
	  

	  

Το πρόγραµµα «Η Δηµοκρατία σε κρίση | Λαϊκισµός και ακραίες τάσεις ως 
πρόκληση για τη Δηµοκρατία» συγχρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα 

«Ευρώπη για τους πολίτες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης 	  
	  

	  
Σε	  4	  ευρωπαϊκές	  πόλεις	  πραγματοποιήθηκαν	  συνολικά	  31	  εκδηλώσεις	  στο	  πλαίσιο	  του	  προγράμματος.	  
Μοιράζονται	  ανάμεσα	  σε	  αυτές	  τις	  4	  πόλεις:	   
 
Όλες	  οι	  εκδηλώσεις	   
Συμμετοχή:	  Οι	  εκδηλώσεις	  αφορούσαν	  συνολικά	  1995	  συμμετέχοντες/ουσες.	  Από	  αυτούς/ές,	  510	  άτομα	  
συμμετείχαν	  από	  την	  πόλη	  Λύνεμπουργκ	  (Γερμανία	  -‐	  Κάτω	  Σαξονία),	  600	  άτομα	  συμμετείχαν	  από	  την	  πόλη	  
Πλέβεν	  (Βουλγαρία),	  410	  άτομα	  συμμετείχαν	  από	  την	  πόλη	  Τιμισοάρα	  (Ρουμανία)	  και	  475	  άτομα	  συμμετείχαν	  
από	  την	  πόλη	  Κηφισιά/	  Αθήνα	  (Ελλάδα). 
 
 
Τόπος	  /	  Ημερομηνία:	  Οι	  εκδηλώσεις	  πραγματοποιήθηκαν	  από	  τις	  15.01.2018	  έως	  τις	  15.10.2019	  σε	  αυτές	  τις	  
πόλεις	  και	  χώρες.	   

Σύντομη	  περιγραφή:	  Η	  δημοκρατία	  είναι	  το	  μεγάλο	  επίτευγμα	  μετά	  τον	  Δεύτερο	  Παγκόσμιο	  Πόλεμο	  στη	  
Δυτική	  Ευρώπη,	  από	  το	  1974	  στην	  Ελλάδα	  και	  από	  τη	  δημοκρατική	  αλλαγή	  πριν	  από	  30	  χρόνια	  στην	  Ανατολική	  
Ευρώπη.	  Η	  κοινοπραξία	  αυτού	  του	  δικτύου	  πόλεων	  δεν	  συνέβαλε	  απλά	  στην	  καλύτερη	  κατανόηση	  της	  ΕΕ	  και	  
των	  διαφορετικών	  καταστάσεων	  σε	  μεμονωμένες	  πόλεις	  και	  χώρες.	  Το	  πρόγραμμα	  DEMO	  συνέβαλε	  στην	  
ενίσχυση	  του	  προφίλ	  της	  δημοκρατίας.	  Το	  περιεχόμενο	  της	  συζήτησης	  σχετικά	  με	  τη	  δημοκρατία	  και	  τις	  
προκλήσεις	  της	  σήμερα	  αφορούσε	  τα	  εξής:	  τι	  περιλαμβάνει,	  πώς	  λειτουργεί	  η	  δημοκρατία,	  από	  τι	  απειλείται	  
...	  Οι	  πολίτες	  μπορούσαν	  να	  συμμετέχουν	  ενεργά	  στις	  προετοιμασίες	  και	  τις	  δραστηριότητες	  (συζητήσεις,	  
εργαστήρια,	  υπαίθριες	  εκδηλώσεις,	  κ.λπ.).	  Στα	  εργαστήρια	  έγιναν	  αρκετές	  φορές	  συζητήσεις	  σε	  κάθε	  πόλη	  για	  
τη	  δημοκρατία.	  Οι	  προκλήσεις	  για	  τη	  δημοκρατία	  δεν	  είναι	  μόνο	  ο	  λαϊκισμός	  και	  η	  ριζοσπαστικοποίηση,	  αλλά	  
και	  η	  διαφθορά,	  ο	  ευρωσκεπτικισμός,	  το	  έλλειμμα	  αλληλεγγύης	  μέσα	  στην	  Ευρώπη,	  ιδίως	  στο	  ζήτημα	  της	  
μετανάστευσης.	  Δουλέψαμε	  και	  συζητήσαμε	  με	  πολίτες	  όλων	  των	  γενεών	  –	  καθώς	  και	  με	  εκπροσώπους	  της	  
πολιτικής.	  Από	  τις	  συζητήσεις	  και	  εκτιμήσεις	  κατέστη	  σαφές	  ότι	  η	  προσωπική,	  οικονομική	  και	  κοινωνική	  
ασφάλεια	  είναι	  προϋποθέσεις	  για	  την	  εφαρμογή	  των	  δημοκρατικών	  αξιών.	  Αυτό	  σημαίνει	  ότι	  η	  υψηλή	  
ανεργία,	  η	  αβεβαιότητα	  λόγω	  της	  διαφθοράς,	  λόγω	  ανεπίλυτων	  προβλημάτων	  (προσφυγικό	  ζήτημα)	  και	  λόγω	  
της	  κοινωνικής	  ψυχρότητας	  είναι	  το	  έδαφος	  αναπαραγωγής	  του	  εθνικισμού,	  του	  λαϊκισμού	  και	  του	  
ριζοσπαστισμού. 

