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Workshops  
of Creative thinking and free discussion and expression 

Εργαστήρια 
Δημιουργικής σκέψης και ελεύθερης συζήτησης και έκφρασης 

 
1ο εργαστήριο / 1st Workshop 

Lisbon Treaty, European Integration and Active European Citizenship – 

meanings and benefits for all citizens inside EU, including people with 

migratory background / Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση και η ενεργή ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη - έννοια και 

οφέλη για όλους συμπεριλαμβανομένων ατόμων με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο 

 
Outdoor events / υπαίθριες εκδηλώσεις 

Tuesday, 28, March, Τρίτη, 28/03/2017 

Saturday, 01, April, Σάββατο, 01/04/2017 

 
Συνεργατικό-συμμετοχικό εργαστήριο / cooperative-participative workshop  
Κύριος συντονιστής: Ελλάδα, ΙΜΕΠΟ, chief coordinator: Greece, IMEPO 
 
Βασικό σκεπτικό / basic concept 
 
From Manifesto of Ventotene to Lisbon Treaty: Towards a free and united Europe 

The failure of the Euro-Constitution of 2005 
The Lisbon Treaty - Step towards the European integration and the strengthening 
of the role of citizens in European affairs 
The rights deriving from EU citizenship - the benefits of their exercise 
The need to strengthen European awareness: The mobilization of young people for 
active citizenship, participation in democratic life of Europe, in decision-making 
processes affecting them daily, in forming of the European agenda, in procedures 

make Europe more democratic, accessible, modern and an intercultural oriented 
community 
Fundamental historical European principles: peace, dignity, solidarity, democracy, 

justice, equality and respect for human rights 
The history of a united Europe and its achievements for the society, economy and 
culture… what is their value for today?? 
 

Σήμερα οι νέοι αναζητούν λιγότερη Ευρώπη και θεωρούν ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες 
δρουν χωρίς τη συγκατάθεση τους σε πολλά θέματα. Με τις πολιτικές και τους 
προσανατολισμούς της δε συμφωνούν. Πιστεύουν ότι στόχος τους δεν είναι η 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά ο έλεγχος των εθνικών κυβερνήσεων. H ΕΕ δεν είναι 
πλέον για τους νέους μία ένωση διαφορετικών πολιτών όμοιων ωστόσο ως προς τα 
δικαιώματα τους. 

 
Αναζητούν Το Τι έφταιξε; Οι πατέρες της ΕΕ μπόρεσαν να πείσουν και ενέπνευσαν. 
Όταν ίδρυσαν την ΕΟΚ εξήγησαν στους λαούς τα οφέλη της συνεργασίας. Σήμερα η 
Ευρώπη δεν φαίνεται να διαθέτει προσωπικότητα που να μπορεί να εξηγήσει, ιδίως 
στους νέους, τα οφέλη από την άσκηση των δικαιωμάτων που προκύπτουν από την 
ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη. 
 

Αλλά και οι έννοιες πάνω στις οποίες βασίστηκε η ΕΕ έχουν αποδυναμωθεί. Η αρχή 
της αλληλεγγύης έχει υποχωρήσει. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, 
ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι 
θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, κοινές μεταξύ των κ-μ και διατυπώνονται στις πρώτες 
σελίδες της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτές και οι αρχές της ειρήνης και της 
ευημερίας των πολιτών εξακολουθούν και αποτελούν στόχους της ΕΕ σήμερα;  
 

Το εργαστήριο επιχειρεί μία ιστορική αναδρομή από το μανιφέστο του Ventotene 
έως τη Συνθήκη της Λισαβόνας και την Ευρώπη του σήμερα 



Tuesday, 28, March, Τρίτη, 28/03/2017 
 

  
Visit to the Hellenic Parliament / Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων  

Guided tour of the permanent exhibitions/ Ξενάγηση στις εκθέσεις  
To the Parliament’s Plenum Hall / Παρακολούθηση Συνεδρίασης Ολομέλειας 

Discussion, meal, coffee, filling of questionnaire / Συζήτηση, γεύμα, καφές και 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

 
The Parliament is the supreme democratic institution that represents the citizens through an 
elected body of Members of Parliament (MPs), located in the Old Royal Palace, overlooking 
Syntagma Square in Athens. It is a unicameral legislature of 300 members, elected for a 

four-year term.  

The history of the impressive building of the Hellenic Parliament is intimately linked to the 
history of the Modern Greek state. Initially, the building served as the palace of Kings Otto 
and George I. It became the Parliament and Senate building a hundred years after it was 
constructed. Through all those years, the building has undergone a series of changes and 
has been modernised. 
 

   
Η Βουλή των Ελλήνων είναι ο κορυφαίος δημοκρατικός θεσμός, μέσω του οποίου 
αντιπροσωπεύεται ο λαός δια των βουλευτών. Είναι το νομοθετικό σώμα της Ελλάδας. 
Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο συγκροτείται από 300 μέλη τα οποία εκλέγονται από το 
εκλογικό σώμα για περίοδο τεσσάρων (4) ετών. Η παρούσα κοινοβουλευτική σύνθεση 

προέκυψε από τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 

Το επιβλητικό κτήριο της Βουλής έχει μακρά ιστορία που συνδέεται άμεσα με την ιστορία του 
σύγχρονου ελληνικού κράτους. Αρχικά Ανάκτορα του Όθωνα και του Γεωργίου, μετατράπηκε 
έναν αιώνα μετά την κατασκευή του σε Κτήριο της Βουλής και της Γερουσίας. Σήμερα είναι 
ένα διαχρονικό σύμβολο που αποτελεί μέρος της συλλογικής μνήμης. Το ίδιο το Κτήριο στο 
πέρασμα των χρόνων άλλαξε, προσαρμόστηκε και εκσυγχρονίστηκε. 
 

   
Τhe participants complete the following questionnaire /Οι συμμετέχοντες 

συμπληρώνουν το εξής ερωτηματολόγιο:  
 

Προσωπική εκτίμηση για τη συμμετοχή της χώρας σου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση / Personal evaluation for the participation of your country in EU 
Αρνητική και Μάλλον αρνητική – Negative and Slightly Negative 
Θετική και Μάλλον θετική – Positive and Slightly Positive 

 



Σε ποιους τομείς η χώρα σου βγαίνει κερδισμένη ή ζημιωμένη από τη συμμετοχή της 
– In which areas is your country benefited or lessened from its participation 

∆.Ξ. / ∆.Α. – Don’t know/ Don’t answer 
Ζημιωμένη - Lessened 

Ούτε κερδισμένη, ούτε ζημιωμένη – Neither benefited nor lessened 
Κερδισμένη - Benefited 
Στη διεθνή της θέση – In its global position 
Στον πολιτισμό (παιδεία, τέχνες κλπ) – In culture (education, art, etc) 
Στην προστασία του περιβάλλοντος – In environmental protection 
Στον τομέα των εθνικών θεμάτων – In national issues aspect 
Στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία – In economic growth and prospect 

Στην προώθηση μιας κοινωνίας περισσότερο δίκαιης – In a more just community 
Στην οργάνωση του κράτους και ειδικά της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης – In state organization and 
especially Public Administration 
Άλλος τομέας – Different area 
 
Ποιος βγήκε περισσότερο ωφελημένος, συνολικά, από τη συμμετοχή της χώρας σου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Who was more benefited in total from the participation 
of your country in EU 

Περισσότερο ωφελημένη βγήκε η Ε.Ε. – EU was more benefited 
Περισσότερο ωφελημένη βγήκε η χώρα μου – My country was more benefited 
Και οι δύο ωφελήθηκαν – They were both benefited 
Ούτε η χώρα μου ούτε η Ε.Ε. ωφελήθηκαν – Neither was benefited 
 

Τομείς στους οποίους έχει βγει κερδισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση από τη συμμετοχή 
αυτή – Areas where EU has been benefited owing to this participation 
Στον πολιτισμό – In culture 
Στην εξωτερική πολιτική και γεωπολιτική ισχύ – In foreign policy and geopolitical power 
Στον οικονομικό τομέα – In economical area 
Στον τρόπο ζωής – In the way of life 
Στην παιδεία – In education 

Άλλος τομέας – Other area 
 
Είναι εφικτή η σύγκλιση της χώρα σου με τον μέσο όρο των πιο ανεπτυγμένων 
χωρών της ευρωζώνης; - Is the convergence of your country with the average of 
most developed countries in the eurozone possible? 

Αντί για σύγκλιση, η απόσταση θα μεγαλώσει – Instead of convergence, the distance will 

grow 
Ένας εφικτός στόχος, ο οποίος αργά ή γρήγορα θα πραγματοποιηθεί – A tangible goal that 
will be met sooner or later 
Η χώρα μου δεν μπορεί να καλύψει τη διαφορά που τη χωρίζει από τις ανεπτυγμένες χώρες 
της Ευρώπης – My country cannot cover the distance that separates it from the developed 
countries of EU 
∆.Ξ. / ∆.Α – Don’t know / Don’t answer 

 
Πώς χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου; - How would you describe yourself? 
Έλληνα / Κύπριο / Εσθονό κλπ μόνο – Only Greek / Cypriot / Estonian etc 
Πρώτα Έλληνα / Κύπριο / Εσθονό κλπ και μετά Ευρωπαίο- First Greek/ Cypriot/ Estonia etc 
and then European 
Πρώτα Ευρωπαίο και μετά Έλληνα/ Κύπριο / Εσθονό κλπ – First European and then Greek / 
Cypriot / Estonian etc 

Ευρωπαίο μόνο – Only European 
∆.Ξ. / ∆.Α – Don’t know / Don’t answer 

 
Απειλούνται οι εθνικές ταυτότητες και οι εθνικές παραδόσεις από την Ε.Ε.; - Are your 
national identities and traditions threatened by EU? 
Δεν απειλούνται γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους-

μέλους – They are not because EU respects the particularities of each nation 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλεί την εθνική ταυτότητα και τις εθνικές παραδόσεις – The EU 
threatens the national identity and traditions 
 
Άποψη για το ευρώ – Opinion for euro 
Θετική - Positive 



Αρνητική - Negative 
∆.Ξ. / ∆.Α. - Don’t know / Don’t answer 

 
Γενική άποψη για τη θέση της χώρα σου στην Ευρωπαϊκή Ένωση – General opinion 

for the position of the country in EU 
∆.Ξ. / ∆.Α. - Don’t know / Don’t answer 
Η Ε.Ε. έχει δομές και εκφράζει συμφέροντα που δεν εξυπηρετούν την χώρα μου – EU has 
structure and expresses interests that don’t serve my country 
Δεν πρέπει να ήταν στην ΕΕ – We shouldn’t be member-state of EU 
Η Ε.Ε. αποτελεί πρόοδο και συνεπώς καλώς είμαστε μέλος της ΕΕ – EU is progress and thus 
it is good that we are a member-state 

Η Ε.Ε. παρότι δεν εκπροσωπεί σήμερα τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των Ευρωπαίων 
πολιτών, ιδίως των νέων, μπορεί να αλλάξει και να γίνει πιο θετική – EU even though it 
doesn’t represent today the benefits of the majority of the citizens especially the young ones, 
can change and be more positive 
Είναι δύσκολο να αλλάξει ο χαρακτήρας της Ε.Ε., πρέπει όμως να παραμείνουμε σε αυτή γιατί 
διαφορετικά θα απομονωθούμε – It is hard to change the character of EU but we must remain 

because otherwise we will be isolated 
 

Άποψη για το ενδεχόμενο υποχωρήσεων κρατών-μελών στην προοπτική μιας 
Ευρώπης πολιτικά ενωμένης – Opinion for the possibility of retreats by member – 
states in the prospect of a politically united EU 
Διαφωνώ και Μάλλον Διαφωνώ – I disagree and Slightly disagree 
Συμφωνώ και Μάλλον Συμφωνώ – I agree and Slightly agree 

 
Άποψη για την κρίση χρέους και τη στάση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 
Opinion for the debt crisis and the attitude of the members of EU 
∆.Ξ. / ∆.Α. – Don’t know / Don’t answer 
∆ιαφωνώ και Μάλλον ∆ιαφωνώ – I disagree and Slightly disagree 
Συμφωνώ και Μάλλον Συμφωνώ – I agree and Slightly agree 
Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης οι χώρες της Ε.Ε. ενδιαφέρθηκαν κυρίως για το δικό 

τους εθνικό συμφέρον – During the recent crisis EU countries were interested mostly for 
their own national benefit 
Η Ε.Ε. εξελίσσεται σε μια ένωση κρατών υπό την κυριαρχία της Γερμανίας – EU is developing 
in a state union under the dominance of Germany 
Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης, χώρες της ευρωζώνης επεχείρησαν να 

καθυποτάξουν την Ελλάδα – During the recent crisis, Eurozone countries tried to subdue 

Greece 
Παρά τα όποια λάθη, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης, η Ε.Ε. προάσπισε το κοινό 
ευρωπαϊκό συμφέρον – Even though there were mistakes, during the recent crisis, EU 
defended the European benefit 
Ανεξαρτήτως λαθών, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης χρέους, οι χώρες της Ε.Ε. 
βοήθησαν πραγματικά την Ελλάδα – Regardless of the mistakes, during the recent crisis, the 
EU states helped Greece 

 
Άποψη για την παγκοσμιοποίηση – Opinion for globalization 
∆.Ξ. / ∆.Α. – Don’t know / Don’t answer 
Η παγκοσμιοποίηση είναι απειλή για τη χώρα μου – Globalization is a threat for my country 
Η παγκοσμιοποίηση είναι μία ευκαιρία για τη χώρα μου – Globalization is an opportunity for 
my country 
 

Βαθμός υπερηφάνειας που είμαι Ευρωπαίος – Level of proudness to be European 
∆.Ξ. / ∆.Α. – Don’t know / Don’t answer 

Δεν αισθάνομαι υπερήφανος/η– No, I don’t feel proud 
Αισθάνομαι υπερήφανος/η – I feel proud 
 
Η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται σε παρακμή. Συμφωνείτε; - Europe today is in decay. 

Do you agree with this statement? 
Όχι και Μάλλον Όχι – No and Probably no 
Ναι και Μάλλον Ναι – Yes and Probably yes 
 



 
Visit to Representation of the European Commission (EC) in Greece 
Επίσκεψη στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 

 
The European Commission (EC) is an institution of the European Union, based in the 
Berlaymont building in Brussels, responsible for proposing legislation, implementing 
decisions, upholding the EU treaties and managing the day-to-day business of the EU. 

