
κό και συγκεκριμένα με την επίσκεψή μου στο Σχολικό Βιολογικό Κέ-
ντρο στη «Φράιλουγκα» όπου είναι ένας από τους πρώτους θεσμούς 
στην περιβαλλοντική παιδεία της Κολωνίας και υλοποιεί προγράμμα-
τα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές όλων των βαθμίδων σε 
θεματικά πεδία, όπως κηπουρική, υγιεινή διατροφή, προστασία της 
φύσης και του κλίματος κ.λ.π. διαθέτοντας κήπο επίδειξης και χρή-
σης, θερμοκήπιο, μελισσώνα, κοτέτσι κ.λ.π. Επίσης μέσα από την 
παρακολούθηση συνεδριών με θεματική το Περιβάλλον μου δόθηκε 
η δυνατότητα να ανταλλάξω εμπειρίες με συναδέλφους για την Περι-
βαλλοντική Εκπαίδευση, όπως αυτή εφαρμόζεται στις δύο χώρες, και 
να συζητήσω για πιθανή προσεχή συνεργασία μας σε ένα πρόγραμ-
μα για κλιματικά σχολεία.

Συμπέρασμα 
Θεωρώ ότι τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ένας θε-
σμός καινοτόμος για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα γιατί:
• Βοηθούν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, που επιβάλλεται 

από τις ανάγκες της εποχής
• Η ύπαρξή τους εξασφαλίζει ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

γίνεται στη φύση και όχι σε κλιματιζόμενες αίθουσες
• Συνιστούν μια καλή πρακτική που έχει ήδη εξαχθεί στο εξωτε-

ρικό (Κύπρος) 
• Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι τα Κ.Π.Ε. έπαιξαν κομβικό 

ρόλο στη διάδοση της Π.Ε. και στην καλλιέργεια περιβαλλοντι-
κής συνείδησης

• Οι τοπικές κοινωνίες ωφελούνται άμεσα από το ρεύμα επισκε-
πτών προς τα Κ.Π.Ε. και ενημερώνονται για επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στον εναλλακτικό τουρισμό και τις ήπιες μορφές ενέρ-
γειας

• Συντελούν στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, η πλει-
οψηφία των οποίων κατευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις της 
ελληνικής περιφέρειας

• Είναι εξωστρεφή και ανοιχτά σε διεθνείς συνεργασίες, ώστε να 
αξιοποιούν εμπειρίες από επιτυχημένες πρακτικές.

Όσον αφορά το ΚΠΕ Κρεστένων όλα τα χρόνια της λειτουργίας του 
έχει υποδεχθεί χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς για συμμετοχή 
στα προγράμματά του, έχει υλοποιήσει δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στα πλαίσια της Δια Βίου 
Μάθησης, έχει αναπτύξει αρκετές διεθνείς συνεργασίες και έχει πα-
ράξει σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη των προγραμ-
μάτων Π.Ε. που υλοποιεί . Παράλληλα έχει ιδρύσει από το 2013 και 
λειτουργεί Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. με τίτλο «Τα τοπικά προϊό-
ντα σε μια κοινωνία αειφορίας» με μεγάλη συμμετοχή των μελών της 
μαθητικής κοινότητας από όλη τη χώρα. Βασική του προτεραιότητα 
για το μέλλον παραμένει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή μαθητών 
και εκπαιδευτικών σε όλες τις δράσεις του, η διάχυση και εξακτίνωση 
του Eθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. που συντονίζει και οι διεθνείς 
συνεργασίες.

Ο Πέτρος Γαβράς είναι Δάσκαλος 

και υπηρετεί από το 2012 ως Υπεύθυνος 

στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Κρεστένων.

Φωτογραφία: ιδιωτική 
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Climate School Be.At 
Σημείο αναφοράς του προγράμματος Climate School Be.At είναι τα 
προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία βασίζονται στην 
ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσα στα σχολικά κτήρια. 
Απώτερος σκοπός είναι η συνειδητή χρήση της ενέργειας τόσο στη 
σχολική καθημερινότητα όσο και στο σπίτι. Ένα σχετικό παράδειγμα 
είναι η ανάλυση ενός συγκεκριμένου τιμολογίου της ΔΕΗ με μαθητές 
και μαθήτριες. Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν μετά το σχολείο να κά-
νουν την αντίστοιχη συζήτηση με τους γονείς τους και να προχωρή-
σουν και σε μείωση του τιμολογίου με προσωπικό οικονομικό όφελος 
και ταυτόχρονα να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του κλίματος. 

Αυτό ήταν μόνο το πρώτο βήμα: σε πολλά σχολεία το βασικό θέμα 
διευρύνθηκε δημιουργικά, έτσι ώστε να παρουσιαστούν και άλλες 
πτυχές της προστασίας του κλίματος και της αειφόρου κοινωνικής 
ανάπτυξης με οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. 
Κατά την εντυπωσιακή παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην Αθή-
να, στο Συνεδριακό Κέντρο «Τεχνόπολη», στο Γκάζι, τον Μάιο αυτού 
του έτους, αποδείχθηκε η δραστηριοποίηση των συμμετεχόντων, 
για παράδειγμα με την παρουσίαση του μοντέλου ενός ευφάνταστα 

νεοπροσδιορισμένου σχολικού κτηρίου, μιας πόλης με ενσυνείδητη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενός ρομποτικά κατευθυνό-
μενου αποθηκευτικού χώρου και τέλος μιας κατακόκκινης Ferrari από 
χαρτόνι και ξύλο που στηριζόταν για την μετακίνησή της στις αντοχές 
ώθησης του οδηγού και όχι στα καύσιμα. 

Για να διασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή των παιδιών στον προγραμ-
ματισμό και την υλοποίηση του προγράμματος δημιουργήθηκαν στα 
σχολεία Ενεργειακά Συμβούλια με τη συμμετοχή μαθητών/μαθητρι-
ών. Κατά τη διάρκεια της τελικής κινητοποίησης γύρω από την Ακρό-
πολη, αλλά και στην Τεχνόπολη, μίλησαν πολλοί εκπαιδευτικοί αλλά 
και μαθητές που συμμετείχαν στα Ενεργειακά Συμβούλια και τόνισαν 
την ανάγκη εμβάθυνσης των δράσεων για την προστασία του κλίμα-
τος κατά τη διάρκεια και της επόμενης σχολικής χρονιάς. 

Σε αυτό το σημείο μπαίνουν στο παιχνίδι οι ελληνογερμανικές ανταλ-
λαγές: Βάση για τα συγκεκριμένα προγράμματα απετέλεσε η μακρο-
χρόνια εμπειρία με άλλα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας 
και προστασίας του κλίματος στο Βερολίνο. Πώς έφτασαν αυτά τα 
προγράμματα στην Αθήνα; Τις εξειδικευμένες βάσεις και τη σχετική 

Από την «Πορεία για το Κλίμα» στην Ακρόπο-
λη στο Climate.Youth Αθήνα-Βερολίνο 
 
Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, 1000 περίπου μαθητές και μαθήτριες πραγματοποίησαν μια «Πορεία 
για το Κλίμα» γύρω από την Ακρόπολη στην Αθήνα. Γιατί; Πρόκειται για την πρωτοβουλία των νέων 
με τον τίτλο «Fridays for Future», η οποία τους επιστράτευσε όλους σε μια διαδήλωση; Όχι, αυτή η 
κινητοποίηση έχει διαφορετικό υπόβαθρο: κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018/19 μετεκπαι-
δεύτηκαν στην Αθήνα 200 περίπου εκπαιδευτικοί με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων σχετικών 
με την προστασία του κλίματος σε 70 σχολεία, σε συνεργασία με του μαθητές/τις μαθήτριές τους. Ο 
Βόλφγκανγκ Σβαρτς (Wolfgang Schwarz) από το «Κέντρο ΒΝΕ- Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυ-
ξη» περιγράφει αυτήν την πολλά υποσχόμενη για το μέλλον ελληνογερμανική συνεργασία.

Wolfgang Schwarz

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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μεθοδολογία διέθεσε το «Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά 
Θέματα» (Unabhängiges Institut für Umweltfragen) του Βερολίνου. Ο 
σύλλογος «Σεβασμός για την Ελλάδα» (Respekt für Griechenland) σε 
συνεργασία με το κέντρο «ΒΝΕ – Εκπαίδευση για την αειφόρο ανά-
πτυξη» διαμόρφωσε το πλαίσιο για μια σειρά εκπαιδευτικών ταξιδιών 
για τους εκπαιδευτικούς από την Αθήνα σε σχολικές, εξωσχολικές και 
κοινοτικές εγκαταστάσεις στο Βερολίνο. Τη χρηματοδότηση ανέλαβε 
το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης 
και Πυρηνικής Ασφάλειας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλί-
ας για την Προστασία του Κλίματος (ΕUKI). Στο πρόγραμμα συμμετεί-
χε και ο Δήμος Αθηναίων. Ο δήμος ήταν συνολικά υπεύθυνος για αυτό 
το πρόγραμμα, έχοντας και την υποστήριξη της κοινωνικής συνεταιρι-
στικής επιχείρησης «Wind of Renewal». Έτσι, φτάσαμε στην «Πορεία 
για το Κλίμα» στην Αθήνα με αφίσες, με τις ομάδες των παιδιών να 
φωνάζουν τα συνθήματά τους και με την μπάντα του Δήμου Αθηναίων 
να προπορεύεται με τις εντυπωσιακές κόκκινες στολές της.

Ελληνογερμανικές Ανταλλαγές Νέων στα πλαίσια 
της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αειφό-
ρου Ανάπτυξης
Η ιδέα μιας στενότερης επαφής μεταξύ νέων από το Βερολίνο και την 
Αθήνα υπήρξε από την αρχή σημείο αναφοράς. Κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς 2019/20 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η ήδη 
υπάρχουσα υποδομή επαφών με φορείς από το Βερολίνο, όπως η 
Νεολαία της Γερμανικής Ένωσης για το Περιβάλλον και την Προστα-
σία της Φύσης (BUND-Jugend), o γερμανικός σύλλογος φυσιολατρί-
ας νέων Schreber (Schreberjugend) και δύο ενωμοτίες προσκόπων 
καθώς και οι νέες επαφές στην Αθήνα, για να ξεκινήσει η προετοι-
μασία για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών αλλά και η υλοποίηση των 
επιδιωκόμενων συναντήσεων νέων. Μέχρι στιγμής έχει πραγματο-
ποιηθεί μόνο μία τέτοια ανταλλαγή, η οποία θα μπορούσε να χρησι-
μεύσει και ως παράδειγμα. Τα πεδία εξειδίκευσης των σχολείων είναι 
εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους: πρόκειται για ένα μουσικό σχολείο 
στην Αθήνα (Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο στην Παλ-
λήνη) και ένα σχολείο με επίκεντρο τα μαθηματικά και τις φυσικές 
επιστήμες στο Βερολίνο (Γυμνάσιο Heinrich-Hertz).

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς και στα 
δύο σχολεία πραγματοποιήθηκαν «ενεργειακοί περίπατοι». Στην 
Παλλήνη από το μετεκπαιδευμένο προσωπικό και στο Βερολίνο στο 
πλαίσιο της δράσης «Klima Global» του Αναπτυξιακού Κέντρου Πο-
λιτειακής Πληροφόρησης (ΕΡΙΖ) σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό 
Τμήμα της Γερουσίας. Στη συνάντηση στο Βερολίνο τόσο οι Γερμανοί 
όσο και οι Έλληνες νέοι παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους, συζή-
τησαν με παλμό και ενθουσιασμό τα προβλήματα που εντόπισαν και 
μπόρεσαν να προεκτείνουν τα στοιχεία που συνέλεξαν σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Η καλή γνώση της αγγλικής και από τις δύο πλευρές διευκό-
λυνε την απρόσκοπτη συνεννόηση.

Η συνάντηση των νέων πραγματοποιήθηκε με πολύ διαφορετικό τρό-
πο: σε ειδικές ανταλλαγές μέσω της μουσικής, της τέχνης και του θε-
άτρου. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι συνθήκες ζωής στις δύο πόλεις 
αλλά και οι οικογένειές τους με ιστορικές και κοινωνικές προεκτάσεις. 
Όλα αυτά προτάθηκαν στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών 

της «Εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη» με σκοπό τη βιωσι-
μότητα της νέας γενιάς. Ως φορέας της ανταλλαγής, συμμετείχε και η 
Ένωση Γερμανών Προσκόπων Βερολίνου. Τα προγράμματα στηρί-
χθηκαν στις ιδέες και στη διάρθρωση ενός πολύ δραστήριου καθηγη-
τή από το σχολείο στο Βερολίνο.

Ευκαιρίες για Συνεργασία: Σχολείο και 
Εξωσχολική Εκπαίδευση Νέων
Η κλιματική αλλαγή επιδρά παγκοσμίως. Τις επιπτώσεις θα χρειαστεί 
να τις αντιμετωπίσει κυρίως η νέα γενιά, η οποία δραστηριοποιείται 
πλέον και σε διεθνές επίπεδο. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους, 
για να ασχοληθούμε και να σκεφτούμε αν και με ποιον τρόπο θα μπο-
ρούσαμε να εντάξουμε αυτήν την εξέλιξη στη δομή των ελληνογερ-
μανικών ανταλλαγών νέων. Η προστασία του κλίματος είναι ένα πε-
ρίπλοκο θέμα. Πόσο σημαντική είναι κατόπιν τούτου η εξειδικευμένη 
προετοιμασία και η συνοδευτική παρουσία μιας συνάντησης νέων; 
Και πώς μπορεί να υλοποιηθεί; Στο Βερολίνο τα σχολεία είναι πλέον 
ολοήμερα και συνεργάζονται με εξωσχολικούς φορείς που προσφέ-
ρουν δραστηριότητες για τη νεολαία. Ποια σημασία έχουν στις δρα-
στηριότητες για τη νεολαία περιβαλλοντικά προγράμματα, τα οποία 
απαιτούν μια εξειδικευμένη βάση; Τι ρόλο μπορούν να παίξουν εν 
προκειμένω τα σχολεία; Μια εφικτή λύση θα μπορούσε να είναι η στε-
νότερη σύνδεση μεταξύ των σχολικών προγραμμάτων και των εξω-
σχολικών δραστηριοτήτων για τη νεολαία, έτσι ώστε να απευθυνθούν 
στους νέους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν πέραν του υποχρε-
ωτικού σχολικού προγράμματος. Στην Ελλάδα, παρεμπιπτόντως, 
υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του επίσημου σχολικού προγράμ-
ματος και των εξωσχολικών προγραμμάτων. Ποιες δυνατότητες προ-
σφέρει το νέο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας; Ποια είναι η σημα-
σία των στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Agenda 2030) και 
της στρατηγικής αειφορίας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης;
 

Ο σύλλογος «Σεβασμός για την Ελλάδα» (Respekt für Griechenland) 
θα ήθελε να εξετάσει αυτά τα θέματα από κοινού με τους εταίρους 
του και να δραστηριοποιηθεί με σκοπό μια βιώσιμη ελληνογερμανική 
ανταλλαγή νέων. Το πρόγραμμα Climate School Be.At παρουσιάστη-
κε στις 14 Νοεμβρίου 2019 στην ημερίδα «Περιβαλλοντική Παιδεία 
στις Ελληνογερμανικές Ανταλλαγές Νέων». 

«Climate School Be.At: Ανοιχτές Κοινωνίες και 
Σχολεία στον τομέα της Προστασίας του Κλίματος 
και της Ενεργειακής Μετάβασης»
• Διάρκεια: Oκτ. 2017 - Ιαν. 2020
• Χρηματοδότηση: Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας και Δήμος 
Αθηναίων.

• Στόχος: Ουσιαστικότερη επίγνωση της κλιματικής αλλαγής και 
της κατανάλωσης ενέργειας σε 70 σχολεία του δήμου Αθηναίων

• Σκοπός: Κινητοποίηση ενδιαφέροντος και συμμετοχή σε ενερ-
γειακά προγράμματα ως

• συνεισφορά στην προστασία του κλίματος
• Αποτελέσματα: Η τελική αποτίμηση παρουσιάστηκε τέλη Νοεμ-

βρίου στην Αθήνα (ιστοσελίδα)
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Ο Σύλλογος «Σεβασμός για την Ελλάδα» (Respekt für Griechenland) 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον τομέα υποστήριξης των προ-
σφύγων και των κοινωνικών δομών. Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο και 
με αναφορά στην ενεργειακή ένδεια ανέπτυξε μαζί με τους ντόπιους 
εταίρους του την ιδέα για το συγκεκριμένο σχολικό πρόγραμμα.

Το «Κέντρο ΒΝΕ – Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη» (BNE-
Zentrum – Bildung für nachhaltige Entwicklung) είναι ένας εξωσχολι-
κός φορέας παροχής επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς στο Βερολίνο, 
οι οποίοι συνεισφέρουν μέσω των εμπειριών τους στις θεματικές των 
προγραμμάτων. Οι εργασίες του Κέντρου ΒΝΕ βασίζονται σε ένα 
Σύμφωνο Συνεργασίας με το Τμήμα της Γερουσίας του Βερολίνου για 
θέματα Παιδείας, Νεολαίας και Οικογένειας και στη συνεργασία με το 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. 

Περαιτέρω πληροφορίες: 
Αρχείο του Climate School Be.At (en) 
www.BNE-Zentrum.de

Ελληνική παρουσίαση του προγράμματος
http://athensecoschools.gr/

Πρόγραμμα Συνάντησης Νέων Βερολίνο 2018 (de) 
https://bnezentrum.files.wordpress.com/2018/12/18-11-2612-02-
programm-in-berlin-de.pdf

Πρόγραμμα Συνάντησης Νέων Βερολίνο 2018 (gr)
https://bnezentrum.fi les.wordpress.com/2018/12/18-11-26-
programm-in-berlin-gr.pdf

Σεβασμός για την Ελλάδα/Respekt für Griechenland (de)
http://respekt-für-griechenland.de/

Άνεμος Ανανέωσης/ Wind of Renewal (en)
https://anemosananeosis.gr/

Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα (de)
https://www.ufu.de/projekt/energiesparen-in-athen/

Στρατηγική για την Αειφορία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (de) 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/
nachhaltigkeitspolitik/eine-strategie-begleitet-uns/
managementkonzept

Wolfgang Schwarz, (Βόλφγκανγκ 

Σβαρτς), διπλ. Φυσικός και καθηγητής φυσι-

κής, διευθύνει το «Κέντρο ΒΝΕ – Εκπαίδευση 

για την αειφόρο ανάπτυξη» (BNE-Zentrum, 

Bildung für nachhaltige Entwicklung) στον Βο-

τανικό Κήπο του Βερολίνου-Ντάλεμ (Dahlem). 

Ήδη από τη δεκαετία του ’70, όταν είχε την εποπτεία κατασκηνώσεων, και 

αργότερα ως καθηγητής και σχολικός σύμβουλος συνεισέφερε στην εξέλιξη 

της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς και στη σημερινή εκπαίδευση για 

την αειφόρο ανάπτυξη. Στους τομείς της ειδικότητάς του συγκαταλέγονται οι 

συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και τα ενεργειακά θέματα σε συνδυασμό με 

την κλιματική προστασία.

Φωτογραφία: ιδιωτική 

http://www.BNE-Zentrum.de
http://www.BNE-Zentrum.de
http://athensecoschools.gr
http://athensecoschools.gr
https://bnezentrum.files.wordpress.com/2018/12/18-11-2612-02-programm-in-berlin-de.pdf
https://bnezentrum.files.wordpress.com/2018/12/18-11-2612-02-programm-in-berlin-de.pdf
https://bnezentrum.files.wordpress.com/2018/12/18-11-26-programm-in-berlin-gr.pdf
https://bnezentrum.files.wordpress.com/2018/12/18-11-26-programm-in-berlin-gr.pdf
http://respekt-für-griechenland.de
http://respekt-für-griechenland.de
https://anemosananeosis.gr/
https://anemosananeosis.gr/
https://www.ufu.de/projekt/energiesparen-in-athen/
https://www.ufu.de/projekt/energiesparen-in-athen/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/eine-strategie-begleitet-uns/managementkonzept
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/eine-strategie-begleitet-uns/managementkonzept
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/eine-strategie-begleitet-uns/managementkonzept
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Μια βαλίτσα γεμάτη παγκόσμιους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης 
Η δωρεάν και εθελοντική αυτή δράση αποτελεί ενημέρωση, ευαισθη-
τοποίηση, εκπαίδευση και δραστηριοποίηση σχετικά με ζητήματα που 
άπτονται της «τουριστικής παιδείας» δηλαδή στοχεύει στο να αποκτή-
σουν οι συμμετέχοντες ενεργό πολιτειότητα - δρώντας με βάση τις 
αρχές της αειφορίας. Εν ολίγοις, vα αποκτήσουν τουριστική συνεί-
δηση, αρχικά, προστατεύοντας και αναδεικνύοντας τη χώρα τους και 
τους τουριστικούς της προορισμούς και στη συνέχεια, όλες τις χώρες 
στις οποίες ταξιδεύουν, σεβόμενοι το περιβάλλον, ενισχύοντας την 
τοπική οικονομία και αλληλεπιδρώντας θετικά με την κοινωνία. 

Αυτό γίνεται μέσω διεξαγωγής βιωματικών εργαστηρίων και πρακτι-
κών ασκήσεων που στηρίζονται σε έργα εικαστικών / καλλιτεχνών, 
σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό, κατάλληλη διδακτική προσέγγιση 
και σύγχρονη παιδαγωγική μεθοδολογία. Το σπουδαιότερο, όμως, εί-
ναι ο «δημιουργικός και παιγνιώδης χαρακτήρας» που έχει δοθεί στη 
δράση ώστε με κατανοητό και εύληπτο τρόπο να γίνονται αντιληπτές 
έννοιες πολύ σημαντικές για τον τουρισμό, όπως είναι, ανά επιλεγό-
μενη περίπτωση, το φυσικό περιβάλλον, η γεωγραφία, ο πολιτισμός, 
η γαστρονομία, η αγορά εργασίας, το επάγγελμα, η ψυχαγωγία, οι 
δραστηριότητες, ο ακτιβισμός, ο εθελοντισμός, η κοινωνία, η τοπικό-
τητα, η οικονομία (στατιστικά στοιχεία), η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 17 
Παγκόσμιοι Στόχοι κ.λ.π. 

«Ο Μικρός Τουρίστας - Μια βαλίτσα ταξιδεύει» αποτελεί ένα πρόγραμ-
μα με στόχο την προώθηση αξιών διεθνών και παγκόσμιων οργανι-
σμών όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ενσωματώνοντας προτεραιότητες μεταξύ των οποίων είναι ο 
διαπολιτισμικός διάλογος, η προστασία του περιβάλλοντος, η αειφορία 
στην εκπαίδευση, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η προσέγγιση των 
πολιτισμών), ενώ εντάσσεται παράλληλα στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
Ατζέντας 20301 (Εκπαίδευση 2030) για την Αειφόρο Ανάπτυξη Στόχων 
με σκοπό τη διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων πολιτών μέσω ολιστικής 
προσέγγισης της εκπαίδευσης. Επομένως, δια μέσου ομαδο-συνερ-
γατικών δράσεων προωθεί την ανάδειξη ισότητας και σεβασμού, την 
καλλιέργεια εμπιστοσύνης και κατανόησης, εδραιώνοντας αξίες όπως 
η ειρήνη και η δημοκρατία. Συγκεκριμένα, μέσα από νέες μεθόδους δι-
δασκαλίας συνδυάζονται βιωματικά ημιδομημένα εργαστήρια που πα-
ρέχουν μεγάλη αυτενέργεια στους συμμετέχοντες, παιχνίδια ρόλων, με-
λέτες περίπτωσης, θεατρικό παιχνίδι, διαδραστικές ασκήσεις και άλλες 
δράσεις, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν ενεργό ρόλο. 

Σχέδιο υλοποίησης δράσης στο World Cultural 
Heritage Youth Symposium
Ο σχεδιασμός του προγράμματος (10-14/04/2019 στην Αρχαία Ολυ-
μπία με συμμετέχοντες από 14 χώρες) ήταν τέτοιος που να μην απαι-
τείται ιδιαίτερη προεργασία από τους συμμετέχοντες, ενώ το εργα-
στήρι είχε καθαρά βιωματικό χαρακτήρα, προάγοντας συμμετοχική 

«Ο Μικρός Τουρίστας - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει»: 
ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαστήρι  
 
Με αφορμή την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη1 (σύμφωνα με την 70η Γενική Συνέλευση των Ηνω-
μένων Εθνών στις 25/09/2015 ψήφισμα 70/1) και εμπνεόμενες από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και τους 169 Υποστόχους, η Δρ. Ελευθερία Γκρίμπα και η Ευαγγελία Μ. Γκρίμπα δημιούργησαν 
την καινοτόμο και πρωτότυπη δράση «Ο Μικρός Τουρίστας - Μια βαλίτσα ταξιδεύει», την οποία υλοποιούν 
ανελλιπώς από το 2014 μέχρι σήμερα. 