Η	  δημοκρατία	  πρέπει	  να	  εξασκείται	  και	  να	  μαθαίνεται.	  Οι	  πολίτες	  πρέπει	  να	  είναι	  σε	  θέση	  να	  αμφισβητούν	  
κριτικά	  και	  να	  ταξινομούν	  μηνύματα	  και	  δηλώσεις.	  Η	  δημοκρατική	  εκπαίδευση	  πρέπει	  να	  συμπεριληφθεί	  στα	  
βασικά	  προγράμματα	  σπουδών	  όλων	  των	  ευρωπαϊκών	  σχολείων.	  Στα	  μαθήματα	  όπως	  η	  πολιτική	  αγωγή	  και	  η	  
ιστορία	  πρέπει	  να	  δοθεί	  ιδιαίτερη	  προσοχή,	  να	  γίνουν	  τακτικά	  μαθήματα,	  τα	  οποία	  δεν	  θα	  υποτιμώνται	  λόγω	  
των	  υπόλοιπων	  „βασικών	  μαθημάτων“.	  Στη	  Βουλγαρία	  και	  τη	  Ρουμανία	  δεν	  υπάρχει	  „ακόμη“	  μάθημα	  
πολιτικής	  αγωγής.	  Μια	  κατάσταση	  έκτακτης	  ανάγκης	  που	  πρέπει	  να	  αντιμετωπιστεί.	  Αυτά	  τα	  περιεχόμενα	  
συνοψίζονται	  σε	  ένα	  έγγραφο	  προβληματισμού,	  το	  οποίο	  παραδόθηκε	  σε	  όλους	  τους	  εκπροσώπους	  της	  



πολιτικής	  και	  του	  προγράμματος.	  Είναι	  μεταφρασμένο	  σε	  όλες	  τις	  εθνικές	  γλώσσες	  και	  είναι	  επίσης	  διαθέσιμο	  
στην	  ιστοσελίδα	  του	  προγράμματος.	   

Οι	  δραστηριότητες	  και	  οι	  εκδηλώσεις	  έχουν	  σοβαρό	  αντίκτυπο.	  Οι	  πολίτες	  μπόρεσαν	  να	  συμμετάσχουν,	  να	  
εκφραστούν	  και	  να	  μιλήσουν	  για	  όσα	  τους	  συγκινούν.	  Ο	  λαϊκισμός	  και	  ο	  ριζοσπαστισμός	  εντοπίστηκαν	  και	  
αποκαλύφθηκαν.	  Δεν	  μπορούν	  να	  λύσουν	  τις	  προκλήσεις	  των	  πολιτών	  και	  χρειάζεται	  ολόκληρη	  η	  κοινωνία	  
των	  πολιτών	  για	  να	  υλοποιήσουμε	  και	  να	  ζήσουμε	  μαζί	  στις	  πόλεις	  και	  τις	  χώρες	  μας	  και	  στην	  Ευρώπη	  το	  
φιλελεύθερο	  και	  δημοκρατικό	  θεμελιώδη	  νόμο. 

Στην	  ιστοσελίδα	  του	  προγράμματος	  τεκμηριώνονται	  όλες	  οι	  δραστηριότητες	  –	  τόσο	  τα	  αποτελέσματα	  των	  
εργαστηρίων	  καθώς	  και	  το	  έγγραφο	  προβληματισμού	  σε	  όλες	  τις	  εθνικές	  γλώσσες.	  Χρησιμεύει	  επίσης	  στη	  
διάδοση	  του	  προγράμματος	  DEMO,	  των	  δραστηριοτήτων	  του	  και	  των	  παρορμήσεών	  του.	   