Commissioners swear an oath at the European Court of Justice in Luxembourg, pledging to 
respect the treaties and to be completely independent in carrying out their duties during 
their mandate. There is one member per member state as commissioner, but members are 
bound by their oath of office to represent the general interest of the EU as a whole rather 
than their home state. One of the commissioners is the Commission President (currently 
Jean-Claude Juncker since 2014) proposed by the European Council and elected by the 
European Parliament. The Council of the European Union then nominates the other members 

of the Commission in agreement with the nominated President and the whole body is then 

subject to a vote of approval by the European Parliament.  
The term Commission is used either in the narrow sense of the College of Commissioners or 
includes the administrative body of about 23,000 European civil servants, split into 
departments called directorates-general and services.  
Commission suggests new European legislative acts which are sent to European Parliament 
and the European Council. At the same time acts as the executive body of the Union, 

responsible for the implementation of the common policies and ensuring the application of 
the European legislation, while at the same time it manages the programs of European Union 
and its economic budget. 
Its members are called commissioners and since 2005, after the changes of the Nice Treaty, 
each Member State is represented by one commissioner. Unlike the European Union, each 
member of the Committee has a European role, managing a portfolio entrusted to him/her 

by the President at the beginning of his/her term and manages with single European 
character and orientation, without instructions from national governments or other 
organizations . 
 

Check and answer the following questions! 
Greece is represented in the Commission by Dimitris Avramopoulos, Commissioner 

responsible for Migration Affairs and Home Affairs. Who is your Commissioner? What are 
his responsibilities? 
The European Commission has delegations in all EU Member States. The Delegations perform 
and important mission: they represent the Commission in the Member States contributing 
to the effort for information of EU citizens about European issues and inform the Commission 
of the political, economic developments in Member States. 
The European Commission delegation in Greece represents the European Union; it is a 

channel of communication between it and the central services and provides general 
information on European issues. It also provides information for students and businessmen, 
news and practical information on funding opportunities, information on events and 
educational material, but also on specific topics such as economic news. 
Have you ever visited the Representation of the European Commission (EC) in your 

country? 
Specifically on the website one can find a detailed description of the delegation and its 

activities and thematic dossiers in order to contribute to a better understanding of the 
various Community policies and the functioning of the Union institutions. So, the visitors 
have the opportunity to get a first glimpse of the work being done today in the Union in the 
Greek language, while those who want to gain a deeper knowledge will be able to follow the 
links listed. Similar websites are operated by the delegations of other Member States. 
Have you ever visited the website of the Representation of the European 

Commission (EC) in your country? 
 



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) είναι θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απώτερο 
σκοπό την προστασία των κοινοτικών συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. 

Ιδρύθηκε το 1951 και έχει ως έδρα τις Βρυξέλλες,  διατηρώντας επίσης γραφεία στο 
Λουξεμβούργο. Σημερινός πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι από το 2014 ο 

Λουξεμβουργιανός πολιτικός Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ (Jean-Claude Juncker).  
Η Επιτροπή προτείνει νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις, τις οποίες υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί συγχρόνως 
εκτελεστικό όργανο της Ένωσης, αρμόδιο για την εφαρμογή των κοινών πολιτικών και την 
εξασφάλιση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τα 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό της. 
Τα μέλη της ονομάζονται επίτροποι και από το 2005, μετά τις αλλαγές της Συνθήκης της 

Νίκαιας, κάθε κράτος μέλος εκπροσωπείται από έναν επίτροπο. Σε αντίθεση με το Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε μέλος της Επιτροπής έχει ευρωπαϊκό ρόλο, διαχειρίζεται ένα 
χαρτοφυλάκιο που του ανατίθεται από τον πρόεδρο της στην αρχή της θητείας του και το 
χειρίζεται με ενιαίο Ευρωπαϊκό χαρακτήρα και προσανατολισμό, χωρίς υποδείξεις από εθνικές 
κυβερνήσεις ή άλλους οργανισμούς. 
Η Ελλάδα εκπροσωπείται στην Επιτροπή από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, αρμόδιο επίτροπο 

για τα Θέματα Μετανάστευσης και Εσωτερικές Υποθέσεις  
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει Αντιπροσωπείες σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Οι Αντιπροσωπείες επιτελούν σημαντική αποστολή: αντιπροσωπεύουν την Επιτροπή στα 
κράτη μέλη, συμβάλλουν στην προσπάθεια για πληροφόρηση των πολιτών της Ένωσης για 
τα ευρωπαϊκά θέματα και ενημερώνουν την Επιτροπή για τις πολιτικές, οικονομικές εξελίξεις 
στα κράτη μέλη. 

 
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, είναι δίαυλος επικοινωνίας με αυτήν και τις κεντρικές υπηρεσίες της και παρέχει 
σχετικές πληροφορίες γενικά για ευρωπαϊκά θέματα. Επίσης παρέχει πληροφορίες για 
σπουδαστές και επιχειρηματίες, ειδήσεις και πρακτικές πληροφορίες για ευκαιρίες 
χρηματοδότησης, πληροφορίες για εκδηλώσεις και εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και για ειδικές 
θεματικές ενότητες όπως η οικονομική επικαιρότητα. 

Αναλυτικότερα στην ιστοσελίδα της μπορεί να βρει κανείς μια λεπτομερή περιγραφή της 
Αντιπροσωπείας και των δραστηριοτήτων της καθώς και θεματικούς φακέλους ώστε να 
κατανοήσει πλήρως τις διάφορες κοινοτικές πολιτικές και τη λειτουργία των οργάνων της 
Ένωσης. Έτσι, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη γεύση του έργου που 
επιτελείται σήμερα στην Ένωση στη ελληνική γλώσσα, ενώ όσοι θέλουν να αποκτήσουν μια 

βαθύτερη γνώση μπορούν να ακολουθήσουν μία σειρά από συνδέσεις που παρατίθενται. 

Αντίστοιχες ιστοσελίδες λειτουργούν και από τις Αντιπροσωπείες των άλλων κρατών-μελών. 
 
On the occasion of 60 years since the signing of the Treaty of Rome the young 
participants talk about the status of the Treaties in their historical as well as in 
their today context to relaunch the united Europe.   
 
Με αφορμή τον εορτασμό των 60 χρόνων από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης οι 

νεαροί συμμετέχοντες συζητούν για το ιστορικό υπόβαθρο της Συνθήκης της Ρώμης καθώς 
και για το σύγχρονο ρόλο της στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επανίδρυση της ενωμένης 
Ευρώπης. 

Specifically, the participants will be divided into groups of three (one from 

each partner) and will prepare questions/queries/ concerns or findings/assumptions/ 
thoughts or ideas/suggestions on the following issues and accordingly to them: 
 
Ειδικότερα οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε τριμελείς ομάδες (ένας από κάθε εταίρο) και 
θα προετοιμάσουν ερωτήματα / απορίες / προβληματισμούς ή διαπιστώσεις / παραδοχές / 

σκέψεις ή ιδέες / προτάσεις ως προς τα εξής θέματα και αναλόγως προς αυτά:  
 
1st group: "Towards a free and united Europe - The Manifesto of Ventotene" 
1η τριμελής Ομάδα: «Προς μια ελεύθερη και ενωμένη Ευρώπη – το Μανιφέστο του Βεντοτένε»  
 



2nd group: The failure of the Constitution for Europe (2005) 
2η τριμελής Ομάδα : Η αποτυχία του Ευρω-Συντάγματος του 2005 

 
3rd group: The Lisbon Treaty – A step towards the acceleration of European integration 

3η τριμελής Ομάδα: Η Συνθήκη της Λισαβόνας - βήμα προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης  
 
4th group: The Lisbon Treaty - A step towards the empowerment of the role of citizens in 
European affairs 
4η τριμελής Ομάδα: Η Συνθήκη της Λισαβόνας - βήμα προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης 
του ρόλου των πολιτών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι  

 
5th group: The rights deriving from the European citizenship and the benefits of the exercise 
of them 
5η τριμελής Ομάδα:  Τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης 
και τα οφέλη από την άσκηση τους  
 

6th group: The need to strengthen the European awareness: Motivating youngsters for active 
citizenship, participation in the democratic life inside Europe, involvement in decision-

making processes affecting them, cooperation for the designation of the European agenda 
concerning issues relevant to their daily life, presence in procedures that make Europe more 
democratic, accessible, modern and an intercultural oriented community 
6η τριμελής Ομάδα: Η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνείδησης: Η κινητοποίηση των 
νέων για ενεργή συμμετοχή στα κοινά, στη διαμόρφωση του δημοκρατικού βίου της Ευρώπης, 

στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που τους αφορούν, στη διαμόρφωση της agenda επί 
ζητημάτων ευρωπαϊκής πολιτικής που επηρεάζουν την καθημερινότητα τους, σε διαδικασίες 
που καταστούν την Ευρώπη περισσότερο δημοκρατική, προσβάσιμη, σύγχρονη και μία 
διαπολιτισμικά προσανατολισμένη κοινότητα 
 
7th group: Fundamental concepts and values of the European endeavour: peace, solidarity, 
democracy, justice, equality and respect for human rights 

7η τριμελής Ομάδα: Θεμέλιες έννοιες και αξίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος: η  ειρήνη, η 
αλληλεγγύη, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ισότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 
 
8th group: The history of the united Europe and its achievements for the society, economy, 

culture, etc. 

8η τριμελής Ομάδα: Η ιστορία της ενωμένης Ευρώπης και τα επιτεύγματα της στην κοινωνία, 
στην οικονομία και στον πολιτισμό 
 
The discussion will be held with the support of leaders of national groups as coordinators (2 
per partner) taking into consideration that youngsters today are looking for less Europe and 
think that European leaders act without their consent in many issues. They disagree with 
their politics and orientation. They believe that their goal is not European integration but 

control of the national governments. EU is not a union of different citizens for the young 
people anymore with similar rights. 
They are looking for What went Wrong. The “fathers” of EU could convince and inspire. 
When EU was founded they explained to the people the benefits of the cooperation. Today 
Europe doesn’t seem to have a personality that can be explained, especially to the young 
people, the benefits of the rights that come from being a European citizen. 
Furthermore, the concepts on which the EU is based, all have been weakened. The principle 

of solidarity has subsided. Human dignity, freedom, democracy, equality, rule of law and 
respect for human rights are fundamental values of the EU, common between member-

states and set forth in the first pages of the Lisbon Treaty. Do these and the principles of 
peace and prosperity of citizens remain and consist the EU goals today? 
 
Η συζήτηση θα διεξαχθεί με την υποστήριξη των αρχηγών των εθνικών ομάδων ως 

συντονιστών (2 ανά εταίρο) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι σήμερα αναζητούν λιγότερη 
Ευρώπη και θεωρούν ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες δρουν χωρίς τη συγκατάθεση τους σε πολλά 
θέματα . Με τις πολιτικές και τους προσανατολισμούς της δε συμφωνούν. Πιστεύουν ότι 
στόχος τους δεν είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά ο έλεγχος των εθνικών κυβερνήσεων. 
H ΕΕ δεν είναι πλέον για τους νέους μία ένωση διαφορετικών πολιτών όμοιων ωστόσο ως 
προς τα δικαιώματα τους. 



Αναζητούν Το Τι έφταιξε; Οι πατέρες της ΕΕ μπόρεσαν να πείσουν και ενέπνευσαν. Όταν 
ίδρυσαν την ΕΟΚ εξήγησαν στους λαούς τα οφέλη της συνεργασίας. Σήμερα η Ευρώπη δεν 

φαίνεται να διαθέτει προσωπικότητα που να μπορεί να εξηγήσει, ιδίως στους νέους, τα οφέλη 
από την άσκηση των δικαιωμάτων που προκύπτουν από την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη. 

Αλλά και οι έννοιες πάνω στις οποίες βασίστηκε η ΕΕ έχουν αποδυναμωθεί. Η αρχή της 
αλληλεγγύης έχει υποχωρήσει. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, 
κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, 
κοινές μεταξύ των κ-μ και διατυπώνονται στις πρώτες σελίδες της Συνθήκης της Λισαβόνας. 
Αυτές και οι αρχές της ειρήνης και της ευημερίας των πολιτών εξακολουθούν και αποτελούν 
στόχους της ΕΕ σήμερα;  
 

 The discussion and the conclusions will be sent to the European Youth 

Forum, a forum with the vision to be the voice of young people in Europe, where young 
people are equal citizens and are encouraged and supported to achieve their fullest potential 
as global citizens. / Η συζήτηση θα καταλήξει σε συμπεράσματα τα οποία με το τέλος του 

προγράμματος  θα αποσταλούν στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, ένα Φόρουμ που συνιστά 
τη φωνή των νέων στην Ευρώπη, στο οποίο όλοι οι νέοι που συμμετέχουν είναι ίσοι μεταξύ 
τους και ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται για να επιτύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων 
τους ως παγκόσμιοι πολίτες. 
 

 Visit to historical center of Athens: Monastiraki square 

for "souvlaki"/ Επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας: Στο Μοναστηράκι για σουβλάκι  

Braised, juicy gyros, fresh handmade pieces of small pies in historical center of Athens as 
the case "souvlaki" is not an accidental case 

 
This national dish with millions of domestic and international fans, requires care in cooking, 
fresh ingredients, quality and experience. Participants will enjoy a right wrapped souvlaki to 
satisfy their hunger. / Σιγοψημένοι, ζουμεροί γύροι, φρέσκα χειροποίητα τεμάχια, πιτούλες 

και σουβλακοφαγία στο κέντρο της Αθήνας καθώς η υπόθεση «σουβλάκι», δεν είναι τυχαία 
υπόθεση. Πρόκειται για εθνικό έδεσμα με εκατομμύρια εγχώριους και διεθνείς φαν που απαιτεί 
μεράκι στο ψήσιμο, φρέσκα υλικά, ποιότητα και εμπειρία. Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν 
ένα σωστό τυλιχτό ή καλαμάκι για να ικανοποιήσουν την πείνα τους. 
 

Wednesday, 29, March, Τετάρτη, 29/03/2017 
 
Hotel Amphitheatre: video screening concerning Old Parliament House and the 
National Historical Museum / Βιντεοπροβολή σχετικά με το Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής 

και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
 

Τhe participants complete the following questionnaire /Οι συμμετέχοντες 

συμπληρώνουν το εξής ερωτηματολόγιο:  
 

Μπορεί να αναστραφεί η πορεία προς τη διάλυση της ΕΕ; - Could 
the no-Europe be reversed? 