Δρ. Ελευθερία Γκρίμπα και Ευαγγελία Μ. Γκρίμπα
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και διαδραστική μεθοδολογία και με άξονα τους συμμετέχοντες, τις 
προσδοκίες, επιθυμίες και ανάγκες τους. Κάθε σχέδιο υλοποίησης 
είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να υπάρχει ένα θεωρητικό και ένα 
πρακτικό μέρος. 

Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει κάποιες θεματικές υποχρεωτικές 
ενότητες και τη σύνδεσή τους με τον τουρισμό, οι οποίες ενώ είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες η μια με την άλλη, διατηρούν την αυτονομία 
τους ως προς το περιεχόμενο ανά ενότητα για να μπορεί κάποιος να 
τις παρακολουθήσει και ξεχωριστά ή σε συνδυασμό. Διαρθρώνεται δε 
σε τρία σκέλη ως ακολούθως:

Στάδιο «Θεωρητικής διερεύνησης»: Περιλαμβάνει θεω-
ρητική προσέγγιση του θέματος, με τρόπο δημιουργικό και συμμετοχι-
κή διαδικασία. Οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν ερεθίσματα για να γνωρί-
σουν καλύτερα, να επεξεργαστούν και να αντιμετωπίσουν δημιουργικά 
τα υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενα θέματα. Οδηγούνται σε μια εις 
βάθος γνώση και αφομοιώνουν τις πληροφορίες, συνδέουν τη θεωρία 
με την πράξη και καλλιεργούν τη φαντασία και την κριτική τους σκέψη.

Παράδειγμα: Συζητάμε για το πώς αντιμετώπιζαν οι Αρχαίοι Έλληνες 
τους ξένους, ποιος ήταν ο Ξένιος Δίας, πως συμπεριφέρονται σήμερα 
οι Νεοέλληνες, τι είναι η περιβόητη «ελληνική φιλοξενία» και δοκιμά-
ζουμε κι ένα ελληνικό σπιτικό κέρασμα κ.λ.π.

Στάδιο «Προβληματισμού»: Αποτελεί ένα στάδιο απαραίτη-
το για την ομαλή μετάβαση από το προηγούμενο στάδιο στο επόμενο. 
Σκοπός του είναι να ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από 
ερωταποκρίσεις και ποικίλο βοηθητικό υλικό με σκοπό να προσφέρει 
στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αγαπήσουν και να αξιοποι-
ήσουν τη διαδικασία της μάθησης και μάλιστα με έναν πρωτότυπο 
τρόπο (ανατρεπτικό και περιπετειώδη) μέσα από μια σειρά προγραμ-
ματισμένων μελετών περίπτωσης ή άλλων δραστηριοτήτων.

Παράδειγμα: Σχολιάζουμε δημιουργικά την ελληνική τουριστική 
καμπάνια μέσα από τηλεοπτικά σποτ, συγκρίνουμε την Ελλάδα με 
χώρες στις οποίες έχει ταξιδέψει η ομάδα ή προέρχεται από αυτές 
ή αναλύουμε κριτικά έργα νέων εικαστικών που σχετίζονται με τα ταξί-
δια και τις ειδικές μορφές τουρισμού, αναφερόμαστε στην έννοια του 
«νόστου» και του «ενθυμίου».

Στάδιο «Εργαστηρίου»: Έχει στόχο να εμψυχώσει την εκπαι-
δευόμενη ομάδα και αναφέρεται κυρίως σε δραστηριότητες όπως λ.χ. 
ιστορίες που ζωντανεύουν μέσα από παιχνίδια ρόλων και κίνησης, 
εικαστικά κ.α., κατά τις οποίες ενεργοποιείται η φαντασία, η δράση 
και η ενεργός συμμετοχή.

Παράδειγμα: Κάθε συμμετέχοντας καλείται να εμπνευστεί από το 
εργαστήρι και να αποτυπώσει τις σκέψεις του είτε γράφοντας γράμ-
ματα σε φίλους προσκαλώντας τους στην Ελλάδα είτε ζωγραφίζοντας 
κάτι που αγαπούν από την Ελλάδα είτε κατασκευάζοντας ενθύμια με 
φυσικά υλικά.

Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει θεματικές προαιρετικές δραστηριό-
τητες, οι οποίες λειτουργούν ενισχυτικά στο θεωρητικό μέρος μια και 

οι δράσεις του σχετίζονται άμεσα με αυτό, παροτρύνουν τους συμμε-
τέχοντες σε ευαισθητοποίηση και δράσεις. Επιπλέον, δίνεται μεγάλη 
σημασία στα ενδιαφέροντα κάθε ομάδας μια και το είδος δραστηριο-
τήτων θα προκύψει μετά από ψηφοφορία της ίδιας της ομάδας (για 
να υπάρχει και μεγαλύτερη απήχηση). 

Διαρθρώνεται επίσης, σε τρία σκέλη ως εξής:

Στάδιο «Παρακολούθησης»: Περιλαμβάνει την εύρεση, κα-
ταγραφή, επιλογή και παρακολούθηση κάποιας εκδήλωσης/δράσης 
όπως λ.χ. έκθεση, ξενάγηση, τουριστικό σποτ κ.λπ. Οι συμμετέχοντες 
παίρνουν ερεθίσματα κι συλλέγουν υλικό, χωρίς ακόμα να συμμετά-
σχουν ενεργά.

Παράδειγμα: Κάποια μέλη της ομάδας δημιούργησαν μια τουριστι-
κή έκθεση με οδηγίες και υλικό που τους δόθηκαν αφού πρώτα το 
επεξεργάστηκαν, το αποτίμησαν και αποφάσισαν τι τελικά θα τους 
είναι χρήσιμο να κρατήσουν. Οι υπόλοιποι κλήθηκαν να μελετήσουν 
το υλικό αυτό και να επιλέξουν κάτι από αυτό για να σχολιάσουν και 
να το συνδέσουν με τους 17 παγκόσμιους στόχους. 

Στάδιο «Συμμετοχής»: Αποτελεί ένα στάδιο απαραίτητο για 
την ομαλή μετάβαση από το προηγούμενο στάδιο στο επόμενο. Σκο-
πός του είναι η εμπλοκή των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες και 
η προτροπή σε δράση. Το σημαντικό είναι ότι ενισχύει κατ’ αυτόν τον 
τρόπο συνεργασίες, γνωριμίες, αλλά συμβάλλει και στην καλύτερη 
συνεργασία και συνοχή της εκπαιδευόμενης ομάδα, ενισχύοντας τις 
έννοιες του ακτιβισμού και της δικτύωσης. 

Παράδειγμα: Οι εκπαιδευόμενοι, με βάση το αντικείμενο που επέ-
λεξαν, το συνδέουν ή όχι με κάποιον από τους 17 Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και αιτιολογούν την άποψη τους με επιχειρήματα.
 Στάδιο «Συναισθημάτων»: Έχει στόχο να εμψυχώσει την ομάδα και 
αναφέρεται κυρίως στα συναισθήματα που τους προκάλεσε η δρα-
στηριότητα αυτή. Αποτελεί εν ολίγοις τον αντίκτυπο και το αποτύπω-
μα που τελικά άφησε η δραστηριότητα αυτή και βασίζεται στο καλό 
κλίμα εμπιστοσύνης και «ανήκειν» που έχει χτιστεί κατά την υλοποί-
ηση του εργαστηρίου.

Παράδειγμα: Όλοι μαζί σε κύκλο παίζουμε το «πολύχρωμο κουβάρι» 
μια δραστηριότητα που περιγράφει τι νιώσαμε κατά τη συμμετοχή μας 
στο εργαστήρι και αν θέλουμε να μοιραστούμε με την ομάδα μια και-
νούργια πληροφορία που «πήραμε». Έτσι, δίνοντας το κουβάρι ο ένας 
στον άλλον δημιουργείται ένας «ιστός» και καταλαβαίνουμε ότι όλοι εί-
μαστε συνδεδεμένοι και άρα «κάθε πράξη μας μετράει» (σλόγκαν του 
ΟΗΕ «every action counts”) και επηρεάζει τον κόσμο που ζούμε. 

Επιτυχία με βιώσιμες συνεργασίες
Το πρόγραμμα αυτό έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, κρίνοντας από την 
απήχηση και ζήτηση που έχει, μέχρι στιγμής, σε παιδιά και ενήλικες από 
όλη την Ελλάδα, μια και μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί περί τα 13.000 
άτομα. Επομένως, τα νούμερα μιλούν από μόνα τους! Παράλληλα, 
υπήρξε συμμετοχή σε ποικίλες εκδηλώσεις και κοινά-στόχο με σκοπό 
τη γνωστοποίηση και διάδοση του προγράμματος π.χ. σε δημόσια και 
ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων - πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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εκπαίδευση- (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) και αναλυτικότε-
ρα ειδικά σχολεία (εεεεκ), πολυπολιτισμικά σχολεία, αειφορικά σχολεία, 
οικολογικά σχολεία, ιστορικά σχολεία, ανοιχτά σχολεία, εκκλησιαστι-
κά σχολεία, Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), λυκειακές τάξεις, τμήματα 
erasmus (σχολικές ανταλλαγές), e-twinning (αδελφοποιήσεις σχολείων), 
τελικές εορτές, λοιπές σχολικές εκδηλώσεις, Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης/ΙΕΚ κ.α., τριτοβάθμια εκπαίδευση (πανεπιστήμια -προπτυχι-
ακά και μεταπτυχιακά προγράμματα), σε φεστιβάλ και fora (επιστημών, 
εθελοντισμού, εκπαίδευσης, παιχνιδιού, παιδιού, κινηματογράφου, του-
ρισμού, αειφορίας κ.α.), σε επίσημες δράσεις των Ηνωμένων Εθνών και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε παιδαγωγικά και τουριστικά συνέδρια, 
σε εξειδικευμένα workshops εκπαιδευτικών / παιδαγωγών / εμψυχωτών, 
στελεχών δήμων, εθελοντών, φοιτητών, γονέων, πολιτών κ.α. (συνολικά 
περίπου 200 συνεργασίες -εισηγήσεις / ανακοινώσεις / δημοσιεύσεις / 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς / αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν και για 
τα 5 πρώτα έτη και συνεχίζουμε δ υ ν α μ ι κ ά).

Ψυχή της πρωτοβουλίας αυτής είναι δυο στελέχη της Δημόσιας Διοίκη-
σης από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
η Δρ. Ελευθερία Μ. Γκρίμπα, Στέλεχος του νυν Υπουργείου Τουρισμού 
και η MSc. Ευαγγελία Μ. Γκρίμπα, Στέλεχος του νυν Υπουργείου Εξω-
τερικών, οι οποίες σχεδίασαν (2010-2014), εφάρμοσαν πιλοτικά (2014-
2015) και υλοποιούν συστηματικά (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 
2018-2019, 2019-2020) τη δράση τους, με εθελοντική συμμετοχή (χω-
ρίς αμοιβή για τις υπηρεσίες τους και επιπλέον καλύπτοντας με δικά 
τους έξοδα το λειτουργικό κόστος του εργαστηρίου, τα έξοδα μετακίνη-
σης/διαμονής και με χρήση κανονικής άδειας - για το μεγαλύτερο μέρος 
υλοποίησης των εργαστηρίων αυτών) και δωρεάν κόστος / προαιρετική 
συμμετοχή των ωφελούμενων (δηλαδή μετά από αίτημα των ενδιαφε-
ρόμενων και χωρίς καταβολή κάποιου τιμήματος για συμμετοχή στα ερ-
γαστήρια, προκειμένου, πέρα από την ευαισθητοποίηση των εμπλεκό-
μενων για τους Στόχους μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού, 
να προωθήσουν την αξία του εθελοντισμού και του ακτιβισμού).

Ωστόσο, επειδή κάθε επιτυχία είναι ομαδική, το πρόγραμμα δεν θα 
μπορούσε, σε καμία περίπτωση, να υλοποιηθεί εάν δεν το υποστήρι-
ζαν αξιόπιστοι Φορείς / Ιδρύματα δίνοντας την αιγίδα / στήριξη / έγκρι-
ση τους από την σύλληψη της ιδέας. Έτσι, «Ο μικρός Τουρίστας-Μια 
βαλίτσα ταξιδεύει» υλοποιείται επισήμως κάτω από την ομπρέλα των 
εξής φορέων: Υπουργείο Τουρισμού, Ελληνικός Οργανισμός Τουρι-
σμού, Περιφέρεια Αττικής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γραφείο Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα, Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης και 
Ενημέρωσης (Europe Direct City of Athens), Περιφερειακό Κέντρο 
Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, Όμιλος για την Unesco Τε-
χνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστη-
μόνων, Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής 
Καινοτομίας, Όμιλος Unesco Σερρών, Όμιλος Unesco Αμαρουσίου, 
Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Αστεροσκο-
πείο, Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, «Κιβωτός του 
Κόσμου», Κοινωφελές ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης (Σύνδεσμος Υπο-
τρόφων), ενώ, έχει αποκτήσει έγκριση υλοποίησης από το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016-2017) και φιλοξενείται 
ως άρθρο ή παρουσίαση ή κομμάτι του προγράμματος τους από ποι-
κίλες εθελοντικές ή μη δράσεις.

Ευχαριστούμε, από καρδιάς, όλους τους συνεργαζόμενους οργανι-
σμούς / φορείς, σε Ελλάδα/εξωτερικό, για τη συμμετοχή κι έμπρακτη 
υποστήριξη, καθώς επίσης και όλους τους συμμετέχοντες –μαθητές, 
εκπαιδευτικούς, εμψυχωτές, γονείς, εθελοντές, φοιτητές, στελέχη δή-
μων, πολίτες κ.α.- χωρίς την εμπιστοσύνη και συμμετοχή των οποίων 
δεν θα υλοποιούνταν το πρόγραμμα και σας ευχόμαστε καλά ταξίδια 
με νέες αυθεντικές εμπειρίες & να θυμόσαστε ότι «σημασία έχει το 
ταξίδι και όχι ο προορισμός» (παραφράζοντας τον Κ.Π. Καβάφη).

Κλείνοντας το παρόν άρθρο έχουμε τη χαρά να σας προτείνουμε να 
συν-υλοποιήσουμε μέσω ανταλλαγής το εργαστήρι μας με σχολεία 
από την ελληνική κοινότητα της Γερμανίας μοιραζόμενοι εμπειρίες 
μας από τον ελληνικό και γερμανικό τουρισμό, αντίστοιχα. Μάλιστα, 
το 7ο γυμνάσιο Γλυφάδας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όποιο 
γερμανικό σχολείο επιθυμεί να κάνει αδελφοποίηση μαζί του, συσφίγ-
γοντας τις ελληνογερμανικές μας σχέσεις. 

Περαιτέρω πληροφορίες
2 βίντεο της δράσης
www.youtube.com/watch?v=A8HpqBG_4zs&feature=youtu.be 
https://youtu.be/ImVqdApN7Os 
Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας
https://observatory.sustainablegreece2020.com/en/practice/
polybrabeymeno-e8elontiko-kainotomo-biwmatiko-dia8ematiko-
po.1263.html 
Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα
www.facebook.com/to.steki.EU/posts/1003684413121430 
Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ
www.facebook.com/theUNinGreek/videos/1540710732630608/
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού 
www.tourism4development2017.org/solutions/tourist-junior-
traveling-suitcase/ 
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
www.gnto.gov.gr
 

Η Δρ. Ελευθερία Γκρίμπα (Υπό-

τροφος ΙΚΥ, Ν. Ηγουμενάκη), αναπτύσσει πο-

λυσχιδή δραστηριότητα στο χώρο του τουρι-

σμού και της εκπαίδευσης. Εργάζεται επί 20 έτη 

ως στέλεχος στο Υπουργείο Τουρισμού, αλλά 

και ως εκπαιδεύτρια, μαθητών και ενηλίκων.

Η Msc Ευαγγελία Μ. Γκρίμπα 

(Υπότροφος Ιδρύματος Ωνάση, ΙΚΥ, Γ. Χαλκιό-

πουλου, PwC), αριστούχος του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, ασκεί καθήκοντα 

Ειδικής Γραμματέως στο Σύνδεσμο Υποτρό-

φων του Ιδρύματος Ωνάση και εργάζεται επί 15 

συναπτά έτη στο δημόσιο τομέα.

Φωτογραφία: ιδιωτική

Ε-mail: elgriba@hotmail.com, LinkedIn

http://www.youtube.com/watch?v=A8HpqBG_4zs&feature=youtu.be
https://youtu.be/ImVqdApN7Os
https://observatory.sustainablegreece2020.com/en/practice/polybrabeymeno-e8elontiko-kainotomo-biwmatiko-dia8ematiko-po.1263.html
https://observatory.sustainablegreece2020.com/en/practice/polybrabeymeno-e8elontiko-kainotomo-biwmatiko-dia8ematiko-po.1263.html
https://observatory.sustainablegreece2020.com/en/practice/polybrabeymeno-e8elontiko-kainotomo-biwmatiko-dia8ematiko-po.1263.html
http://www.facebook.com/to.steki.EU/posts/1003684413121430
http://www.facebook.com/theUNinGreek/videos/1540710732630608/
http://www.facebook.com/theUNinGreek/videos/1540710732630608/
http://www.tourism4development2017.org/solutions/tourist-junior-traveling-suitcase/
http://www.tourism4development2017.org/solutions/tourist-junior-traveling-suitcase/
http://www.gnto.gov.gr
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Νέες συνεργασίες στον αθλητισμό
Οι δύο αθλητικοί φορείς, ο Γερμανικός Αθλητικός Όμιλος Νέων και η 
Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας, συμμερίζονται την πεποί-
θηση ότι ο αθλητισμός αποτελεί εξαιρετικό μέσο ανταλλαγής νέων 
μεταξύ των δύο χωρών. Αντικείμενο του μεταξύ τους συμφώνου συ-
νεργασίας αποτελεί η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων αθλητικών 
συλλόγων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια ελληνογερμανική 
ανταλλαγή νέων. Η εν λόγω υποστήριξη ξεκινά με την εύρεση ενός 
κατάλληλου εταίρου στην άλλη χώρα. Αυτό το αρχικό βήμα επετεύ-
χθη για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2019, στην ελληνογερμανική 
συνάντηση εταίρων στην Κολωνία. Κατά την προετοιμασία της συνά-
ντησης, αναζητήθηκαν ενδιαφερόμενοι αθλητικοί σύλλογοι των δύο 
χωρών. Λαμβάνοντας υπόψη τα αθλήματα, τους στόχους, τις ηλικιακές 
ομάδες και τα μεγέθη των συλλόγων, εντοπίστηκαν πιθανοί εταίροι, 
οι οποίοι γνωρίστηκαν μεταξύ τους για πρώτη φορά στη συνάντηση.

Αφού ολοκληρώθηκε το πρώτο βήμα της εύρεσης εταίρων, κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης οι αθλητικοί σύλλογοι έλαβαν όλες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και την πραγματο-
ποίηση μιας ανταλλαγής νέων. Το γερμανικό Υπουργείο Οικογένειας, 
Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας και η IJAB - Ειδική Υπηρεσία 
Διεθνών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία της Γερμανίας παρείχαν ση-
μαντική ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της διαδικα-
σίας ίδρυσης του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας και τις δυνα-

τότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος για 
τη Στήριξη των Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νέων, και επιπλέον 
διοργάνωσαν ένα εργαστήριο με αντικείμενο τη γλωσσική εμψύχωση 
στις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων. Επίσης, οι συμμετέχοντες 
έλαβαν πληροφορίες αναφορικά με τις βασικές αρχές των διεθνών 
δραστηριοτήτων για τη νεολαία, τη μεθοδολογία και τη διαμόρφωση 
ενός προγράμματος, το ελληνικό και γερμανικό αθλητικό σύστημα για 
νέους αθλητές, και τη διαχείριση προγραμμάτων διεθνών ανταλλα-
γών νέων. Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που συζητήθηκε ήταν ο ρόλος 
του αθλητισμού στις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων, καθώς, εάν 
χρησιμοποιηθεί σωστά, το κοινό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για 
τον αθλητισμό μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό συνδετικό κρίκο. 
Πέρα από τα παραπάνω, οι αθλητικοί σύλλογοι είχαν τη ευκαιρία να 
σχεδιάσουν τα δικά τους προγράμματα ανταλλαγής.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης των εταίρων, υποβλήθηκαν 
13 νέες αιτήσεις προγραμμάτων για το τρέχον έτος, ενώ έχουν σχεδι-
αστεί προγράμματα και για το 2020. Δεδομένου του αυξημένου ενδι-
αφέροντος, έχει προγραμματιστεί μια νέα συνάντηση εταίρων για το 
2020, κατά την οποία θα επιδιωχθεί η δημιουργία περαιτέρω εταιρι-
κών σχέσεων μεταξύ αθλητικών συλλόγων.

Ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων στον 
τομέα του αθλητισμού 
 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, η ελληνογερμανική συνεργασία στον τομέα του νεανι-
κού αθλητισμού εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Αυτό οφείλεται σε ένα σύμφωνο συνεργασίας το 
οποίο υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2019 ανάμεσα στον Γερμανικό Αθλητικό Όμιλο Νέων (Deutsche 
Sportjugend) και στην Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας (ΕΘΝΟΑ). 

Ferdinand Rissom και Kirsten Hasenpusch

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Ο ρόλος του αθλητισμού στις 
ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων
Ο κοινός στόχος του Γερμανικού Αθλητικού Ομίλου Νέων και της 
Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας για αύξηση του αριθ-
μού των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων βασίζεται στην κοινή 
αντίληψη των αξιών στον τομέα του αθλητισμού. Ενώ τα μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης προβάλλουν συνήθως μόνο τον αθλητισμό επιδόσε-
ων, πολύ σημαντικότερο ρόλο διαδραματίζουν στις κοινωνίες των δύο 
χωρών o ερασιτεχνικός και ο νεανικός αθλητισμός. Χάρη σε αυτά, τα 
παιδιά και οι νέοι μαθαίνουν να συμπεριφέρονται δίκαια και με σεβα-
σμό ο ένας προς τον άλλον. Η νίκη και η ήττα, η τήρηση κανόνων, η 
επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και εθνικότητες, η δυνατότητα 
συμμετοχής σε δημοκρατικές δομές και, γενικότερα, ο τρόπος ζωής 
στον σύλλογο και στην κοινωνία, αποτελούν σημαντικές εμπειρίες για 
τα παιδιά και τους νέους, οι οποίες συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό 
στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Κατ’ επέκταση, ο αθλητι-
κός σύλλογος αποτελεί έναν χώρο μη τυπικής εκπαίδευσης. Σε αυτό 
το πλαίσιο, οι διεθνείς δραστηριότητες για τη νεολαία διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο. Εδώ, μακριά από τα σκαμπανεβάσματα των πολιτι-
κών σχέσεων, οι νέοι μαθαίνουν ότι δεν υπάρχει ένας και μοναδικός 
ελληνικός και ένας και μοναδικός γερμανικός πολιτισμός, αλλά ότι, 
πέρα από τα επαναλαμβανόμενα πολιτισμικά στοιχεία μιας χώρας, 
την ποικιλομορφία κάθε χώρας συνθέτουν οι πολλοί διαφορετικοί 
άνθρωποί της, με τις απόψεις, τις στάσεις, τις προτιμήσεις, τις πε-
ποιθήσεις και τον τρόπο ζωής τους. Η συμμετοχή σε μια ελληνογερ-
μανική ανταλλαγή νέων στον τομέα του αθλητισμού ανοίγει τα μάτια, 
διευρύνει τους ορίζοντες, ενισχύει την ανεκτικότητα και την ικανότητα 
ενσωμάτωσης των νέων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, στις ανταλλαγές νέων αποφεύγονται 
κατά κανόνα o ανταγωνιστικός αθλητισμός. Αντιθέτως, ο αθλητισμός 
χρησιμοποιείται ως συνδετικός κρίκος. Κοινές προπονήσεις, διαδρα-
στικά αθλητικά παιχνίδια σε συνδυασμό με γλωσσική εμψύχωση, συ-
γκρότηση μεικτών ομάδων, προπόνηση στην ξένη γλώσσα και ομαδι-
κές και βιωματικές δραστηριότητες συνιστούν έναν εξαιρετικό, εύκολο 
τρόπο για να έρθουν οι νέοι από τις δύο χώρες σε επαφή. Αυτή η πρώτη 
επαφή αποτελεί προϋπόθεση για την ακόλουθη ενίσχυση των δεσμών.