Στις	  εκδηλώσεις,	  τις	  συζητήσεις,	  στα	  εργαστήρια,	  στις	  δραστηριότητες	  στους	  δρόμους	  παρουσιάστηκε	  το	  
πρόγραμμα	  EUROPA,	  κατέστη	  σαφές	  ότι	  καμία	  χώρα	  δεν	  νοείται	  χωρίς	  την	  Ευρώπη.	  Το	  πρόγραμμα	  DEMO	  
συνέβαλε	  στο	  να	  καταστεί	  σαφές	  ότι:	  είμαστε	  ενωμένοι	  και	  αντιμετωπίζουμε	  παρόμοια	  προβλήματα	  και	  
προκλήσεις. 

Όλοι	  οι	  εταίροι	  συνέβαλαν	  στην	  καλύτερη	  κατανόηση	  της	  ΕΕ	  με	  την	  παρουσία	  τους,	  τη	  δέσμευσή	  τους	  και	  τα	  
καλέσματά	  τους	  προς	  όλους	  τους	  πολίτες,	  προς	  τους	  εκπροσώπους	  της	  πολιτικής	  και	  κοινωνικής	  σφαίρας,	  
προς	  τους	  φορείς	  και	  τους	  συνεργάτες	  του	  προγράμματος	  DEMO.	  Mπορούσε	  να	  δημιουργηθεί	  και	  να	  
αναπτυχθεί	  μια	  αίσθηση	  της	  κοινότητας.	  Από	  την	  άλλη	  πλευρά,	  οι	  προκλήσεις	  παραμένουν.	  Συνοψίζονται	  σε	  
ένα	  έγγραφο	  προβληματισμού.	  Αφορά	  στην	  εκπαίδευση,	  την	  κριτική	  αμφισβήτηση	  και	  την	  αλληλεγγύη. 

Όλοι	  θέλουμε	  να	  συνεχίσουμε	  να	  εργαζόμαστε	  στο	  „Σπίτι	  της	  Δημοκρατίας“.	  Οι	  πολίτες	  μπόρεσαν	  να	  
συμμετάσχουν	  ενεργά,	  να	  μιλήσουν	  και	  συνεισφέρουν	  σημαντικά	  με	  τις	  απόψεις	  τους.	  Είναι	  σημαντικό	  να	  
προσφέρονται	  τέτοιες	  δυνατότητες. 

	  

Εκδηλώσεις	  1 

Συμμετοχή:	  Στις	  εκδηλώσεις	  συμμετείχαν	  510	  πολίτες,	  και	  ειδικότερα	  510	  συμμετέχοντες/ουσες	  από	  την	  πόλη	  
Λύνεμπουργκ	  (Γερμανία	  -‐	  Κάτω	  Σαξονία).	  Κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  προγράμματος	  διοργανώθηκαν	  οκτώ	  
εκδηλώσεις. 

Σύντομη	  περιγραφή:	  Πριν	  από	  την	  πρώτη	  διεθνή	  συνάντηση	  στο	  Λύνεμπουργκ,	  όλοι	  οι	  εταίροι	  διοργάνωσαν	  
στις	  πόλεις	  τους	  εργαστήρια	  με	  θέμα	  τη	  συγκεκριμένη	  αδελφοποίηση.	  Στο	  Λύνεμπουργκ,	  ο	  εταίρος	  MIE	  
κατάφερε	  να	  συνεργαστεί	  με	  μαθητές/τριες,	  με	  φοιτητές/τριες,	  με	  το	  Κέντρο	  Έρευνας	  για	  τη	  Δημοκρατία	  και	  
το	  νεοσυσταθέν	  σημείο	  συνάντησης	  Mosaik.	  Στο	  Λύνεμπουργκ	  συναντήθηκαν	  όλοι	  αυτοί	  στις	  διάφορες	  
εκδηλώσεις	  από	  τις	  9	  έως	  τις	  12	  Απριλίου	  2018.	  Στο	  Διεθνές	  Εργαστήριο	  στην	  Αίθουσα	  Συνεδριάσεων	  του	  
Δημαρχείου	  του	  Λύνεμπουργκ,	  ο	  Αντιδήμαρχος	  Δρ.	  Σαρφ	  καλωσόρισε	  όλους	  τους	  επισκέπτες	  και	  αναφέρθηκε	  
στις	  ρίζες	  της	  δημοκρατίας	  „ένας	  άνθρωπος	  -‐	  μία	  ψήφος“	  και	  ως	  πρώην	  σχολικός	  διευθυντής	  τόνισε	  τη	  
σημασία	  της	  δημοκρατικής	  μόρφωσης.	  Οι	  δημόσιες	  εκδηλώσεις	  „στο	  δρόμο“	  (Flashmob	  και	  Speakers	  Corner)	  
προσέλκυσαν	  μεγάλο	  ενδιαφέρον	  και	  παρείχαν	  συναρπαστικές	  διεθνείς	  παρορμήσεις.	  Συμμετείχαν	  
περισσότερα	  από	  100	  άτομα,	  τα	  οποία	  μαζί	  „έδωσαν	  το	  παράδειγμα“	  για	  την	  Ευρώπη.	  Στη	  δημόσια	  συζήτηση,	  
ο	  εκπρόσωπος	  του	  Κόμματος	  „Εναλλακτική	  για	  τη	  Γερμανία“	  τράβηξε	  την	  προσοχή.	  Ενώ	  ο	  Δρ.	  Όπερμαν	  από	  το	  
Κέντρο	  Ερευνών	  για	  τη	  Δημοκρατία	  υπέδειξε	  τα	  κριτήρια	  του	  λαϊκισμού	  και	  της	  ριζοσπαστικοποίησης,	  κατέστη	  
απολύτως	  σαφές	  τι	  εννοούσε	  όταν	  εμφανίστηκε	  ο	  πολιτικός	  από	  το	  Κόμμα	  „Εναλλακτική	  για	  τη	  Γερμανία“.	  
Έτσι,	  αυτό	  το	  „κόλπο“	  μπόρεσε	  ουσιαστικά	  να	  αποκαλυφθεί.	  Εκτός	  από	  την	  επίσκεψη	  στο	  εργαστήριο	  