∆.Ξ. / ∆.Α. – Don’t know / Don’t answer 
∆εν μπορεί να αναστραφεί – It cannot be reversed 
Μπορεί να αναστραφεί – It can be reversed 



 
Ποιες ευκαιρίες έχουν οι νέοι σήμερα να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στην 

κοινοτική πολιτική διαδικασία και στις διαδικασίες διαμόρφωσης του δημοκρατικού 
βίου της Ενωμένης Ευρώπης;– What are the opportunities for the youngsters to be 

informed and participate in the EU policies process and in the form of democratic 
life in EU? 
Δεν υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες για τους νέους – There are not opportunities for the young 
persons  
Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για να εκφράζονται οι νέοι και να ακούγεται η φωνή τους – There 
are several opportunities for the youngsters to express their opinions and make their voices 
to be heard 

Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για να εκφράζονται οι νέοι αλλά εκείνοι λόγω της οικονομικής 
κρίσης και της ανεργίας αδιαφορούν 
There are several opportunities for the young persons to express but the youngsters are 
indifferent due to the economic recession and the young unemployment   
∆.Ξ. / ∆.Α. – Don’t know / Don’t answer 
 

Καλές πρακτικές συμμετοχικής δημοκρατίας – Best practices of participatory 
democracy 

Εμπλέκεσαι σε  εθελοντικές δράσεις ή/και σε εκδηλώσεις φιλανθρωπίας; - Do you participate 
in volunteer actions or/and in charity events? 
Ψηφίζετε στις τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές; - Do you vote in local, national and 
European elections? 
Συμμετέχεις σε διαβουλεύσεις και σε διαπολιτισμικούς διαλόγους με ενώσεις και με την 

κοινωνία των πολιτών; - Do you participate in consultations and intercultural dialogues with 
associations and civil society? 
Ψηφίζετε σε ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος μέσω διαδικτύου και social media; - Do 
you vote for issues of European interest through internet and social media? 
Συμφωνείς ότι η ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη εκλαμβάνεται ως ανάγκη, υποχρέωση και 
δικαίωμα για δια βίου ενεργή συμμετοχή στη ζωή των κοινοτήτων των πολιτών και ως εκ 
τούτου ως συμμετοχή σε πολλές εκφάνσεις της δημοκρατίας και σε πολλά θέματα: 

εκπαίδευση, πολιτισμός, βιώσιμη ανάπτυξη, μη διάκριση με έμφαση στους  μετανάστες, κλπ; 
- Do you agree that the European citizenship is perceived as a need, obligation and right for 
lifelong active participation in the life of communities and thus as participation in many 
aspects of democracy and in many issues: education, culture, sustainable development, 
undiscriminatory behavior with emphasis on migrants, etc.? 

Άλλη άποψη - Other 

 
Γνωρίζετε τη Πρωτοβουλία των Πολιτών; - Are you aware of the Citizens Initiative? 
Γνωρίζεις ότι η Πρωτοβουλία των Πολιτών είναι μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας που αφορά 
στη συγκέντρωση υπογραφών 1 εκατ.. τουλάχιστον υπηκόων από αρκετά κ-μ, οι οποίοι 
μπορούν στη συνέχεια να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νέες προτάσεις 
πολιτικής στους τομείς αρμοδιότητας της Ένωσης; - Do you know that Citizens Initiative is a 
mechanism of participatory democracy that has to do with obtaining signatures of at least 1 

million citizens of member-states, which can call European Commission to bring forward new 
policy proposals in the areas of Union competence? 
Γνωρίζεις ότι αφότου δρομολογήθηκε (4ος 2012), πάνω από 5 εκατ.. πολίτες έχουν 
υπογράψει περισσότερες από 20 διαφορετικές πρωτοβουλίες; - Do you know that since its 
implementation (April 2012) over 5 million citizens have signed more than 20 different 
initiatives? 
Ποιες Πρωτοβουλίες πολιτών γνωρίζεις; - Which initiatives do you know? 

 
H άποψη σου για τη συμμετοχή στην κοινωνία και στη δημοκρατία – Opinion for the 

participation in society and democracy 
Ποιες θεωρείς ενδεδειγμένες μεθόδους για υποκίνηση των νέων σε πολιτική συμμετοχή; - 
Which methods do you consider appropriate for the involvement of young people in political 
participation? 

Ποιες θεωρείς ενδεδειγμένες μεθόδους για υποκίνηση των νέων σε συμμετοχή στην κοινωνία 
και στα κοινά γενικά; - Which methods do you consider appropriate for incitement of young 
people in society and politics generally? 
Έχεις συμπράξει σε διαδικασίες διαδραστικής επικοινωνίας μεταξύ ευρωπαίων πολιτών και 
οργάνων της ΕΕ; - Have you participated in processes of interactive communication between 
European citizens and EU bodies? 



Ποιες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, πολιτικές και θεσμικές αλλαγές θα επιφέρει η 
αύξηση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατία στο εσωτερικό της ΕΕ; - What social, 

economic, cultural, political and institutional changes will be brought due to the maximization 
of youth participation in democracy within the EU? 

Υπάρχει η άποψη ότι η συμμετοχή των νέων στην κοινωνία τους παρέχει και νέες δεξιότητες 
ή βελτιώνει ήδη υπάρχουσες ικανότητες και προσόντα που διευκολύνουν την πρόσβαση τους 
στην αγορά εργασίας, συμφωνείς ή διαφωνείς; Ανάπτυξε τη θέση σου – It is believed that 
the participation of young people in society gives them new skills or improves their existing 
qualifications that facilitate their access to the labor market, do you agree or disagree? 
Develop your position 
 

 
Visit to Old Parliament House and the National Historical Museum / Επίσκεψη στο 

Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής και στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

Discussion on the Question of questionnaire: “Could the no-Europe be reversed?/ 
Συζήτηση για την ερώτηση του ερωτηματολογίου: Μπορεί να αναστραφεί η πορεία προς τη 
διάλυση της ΕΕ;  
 

The Old Parliament House 
The Old Parliament House is directly connected with Greek history: it was the first permanent 
base of the Greek National Assembly. 

History of the building 
The Old Parliament was founded in 1858 by Queen Amalia, upon a design by French architect 
François Boulanger, in order to house the Parliament and Senate. After King Otto’s eviction, 
the Senate is abolished and the building’s designs were accordingly modified by architect 
Panagiotis Kalkos, with the abolition of the amphitheatre of the Senate. The building was 
completed in 1875. On August 11 took place the official opening of the Assembly of the 

Parliament, with Prime Minister Charilaos Trikoupis. 

For 60 years the building on Stadiou Street housed the country’s turbulent political life. In 
1935, Parliament moved to the Former Palace on Syntagma Square, where it is still housed 
today. The building of the Old Parliament was given by decision of Prime Minister Eleftherios 
Venizelos to the Historical and Ethnological Society of Greece in order to establish the 
National Historical Museum, but the implementation of the decision was delayed due to the 
war. 

The Society finally settled in the Old Parliament in 1960 and two years later opened to the 
public the new exhibition of the Museum. 
Today, the Old Parliament is an architectural jewel in the center of Athens. The great central 
Hall of the Assembly is a place of historical memory and a suitable venue for important 
historical and cultural events. The surrounding rooms house the permanent exhibition of the 
National Historical Museum and the upper floor gallery is used for temporary exhibitions. 
Kolokotronis Square 

The Kolokotronis Square was associated with Greek parliamentary history for almost a 
century. 
Parliamentary life of Greece as an independent state begins in 1843 with the prevalence of 
the Revolution of September 3rd, which terminates the period of absolute monarchy and 

establishes constitutional rule. The need for a suitable seat for the national delegation in 
Athens, capital city since 1834, is urgent. 

The former Kontostavlos’ mansion was initially selected. Built in 1833 in a large garden 
between Stadiou, Kolokotronis, Anthimou Gazi and Christou Lada streets (in the area of 
today's Kolokotronis square) The big octagonal banquet hall of the mansion was used for 
over a decade (1843-1854) as a meeting hall for Parliament and Senate. In 1854 this first 
House of Parliament was destroyed by fire. During the construction works for the new 
building of the Parliament, the assembly convened in a temporary construction, in an 
adjacent space on the west side of the current square (ie. near Anthimou Gazi street), which 

became known as the “Paranga” ("Shack"). 



The sculptures of the Square 
Today, Kolokotroni Square is dominated by the equestrian statue of Theodoros Kolokotronis. 

The bronze statue of the commander in chief of the Revolution of 1821 is a work of sculptor 
Lazaros Sochos (1862-1911), and was originally placed (1904) at the beginning of 

Kolokotronis street. It was transferred to its current location in 1954, during the restoration 
of the Old Parliament Building, in order to signal the link of the museum with the city. 
Marble statues of 19th century politicians decorate the precinct of the building. The statue 
of Prime Minister Charilaos Trikoupis is a work of sculptor Thomas Thomopoulos (1873-1937) 
and was placed in 1920, in front of the entrance of the building. It was also transferred in 
its current location, on the side of the building, in 1954.The statue of Prime Minister 
Theodoros Diligiannis, who was murdered in 1905 on the steps of the Old Parliament, is a 

work of sculptor Georgios Dimitriadis the Athenian (1880-1941). It was erected in 1931 and 
also transferred to its present location in 1954. 
The National Historical Museum 
The National Historical Museum is permanently housed in the Old Parliament Building at 
Stadiou Street (Kolokotronis square) since 1960. The Museum narrates the history of Modern 
Greece: the period of Ottoman and Latin rule, the Greek War of Independence (1821), the 

liberation struggles, the creation of an independent state, the political, social and spiritual 
development of the Greeks up to the present day. 

Museum history 
The National Historical Museum was established by the Historical and Ethnological Society 
of Greece, which since its creation in 1882 has been collecting historical items. The 
foundation of the Society is inextricably linked with its first official public appearance, with 
the “Exhibition of Memorials of the Sacred Struggle”, two years later. In this exhibition, in 

response to an appeal by the Society, the families of the fighters of the Revolution of 1821 
and government bodies, such as the Ministries of War and Navy, provided exhibits of an era 
not so distant, that were in their possession. Most of these objects, at the end of the 
exhibition, were donated to the Museum of the Historical and Ethnological Society, as was 
its first name, thus becoming its central core. 
The National Historical Museum was born through the joint action of a rapidly evolving 
society, in a period of research for coherent links and national identity and of creation of 

relevant institutions. Since then, the Museum operated for the public for over half a century 
in the halls of the Athens Polytechnic, becoming a reliable reference to city’s life. It continued 
the work of enrichment of its collections both within the country and by organizing excursions 
to areas of Hellenism outside the borders of the time, in Macedonia, Epirus, Asia Minor, 
Constantinople, Alexandria. 

On the eve of the Second World War, as a measure of precaution, the items were packaged 

and hidden in the basement of the Polytechnic and in private rooms. 
After the war, and while strong efforts were made to find adequate accommodation, the 
former “House of Poor Girls” on Queen Amalia Street was temporarily rented and 
accommodated as a rough exhibition space. Since 1960 the Museum is permanently housed 
in the Old Parliament on Stadiou Street (Kolokotronis Square). 
In 1979 Pantelis Koundouriotis, descendant of the Hydriot notable Lazaros Koundouriotis, 
bequeaths to the Society his family mansion on Hydra island with the prospect of turning it 

into a museum. Since 2001 the Lazaros Koundouriotis Historic Residence operates as part 
of the National Historical Museum, a major local attraction for numerous visitors. 
 
Το Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής 
Το Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ελληνική ιστορία: πρόκειται 
για την πρώτη μόνιμη στέγη του ελληνικού Κοινοβουλίου. 
Η ιστορία του Μεγάρου  

Θεμελιώθηκε το 1858 από τη βασίλισσα Αμαλία και οικοδομήθηκε σε σχέδια του Γάλλου 
αρχιτέκτονα François Boulanger προκειμένου να στεγάσει τη Βουλή και τη Γερουσία. Με την 

έξωση του βασιλιά Όθωνα και τη μεταπολίτευση του 1862 το σώμα της Γερουσίας καταργείται. 
Τα σχέδια του κτιρίου τροποποιήθηκε από τον αρχιτέκτονα Παναγιώτη Κάλκο με κυριότερη 
μεταβολή την κατάργηση του αμφιθεάτρου της Γερουσίας. Το κτίριο του Κοινοβουλίου 
ολοκληρώθηκε το 1875. Στις 11 Αυγούστου 1875 πραγματοποιείται η επίσημη έναρξη των 

συνεδριάσεων της Βουλής με πρωθυπουργό τον Χαρίλαο Τρικούπη. 
Για 60 ολόκληρα χρόνια το κτίριο της οδού Σταδίου στέγαζε την πολυτάραχη πολιτική ζωή 
της χώρας. Το 1935 η Βουλή των Ελλήνων μεταστεγάστηκε στα Παλαιά Ανάκτορα στην 
Πλατεία Συντάγματος, όπου λειτουργεί έκτοτε. Το κτίριο της Παλαιάς, πλέον, Βουλής 
παραχωρήθηκε με απόφαση του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ιστορική και 



Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος προκειμένου να στεγάσει το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Η 
υλοποίηση της απόφασης καθυστέρησε λόγω του πολέμου. 

Τελικά η Εταιρεία εγκαταστάθηκε στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής το 1960 και δύο χρόνια 
αργότερα άνοιξε για το κοινό η νέα έκθεση του Μουσείου της στην οριστική του στέγη. 

Σήμερα η Παλαιά Βουλή είναι αρχιτεκτονικό κόσμημα στο κέντρο των Αθηνών. Η 
μεγαλόπρεπη Αίθουσα των Συνεδριάσεων αποτελεί χώρο ιστορικής μνήμης αλλά και 
κατάλληλη στέγη για σημαντικές εκδηλώσεις ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Οι 
αίθουσες που την περιβάλλουν στεγάζουν τη μόνιμη έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, 
ενώ το υπερώο αποτελεί το χώρο περιοδικών εκθέσεων. 
Η πλατεία Κολοκοτρώνη  
Η πλατεία Κολοκοτρώνη συνδέθηκε με την ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία για ένα σχεδόν 

αιώνα. 
Η κοινοβουλευτική ζωή της Ελλάδας ως ανεξάρτητου κράτους αρχίζει το 1843 με την 
επικράτηση της Επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου που τερματίζει την περίοδο της απόλυτης 
μοναρχίας. Με την εγκαθίδρυση της συνταγματικής μοναρχίας επιτακτική πρόβαλε η ανάγκη 
εξεύρεσης κατάλληλου χώρου που θα στέγαζε την εθνική αντιπροσωπεία στη μικρή Αθήνα 
της εποχής, πρωτεύουσα μόλις από το 1834. 

Επιλέγεται η πρώην οικία Κοντόσταβλου, κτισμένη το 1833 μέσα σε μεγάλο κατάφυτο κήπο 
μεταξύ των σημερινών οδών Σταδίου, Κολοκοτρώνη, Ανθίμου Γαζή και Χρήστου Λαδά (στο 

χώρο της σημερινής πλατείας Κολοκοτρώνη). Η μεγάλη οκταγωνική αίθουσα δεξιώσεων της 
οικίας χρησιμοποιήθηκε για πάνω από μία δεκαετία (1843-1854) ως χώρος συνεδριάσεων της 
Βουλής και της Γερουσίας. Το 1854 το πρώτο αυτό ελληνικό Βουλευτήριο καταστράφηκε από 
πυρκαγιά. Όσο κτιζόταν το νέο Μέγαρο της Βουλής, το κοινοβούλιο λειτουργούσε σε πρόχειρα 
κατασκευασμένο κτίσμα σε παρακείμενο χώρο, στη δυτική πλευρά της σημερινής πλατείας 

(δηλ. προς την οδό Ανθίμου Γαζή), το οποίο έμεινε γνωστό ως η «Παράγκα». 
Τα γλυπτά της πλατείας  
Σήμερα, στην πλατεία Κολοκοτρώνη δεσπόζει ο έφιππος ανδριάντας του Θεοδώρου 
Κολοκοτρώνη. Το ορειχάλκινο άγαλμα του αρχιστρατήγου της επανάστασης του 1821 είναι 
έργο του γλύπτη Λάζαρου Σώχου (1862-1911). Τοποθετήθηκε αρχικά (1904) σε μικρή νησίδα 
στην αρχή της οδού Κολοκοτρώνη. Στη σημερινή του θέση μεταφέρθηκε το 1954, στη 
διάρκεια έργων ανάπλασης του περιβόλου της Παλαιάς Βουλής. 