Προκλήσεις κατά τη συνεργασία
Ο συνδετικός χαρακτήρας του αθλητισμού είναι μεν ισχυρός, ωστό-
σο υπάρχουν διαφορές οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. 
Και στις δύο χώρες συναντώνται αθλητικοί σύλλογοι στους οποίους 
μπορούν να αθληθούν παιδιά και νέοι. Οι σύλλογοι αυτοί στη Γερμα-
νία λειτουργούν στις περισσότερες περιπτώσεις σε εθελοντική βάση. 
Επομένως, οι άνθρωποι οι οποίοι αφιερώνουν τον χρόνο τους για τη 
διοργάνωση μιας ελληνογερμανικής ανταλλαγής νέων είναι συνήθως 
εθελοντές. Εθελοντισμός υπάρχει και στην Ελλάδα. Ωστόσο είθισται 
οι προπονητές και προπονήτριες να ασκούν το επάγγελμά τους είτε 
ως κύρια απασχόληση είτε ως ελεύθερο επάγγελμα. Κατά συνέπεια, 
οι αθλητικοί σύλλογοι στην Ελλάδα δεν είναι πάντα κοινωφελή, μη 
κερδοσκοπικά σωματεία όπως συμβαίνει στη Γερμανία. Παρ’ όλα 
αυτά, οι διαφορετικές μορφές των ελληνικών φορέων και το διαφο-
ρετικό καθεστώς εργασίας των διοργανωτών και διοργανωτριών δεν 
επιδρούν αρνητικά, χάρη στην πεποίθηση που κρύβεται πίσω από 
το ενδιαφέρον για μια ελληνογερμανική ανταλλαγή. Δυσκολότερα 

αντιμετωπίσιμη αποδεικνύεται η διαφορά ως προς το μέγεθος των 
δύο χωρών και, κατ’ επέκταση, ως προς τον τρόπο οργάνωσης των 
αθλητικών δομών. Στην Ελλάδα υπάρχουν αθλητικοί σύλλογοι – οι 
οποίοι δρουν σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων – και αθλητικές ομο-
σπονδίες – οι οποίες δρουν σε εθνικό επίπεδο –, αλλά δεν υπάρχουν 
περιφερειακές δομές ανάμεσα στα δύο παραπάνω. Αντιθέτως στη 
Γερμανία οι αθλητικοί σύλλογοι είναι οργανωμένοι σε επίπεδο δήμων 
ή/και νομών ή/και κρατιδίων και επιπλέον ασχολούνται με διάφορα 
αθλήματα. Αυτού του τύπου οι γερμανικές δομές ενδιαφέρονται να 
πραγματοποιήσουν ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων, αλλά δυ-
σκολεύονται να βρουν κατάλληλο εταίρο, καθώς αναζητούν κάποια 
δομή η οποία θα ασχολείται επίσης με διάφορα αθλήματα. Αυτή την 
πρόκληση προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ο Γερμανικός Αθλητικός 
Όμιλος Νέων και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας. Δεν 
φαίνεται να υπάρχει μια γενικευμένη λύση, εφαρμόσιμη σε όλες τις 
περιπτώσεις, αλλά απαιτούνται μάλλον δημιουργικοί, διαφορετικοί για 
κάθε περίπτωση τρόποι επίλυσης του προβλήματος. Τέλος, σημειώ-
νεται ότι ορισμένα αθλήματα έχουν αναπτυχθεί σε πολύ διαφορετικό 
βαθμό στις δύο χώρες. Έτσι π.χ. η πάλη είναι πολύ πιο διαδεδομένη 
στην Ελλάδα σε σχέση με τη Γερμανία, ενώ το αντίστροφο συμβαίνει 
με το χάντμπολ, το οποίο είναι πολύ πιο διαδεδομένο στη Γερμανία, 
ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, σε σχέση με την Ελλάδα. Και ως προς 
αυτό το ζήτημα απαιτείται η εξεύρεση δημιουργικών λύσεων, όπως 
π.χ. η συνεργασία με παραπλήσια ή συγγενή αθλήματα.

Μια ματιά στο μέλλον
Στο άμεσο μέλλον ο Γερμανικός Αθλητικός Όμιλος Νέων και η Εθνική 
Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας θα επικεντρωθούν αρχικά στην 
περαιτέρω αύξηση του αριθμού των ελληνογερμανικών ανταλλαγών 
νέων στον τομέα του αθλητισμού. Ο στόχος είναι να μπορέσουν όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι αθλητικοί σύλλογοι να βρουν εταίρο και να διοργα-
νώσουν τις δικές τους ανταλλαγές νέων. Εάν ο αριθμός των μέτρων 
που λαμβάνονται εξακολουθήσει να εξελίσσεται τόσο θετικά και στο 
μέλλον, σε επόμενη φάση θα προσφέρονται δυνατότητες για απόκτη-
ση προσόντων και δικτύωση σύμφωνα με τις ανάγκες των αθλητικών 
συλλόγων. Σε αυτόν τον τομέα, ο Γερμανικός Αθλητικός Όμιλος Νέων 
μπορεί να αξιοποιήσει την πλούσια πείρα που έχει στη συνεργασία 
με άλλες χώρες.

Με την ίδρυση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας αναμένε-
ται να καταστεί εφικτή η επαρκής και μη γραφειοκρατική προώθηση 
των ανταλλαγών νέων και επαγγελματιών του χώρου. Στις δομές της 
κοινωνίας των πολιτών υπάρχουν δυνατότητες για επέκταση των 
ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων. Ωστόσο, και στις δύο χώρες, 
προϋπόθεση για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών αποτελεί 
η οικονομική ενίσχυση, όπως φαίνεται από την εφαρμογή του τρέ-
χοντος Ειδικού Προγράμματος για τη Στήριξη Ελληνογερμανικών 
Ανταλλαγών Νέων. Οι ανισότητες που παρατηρούνται προς το πα-
ρόν ως προς την ενίσχυση των ελληνικών και γερμανικών φορέων, 
μπορούν να εξαλειφθούν με την ίδρυση ενός Ιδρύματος Νέων. Εκτός 
από την οικονομική ενίσχυση των προγραμμάτων απαιτείται και μια 
θεσμική ενίσχυση των δομών, προκειμένου να καταστούν δυνατές οι 
εξελίξεις που περιγράφονται παραπάνω.
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Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Οικογένειας, Τρί-
της Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας, το οποίο προς το παρόν χρηματοδοτεί τις ελληνογερ-
μανικές ανταλλαγές νέων μέσω του Ειδικού Προγράμματος, και το 
οποίο χρηματοδότησε την προαναφερθείσα συνάντηση των εταίρων. 
Επιπλέον, ο Γερμανικός Αθλητικός Όμιλος Νέων ευχαριστεί την IJAB 
– Ειδική Υπηρεσία Διεθνών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία για την 
τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που περιγράφε-
ται παραπάνω.

Ο Ferdinand Rissom είναι διευθυ-

ντής του τμήματος Διεθνείς Δραστηριότητες 

για τη Νεολαία στον Γερμανικό Αθλητικό Όμιλο 

Νέων και υπεύθυνος εκεί για τις ελληνογερμα-

νικές ανταλλαγές νέων. 

Φωτογραφία: ιδιωτική

Η Kirsten Hasenpusch είναι στο δι-

οικητικό συμβούλιο του Γερμανικού Αθλητικού 

Όμιλου Νέων υπεύθυνη για την ελληνογερμα-

νική συνεργασία, μέλος της Ελληνογερμανικής 

Αντιπροσωπείας για την Υλοποίηση και Εξέλι-

ξη της Συνεργασίας στον Τομέα της Νεολαίας 

και εκπρόσωπος της Γερμανικής Εθνικής 

Επιτροπής για τις Διεθνείς Δραστηριότητες για 

τη Νεολαία. 

Φωτογραφία: dsj 
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Περιγραφή του οργανισμού EOE-ΕΘΝΟΑ και δομές
Η ιστορία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (EOE) είναι στενά 
συνδεδεμένη με την ιστορία της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώ-
νων. Η ΕΟΕ ιδρύθηκε στην Αθήνα, στις 24 Νοεμβρίου του 1894 με 
πρώτο Πρόεδρο τον τότε Διάδοχο Κωνσταντίνο. Την ίδια ημέρα διε-
ξήγαγε και την πρώτη της συνεδρίαση με θέμα την διοργάνωση των 
πρώτων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι τελικά έγιναν 
το 1896 στην Αθήνα από τις 25 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου, στο τότε 
πρόσφατα ανακαινισμένο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η ανακαίνιση αυτή 
επετεύχθη χάρη στη δωρεά 920.000 χρυσών δραχμών του Γεωργί-
ου Αβέρωφ. Πρέπει να σημειωθεί ότι από της ιδρύσεώς της και μέ-
χρι το έτος 2000, η ονομασία της ΕΟΕ στην ελληνική γλώσσα, ήταν 
«Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων» (ΕΟΑ) δεδομένου ότι ο λόγος της 
ιδρύσεώς της ήταν η διοργάνωση των Πρώτων Διεθνών Ολυμπιακών 
Αγώνων. 

Μετά την επιτυχία των Πρώτων Διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων του 
1896 και τον απόηχο των «Ολυμπίων» του Ευαγγέλη Ζάππα, δηλαδή 
των Εθνικών Ολυμπιακών Αγώνων (1859, 1870, 1875, 1888-1889), η 
ελληνική κυβέρνηση πέρασε τον πρώτο νόμο επί αθλητικών θεμάτων 

στις 10 Ιουλίου του 1899. Ο νόμος αυτός έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην 
ανάπτυξη του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού στην Ελλάδα, δεδομέ-
νου ότι καθόριζε τα μέτρα που υιοθετούσε η ελληνική κυβέρνηση για 
τη διδασκαλία και την ανάπτυξη της Φυσικής Αγωγής και γενικότερα 
του Αθλητισμού, καθώς και τις αρμοδιότητες της ΕΟΕ. Προέβλεπε 
επίσης τη διάδοση του Ολυμπιακού Πνεύματος και την ανάπτυξη των 
κάθε είδους αθλημάτων στην Ελλάδα. Εκτός από τους πρώτους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του 1896, η ΕΟΕ διοργάνωσε στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο τους πρώτους Πανελλήνιους Αγώνες το 1901 και τους Διεθνείς 
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1906. Η ΕΟΑ, μετά από σχετική 
πρόταση του Γερμανού καθηγητή Καρλ Ντίμ, διοργάνωσε την πρώτη 
Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία - με τη μορφή που τη γνωρίζουμε όλοι 
σήμερα - από την Αρχαία Ολυμπία στο Βερολίνο, με την ευκαιρία των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 1936. Η Αθήνα είχε επίσης εξασφαλίσει τη 
συγκατάθεση της ΔΟΕ να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
1914, οι οποίοι, ωστόσο, αναβλήθηκαν λόγω της διεθνούς αναταρα-
χής που οδήγησε στο ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Το 1949, η ΔΟΕ ενέκρινε ομόφωνα την ίδρυση της Διεθνούς Ολυμπι-
ακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) στην Αρχαία Ολυμπία, υπό την εποπτεία της 
ΕΟΕ, στην οποία και εμπιστεύθηκε το έργο της οργάνωσης και διοί-

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Εθνική 
Ολυμπιακή Ακαδημία και οι Ελληνογερμανικές 
Ανταλλαγές Νέων 
Μια δυναμική συνεργασία ξεκίνησε στο 3ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας στην Κολωνία της Γερ-
μανίας τον Οκτώβρη του 2018 όταν η Ντενίζ Παναγοπούλου εκπροσοπώντας την Ελληνική Ολυμπια-
κή Επιτροπή και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και ο Φέρντιναντ Ρίσομ από τον Γερμανικό Αθλητικό 
Όμιλο Νέων (Deutsche Sportjugend) συναντηθήκαν για πρώτη φορά. Τη σημασία των ελληνογερ-
μανικών ανταλλαγών νέων και κυρίως του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας για τον τομέα του 
Αθλητισμού περιγραφεί η Ντενίζ Παναγόπουλου. 

Ντενίζ Παναγοπούλου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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κησης της Ακαδημίας. Επιχορηγούμενη από την ΕΟΕ και ευρισκόμε-
νη υπό την αιγίδα της ΔΟΕ, η ΔΟΑ λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της 
ΕΟΕ στην Αρχαία Ολυμπία από το 1961, ο συνολικός δε έλεγχος της 
οργάνωσης και λειτουργίας της ανήκει στην ΕΟΕ. 

Η ΕΟΕ εργάζεται για την ανάπτυξη, προώθηση και προστασία του 
Ολυμπιακού Κινήματος, του αθλητισμού, του «ευ αγωνίζεσθαι» και 
της εξωσχολικής σωματικής αγωγής, σύμφωνα με τις αρχές του Ολυ-
μπιακού Ιδεώδους και των παραδόσεων του ελληνικού αθλητισμού. 
Ασκεί επίσης την εποπτεία των Ολυμπιακών Αθλημάτων και συνερ-
γάζεται με την Πολιτεία, καθώς και με δημόσιους και ιδιωτικούς ορ-
γανισμούς για την προώθηση υγιούς πολιτικής στο χώρο του Aθλη-
τισμού. Διαδίδει την αγάπη για τον αθλητισμό και τον σεβασμό του 
αθλητικού πνεύματος μεταξύ των νέων ανθρώπων. Οργανώνει, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες Εθνικές Ομοσπονδίες, την προετοιμασία 
των αθλητών. Προβαίνει, με αποκλειστικά δική της ευθύνη, στην τελι-
κή επιλογή των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους 
Ολυμπιακούς και στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Επίσης, η ΕΟΕ διοικεί, διαχειρίζεται και μεριμνά για τη συντήρηση 
των εγκαταστάσεών της, των παραρτημάτων τους και των περιβαλ-
λόντων δημοσίων χώρων τους, στις κάθε μορφής αθλητικές και μη 
εγκαταστάσεις που ανήκουν σε αυτήν, όπως: το Ολυμπιακό Κολυμ-
βητήριο και το Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα, το νεοκλασικό κτίριο 
της οδού Καψάλη στο Κολωνάκι (όπου στεγαζόταν η ΕΟΕ μέχρι το 
1998), τις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ και του Ολυμπιακού Μουσείου στην 
Αρχαία Ολυμπία και τέλος, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών 
(ΟΑΚΑ), στη διοίκηση του οποίου συμμετέχει δια των εκπροσώπων 
της. Μεριμνά επίσης, αφενός για την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας 
κατά τους Θερινούς και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες -της 
οποίας φέρει και την αποκλειστική ευθύνη- καθώς και στο πλαίσιο 
κάθε άλλης ανάλογης περίπτωσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
Ολομέλειάς της, και αφετέρου για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή 
των κανόνων του Ολυμπιακού Χάρτη της ΔΟΕ. 

Αρμοδιότητα της ΕΟΕ, είναι και η επιλογή της ελληνικής πόλης που 
θα θελήσει να θέσει υποψηφιότητα για την ανάληψη της διοργάνω-
σης Ολυμπιακών ή Μεσογειακών Αγώνων. Με αυτήν την αρμοδιό-
τητα υπέβαλε επισήμως στη ΔΟΕ, στις 20 Ιουνίου 1988, την υπο-
ψηφιότητα της Αθήνας για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 1996 και στις 15 Δεκεμβρίου 1995, την υποψηφιότητά της για 
τους Αγώνες του 2004. Επιπλέον, μεριμνά για τη συγγραφή, εκτύ-
πωση και διάδοση ειδικών εκδόσεων που αφορούν στην ανάπτυξη 
και προαγωγή της Ολυμπιακής Ιδέας, της ιστορίας του Ολυμπισμού, 
της εξωσχολικής φυσικής αγωγής και του αθλητισμού γενικά, καθώς 
και κάθε είδους έντυπου υλικού που αποσκοπεί στην επίτευξη των 
στόχων της ΔΟΑ.

Τέλος, εισηγείται στον/στην αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό, ο 
οποίος εποπτεύει την ΕΟΕ, τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της.

Αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αποτε-
λεί η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α) η οποία λειτουργεί ως 

το εκπαιδευτικό εργαλείο της και υλοποιεί σε συνεργασία με την ΕΟΕ 
εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικές δράσεις αθλητικού και εκ-
παιδευτικού χαρακτήρα αποσκοπώντας στη βελτίωση των φυσικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων, στην ηθική ανάπτυξη των νέων και στην 
καλλιέργεια της νόησης και της κατανόησης υψηλών ιδανικών.

Στόχοι και Δραστηριότητες της ΕΘΝΟΑ
Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία έχει ως σκοπό της τη διάδοση της 
Ολυμπιακής Παιδείας στην Ελληνική Επικράτεια, την καλλιέργεια και 
την εφαρμογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυμπι-
ακού κινήματος, τη μεταλαμπάδευση στον κόσμο της νεολαίας των 
αρχών του φίλαθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού 
και του Ολυμπιακού Ιδεώδους και του Fair Play, τη συμβολή στην 
καταπολέμηση των φαινομένων του doping και της βίας στο χώρο 
του αθλητισμού, την προώθηση της ιδέας του Αθλητισμού ως θεμε-
λιώδους κοινωνικού δικαιώματος και τη συμβολή στην ανάπτυξη του 
Ολυμπιακού εθελοντισμού.

Η ΕΘΝΟΑ υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα Ολυμπιακής Παιδεί-
ας, δίνοντας έμφαση στα παιδιά και τους νέους της Ελλάδας.       

Συνεργασία στον τομέα των Ελληνγερμανικών 
ανταλλαγών νέων, Συμμετοχή στην Ειδική Επιτρο-
πή, Συνεργασία με την Deutsche Sportjugend
Η Ελληνογερμανική Ειδική Επιτροπή έχει ως αντικείμενο να επεξερ-
γαστεί προγράμματα για τη νεολαία, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν 
το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία 
με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένεια, Τρίτης Ηλικίας, Γυναι-
κών και Νεολαίας. Η ΕΘΝΟΑ είναι μέλος από το 2017 στην Επιτρο-
πή αυτή. Μετά την γνωριμία της ΕΘΝΟΑ με τον Γερμανικό Αθλητικό 
Όμιλο Νέων (Deutsche Sportjugend) στο 3ο Ελληνογερμανικό Φό-
ρουμ Νεολαίας στην Κολωνία τον Οκτώβριο του 2018 ξεκίνησε μια 
στενή συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού και έτσι υπεγράφη ένα 
συμφωνητικό συνεργασίας στο πλαίσιο της ίδρυσης του Ελληνογερ-
μανικού Ιδρύματος Νεολαίας τον Ιανουάριο του 2019. Με την υπο-
γραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019 στη 
Κολωνία το πρώτο σεμινάριο εταίρων στον τομέα του Αθλητισμού. Το 
αποτέλεσμα ήταν 22 συνεργασίες, οι οποίες υλοποιήθηκαν εν μέρει 
ήδη το καλοκαίρι του 2019 και έπονται οι επόμενες. 

Η επόμενη συνάντηση εταίρων, έχει προγραμματιστεί για το Φεβρου-
άριο 2020 στην Ελλάδα.

Η διαδικασία προσέγγισης 
Η διαδικασία που ακολουθείται, είναι ότι κατόπιν συνεννόησης και 
συνεργασίας με τη Deutsche Sportjugend, χαράζουμε ένα κοινό χρο-
νοδιάγραμμα εκτέλεσης ενεργειών, έτσι ώστε να προηγείται η ενημέ-
ρωση των σωματείων/φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν στις 
ελληνογερμανικές ανταλλαγές. Η ΕΘΝΟΑ, ενημερώνει τις Ομοσπον-
δίες όλων των αθλημάτων, προτρέποντας τες να ενημερώσουν τα 
σωματεία της δύναμης τους γι’ αυτή τη δυνατότητα στο τομέα των 
ανταλλαγών. Όσα από τα σωματεία ενδιαφέρονται, επικοινωνούν με 
την ΕΘΝΟΑ και αφού λάβουν τις πρώτες βασικές πληροφορίες σχετι-
κά με το πρόγραμμα των ανταλλαγών, πρέπει να διερευνήσουν τη δι-
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αθεσιμότητα των αθλητών τους καθώς και ότι αφορά τη φιλοξενία των 
αθλητών στα σπίτια και άλλους σημαντικούς παράγοντες. Εφόσον εί-
ναι αποφασισμένοι να συμμετάσχουν, δηλώνουν συμμετοχή στο πρό-
γραμμα, συμπληρώνοντας μία αίτηση, την οποία η ΕΘΝΟΑ προωθεί 
στη συνέχεια στη Deutsche Sportjugend. Η Deutsche Sportjugend, 
αφότου ελέγξει το ενδιαφέρον των σωματείων που έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον από τη γερμανική πλευρά, ολοκληρώνει το ταίριασμα 
των εταίρων και στη συνέχεια διοργανώνεται ένα partnership building 
seminar, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εταίρους να γνω-
ριστούν καλύτερα μεταξύ τους και να λάβουν πληροφορίες και καθο-
δήγηση για το πώς θα πραγματοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο και 
με επιτυχία τις ανταλλαγές τους. Η διαδικασία αυτή είναι on going και 
πχ αν για κάποιο από τα σωματεία, δεν καταστεί εφικτό να βρεθεί 
εταίρος στο άθλημα του, εφόσον το σωματείο το επιθυμεί, μπορεί να 
παραμείνει στο pool για ανεύρεση εταίρου την επόμενη περίοδο.

Μια ελληνική οπτική γωνιά πάνω στην 
ελληνογερμανική συνεργασία 
Αυτή η εμπειρία και η δυνατότητα που δόθηκε μέσα από το πρόγραμ-
μα των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων στον τομέα του αθλητι-
σμού είναι πολύ σημαντική και εξαιρετικού ενδιαφέροντος γιατί δίνει τη 
δυνατότητα στους νέους των δύο χωρών να γνωριστούν μεταξύ τους 
και να περάσουν κοινό χρόνο μέσα από το άθλημα, που τους ενώνει 
και να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους. Επί της ουσίας, η πρώτη μας 
αρχική εμπειρία ήταν εξαιρετική και στέφθηκε με επιτυχία. Το ενδιαφέ-
ρον των ελληνικών σωματείων ήταν μεγάλο και μετά το σεμινάριο που 
πραγματοποιήθηκε στη Κολωνία με μεγάλο επαγγελματισμό από τη 
Deutsche Sportjugend, τον γερμανικό αθλητικό όμιλο νέων, υπήρξε 
ακόμη μεγαλύτερος ενθουσιασμός από τα σωματεία που συμμετείχαν. 
Έχουν ήδη ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα επτά ελληνογερμανικές ανταλ-
λαγές και πλέον η διαφήμιση για το πρόγραμμα μέσω mouth to mouth 
είναι πολύ μεγάλη. Μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν οι εξής ανταλλαγές: 

• 11-16 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκε η 1η ανταλλα-
γή μεταξύ του Γυναικείου τμήματος Ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ και 
της ομάδας του Schenefeld στο Αμβούργο

• 23-28 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή με-
ταξύ του τμήματος Τζούντο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλ-
λόγου με τον γερμανικό σύλλογο Judo Erster Godesberger Club 
στη Φρανκφούρτη

• 1-5 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή μεταξύ 
του ΠΑΣ Σπάρτακος της Κω με το γερμανικό σύλλογο του Ταεκ-
βοντο, Hessische Taekwondo Union στη Φρανκφούρτη

• 30 Μαΐου-4 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε η ανταλ-
λαγή μεταξύ του Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας με τον 
αντίστοιχο γερμανικό σύλλογο Κωπηλασίας, Turgenmende στο 
Βερολίνο

• 5-8 Αυγούστου 2019, πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή 
μεταξύ της Δυναμης 07 Λάρισας και της γερμανικής ομάδας 
της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Tus 1863 Aschaffenburg στο 
Aschaffenburg

• 28 Αυγούστου-5 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματο-
ποιήθηκε η ανταλλαγή μεταξύ του συλλόγου του ΠΑΟ της Ξιφα-
σκίας με το γερμανικό σύλλογο Fechtclub München στο Μόναχο 

• 17-27 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιείται η ανταλλαγή 
μεταξύ του Δημ. Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας με τον 
αντίστοιχο Όμιλο του Βερολίνου TIB Berlin 

Η μόνη πρόκληση που θα μπορούσε να αναφέρει κανείς,είναι το ότι 
μέχρι την ίδρυση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας η Ελλη-
νική Κυβέρνηση δε συμμετέχει καθόλου οικονομικά, με συνέπεια όταν 
η ελληνική πλευρά υποδέχεται τους γερμανούς εταίρους, να υπάρχει 
μια ανισομερής κατανομή στον οικονομικό προϋπολογισμό. Γεγονός 
που περιορίζει κάπως τις επιλογές που ενδεχομένως να μπορούν να 
έχουν στο πρόγραμμα στην Ελλάδα. Θεωρητικά, αυτό το φαινόμενο 
θα εξαλειφθεί με την ίδρυση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεο-
λαίας.

