
 
 

 

Το έργο «ΕΥΡΩΠΗ – ενότητα, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη – απλά 
ένα όνειρο;» χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες». 

 

 

Ισχύει για  

τον τομέα του προγράμματος 2, δράση 2.1 - «Συνεργασίες πόλεων» 
 
 
 

Ισχύει για  
τον τομέα του προγράμματος 2, δράση 2.2 – «Δίκτυα συνεργασίας πόλεων»,  

τη δράση 2.3 – «Έργα της κοινωνίας των πολιτών»,  
τον τομέα του προγράμματος 1 – «Ευρωπαϊκή ιστορική συνείδηση». 

 
 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22 εκδηλώσεις σε 4 ευρωπαϊκές 
πόλεις και συγκεκριμένα στο Λύνεμπουργκ/ Γερμανία, στην Τιμισοάρα/Ρουμανία, στην 
Κηφισιά/Ελλάδα και στο Πλέβεν/Βουλγαρία. 

Οι εκδηλώσεις αυτές έλαβαν χώρα μεταξύ 15.09.2020 και 15.10.2022 

Λεπτομερής περιγραφή: 

Εκδηλώσεις στο Λύνεμπουργκ (Γερμανία) 

Εκδήλωση 1: «Διεθνές εργαστήριο – Μάρτυρες της Ιστορίας» 

Συμμετοχή: Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία 45 συμμετεχόντων, 15 εκ των 
οποίων ήταν ξένοι επισκέπτες, 5 από την Κηφισιά, 5 από την Τιμισοάρα και 5 από το Πλέβεν. 

Τόπος/Ημερομηνία: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 21.09.21 στο δημαρχείο του 
Λύνεμπουργκ. 

Σύντομη περιγραφή: Ο κ. Claus Gopfert από το Λύνεμπουργκ, υπεύθυνος της εκδήλωσης, 
παρουσίασε με ιδιαίτερα λυρικό τρόπο την περίοδο της δημοκρατικής αλλαγής. Οι επισκέπτες, ως 
Μάρτυρες της Ιστορίας, τόνισαν με έντονη συναισθηματική φόρτιση και επαίνεσαν κι αυτοί με τη 



σειρά τους τις αξίες της δημοκρατίας και της ΕΝΟΤΗΤΑΣ , όπως επετεύχθησαν εκείνη την 
ιστορική περίοδο. Ωστόσο, δεν παρέλειψαν την αναφορά στις κρίσεις που διήλθε το δημοκρατικό 
πολίτευμα αλλά και την έλλειψη αλληλεγγύης που κατά καιρούς επικράτησε στην Ευρώπη. 
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο μεταναστευτικό πρόβλημα και την πανδημία του κορονοϊού, ζητήματα 
που έθεσαν υπό αμφισβήτηση το αίσθημα του «συνανήκειν»/ της ευρωπαϊκής Ενότητας 

Εκδήλωση 2: «Ομιλίες από το μπαλκόνι» 

Συμμετοχή: Στην εκδήλωση συμμετείχαν 130 προσκεκλημένοι, 5 εκ των οποίων από το Πλέβεν, 
5 από την Τιμισοάρα και 5 από την Κηφισιά.  

Τόπος/Ημερομηνία: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 21.09.21 στο Ιστορικό Δημαρχείο 
του Λύνεμπουργκ με θέα την κεντρική πλατεία της πόλης. 

Σύντομη περιγραφή: Οι «ομιλίες από το μπαλκόνι» πραγματοποιήθηκαν στο Δημαρχείο του 
Λύνεμπουργκ, όπου εκτός από την αντιδήμαρχο, κα Christel John, 5 ακόμα προσκεκλημένοι από 
το Λύνεμπουργκ αλλά και εκπρόσωποι όλων των εταίρων τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. 
Εδώ εξετάστηκαν επίσης  όσα οι πολίτες αντιλαμβάνονται ως πρόκληση για τη χανσεατική πόλη, 
τη χώρα στο σύνολό της αλλά  και για την Ευρώπη γενικότερα: κλιματική αλλαγή, κορονοϊός, 
μετανάστευση και ποδηλασία. Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος της Τιμισοάρα τόνισε το πρόβλημα 
της μη ένταξης της χώρας του στη συνθήκη Σένγκεν, ενώ εκπρόσωποι όλων των εταίρων 
απέστειλαν χαιρετισμούς από τις πόλεις τους απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση φιλοξενίας στους 
υπόλοιπους εταίρους. 
 