Μαρμάρινοι ανδριάντες πολιτικών του 19ου αι. κοσμούν τον περίβολο του Μεγάρου. Ο 
ανδριάντας του πρωθυπουργού Χαριλάου Τρικούπη είναι έργο του γλύπτη Θωμά 
Θωμόπουλου (1873-1937). Τοποθετήθηκε στο προαύλιο της Παλαιάς Βουλής το 1920, σε 
κηπάριο προς την οδό Σταδίου, μπροστά από την είσοδο του κτηρίου. Στη σημερινή του θέση 
στο πλάι του κτιρίου μεταφέρθηκε το 1954. Ο ανδριάντας του πρωθυπουργού Θεόδωρου 

Δηλιγιάννη, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1905 στα σκαλιά του Μεγάρου, είναι έργο του γλύπτη 

Γεωργίου Δημητριάδη του Αθηναίου (1880-1941). Τοποθετήθηκε στον περίβολο του 
Μεγάρου το 1931 και μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση το 1954. 
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στεγάζεται μόνιμα στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής στην οδό 
Σταδίου (πλατεία Κολοκοτρώνη) από το 1960. Αντικείμενό του, η ιστορία του νεότερου 
Ελληνισμού: η περίοδος της τουρκοκρατίας και φραγκοκρατίας, η Επανάσταση του 1821, οι 
απελευθερωτικοί αγώνες, η δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους, η πολιτική, κοινωνική και 

πνευματική εξέλιξη του Ελληνισμού μέχρι σήμερα. 
Η ιστορία του Μουσείου  
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο ιδρύθηκε από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 
η οποία από τη σύστασή της το 1882 άρχισε το έργο της συλλογής ιστορικού υλικού. 
Η έναρξη της λειτουργίας του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρώτη επίσημη δημόσια 
παρουσία της Εταιρείας, την Έκθεσιν Μνημείων του Ιερού Αγώνος, δύο χρόνια αργότερα. 
Στην έκθεση αυτή, ανταποκρινόμενοι σε έκκληση της Εταιρείας, παραχώρησαν αντικείμενα 

όλοι όσοι είχαν στην κατοχή τους ιστορικά κειμήλια μιας εποχής όχι πολύ μακρινής, κυρίως 
οι οικογένειες των αγωνιστών του 1821 αλλά και κρατικοί φορείς, όπως τα Υπουργεία 

Στρατιωτικών και Ναυτικών. Tα περισσότερα από τα αντικείμενα αυτά μετά το πέρας της 
έκθεσης δωρήθηκαν στο Μουσείο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας αποτελώντας τον 
κεντρικό πυρήνα του. 
Ουσιαστικά το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο γεννήθηκε μέσα από την κοινή δράση μιας κοινωνίας 

που μετεξελισσόταν γοργά, σε μια περίοδο αναζήτησης συνεκτικών κρίκων και εθνικής 
ταυτότητας και δημιουργίας των θεσμών της. Από τότε και για πάνω από μισό αιώνα σχεδόν 
αδιάλειπτα το Μουσείο λειτουργούσε για το κοινό σε αίθουσες του Πολυτεχνείου αποτελώντας 
σταθερό σημείο αναφοράς στη ζωή της πόλης. Συνέχισε το έργο του εμπλουτισμού των 
συλλογών του τόσο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και οργανώνοντας εξορμήσεις σε περιοχές 



του Ελληνισμού εκτός των τότε συνόρων, στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Μικρά Ασία, την 
Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια. 

Στις παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου για προληπτικούς λόγους τα αντικείμενα 
συσκευάστηκαν και κρύφτηκαν στα υπόγεια του Πολυτεχνείου και σε ιδιωτικούς χώρους. 

Μεταπολεμικά, και ενώ γίνονταν έντονες προσπάθειες για εύρεση κατάλληλης στέγης, 
ενοικιάστηκε προσωρινά ένα οίκημα στην οδό Βασιλίσσης Αμαλίας, η Στέγη Απόρων 
Κορασίδων, όπου λειτούργησε μία πρόχειρη έκθεση. Από το 1960 το Μουσείο στεγάζεται 
μόνιμα στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής στην οδό Σταδίου (πλατεία Κολοκοτρώνη). 
Το 1979 ο Παντελής Κουντουριώτης, απόγονος του υδραίου προκρίτου Λαζάρου 
Κουντουριώτη, κληροδοτεί στην Εταιρεία το οικογενειακό του αρχοντικό στην Ύδρα με 
προοπτική να λειτουργήσει ως Μουσείο. Από το 2001 η Ιστορική Οικία Λαζάρου Κουντουριώτη 

λειτουργεί ως παράρτημα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και αποτελεί ένα σημαντικό πόλο 
έλξης για τους πολυπληθείς επισκέπτες του νησιού. 
 

 Lunch to the traditional Greek restaurant "Manas 

kouzina" (27, Aiolou str) overlooking the people passage and walking at Agia Irini 
Square / Μεσημεριανό γεύμα στο μαγειρείο «Μάνας κουζίνα» (Αιόλου 27) με θέα τη 

περατζάδα στην πλατεία Αγίας Ειρήνης  
 

 
Visit to the European Parliament Office in Greece / Επίσκεψη στα γραφεία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα  

 

The young participants discuss the following issues with the Head of the Office of European 
Parliament in Greece, Mr. Leonidas Antonacopoulos 
Oι νεαροί συμμετέχοντες συνδιαλέγονται για τα κάτωθι θέματα με τον επικεφαλής του 
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. Λεωνίδα Αντωνακόπουλο 

 
1st topic 

The sixtieth anniversary of the signing of the Rome treaty that marked the establishment of 
the European Economic Community (EEC) would normally dominate the agenda of meetings 
of the European Council. Yet others seem to be the critical issues / questions about the 
European Union's future on the European Council agenda and they overshadow the 
celebration of European unity. The Brexit is one of them and if they fulfill the promises of 
Teresa Mei, the Synod of March will be the last before the activation of Article 50. The other 

is the scenario of a European Union of two or more gear - the "White Paper" prepared by 

the European Commission on the future of Europe and already presented by President Jean-
Claude Juncker. Most Member States welcomed the Commission's decision to describe five 
possible routes for the EU's future, while others criticized it for indecisiveness to choose one 
or give specific examples. 
1ο θέμα  
Η εξηκοστή επέτειος από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης που σηματοδότησε την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) θα έπρεπε κανονικά να κυριαρχεί στην 

ατζέντα των Συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ωστόσο άλλα φαίνεται να είναι τα κρίσιμα 
θέματα/ερωτήματα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού 



Συμβουλίου και αυτά επισκιάζουν τη γιορτή της ευρωπαϊκής ενότητας. Το Brexit είναι ένα από 
αυτά καθώς και εφόσον τηρηθούν οι εξαγγελίες της Τερέζας Μέι, η Σύνοδος του Μαρτίου θα 

είναι η τελευταία πριν την ενεργοποίηση του Άρθρου 50. Το άλλο, είναι το σενάριο μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δύο ή περισσότερων ταχυτήτων – η "Λευκή Βίβλος" που συνέταξε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον της Ευρώπης και ήδη παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Τα περισσότερα κράτη-μέλη καλωσόρισαν την απόφαση της Επιτροπής 
να περιγράψει πέντε πιθανές διαδρομές για το μέλλον της ΕΕ, ενώ άλλοι την κατέκριναν για 
την αναποφασιστικότητα της να επιλέξει μία ή να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα. 
2nd topic 
Recently, the Europe Direct North Aegean organized an International Conference in Mytilene 
on "Youth and crises in Europe". The Head of the Office of European Parliament in Greece, 

Mr. Leonidas Antonacopoulos participated in it. Reasons to carry out the conference and 
conclusions 
2ο θέμα  
Πρόσφατα, το Europe Direct Βορείου Αιγαίου διοργάνωσε ένα Διεθνές Συνέδριο στη Μυτιλήνη 
με θέμα “Youth and crises in Europe”. Ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος συμμετείχε σε αυτό. Λόγοι 

διενέργειας του συνεδρίου και Συμπεράσματα 
3rd topic  

   
The Office of European Parliament in Greece and the European Commission Representation 
in Greece are organizing many activities. For two of them, the "Stage of Europe" and the 

program "EU4U" the participants will take part in the consultation that will be open until May 
8, 2017 in the link: http://ec.europa.eu/info/content/european-parliament-and-european-
commission-cooperation-communication-eu-countries_el and will submit their views on 
these actions and possible suggestions for improvement. Development of such actions 
3ο θέμα  
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Ελλάδα συνδιοργανώνουν πολλές δράσεις. Για δύο από αυτές, το "Στέκι της Ευρώπης", 
ένα νέο χώρο συνάντησης και διαλόγου για ευρωπαϊκά θέματα, καθώς και το πρόγραμμα 

"EU4U", σειρά εργαστηρίων συμβουλευτικής υποστήριξης της σταδιοδρομίας για νέους, οι 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα λάβουν μέρος στην διαβούλευση που είναι ανοιχτή μέχρι 
τις 8 Μαΐου 2017 στο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/info/content/european-parliament-
and-european-commission-cooperation-communication-eu-countries_el και θα καταθέσουν 
τη γνώμη τους για τις δράσεις αυτές, καθώς και πιθανές προτάσεις για τη βελτίωση τους. 

Ανάπτυξη των εν λόγω δράσεων 
4th topic  
The EU's legislative priorities for 2017 focus on improving the lives of European citizens. 
Thus, the safety, the refugee crisis, energy and climate change, the digital single market, 
employment and development and of course social Europe are at the top of the European 
agenda. How the European Parliament contributes to their implementation? Development of 
relevant articles and video commentary 

http://www.europarl.europa.eu/external/html/eu-priorities-2017/index_el.html 
4ο θέμα 
Οι νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017 εστιάζουν στη βελτίωση της ζωής των 
Ευρωπαίων πολιτών της. Έτσι, η ασφάλεια, η προσφυγική κρίση, η ενέργεια και η κλιματική 
αλλαγή, η ενιαία ψηφιακή αγορά, η απασχόληση και η ανάπτυξη και βεβαίως η κοινωνική 

Ευρώπη βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας. Πως συμβάλλει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στην υλοποίησή τους? Ανάπτυξη σχετικών άρθρων και σχολιασμός video. 
http://www.europarl.europa.eu/external/html/eu-priorities-2017/index_el.html 

  

http://ec.europa.eu/info/content/european-parliament-and-european-commission-cooperation-communication-eu-countries_el
http://ec.europa.eu/info/content/european-parliament-and-european-commission-cooperation-communication-eu-countries_el
http://ec.europa.eu/info/content/european-parliament-and-european-commission-cooperation-communication-eu-countries_el
http://ec.europa.eu/info/content/european-parliament-and-european-commission-cooperation-communication-eu-countries_el
http://www.europarl.europa.eu/external/html/eu-priorities-2017/index_el.html
http://www.europarl.europa.eu/external/html/eu-priorities-2017/index_el.html


5th topic 
Since 2008, the European Parliament and the Foundation of the International Charlemagne 

Prize of Aachen invite every year young people between 16-30 years old from all EU Member 
States to submit projects made by young people and also for young people from all EU 

Member States and demonstrate active participation in the development of Europe. These 
projects are submitted individually or in groups and promote European and international 
understanding, foster a common spirit of a common European identity and consciousness, 
can serve as models / examples for young people living in Europe together as a community. 
Previous winners submitted projects for youth exchanges, events in the fields of sports, arts 
or culture, and internet projects with a European dimension. This year, the prize for the best 
project is EUR 7,500, the second 5,000 euros and the third EUR 2,500, while the winners 

will visit both the European Parliament in Brussels or Strasbourg, secondly Aachen, having 
a unique opportunity to meet other dynamic young people from across Europe to develop 
contacts with them, and put the long-term friendship foundation, but also to share their 
vision for Europe before European leaders. Presentation of the award winners and some 
older designs 
5ο θέμα 

το Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία 
Από το 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου 

του Άαχεν καλούν κάθε χρόνο νέους ηλικίας 16 έως 30 ετών από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να υποβάλουν σχέδια που πραγματοποιούνται από νέους και απευθύνονται επίσης σε νέους 
από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και αποδεικνύουν ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη της 
Ευρώπης.  
Πρόκειται για σχέδια που υποβάλλονται ατομικά ή ομαδικά και προωθούν την ευρωπαϊκή και 

διεθνή κατανόηση, καλλιεργούν ένα κοινό πνεύμα κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και 
συνείδησης, μπορούν δε να χρησιμεύουν ως πρότυπα/παραδείγματα για νέους που ζουν στην 
Ευρώπη μαζί ως μία κοινότητα. Οι παλαιότεροι νικητές υπέβαλαν σχέδια που αφορούσαν 
ανταλλαγές νέων, εκδηλώσεις στους τομείς του αθλητισμού, των τεχνών ή του πολιτισμού, 
καθώς και διαδικτυακά σχέδια με ευρωπαϊκή διάσταση. Φέτος, το βραβείο για το καλύτερο 
σχέδιο είναι 7.500 ευρώ, για το δεύτερο 5.000 ευρώ και για το τρίτο 2.500 ευρώ, ενώ οι 
βραβευθέντες θα επισκεφθούν αφενός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες ή στο 

Στρασβούργο, αφετέρου το Άαχεν, έχοντας μία μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν άλλους 
δυναμικούς νέους από όλη την Ευρώπη, να αναπτύξουν επαφές μαζί τους, και να βάλουν τα 
θεμέλια μακροχρόνιας φιλίας, αλλά και να μοιραστούν το όραμα τους για την Ευρώπη ενώπιον 
ευρωπαίων ηγετών. Παρουσίαση του βραβείου και κάποιων σχεδίων παλαιότερων νικητών. 
 

Thursday, 30, March, Πέμπτη, 30/03/2017 
 

 Visit to the council hall of Nea Smyrni Municipality / workshop 

under support of the National Organisation for the Certification of Qualifications 
and Vocational Guidance (EOPPEP) / Επίσκεψη στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του 

Δήμου Νέας Σμύρνης / Εργαστήριο με την υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στελεχών (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 

 
In every country in European Union, a National Europass Centre coordinates all activities 
related to the Europass documents as the first point of contact for any person or organisation 
interested in using or learning more about Europass. 