Ο ρόλος του οργανισμού και η προσφορά στους 
νέους του αθλητισμού στις ελληνογερμανικές 
ανταλλαγές νέων
Για το Υπουργείο η ΕΘΝΟΑ ήταν και είναι ένας ουσιαστικός εταίρος 
στη συνεργασία για τις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων στον το-
μέα του αθλητισμού, αφού έχει την προσέγγιση της μη-τυπικής εκ-
παίδευσης στα προγράμματα της και μπορούσε μέσω των επαφών 
της με τις Ομοσπονδίες των διαφόρων αθλημάτων να προσφέρει τη 
μεσολάβηση και συνεργασία. Ο αθλητισμός αποτελεί ένα μεγάλο και 
σημαντικό μέρος των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων και λόγω 
της εμπειρίας του οργανισμού με άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα 
μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση του μεσολαβητή. 

Πως ένα Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας μπο-
ρεί να υποστηρίξει τον τομέα του Αθλητισμού
Προσεχώς ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει σύντομα το Ελληνογερμα-
νικό Ίδρυμα Νεολαίας αφού τότε θα μπορεί να χρηματοδοτεί εξίσου 
και την ελληνική πλευρά για τις δραστηριότητες που σχεδιάζουν τα 
σωματεία στην Ελλάδα. Αλλά πέραν του οικονομικού σκέλους θα 
μπορεί να στηρίξει δυναμικά την προσπάθεια που υπάρχει στον το-
μέα του Αθλητισμού αφού βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον 
από τους συλλόγους. Θα μπορούσε μελλοντικά ενδεχομένως να δη-
μιουργηθεί και ένας θεσμός, ο οποίος θα φέρει πολλούς νέους από 
πολλά διαφορετικά αθλήματα πιο κοντά για κάποιες ημέρες – κάτι 
σαν «Ελληνογερμανικοί Αθλητικοί Αγώνες Νέων». 

Η Ντενίζ Παναγοπούλου είναι 

πρωταθλήτρια του τένις με πρώτες νίκες σε 

Πανελλήνιους, Βαλκανικούς, Πανευρωπαϊκούς 

και διεθνείς αγώνες και Καθηγήτρια Φυσικής 

Αγωγής στη Μέση Εκπαίδευση με πάθος και 

μεγάλη εμπειρία για την οργάνωση αθλητικών 

και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευ-

τικών προγραμμάτων για παιδιά και νέους. 

Από τον Σεπτέμβρη του 2009 εως και σήμερα 

είναι τεχνική σύμβουλος της Ελληνικής Ολυμπι-

ακής Επιτροπής.

Φωτογραφία: ιδιωτική
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Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα έγινε μάλλον ανέλπιστα: Τον 
Δεκέμβριο του 2018, μερικές χιλιάδες σύλλογοι επιτραπέζιας αντι-
σφαίρισης έλαβαν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον 
Γερμανικό Αθλητικό Όμιλο Νέων με το ερώτημα εάν θα τους ενδιέ-
φερε να κάνουν μια ανταλλαγή νέων με κάποιον ελληνικό αθλητικό 
σύλλογο. Μόνο ένας απάντησε: εγώ. Και μάλιστα χωρίς καμία ελ-
πίδα ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με 
τις περιορισμένες δυνατότητές μας. Παραδόξως από την ελληνική 
πλευρά υπήρξε μεγαλύτερη ανταπόκριση. Τουλάχιστον τρεις σύλλο-
γοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Κι αυτό παρότι οι συνολικά περίπου 160 
ελληνικοί σύλλογοι επιτραπέζιας αντισφαίρισης είναι πάρα πολύ λίγοι 
σε σχέση με αυτούς της Γερμανίας.

Έπρεπε λοιπόν να επιλέξω έναν από αυτούς τους συλλόγους, βάσει 
των προφίλ τους, τα οποία είχα στη διάθεσή μου. Τελικά επέλεξα τον 
Αθλητικό Σύλλογο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δύναμη 07 Λάρισας. 
Η επιλογή δεν έγινε τυχαία: Το πρόγραμμα του συγκεκριμένου συλ-
λόγου μου φάνηκε παραπλήσιο με αυτό του δικού μου συλλόγου, του 
Γυμναστικού και Αθλητικού Συλλόγου Aschaffenburg-Damm. Κατά 
βάση και οι δύο σύλλογοι ασχολούνται πρωτίστως με τον ερασιτε-

χνικό αθλητισμό, χωρίς ωστόσο να παραμελούν τον πρωταθλητισμό, 
ενώ οι δραστηριότητες για τη νεολαία διαδραματίζουν πολύ σημα-
ντικό ρόλο. Η Δύναμη 07 είναι ο μοναδικός σύλλογος επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης στη Λάρισα των περίπου 140.000 κατοίκων, ενώ στο 
Ασάφενμπουργκ, που έχει περίπου τον μισό πληθυσμό, υπάρχουν 
και άλλοι σύλλογοι επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Προετοιμασία για το πρόγραμμα ανταλλαγής
Το επόμενο βήμα ήταν μια Ελληνογερμανική Συνάντηση Εταίρων 
που διοργάνωσε ο Γερμανικός Αθλητικός Όμιλος Νέων τον Μάρτιο 
του 2019 στην Κολωνία. Για έξι ημέρες, οι Έλληνες και Γερμανοί 
εκπρόσωποι των υποψήφιων οργανώσεων-εταίρων που δραστηρι-
οποιούνται σε δώδεκα διαφορετικά αθλήματα, όπως τζούντο, θαλάσ-
σια σπορ, τένις κλπ., είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα ο 
ένας τον άλλον. Μάθαμε τα πάντα για τους στόχους, τα προγράμμα-
τα, τις δυνατότητες επιχορήγησης και πολλά άλλα.

Όμως, για εμένα προσωπικά, το πιο σημαντικό ήταν ότι από την 
πρώτη συνάντηση ήταν ξεκάθαρο ότι με τον υποψήφιο εταίρο Στέ-
φανο Αμπελακιώτη βρισκόμασταν στο ίδιο μήκος κύματος. Μετά την 

Γερμανοί και Έλληνες αθλητές πινγκ πονγκ 
κερδίζουν πολύ περισσότερα από πόντους, 
σετ και παιχνίδια 
 
Στο πλαίσιο ενός προγράμματος ανταλλαγής του Γερμανικού Αθλητικού Ομίλου Νέων (Deutsche 
Sportjugend), αθλητές και αθλήτριες του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δύναμη Λάρι-
σας επισκέφτηκαν για οκτώ ημέρες τη βαυαρική πόλη Ασάφενμπουργκ. Ο Albrecht Baume, επικεφαλής 
του Τμήματος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του Γυμναστικού και Αθλητικού Συλλόγου Aschaffenburg-
Damm (TuS Aschaffenburg-Damm) και βασικός διοργανωτής του προγράμματος ανταλλαγής νέων πε-
ριγράφει πώς ξεκίνησε η ελληνογερμανική συνεργασία ανάμεσα στους δύο συλλόγους και πώς η κοινή 
τους προπόνηση ένωσε την ομάδα και οδήγησε στη σύναψη φιλικών σχέσεων. 

Albrecht Baume

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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άρση των προβληματισμών μας σχετικά με τη δυνατότητα χρημα-
τοδότησης του προγράμματος, αποφασίστηκε ότι, τον Αύγουστο του 
2019 –μήνα σχολικών διακοπών τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη 
Βαυαρία–, οι αθλητές και οι αθλήτριες πινγκ πονγκ από τη Λάρισα 
θα ερχόντουσαν γι’ αρχή για οκτώ ημέρες στο Ασάφενμπουργκ. Η 
πρώτη αντεπίσκεψη, στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας συνεργασίας, 
αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί έναν χρόνο μετά.
Είχαμε επομένως σχεδόν πέντε μήνες προετοιμασίας, χρονικό δι-
άστημα το οποίο –χάρη στην υποστήριξη του Γερμανικού Αθλητι-
κού Ομίλου Νέων και ιδιαίτερα των Ferdinand Rissom και Thomas 
Weinrich– αποδείχτηκε απολύτως επαρκές. Δυστυχώς, αρκετοί νέοι 
από το Ασάφενμπουργκ δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν καθόλου ή 
συμμετείχαν μόνο για λίγες ημέρες, καθώς είχαν ήδη προγραμματίσει 
διακοπές για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Η σύνθεση των ομάδων
Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για παράδειγμα στην περίπτωση μιας ομά-
δας ποδοσφαίρου η οποία αποτελείται μόνο από μέλη του ίδιου φίλου 
και της ίδιας ηλικίας, η ομάδα από τη Λάρισα ήταν πραγματικά ετερο-
γενής: απαρτιζόταν από παιδιά, εφήβους, αλλά και νεαρές γυναίκες 
και νεαρούς άνδρες μεταξύ 11 και 25 ετών. Αυτό συνεπάγεται ότι όλοι 
αυτοί οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις της ζωής 
τους (σχολείο, κατάρτιση, σπουδές, εργασία), διαθέτουν διαφορετικές 
γλωσσικές δεξιότητες (κυρίως γνώσεις αγγλικών, αλλά όχι γερμανι-
κών) και προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο. Θεωρή-
σαμε απολύτως απαραίτητο η ομάδα της γερμανικής πλευράς να έχει 
όσο το δυνατόν παραπλήσια δομή, διότι ένας εντεκάχρονος από την 
Ελλάδα θα αισθανόταν μόνος αν βρισκόταν αποκλειστικά ανάμεσα 
σε μεγαλύτερους εφήβους, όπως ακριβώς θα συνέβαινε και με μια 
εικοσιτετράχρονη που θα βρισκόταν ανάμεσα σε δεκαεξάχρονες.

Ο προπονητής Στέφανος Αμπελακιώτης ήρθε ήδη τον Απρίλιο στο 
Ασάφενμπουργκ για μία εβδομάδα, προκειμένου να δει επί τόπου 
τις υπάρχουσες συνθήκες, να διευκρινίσει κάποια οργανωτικά θέματα 
(διαμονή, διατροφή, πιθανά σημεία του προγράμματος) και να προ-
ετοιμαστεί εκ των προτέρων για ενδεχόμενες προστριβές. Λόγω της 
πολύ ετερογενούς σύνθεσης των ομάδων, επιλέξαμε να αποφύγουμε 
την αρχικά σχεδιασμένη διαμονή σε οικογένειες υποδοχής και επιλέ-
ξαμε αντ’ αυτού τη λύση του ξενοδοχείου.

Τέσσερις μήνες αργότερα έφτασε η ώρα της ανταλλαγής. Στις 5 Αυ-
γούστου, μια μικρή αντιπροσωπεία του συλλόγου μας υποδέχτηκε 
στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης τους 17 Έλληνες φιλοξενούμε-
νους (ένα ζευγάρι γονέων ταξίδεψε με δικά του έξοδα).

Ήδη αυτή η πρώτη πολύ εγκάρδια επαφή ήταν μια θετική ένδειξη για 
το ότι η εβδομάδα που θα ακολουθούσε θα ανταποκρινόταν με το 
παραπάνω στις προσδοκίες μας.

Το κοινό άθλημα ενώνει
Ποιους στόχους είχαμε θέσει; Κοινός παρονομαστής όλων των συμ-
μετεχόντων ήταν αναμφισβήτητα η αγάπη για το πινγκ πονγκ, η οποία 
υπήρχε σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό σε κάθε συμμετέχοντα. Η 
καθημερινή κοινή προπόνηση ήταν επομένως βασικό στοιχείο του 

προγράμματος. Η από κοινού άσκηση ενός αθλήματος είναι, όπως 
έχει αποδειχθεί επιστημονικά από ερευνητές του ανθρώπινου εγκε-
φάλου, ιδανική για την έναρξη θετικών διαδικασιών που συνδέονται 
με τη δυναμική της ομάδας. Ο αθλητισμός απελευθερώνει στον εγκέ-
φαλο ουσίες-αγγελιαφόρους που μεταφέρουν μηνύματα ευφορίας, 
όπως είναι η σεροτονίνη και οι ενδορφίνες. Το πινγκ πονγκ είναι μεν 
κατά βάση ατομικό άθλημα, αλλά όταν η προπόνηση γίνεται στο πλαί-
σιο μιας ομάδας, μετατρέπεται σε ομαδικό άθλημα. Υπάρχει κοινός 
στόχος, η βελτίωση των αθλητικών δεξιοτήτων του κάθε αθλητή, και ο 
ισχυρότερος βοηθά τον πιο αδύναμο. Το ομαδικό πνεύμα ενισχύεται 
από την οξυτοκίνη και την ντοπαμίνη, τις ουσίες-αγγελιαφόρους που 
απελευθερώνονται ως ανταμοιβή μετά την επίτευξη του στόχου.

Δύο ισάξιες ομάδες
Κάθε διεθνές πρόγραμμα ανταλλαγής, όπως φυσικά και το δικό μας, 
έχει ως στόχους την αμοιβαία κατανόηση, την εξάλειψη των προκα-
ταλήψεων και των στερεοτύπων, τη δημιουργία φιλικών δεσμών, την 
εξοικείωση με τον ξένο πολιτισμό και την απόκτηση βασικών γνώσε-
ων σε μια εντελώς άγνωστη, για τους περισσότερους, γλώσσα. Και 
όλα αυτά, έχοντας υπόψη ότι, πριν από μόλις τέσσερα χρόνια, στο 
αποκορύφωμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, κατά τη διάρκεια της 
προεκλογικής εκστρατείας στην Ελλάδα η Γερμανία προβαλλόταν ως 
εχθρός! Σύντομα, η ανησυχία να μην τεθούν –για παν ενδεχόμενο– 
πολιτικά θέματα στις συζητήσεις, αποδείχθηκε αβάσιμη.

Από τη μία η μεγάλη και πλούσια Γερμανία, από την άλλη η πολύ 
μικρότερη και οικονομικά ταλαιπωρημένη Ελλάδα. Στη Γερμανία οι 
άνθρωποι που παίζουν πινγκ πονγκ σε κάποιον σύλλογο είναι πε-
ρίπου 500.000, στην Ελλάδα μόλις 2.000. Όσον αφορά το επίπεδό 
τους στο πινγκ πονγκ, οι φιλοξενούμενοι ήταν παραπάνω από ισάξιοί 
μας, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από την αρχή το ενδεχόμενο της 
αλαζονικής αντιμετώπισης.

Ξεπερνώντας τα γλωσσικά εμπόδια 
μέσα από το παιχνίδι
Πώς επικοινωνεί κανείς με ανθρώπους των οποίων τη γλώσσα δεν 
γνωρίζει; Με εξαίρεση τους νεότερους, τόσο οι Γερμανοί όσο και 
οι Έλληνες συμμετέχοντες γνώριζαν ως έναν βαθμό καλά αγγλικά. 
Εξάλλου, οι φιλοξενούμενοί μας είχαν μαζί τους τη διερμηνέα Φρύνη 
Χάμου, η οποία έχει σπουδάσει γερμανική φιλολογία. Η νεαρή καθη-
γήτρια ξένων γλωσσών δεν περιορίστηκε στην παροχή γλωσσικών 
υπηρεσιών, αλλά εντάχθηκε πλήρως στην ομάδα. Ανέλαβε επίσης 
τη διοργάνωση παιχνιδιών γλωσσικής εκμάθησης. Φυσικά, δεν θα 
μπορούσε να απαιτήσει κανείς να αποκτήσει βασικές γνώσεις μιας 
ξένης γλώσσας μέσα σε οκτώ ημέρες. Στόχος των παιχνιδιών αυτών 
ήταν να περιοριστούν το άγχος και οι αναστολές με ευχάριστο και 
διασκεδαστικό τρόπο. Το ότι μερικοί έφηβοι λίγο μετά τα παιχνίδια 
δεν δίσταζαν στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους να χρησιμοποιούν λέξεις 
της ξένης γλώσσας –γεγονός το οποίο συνοδευόταν συνήθως από 
δυνατά χαχανητά των φυσικών ομιλητών– ήταν ακριβώς αυτό που 
θέλαμε να επιτύχουμε. Επιπλέον, οι φιλοξενούμενοί μας είχαν προε-
τοιμάσει ένα πολύ χρήσιμο δίγλωσσο γλωσσάρι με λεξιλόγιο από την 
καθημερινότητα και ορολογία του πινγκ πονγκ.
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Ομοιότητες και διαφορές
Μπορεί το πινγκ πονγκ, ως κοινό χόμπι όλων των συμμετεχόντων 
να διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο, γεγονός το οποίο πιθανότατα θα 
αρκούσε από μόνο του για αξιολογηθεί θετικά η εβδομάδα, ωστό-
σο οι στόχοι του προγράμματος ανταλλαγής είναι φυσικά πολύ πιο 
φιλόδοξοι. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η εξάλειψη στερεοτύπων, η 
ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα εκάστοτε κοινωνικά προβλή-
ματα, η παρουσίαση των μελλοντικών προοπτικών και πολλά άλλα. 
Λόγω της ετερογένειας της ομάδας, υπήρχαν ασφαλώς κάποια όρια: 
ο εντεκάχρονος ενδιαφέρεται περισσότερο για την κατάσταση στο 
σχολείο της άλλης χώρας, ενώ τον φοιτητή τον απασχολούν πιθανόν 
περισσότερο οι προοπτικές σταδιοδρομίας. Από οικονομική άποψη, 
η κατάσταση δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετική στις δύο χώ-
ρες. Στην περιοχή της Λάρισας, η οποία είναι μια αγροτική περιοχή, 
το μέσο καθαρό εισόδημα ανέρχεται σε περίπου 600 ευρώ, ένα ει-
σόδημα το οποίο δεν επαρκεί για να ζήσει κανείς ούτε στην Ελλάδα. 
Στη Γερμανία υπάρχει φόβος απέναντι στον κίνδυνο της φτώχειας 
των ηλικιωμένων, τη στιγμή που στην Ελλάδα ο φόβος αυτός έχει 
γίνει εδώ και καιρό πραγματικότητα. Χωρίς τη στήριξη των παιδιών 
τους, ορισμένοι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν να πεθάνουν κυριολεκτικά 
από την πείνα. Αλλά και η υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα δεν 
συγκρίνεται με αυτή της Γερμανίας. Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις αυτά τα 
δύσκολα θέματα επανέρχονταν συνεχώς. Εντυπωσιακή ήταν ωστό-
σο, για εμάς τους Γερμανούς, η διάχυτη αισιοδοξία των φιλοξενού-
μενών μας.

Οι Έλληνες φίλοι εξερευνούν το 
Ασάφενμπουργκ και τη γύρω περιοχή
«Η πόλη του Ασάφενμπουργκ είναι πανέμορφη!» Εμείς οι κάτοικοι 
του Ασάφενμπουργκ είμαστε συνηθισμένοι στα πολλά πάρκα, στο 
αναγεννησιακό κάστρο, στην παλιά πόλη και στο Pompejanum, το 
αντίγραφο ρωμαϊκού αρχοντικού της Πομπηίας, κι επομένως δεν τα 
εκτιμούμε, οι φιλοξενούμενοί μας όμως τα αντιμετώπισαν με πολύ εν-
θουσιασμό. Η Δήμαρχος του Ασάφενμπουργκ Jessica Euler υποδέ-
χτηκε την ομάδα στο Δημαρχείο τονίζοντας πόσο ανοικτή είναι η πόλη 
στον κόσμο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης.

Στο πλαίσιο ενός «GPS-Rallye», δηλαδή ενός κυνηγιού θησαυρού 
με χρήση GPS, χωριστήκαμε σε μικτές ομάδες, με συμμετέχοντες και 
από τις δύο χώρες, και μάθαμε μεταξύ άλλων για την παλαιότερη και 
νεότερη ιστορία της Γερμανίας. Δεν παραλείψαμε να επισκεφτούμε τη 
συναγωγή που καταστράφηκε στο Τρίτο Ράιχ και τους «λίθους μνή-
μης» που διατηρούν ζωντανή την ανάμνηση των Εβραίων συμπολι-
τών μας οι οποίοι δολοφονήθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Εκτός των άλλων, επισκεφτήκαμε το περιβαλλοντικό κέντρο στο γει-
τονικό Σπέσαρτ. Εκεί, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν 
από κοντά τη χλωρίδα και την πανίδα μιας γερμανικής ορεινής πε-
ριοχής.

Στο ελληνογερμανικό πινγκ πονγκ 
υπήρχαν μόνο νικητές
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ήταν για όλους τους συμμετέχοντες 
μια πολύ γεμάτη και από κάθε άποψη επιτυχημένη εβδομάδα. Η ιδέα 
του να βασιστούμε στο ότι η κοινή προπόνηση θα ένωνε την ομάδα 
λειτούργησε απόλυτα. Κατά συνέπεια δεν χρειάστηκε να ληφθούν 
περαιτέρω μέτρα για να ενισχυθεί η δυναμική της ομάδας. Σε προ-
σωπικό επίπεδο προέκυψαν αρκετές φιλίες, οι οποίες καλλιεργού-
νται περαιτέρω μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι ποικίλες 
δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε πρόσφεραν στους φιλοξε-
νούμενούς μας –όπως μου επιβεβαίωσαν επανειλημμένα– όχι μόνο 
διασκέδαση αλλά και γνώσεις για μια γερμανική κωμόπολη, την ιστο-
ρία της, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Ως βασικός διοργανωτής, 
πήρα μεγάλη χαρά από τη δήλωση μιας μητέρας: «Τα παιδιά μας δεν 
θα ξεχάσουν ποτέ αυτή τη βδομάδα!».

Albrecht Baume (62 ετών), ενεργός 

αθλητής επιτραπέζιας αντισφαίρισης εδώ 

και 49 χρόνια, επικεφαλής του Τμήματος 

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του Γυμναστικού 

και Αθλητικού Συλλόγου Aschaffenburg-Damm 

από το 2007. Κάτοχος του βραβείου εθελο-

ντισμού του Δήμου του Ασάφενμπουργκ στον 

τομέα των δραστηριοτήτων για τη νεολαία. 

Μερικώς απασχολούμενος ως αθλητικός 

συντάκτης. 
Φωτογραφία: ιδιωτική 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Σε αυτό το σημείο αναλαμβάνει δράση η γλωσσική εμψύχωση, προ-
κειμένου να βοηθήσει τους νέους να γνωριστούν και να έρθουν κοντά. 
Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1990 από το Γαλλο-
γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και από τότε έχει υιοθετηθεί και από άλλα 
διμερή ιδρύματα νεολαίας και κέντρα συντονισμού ανταλλαγών νέων, 
καθώς και από βασικούς παράγοντες των διεθνών δραστηριοτήτων 
για τη νεολαία, και έχει προσαρμοστεί στις εκάστοτε ομάδες-στόχους 
(μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Γερμανοπολωνικό Ίδρυμα Νεολαί-
ας, το Tandem – Κέντρο Συντονισμού Γερμανοτσεχικών Ανταλλαγών 
Νέων, το Ίδρυμα Ρωσογερμανικών Ανταλλαγών Νέων, το ConAct – 
Κέντρο Συντονισμού Γερμανοϊσραηλιτικών Ανταλλαγών Νέων και ο 
Γερμανικός Αθλητικός Όμιλος Νέων). Στο πλαίσιο της συμφωνίας ανά-
μεσα στα αρμόδια υπουργεία της Ελλάδας και της Γερμανίας, αποφα-
σίστηκε ήδη το 2017 η υιοθέτηση της μεθόδου της γλωσσικής εμψύ-
χωσης και η εφαρμογή της στις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων.