Εκδήλωση 3: «Διεθνής συζήτηση με πάνελ» 

Συμμετοχή: Σε αυτή τη διεθνή συζήτηση συμμετείχαν συνολικά 95 άτομα και πιο συγκεκριμένα 
80 από το Λύνεμπουργκ, 5 από το Πλέβεν, 5 από την Κηφισιά και 5 από την Τιμισοάρα. 

Τόπος/Ημερομηνία: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 22.09.21 στο Φόρουμ της Σχολής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ι στο Λύνεμπουργκ.  

Σύντομη περιγραφή: Η διεθνής συζήτηση διεξήχθη στις αίθουσες της Σχολής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης Ι του Λύνεμπουργκ. Σε αυτή παραβρέθηκαν και ήταν διαθέσιμοι εκπρόσωποι του 
πολιτικού χώρου: ο κ. Jakob Blankenburg (Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας) από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο του Λύνεμπουργκ, η κ. Julia Verlinden (Πράσινοι), μέλoς τoυ 
Γερμαvικoύ Κoιvoβoυλίoυ, καθώς και η κ. Lena Düpont (Χριστιανοδημοκρατική Ένωση 
Γερμανίας), μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συζήτηση, πού είχε τη μορφή ταχυδιαλόγου 
(speed dialog),  αφορούσε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και συμμετείχαν περίπου 
80 μαθητές και προσκεκλημένοι από την Αθήνα, το Πλέβεν και την Τιμισοάρα. Οι 
συμμετέχοντες/ουσες είχαν τη δυνατότητα να αλλάζουν τραπέζι και συνομιλητή ανά 10 λεπτά 
συζητώντας για τοπικά ζητήματα του Λύνεμπουργκ, όπως η επέκταση των ποδηλατοδρόμων, οι 
χώροι συνάντησης των νέων κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, το αίτημα για 
βελτίωση των προϋποθέσεων απόκτησης καταλύματος αλλά και οι προσπάθειες εξεύρεσης 
πολιτικών λύσεων για την κλιματική αλλαγή, την κρίση της πανδημίας και την οικονομία.  



Εκδήλωση 4: «Το Λύνεμπουργκ τραγουδάει» 
 
Συμμετοχή: Σε αυτή την εκδήλωση έλαβαν μέρος 55 συμμετέχοντες, 40 εκ των οποίων από το 
Λύνεμπουργκ καθώς και 5 από την Κηφισιά, 5 από την Τιμισοάρα και 5 από το Πλέβεν. 

Τόπος/Ημερομηνία: Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 22.09.21 στην παλιά πόλη του 
Λύνεμπουργκ, στην πλατεία «Αμ Ζάντε (Am Sande)».  

Σύντομη περιγραφή: Όλοι οι προσκεκλημένοι/ες τραγούδησαν αυθόρμητα μαζί με περαστικούς 
στην πλατεία «Αμ Ζάντε» τον ύμνο της ΕΥΡΩΠΗΣ (Ωδή στη χαρά) και έδωσαν με αυτόν τον 
τρόπο ορατότητα στο πρόγραμμα. Ακούστηκαν επίσης τραγούδια από τις χώρες- εταίρους Ελλάδα 
και Βουλγαρία. Μέσω αυτής της ακουστικής συμβολής της εκδήλωσης το «Λύνεμπουργκ 
τραγουδάει» η ΕΥΡΩΠΗ έγινε ζωντανή και ορατή.  

Εκδήλωση 5: «Γκάλοπ στο δρόμο» 

Συμμετοχή: Στην εκδήλωση Γκάλοπ στο δρόμο έλαβαν μέρος 56 άτομα από το Λύνεμπουργκ. 

Τόπος/Ημερομηνία: Το Γκάλοπ στο δρόμο στο Λύνεμπουργκ πραγματοποιήθηκε μεταξύ 
30.04.22 και 10.05.22.  