In Greece this Centre is the National Organisation for the Certification of Qualifications & 

Vocational Guidance (EOPPEP), an all-encompassing statutory body investing on better 
quality and more efficient & reliable lifelong learning services in Greece. 
EOPPEP reflects on the Europass documents and particularly on the Europass Curriculum 
Vitae, on what exactly Europass can do for pupils, students, employers, teachers, trainers, 
professionals, etc. and on how this document presents the skills and qualifications of persons 
effectively and clearly.  

 
From the Europass documents the CV gives the possibility to demonstrate the skills 
and qualifications with clear and effective way. EOPPEP presents what can 
Europass do for students, employers, teachers, professionals etc. 



 
Σε κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα Εθνικό Κέντρο Europass που συντονίζει 

όλες τις σχετικές με το Europass δραστηριότητες αποτελώντας το πρώτο σημείο επαφής για 
κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το Europass ή να μάθει 

περισσότερα για αυτό. 
Παραδείγματα: 
Greece: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Εθνικός Οργανισμός 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) /  
http://europass.eoppep.gr/, Email: europass@eoppep.gr 
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία, Αθήνα 142 34, Tel: +30 2102709108, 210-2709000 
Κύπρος: Κέντρο Παραγωγικότητας  
http://www.kepa.gov.cy/europass/, Email: info@kepa.mlsi.gov.cy 
Address: Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, Λευκωσία Τ.Θ. 20536, 2100, Tel: +357 22806000 
Estonia: Europassi Keskus Eestis, SA Kutsekoda, http://www.europass.ee 
Email: europass@kutsekoda.ee, Address: Mustamäe tee 16, Tallinn 10617, Tel: +372 6791716 

 
Από τα έγγραφα Europass το Βιογραφικό σημείωμα παρέχει τη δυνατότητα να παρουσιαστούν 
οι δεξιότητες και τα προσόντα με τρόπο σαφή και αποτελεσματικό. O Εθνικός Οργανισμός 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) παρουσιάζει 

του τι μπορεί να κάνει το Europass για τους μαθητές φοιτητές, εργοδότες, εκπαιδευτικούς, 

εκπαιδευτές, επαγγελματίες κλπ.  
 

Youthpass is a tool to document and recognise learning outcomes 
from youth work activities. It is available for projects funded by Erasmus+: Youth in Action 
programmes, Youth Exchanges. It is a part of the European Commission’s strategy to foster 

the recognition of non-formal learning. 

• While creating their Youthpass certificate, project participants are given the possibility to 
describe what they have done in their project and which competences they have acquired. 
Thus, Youthpass supports the reflection upon the personal non-formal learning process and 

outcomes. 

• As a Europe-wide recognition instrument for non-formal learning in the youth field, 
Youthpass strengthens the social recognition of youth work. 

• Youthpass supports active European citizenship of young by describing the added value of 

the project. 

• Youthpass also aims at supporting the employability of young people and of youth workers 

by raising their awareness of and helping to describe their competences, and by documenting 
their acquisition of key competences on a certificate. 
 
Πιστοποιητικό Youthpass 
Το Youthpass είναι ένα εργαλείο τεκμηρίωσης και αναγνώρισης μαθησιακών αποτελεσμάτων 
από δραστηριότητες εργασίας νέων, διαθέσιμο για  προγράμματα που χρηματοδοτούνται από 
το Erasmus +: Νεολαία σε δράση, Ανταλλαγές Νέων και  τμήμα της στρατηγικής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προώθηση της αναγνώρισης της μη τυπικής μάθησης.  
• Κατά τη δημιουργία πιστοποιητικού Youthpass, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν τη 
δυνατότητα να περιγράψουν τι έχουν κάνει σε αυτό και τις ικανότητες που απέκτησαν ως 
αποτέλεσμα της μη τυπικής μαθησιακής διαδικασίας που παρακολούθησαν. 
• Ως ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο αναγνώρισης της μη τυπικής μάθησης στον τομέα της 
νεολαίας, το Youthpass ενισχύει την κοινωνική αξία της εργασίας των νέων. 

• Το Youthpass υποστηρίζει ακόμα την ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά περιγράφοντας 
την προστιθέμενη αξία του σχεδίου. 
• Το Youthpass αποσκοπεί επίσης στη στήριξη της απασχόλησης των νέων και των νέων 
εργαζομένων μέσω της ευαισθητοποίησης τους και βοηθώντας τους να περιγράψουν τις 

ικανότητες τους, και μέσω της τεκμηρίωσης απόκτησης βασικών ικανοτήτων σε ένα 
πιστοποιητικό. 

http://europass.eoppep.gr/
mailto:europass@eoppep.gr
http://www.kepa.gov.cy/europass/
mailto:info@kepa.mlsi.gov.cy
http://www.europass.ee/
mailto:europass@kutsekoda.ee


   
Ό,τι αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα χρειάζεται πλέον να μπορεί αποδειχθεί αν όχι με 
επίσημα αποδεικτικά, με την ίδια την εμπειρία και τις γνώσεις μας. Ο ατομικός φάκελος 
προσόντων και δεξιοτήτων είναι σημαντικό να συνοδεύει το βιογραφικό σημείωμα και να 
τεκμηριώνει ότι αναφέρεται σε αυτό, καθώς και  να ενημερώνεται συστηματικά αφού αποτελεί 

μία "τράπεζα" των προσόντων.  
Χρήσιμο εργαλείο για την προετοιμασία του ατομικού φακέλου προσόντων και δεξιοτήτων 
είναι το e-portfolio, με τη βοήθεια του οποίου σχηματίζεται η συνολική εικόνα του εαυτού 
μας, αφού περιλαμβάνονται «ποιοτικά» αποδεικτικά στοιχεία και χαρακτηριστικά γνώσεων, 
δεξιοτήτων, ικανοτήτων και δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής στην εκπαίδευση, την 

εργασία ή τον ελεύθερο χρόνο.  
 

What you mention in your CV needs to be able to prove it, if not with formal proof, then with 
your own experience and your knowledge. Your personal qualifications and skills dossier is 
important to accompany your CV and documents that mention this. Also the personal file is 
necessary to be regularly updated so you can refer to it to create the CV as it is the "bank" 
of your qualifications. 
Useful tool for the preparation of your personal qualifications and skills file is e-portfolio.  

With the help of this digital/web tool you have the opportunity to gain a comprehensive 
picture of yourself, since in your personal file are included "qualitative" and evidence and 
knowledge characteristics, skills, abilities and activities of your daily life to education, work 
or leisure. Moreover, the existence and renewal of the envelope enables you to identify the 
need for further enhancement of your qualifications according to the goals you raise every 
time.  
 

Lunch to a traditional Greek restaurant at the central 
square of Nea Smyrni municipality / Μεσημεριανό γεύμα στην Πλατεία Νέας  
 

 
Workshop at amphitheatre of the Hotel about new methods of participative 
democracy / Εργαστήριο στο αμφιθέατρο του ξενοδοχείου σχετικά με Νέες μεθόδους 

Συμμετοχικής Δημοκρατίας 

 
Vouliwatch is a non for profit parliamentary monitoring organisation that engages Greek 
citizens with legislative politics and grants them with the opportunity to communicate, 
evaluate and hold elected representatives in the Greek and the European Parliament (MPs & 

MEPs) accountable. 
Similar successful initiatives (“Parliamentwatch”) in countries like 
Ireland, Luxemburg, Tunisia, Germany, France and Austria have been sources of inspiration 
for our team as well. 



Vouliwatch is an independent, non-profit initiative aiming to promote public dialogue, 
knowledge, political participation and accountability between citizens and politicians. More 

specifically the platform offers the following options to users: 

• Public questioning (“Ask your MP/MEP”): In a moderated platform, citizens can publicly ask 

questions and receive public replies by MP’s and MEP’s. To prevent misuse of the platform, 
all citizen questions and politicians’ answers are crosschecked according to a published code 
of conduct that is aligned with the principles of open government ethics. 

• Votewatch: This application allows users to keep an eye on the voting behaviour of each MP 

while informing the public on the details and background information of each legislation put 
forward for voting. 

• “Crowdsourcing legislation” and parliamentary control (“Share ideas, experiences and make 

proposals”): Citizens can publicize their experiences, ideas or proposals either at the national 
or at the local level. The community of users can comment and rate them. A Google map 
application depicts all submitted data with the option of filtering based on different criteria 
(location, subject categories such as e.g. education, tourism, etc.). Every month all 
submitted data is summarized in a report and sent to all MPs and MEPs by our team, as food 

for thought and action. In case relevant parliamentary action is taken by MP’s/MEP’s due to 
a citizen request or a public claim, Vouliwatch publishes and promotes reactions. 

• “Policy Monitor” (“compare party positions”): The Policy Monitor is a digital tool which allows 

our users to learn about and compare what the main political parties positions are on given 

issues. It also gives them the opportunity to comment on these positions and suggest to 
political parties different approaches. 
The mission of the project is to encourage Greek citizens to engage in politics, as well as to 
increase the accountability and transparency in the Greek political system. To achieve this, 
the Vouliwatch team will be cooperating with politicians and civil society in order to promote 
a culture of dialogue and understanding. 
 

Vouliwatch is a non for profit organisation that relies heavily on donations from citizens that 
aspire to more transparency, political accountability and a healthier democracy in 
Greece.  Should everyone wishes to contribute to its work, there is a “click” on the paypal 
icon provided here: https://www.vouliwatch.gr/ 
Vouliwatch incubates and cultivates a synergistic democratic culture that inspires 
institutional and technological innovation. Therefore, the organisation is looking for new 
ideas, concepts and human networks to disseminate and improve this endeavour. Everyone 

inspired by the work of Vouliwatch can become member of the team by completing a 
participation form. More info here: https://www.vouliwatch.gr/ 

 
To “VouliWatch” είναι η πρώτη ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα 
επαφής και γνωριμίας με τη νομοθετική εξουσία και την αξιολόγηση και τον έλεγχο των 
εκλεγμένων αντιπροσώπων, βουλευτών και ευρωβουλευτών. 

Αναλυτικά: 
Το Vouliwatch είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να φέρει κοντά τους Έλληνες 
πολίτες με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στη νομοθετική και πολιτική διαδικασία. 
Πρόκειται για μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, που λειτουργεί ήδη και σε 
άλλες χώρες εντός και εκτός Ευρώπης (Γαλλία, Αυστρία, Ιρλανδία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, 
Τυνησία, Μαρόκο) εισάγοντας καινοτόμες λειτουργίες ώστε ο πολίτης να μπορεί να 

διεκδικήσει καλύτερο νομοθετικό έργο, προτείνοντας ιδέες και θέματα προς νομοθέτηση. 
Επίσης, μέσα από το Vouliwatch ο πολίτης φέρνει στο φως ζητήματα τοπικού ή εθνικού 
ενδιαφέροντος, ελέγχει τους βουλευτές και ευρωβουλευτές για την κοινοβουλευτική τους 
δραστηριότητα, τους αξιολογεί, καταθέτει προτάσεις και συζητά για θέματα πολιτικής 
επικαιρότητας. Μπορεί ακόμη να δει την ερώτηση του να φθάνει στην Βουλή με τη μορφή 
του κοινοβουλευτικού ελέγχου (π.χ. αναφορά, ερώτηση, επερώτηση κλπ). 

Από την άλλη πλευρά, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι (βουλευτές και ευρωβουλευτές) έχουν τη 

δυνατότητα να απαντούν ευθέως στους πολίτες, να ενημερώνονται για ειδικότερα ζητήματα, 
να προβάλλουν το νομοθετικό τους έργο και να αξιολογούνται για τις επιδόσεις τους στην 
κοινοβουλευτική και δημοκρατική διαδικασία. 
Με απλό και κατανοητό τρόπο καταγράφονται πληροφορίες που βοηθούν κάθε χρήστη της 
ιστοσελίδας να κατανοήσει τις διαδικασίες λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού και να 
συμμετέχει ενεργά σε αυτές. 

Το Vouliwatch είναι ένας πολιτικά ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που 
υποστηρίζεται οικονομικά, διαχειριστικά και τεχνολογικά από τα μέλη της ιδρυτικής του 
ομάδας. Έχει ως στόχο να αναπτυχθεί μέσω crowdfunding και συμμετοχής σε προγράμματα 

https://www.vouliwatch.gr/
https://www.vouliwatch.gr/


χρηματοδότησης που προωθούν τους δημοκρατικούς θεσμούς, τη λογοδοσία και την πολιτική 
συμμετοχή. Η δημιουργία ενός δικτύου υποστηρικτών και φίλων είναι επίσης βασική επιδίωξη 

των ιδρυτών της πλατφόρμας. 
Το Vouliwatch υποστηρίζει τις προσπάθειες διεθνών οργανισμών, ιδρυμάτων και κινήσεων 

που προωθούν την κοινοβουλευτική διαφάνεια, την πολιτική λογοδοσία, την καλή 
νομοθέτηση, την ανοιχτή διακυβέρνηση και τη δημοκρατική συμμετοχή. Έχει υπογράψει 
τη Διακήρυξη για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια  και είναι ενεργό μέλος των διεθνών 
δικτύων Sunlight Foundation και  United Nations Convention Against Corruption Coalition. 
Με δική του πρωτοβουλία, δημιουργήθηκε πρόσφατα το Διεθνές Δίκτυο Parliament 
Watch  που φιλοδοξεί να μεταδώσει ιδέες και καλές πρακτικές για την κοινοβουλευτική 
λογοδοσία, ενθαρρύνοντας αντίστοιχες προσπάθειες σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα.” 

 
Σημαντική σημείωση: Ο πολιτισμένος διάλογος είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή του Vouliwatch: 
όλες οι ερωτήσεις των πολιτών και οι απαντήσεις των βουλευτών που υποβάλλονται στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχονται πριν δημοσιευθούν, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας του Vouliwatch από την ομάδα συντονιστών του. Αφού εγκριθούν οι ερωτήσεις 
και οι απαντήσεις, αναρτώνται στο ψηφιακό προφίλ του βουλευτή. 

 

Friday, 31, March, Παρασκευή, 31/03/2017 
 

 
Visit to Metropolitan Community Clinic (MCCH) at Helliniko and discussion with the 
Cardiologist George Vichas and his colleagues / Επίσκεψη στο Μητροπολιτικό 

Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού (ΜΚΙΕ) και συζήτηση με τον καρδιολόγο Γιώργο Βήχα και τους 
συνεργάτες του 

 
As for the EU is one of its most dramatic periods, the citizens, especially youngsters, are 
asked to evaluate, edit and manage situations and unprecedented circumstances. How to 
reach them? What think about them? With what cognitive, moral and cultural skills they 
address the crucial challenges of their times? The economic crisis, unemployment, poverty 

and migration issues are some of these challenges and the young people opinions could offer 
a detailed snapshot of dominant views, ideas, perceptions and values of youth communities 
today and bring to light their general trends concerning the relevant EU policies, responses 
and orientations of EU. 
 