Γιατί γλωσσική εμψύχωση;
Η γλωσσική εμψύχωση επιτρέπει στους συμμετέχοντες σε μια συ-
νάντηση νέων να εκφράσουν εύκολες λέξεις και σύντομες φράσεις 
στη γλώσσα της χώρας-εταίρου. Σε αντίθεση με το σχολικό μάθημα, 
στόχος εδώ δεν είναι η εκμάθηση της ξένης γλώσσας με τη γραμμα-
τική της δομή. Στο επίκεντρο της γλωσσικής εμψύχωσης βρίσκεται η 

άμεση χρήση της γλώσσας από τους νέους. Οι νέοι μαθαίνουν λέξεις 
τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης, προκειμένου π.χ. να ρωτήσουν ο ένας τον άλλο τι κάνει, να 
μάθουν για τα χόμπι του, να ζητήσουν το μπουκάλι με το νερό την 
ώρα του φαγητού ή να πραγματοποιήσουν κοινές δραστηριότητες. 
Σε αντίθεση με το σχολείο, εδώ τα λάθη δεν έχουν σημασία. Επίσης, 
σε αντίθεση με ό,τι ίσως ισχύει στο σχολείο, προέχει η διασκέδαση. 
Η γλώσσα διδάσκεται μέσα από παιχνίδια και ασκήσεις, τα οποία 
εντάσσονται σε ομαδικό, θεατρικό ή βιωματικό παιδαγωγικό πλαίσιο. 
Στόχος των παιχνιδιών είναι να γίνουν φυσική αφορμή για παραγω-
γή λόγου μεταξύ των συμμετεχόντων, να αποτελέσουν κίνητρο για 
επικοινωνία, να μειώσουν τον φόβο της ομιλίας, και να αναδείξουν 
διαφορετικούς δίαυλους επικοινωνίας. Τα παιχνίδια της γλωσσικής 
εμψύχωσης προκαλούν το ενδιαφέρον για τους συμμετέχοντες από 
την άλλη χώρα και για τον πολιτισμό τους. Επιπλέον, ενισχύουν ση-
μαντικά τη δυναμική των ομάδων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Τα πρώτα βήματα της ελληνογερμανικής 
γλωσσικής εμψύχωσης
Η αρχή έγινε στο πλαίσιο ενός ελληνογερμανοτσεχικού προγράμμα-
τος για συμβούλους νέων το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμ-
βριο του 2017 στο Βερολίνο και στο οποίο συμμετείχαν ειδικοί από 

Η γλωσσική εμψύχωση στο πλαίσιο των 
ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων 
 
Από το 2016, το Ειδικό Πρόγραμμα για τη Στήριξη των Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νέων και 
Συμβούλων Νέων του γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών 
και Νεολαίας στηρίζει τις ελληνογερμανικές συναντήσεις νέων. Στόχος των συναντήσεων είναι πάντο-
τε η από κοινού συμμετοχή των νέων σε δράσεις και η μεταξύ τους γνωριμία κατά τη διάρκειά τους. 
Παρ΄ όλα αυτά, συχνά οι νέοι φοβούνται και είναι επιφυλακτικοί στο να προσεγγίσουν και να συνανα-
στραφούν τους νέους από τη χώρα-εταίρο. Η στάση τους αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την ξένη 
γλώσσα.

Bettina Wissing

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΜΨΥΧΩΣΗ

https://www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen/fortbildung-zur-sprachanimation.html
https://www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen/fortbildung-zur-sprachanimation.html
https://www.dpjw.org/publikationen/sprache/
https://www.dpjw.org/publikationen/sprache/
http://www.jazykova-animace.info/de/
http://www.jazykova-animace.info/de/
https://www.stiftung-drja.de/de/organisieren/sprachanimation.html
https://www.conact-org.de/fileadmin/user_upload/pdf/Da_faellt_mir_ein_Stein_Deutsch.pdf
https://www.conact-org.de/fileadmin/user_upload/pdf/Da_faellt_mir_ein_Stein_Deutsch.pdf
https://www.dsj.de/news/artikel/bewegte-sprachanimation-2/
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την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Τσεχία. Στο πρόγραμμα, το οποίο 
διοργανώθηκε από το Tandem – Κέντρο Συντονισμού Γερμανοτσε-
χικών Ανταλλαγών Νέων σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία 
Διεθνών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία της Ομοσπονδιακής Δημο-
κρατίας της Γερμανίας (IJAB), οι σύμβουλοι νέων εξοικειώθηκαν με 
τις έννοιες της γλωσσικής εμψύχωσης από το Tandem, το Γερμανο-
πολωνικό και το Γαλλογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και επιπλέον έμα-
θαν για τη γλωσσική εμψύχωση εν κινήσει του Γερμανικού Αθλητικού 
Ομίλου Νέων, αλλά και για τη γλωσσική εμψύχωση σε συναντήσεις 
νέων χωρίς αποκλεισμούς, όπως πραγματοποιείται από τη γερμανι-
κή οργάνωση Kreisau-Initiative e.V.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε επίσης στις ουσιαστικές διαφορές ως 
προς τον τρόπο προσέγγισης της γλωσσικής εμψύχωσης από τις δι-
άφορες οργανώσεις, π.χ. όσον αφορά την κατάρτιση των γλωσσικών 
εμψυχωτών, το απαιτούμενο γλωσσικό επίπεδο, καθώς και τις δυνα-
τότητες οικονομικής υποστήριξης για την εφαρμογή της γλωσσικής 
εμψύχωσης στο πλαίσιο των συναντήσεων νέων. Στο τέλος του προ-
γράμματος τέθηκαν στους συμμετέχοντες διάφορα ερωτήματα: Ποιες 
είναι οι ιδιαιτερότητες των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων και 
πώς μπορούν να ληφθούν υπόψη; Τι ικανότητες θα πρέπει να έχουν 
οι γλωσσικοί εμψυχωτές στις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων και 
ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος τους στην ομάδα που ηγείται του 
προγράμματος; Ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα για την 
ανάπτυξη της γλωσσικής εμψύχωσης στις ελληνογερμανικές ανταλ-
λαγές νέων; Το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν σύμφωνο σχετικά 
με τη μεγάλη αξία της μεθόδου, καθώς και σχετικά με το γεγονός ότι 
η γλωσσική εμψύχωση έχει νόημα να συμπεριληφθεί από νωρίς στην 
ελληνογερμανική συνεργασία και να προσαρμοστεί στο ελληνογερ-
μανικό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Ελληνογερμανική Αντιπροσωπεία 
για την Υλοποίηση και Ανάπτυξη της Συνεργασίας στον Τομέα της 
Νεολαίας αποφάσισε το 2017 να δημιουργήσει μια ομάδα εργασί-
ας για τη γλωσσική εμψύχωση στο πλαίσιο των ελληνογερμανικών 
ανταλλαγών νέων, την οποία συντονίζει η Ειδική Υπηρεσία Διεθνών 
Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας (IJAB) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης.

Η ομάδα εργασίας για τη γλωσσική εμψύχωση 
στο πλαίσιο των ελληνογερμανικών ανταλλαγών 
νέων ξεκίνησε τις εργασίες της το 2018
Στην ομάδα εργασίας για τη γλωσσική εμψύχωση στο πλαίσιο των 
ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων προσκλήθηκαν Έλληνες και 
Γερμανοί σύμβουλοι νέων οι οποίοι ασχολούνται με τη διοργάνωση 
ελληνογερμανικών συναντήσεων νέων ή/και έχουν στενή σχέση με 
το συγκεκριμένο πεδίο. Η ομάδα εργασίας πραγματοποίησε δύο συ-
ναντήσεις διάρκειας τεσσάρων ημερών έκαστη, τον Απρίλιο και τον 
Νοέμβριο του 2018, με την υποστήριξη των εκπαιδευτών Elżbieta 
Kosek (Kreisau-Initiative e.V.) και Sebastian Maas (Interkulturelles 
Netzwerk e.V.). Μετά από μια σε βάθος συζήτηση αναφορικά με τους 
στόχους και την εφαρμογή της γλωσσικής εμψύχωσης στις διάφορες 
φάσεις μιας συνάντησης νέων, στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε 
η ανάπτυξη και η προσαρμογή παιχνιδιών γλωσσικής εμψύχωσης 
ειδικά για τις ελληνογερμανικές συναντήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο συ-

ζητήθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για τις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων σε συνάρτηση με 
το περιεχόμενο του Ειδικού Προγράμματος του 2017. Εμφανείς είναι 
πρώτα απ’ όλα οι διαφορές ως προς το αλφάβητο. Ενώ οι Έλληνες 
νέοι κατά κανόνα γνωρίζουν ήδη, από το μάθημα των αγγλικών στο 
σχολείο, το λατινικό αλφάβητο, το ελληνικό αλφάβητο συχνά προκα-
λεί σύγχυση στους Γερμανούς νέους που πραγματοποιούν μια συνά-
ντηση στην Ελλάδα και ενισχύει την αίσθηση ότι δεν θα μπορέσουν 
να επικοινωνήσουν στην ξένη γλώσσα. Ως εκ τούτου, η ομάδα σχε-
δίασε μερικά παιχνίδια τα οποία επιτρέπουν μια πρώτη εξοικείωση 
με το ελληνικό αλφάβητο. Ένας ακόμη εύκολος και γρήγορος τρόπος 
προσέγγισης της γλώσσας της χώρας-εταίρου είναι η ενασχόληση 
με τους διεθνισμούς. Αν, για παράδειγμα, οι νέοι ξεκινήσουν να συ-
ζητούν για τα αγαπημένα τους σχολικά μαθήματα, γρήγορα θα δια-
πιστώσουν ότι πολλά μαθήματα ακούγονται παρόμοια στα ελληνικά 
και τα γερμανικά. Και αυτό, η διαπίστωση δηλαδή ότι καταλαβαίνουν 
ήδη πολλές λέξεις της άλλης γλώσσας, συμβάλλει στην άρση των 
αρχικών φραγμών.

Τα παιχνίδια που σχεδιάστηκαν από την ομάδα εργασίας δοκιμάστη-
καν έπειτα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, από τους συμμετέχο-
ντες σε συναντήσεις νέων και στη συνέχεια, το φθινόπωρο, αξιολογή-
θηκαν από κοινού, προσαρμόστηκαν και βελτιώθηκαν.

Συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη της ομάδας 
εργασίας το 2019
Για να γίνει ευρύτερα γνωστή η γλωσσική εμψύχωση στο πλαίσιο των 
ελληνογερμανικών συναντήσεων και να μπορέσουν να σχεδιαστούν 
ακόμη περισσότερα παιχνίδια, το 2019 συγκροτήθηκε μια νέα ομάδα 
εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα εργασίας για τη γλωσσική 
εμψύχωση στο πλαίσιο των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων 
επέκτεινε το δίκτυο της μεθόδου στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Ως 
προς το περιεχόμενο, αυτή τη χρονιά τέθηκαν νέες προτεραιότητες 
οι οποίες προέκυψαν από την εμπειρογνωμοσύνη των μελών της 
ομάδας εργασίας. Έτσι, εισήχθησαν θεατροπαιδαγωγικά στοιχεία, 
στοιχεία παιδαγωγικής με επίγνωση της πολυμορφίας, καθώς και η 
γλωσσική εμψύχωση εν κινήσει για τον τομέα του αθλητισμού. Τα ζη-
τήματα ένταξης στο πλαίσιο της γλωσσικής εμψύχωσης συζητήθηκαν 
κατά προτεραιότητα στη δεύτερη συνάντηση της ομάδας εργασίας 
στην Κέρκυρα, η οποία επηρεάστηκε και από τον τόπο διεξαγωγής 
της, το Διεθνές Κέντρο για την Ένταξη και τις Ελληνογερμανικές 
Ανταλλαγές Wilde Rose. Εκεί, τα μέλη της ομάδας εργασίας σκέφτη-
καν πώς θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τα παιχνίδια γλωσσικής 
εμψύχωσης, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες με τις ιδιαίτερες ανάγκες 
τους να μπορούν να συμμετάσχουν ισότιμα. Ο τόπος πραγματοποί-
ησης της συνάντησης έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να 
εστιάσουν σε παιχνίδια τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν σε 
εξωτερικό χώρο ακόμη και κάτω από τις υψηλές θερμοκρασίες του 
ελληνικού καλοκαιριού. Διότι και αυτό αποτελεί μέρος της πραγματι-
κότητας πολλών ελληνογερμανικών συναντήσεων.

Και αυτή η δεύτερη ομάδα εργασίας κατέληξε σε μια ποικιλία προτά-
σεων για παιχνίδια γλωσσικής εμψύχωσης, τα οποία δοκιμάστηκαν 
στο πλαίσιο συναντήσεων νέων και αξιολογήθηκαν από κοινού. Με 
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αυτόν τον τρόπο εμπλουτίστηκε η συλλογή των ελληνογερμανικών 
παιχνιδιών γλωσσικής εμψύχωσης.

Ενημερωτικό έντυπο με θέμα τα παιχνίδια 
γλωσσικής εμψύχωσης για τις ελληνογερμανικές 
συναντήσεις νέων
Τα σημαντικότερα στοιχεία της συλλογής με τα δοκιμασμένα παιχνί-
δια γλωσσικής εμψύχωσης θα απαρτίσουν το περιεχόμενο ενός ενη-
μερωτικού εντύπου το οποίο πρόκειται να συνταχθεί ως αποτέλεσμα 
των εργασιών της ομάδας εργασίας για τη γλωσσική εμψύχωση. Το 
έντυπο αυτό θα μπορούν μελλοντικά να το χρησιμοποιούν οι υπεύ-
θυνοι των ελληνογερμανικών συναντήσεων νέων. Πέρα από πλήθος 
παιχνιδιών στο έντυπο θα περιλαμβάνονται συνοπτικά τα βασικά χα-
ρακτηριστικά της γλωσσικής εμψύχωσης, καθώς και οι δυνατότητες 
εφαρμογής της. Το έντυπο θα μπορεί στη συνέχεια να χρησιμεύσει 
ως βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της γλωσσικής εμψύχωσης 
από το μελλοντικό Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας.

Χαρακτηριστικά της ελληνογερμανικής 
γλωσσικής εμψύχωσης
Από το πρώτο πρόγραμμα για συμβούλους νέων του 2017, καθώς και 
κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των ομάδων εργασίας τα δύο επό-
μενα χρόνια, αποκρυσταλλώθηκαν ορισμένες απόψεις οι οποίες είναι 
χαρακτηριστικές για το ελληνογερμανικό πλαίσιο. Το πρώτο θέμα συ-
ζήτησης των ομάδων εργασίας ήταν η απόδοση του γερμανικού όρου 
«Sprachanimation», ο οποίος, μετά από μακρά συζήτηση και εντατικές 
ανταλλαγές απόψεων αναφορικά με τον στόχο και την ουσία του όρου 
αποδόθηκε τελικά με τον ελληνικό όρο «γλωσσική εμψύχωση».

Ένα άλλο θέμα συζήτησης προέκυψε από το γεγονός ότι στην ελληνι-
κή πλευρά των προγραμμάτων ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων 
εμπλέκονται συχνά καθηγητές και καθηγήτριες γερμανικής γλώσσας. 
Στη γερμανική πλευρά συναντώνται ως επί το πλείστον σύμβουλοι 
νέων ή επαγγελματίες από τον χώρο της άτυπης εκπαίδευσης. Για 
την ομάδα εργασίας για τη γλωσσική εμψύχωση αυτό σήμαινε ότι η 
μέθοδος έπρεπε να προσεγγιστεί από διαφορετικές σκοπιές, και συ-
γκεκριμένα αφενός από τη σκοπιά της άτυπης εκπαίδευσης και αφε-
τέρου από τη σκοπιά της τυπικής εκπαίδευσης. Αυτό κατέστη σαφές 
σε διάφορες συζητήσεις, για παράδειγμα στη συζήτηση για το θέμα 
της επιλογής των προς διδασκαλία λεξικών πεδίων ή στη συζήτηση 
σχετικά με τις γνώσεις ξένων γλωσσών των γλωσσικών εμψυχωτών.
Αναλυτικά συζητήθηκε και το θέμα της κατηγοριοποίησης των παιχνι-
διών γλωσσικής εμψύχωσης. Το αρχικό ερώτημα σχετικά με τον τρό-
πο με τον οποίο θα έπρεπε να κατηγοριοποιηθούν τα παιχνίδια, ώστε 
να είναι πιο εύκολο για τους γλωσσικούς εμψυχωτές να εντοπίσουν 
ένα κατάλληλο παιχνίδι για μια συγκεκριμένη περίσταση ή φάση της 
συνάντησης νέων, οδήγησε σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με τους 
στόχους των παιχνιδιών και τις φάσεις της συνάντησης στις οποίες 
θα ταίριαζαν. Επιπλέον, συμφωνήθηκε οι επιμέρους δραστηριότητες 
να ονομάζονται «παιχνίδια» και όχι «μέθοδοι», όπως συνηθίζεται εν 
μέρει στο πλαίσιο διμερών συναντήσεων μεταξύ άλλων χωρών.

Προοπτικές
Με την ομάδα εργασίας για τη γλωσσική εμψύχωση στο πλαίσιο των 
ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων τέθηκαν σωστές βάσεις για τον 
σχεδιασμό της ελληνογερμανικής συνεργασίας στον τομέα της νεο-
λαίας και για την ανάπτυξη των συναντήσεων νέων. Δημιουργήθηκε 
ένα δίκτυο δραστήριων εταίρων με μεγάλο ενδιαφέρον να υποστηρί-
ξουν την ανάπτυξη του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας ως 
προς το περιεχόμενό του, με στόχο να ενισχύσουν, πέρα από την 
προοπτική χρηματοδότησης, και τον σχεδιασμό του περιεχομένου 
της ελληνογερμανικής συνεργασίας. Για τους παραπάνω λόγους, κρί-
νεται επιθυμητή η περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου δικτύου 
γλωσσικής εμψύχωσης μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, της από 
κοινού ανάπτυξης παιχνιδιών και της κατάρτισης.

Εξίσου επιθυμητή κρίνεται η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
ομάδας εργασίας για τη γλωσσική εμψύχωση, η προώθηση της με-
θόδου στον χώρο και η ανάπτυξη πρακτικών κατάρτισης για γλωσσι-
κούς εμψυχωτές, καθώς και η οικονομική ενίσχυση της χρήσης γλωσ-
σικών εμψυχωτών από το μελλοντικό Ίδρυμα Νεολαίας.

Πολύ ευχάριστο είναι το γεγονός ότι τα διμερή ιδρύματα νεολαίας και 
τα κέντρα συντονισμού ανταλλαγών νέων, τα οποία έχουν ήδη υπο-
στηρίξει την ελληνογερμανική γλωσσική εμψύχωση στα πρώτα της 
βήματα, επιδεικνύουν μεγάλη προθυμία και ενδιαφέρον να συνεχί-
σουν τη συνεργασία για αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών, σκέψη και 
περαιτέρω εξέλιξη.

Η Bettina Wissing είναι συντονί-
στρια του Κέντρου Γλωσσών της IJAB. 
Παρακολουθεί το θέμα της εξέλιξης της 
ελληνογερμανικής γλωσσικής εμψύχω-
σης από τα πρώτα του βήματα το 2017.
Φωτογραφία: IJAB
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Η ομάδα εργασίας γλωσσικής εμψύχωσης 
Προσωπικά είχα την τύχη και τιμή να αποτελέσω μέλος της δεύτε-
ρης ομάδας εργασίας για τη γλωσσική εμψύχωση στις ελληνογερ-
μανικές ανταλλαγές νέων που πρόκειται για μία συνεργασία μεταξύ 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων της Ελλάδας και της IJAB – Ειδική Υπηρεσία Διεθνών 
Κοινωνικομορφωτικών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαίας της ΟΔ της 
Γερμανίας με την επιχορήγηση του Ομοσπονδιακού Υπουργείου 
Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Γερμανίας. 
Αυτή η δεύτερη ομάδα εργασίας συναντήθηκε δύο φορές, αρχές Ιου-
λίου 2019 στο Βερολίνο και αρχές Σεπτεμβρίου 2019 στην Κέρκυρα. 
Πρόκειται για μία ομάδα εργασίας που αποτελούταν συνολικά από 
δώδεκα συμμετέχοντες, που εκπροσωπούσαν ισόποσα και τις δύο 
χώρες, καθώς και από δύο γλωσσικούς εμψυχωτές, τον Ερρίκο Κα-
ρανικόλα και τη Ρίτα Λουμίτες. Η ομάδα ενέργησε υπό την καθοδή-
γηση της Bettina Wissing (IJAB), της Natali Πεταλά-Weber (IJAB) και 
της Αναστασίας Πρωτοψάλτη (εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματεί-
ας Νέας). Αξίζει να σημειωθεί πως όλοι οι συμμετέχοντες είχαν ήδη 
εμπειρία είτε όσον αφορά τη σύσταση του Ελληνογερμανικού Ιδρύ-
ματος Νεολαίας είτε γενικότερα την ενασχόληση με τους νέους, με 

αποτέλεσμα να συνεισφέρουν σε ένα αξιόλογο αποτέλεσμα στο τέλος 
της ομάδας εργασίας.

Νέα παιχνίδια για τις ελληνογερμανικές 
ανταλλαγές νέων 
Όσον αφορά την πρώτη συνάντηση της ομάδας στο Βερολίνο συ-
ζητήθηκε γενικότερα η έννοια της γλωσσικής εμψύχωσης, δίνοντας 
έμφαση τόσο στους στόχους της όσο και στις κατηγορίες παιχνιδιών. 
Εν συνεχεία συσχετίστηκε με τις γερμανοελληνικές ανταλλαγές και 
τέθηκε στο επίκεντρο ο ρόλος του γλωσσικού εμψυχωτή. Στόχος 
αυτής της ομάδας εργασίας ήταν να δημιουργηθούν νέα παιχνίδια 
γλωσσικής εμψύχωσης, τα οποία μελλοντικά θα μπορέσουν να χρη-
σιμοποιηθούν στις γερμανοελληνικές ανταλλαγές νέων. Τα παιχνίδια 
αυτά δημιουργήθηκαν σε υποομάδες των συμμετεχόντων και αφορ-
μίστηκαν είτε από παιχνίδια που ήδη υπάρχουν σε άλλα ιδρύματα 
νεολαίας, όπως στο Γαλλογερμανικό και στο Γερμανικοπολωνικό 
Ίδρυμα Νεολαίας όσο και στις Γέρμανο-Τσεχικές και Γερμανο-Ρω-
σικές ανταλλαγές νέων, προσαρμοσμένα φυσικά στις δύο σχετικές 
γλώσσες, είτε από άλλους χώρους όπως π.χ. της θεατροπαιδαγωγι-
κής. Εν συνεχεία παρουσιάστηκαν και επεξεργάστηκαν υπό διάφορα 

Μια ελληνική ματιά στην ομάδα εργασίας 
Γλωσσική Εμψύχωση στις Ελληνογερμανικές 
Ανταλλαγές Νέων 
 
Η Μελίνα Βούρη συνεργάστηκε το 2019 για πρώτη φορά με άλλους ειδικούς από την Ελλάδα, αλλά 
και από τη Γερμανία στον τομέα της γλωσσικής εμψύχωσης για τις ελληνογερμανικές ανταλλαγές 
νέων. Με τη συμμετοχή της συνέβαλε στη δημιουργία νέων παιχνιδιών για την προώθηση διαπολιτι-
σμικών και γλωσσικών στοιχείων σε ανταλλαγές νέων, ενώ με την εμπειρία της στα μαθήματα Γερμα-
νικών με νέους και νέες από την Ελλάδα συμβούλευσε την ομάδα εργασίας σχετικά με την μετεξέλιξη 
της μεθόδου αυτής, ώστε να αρμόζει στις ανάγκες των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων.

Μελίνα Βούρη
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πρίσματα όπως π.χ. της ενσωμάτωσης και τέλος, προσπαθήσαμε 
να κατηγοριοποιήσουμε τα παιχνίδια σύμφωνα με τους στόχους τους 
(άρση αναστολών, υποστήριξη γνωριμίας, προώθηση επικοινωνίας 
και προώθηση δυναμική της ομάδας).

Γλωσσική εμψύχωση με αθλητισμό 
κι ενσωμάτωση
Στο διάστημα αυτής της συνάντησης υπήρξαν και επισκέψεις από 
δύο ειδικούς με αξιόλογο έργο στις ανταλλαγές νέων. Αρχικά μέσω 
του Florian Pfeifer, μέλος του γερμανικού αθλητικού ομίλου νέων, 
ενημερωθήκαμε σχετικά με την «κινούμενη» γλωσσική εμψύχωση, 
πώς δηλαδή μπορεί να συνδυαστεί η γλωσσική εμψύχωση και με 
κινητικά παιχνίδια στον αθλητισμό, δοκιμάζοντας κάποια από αυτά 
στην πράξη. Μέσω της Elżbieta Kosek, από το σύλλογο Kreisau-
Initiative e.V., δόθηκε έμφαση στην παιδαγωγική της ενσωμάτωσης 
και της διαφορετικότητας και τέθηκε δεδομένο πως θα πρέπει κατά 
τον σχεδιασμό των παιχνιδιών να λαμβάνεται υπόψη και η συμμετο-
χή ανθρώπων με διάφορες δυσκολίες είτε σωματικές, είτε νοητικές, 
κοινωνικές κ.λ.π.