Σύντομη περιγραφή: Η έρευνα των πολιτών σχετικά με το θέμα «ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» 
διεξήχθη από το ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ σε συνεργασία με μαθητές και μαθήτριες της 
Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ι του Λύνεμπουργκ. Αρχικά, στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας, το θέμα της σύμπραξης των πόλεων «ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – απλώς ένα 
όνειρο;» αναπτύχθηκε σε μια ομάδα περίπου 20 μαθητών/τριών και συζητήθηκαν τα ερωτήματα. 
Οι νέοι και νέες απέκτησαν έτσι μια πολύ προσωπική επαφή με το θέμα και το έργο. 
Κατά την περίοδο μεταξύ 30.04.2022 και 10.05.2022 το έργο διεξήχθη τόσο απευθείας με νέους, 
νέες και εκπαιδευτικούς στο σχολείο, όσο και στην οδό Μπέκερστρασε του Λύνεμπουργκ με 
ενήλικες περαστικούς. 
 
Συνολικά, εξετάστηκε η συνοχή της Ευρώπης, κατά πόσο δηλαδή είναι επιθυμητή η συνύπαρξη 
της ευρωπαϊκής κοινότητας, ερώτημα το οποίο απαντήθηκε καταφατικά ως επί το πλείστον, με 
αναγκαία όμως προϋπόθεση αυτή της καλλιέργειας εμπιστοσύνης. Επισημάνθηκε μάλιστα, πως 
συνεργασίες όπως αυτή του παρόντος έργου συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. 
 

Εκδηλώσεις στην Τιμισοάρα (Ρουμανία) 

Εκδήλωση 6: Εργαστήρια συζήτησης  

Συμμετοχή: Στα εργαστήρια συζήτησης συμμετείχαν 144 νέοι μαθητές/τριες, μαθητευόμενοι/ες 
και φοιτητές/τριες από την Τιμισοάρα και την περιοχή Resita, την πρωτεύουσα του νομού Caras 
Severin. 



Τόπος/Ημερομηνία: Πραγματοποιήθηκαν 9 εργαστήρια συζήτησης: στις 10.11.20 στο σχολείο 
Lenau, στις 16.02.21 στο West College Timisoara, στις 31.08.21, 24.11.21 και 13.12.21 στη 
Resita, στις 11.01.22, 16.02.22, 21.02.22 και στις 25.02.22 στο West University Timisoara. 

Σύντομη περιγραφή: Λόγω των περιορισμών του Covid-19 στην Τιμισοάρα και στη Ρουμανία 
γενικότερα, πραγματοποιήθηκαν διάφορα μικρά εργαστήρια συζητήσεων. Πιο συγκεκριμένα, 
μαθητές/τριες, μαθητευόμενοι/ες και φοιτητές/τριες ενημερώθηκαν για το έργο και συζήτησαν 
μαζί για τις τρέχουσες προκλήσεις στην Ευρώπη.  Τα κύρια σημεία της συζήτησης αφορούσαν τις 
αξίες της ΕΕ, οι οποίες αμφισβητούνται στη Ρουμανία, η εξαφάνιση των παραδόσεων και η 
κλιματική αλλαγή, η οποία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στη Ρουμανία. Επιπλέον,  συμφώνησαν 
ότι οι οδηγίες της ΕΕ στο σύνολό τους θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και να ενσωματώνονται 
στο εθνικό δίκαιο. Τέλος, κατέληξαν πως η συνεργασία μεταξύ των πόλεων είναι πολύ σημαντική 
αφού προάγει την ανάπτυξη της Ευρώπης. Παρά ταύτα, οι παραδόσεις πρέπει να είναι σεβαστές, 
όπως ακριβώς και το μότο της ΕΕ – «Ενωμένη στην πολυμορφία». 

Εκδήλωση 7: «Εργαστήριο – Μάρτυρες της Ιστορίας» 

Συμμετοχή: Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 35 προσκεκλημένων, 
ανάμεσά τους 20 συμμετέχοντες/ουσες από την Τιμισοάρα, 5 από το Λύνεμπουργκ, 5 από την 
Κηφισιά καθώς και 5 από το Πλέβεν. 

Τόπος/Ημερομηνία: Το διεθνές εργαστήριο – Μάρτυρες της Ιστορίας πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα του Δημαρχείου της Τιμισοάρα στις 04.05.2022. 

Σύντομη περιγραφή: Σε τοπικό επίπεδο, πραγματοποιήθηκε μια ελεύθερη συζήτηση μεταξύ δύο 
μαρτύρων της Ιστορίας, του κ. Ignaz Bernhard Fischer και του κ. Nicolae Cernei. Σε διεθνές 
επίπεδο, οι μάρτυρες, ο αντιδήμαρχος κ. Cosmin Tabara, σύμβουλος του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου του Timis, ο κ. Viorel Coifan, επίσης μάρτυρας της επανάστασης, καθώς και ο πρώην 
βουλευτής κ. Petru Ehegartner και ο διευθυντής του Ρουμανογερμανικού Ιδρύματος της 
Τιμισοάρα, Nicolae Cernei, παρείχαν συγκινητικές αναφορές για την εποχή της δημοκρατικής 
αλλαγής.  