ιστορίας,	  το	  πολιτιστικό	  πρόγραμμα	  περιλάμβανε	  τις	  „πέτρες	  που	  σκοντάφτεις“	  (Stolpersteine	  στα	  γερμανικά)	  
ή	  λίθους	  της	  μνήμης	  στους	  δρόμους	  (όλο	  και	  πιο	  δημοφιλείς	  γίνονται	  στην	  Ευρώπη	  αυτοί	  οι	  κύβοι,	  πάνω	  
στους	  οποίους	  αναγράφεται	  το	  όνομα	  ενός	  θύματος	  που	  εκτοπίστηκε	  ή/και	  εκτελέστηκε	  σε	  στρατόπεδο	  
συγκέντρωσης	  και	  οι	  οποίοι	  τοποθετούνται	  στο	  πεζοδρόμιο,	  μπροστά	  απο	  τον	  τελευταίο	  τόπο	  κατοικίας,	  
εργασίας	  ή	  σπουδών	  του). 

	  

Εκδηλώσεις	  2	   

Συμμετοχή:	  Οι	  εκδηλώσεις	  αφορούσαν	  600	  πολίτες,	  και	  ειδικότερα	  600	  συμμετέχοντες/ουσες	  από	  την	  πόλη	  
Πλέβεν	  (Βουλγαρία).	  Κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  προγράμματος	  διοργανώθηκαν	  επτά	  εκδηλώσεις.	   

Σύντομη	  περιγραφή:	  Από	  τις	  27.09.	  -‐	  03.10.2018	  διοργανώθηκαν	  διεθνείς	  εκδηλώσεις	  στο	  Πλέβεν.	  Σε	  
προκαταρκτικό	  στάδιο,	  πραγματοποιήθηκαν	  με	  πολύ	  καλή	  συμμετοχή	  οι	  δράσεις	  Speaker	  Corner	  και	  το	  
Flashmob	  με	  τον	  ύμνο	  στο	  Κεντρικό	  Πάρκο	  του	  Πλέβεν.	  Το	  Ευρωπαϊκό	  Εργαστήριο	  συνεργάστηκε	  για	  την	  
προετοιμασία	  με	  αρκετά	  σχολεία.	  Ενεπλάκησαν	  πολλοί	  νέοι	  πολίτες.	  Στο	  Πλέβεν	  παρουσιάστηκαν	  και	  
συζητήθηκαν	  τα	  αποτελέσματα	  του	  εργαστηρίου	  στις	  διεθνείς	  συναντήσεις.	  Σε	  όλες	  τις	  συνεδριάσεις	  κατέστη	  
σαφές	  ότι	  κάθε	  χώρα	  αντιμετωπίζει	  ειδικές	  προκλήσεις.	  Ο	  δήμαρχος	  της	  πόλης	  συμμετείχε	  στο	  διεθνές	  
συνέδριο	  στο	  δημαρχείο	  και	  υπογράμμισε	  τη	  σημασία	  της	  Ευρώπης,	  ειδικά	  για	  τη	  Βουλγαρία. 