Εφαρμογή, αξιολόγηση, προσαρμογή 
Στη δεύτερη συνάντηση μας στην Κέρκυρα ακολούθησε μία συζήτη-
ση σχετικά με την παρουσίαση των παιχνιδιών που δημιουργηθήκαν 
στην πρώτη συνάντηση και που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
χρησιμοποιήθηκαν σε ανταλλαγές νέων από τους συμμετέχοντες. 
Επρόκειτο για μία εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή από-
ψεων, καθώς μερικά από τα παιχνίδια δοκιμάστηκαν στην πράξη 
και έτσι σχολιάστηκαν κάποιες αντιδράσεις νέων σε συνδυασμό με 
κάποιες παραλλαγές και προτάσεις βελτίωσης. Εν συνεχεία, στό-
χος και αυτής της συνάντησης ήταν η δημιουργία νέων παιχνιδιών, 
απλά αυτή τη φορά δόθηκαν ως αφορμή κάποια σενάρια ως μελέτες 
περίπτωσης, σύμφωνα με τα οποία θα έπρεπε τα παιχνίδια να ανή-
κουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες, καθώς και να ληφθούν υπόψη 
πως κάποιοι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες π.χ. 
όρασης, κινητικότητας κ.λπ. Επομένως όλα τα παιχνίδια είχαν ως 
στόχο την ενσωμάτωση και εν συνεχεία όλα τα υπόλοιπα κριτήρια. 
Μετά τη δημιουργία, λοιπόν, των έξι νέων παιχνιδιών ακολούθησε 
και πάλι η δοκιμή τους καθώς και η αξιολόγησή τους. Σημαντικό 
ρόλο βέβαια έπαιξε το γεγονός πως η φιλοξενία μας στην Κέρκυρα 
έγινε στον ξενώνα διαπολιτισμικής ενσωμάτωσης «Άγριο Ρόδο», 
που φιλοξενεί κατά κόρον ανταλλαγές νέων, έχοντας ως κύριο μέλη-
μά της την ενσωμάτωση, οπότε ζήσαμε από κοντά πώς αυτό είναι 
εφικτό.

Η γλωσσική εμψύχωση δημιουργεί συναισθήματα 
– η βάση μελλοντικών συνεργασιών 
Προφανώς μετά από αυτές τις δύο εβδομάδες εντατικής ενασχόλη-
σης με το αντικείμενο τόσο τα συναισθήματα όσο και τα βιώματα είναι 
πολύ έντονα. Πρόκειται για συναισθήματα που σε κατακλύζουν την 
ώρα διεξαγωγής των συναντήσεων και που αρχικά είναι πιο ήπια και 
σιγά σιγά μας συνεπαίρνουν. Στην αρχή η περιέργεια σε συνδυασμό 
με τον ενθουσιασμό είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα, μέχρις ότου να 
γνωριστούν τα μέλη μεταξύ τους και να τεθούν οι στόχοι της συνάντη-
σης. Αργότερα και αφού ήδη αρχίσει να δημιουργείται ένα κλίμα εύ-

θυμο μεταξύ όλων, ακολουθεί ο δημιουργικός οίστρος που μας δίνει 
νέες ιδέες για τη δημιουργία παιχνιδιών και γενικότερα για την εξέλιξη 
της μεταξύ μας συνεργασία. Βέβαια, με τη δοκιμή των ίδιων μας των 
παιχνιδιών ακολουθεί το δέσιμο της ομάδας ολοένα και περισσότε-
ρο μέσα από γέλια, σχόλια, πειράγματα κ.λ.π. Μέσα, λοιπόν, σε ένα 
όμορφο και εύθυμο κλίμα μπαίνουν οι βάσεις για μελλοντικές ανταλ-
λαγές που θα στηρίζονται στον αλληλοσεβασμό των δύο πολιτισμών.
Το όφελος μου από τη συμμετοχή μου σε αυτή την ομάδα εργασίας 
είναι πολύπλευρο, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Αρχικά, 
σε προσωπικό επίπεδο νιώθω πως ήρθα για μία ακόμη φορά σε επα-
φή με ανθρώπους διαφορετικούς από μένα με τους οποίους κατάφε-
ρα να συνεργαστώ συζητώντας, αναλύοντας, επιχειρηματολογώντας, 
κάνοντας υποχωρήσεις και εν τέλει παράγοντας αποτέλεσμα. Λόγω 
του νεαρού της ηλικίας μου χάρηκα ιδιαιτέρως που μου δόθηκε η ευ-
καιρία να συμμετάσχω και να συνυπάρξω με ανθρώπους με πολλή 
μεγάλη εμπειρία στο χώρο, παίρνοντας όχι μόνο ιδέες, αλλά κυρίως 
έμπνευση για νέα ξεκινήματα. Ταυτόχρονα, σε επαγγελματικό επίπε-
δο θεωρώ πως με έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό το γεγονός πως 
βοήθησα στη δημιουργία νέων παιχνιδιών, ώστε σε μελλοντικές συ-
ναντήσεις/ανταλλαγές να αξιολογώ άμεσα το αποτέλεσμα βλέποντας 
από κοντά τι λειτούργησε και τι θα ήθελε κάποιες διαφοροποιήσεις ή 
εναλλακτικές βελτίωσης. Άλλωστε ως καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσ-
σας οφείλω να φέρω τους μαθητές μου πιο κοντά τόσο στα πολιτι-
σμικά χαρακτηριστικά του γερμανόφωνου χώρου όσο και στα κοινά 
του στοιχεία με τον ελληνόφωνο. Έτσι ως γλωσσική εμψυχώτρια θα 
μπορώ πρακτικά με τη χρήση των παιχνιδιών να τους βοηθώ στην 
προσέγγιση του διπλανού τους με σεβασμό και δεκτικότητα.

Το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας ήταν επομέ-
νως η ενασχόληση με τη μέθοδο της γλωσσικής εμψύχωσης, καθώς 
πρόκειται για μία μέθοδο που θέτει στο επίκεντρο όλες τις γλώσσες 
των συμμετεχόντων χωρίς να υστερεί ή να υπερτερεί κάποια από αυ-
τές. Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα μέθοδο, η οποία αναπτύχθηκε 
μετά από παρατήρηση κάποιων νέων κατά τη διάρκεια ανταλλαγών 
και συγκεκριμένα του τρόπου με τον οποίο προσπαθούσαν να έρθουν 
σε επαφή με τους συνομηλίκους τους που μιλούσαν άλλη γλώσσα. 
Σύμφωνα με αυτή την παρατήρηση λοιπόν φάνηκε να υπάρχει μεγά-
λο ενδιαφέρον ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να επικοινωνούν 
μεταξύ τους γνωρίζοντας έστω κάποιες λέξεις στη γλώσσα του άλλου. 
Λέξεις που θα τους διευκόλυναν στο να έρθουν πιο κοντά σε καθημε-
ρινές στιγμές, όπως κατά τη διάρκεια του φαγητού ή κατά τη διάρκεια 
κάποιας συνεργατικής τους δραστηριότητας ή απλά σε ένα παιχνίδι. 
Επομένως, για την καλύτερη μετάδοση αυτών των λέξεων και όχι την 
εκμάθηση της γλώσσας, προτιμήθηκε ο παιγνιώδης τρόπος που έχει 
πάντα όχι μόνο άμεσα αποτελέσματα, αλλά και συνδεδεμένα με ευχά-
ριστα συναισθήματα. Με βάση αυτή τη μέθοδο λοιπόν προσπάθησε 
και η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας να δημιουργήσει κάποια παιχνί-
δια που μελλοντικά θα ενισχύσουν τις γερμανοελληνικές ανταλλαγές 
και θα βοηθήσει στο να καταρριφθούν οι οποιεσδήποτε προκαταλή-
ψεις και από τις δύο πλευρές προς την απέναντι πλευρά. Σε αυτό 
το πλαίσιο θα μπορέσει να προαχθεί μία ισότιμη συνεργασία και να 
ανοιχθούν τα διακρατικά σύνορα. 
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Η γνώμη μου σχετικά με τα επόμενα βήματα
Συνεπώς πρόκειται για μία μέθοδο που εφαρμόζεται με μεγάλη επι-
τυχία και που προτείνεται ανεπιφύλακτα και σε νέα προγράμματα 
ανταλλαγών. Το ζήτημα, ωστόσο, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα 
μπορέσει η συγκεκριμένη μέθοδος να μεταφερθεί σε νέους ομαδάρ-
χες, συμβούλους νέων και πολλαπλασιαστές που με τη σειρά τους, 
αρχικά θα πρέπει να έχουν βιώσει τη μέθοδο και εν συνεχεία να μπο-
ρούν να εφαρμόσουν και οι ίδιοι κάποια από τα παιχνίδια και τις δρα-
στηριότητες. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει πρώτα να σκιαγραφηθεί 
το προφίλ ενός γλωσσικού εμψυχωτή ως προς τα χαρακτηριστικά 
που θα πρέπει να κατέχει (τόσο επαγγελματικά π.χ. εκπαιδεύσεις 
όσο και προσωπικά π.χ. ανεκτικότητα). Εν συνεχεία καλό θα ήταν 
να υπάρχουν εκπαιδεύσεις, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν και 
τα δύο σκέλη. 

Συγκεκριμένα εκπαιδεύσεις μέσα από τις οποίες ο εν δυνάμει ομαδάρ-
χης θα μπορεί με βιωματικό τρόπο να παίρνει τις πληροφορίες που 
χρειάζεται ώστε να μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες, αποφάσεις και 
γενικά να εμπνέει τους συμμετέχοντες για ενεργή συμμετοχή και για 
δημιουργία. Σε τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις θα μπορούσαν να υπάρ-
χουν και μελέτες περίπτωσης, στις οποίες οι εν δυνάμει ομαδάρχες θα 
καλούνται να πάρουν θέση θεωρητικά, αιτιολογώντας τις αποφάσεις 
τους. Επιπλέον μέσω αυτών των εκπαιδεύσεων θα τους δίνεται η δυ-
νατότητα να πάρουν γνώσεις για όλα τα οργανωτικά βήματα ανταλλα-
γής, από τη στιγμή επιλογής φορέα ανταλλαγής μέχρι και τη στιγμή 
αποχαιρετισμού των συμμετεχόντων και στησίματος νέας ανταλλαγής. 
Βέβαια μετά από κάποιο διάστημα καλό θα είναι να έχουν την ευκαιρία 
να κάνουν μία πρακτική άσκηση ώστε να αντιμετωπίσουν στην πράξη 
τέτοια διλλήματα που θα τους προβληματίσουν. 

Αντίστοιχες εκπαιδεύσεις θα μπορούσαν να παρακολουθούν και 
ομαδάρχες που θέλουν να γνωρίσουν τη μέθοδο της γλωσσικής 
εμψύχωσης. Αυτές οι εκπαιδεύσεις θα μπορούσαν να είναι προσα-
νατολισμένες στη βιωματική παρουσίαση της μεθόδου όσο και στην 
πρακτική ενασχόληση των εν δυνάμει ομαδαρχών και πάλι μέσα από 
κάποια πρακτική άσκηση σε κάποια ανταλλαγή νέων. Σε δεύτερο 
στάδιο θα μπορούσαν ομαδάρχες που έχουν ήδη κάποια εμπειρία 
στη γλωσσική εμψύχωση να προχωρήσουν και σε δημιουργία περισ-
σότερων παιχνιδιών. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τα ατομικά 
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένας διαπολιτισμικός ομαδάρ-
χης όπως την ενσυναίσθηση, την κατανόηση και το σεβασμό προς το 
διαφορετικό, θεωρώ πως είναι έννοιες που ήδη κατέχει κάποιος που 
δείχνει ενδιαφέρον για να συμμετάσχει σε ανταλλαγές. Ειδάλλως, οι 
περισσότερες έννοιες μπορούν να καλλιεργηθούν μόνο βιωματικά 
συμμετέχοντας σε όσο το δυνατό περισσότερες ανταλλαγές ως συμ-
μετέχοντας και αργότερα ως ομαδάρχης. Με αυτούς τους τρόπους θα 
μπορούν οι εν δυνάμει πολλαπλασιαστές να εισαχθούν σε ένα οργα-
νωμένο πλαίσιο και να πιστοποιηθούν, ώστε να συνεχίσουν οι ίδιοι 
λαμβάνοντας τη σκυτάλη ως ομαδάρχες, γλωσσικοί εμψυχωτές κ.λπ.
Ταυτόχρονα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η γνωστοποίηση της μεθό-
δου στον ελληνικό χώρο, ώστε να υπάρξει η προτροπή ενασχόλησης 
των νέων με ανταλλαγές χωρίς φόβο και πιθανά στερεότυπα που 
υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία για τους Γερμανούς πολίτες από 
κάποιους γονείς. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με διάφορους τρόπους 

όπως ημερίδες, σεμινάρια είτε ημέρες ενημέρωσης ανοιχτές προς εκ-
παιδευτές νέων, εκπαιδευτικούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα 
καθώς επίσης και γονείς, ώστε να ενημερωθούν για τις δράσεις και 
τους στόχους των ανταλλαγών. Με αυτούς τους τρόπους θα έρθει το 
ελληνικό κοινό πιο κοντά με κάποια εργαλεία της μη τυπικής εκπαί-
δευσης και έτσι θα προετοιμαστεί μία στερεά βάση μεταξύ τυπικής και 
μη τυπικής εκπαίδευσης με σκοπό την εξέλιξη των νέων ως προς την 
απόκτηση διαπολιτισμικών χαρακτηριστικών.

Κλείνοντας ελπίζω πως μέσω της γλωσσικής εμψύχωσης οι γερμα-
νοελληνικές ανταλλαγές θα προάγουν τις σχέσεις μεταξύ των νέων 
σε τέτοιο βαθμό που τόσο η μελλοντική ελληνική κοινωνία όσο και 
η γερμανική θα έχουν εξαλείψει στο μεγαλύτερο βαθμό την αναπα-
ραγωγή στερεοτύπων και θα δημιουργήσουν γέφυρες ουσιαστικής 
επικοινωνίας. 

Η Μελίνα Βούρη είναι καθηγήτρια 

γερμανικής γλώσσας στον ιδιωτικό τομέα, 

εκπαιδεύτρια ενηλίκων και μεταπτυχιακή φοιτή-

τρια του τμήματος «Διδασκαλία της Γερμανικής 

Γλώσσας ως Ξένης Γλώσσας» στο ΕΑΠ.

Φωτογραφία: ιδιωτική 
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Ποια είναι η Euphoria;
Η Euphoria είναι ένας οργανισμός νεολαίας που απευθύνεται σε νέ-
ους από αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, ντόπιους και μετανάστες. 
Αποτελείται από νέους που εργάζονται με νέους (youthworkers) 
χρησιμοποιώντας μεθόδους μη-τυπικής μάθησης. Ο κύριος στόχος 
της οργάνωσης είναι να βοηθήσει τους νέους να αναπτυχθούν μέσα 
από μη-τυπική εκπαίδευση και εναλλακτικές μεθόδους προσωπι-
κής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης. Η οργάνωση προσφέρει 
ευκαιρίες στους νέους μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών σχεδίων να 
αλληλοεπιδράσουν με νέους από άλλες χώρες, να ευαισθητοποι-
ηθούν πάνω στα κοινωνικά θέματα όπως η ισότητα των φύλων, η 
προστασία του περιβάλλοντος, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση. Στοχεύει στην 
κινητοποίηση των νέων και στην διαμόρφωσή τους σε ενεργούς 
πολίτες ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη 
βελτίωση της ζωής τους.

Η Euphoria στις ελληνογερμανικές 
ανταλλαγές νέων 
Από το 2018 έως σήμερα ο οργανισμός Euphoria δίνει δυναμικά το 
παρών στον χώρο της ελληνογερμανικής συνεργασίας με την συμ-
μετοχή σε συνέδρια, φόρουμ, εκπαιδευτικά σεμινάρια καθώς και με 

την υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής νέων. Οι θεματικές που 
καλύπτουν τα προγράμματα των ελληνογερμανικών ανταλλαγών που 
διοργανώνει ο οργανισμός Euphoria είναι επικεντρωμένες στην ιστο-
ρική μνήμη και την αμοιβαία συμφιλίωση των δύο λαών. Η μακρο-
χρόνια συνεργασία των στελεχών μας με μεγάλους γερμανικούς εκ-
παιδευτικούς οργανισμούς νεολαίας εξασφαλίζουν την ποιότητα των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι ανταλλαγές νέων γίνονται καθ’ όλη 
την διάρκεια του χρόνου σε Ελλάδα και Γερμανία και περιλαμβάνουν 
δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, συζητήσεις, επισκέψεις σε μου-
σεία, στρατόπεδα συγκέντρωσης, τόπους μαρτυρίου και συλλογικής 
μνήμης. Απευθύνονται σε νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών Έλληνες και 
Γερμανούς.

Συμμετοχή στο συνέδριο «ήταν κάποτε. σήμερα.» 
και στο 3ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας
Τον Μάιο του 2018 οι εκπρόσωποι του οργανισμού συμμετείχαν στο 
συνέδριο «ήταν κάποτε. Σήμερα. – Η νεολαία στο επίκεντρο των ελ-
ληνογερμανικών σχέσεων» που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο. Το 
συνέδριο διοργανώθηκε από την Georg-von-Vollmar-Akademie e.V. 
σε συνεργασία με το Bayerischer Jugendring, IJAB - Ειδική Υπηρεσία 
Διεθνών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία της Ομοσπονδιακής Δημο-
κρατίας της Γερμανίας, το Ίδρυμα Παλλάδιον και την Ένωση Ελληνο-

Οι ελληνογερμανικές ανταλλαγές στον 
τομέα της μνήμης 
 
H Euphoria ως έμπειρη οργάνωση στο τομέα της μη-τυπικής εκπαίδευσης μπήκε το 2018 με 
φόρα στις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων. Από τότε μέχρι σήμερα διοργάνωσε πολλαπλά 
προγράμματα για συμβούλους νέων αλλά και για νέες και νέους από την Ελλάδα και τη Γερμα-
νία με επίκεντρο τη μνήμη και τα αποτελέσματα του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Τον Οκτώβρη 
του 2018 η Κέλλυ Μανούδη μίλησε επίσης στο Fishbowl του ελληνογερμανικού Barcamp στην 
Κολωνία για τις ανάγκες των νέων στην Ελλάδα. 

Κέλλυ Μανούδη
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γερμανικών Εταιριών. Το τριήμερο συνέδριο ασχολήθηκε με πολλές 
πλευρές των ιστορικών και πολιτικών σχέσεων των δύο χωρών. Στο 
πλαίσιο τεσσάρων διαφορετικών συνεδριών με τίτλους «Φιλελληνι-
σμός και ελληνογερμανική πολιτιστική συνεργασία», «Η γερμανική 
κατοχή στην Ελλάδα», «Αλληλεγγύη τότε και σήμερα» και «Έλληνες 
στη Γερμανία – Γερμανοί στην Ελλάδα» διοργανώθηκαν διάφορα 
εργαστήρια, ομιλίες και πάνελ συζητήσεων. Η συμμετοχή στο συνέ-
δριο αυτό μας πρόσφερε πολλές γνώσεις για τις ελληνογερμανικές 
σχέσεις καθώς επίσης και γνωριμίες με συναδέλφους από διάφορα 
γνωστικά πεδία.

Τον Οκτώβριο του 2018, συμμετείχαμε για πρώτη φορά στο Ελλη-
νογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας που πραγματοποιήθηκε στην πόλη 
της Κολωνίας. Το τρίτο κατά σειρά Φόρουμ διοργανώθηκε από το 
Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, την Γενική Γραμμα-
τεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, το Ίδρυμα Νεολαίας και 
Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), την Ελληνική και Γερμανική Εθνική 
μονάδα συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ καθώς και 
από την Ειδική Υπηρεσία Διεθνών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (IJAB).

Η συμμετοχή μας στο Φόρουμ ήταν καθοριστικής σημασίας καθώς 
ήρθαμε σε επαφή με πολλούς επαγγελματίες από τον χώρο της νεο-
λαίας και γνωρίσαμε από κοντά τους υπεύθυνους των ελληνικών και 
γερμανικών εμπλεκόμενων φορέων, γεγονός που μελλοντικά μας 
διευκόλυνε τόσο στον σχεδιασμό των προγραμμάτων όσο και στην 
διάχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων τους. Κατά την διάρκεια 
του Φόρουμ, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το Σπίτι του Δικαί-
ου Ανηλίκων (Haus des Jugendrechts), ένας ιδιαίτερος θεσμός που 
αποτελεί μία συνεργασία του δήμου, της εισαγγελίας και της αστυ-
νομίας της Κολωνίας όπου μιλήσαμε με τους εκπροσώπους των 
τριών υπηρεσιών. Όπως μας εξήγησαν, ο φορέας έχει ως στόχο να 
προστατέψει τους νέους και ανήλικους κατά συρροή δράστες από 
περαιτέρω κινδύνους, να καλυτερεύσει τις ποινικές διαδικασίες της 
δικαστικής έρευνας και να συνεισφέρει στην αποφυγή της νεανικής 
παραβατικότητας καθιερώνοντας ένα αίσθημα ασφάλειας στην κα-
θημερινότητα των πολιτών της Κολωνίας. Προσωπικά ήταν η πρώτη 
φορά που συζήτησα με εισαγγελείς και αστυνομικούς ζητήματα που 
αφορούν την νεανική παραβατικότητα και κατ’ επέκταση την νεολαία 
γενικότερα και εντυπωσιάστηκα από την αφοσίωση που έχουν στο 
έργο τους. Από όσο γνωρίζω στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοι-
χος φορέας και σπάνια συναντάς εισαγγελείς και αστυνομικούς να 
προσπαθούν για την καλύτερη κοινωνική ένταξη των παραβατικών 
νέων.

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα
Τον Μάιο του 2018 συμμετείχαμε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
συμβούλους νέων στον χώρο της νεολαίας και της μη-τυπικής μάθη-
σης «Gr.A.C.E. Greek German matchmaking for Active Citizenship 
Education in Youth Work» που πραγματοποιήθηκε σε δύο μέρη, το 
πρώτο στο Βερολίνο και το δεύτερο στην Κόρινθο και στην Αθήνα. Το 
πρόγραμμα διοργανώθηκε από τη Σχολή Κοινωνικής και Εκπαιδευτι-

κής Πολιτικής του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου (UoP) και από 
τον Σύνδεσμο Γερμανικής Εκπαιδευτικής Οργάνωσης (AdB). Κύριος 
στοχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία μιας γέφυρας επικοι-
νωνίας μεταξύ ελληνικών και γερμανικών φορέων και η ανάπτυξη 
νέων εταιρικών σχέσεων και συνεργασιών μεταξύ οργανώσεων και 
των δύο χωρών που ειδικεύονται στον τομέα της νεολαίας. 

Tην τελευταία μέρα του προγράμματος κληθήκαμε να καταθέσουμε 
τις προτάσεις μας για τα επόμενα βήματα μετά την ολοκλήρωση της 
πρώτης φάσης του GrACE. Σε συνεργασία με τους γερμανικούς οργα-
νισμούς Μostar Friedensprojekt (Potsdam) και Gesamteuropäisches 
Studienwerk - GESW (Vlotho) παρουσιάσαμε την πρόταση για δύο 
επισκέψεις μελέτης (study visit) σε τοποθεσίες ιστορικής σημασίας 
στη Γερμανία και στην Ελλάδα κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κύρι-
ος στόχος του προγράμματος ήταν η απόκτηση γνώσεων, ερεθισμά-
των, καλών πρακτικών για την μελλοντική υλοποίηση ανταλλαγών 
νέων με θέμα την ιστορική μνήμη. 