The participants in the project "ACE" visit the Metropolitan Community Clinic at Helliniko that 

daily offers without any discrimination free of charge primary medical care and medication 
to all the uninsured, poor and unemployed patients, including migrants and refugees based 
on the idea of the Cardiologist George Vichas who had the strong willing of creating a 
volunteer run community clinic in 2011.  
 
Today the volunteer’s number is more than 200 including a growing number of doctors, 
dentists, pharmacists, therapists and support staff.  The team treats an ever growing 

number of patients, at times more than 100 per day.  Moreover, MCCH provides 
psychological support to the unemployed, as well as baby food and other basic baby needs, 
all free of charge.  All medicine and various items are donations from fellow citizens with the 
urge to stand by those in need during the economic crisis. 
 

MCCH only accepts donations in kind or services, it lets no political party exploit the work of 
the clinic and it's not allowed for the donors, citizens, companies, organizations that help 

MCCH to publicly advertise their support.  
The clinic is not funded by anyone (other than its operating expenses being covered by the 
Helliniko – Argiroupoli municipality).  Volunteers and friends of the clinic organize an annual 
bazaar which covers some of their needs. Additionally, it accepts gifts of medication or goods 
or volunteer labour.  This ensures its autonomy, independence and the transparency at 
every level. All major non-medical decisions are taken collectively in a general assembly of 

the volunteers.  



 
Καθώς η EE περνά μια από τις πιο δραματικές της περιόδους, οι πολίτες, ιδίως οι νέοι, 

καλούνται να αξιολογήσουν, να επεξεργαστούν και να διαχειριστούν καταστάσεις και 
συνθήκες πρωτόγνωρες. Πώς τις προσεγγίζουν; Τι σκέφτονται; Με ποια γνωστικά, ηθικά και 

πολιτισμικά εφόδια αντιμετωπίζουν τις κρίσιμες προκλήσεις της εποχής τους;  Η οικονομική 
κρίση, η ανεργία, η φτώχεια και το μεταναστευτικό ζήτημα είναι κάποιες από αυτές και η θέση 
των νέων μπορεί να φωτίσει τις τάσεις στις κοινότητες των νέων σχετικά με τις σχετικές 
πολιτικές αντιμετώπισης τους και τους αντίστοιχους προσανατολισμούς της σημερινής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα “ACE” επισκέπτονται το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
Ελληνικού (ΜΚΙΕ) που καθημερινά προσφέρει χωρίς καμία διάκριση δωρεάν πρωτοβάθμια 

ιατρική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή σε όλους τους ανασφάλιστους, άπορους και 
άνεργους ασθενείς, μεταξύ των οποίων μετανάστες και πρόσφυγες, βασισμένο στην ιδέα του 
καρδιολόγου Γιώργου Βήχα.  
 
Το Ιατρείο δεν δέχεται χρηματικές δωρεές παρά μόνο δωρεές σε είδος ή υπηρεσίες, δεν 
επιτρέπει την κομματική εμπλοκή εντός της λειτουργίας του ή στις δραστηριότητες του ούτε 

και την εκμετάλλευση της δουλειάς των 200 εθελοντών του και δεν διαφημίζει κανέναν, 
δωρητές, πολίτες, εταιρίες, οργανώσεις κλπ, για την όποια δωρεά κάνουν. Το ιατρείο δεν 

χρηματοδοτείται λοιπόν από ΚΑΝΕΝΑΝ (πέραν των λειτουργικών εξόδων που καλύπτει ο 
Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης) ενώ τα χρήματα των εθελοντών, χρησιμοποιούνται για την 
κάλυψη των καθημερινών αναγκών του ιατρείου (χρηματοδότηση από τους ιδίους τους 
εθελοντές του). Έτσι, διασφαλίζεται η αυτοτέλεια, η ανεξαρτησία αλλά και η διαφάνεια σε 
όλα τα επίπεδα δραστηριότητας. Τέλος, όλες οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά και το 

ανώτατο όργανο του ιατρείου είναι η συνέλευση του, που αποφασίζει για όλα τα καίρια 
θέματα.   

 
After their visit the participants will be asked to fill the following questionnaire  
Μετά την επίσκεψη οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το κάτωθι ερωτηματολόγιο  

 

Συμφωνώ - Μάλλον Συμφωνώ / ∆ιαφωνώ - Μάλλον ∆ιαφωνώ / ∆.Ξ. - ∆.Α. 
I agree – Slightly Agree / Disagree – Slightly Disagree / Don’t Know – Don’t 
Answer 
Ο αριθμός των μεταναστών στη χώρα σας είναι μεγάλος – The number of migrants in your 

country is big 
Ο αριθμός των μεταναστών στην Ευρώπη είναι μεγάλος – The number of migrants in Europe 
is big 
H παρουσία μεταναστών αυξάνει την εγκληματικότητα – The presence of migrants increases 
crime 
Η παρουσία μεταναστών αυξάνει την ανεργία - The presence of migrants increases 
unemployment 

Η παρουσία μεταναστών έχει θετική οικονομική επίπτωση - The presence of migrants has 
positive effect 
Η παρουσία μεταναστών εμπλουτίζει τον πολιτισμό - The presence of migrants enriches 
civilization 
Η παρουσία μεταναστών βοηθάει στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος - The 
presence of migrants helps solve the demographic issues 

 
Τι πρέπει να γίνει με τους παράνομους μετανάστες – What about the illegal 
immigrants: 
Άμεση Προώθηση σε χώρα επιλογής τους – Deporting to a country of their choice  
Επιστροφή στην πατρίδα τους - Returning home 
Προσωρινή παραμονή σε κέντρα κράτησης - Temporary stay in camps  
Σταδιακή ενσωμάτωση/ένταξη υπό προϋποθέσεις – Gradual  integration under conditions  

Πλήρης ενσωμάτωση στην εκάστοτε εθνική και ευρωπαϊκή κοινωνία – Total 
inclusion/incorporation in national and European community 
 



Άποψη για το φαινόμενο του ρατσισμού – Opinion for racism  
Ο ρατσισμός/ρατσιστική βία είναι ένα φαινόμενο αρκετά διαδεδομένο στη χώρα – Racism is 

a widespread phenomenon in the country 
Δικαιολογημένο στη χώρα – Justified in the country 

Αδικαιολόγητο και απαράδεκτο φαινόμενο στη χώρα – Unjustified and unacceptable in the 
country 
Ο ρατσισμός/ρατσιστική βία είναι ένα φαινόμενο αρκετά περιθωριακό στη χώρα – Racism is 
a quite marginal phenomenon in the country  
Ο ρατσισμός/ρατσιστική βία είναι ένα φαινόμενο αρκετά διαδεδομένο στην Ευρώπη – Racism 
is a fairly widespread phenomenon in Europe 
Δικαιολογημένο στην Ευρώπη – Justified in Europe 

Αδικαιολόγητο και απαράδεκτο φαινόμενο στην Ευρώπη - Unjustified and unacceptable in 
Europe 
Ο ρατσισμός/ρατσιστική βία είναι ένα φαινόμενο αρκετά περιθωριακό στην Ευρώπη - Racism 
is a phenomenon quite marginal in Europe 
 
Τι πρέπει να ισχύει για να θεωρείται κάποιος Έλληνας, Κύπριος, Εσθονός κλπ 

πολίτης - Τι πρέπει να ισχύει για να θεωρείται κάποιος Ευρωπαίος πολίτης / What 
needs for being Greek, Cypriot, Estonian etc citizen as well as European Citizen? 

Να έχει γεννηθεί από αντίστοιχους γονείς – To be born by national parents 
Να έχει γεννηθεί σε ευρωπαϊκή χώρα - To be born in a European country 
Να μιλάει την εθνική γλώσσα – To speak the national language 
Τίποτα από τα παραπάνω – None of the above 
Άλλο – Other 

 

 Visit to Hotel TITANIA for the lecture by Mr. 
Alexandros Zavos, President of HELLENIC MIGRATION POLICY INSTITUTE (I.ME.PO.), 
granted beneficiary for the project “ACE” entitled: "The evolution of migration phenomenon 

in Europe. Prospects - Challenges - Concerns" / Επίσκεψη στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ / 

Παρακολούθηση διάλεξης κου Αλέξανδρου Ζαβού, Προέδρου του Ινστιτούτου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), διοργανωτής φορέας του προγράμματος “ACE” με τίτλο: "Η 
εξέλιξη του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ευρώπη. Προοπτικές – προκλήσεις – προβληματισμοί" 
 

 Lunch to the Titania Hotel Restaurant 
Μεσημεριανό γεύμα στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ  
 

Workshop at amphitheatre of the Hotel: European 

Solidarity Corps / Εργαστήριο στο αμφιθέατρο του ξενοδοχείου: Το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης  
 
Γνωρίζεις τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ; Do you know about the 

European Solidarity Corps? 
Θεωρείς ότι η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συνιστά μία νέα ευκαιρία να 
ενισχύσουν οι νέοι τη δυνατότητα επαγγελματικής ένταξης τους, εκφράζοντας ταυτόχρονα 
την αλληλεγγύη τους στην κοινωνία και τη δραστηριοποίηση τους ως ενεργοί πολίτες για την 
προστασία και την ενίσχυση της δημοκρατίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο; Ανάπτυξε τη 
θέση σου – What is your opinion? Do you believe that the participation in European Solidarity 



Corps is a new opportunity for the young persons to empower their chances for easier access 
to labor market expressing at the same time their solidarity and their civic citizenship as 

active citizens for the protection of the democracy at national and European level? 
 

Οι νέοι συμμετέχουν στη Δημόσια Διαβούλευση για το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης / https://ec.europa.eu/eusurvey/ και Εγγράφονται σε 
αυτόhttps://europa.eu/youth/SOLIDARIty_el 
The young people participate in the Public Consultation for the European Solidarity 
Corps and make their registration in it  
Κάνουν like στη σελίδα στο Facebook του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης / 

https://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/ - They “Like” the Facebook page 
Ανεβάζουν μία φωτογραφία τους στο Instagram με #EUSolidarityCorps 
They upload a photo in the Instagram account  
 

Saturday, 01, April, Σάββατο, 01/04/2017 

 

  
Walking to Dionisiou Aeropagitou Str. / Βόλτα στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου 

 
Walking to Dionisiou Aeropagitou Str., one of the most impressive streets in Athens with an 

amazing view of the sacred rock of Acropolis and Parthenon, Athens's symbols and 
connections between ancient and contemporary civilizations and monuments dated from the 
prehistoric period up to the ancient times. There are also the Acropolis Museum, buildings 

built at the end of 19th century and beginning of 20th century, and the most ancient of all 
famous theaters in the world, Dionysus ancient theater. Aeschylus, Aristophanes, Euripides 
and Sophocles, four of the most famous ancient Greek poets, watched their plays being 
performed for the first time (5th century B.C.) in this theater, the ruins of Asklipios which 

was built after the famine in 429 B.C. that decimated Athens population, as well as Herod 
Atticus Odeon, Herodion, as it is called today, a stone theatre structure located on the 
southwest slope of the Acropolis of Athens, built in 161 B.C. by Tiberius Claudius Herod 
Atticus, renowned personality, teacher and philosopher, in honor of his wife after her death. 
The Ancient Greeks used to organize musical events in this venue. Nowadays, every summer 
Athens Festival events take place in this theater that can host up to 5,000 spectators.  

 
Βόλτα σε έναν από τους εντυπωσιακότερους δρόμους της Αθήνας, στην οδό Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου, που προσφέρει εκπληκτική οπτική επαφή με το σύμβολο της Αθήνας, τον ιερό 
βράχο της Ακρόπολης και τον Παρθενώνα, συνδέσμους ανάμεσα στο θαυμαστό αρχαίο 
πολιτισμό και το σύγχρονο και μνημεία που χρονολογούνται από την προϊστορική περίοδο 
μέχρι και τα βάθη της αρχαιότητας. Στο δρόμο υπάρχει ακόμα το Μουσείο της Ακρόπολης, 
κτίρια κτισμένα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αι., καθώς και το αρχαιότερο από 

όλα τα γνωστά θέατρα του κόσμου, το θέατρο του Διονύσου στο οποίο είδαν τα έργα τους να 

παίζονται για πρώτη φορά τον 5ο αι. π.Χ. οι τέσσερις σημαντικότεροι αρχαίοι Έλληνες ποιητές, 
ο Αισχύλος, ο Αριστοφάνης, ο Ευριπίδης και ο Σοφοκλής. Επίσης υπάρχουν τα ερείπια του 
Ασκληπιείου, που κτίστηκε το 429 π.Χ. μετά το λοιμό, ο οποίος είχε αποδεκατίσει τον 
πληθυσμό της Αθήνας, και τέλος το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, το Ηρώδειο, όπως ονομάζεται 
σήμερα, αρχαίο ωδείο της ρωμαϊκής περιόδου, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλαγιά της 
Ακρόπολης των Αθηνών και χτίστηκε το 161 μ.Χ. από τον Ηρώδη Τιβέριο Κλαύδιο τον Αττικό, 

μία σημαντική μορφή της εποχής, δάσκαλο και φιλόσοφο, στη μνήμη της συζύγου του. Στο 
χώρο αυτό οι αρχαίοι Έλληνες διοργάνωναν μουσικές εκδηλώσεις ενώ σήμερα, στο 

https://ec.europa.eu/eusurvey/
https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_el
https://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/


χωρητικότητας 5.000 θέσεων θέατρο, πραγματοποιούνται κάθε καλοκαίρι οι εκδηλώσεις του 
Φεστιβάλ Αθηνών.  

 

    
Visit to the Acropolis Museum / Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης 

 
The Acropolis Museum is an archaeological museum focused on the findings of the 
archaeological site of the Acropolis of Athens. The museum was built to house every artifact 
found on the rock and on the surrounding slopes, from the Greek Bronze Age to Roman and 
Byzantine Greece. It also lies over the ruins of a part of Roman and early Byzantine Athens. 

The museum was founded in 2003 and it opened to the public on 20 June 2009. During the 
opening of the Museum, the Culture Minister made a symbolic gesture that was broadcast 
around the world, placing a marble piece returned from the Vatican Museum in a panel of 
the Parthenon, a move that symbolized the Greek request for reunification of the Marbles to 
the new Acropolis Museum. Today, the new Acropolis Museum has a total area of 25,000 

square meters, with exhibition space of over 14,000 square meters, ten times more than 
that of the old museum on the Hill of the Acropolis. The new Museum offers all the amenities 

expected in an international museum of the 21st century. 
As far as the Acropolis of Athens is an ancient citadel located on an extremely rocky outcrop 
above the city of Athens and contains the remains of several ancient buildings of great 
architectural and historic significance, the most famous being the Parthenon, dedicated to 
the goddess Athena, whom the people of Athens considered their patron. Construction began 
in 447 BC when the Athenian Empire was at the peak of its power. It was completed in 

438 BC although decoration of the building continued until 432 BC. It is the most important 
surviving building of Classical Greece, generally considered the zenith of the Doric order. Its 
decorative sculptures are considered some of the high points of Greek art. The Parthenon is 
regarded as an enduring symbol of Ancient Greece, Athenian democracy and western 
civilization and one of the world's greatest cultural monuments. The Greek Ministry of Culture 
is currently carrying out a programme of selective restoration and reconstruction to ensure 
the stability of the partially ruined structure. 