Εκδήλωση 8: «Διεθνές Συνέδριο» 

Συμμετοχή: Σε αυτή την εκδήλωση συμμετείχαν 68 άτομα, ανάμεσά τους 53 άτομα από την 
Τιμισοάρα και 5 συμμετέχοντες/ουσες από την Κηφισιά, το Λύνεμπουργκ και το Πλέβεν.  

Τόπος/Ημερομηνία: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 04.05.22 στο Νομαρχιακό Συμβούλιο 
της Τιμισοάρα. 

Σύντομη περιγραφή: Με τη βοήθεια του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Timis, το συνέδριο 
διοργανώθηκε από το Ρουμανογερμανικό Ίδρυμα της Τιμισοάρα στην αίθουσα multiplex της 
Νομαρχίας. Συνολικά ήταν ένα διαδραστικό συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν διαφορετικών 
ηλικιακών ομάδων και ιδιοτήτων: μάρτυρες της επανάστασης του 1989, μαθητές/τριες, 



φοιτητές/τριες και καθηγητές/τριες από την Τιμισοάρα και προσκεκλημένοι/ες από Ελλάδα, 
Γερμανία, Βουλγαρία, Ισπανία και Σλοβενία.  
Πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις και αναφέρθηκαν οι τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ευρώπη. Ιδιαίτερα συζητήθηκαν η δυσπιστία αναφορικά με την αξιοπιστία στην πολιτική, αλλά 
και σε μεγάλο βαθμό στα μέσα ενημέρωσης, η πανδημία Covid-19 και ο πόλεμος στην Ουκρανία 
και κατά πόσο αυτά όλα επηρεάζουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις εντός της ευρωπαϊκής 
επικράτειας. Κατέστη σαφές πώς η ενεργός συμμετοχή της ΕΕ θεωρείται απαραίτητη για να 
σταθεροποιηθούν και πάλι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.   
 
Εκδήλωση 9: «Ομιλίες από το μπαλκόνι» 

Συμμετοχή: Σε αυτή την εκδήλωση παραβρέθηκαν 85 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 5 
προσκεκλημένων από το Λύνεμπουργκ, την Κηφισιά και το Πλέβεν. 

Τόπος/Ημερομηνία: Οι «ομιλίες από το μπαλκόνι» πραγματοποιήθηκαν στις 04.05.22 από το 
Ιστορικό Μπαλκόνι της Νομαρχίας Timis, με συμβολικό για την Επανάσταση του 1989 
χαρακτήρα . 

Σύντομη περιγραφή: Από το ιστορικό Μπαλκόνι της Νομαρχίας Timis, εκφωνήθηκαν συνολικά 
8 ομιλίες εγχώριων και ξένων συμμετεχόντων. Το περιεχόμενο των ομιλιών αφορούσε κυρίως  
την θέσπιση των δημοκρατικών αξιών και την προάσπιση της ασφάλειας στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα 
συγκινητική υπήρξε, ακόμα και για τους περαστικούς, η έκκληση για ΕΝΟΤΗΤΑ από αυτό το 
συμβολικό μπαλκόνι. 

Εκδήλωση 10: «Διεθνής Έκθεση Φωτογραφίας»    

Συμμετοχή: Στη Διεθνή Έκθεση Φωτογραφίας συμμετείχαν 130 άτομα, εκ των οποίων 15 
προσκεκλημένοι/ες από την Κηφισιά, 5 από το Πλέβεν και 5 από το Λύνεμπουργκ, καθώς και 
συμμετέχοντες/ουσες από την Τιμισοάρα. 

Τόπος/Ημερομηνία: Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε για τους επισκέπτες στο δημαρχείο της 
Τιμισοάρα από τις 04.04. έως τις 15.05.22. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Τιμισοάρα και 
συγκεκριμένα στις  04.05.22 οι αντιπροσωπείες με τους πολίτες επισκέφθηκαν την έκθεση με 
ξενάγηση. 