	  

Εκδηλώσεις	  3	   

Συμμετοχή:	  Στις	  εκδηλώσεις	  συμμετείχαν	  410	  πολίτες,	  και	  ειδικότερα	  410	  άτομα	  από	  την	  Τιμισοάρα	  
(Ρουμανία).	  Κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  προγράμματος	  διοργανώθηκαν	  επτά	  εκδηλώσεις.	   

Σύντομη	  περιγραφή:	  Στην	  Τιμισοάρα	  διοργανώθηκαν	  διεθνείς	  εκδηλώσεις	  από	  τις	  31.03.	  -‐	  03.04.2019.	  Η	  
Τιμισοάρα	  προετοιμάζει	  το	  σχεδιασμό	  της	  για	  το	  2021	  ως	  Πολιτιστική	  Πρωτεύουσα	  της	  Ευρώπης.	  Ως	  εκ	  
τούτου,	  το	  πολιτιστικό	  πρόγραμμα	  αυτών	  των	  ημερών	  ήταν	  πολύ	  λεπτομερές	  για	  όλους	  και	  όλες	  τους/τις	  
συμμετέχοντες/ουσες	  από	  τις	  αδελφοποιημένες	  πόλεις.	  Εξερευνήσαμε	  όλο	  το	  παλιό	  κέντρο	  με	  μια	  ξενάγηση	  
στην	  πόλη,	  επισκεφθήκαμε	  το	  γερμανόφωνο	  θέατρο	  και	  διεξάγαμε	  δημόσιες	  συζητήσεις	  και	  ανταλλαγές	  
απόψεων.	  Την	  1η	  Απριλίου	  στις	  δέκα	  το	  πρωί,	  μας	  υποδέχτηκε	  ο	  δήμαρχος	  Νικολάι	  Ρόμπου	  και	  οι	  εταίροι	  του	  
προγράμματος	  από	  το	  Λύνεμπουργκ,	  την	  Αθήνα,	  το	  Πλέβεν	  και	  την	  Τιμισοάρα	  παρουσίασαν	  τα	  αποτελέσματα	  
στις	  χώρες	  τους.	  Στις	  2	  Απριλίου,	  στις	  2μ.μ.,	  στην	  αίθουσα	  της	  „επανάστασης“,	  στο	  νομό	  της	  Τιμισοάρα,	  
διοργανώθηκε	  συζήτηση	  για	  το	  συγκεκριμένο	  θέμα,	  στην	  οποία	  συμμετείχαν	  ενεργά	  49	  πολίτες	  της	  πόλης	  
(μαθητές,	  καθηγητές,	  φοιτητές	  καθώς	  και	  άλλα	  άτομα).	  Ο	  αντιπρόεδρος	  Βαλεντίν	  Τούντριτσα	  και	  ο	  
αντιπρόεδρος	  Ντάνιελ	  Κρίστιαν	  Φραντζέσκου	  καλωσόρισαν	  θερμά	  τους/τις	  συμμετέχοντες/ουσες	  στη	  
συζήτηση.	  Μετά	  από	  τις	  ανοικτές	  και	  ενεργές	  ομιλίες	  από	  τη	  μεριά	  των	  καθηγητών,	  του	  καθηγητή	  Δρ.	  Σίλβιου	  
Τσέρνα	  από	  το	  Πανεπιστήμιο	  της	  Τιμισοάρα,	  του	  καθηγητή	  Μότοτς	  από	  το	  Αγρονομικό	  Ινστιτούτο	  Μπανάτ,	  
της	  φοιτήτριας	  Άνκα	  Γκόλντις,	  φοιτητών	  ιατρικής	  και	  του	  επιχειρηματία	  Σάντου	  Κοτούνα	  έγινε	  σαφές	  ότι	  
μπορούμε	  να	  επηρεάσουμε	  τη	  δημοκρατική	  διαδικασία	  μόνο	  μέσω	  μιας	  μεγάλης	  και	  ενεργής	  συμμετοχής	  στις	  
εκλογές.	  Πολύ	  σημαντικό	  είναι	  επίσης	  να	  διευκρινιστεί	  ότι	  η	  δημοκρατία	  πρέπει	  να	  ξεκινήσει	  από	  το	  σχολείο	  
και	  μέσω	  της	  ενεργού	  συμμετοχής	  να	  φτάσει	  στην	  κοινωνία	  των	  πολιτών.	  Τα	  κύρια	  συμπεράσματα	  ήταν	  τα	  
εξής:	  δεν	  υπάρχει	  ακόμη	  το	  μάθημα	  της	  πολιτικής	  αγωγής	  στα	  σχολεία	  –	  επομένως	  επιβεβαιώθηκε	  εκ	  νέου	  το	  
αίτημα	  ενός	  προγράμματος	  σπουδών	  για	  τις	  πολιτικές	  της	  ΕΕ	  για	  την	  προώθηση	  της	  υπευθυνότητας	  απέναντι	  
στη	  δημοκρατία.	  Σε	  μια	  μαθητική	  ταινία,	  η	  έλλειψη	  προοπτικών	  για	  πολλούς	  νέους	  πολίτες	  στη	  Ρουμανία	  
ήταν	  ξεκάθαρη.	  Διευκρίνισαν	  ότι	  „εξαρτάται	  από	  τους	  ίδιους“,	  ότι	  θέλουν	  να	  „συμμετάσχουν“	  και	  όχι	  „να	  