Την επόμενη χρονιά η πρόταση αυτή χρηματοδοτήθηκε από το ει-
δικό πρόγραμμα στήριξης των ελληνογερμανικών ανταλλαγών 
νέων (Sonderprogramm zur Förderung des deutsch-griechischen 
Jugend- und Fachkräfteaustausches) του Ομοσπονδιακού Υπουρ-
γείου για τη Νεολαία της Γερμανίας αλλά και από τους οργανι-
σμούς Euphoria, Gesamteuropäisches Studienwerk - GESW και 
Μostar Friedensprojekt. Το πρόγραμμα ονομάστηκε «Gr.A.C.E. II – 
Memories of a Shaded Past» ως συνέχεια του πρώτου Gr.ACE. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους επισκεφτήκαμε διαφορετικές 
τοποθεσίες στο Βερολίνο και επικεντρωθήκαμε στα διαφορετικά μνη-
μεία ιστορικής μνήμης που υπάρχουν στη γερμανική πρωτεύουσα. 
Από εκεί ταξιδέψαμε στο Vlotho για να μελετήσουμε λεπτομερώς 
τις εργασίες μνήμης σε μια μικρή ιστορική πόλη της Βεστφαλίας και 
να επισκεφθούμε το πρώην φρούριο της οργάνωσης των SS στην 
Wewelsburg. Στη συνέχεια ταξιδέψαμε στη Βαϊμάρη για να δούμε 
πως λειτουργούν τοπικές πρωτοβουλίες και επίσης να μάθουμε για 
το νέο μουσείο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και του Bauhaus. Δεν 
παραλείψαμε να επισκεφτούμε και το στρατόπεδο συγκέντρωσης 
Buchenwald όπου ενημερωθήκαμε για τα εκπαιδευτικά προγραμμάτα 
που πραγματοποιούνται εκεί. Επιστρέφοντας στο Βερολίνο, επισκε-
φθήκαμε τις φυλακές του Πότσνταμ και το στρατόπεδο συγκέντρω-
σης Sachsenhausen .

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος εξελίχθηκε στην Θεσσαλονίκη. 
Η πόλη της Θεσσαλονίκης επιλέχθηκε με βάση την τεράστια τραγω-
δία που υπέστη ο μεγάλος Εβραϊκός πληθυσμός που κατοικούσε 
στην πόλη στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής (1941-1944). Είχαμε 
την δυνατότητα να επισκεφθούμε το Εβραϊκό Μουσείο, τις εναπομεί-
ναντες Συναγωγές και να συνομιλήσουμε τον αντιπρόεδρο της Ισρα-
ηλιτικής κοινότητας. Τις επόμενες μέρες επισκεφθήκαμε τις πρώην 
φυλακές του Επταπυργίου, τη Γερμανική Σχολή, το Ινστιτούτο Γκαίτε 
καθώς και μνημεία ιστορικού ενδιαφέροντος. Τέλος, όλοι οι συμμετέ-
χοντες Έλληνες και Γερμανοί κάναμε πορεία μνήμης από την πλατεία 
Ελευθερίας μέχρι τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό ως ένδειξη σεβα-
σμού για τα θύματα του ναζιστικού Ολοκαυτώματος.
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Ως επακόλουθο και συνέχιση των δύο παραπάνω προγραμμάτων 
έγινε και η ανταλλαγή νέων «Unlocking memories: Remembering 
the Past. Shaping the Future» με διοργανωτές τους οργανισμούς 
Euphoria και Gesamteuropäisches Studienwerk -GESW. 

Τον Οκτώβριο 2019 είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στην Ελλάδα 
το πρώτο μέρος της ανταλλαγής νέων «Unlocking Memories στην 
μαρτυρική πόλη της Υπάτης και του Διστόμου, με συμμετέχοντες από 
την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία. Tο δεύτερο μέρος της ανταλ-
λαγής αυτής θα διεξαχθεί στη Γερμανία τον Μάρτιο του 2020. 

Οι νέοι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τα φρικτά 
εγκλήματα των ναζί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στη γέφυρα του Γοργοποτάμου, 
η ανατίναξη της οποίας κατάφερε ουσιαστικό πλήγμα στην ναζιστική 
κατοχή της Ελλάδας, καθώς και το Μουσείο Θυμάτων του Ναζισμού 
και το Μαυσωλείο του Διστόμου. Οι συμμετέχοντες έμειναν σοκαρι-
σμένοι από την αγριότητα των Ναζί και μίλησαν για τους τρόπους που 
αντίστοιχες τραγωδίες μπορούν να αποφευχθούν, μέσω της ενίσχυ-
σης και θωράκισης των ευρωπαϊκών θεσμών και της υπεράσπισης 
της ειρήνης στην Ευρώπη.

Μέσω συζητήσεων και workshop αναζήτησαν τρόπους συνεννόησης 
και συνεργασίας στο μεταπολεμικό κόσμο και ενημερώθηκαν για τα 
βήματα που οι ίδιοι ως νέοι πρέπει να κάνουν ώστε να ισχυροποιή-
σουν τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Στόχος 
του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου διαλόγου 
και ενδυνάμωσης των νέων με φόντο τη νέα Ευρωπαϊκή πραγμα-
τικότητα, όπου οι λαοί καλούνται να επιλύσουν τις διαφωνίες τους 
και να λειτουργήσουν ομαδικά, παραμερίζοντας τις διαφορές τους και 
επικεντρώνοντας στα κοινά τους.

Ως οργανισμός νεολαίας στόχος μας είναι οι νέοι να δουν με ποιους 
τρόπους οι κοινωνίες και οι λαοί αντιμετωπίζουν στις σύγχρονες μέ-
ρες την πραγματικότητα που έζησαν οι πρόγονοί τους, πως μπορούν 
να προχωρήσουν στη δημιουργία υγιών διακρατικών σχέσεων στο 
σήμερα και πως μπορούν να προστατεύσουν τη δημοκρατία και την 
ειρήνη στην Ευρώπη προς αποφυγή παρόμοιων φρικτών περιστατι-
κών στο μέλλον. Αφορμή για την εκτέλεση αυτού του προγράμματος 
είναι η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων πανευρωπαϊκά που με τη 
ρητορική μίσους που εκφέρουν σπρώχνουν το ακροατήριο τους σε 
ακραίες συμπεριφορές και πολλές φορές σε εγκλήματα με ρατσιστικό 
υπόβαθρο.
Η ενημέρωση των νέων για όσα συνέβησαν στο παρελθόν λειτουργεί 
ως μέτρο ασφαλείας για τη μη επανάληψη αυτών στο μέλλον. Από-
λυτη στόχευση του προγράμματος είναι η προάσπιση της ειρήνης και 
της δημοκρατίας, ώστε να μην επιστρέψουμε σε περιόδους αιματο-
χυσίας και τυφλής βίας εναντίον ομάδων πολιτών και αθώων ανθρώ-
πων που προστάτευαν τις οικογένειες τους, τους συμπολίτες τους και 
τον τόπο τους.

Η ανταλλαγή νέων χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και 
το Ειδικό Πρόγραμμα Στήριξης των Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών 
Νέων (Sonderprogramm zur Förderung des deutsch-griechischen 
Jugendaustausches) του Ομοσπονδιακού Υπουργείου για την Νεο-
λαία της Γερμανίας.

Η Κέλλυ Μανούδη είναι διευθύνων 

σύμβουλος του οργανισμού Euphoria με 

σπουδές στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις και 

Διαμεσολάβηση.

Φωτογραφία: ιδιωτική 
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Τα νεκροταφεία πολέμου ως τόποι εκμάθησης 
της ιστορίας
Περισσότερα από 100 χρόνια πριν έλαβε χώρα στην Ευρώπη αλλά 
και πέρα από αυτήν ο πρώτος μεγάλος πόλεμος του περασμένου 
αιώνα. Λίγο αργότερα ακολούθησε ο δεύτερος, ο οποίος ξεπέρασε, 
με αδιανόητο τρόπο, τη φρίκη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 2019 
συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από την έναρξή του. Οι τελευταίοι εν ζωή 
μάρτυρες των ιστορικών γεγονότων θα ανήκουν σύντομα στο παρελ-
θόν. Μένουν μόνο έγγραφα και κάποιες ηχογραφήσεις και βιντεοσκο-
πήσεις από την ίδια την περίοδο των πολέμων ή από μεταγενέστερες 
συνεντεύξεις μαρτύρων –υλικό το οποίο συνήθως βρίσκεται σε μου-
σεία και αρχεία–, καθώς και τα πολυάριθμα νεκροταφεία και μνημεία 
πολέμου, τα οποία σε πολλά μέρη διακηρύσσουν δημόσια και φανε-
ρά τον θάνατο και τα δεινά που βίωσαν οι γενιές του πολέμου.

Σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο (βλ. μεταξύ άλλων το Πρό-
σθετο Πρωτόκολλο στις Συμβάσεις της Γενεύης), οι τάφοι των θυμά-
των πολέμου δεν είναι προσωρινοί αλλά μόνιμοι. Με το πέρασμα του 
χρόνου, όμως, η λειτουργία των νεκροταφείων πολέμου μεταβάλλεται 
συνεχώς, καθώς από τόποι ατομικού και συλλογικού πένθους μετα-
τρέπονται σε τόπους συλλογικής μνήμης. Στον γερμανικό Νόμο περί 
Ταφής Νεκρών (Gräbergesetz) λαμβάνεται υπόψη αυτή η διάσταση 
και διατυπώνεται με σαφήνεια ο στόχος της διατήρησης του τάφου: 

«Στόχος του παρόντος νόμου είναι να τιμήσει με ιδιαίτερο τρόπο τα 
θύματα του πολέμου και της τυραννίας και να διατηρήσει ζωντανή την 
ανάμνηση των ολέθριων συνεπειών του πολέμου και της τυραννίας 
για τις επόμενες γενιές» (άρθρο 1, παρ. 1).

Η λειτουργία των μνημείων είναι να θυμίζουν τα οδυνηρά ιστορικά γε-
γονότα, και κυρίως τα θύματά τους, και να συμβάλλουν στην εξαγωγή 
ορθών συμπερασμάτων για τη διαμόρφωση του παρόντος και του 
μέλλοντος. Υπό αυτήν την έννοια τα νεκροταφεία πολέμου αποτελούν 
ταυτόχρονα μνημεία και τόπους εκμάθησης της ιστορίας. Λόγω του 
πλήθους και της ποικιλομορφίας των ενταφιασμένων νεκρών πολέ-
μου, τα πολεμικά νεκροταφεία παρέχουν πρόσβαση στην ιστορία των 
παγκόσμιων πολέμων από διαφορετικές οπτικές. Χάρη σε αυτά μπο-
ρούν, για παράδειγμα, να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν ιστορικά 
γεγονότα στην τοποθεσία όπου εκτυλίχθηκαν, βάσει μεμονωμένων 
βιογραφιών. Η μεγαλύτερη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμε-
τωπίσουμε είναι ότι η σημασία των νεκροταφείων πολέμου, όπως 
και των άλλων μνημείων, δεν είναι πλέον αυτονόητη για τους νέους 
σήμερα. Τα νεκροταφεία και τα μνημεία χρειάζεται να ερμηνευτούν 
και να αποκτήσουν νόημα, και, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαι-
τούνται οι κατάλληλες πληροφορίες, καθώς και –εφόσον υπάρχει η 
δυνατότητα– παιδαγωγική υποστήριξη. Για τον σκοπό αυτό, ο Σύνδε-
σμος Φροντίδας Γερμανικών Τάφων Πολέμου (Volksbund Deutsche 

Αναζητώντας τα ίχνη της ιστορίας με αφετηρία 
τους τάφους πολέμου – Μαζί για την ειρήνη 
 
«Οι τάφοι των στρατιωτών είναι οι μεγαλύτεροι κήρυκες της ειρήνης, και η σημασία τους ως τέτοιων 
θα αυξάνεται συνεχώς». Παραμένει άραγε επίκαιρο το παραπάνω παράθεμα του φιλόσοφου Άλμπερτ 
Σβάιτσερ (1875-1965); Μπορούν άραγε οι πολεμικοί τάφοι να φέρουν κοντά τους Έλληνες και τους 
Γερμανούς; Ακριβώς αυτό το ερώτημα αποτελεί το σημείο εκκίνησης του προγράμματος ανταλλαγής 
νέων από το Γκέρλιτς της Σαξονίας και την Κρήτη.

Carsten Riedel
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Kriegsgräberfürsorge e.V.), ως ο μοναδικός φορέας που ασχολείται 
μέχρι σήμερα με τους τάφους πολέμου, παρέχει σε μόνιμη βάση εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες για νέους. Αρμόδιοι για θέματα εκπαίδευ-
σης σε ολόκληρη τη Γερμανία προμηθεύουν τα σχολεία και άλλους 
φορείς με παιδαγωγικό υλικό και είναι διαθέσιμοι ως εταίροι σε προ-
γράμματα, προκειμένου να καταστήσουν δυνατή την πρόσβαση των 
νέων στα νεκροταφεία πολέμου.

Τα νεκροταφεία πολέμου ως τόποι συνάντησης
Αποφασιστικά βήματα για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων για νέους αποτέλεσαν αναμφισβήτητα η πραγματοποίηση 
της πρώτης συνάντησης νέων το 1953 στο Λόμελ του Βελγίου –σήμε-
ρα ο Σύνδεσμος πραγματοποιεί ετησίως 40 τέτοιες διεθνείς συναντή-
σεις νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη–, καθώς και η αναγνώριση της 
σημασίας των νεκροταφείων και των μνημείων πολέμου ως τόπων 
συνάντησης. 

Σύμφωνα με έρευνες, οι διαδικασίες συμφιλίωσης είναι ιδιαίτερα επι-
τυχημένες, όταν πραγματοποιούνται εξίσου εκ των άνω και εκ των 
κάτω. Τα νεκροταφεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στις δύο 
περιπτώσεις. Οι από κοινού καταθέσεις στεφάνων στους τάφους των 
πρώην εχθρών και στα μνημεία των θυμάτων του πολέμου και της τυ-
ραννίας αποτελούν συμβολικές κινήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται 
μέχρι και στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο και οι οποίες σηματοδοτούν 
τη βούληση των εμπλεκόμενων κρατών για συμφιλίωση. Πρόκειται 
για ένα διαχρονικά βασικό στοιχείο της διαδικασίας συμφιλίωσης, το 
οποίο παρατηρείται, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της γαλλογερμα-
νικής φιλίας. Ωστόσο και στις ελληνογερμανικές σχέσεις έχουν γίνει 
αντίστοιχες ενέργειες, παρότι εκεί τα από κοινού τελετουργικά δεν 
έχουν καθιερωθεί στον ίδιο βαθμό. Αναφερόμαστε στις επισκέψεις 
των προέδρων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην 
Ελλάδα, από την ομιλία του Γιοχάνες Ράου τον Απρίλιο του 2000 στα 
Καλάβρυτα μέχρι και την κατάθεση στεφάνου που πραγματοποίησε 
πέρυσι στο Χαϊδάρι ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Εξίσου σημαντική είναι η λειτουργία των τόπων αυτών για τις συ-
ναντήσεις φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα για τις 
ανταλλαγές νέων. Στο πλαίσιο των κοινών επισκέψεων, οι νέοι ανα-
γνωρίζουν τη σημασία των τόπων μνήμης και την αξία της καθιέρω-
σης μιας κουλτούρας αναμνήσεων η οποία θα στοχεύει στη διεθνή 
συμφιλίωση, τη δημοκρατική εξέλιξη και την αποκατάσταση της χα-
μένης εμπιστοσύνης. Εδώ οι νέοι έρχονται αντιμέτωποι με την κοι-
νή τους ιστορία. Οι νεκροί τούς παροτρύνουν να ασχοληθούν με τη 
μοίρα τους. Στον χώρο ανάπαυσης των νεκρών, οι νέοι καλούνται να 
ασχοληθούν με δύσκολα ζητήματα, όπως η αναγνώριση του χρέους 
και η ανάληψη ευθύνης για το μέλλον, χωρίς να επιρρίπτουν προσω-
πικές ευθύνες ο ένας στον άλλο για τις αδικίες που διαπράχθηκαν. 
Η διάθεση για διάλογο, κατανόηση και ανοχή αποτελεί βασική προϋ-
πόθεση για τα παραπάνω και μπορεί να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί 
χάρη στις διεθνείς συναντήσεις, καθώς σε αυτές καλλιεργούνται στο-
χευμένα οι διαπολιτισμικές ικανότητες των συμμετεχόντων και διευ-
κολύνεται, μέσω της πολύπλευρης οπτικής, η αμοιβαία κατανόηση. 

Ελληνογερμανική ανταλλαγή νέων από το Γκέρλιτς 
της Σαξονίας και την Κρήτη
Τι συνδέει την ανατολικότερη πόλη της Γερμανίας με το νησί της Κρή-
της; Η απάντηση είναι προφανής: οι τάφοι πολέμου. Και πιο συγκεκρι-
μένα: ελληνικοί και γερμανικοί τάφοι πολέμου και στους δύο τόπους.

Ελάχιστοι κάτοικοι του Γκέρλιτς γνωρίζουν, και κατά τα άλλα σχεδόν 
κανείς άλλος, το παράδοξο της ιστορίας που οδήγησε εκεί, κατά τη δι-
άρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, περίπου 7.000 Έλληνες στρατι-
ώτες. Το 1916, το ελληνικό Δ΄ Σώμα Στρατού βρέθηκε αντιμέτωπο με 
τον άμεσο κίνδυνο μαχών που θα οδηγούσαν σε μεγάλες απώλειες 
ή αιχμαλωσία. Ως διέξοδο, ο φιλοβασιλικός διοικητής του σώματος, 
ο συνταγματάρχης Ιωάννης Χατζόπουλος, ζήτησε από τη Γερμανική 
Αυτοκρατορία να δεχτεί ολόκληρο το σώμα μαζί με τον οπλισμό του. 
Εκείνη την εποχή, οι σχέσεις μεταξύ βασιλικού και αυτοκρατορικού 
οίκου ήταν στενές, καθώς ο Έλληνας βασιλιάς ήταν παντρεμένος με 
την αδελφή του Γερμανού αυτοκράτορα Γουλιέλμου Β΄. Ως εκ τούτου, 
το ασυνήθιστο αίτημα έγινε δεκτό. Λίγο αργότερα, οι Έλληνες έγιναν 
δεκτοί με επισημότητα στο Γκέρλιτς, όπου συμπτωματικά υπήρχε 
διαθέσιμο ένα άδειο στρατόπεδο, ως φιλοξενούμενοι της γερμανι-
κής αυτοκρατορικής κυβέρνησης μέχρι το τέλος του πολέμου. Τους 
επιτρεπόταν να κυκλοφορούν στην πόλη με σχετική ελευθερία και 
σύντομα αναπτύχθηκε στο Γκέρλιτς ελληνική ζωή. Παρ’ όλα αυτά δεν 
επέζησαν όλοι. Η κατάσταση στο στρατόπεδο, και ιδιαίτερα οι αρ-
ρώστιες, είχαν τα θύματά τους. Σε αυτά περιλαμβάνεται και ο ίδιος 
ο συνταγματάρχης Χατζόπουλος. Οι νεκροί θάβονταν στο δημοτικό 
νεκροταφείο της πόλης. Οι τάφοι τους έπεσαν στη λήθη και ανακα-
λύφθηκαν εκ νέου μετά την επανένωση της Γερμανίας. Οι ξύλινοι 
σταυροί που σηματοδοτούσαν τους τάφους των απλών στρατιωτών 
χάθηκαν βέβαια, αλλά οι πέτρινες επιτύμβιες πλάκες από τους τά-
φους κυρίως υψηλόβαθμων στελεχών του σώματος διασώθηκαν και 
τοποθετήθηκαν και πάλι στη θέση τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής, οι νέοι ασχολούνται με 
την ιστορία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και προσπαθούν να ανακα-
λύψουν στην πόλη ελληνικά ίχνη της εποχής εκείνης. Μετά τον πό-
λεμο δεν επέστρεψαν όλοι οι Έλληνες στην πατρίδα τους. Ορισμένοι 
έκαναν οικογένεια στο Γκέρλιτς. Ωστόσο η ελληνική ζωή και τα ίχνη 
της εξαφανίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την πόλη, γεγονός στο 
οποίο συνέβαλαν οι δικτατορίες που ακολούθησαν. Μεσοπρόθεσμος 
στόχος του προγράμματος ανταλλαγής νέων είναι η δημοσιοποίηση 
των πορισμάτων που θα προκύψουν από αυτό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Κρήτη, στο επίκεντρο βρίσκεται 
το σκοτεινότερο, με διαφορά, κεφάλαιο του κοινού παρελθόντος των 
δύο λαών, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Εδώ τα ίχνη του πολέμου είναι 
ακόμη πιο ορατά: πολεμικοί τάφοι των συμμάχων στη Σούδα, την πόλη 
που φιλοξενεί το πρόγραμμα ανταλλαγής, πολεμικοί τάφοι των Γερμα-
νών στο κοντινό Μάλεμε, πολεμικοί τάφοι και μνημεία για τους Έλλη-
νες νεκρούς και θύματα των εγκλημάτων πολέμου σε πολλά μέρη της 
περιοχής – και, φυσικά, οι μνήμες των κατοίκων από την περίοδο της 
Κατοχής. Ακόμη και σήμερα, το παρελθόν αυτό είναι πολύ σημαντικό 
για πολλούς Κρητικούς και οδηγεί εν μέρει σε μια επιφυλακτική στάση 
απέναντι στους Γερμανούς, ενώ από τη γερμανική σκοπιά, δεδομέ-
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νων των πολλών άλλων εστιών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο ρόλος 
της Ελλάδας θεωρείται στις περισσότερες περιπτώσεις περιφερειακός. 
Ακόμη και μεταξύ των χιλιάδων τουριστών που τα καλοκαίρια περιφέ-
ρονται στη γραφική παλιά πόλη των Χανίων, λίγοι συνειδητοποιούν 
ότι ακριβώς αυτή η περιοχή πλήγηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά τη 
διάρκεια του πολέμου, ότι σχεδόν όλοι οι Εβραίοι έχασαν τη ζωή τους 
στις απελάσεις, και ότι ιδιαίτερα στο δυτικό μέρος της Κρήτης πραγμα-
τοποιήθηκαν πολυάριθμες επιθέσεις ενάντια σε πολίτες.

Φαίνεται λοιπόν πως στα ίδια ιστορικά γεγονότα προσδίδεται διαφο-
ρετική σημασία, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η άρση των επιφυ-
λάξεων. Οι ανταλλαγές νέων συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτού 
του φαινομένου. Με αφετηρία τους τάφους και τα μνημεία πολέμου, 
οι νέοι προσεγγίζουν αυτό το βεβαρυμένο κεφάλαιο της ιστορίας από 
την ελληνική και τη γερμανική σκοπιά. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν τη 
δυνατότητα να ακούσουν και να μάθουν να κατανοούν τις απόψεις 
του αλλού, γεγονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμφι-
λίωση. Στο πλαίσιο μικρών εργασιών που τους ανατίθενται με στόχο 
τη διατήρηση των τόπων μνήμης, οι νέοι έρχονται άμεσα σε επαφή 
με τις ζωές μεμονωμένων ανθρώπων. Σχεδόν συνομήλικοι πεσόντες 
στρατιώτες στα νεκροταφεία, καθώς και επιγραφές μνημείων που 
υπενθυμίζουν ότι σ’ αυτό το σημείο χάθηκαν ολόκληρες οικογένειες, 
από τα νήπια μέχρι και τους ηλικιωμένους, εγείρουν ερωτήματα τα 
οποία οι νέοι προσπαθούν να απαντήσουν συλλογικά. Τα ερωτήμα-
τα δεν απαντώνται πάντοτε αμέσως· ορισμένα διερευνώνται εκ των 
υστέρων, ενώ στο τέλος κάποια παραμένουν αναπάντητα. Ωστόσο 
κάθε τόσο βγαίνουν στην επιφάνεια και προσωπικές ιστορίες, τις 
οποίες οι συμμετέχοντες μαθαίνουν επί τόπου. Έτσι, οι νέοι που συμ-
μετέχουν στο τρέχον πρόγραμμα ανταλλαγής, στις αρχές Νοεμβρίου 
του 2019, κατέθεσαν λουλούδια σε τάφους άγνωστων στρατιωτών 
για λογαριασμό μιας ηλικιωμένης κατοίκου του Γκέρλιτς. Η ηλικιωμέ-
νη έχασε στον πόλεμο τον αδελφό της, ο οποίος είχε καταταγεί υπο-
χρεωτικά στο ανατολικό μέτωπο, στη βαλτώδη συνοριακή περιοχή 
ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία και δεν βρέθηκε ποτέ.