 
Το Μουσείο Ακρόπολης είναι επικεντρωμένο στα ευρήματα του αρχαιολογικού χώρου της 

Ακρόπολης των Αθηνών και κτίστηκε για να στεγάσει κάθε αντικείμενο που έχει βρεθεί πάνω 
στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και στους πρόποδες του καλύπτοντας μία ευρεία χρονική 
περίοδο. Θεμελιώθηκε το 2003 και άνοιξε για το κοινό στις 21 Ιουνίου 2009. Στα εγκαίνια 
του Μουσείου ο τότε υπουργός Πολιτισμού σε μια συμβολική κίνηση που μεταδόθηκε σε 
ολόκληρο τον κόσμο, τοποθέτησε κομμάτι μαρμάρου που επεστράφη από το Μουσείο του 

Βατικανού σε μετόπη του Παρθενώνα, μία κίνηση αυτή συμβόλισε το ελληνικό αίτημα για 
επανένωση των μαρμάρων στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Σήμερα, το Μουσείο της 
Ακρόπολης είναι στο σύνολό του 25,000 τ.μ. και διαθέτει εκθεσιακούς χώρους με εμβαδόν 
14,000 τ.μ., ενώ προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται από ένα παγκόσμιο μουσείο 
του 21ου αιώνα. 
Όσον αφορά στην Ακρόπολη της Αθήνας είναι μια αρχαία ακρόπολη που βρίσκεται σε μια 

εξαιρετικά βραχώδη προεξοχή πάνω από την πόλη της Αθήνας και περιέχει τα λείψανα πολλών 
αρχαίων κτιρίων μεγάλης αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας, το πιο διάσημο εκ των 
οποίων είναι ο Παρθενώνας, ένας ναός, χτισμένος προς τιμή της θεάς Αθηνάς, προστάτιδας 
της πόλης της Αθήνας. Υπήρξε το αποτέλεσμα της συνεργασίας σημαντικών αρχιτεκτόνων και 
γλυπτών στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα. Η εποχή της κατασκευής του συνταυτίζεται με τα 
φιλόδοξα επεκτατικά σχέδια της Αθήνας και της πολιτικής κύρους που ακολούθησε έναντι 

των συμμάχων της κατά την περίοδο της αθηναϊκής ηγεμονίας στην Αρχαία Ελλάδα.  

 



 Lunch to the Acropolis Museum Café and Restaurant 

Γεύμα στο εστιατόριο του Μουσείου της Ακρόπολης / Focused discussion: "What does 
Europe mean to me?" Εστιασμένη συζήτηση : «Τι σημαίνει η Ευρώπη για εμένα;» 

  

 Visit to the archaeological site of the Acropolis of 

Athens and of its Slopes, Parthenon and Herodion / Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο 

της Ακρόπολης και των Κλιτύων της, στον Παρθενώνα και στο Ηρώδειο  
The Theatre of Dionysus Eleuthereus, Ancient Agora of Athens, Archaeological 
Museum of Kerameikos, Archaeological Site of Lykeion, Hadrian's Library, 
Olympieio, Roman Agora of Athens / στο Θέατρο του Διονύσου, στην Αρχαία Αγορά 

Αθηνών, στον Άρειο Πάγο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κεραμεικού, στον Αρχαιολογικό Χώρο 
Λυκείου, στη Βιβλιοθήκη Αδριανού, στον Κεραμεικό, στο Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Αθηνών, 
στο Ολυμπιείο, στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών) 
 

 Visit to historical center of 

Athens: Walking to the traditional neighbourhood “Plαka” / Επίσκεψη στο ιστορικό 

κέντρο της Αθήνας: βόλτα στην Πλάκα  

 

  
"What does Europe mean to me?" / «Τι σημαίνει η Ευρώπη για εμένα; » 

Participation in a Photography competition entitled: "What does Europe mean to 
me?" Συμμετοχή σε Διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο: «Τι σημαίνει η Ευρώπη για εμένα;» 
 

On the occasion of the 60th anniversary of the signing of the Treaties of Rome on 25 
March 1957, setting up the European Economic Community and the European  
Atomic Community, the Europe DIRECT ELIAMEP holds an event, a Photography  
Competition entitled "What Europe Means to Me".  

In the frame of this competition the young participants are invited to take  
photographs that consist answers to the question mentioned above: What Went  
Wrong? and send one of them -a black and white photo or colored- in jpg format, to  

europe.direct@eliamep.gr address, having on the relevant file the name and surname of  
the young person and the theme "Photography Contest" 
 
The European Information Center / Europe DIRECT ELIAMEP will upload the photos on the 
Facebook page so citizens can vote with "like" for the favorite photo. The contest ends on 
April 21 and voting will run from the 1st to the May 31st. 

mailto:europe.direct@eliamep.gr


The three photos will most like will be the winners of the competition and will be used as the 
cover photo on the Europe Direct ELIAMEP Facebook profile for two (2) months the best of 

them with the most votes and for one (1) the second and third photo. Taking into account 
that there are many achievements to celebrate, not least a sustained period of peace in 

Europe, security, solidarity, the freedom to move around, a Europe of values etc, but that 
there are also disappointments and challenges to acknowledge, particularly at the present 
time, ELIAMEP celebrates what the EU has brought to countries in Europe, while recognizing 
the substantial challenges it now faces. 
 
Με αφορμή την 60η επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, το Κέντρο 
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης / Europe DIRECT ΕΛΙΑΜΕΠ, διοργανώνει διαγωνισμό 

φωτογραφίας με θέμα «Τι σημαίνει η Ευρώπη για εμένα;».  
Οι συμμετέχοντες κατά την περιήγηση τους τόσο στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
Ελληνικού όσο και στο Μουσείο της Ακρόπολης, στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, 
στον Παρθενώνα και στο Ηρώδειο θα κληθούν να τραβήξουν φωτογραφίες οι οποίες θεωρούν 
ότι απαντούν στην ανωτέρω ερώτηση: Τι έφταιξε;  Από αυτές θα επιλέξουν να στείλουν μία 
φωτογραφία -ασπρόμαυρη ή έγχρωμη, σε μορφή jpg - στη διεύθυνση 

europe.direct@eliamep.gr, με το σχετικό αρχείο να έχει το όνομα και το επίθετο του 
διαγωνιζόμενου και ως θέμα «Διαγωνισμός φωτογραφίας». 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης / Europe DIRECT ΕΛΙΑΜΕΠ θα ανεβάσει τις 
φωτογραφίες που έχουν σταλεί στο Facebook ώστε να μπορούν να ψηφίζουν με like όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι την αγαπημένη τους φωτογραφία. Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός λήγει στις 
21 Απριλίου και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από την 1η έως της 31η Μαΐου.  
Οι τρεις φωτογραφίες που θα έχουν τα περισσότερα like θα είναι και οι νικήτριες του 

διαγωνισμού και θα χρησιμοποιηθούν σαν φωτογραφία εξώφυλλου στο προφίλ του Europe 
Direct ELIAMEP στο Facebook για διάρκεια δύο μηνών η πρώτη σε ψήφους και για διάρκεια 
ενός μήνα η δεύτερη και η τρίτη. 
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Workshops  
of Creative thinking and free discussion and expression 

Εργαστήρια 
Δημιουργικής σκέψης και ελεύθερης συζήτησης και έκφρασης 

 
2ο εργαστήριο / 2nd Workshop 

The activities, tools and methodologies being to young European citizens' 

disposal in order to they may be informed and participate in the 

democratic life of Europe – best practices of participative democracy for 

the young generation / Tο φάσμα των μέσων που έχουν στη δυνατότητα 

τους οι νέοι για να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στην κοινοτική 

πολιτική διαδικασία και στις διαδικασίες διαμόρφωσης του δημοκρατικού 

βίου της Ενωμένης Ευρώπης - καλές πρακτικές συμμετοχικής δημοκρατίας 

 

 
Indoor events at the headquarter of IMEPO / Εκδηλώσεις στην έδρα του ΙΜΕΠΟ 

Sunday, 02, April, Κυριακή, 02/04/2017 -  

Thursday, 06, April, Πέμπτη, 06/04/2017 

 
Συνεργατικό-συμμετοχικό εργαστήριο / cooperative-participative workshop  
Κύριος συντονιστής: Κύπρος, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, chief coordinator: Cyprus/ 
University of Nicosia - Research Foundation (UNRF) 

 
 
Βασικό σκεπτικό / basic concept 
 
Aid Forms of participatory democracy 
Forms of interactive communication between EU citizens and institutions 

Forms of citizen participation in voluntary activities, charity events and social and 
solidarity economy 
The vote in national and European elections  
The involvement of local, national and transnational consultation on intercultural 

dialogue with associations, civil society and social partners 
The role of the internet and social media 
 

Ποιες ευκαιρίες έχουν οι νέοι για να εκφράζονται και να ακούγεται η φωνή τους? 
Συζητούνται οι αρχές της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην ΕΕ, αυτές που θέτει η 
Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους ενισχύεται η 
Συμμετοχική Δημοκρατία, με την εμπλοκή των νέων σε  εθελοντικές δράσεις, σε 
εκδηλώσεις φιλανθρωπίας, στις εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές, σε τοπικές, εθνικές 
και υπερεθνικές διαβουλεύσεις, σε διαπολιτισμικούς διαλόγους με ενώσεις και με 
την κοινωνία των πολιτών, πλέον και μέσω διαδικτύου και Social media.  

Η ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη εκλαμβάνεται ως δια βίου ενεργή συμμετοχή στη 
ζωή των κοινοτήτων των πολιτών και ως εκ τούτου ως συμμετοχή σε πολλές 
εκφάνσεις της δημοκρατίας και σε πολλά θέματα: εκπαίδευση, πολιτισμός, βιώσιμη 
ανάπτυξη, μη διάκριση με έμφαση στους  μετανάστες.  
 
 

The workshop functions as a mix of activities, exercises, debates, role-plays, 
simulations, lectures, use of internet and social media, etc for the deepening in 

methodology of informal education, project: ACE and its goals, Erasmus+ 
programme, partners’ profile as well as in the certification of informal learning 
outputs / Στο πλαίσιο του εργαστηρίου με εναλλαγές ρόλων σε παίγνια και προσομοιώσεις, 
με παρατήρηση και ελεύθερη συζήτηση, με εργασίες πεδίου, ασκήσεις κατανόησης, προβολές 
οπτικοακουστικού υλικού, με χρήση διαδικτύου κλπ, οι συμμετέχοντες εμβαθύνουν επίσης 

στη μεθοδολογία της άτυπης μάθησης, στο πρόγραμμα: ACE, στο γενικότερο χρηματοδοτικό 
εργαλείο το πρόγραμμα Erasmus+, στο προφίλ των εταίρων καθώς και στα προσδοκόμενα 
αποτελέσματα από τη συμμετοχή τους αυτή καθώς και στην πιστοποίηση των μαθησιακών 
τους αποτελεσμάτων.  



Sunday, 02, April, Κυριακή, 02/04/2017 
 
Εxperimental and interactive workshop – combinations / Εργαστήριο Βιωματικής 
μάθησης - Διαδραστικής εκπαίδευσης και συνδυασμοί αυτών  
 
All about the project “ACE” / Το σχέδιο ACE: ACTIVE CITIZEN in EUROPE  
Thematic/ Θεματική  
 

Introduction, goal, perspectives / Εισαγωγή στο σχέδιο, Σκοπός, στόχοι, προοπτικές  
 

The project as modern methodology of informal interactive experimental learning 
for youth, for the facilitation of their access in labor market / Το σχέδιο ως σύγχρονη 
παιδαγωγική μέθοδος άτυπης διαδραστικής και βιωματικής μάθησης για ζητήματα που 
απασχολούν τους νέους στον τομέα της ενίσχυσης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων  

 
The project as a tool for enforcement of their role as active democratic citizens at 
all governmental levels / Το σχέδιο και η ενίσχυση του ρόλου τους ως ενεργών πολιτών 
σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τους αφορούν σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, στην κοινωνία, και στη δημοκρατία   
 

The profile of the partners in the project: “ACE” / Το PROFILE των εταίρων στο σχέδιο 
Perspective results from their participation / Προσδοκόμενα αποτελέσματα από τη 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα:”ACE” 
 
The PARTNERS / Οι ΕΤΑΙΡΟΙ,  
Greece, Ελλάδα, Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ΙΜΕΠΟ 
Migration Policy Institute, IMEPO 

Cyprus, Κύπρος, Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου της Λευκωσίας  
University of Nicosia Research Foundation, UNRF 
Estonia, Εσθονία, LAG Western-Harju Partnership 
 
 

Monday, 03, April, Δευτέρα, 03/04/2017 

 
Free discussion, exchange of views / Εργαστήριο ελεύθερης συζήτησης, επικοινωνίας, 
αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής πληροφόρησης και γνώσης  

 
Thematic/ Θεματική  
Activities, tools and methodologies for youngsters to be informed and participate 
in the democratic life of Europe – best practices of participative democracy - 

European citizenship: The involvement in society, at local, national and 
international level, in democracy / Μέσα ενημέρωσης και συμμετοχής των νέων στην 
κοινοτική πολιτική διαδικασία και στις διαδικασίες διαμόρφωσης του δημοκρατικού βίου της 
Ενωμένης Ευρώπης - καλές πρακτικές συμμετοχικής δημοκρατίας / Η ιδιότητα του ευρωπαίου 
πολίτη – Η συμμετοχή στην κοινωνία και στη δημοκρατία  
 
Aid Forms of participatory democracy 

Forms of interactive communication between EU citizens and institutions 
Forms of citizen participation in voluntary activities, charity events and social and 
solidarity economy, consultations, dialogues, etc 
The role of the internet and social media 

The vote in national and European elections  
Οι αρχές της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην ΕΕ σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 

Τρόποι ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας – η εμπλοκή των νέων σε  εθελοντικές 
δράσεις, σε εκδηλώσεις φιλανθρωπίας, σε εκλογικές διαδικασίες, σε διαβουλεύσεις, σε 
διαπολιτισμικούς διαλόγους διαπροσωπικά και διαδικτυακά  
 

 

 
 



Tuesday, 04, April, Τρίτη, 03/04/2017 
 

Workshop with use of hard copy and internet οn demand και liνe streaming 
Εργαστήριο με Χρήση έντυπου υλικού και χρήση διαδικτύου  

 
Thematic/ Θεματική  

  The participants create or update their CV Europass 
online Οι νέοι δημιουργούν ή ενημερώνουν το βιογραφικό τους σημείωμα Europass σε 

απευθείας σύνδεση 
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose 
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose   

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/et/cv/compose 
 

The participants create a Youthpass 

https://www.youthpass.eu/en/Youthpass/ 
Οι νέοι δημιουργούν πιστοποιητικό Youthpass σε απευθείας σύνδεση 
https://www.youthpass.eu/el/Youthpass/ 
 

  Τhe participants prepare an e-portfolio which will positively 

contribute to their self-presentation highlight the new skills and the new interests owing to 
the project “ACE” and demonstrate the new abilities and talents provided to them, as well 
as their new personal and educational goals. 

http://www.eoppep.gr/teens/index.php/θεματικοί-κατάλογοι/51-e_portfolio 
Οι συμμετέχοντες δημιουργούν το ψηφιακό τους portfolio το οποίο θα συμβάλλει 
θετικά στην αυτοπαρουσίαση τους, στην προβολή των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων 
τους, στην ανάδειξη των ικανοτήτων και των ταλέντων τους, των  προσωπικών και 
εκπαιδευτικών τους στόχων, κλπ. Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη e-portfolio οι 
συμμετέχοντες το ανανεώνουν προσθέτοντας  δεξιότητες,  ικανότητες, και ταλέντα που 
αποκτήθηκαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα “ACE” καθώς και νέα προσωπικά 

ενδιαφέροντα και εκπαιδευτικοί στόχοι που γεννήθηκαν.  
 