φύγουν	  στο	  εξωτερικό“.	  Γι‘	  αυτόν	  το	  λόγο,	  μια	  φοιτήτρια	  υπενθυμίζει	  ότι	  η	  κατάρτιση	  για	  την	  προώθηση	  της	  
δημοκρατίας	  είναι	  ιδιαίτερα	  σημαντική	  στη	  Ρουμανία. 

	  

Εκδηλώσεις	  4	   

Συμμετοχή:	  Στις	  εκδηλώσεις	  συμμετείχαν	  475	  πολίτες,	  ειδικότερα	  475	  άτομα	  από	  την	  πόλη	  της	  Κηφισιάς/	  
Αθήνα	  (Ελλάδα).	  Κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  προγράμματος	  διοργανώθηκαν	  επτά	  εκδηλώσεις.	   

Σύντομη	  περιγραφή:	  Στην	  Κηφισιά/	  Αθήνα,	  έλαβε	  χώρα	  η	  διεθνής	  συνάντηση	  για	  την	  ολοκλήρωση	  του	  
πργράμματος	  DEMO	  από	  τις	  07.	  -‐	  9.10.2019.	  Και	  εδώ	  πραγματοποιήθηκαν,	  στα	  τέλη	  Σεπτεμβρίου,	  αρκετές	  
εκδηλώσεις	  που	  προσέλκυσαν	  μεγάλη	  προσοχή	  (Flashmob	  και	  Speakers	  Corner).	  Οι	  κεντρικές	  εκδηλώσεις	  
συνοδεύονταν	  από	  τον	  πρόεδρο	  Δημοτικού	  Συμβουλίου	  του	  Δήμου	  Κηφισιάς	  Σταύρο	  Ζαπάντη	  και	  τον	  
πρόεδρο	  Δευτεροβάθμιας	  Εκπαίδευσης	  Κηφισιάς	  Παντελή	  Παπανικολόπουλο.	  Θα	  πρέπει	  να	  τονιστεί	  
ιδιαίτερα	  ότι	  στην	  ανταλλαγή	  απόψεων	  και	  στις	  συζητήσεις	  αναδείχθηκε	  η	  ειδική	  κατάσταση	  της	  Ελλάδας:	  η	  
μείωση	  του	  βασικού	  εισοδήματος	  καθώς	  και	  το	  ανεπίλυτο	  προσφυγικό	  ζήτημα.	  Υπάρχει	  έλλειμμα	  
αλληλεγγύης	  στην	  Ευρώπη	  –	  μια	  αξία	  που	  κάποτε	  διέκρινε	  την	  Ευρώπη	  και	  τώρα	  θεωρείται	  από	  πολλούς	  
πολίτες	  ως	  μία	  σαφής	  έλλειψη	  και	  „κρίση“	  δημοκρατίας.	   

Στις	  εκδηλώσεις,	  στις	  συζητήσεις,	  στα	  εργαστήρια,	  στις	  δραστηριότητες	  στους	  δρόμους	  παρουσιάστηκε	  το	  
πρόγραμμα	  DEMO,	  κατέστη	  σαφές	  ότι	  καμία	  χώρα	  δεν	  νοείται	  χωρίς	  την	  Ευρώπη.	  Το	  πρόγραμμα	  DEMO	  
συνέβαλε	  στο	  να	  καταστεί	  σαφές	  ότι:	  είμαστε	  ενωμένοι	  και	  αντιμετωπίζουμε	  παρόμοια	  προβλήματα	  και	  
προκλήσεις. 