Σύντομη περιγραφή: Η έκθεση φωτογραφίας διοργανώθηκε στο δημαρχείο της Τιμισοάρα. 
Παρουσιάτηκαν φωτογραφίες από τη δημοκρατική αλλαγή και δημιουργήθηκαν φωτογραφικά 
κολάζ με οράματα για το μέλλον της Ευρώπης. Η έκθεση φωτογραφίας αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο 
προοίμιο του Διεθνούς Συνεδρίου στο δημαρχείο της Τιμισοάρα. 

 

Εκδηλώσεις στην Κηφισιά (Ελλάδα) 

Εκδήλωση 11: «Εργαστήριο συζήτησης» 

Συμμετοχή: Σε αυτή την εκδήλωση πήραν μέρος 23 νέοι και νέες σε Λύκειο της Κηφισιάς. 



Τόπος/Ημερομηνία: Το εργαστήριο συζήτησης με θέμα «Η Ευρώπη στην πολυμορφία» 
πραγματοποιήθηκε στις 08.06.21 στο 3ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς.  

Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου ενημερώθηκαν για τις ευρωπαϊκές 
αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης, καθώς και για τις νέες 
πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια λόγω του λαϊκισμού, του 
εθνικισμού και του ρατσισμού. Επιπλέον, ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να καταγράψουν τις 
σκέψεις, τα οράματα και τους φόβους τους για το μέλλον της Ευρώπης. Αναφέρουμε κάποια από 
αυτά: «η ανυπομονησία και ο φόβος για την υγεία μας», «η αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα 
μετά την πανδημία», «η ασάφεια σχετικά με την οικονομική κατάσταση», τα οποία οδηγούν 
«πολλούς ανθρώπους στο να γίνονται καχύποπτοι και σκεπτικιστές. Πολλά πράγματα που 
θεωρούσαμε δεδομένα τίθενται υπό αμφισβήτηση». 

Εκδήλωση 12: «Γκάλοπ στο δρόμο» 

Συμμετοχή: Σε αυτή την εκδήλωση συμμετείχαν 25 άτομα από την Κηφισιά.  

Τόπος/Ημερομηνία: Η έρευνα διενεργήθηκε ψηφιακά σε κατοίκους της Κηφισιάς από τις 
11.05.21 έως τις 17.04.22. Επιπλέον στις 2 και στις 15.06.21, έγινε μια εκστρατεία στο Facebook 
για την προώθηση των πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Σύντομη περιγραφή: Λόγω των περιορισμών της πανδημίας Covid-19, το γκάλοπ στο δρόμο 
στην Κηφισιά έγινε ψηφιακά. Αυτό είχε το πλεονέκτημα της έκτασης της έρευνας σε μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. Για το σκοπό αυτό, ο εκπαιδευτικός οργανισμός Εducommart ετοίμασε μια 
συγκεκριμένη «μετα-εικόνα» για κάθε ερώτηση, προκειμένου να προσελκύσει ακόμη 
περισσότερο την προσοχή οπτικά, με αναφορά σε ολόκληρο το ερωτηματολόγιο. Η έρευνα 
προωθήθηκε επίσης από την αρχική σελίδα της Educommart. 

Εκδήλωση 13: «Εργαστήριο συζήτησης με ερωτηματολόγιο» 

Συμμετοχή: Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν 22 νέοι και νέες της Κηφισιάς. 

Τόπος/Ημερομηνία: Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 12.04.22 στο 3ο Γενικό Λύκειο 
Κηφισιάς. 

Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ' Λυκείου είχαν την ευκαιρία να θέσουν 
τους προβληματισμούς τους σχετικά με τις δημοκρατικές αξίες υπό το πρίσμα των σημερινών 
παγκόσμιων και ευρωπαϊκών προκλήσεων, να ανταλλάξουν απόψεις και στη συνέχεια να 
συμμετάσχουν στην έρευνα του προγράμματος «Ευρώπη – Προκλήσεις – Ενότητα». 

Το αποτέλεσμα του «Γκάλοπ στο δρόμο» (12η και 13η εκδήλωση) δείχνει ότι το 75% των 
Ελλήνων πολιτών πρόσκεινται  θετικά προς για την Ευρωπαϊκή Ένωση και οραματίζονται το 
μέλλον της χώρας τους μέσα σε αυτή.     