Τέτοιες απώλειες από τον πόλεμο εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να 
συγκινούν τους πληγέντες συγγενείς, όπως απέδειξε λίγο καιρό μετά 
μια τυχαία συνάντηση με έναν κάτοικο στον Κακόπετρο Χανίων. Στο 
μνημείο του μαρτυρικού χωριού αναγράφονται τα ονόματα πολλών 
μελών της οικογένειάς του, τα οποία έπεσαν θύματα αντίποινων των 
ναζί. Συγκινημένος, μίλησε στους νέους για τη μοίρα των θυμάτων και 
φάνηκε ενθουσιασμένος με το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι από τις δύο 
χώρες συνεργάζονται, προκειμένου να συνάγουν συμπεράσματα για 
μια ειρηνική και φιλική συνύπαρξη. Ο άντρας δέχτηκε ευχαρίστως την 
πρόσκληση των νέων να συμμετάσχει σε μια μικρή τελετή που είχε 
προετοιμάσει η ομάδα. Ήταν χαρούμενος που με αυτόν τον τρόπο οι 
νεκροί δεν πέφτουν στη λήθη, κάτι το οποίο αποτελεί συνήθη ανησυχία 
της γενιάς που βίωσε τα γεγονότα. Κάτι τέτοιες στιγμές, οι νέοι από 
την πλευρά τους αντιλαμβάνονται ότι, παρά τη μεγάλη, στο μεταξύ, 
χρονική απόσταση, ο πόλεμος δεν είναι τόσο μακριά όσο πίστευαν. Κι 
αυτό που μένει είναι η συνειδητοποίηση ότι ο πόλεμος δεν έχει νικητές, 
αλλά ανθρώπους που υποφέρουν και από τις δύο πλευρές. Διότι, πέρα 
από την αναγνώριση του χρέους και τη διάθεση για επανόρθωση, η 
συνειδητοποίηση αυτή συμβάλλει επίσης σημαντικά στη συμφιλίωση.

«Το ότι οι παππούδες μας συναντήθηκαν με όπλα στα χέρια ήταν 
μεγάλη βλακεία. Χαίρομαι που τα παιδιά μας ακολουθούν έναν 
διαφορετικό δρόμο».

Η παραπάνω δήλωση ενός πατέρα και οικοδεσπότη στην κοινή απο-
χαιρετιστήρια γιορτή στη Σούδα δείχνει ότι με τις συναντήσεις μας μπο-
ρούμε να επιτύχουμε πολλά, και μάλιστα όχι μόνο μέσα στον στενό 
κύκλο των συμμετεχόντων ενός προγράμματος. Μια βασική αρχή των 
προγραμμάτων ανταλλαγών μας είναι η φιλοξενία των νέων σε οικο-
γένειες – οι Γερμανοί συμμετέχοντες φιλοξενούνται από τις οικογένειες 
των Ελλήνων νέων και το αντίστροφο. Η ένταξη στην καθημερινότητα 
της οικογένειας συμβάλλει στην καλλιέργεια διαπολιτισμικών ικανοτή-
των, μειώνει τις προκαταλήψεις και ευνοεί την ανάπτυξη φιλίας μεταξύ 
των νέων. Συνεχώς μαθαίνουμε νέα από οικογένειες οι οποίες μετά 
την ολοκλήρωση του προγράμματος διατηρούν επαφές, και μάλιστα 
ορισμένες από αυτές επισκέπτονται η μία την άλλη. Παράλληλα, όλοι οι 
συμμετέχοντες συνειδητοποιούν τη σημαντική ιστορική διάσταση, κα-
θώς εμπλέκονται ενεργά στο πρόγραμμα από την αρχή. Μεγάλο είναι 
και το ενδιαφέρον του κοινού για το πρόγραμμα, με το δίκτυο συνερ-
γατών να αυξάνεται σταθερά από την έναρξή του μέχρι σήμερα. Ως 
αποτέλεσμα, το 2019/2020, θα μπορέσουμε, για πρώτη φορά, να στεί-
λουμε δύο ομάδες να αναζητήσουν ταυτόχρονα τα ίχνη της ιστορίας. Η 
αρχή που έγινε στην Κρήτη ήταν πολύ ελπιδοφόρα, τώρα προσμένου-
με με χαρά να ξανασυναντηθούμε στο Γκέρλιτς την ερχόμενη άνοιξη.

Στην πράξη έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι οι τάφοι και τα μνημεία 
πολέμου προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες οι οποίες δικαιολογούν 
τη διαπίστωση του Άλμπερτ Σβάιτσερ που αναφέρθηκε στην εισα-
γωγή του κειμένου. Ειδικά στο ελληνογερμανικό πλαίσιο, οι τάφοι 
και τα μνημεία πολέμου, ως σημεία εκκίνησης για συναντήσεις και 
ενασχόληση με την ιστορία, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στις 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην επίτευξη της συμφιλίωσης 
και στην εντατικοποίηση της ελληνογερμανικής φιλίας. Το μόνο που 
μένει να σημειωθεί αναφορικά με τη διαπίστωση του Σβάιτσερ είναι 
ότι ο περιορισμός στους τάφους των στρατιωτών δεν αρκεί, καθώς 
ο γερμανικός Νόμος περί Ταφής Νεκρών αναγνωρίζει πολλές άλλες 
ομάδες θυμάτων του πολέμου και της τυραννίας τα οποία έχουν δι-
καίωμα μόνιμης ταφής και τα οποία, κατά συνέπεια, μπορεί κανείς να 
βρει σε νεκροταφεία. Οι τάφοι όλων αυτών των θυμάτων, καθώς και 
οι ιστορίες που τους οδήγησαν εκεί, λειτουργούν ως προτροπή για 
την ειρήνη.

Carsten Riedel, Αρμόδιος για θέματα 

εκπαίδευσης Σύνδεσμος Φροντίδας Γερμα-

νικών Τάφων Πολέμου (Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e.V.), παράρτημα 

Σαξονίας

Φωτογραφία: ιδιωτική 
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Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η κληρονομιά του
Το διετές πρόγραμμα Erasmus+ το οποίο αιτήθηκε και συντονίζει η 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νέων, ξεκίνησε το φθι-
νόπωρο του 2018. Το πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία «Συνερ-
γασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών», και, όπως 
περιγράφεται στη βασική δράση 2 του προγράμματος Erasmus+, 
πρόκειται για ένα πρόγραμμα στρατηγικής σύμπραξης στον τομέα 
της σχολικής εκπαίδευσης, το οποίο πραγματοποιείται με τη μορφή 
ανταλλαγών ομάδων μαθητών. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πέντε 
σχολεία από τέσσερις χώρες: εκτός από το δικό μας, το Γυμνάσιο-Λύ-
κειο Benediktinergymnasium της κοινότητας του Έτταλ στη Βαυαρία 
της Γερμανίας, συμμετέχουν το 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, το 1ο Γυμνά-
σιο Ναυπλίου, το Δημοτικό Σχολείο Osnovna šola Koper στο Κόπερ 
της Σλοβενίας και το Γυμνάσιο Ṣcoala Gimnazială Nr. 195 στο Βου-
κουρέστι της Ρουμανίας.

Κεντρικό θέμα του προγράμματος Erasmus+ είναι ο Ιωάννης Καπο-
δίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της σύγχρονης Ελλάδας. Από την 
ενασχόλησή μας με τον Ιωάννη Καποδίστρια στο πλαίσιο του προ-
γράμματός μας προκύπτει σε μεγάλο βαθμό ο σημαντικός ρόλος που 
διαδραμάτισε ο Καποδίστριας όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για 
ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στην αναδιαμόρφωση του γεωπο-

λιτικού χάρτη της Ευρώπης και των γύρω χωρών στο Συνέδριο της 
Βιέννης. Μέχρι στιγμής έχουμε γνωρίσει τον τόπο καταγωγής της οι-
κογένειάς του (το Κόπερ της Σλοβενίας) και έχουμε ασχοληθεί με την 
επιρροή του στον γερμανικό και ευρωπαϊκό φιλελληνισμό. Κατά το 
τρέχον σχολικό έτος, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα επισκεφτούν τους 
τόπους όπου έζησε τα νεανικά του χρόνια, καθώς και τον τόπο στον 
οποίο βρήκε το τραγικό του τέλος.

Ελληνογερμανικές σχέσεις, 
φιλελληνισμός και ανταλλαγές μαθητών 
Μόλις οι καθηγητές και καθηγήτριες του σχολείου μας οι οποίοι/ες 
έχουν την ευθύνη για το πρόγραμμα άρχισαν να εξοικειώνονται με το 
έργο και τη σημασία του Ιωάννη Καποδίστρια, απέκτησαν μια χρή-
σιμη, νέα οπτική της ευρωπαϊκής ιστορίας. Γενικά, ο αποφασιστικός 
ρόλος που διαδραμάτισε ο Ιωάννης Καποδίστριας στις διαπραγμα-
τεύσεις για μια νέα τάξη ισχύος στις αρχές του 19ου αιώνα είναι ελά-
χιστα γνωστός στη Γερμανία. Ελάχιστα γνωστός είναι ακόμη και στη 
Βαυαρία, παρ’ όλο που ο βίαιος θάνατος του Καποδίστρια το 1831 
στο Ναύπλιο προκάλεσε την παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων, 
της Ρωσίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας, με αποτέλεσμα στη συνέ-
χεια να οριστεί βασιλιάς της Ελλάδας ο Όθωνας Α΄, γιος του βασιλιά 
της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄. Αυτή η, μάλλον ασήμαντη για τη βαυα-

Όλα ξεκίνησαν με μια ταινία στα αρχαία ελληνικά

Έτταλ – Κέρκυρα – Ναύπλιο: Το Erasmus+ 
μάς ενώνει 
 
Τι κοινό έχουν μεταξύ τους ο Οδυσσέας και ο Ιωάννης Καποδίστριας; Και, για ποιο θέμα συζη-
τούν μαθητές και μαθήτριες από πέντε διαφορετικά σχολεία τεσσάρων διαφορετικών χωρών; Ο 
Roland Jurgeleit περιγράφει πώς η αρχαιότητα έθεσε τα θεμέλια για τις ελληνογερμανικές ανταλ-
λαγές μαθητών και νέων και δείχνει από πόσες πολλές και διαφορετικές σκοπιές μπορούμε να 
προσεγγίσουμε τη συμβίωση στην Ευρώπη.

Roland Jurgeleit

ΣΧΟΛΕΙΟ 
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ρική και γερμανική ιστορία, συμβολή της βαυαρικής βασιλικής οικογέ-
νειας στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο είναι φυσικά γνωστή στους 
φιλολόγους και περιλαμβάνεται στα σχολικά εγχειρίδια. Για τους/τις 
συναδέλφους αγγλικής και γαλλικής φιλολογίας, οι παραπάνω συν-
δέσεις ήταν μάλλον άγνωστες.

Οι συνάδελφοι βρήκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το κίνημα του φιλελλη-
νισμού, κυρίως διότι ένας από τους βασικούς εκπροσώπους του, ο 
Λόρδος Βύρωνας, είναι ένας από τους μεγαλύτερους Βρετανούς ποι-
ητές και θεωρείται βασικός εκπρόσωπος του ρομαντισμού. Δεν ήταν 
απλώς φιλέλληνας, όπως και πολλοί άλλοι φιλέλληνες που υπήρχαν 
τότε ειδικά στη Γερμανία, αλλά συμμετείχε ενεργά στον αγώνα των 
Ελλήνων για την ελευθερία, όπου και έχασε τη ζωή του στο Μεσο-
λόγγι σε ηλικία 36 ετών. Χάρη στις παραπάνω πληροφορίες, διευ-
ρύνθηκε σημαντικά η αντίληψη όλων σχετικά με τον ίδιο τον Ιωάννη 
Καποδίστρια και το ιστορικό πλαίσιο, και κυρίως σχετικά με την κοινή 
ιστορία της Ελλάδας και της Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια του προ-
γράμματος, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας αποκτούν άμεσα όλες 
αυτές τις νέες γνώσεις διευρύνοντας τους ορίζοντές τους. Έτσι, βι-
ώνουν την Ελλάδα όχι μόνο ως έναν τουριστικό προορισμό ή απο-
κλειστικά ως κράτος των απογόνων του Ομήρου, του Περικλή, του 
Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά ως χώρα η οποία στις αρχές του 
19ου αιώνα πραγματοποίησε έναν σημαντικό και δίκαιο αγώνα για 
την ελευθερία, στον οποίο είχε την υποστήριξη ιδεαλιστών από όλον 
τον κόσμο, αλλά και κρατών, όπως του Λουδοβίκου Α΄. Αυτή η εμπει-
ρία, αυτή η αλλαγή οπτικής, προβλέπεται να ενισχυθεί σημαντικά το 
2020, όταν οι μαθητές και οι μαθήτριες θα ταξιδέψουν στην Κέρκυρα 
και, τέλος, στο Ναύπλιο.

Διαπολιτισμική μάθηση για μαθητές/μαθήτριες 
και καθηγητές/καθηγήτριες 
Στις δύο συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε με τα ελληνικά σχο-
λεία κατέστησαν εμφανείς ορισμένες διαφορές σε παιδαγωγικό και 
επιστημονικό επίπεδο, οι οποίες, θεωρούμε, οφείλονται μεταξύ άλ-
λων στη διαφορετική νοοτροπία. Οι Έλληνες συνάδελφοι είχαν την 
τάση να παρέχουν στους μαθητές και τις μαθήτριές τους λιγότερη 
ανεξαρτησία και ελευθερία κινήσεων σε σχέση με τους καθηγητές και 
τις καθηγήτριες από τη Γερμανία. Αυτό αφορούσε ενδεικτικά το θέμα 
της άδειας να κινούνται ασυνόδευτοι σε μια καθορισμένη περιοχή. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων, εμείς παροτρύναμε πολύ 
περισσότερο τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να παρακολουθούν 
προσεκτικά τις εξηγήσεις του εκάστοτε ξεναγού σε σχέση με τους/τις 
συναδέλφους από την Ελλάδα, ενώ παράλληλα οι ίδιοι/ες έδιναν το 
καλό παράδειγμα πολύ λιγότερο απ’ ό,τι εμείς κανονικά θεωρούμε 
απαραίτητο και πρέπον. Για να βρούμε έναν κοινό παρονομαστή, η 
γερμανική προσέγγιση της ανταλλαγής μαθητών εστίαζε περισσότε-
ρο στην ουσία και στα αποτελέσματα, ενώ η ελληνική προσέγγιση 
επικεντρωνόταν περισσότερο στην κοινή εμπειρία. Έτσι, προέκυψαν 
ενδιαφέρουσες διαδικασίες μάθησης, οι οποίες ενίσχυσαν την αμοι-
βαία κατανόηση και αποδοχή του άλλου, του διαφορετικού.

Όλα ξεκίνησαν με μια ταινία
Όμως πώς έφτασε το σχολείο μας να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμ-
μα; Όλα ξεκίνησαν με μια ταινία, την οποία γύρισα με τους μαθητές 

και τις μαθήτριές μου το 2015, στο αποκορύφωμα της προσφυγικής 
κρίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών. Τα θέ-
ματα της αρχαιότητας, τουλάχιστον στον τομέα των διαπροσωπικών 
σχέσεων, είναι σε γενικές γραμμές τα ίδια με αυτά που μας απασχο-
λούν σήμερα: η αγάπη, το μίσος, η επιθυμία, ο φθόνος, η φιλία, η 
εγγύτητα, το ξένο και άλλα παραπλήσια. Ωστόσο, η αρχαιότητα σε 
πολλές περιπτώσεις είναι πολύ μπροστά σε σχέση με εμάς σήμερα, 
όπως μας διδάσκει το παράδειγμα των τραγωδιών ή των έργων των 
μεγάλων φιλοσόφων. Πότε άλλοτε σκέφτηκε κανείς τόσο πολύπλευ-
ρα και σε βάθος τη σύγκρουση στην οποία έρχεται η Αντιγόνη όσο ο 
Σοφοκλής; Και πού αλλού βίωσε κανείς τόσο βαθιά και υπαρξιακά το 
ξένο όσο ο Οδυσσέας;

Θελήσαμε να αντικατοπτρίσουμε τις εμπειρίες των προσφύγων κυρί-
ως σε χώρες υποδοχής, όπως η Ελλάδα, η οποία τότε κατακλύστηκε 
από χιλιάδες πρόσφυγες, στο πρόσωπο του Οδυσσέα, ο οποίος είναι 
ξένος παντού όπου πηγαίνει. Βέβαια, η ιστορία του Οδυσσέα είναι 
κατά βάση μια ιστορία επιστροφής στην πατρίδα και όχι μια ιστορία 
εκτοπισμένων ή προσφύγων. Ο Οδυσσέας βρίσκεται στην ξενιτιά και 
αναζητά τον δρόμο για το σπίτι του στην Ιθάκη, στη γυναίκα και το 
παιδί του, ενώ ο Ποσειδώνας προσπαθεί να τον εμποδίσει. Ωστόσο 
η αίσθηση του ξένου είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό των εμπειριών 
που βιώνει κατά τις περιπλανήσεις του. Αναρωτηθήκαμε: Τι είναι η 
πατρίδα; Ακόμη και στην Ιθάκη ο Οδυσσέας είναι ξένος, και εάν δεν 
τον αναγνώριζαν και δεν τον δέχονταν ο χοιροβοσκός του ο Εύμαιος, 
έπειτα ο γιος του (ο οποίος στην πραγματικότητα δεν τον γνώριζε καν 
κι επομένως δεν θα μπορούσε να τον αναγνωρίσει), ο σκύλος του ο 
Άργος, η τροφός του η Ευρύκλεια και, τέλος, η γυναίκα του η Πηνε-
λόπη, θα είχε παραμείνει ξένος στην πατρίδα του και δεν θα έφτανε 
ποτέ στο «σπίτι του». Οι εικόνες της πατρίδας που έχει κανείς στον 
νου όταν βρίσκεται μακριά είναι ασφαλώς –πέρα από τις εικόνες των 
προσώπων που έμειναν πίσω– εικόνες της χώρας, του τόπου και του 
σπιτιού στο οποίο έζησε. Έτσι, ο Οδυσσέας λέει ότι επιθυμεί να δει 
τουλάχιστον μία ακόμη φορά να βγαίνει καπνός στην πατρίδα του. Τε-
λικά όμως πατρίδα για τον Οδυσσέα είναι η συμβίωση με τη γυναίκα 
του την Πηνελόπη, τον γιο του τον Τηλέμαχο και τον πατέρα του τον 
Λαέρτη, οι οποίοι έχουν στήσει στην πραγματικότητα ένα καταφύγιο 
μέσα στο ίδιο του το σπίτι, σε ένα κατά τα άλλα εχθρικό περιβάλλον.
Από αυτή την άποψη βρήκαμε μια βασική αναλογία προς τους πρό-
σφυγες του 2015. Αυτοί βέβαια άφησαν πίσω την πραγματική τους 
πατρίδα και έφυγαν για την ξενιτιά, επομένως έκαναν το αντίθετο ταξί-
δι από αυτό του Οδυσσέα. Όμως οι εμπειρίες τους μοιάζουν πολύ με 
αυτές του Οδυσσέα: έχασαν την πατρίδα τους, ήταν ξένοι όπου κι αν 
βρίσκονταν, αντιμετώπισαν κινδύνους σε κάθε νέο ενδιάμεσο προ-
ορισμό, έκαναν κύκλους και ακολούθησαν λανθασμένες διαδρομές, 
βίωσαν την απόγνωση, τη ματαιότητα, την εχθρική συμπεριφορά, 
την απόρριψη. Ωστόσο τόσο στην περίπτωση του Οδυσσέα όσο και 
σε αυτή των προσφύγων υπήρχαν και στιγμές εγγύτητας, αποδοχής. 
Αυτές οι στιγμές ήταν για τον Οδυσσέα η παραμονή του στο νησί της 
Καλυψώς ή η διάσωσή του από τη Ναυσικά στο νησί των Φαιάκων. 
Εκεί, στο νησί των ειρηνικών Φαιάκων, ο Οδυσσέας έρχεται αντιμέ-
τωπος με την απόρριψη σε προσωπικό επίπεδο λόγω του ότι είναι 
ξένος – απόρριψη που προέρχεται από τον Ευρύαλο, έναν Φαίακα. 
Ο Όμηρος περιγράφει το περιστατικό επακριβώς.
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Αφού διάβασαν την Οδύσσεια και κατανόησαν με αυτόν τον τρόπο 
τις έννοιες του ξένου και της αποδοχής, οι μαθητές και οι μαθήτρι-
ες ξεκίνησαν να γράφουν το σενάριο στα γερμανικά. Ουσιαστικά, 
μετά από τη σε βάθος προετοιμασία, δύο μαθήτριες, η Annsophie 
Arbogast και η Mariella Ternes, ετοίμασαν το σενάριο μέσα σε μία 
εβδομάδα. Αφού το μετέφρασα στα αρχαία ελληνικά, χρησιμοποιώ-
ντας πλήθος παραθεμάτων από την Οδύσσεια, αρκούσαν μόλις τρεις 
ημέρες γυρισμάτων για να ολοκληρωθεί η ταινία. Για να είναι η ταινία 
κατανοητή σε όλους, προσθέσαμε γερμανικούς υπότιτλους. Σε αυτή 
τη μορφή παρουσίασα την ταινία σε ένα ελληνογερμανικό συνέδριο 
τον Νοέμβριο του 2017, παρουσία σημαντικών εκπροσώπων του ελ-
ληνογερμανικού διαλόγου, ως εισαγωγή στο προσφυγικό πρόβλημα.
Με αφορμή ένα άλλο, ακόμη πιο σημαντικό, γεγονός στο οποίο προ-
σκληθήκαμε για να προβάλουμε την ταινία μας, το διμερές συνέδριο 
«ήταν κάποτε. σήμερα. – Νεολαία στο επίκεντρο των ελληνογερμα-
νικών σχέσεων» που πραγματοποιήθηκε στις 28-30 Μαΐου 2018 στο 
Μόναχο, ο διοργανωτής του συνεδρίου Χαράλαμπος Καρπουχτσής 
μετέφρασε τους υπότιτλους στα νέα ελληνικά. Έτσι, η ταινία είναι 
πλέον διαθέσιμη με γερμανικούς (Odysseus 2016) και ελληνικούς 
(Οδυσσέας 2016) υπότιτλους (και οι δύο εκδοχές είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα μου www.jurclass.de).

Αυτή η ταινία χαράχτηκε πολύ έντονα στη μνήμη κάποιων από τους 
παρόντες. Έτσι, όταν από την Κέρκυρα αναζητούσαν Γερμανό εταίρο 
για το πρόγραμμα Erasmus+, απευθύνθηκαν σε εμένα –χάρη στη με-
σολάβηση της Natali Petala-Weber, συντονίστριας της συνεργασίας 
με την Ελλάδα στη γερμανική Ειδική Υπηρεσία Διεθνών Δραστηριο-
τήτων για τη Νεολαία (IJAB)– και με ρώτησαν εάν το Γυμνάσιο-Λύκειο 
του Έτταλ ενδιαφέρεται να συμμετάσχει. Είχαμε λίγες μόνο μέρες στη 
διάθεσή μας για να αποφασίσουμε και να προετοιμάσουμε τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά, αλλά τα καταφέραμε. Ήταν μεγάλη χαρά για 
το σχολείο μας και ιδιαίτερα για εμένα προσωπικά, διότι με αυτόν 
τον τρόπο μας δόθηκε η δυνατότητα να διευρύνουμε τις επαφές μας 
στον τομέα της ελληνογερμανικής φιλίας. Η φιλία αυτή, σύμφωνα με 
την παράδοση του φιλελληνισμού, είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι 
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κληρονομιά της αρχαιότητας παραμένει 
επίκαιρη μέχρι σήμερα και πρέπει να συνεχίσει να καλλιεργείται. Ο 
Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης έχουν διαμορφώσει τον τρόπο με τον 
οποίο σκεφτόμαστε ακόμη και σήμερα. Όταν τους κατανοούμε, κατα-
νοούμε περισσότερα για τους εαυτούς μας. Και όποτε απευθύνουμε 
στους αρχαίους συγγραφείς τα σύγχρονα ερωτήματά μας, βλέπουμε 
πως εξακολουθούν να απαντούν με τρόπο πειστικό. Πρόκειται για μια 
προσέγγιση η οποία στις μέρες μας συχνά παραβλέπεται, η οποία 
όμως εδώ και περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια έχει δώσει επα-
νειλημμένα σημαντικές και ορθές απαντήσεις σε τρέχοντα ερωτήματα 
όλων των εποχών.

Ο Ρόλαντ Γιούργκελάιτ είναι 

καθηγητής Αρχαίων Ελληνικών, Λατινικών και 

Πληροφορικής στο Benediktiner Gymnasium 

Ettal. 

Εικόνα: ιδιωτική 

Roland Jurgeleit / Ungererstr. 252 / DE-80805 Μόναχο
jur@jurclass.de / 0049 0176-32142816

https://www.youtube.com/watch?v=IJ3MlGCUKp0
http://www.jurclass.de
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