Όλοι	  οι	  εταίροι	  συνέβαλαν	  στην	  καλύτερη	  κατανόηση	  της	  ΕΕ	  με	  την	  παρουσία	  τους,	  τη	  δέσμευσή	  τους	  και	  τα	  
καλέσματά	  τους	  προς	  όλους	  τους	  πολίτες,	  προς	  τους	  εκπροσώπους	  της	  πολιτικής	  και	  κοινωνικής	  σφαίρας,	  
προς	  τους	  φορείς	  και	  τους	  συνεργάτες	  του	  προγράμματος	  DEMO.	  Θα	  μπορούσε	  να	  δημιουργηθεί	  και	  να	  
αναπτυχθεί	  μια	  αίσθηση	  της	  κοινότητας.	  Από	  την	  άλλη	  πλευρά,	  οι	  προκλήσεις	  παραμένουν.	  Συνοψίζονται	  σε	  
ένα	  έγγραφο	  προβληματισμού.	  Αφορά	  στην	  εκπαίδευση,	  την	  κριτική	  αμφισβήτηση	  και	  την	  αλληλεγγύη.	  Όλοι	  
θέλουμε	  να	  συνεχίσουμε	  να	  εργαζόμαστε	  στο	  „Σπίτι	  της	  Δημοκρατίας“.	  Οι	  πολίτες	  μπόρεσαν	  να	  
συμμετάσχουν	  ενεργά,	  να	  μιλήσουν	  και	  να	  συνεισφέρουν	  σημαντικά	  με	  τις	  απόψεις	  τους.	  Είναι	  σημαντικό	  να	  
προσφέρονται	  τέτοιες	  δυνατότητες. 

 

Εκδήλωση	  5	  –	  Έγγραφο	  Προβληματισμού	   

Συμμετοχή:	  Οι	  ιδέες	  και	  το	  περιεχόμενο	  του	  εγγράφου	  προβληματισμού	  συγκεντρώθηκαν	  σε	  όλες	  τις	  πόλεις	  
κατά	  τη	  διάρκεια	  όλων	  των	  εκδηλώσεων.	  Στην	  τελική	  συζήτηση	  μέσω	  Skype	  στις	  11.10.2019,	  συμμετείχαν	  όλοι	  
οι	  εταίροι	  του	  προγράμματος.	   

Σύντομη	  περιγραφή:	  Ήδη	  από	  την	  αρχή	  άρχισαν	  να	  συγκεντρώνονται	  τα	  σχόλια	  και	  οι	  παρορμήσεις	  γύρω	  από	  
το	  θέμα	  όλων	  των	  εταίρων	  από	  όλα	  τα	  εργαστήρια.	  Στα	  συνέδρια	  αντάλλαξαν	  απόψεις	  και	  τις	  κατέγραψαν	  
στο	  έγγραφο	  προβληματισμού.	  Επιπλέον,	  λήφθησαν	  υπόψη	  σημαντικές	  συνεισφορές	  και	  γνώσεις	  από	  τις	  
συζητήσεις,	  που	  θεωρήθηκαν	  σημαντικές.	  Ο	  συντονιστής	  ήταν	  επομένως	  σε	  θέση	  να	  προετοιμάσει	  ένα	  
προσχέδιο,	  το	  οποίο	  τελικά	  „εγκρίθηκε“	  κατά	  την	  τελευταία	  διεθνή	  συνάντηση.	  Προηγουμένως,	  δόθηκε	  η	  
δυνατότητα	  σε	  όλους	  τους	  εταίρους	  να	  το	  συζητήσουν	  πρόσωπο	  με	  πρόσωπο	  κατά	  την	  τελευταία	  συνάντησή	  
τους	  στην	  Κηφισιά.	  Το	  έγγραφο	  προβληματισμού	  εμπεριέχει	  τις	  πιο	  σημαντικές	  παρορμήσεις	  για	  την	  πολιτική:	  
1.	  Να	  εκτιμήσει	  και	  να	  προστατεύσει	  τις	  αξίες	  της	  δημοκρατίας.	  2.	  Υπάρχουν	  πολλά	  εμπόδια	  και	  προκλήσεις	  
που	  αντιμετωπίζει	  η	  δημοκρατία:	  παλιές	  δομές,	  λαϊκισμός	  και	  εθνικισμός.	  3.	  Είναι	  σημαντικό	  να	  είναι	  σε	  θέση	  