 

 

 



Εκδήλωση 14: «Διεθνές Συνέδριο» 

Συμμετοχή: Συνολικά 69 συμμετέχοντες/ουσες έλαβαν μέρος σε αυτή την εκδήλωση, 
συμπεριλαμβανομένων 15 προσκεκλημένων, και πιο συγκεκιριμένα 5 από το Λύνεμπουργκ, 5 από 
το Πλέβεν και 5 από την Τιμισοάρα. 

Τόπος/Ημερομηνία: Η διεθνής εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 31.05.22 στην «Αίθουσα 
Βασίλη Γκατσόπουλου» του Δημαρχείου Κηφισιάς.   

Σύντομη περιγραφή: Ο δήμος Κηφισιάς και ο εκπαιδευτικός οργανισμός Educommart 
υποδέχθηκαν τους Ευρωπαίους εταίρους στο πλαίσιο του έργου στις 31.05.22 στο Δημαρχείο της 
Κηφισιάς. Στην ευρωπαϊκή αυτή συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από ευρωπαϊκές χώρες. 
Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση και δηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Ενότητα με 
τη συμμετοχή επιλεγμένων πολιτικών, όπως της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκης 
Κεραμέως και άλλων υπουργών, βουλευτών και φορέων από το Δήμο Κηφισιάς, του 
εκπαιδευτικού οργανισμού Educommart και δημοτών της Κηφισιάς. Ενδεικτικά αναφέρονται 
κάποιες ιδιαίτερα σημαντικές δηλώσεις: «Ευρώπη σημαίνει ουσιαστικά ενότητα, αξιοπρέπεια και 
σεβασμός των άλλων», «Τέτοιου είδους προγράμματα/έργα είναι πολύ σημαντικά, καθώς 
εδραιώνουν την ευρωπαϊκή ενότητα και αλληλεγγύη. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει τέτοια ενότητα 
όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπηρετεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. 
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια και ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να 
καταβάλουμε προσπάθειες. Ενωμένοι, συνεχίζουμε να θέτουμε στο επίκεντρο των προσπαθειών 
μας τις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. 
Μαζί ξεπερνάμε τις δυσκολίες, ανεξάρτητα από τις διαφορές μας, και βρίσκουμε κοινές λύσεις». 
 
Εκδήλωση 15: «Η Κηφισιά τραγουδάει» 

Συμμετοχή: Στην εκδήλωση «η Κηφισιά τραγουδάει» συμμετείχαν 65 συντελεστές και 
συμμετέχοντες/ουσες του έργου, συμπεριλαμβανομένων των 15 Ευρωπαίων προσκεκλημένων, 5 
από το Πλέβεν, 5 από το Λύνεμπουργκ και 5 από την Τιμισοάρα. 

Τόπος/Ημερομηνία: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 31.05.22 στην «Αίθουσα Βασίλη 
Γκατσόπουλου» του Δημαρχείου Κηφισιάς.   

Σύντομη περιγραφή: Το να τραγουδήσουμε από κοινού αποδείχθηκε μια ξεχωριστή 
δραστηριότητα για όλους τους συμμετέχοντες/ουσες. Ο Ύμνος της Ευρώπης τραγουδήθηκε στα 
γερμανικά με όλους τους ευρωπαίους προσκεκλημένους/ες. Μελωδίες και ήχοι της Κηφισιάς 
τραγουδήθηκαν επίσης με τη μουσική συνοδεία του μαέστρου και συνθέτη κ. Κωνσταντίνου 
Στεφάνου και τα μέλη της χορωδίας των ΚΑΠΗ Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίαςς. Η εκδήλωση 
έκλεισε με το τραγούδι «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά», προς τιμήν του ερμηνευτή Δάκη, ο οποίος 
είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην Κηφισιά και τραγουδούσε γι' αυτήν. 
 
Εκδήλωση 16: «Εργαστήριο – Μάρτυρες της Ιστορίας» 

Συμμετοχή: Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν 59 άτομα: 44 από την Κηφισιά, 5 από το 
Λύνεμπουργκ, 5 από το Πλέβεν και 5 από την Τιμισοάρα. 



Τόπος/Ημερομηνία: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 31.05.22 στην «Αίθουσα Βασίλη 
Γκατσόπουλου» του Δημαρχείου Κηφισιάς.      