οι	  πολίτες	  να	  ταξινομούν	  κριτικά	  τις	  πληροφορίες	  και	  έτσι	  να	  γίνουν	  υπεύθυνοι	  δημοκρατικά	  –	  ειδικά	  για	  
νέους	  πολίτες	  (=	  εκπαιδευτική	  αποστολή).	  4.	  Σημαντικό	  είναι	  ένα	  πανευρωπαϊκό	  βασικό	  πρόγραμμα	  σπουδών	  
για	  το	  μάθημα	  της	  πολιτικής	  αγωγής	  και	  της	  ιστορίας.	  Στη	  Βουλγαρία	  και	  τη	  Ρουμανία	  πρέπει	  οπωσδήποτε	  να	  
εισαχθεί	  στα	  σχολεία	  αυτό	  το	  μάθημα!	  5.	  Η	  προϋπόθεση	  για	  μια	  λειτουργική	  δημοκρατία	  είναι	  η	  προσωπική,	  
οικονομική	  και	  κοινωνική	  ασφάλεια.	  6.	  Η	  αλληλεγγύη	  στην	  Ευρώπη	  μπορεί	  να	  συμβάλει	  σε	  περισσότερη	  
δημοκρατία	  στην	  Ευρώπη.	  Το	  έγγραφο	  προβληματισμού	  μεταφράστηκε	  σε	  όλες	  τις	  εθνικές	  γλώσσες,	  
δημοσιεύθηκε	  στην	  ιστοσελίδα	  του	  προγράμματος	  και	  παραδόθηκε	  σε	  πολιτικούς	  εκπροσώπους.	  Η	  
κοινοπραξία	  ελπίζει	  ότι	  τα	  αποτελέσματα	  αυτού	  του	  προγράμματος,	  που	  θα	  χρηματοδοτηθούν	  από	  το	  
πρόγραμμα	  «Ευρώπη	  για	  τους	  πολίτες»,	  θα	  είναι	  βιώσιμα. 

 

Εκδήλωση	  6	  -‐	  Αξιολόγηση	   

Συμμετοχή:	  Στην	  τελευταία	  συζήτηση	  συμμετείχαν	  όλοι	  οι	  εταίροι	  με	  πολλούς	  συμμετέχοντες/ουσες.	  
Διεξήχθη	  στις	  14.10.2019.	   

Σύντομη	  περιγραφή:	  Ο	  σκοπός	  αυτής	  της	  εκδήλωσης	  ήταν	  η	  ανάλυση	  και	  η	  αξιολόγηση	  των	  εκδηλώσεων	  στις	  
χώρες	  εταίρους.	  Όλοι	  οι	  εταίροι	  ήταν	  πολύ	  ικανοποιημένοι	  με	  την	  υλοποίηση	  των	  προγραμματισμένων	  
δραστηριοτήτων	  και	  στόχων.	  Συζητήθηκαν	  όλα	  τα	  σημαντικά	  και	  συναφή	  θέματα	  για	  την	  τελική	  έκθεση.	  
Συγκεκριμένα,	  η	  σύνταξη	  των	  μεμονωμένων	  εκθέσεων	  και	  η	  ολοκλήρωση	  της	  ιστοσελίδας	  του	  προγράμματος.	   

Όλοι	  οι	  εταίροι	  συνέβαλαν	  στην	  καλύτερη	  κατανόηση	  της	  ΕΕ	  με	  την	  παρουσία	  τους,	  τη	  δέσμευσή	  τους	  και	  τα	  
καλέσματά	  τους	  προς	  όλους	  τους	  πολίτες,	  εκπροσώπους	  από	  την	  πολιτική	  και	  την	  κοινωνική	  σφαίρα,	  προς	  
τους	  φορείς	  και	  τους	  συνεργάτες	  του	  προγράμματος	  DEMO.	  Θα	  μπορούσε	  να	  δημιουργηθεί	  και	  να	  
αναπτυχθεί	  μια	  αίσθηση	  της	  κοινότητας.	  Από	  την	  άλλη	  πλευρά,	  οι	  προκλήσεις	  παραμένουν.	  Συνοψίζονται	  σε	  
ένα	  έγγραφο	  προβληματισμού.	  Αφορά	  στην	  εκπαίδευση,	  την	  κριτική	  αμφισβήτηση	  και	  την	  αλληλεγγύη.	  Όλοι	  
θέλουμε	  να	  συνεχίσουμε	  να	  εργαζόμαστε	  στο	  „Σπίτι	  της	  Δημοκρατίας“.	  Οι	  πολίτες	  μπόρεσαν	  να	  
συμμετάσχουν	  ενεργά,	  να	  μιλήσουν	  και	  συνεισφέρουν	  σημαντικά	  με	  τις	  απόψεις	  τους.	  Είναι	  σημαντικό	  να	  
προσφέρονται	  τέτοιες	  δυνατότητες. 

Οι	  εταίροι	  του	  προγράμματος	  παρακινούνται	  από	  μελλοντικά	  προγράμματα	  να	  καταθέσουν	  περαιτέρω	  τη	  
συμβολή	  τους	  για	  την	  Ευρώπη,	  για	  τις	  αξίες	  και	  για	  το	  μέλλον	  της. 