Σύντομη περιγραφή: Ο Αντιναύαρχος κ. Συμεών Κωνσταντινίδης μίλησε στο ακροατήριο για 
την περίοδο από το 1967 έως το 1974. Περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τα ιστορικά γεγονότα της 
Δικτατορίας βασισμένος στα παιδικά του βιώματα ενώ ολοκλήρωσε την ομιλία του αναφερόμενος 
στην Τουρκική εισβολή στη Βόρεια Κύπρο. Ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητική ομιλία για όλους τους 
συμμετέχοντες και συμμετέχουσες σχετικά με την ιστορία της Ελλάδας και την ένταξη της 
Ελλάδας στην ΕΟΚ/ΕΕ. Αυτή η ιδιότητα του κράτους- μέλους κερδήθηκε επίσης στο πλαίσιο του 
οράματος για στο οποίο είναι σημαντικό να δίνουμε διαρκώς σάρκα και οστά. Ο στόχος αυτός 
υποστηρίχθηκε κατά την ανταλλαγή απόψεων από όλους τους συμμετέχοντες/ουσες. 
 
Εκδήλωση 17: «Ομιλίες από το μπαλκόνι» 

Συμμετοχή: Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν 100 άτομα. Από αυτά τα 85 ήταν από την Κηφισιά 
και την Αθήνα, 5 από το Λύνεμπουργκ, 5 από το Πλέβεν και 5 από την Τιμισοάρα. 

Τόπος/Ημερομηνία: Οι «ομιλίες από το μπαλκόνι» πραγματοποιήθηκαν στον ιστορικό λόφο του 
Άρειου Πάγου στις 01.06.22. 

Σύντομη περιγραφή: Πέντε νέοι από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία και την Ελλάδα 
έβγαλαν λόγο με θέμα την «Ευρωπαϊκή Ενότητα» στον ιστορικό λόφο του Άρειου Πάγου, 
βορειοδυτικά της Ακρόπολης. Από αυτόν τον λόφο κήρυξε τη διδασκαλία του Χριστού ο 
Απόστολος Παύλος στους πολίτες της Αθήνας (Πράξεις Αποστόλων 17). Ο λόφος του Άρειου 
Πάγου είναι ένας ιστορικός τόπος – υπήρξε τόπος θρησκευτικός αλλά και χώρος λειτουργίας της 
Βουλής –και η ιστορικότητά του αυτή ανέδειξε ακόμα περισσότερο τη σημασία των ομιλιών. Το 
περιεχόμενο των διαλέξεων αναφερόταν στο μέλλον της Ευρώπης και στη σημασία της 
ευρωπαϊκής ενότητας για τους νέους ανθρώπους. Ανάμεσα στους περαστικούς υπήρχαν πολλοί 
τουρίστες που άκουγαν με περιέργεια τις ομιλίες και εντυπωσιάστηκαν από τις λογοτεχνικές 
φωνές της Ευρώπης. 

 

Εκδηλώσεις στο Πλέβεν - Βουλγαρία 

Εκδήλωση 18: «Εργαστήριο γραφής» 

Συμμετοχή: Σε αυτή την εκδήλωση συμμετείχαν 75 Βούλγαροι μαθητές και μαθήτριες από την 
5η έως τη 12η τάξη/Δημοτικού και Γυμνασίου και νέοι φοιτητές/τριες. 

Τόπος/Ημερομηνία: Η εκδήλωση δημοσιοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 
2021 στις εφημερίδες και στο Facebook. 

Σύντομη περιγραφή: Παρουσιάστηκαν πάνω από 30 δοκίμια, 8 κολάζ και 8 ποιήματα από όλη 
τη Βουλγαρία: 28 από αυτά προκρίθηκαν και βραβεύτηκαν με πιστοποιητικά και βραβεία. Τα 
γραπτά έργα εξέφραζαν οράματα για το μέλλον της Ευρώπης.  
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν νέοι και νέες από όλη τη 
Βουλγαρία. Αυτό έκανε την ΕΝΟΤΗΤΑ ορατή σε ένα ακόμη ευρύτερο κοινό. 



Εκδήλωση 19: «Εργαστήριο – Μάρτυρες της Ιστορίας» 

Συμμετοχή: Την εκδήλωση παρακολούθησαν 106 Βούλγαροι μαθητές και μαθήτριες της 8ης, 9ης 
και 10ης τάξης/ Γυμνασίου και Λυκείου. 

Τόπος/Ημερομηνία: Το εργαστήριο – Μάρτυρες της Ιστορίας πραγματοποιήθηκε στις 21.04.21 
στην Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών (με 83 συμμετέχοντες/ουσες) και στις 29.04.21 (με 23 
συμμετέχοντες/ουσες) στο Γυμνάσιο Ξένων Γλωσσών του Πλέβεν. 

Σύντομη περιγραφή: Μάρτυρες της Ιστορίας αυτής της εκδήλωση ήταν: α) ο διάσημος 
τραγουδιστής της όπερας και νυν διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Πλέβεν, κ. 
Lyubomir Dyakovski. Ο τελευταίος μοιράστηκε με τους μαθητές και τις μαθήτριες ενδιαφέροντα 
στοιχεία από τη ζωή του. Πραγματοποιήθηκαν βιντεοσκοπήσεις και τραγουδήθηκε από κοινού ο 
Ύμνος της Ευρώπης με τη συνοδεία μαθητικής ορχήστρας εγχόρδων. β) Η κ. Ivanka Vateva, 
δημοσιογράφος, η οποία μίλησε για τις εμπειρίες της πριν από τη δημοκρατική αλλαγή και 
ετοίμασε μια παρουσίαση και ένα κουίζ για τους μαθητές/τριες.  

Εκδήλωση 20: «Διεθνές Συνέδριο» 

Συμμετοχή: Σε αυτή την εκδήλωση συμμετείχαν 61 άτομα από το Πλέβεν, 
συμπεριλαμβανομένων προσκεκλημένων από τις υπόλοιπες χώρες και συγκεκριμένα 5 από την 
Ελλάδα, 5 από τη Γερμανία, 5 από τη Ρουμανία. 

Τόπος/Ημερομηνία: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 28.09.22 στην γκαλερί «Ilia Beshkov». 

Σύντομη περιγραφή: Το Διεθνές Συνέδριο στο Πλέβεν παρακολούθησαν ενεργοί πολίτες, μέλη 
από το κοινό, εκπαιδευτικοί και νέοι, μαθητές και μαθήτριες από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Τις  εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο δήμαρχος του Πλέβεν, κ. Georg Spartanski, ο οποίος τόνισε 
τη σημασία της ενότητας στην Ευρώπης σχετικά με την ανάπτυξη της δημοκρατικής ωριμότητας. 
«Ο καθένας από εμάς πρέπει να έχει επίγνωση των πράξεών του και να αναλαμβάνει την ευθύνη 
γι' αυτές και να μην κατηγορεί τους άλλους». 
 
Εκδήλωση 21: «Το Πλέβεν τραγουδάει» 
 
Συμμετοχή: Σε αυτή την εκδήλωση συμμετείχαν 70 άτομα, εκ των οποίων 5 άτομα από την  
Κηφισιά, 5 άτομα από το Λύνεμπουργκ και 5 άτομα από την Τιμισοάρα. 
 
Τόπος/Ημερομηνία: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 28.09.22 στην γκαλερί «Ilia Beshkov». 
 
Σύντομη περιγραφή: Η εκδήλωση ξεκίνησε πανηγυρικά και μελωδικά από την ταλαντούχα 
παιδική ομάδα τραγουδιού «Harlequino» από το κοινοτικό κέντρο «Saglasie 1869», με 
επικεφαλής την κ. Violeta Boyanova, η οποία ερμήνευσε ένα ιδιαίτερο τραγούδι για το Πλέβεν 
και έναν ρυθμικό βουλγάρικο χορό. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τραγουδώντας όλοι μαζί τον 
Ύμνο της Ευρώπης «Ωδή στην χαρά». 
 



Εκδήλωση 22: «Ομιλίες από το μπαλκόνι» 

Συμμετοχή: Σε αυτή την εκδήλωση συμμετείχαν 75 άτομα, εκ των οποίων 5 από την Τιμισοάρα, 

5 από την Κηφισιά και 5 από το Λύνεμπουργκ. 

Τόπος/Ημερομηνία: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 28.09.22 στο πάρκο «Kaylaka» στο 

Πλέβεν. 

Σύντομη περιγραφή: Πέντε Ευρωπαίοι παρουσίασαν τα τρέχοντα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ο κόσμος. Η επιθυμία για κατανόηση «του ενός για τον άλλον», «του 

ενός με τον άλλον» είναι πιο σημαντική από ποτέ. Επιπλέον, απαιτείται θάρρος και δύναμη για να 

υπερασπιστούμε ενεργά τη δημοκρατία, την ειρήνη, την ελευθερία και την ΕΝΟΤΗΤΑ. 
 