Best practices / Καλές πρακτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
 
Informal learning and non-formal education - The benefits for the youth 
employment and the democracy / Η τυπική και άτυπη μάθηση ως σημαντικός πυλώνας 

της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους νέους στο πλαίσιο των προσπαθειών για καταπολέμηση 
της ανεργίας, προώθησης της γνώσης, ανάπτυξης κοινωνικού κεφαλαίου και διασφάλισης της 
δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής 
 

 

 
 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/et/cv/compose
https://www.youthpass.eu/en/Youthpass/
https://www.youthpass.eu/el/Youthpass/
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/θεματικοί-κατάλογοι/51-e_portfolio


Wednesday, 05, April, Τετάρτη, 05/04/2017 
 
Workshop with use of photos, press articles, videos of archive, slides, images, 
interactive maps, animations, readings, etc Εργαστήριο με Χρήση οπτικοακουστικού 
υλικού: φωτογραφίες, δημοσιεύματα Τύπου, video αρχείου, slides, εικόνες, διαδραστικοί 
χάρτες, animation, αναγνώσεις κειμένων, κλπ. /  
 
All about The Erasmus+ programme / Το πρόγραμμα Erasmus+ 

Thematic/ Θεματική  
 
Erasmus+ as: 

a. An instrument to ameliorate the skills and the employment chances of 
young person / Το πρόγραμμα Erasmus+ ως εργαλείο για τη βελτίωση των 
δεξιοτήτων και των προοπτικών της απασχολησιμότητας των νέων  

b. A method to support the formal education – new innovative approaches to 

the sector of youth through international cooperation / Το πρόγραμμα 
Erasmus+ ως υποστηρικτική μέθοδος των επίσημων συστημάτων εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και νεολαίας. μέσω των ανταλλαγών - νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις 
στη μάθηση μέσα από διαδικασία άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης σε συνεργασία 

με οργανισμούς νεολαίας και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας που εδρεύουν 
και εργάζονται αντίστοιχα στο εξωτερικό  

c. A tool to promote further the active European citizenship for a smooth 
European integration and the establishment of Democracy in future / Το 
πρόγραμμα Erasmus+ στην υπηρεσία της ενίσχυσης της ιδιότητας του ευρωπαίου 
πολίτη - Η αξία της ενεργής συμμετοχής των νεαρών ευρωπαίων στα κοινά για την 
εδραίωση των θεμέλιων λίθων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ομαλή πορεία της 
προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

d. A good practice to the certification of learning results / Το πρόγραμμα 

Erasmus+ και καλές πρακτικές στον τομέα της αναγνώρισης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων – τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά αλλά και τα εθνικά εργαλεία 
πιστοποίησης δεξιοτήτων 

  
Youth and Lifelong Learning Foundation – its work / Ίδρυμα Νεολαίας και Βίου 
Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) – το έργο του 

 

Thursday, 06, April, Πέμπτη, 06/04/2017 
 

watching and Sharing opinions / Έμφαση στην παρατήρηση και στην ανταλλαγή απόψεων  
 
Thematic/ Θεματική  

 
Share your opinion about the Erasmus + program!   
Πες την άποψή σου για το πρόγραμμα Erasmus+! 
 

This year is the celebration of the 30th anniversary of the Erasmus Programme in 2017 - a 
milestone for Europe! 
 

The European Commission has already launched an Open Public Consultation to gather views 
on the Erasmus + program, the emblematic EU program for education, training, youth and 
sport (2014-2020), and about the programs that preceded (lifelong Learning, Youth in 
Action, Erasmus Mundus and other international higher education programs). The results of 

the consultation will feed into the interim (the mid-term) evaluation of the Erasmus +, which 
is expected to be completed by the end of 2017. It’s a challenge for the young 
participants to participate in this Consultation. 
 
Nevertheless, celebrating 30 years of Erasmus is not the only European accomplishment 
we’re honouring this year. In March we’re also celebrating the 60th Anniversary of the Treaty 



of Rome. These two anniversaries provide us with the perfect opportunity to reflect on the 
importance of openness, mutual understanding, and solidarity. 

 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-
evaluation-2017_en 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-

evaluation-2017_el 

 
Το 2017 γιορτάζουμε την 30ή επέτειο του προγράμματος Erasmus+ το εμβληματικό 
πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (2014-
2020), το οποίο έχει χρηματοδοτήσει και το πρόγραμμα «ACE».  
Η 30ή επέτειος του προγράμματος Erasmus, ορόσημο για την Ευρώπη, δεν είναι το μοναδικό 
ευρωπαϊκό επίτευγμα που γιορτάζουμε φέτος. Τον Μάρτιο γιορτάζουμε και την 60ή επέτειο 
της Συνθήκης της Ρώμης.  Οι δύο αυτοί επέτειοι αποτελούν μια ιδανική ευκαιρία για να 

αναλογιστούμε τη σημασία του ανοικτού πνεύματος, της αλληλοκατανόησης και της 
αλληλεγγύης. 
Με αυτές τις σκέψεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση για να 
συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και οι συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα “ACE” συμμετέχουν σε αυτήν. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα 

ληφθούν υπόψη στην ενδιάμεση αξιολόγηση του Erasmus+, η οποία θα ολοκληρωθεί στο 
τέλος 2017. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_el
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_el


Workshops  
of Creative thinking and free discussion and expression 

Εργαστήρια 
Δημιουργικής σκέψης και ελεύθερης συζήτησης και έκφρασης 

 
3ο εργαστήριο / 3rd  Workshop 

The “Initiative of Citizens” as the best method of participative democracy 

- New forms of interactive communication between young European 

citizens and European institutions / “Η Πρωτοβουλία Πολιτών ως μείζων 

μέθοδος Συμμετοχικής Δημοκρατίας - Νέες μορφές διαδραστικής 

επικοινωνίας μεταξύ ευρωπαίων πολιτών και οργάνων της ΕΕ”  

 

   
Indoor events at the headquarters of IMEPO / Εκδηλώσεις στην έδρα του ΙΜΕΠΟ 

Friday, 07, April, Παρασκευή, 07/04/2017 

Tuesday, 11, April, Τρίτη, 11/04/2017 
 
Συνεργατικό-συμμετοχικό εργαστήριο / cooperative-participative workshop  
Κύριος συντονιστής, chief coordinator: Εσθονία, Estonia / LAG Western-Harju 

Partnership 
 
 
Βασικό σκεπτικό / basic concept 
Deepening in New forms of interaction between European citizens and the 
European Union / “Citizens' Initiative” as a major method of Participatory 
Democracy 

 
It is made an effort by the participants to use Internet for voting (voting in 
site.com, using different hashtag on Facebook and twitter, etc.) between various 
answers to the questions about the best of the alternative ways for participatory 
democracy, their active action in the society and the maximization of their  political 
participation as well about social, economic, cultural, political and institutional 

changes following this increase of young citizens' participation in the shaping of 

the democratic life inside the united Europe and about the labour market (youth 
employment) and their career (progress – evolution). 
 
Η “Πρωτοβουλία των πολιτών” είναι ουσιαστικά το πρώτο μέσο συμμετοχικής 
δημοκρατίας που θεσπίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορά στη συγκέντρωση 
υπογραφών 1 εκατ. τουλάχιστον υπηκόων από αρκετά κ-μ ώστε να μπορούν στη 

συνέχεια να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νέες προτάσεις 
πολιτικής στους τομείς αρμοδιότητας της Ένωσης. Αφότου Δρομολογήθηκε (4ος 
2012), πάνω από 5 εκατ. πολίτες έχουν υπογράψει περισσότερες από 20 
διαφορετικές πρωτοβουλίες.  
Οι συμμετέχοντες  εμβαθύνουν στην «Πρωτοβουλία των πολιτών» γενικά αλλά και 
ειδικά στις τρεις (3) πρώτες πρωτοβουλίες 
 

Οι συμμετέχοντες προτείνουν με χρήση του διαδικτύου (καταχώρηση σε site.com 
του προγράμματος, hashtag σε Facebook και Twitter, κλπ, α) ποιες θεωρούν τις 
καλλίτερες εναλλακτικές μεθόδους για υποκίνηση της πολιτικής συμμετοχής των 
νέων και β) ποιες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, πολιτικές και θεσμικές 

αλλαγές θα επιφέρει η εν λόγω αύξηση της συμμετοχής τους στη δημοκρατία στο 
εσωτερικό της ΕΕ 

 
Δυνατότητα ψήφου έχουν και έμμεσα συμμετέχοντες, προσκεκλημένοι διαδικτυακά 
μέσω You Tube, πρόσκληση από website, κλπ  
 
 

 

 



Friday, 07, April, Παρασκευή, 07/04/2017 
 

Focused questions, critics, targeted thoughts and answers / Εστιασμένες ερωτήσεις, 
απαντήσεις, απορίες, σκέψεις, προβληματισμοί, κρίσεων, κριτικές εκ μέρους των 

συμμετεχόντων  
 
Thematic/ Θεματική  

Participatory Democracy for and from the young people in 
Europe - The European citizens' initiative / Συμμετοχή πολιτών ιδίως των νέων, στην 
κοινοτική πολιτική διαδικασία και στις διαδικασίες διαμόρφωσης του δημοκρατικού βίου της 

Ενωμένης Ευρώπης - Η Πρωτοβουλία Πολιτών ως μείζων μέθοδος Συμμετοχικής Δημοκρατίας  
 

 
Saturday, 08, April, Σάββατο, 08/04/2017 

 
Debates, new horizontal skills and competences, motivation for youngsters to be 
active in society / Συζητήσεις εννοιών, αξιών – Ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων, 

στάσεων, δημοκρατικό ήθος, υποκίνηση σε πολιτική δράση και συμμετοχή στα κοινά   
 

team working of participants / Σε Ομάδες οι συμμετέχοντες 
 
Thematic/ Θεματική  

The European first successful citizens' initiative: «Right2Water» 

Water and sanitation is a human right! / Η Πρωτοβουλία Πολιτών: «Right2Water» - Η 
ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!  
 

Sunday, 09, April, Κυριακή, 09/04/2017 
 

Selected issues as entertainment events, theatrical, poems, mime, jokes, 
paintings, etc Ανάπτυξη σχετικών θεματικών με ευθύνη συμμετεχόντων (αυτομόρφωση) - 
προσωπική επιλογή η μέθοδος άτυπης μάθησης πχ ψυχαγωγικά δρώμενα, θέατρο, παντομίμα, 
ποιήματα, ανέκδοτα, ζωγραφική, κλπ  
 

team working of participants / Σε Ομάδες οι συμμετέχοντες 

 
Thematic/ Θεματική  

The European second successful citizens' initiative: «One of 
Us» The Legal protection of dignity, the right to life and integrity of every human 
being from conception / Η Πρωτοβουλία Πολιτών: «Ένας από μας» - Η Νομική προστασία 

της αξιοπρέπειας, του δικαιώματος στη ζωή και της ακεραιότητας του κάθε ανθρώπου από τη 
σύλληψη  
 



Monday, 10, April, Δευτέρα, 10/04/2017 
 

Authors’ comments - Journalism - News and on line tours in the electronic media 
Εργαστήριο βασισμένο σε Αρθρογραφία – Δημοσιογραφία – Ειδησεογραφία και on line 

περιηγήσεις στον ηλεκτρονικό Τύπο   
 

team working of participants / Σε Ομάδες οι συμμετέχοντες 
 
Thematic/ Θεματική  

The European third successful citizens' 
initiative: «Stop Vivisection ECI» - The phasing out of animal testing / Η 

Πρωτοβουλία Πολιτών: «Stop Vivisection ECI» - Η σταδιακή κατάργηση των πειραμάτων σε 
ζώα  

 

Tuesday, 11, April, Τρίτη, 11/04/2017 
 

On line questions, discussions and interviews via skype - Using Internet for voting: 
voting in site.com, using different hashtag on Facebook and twitter, etc. on the 

alternative ways for the involvement of young people in participatory democracy 
inside the united Europe / Διαδικτυακά ερωτήματα, συζητήσεις και συνεντεύξεις μέσω 
skype / Οι συμμετέχοντες προτείνουν με χρήση του διαδικτύου (καταχώρηση σε site.com του 
προγράμματος, hashtag σε Facebook και Twitter, κλπ, α) ποιες θεωρούν τις καλλίτερες 
εναλλακτικές μεθόδους για υποκίνηση της πολιτικής συμμετοχής των νέων και β) ποιες 
κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, πολιτικές και θεσμικές αλλαγές θα επιφέρει η εν λόγω 

αύξηση της συμμετοχής τους στη δημοκρατία στο εσωτερικό της ΕΕ  
 
Thematic/ Θεματική  

 on line questions for voting / Διαδικτυακά ερωτήματα που 

τίθενται σε ψηφοφορία 
 
1.Μπορεί να αναστραφεί η πορεία προς τη διάλυση της ΕΕ; - Could the no-Europe 
be reversed? 
∆εν μπορεί να αναστραφεί – It cannot be reversed 
Μπορεί να αναστραφεί – It can be reversed 

∆.Ξ. / ∆.Α. – Don’t know / Don’t answer 
 
2. Ευκαιρίες ενημέρωσης για τους νέους και συμμετοχής στην κοινοτική πολιτική 
διαδικασία και στις διαδικασίες διαμόρφωσης του δημοκρατικού βίου της Ενωμένης 
Ευρώπη – Opportunities for the youngsters to be informed and participate in the 
EU policies process and in the form of democratic life in EU 

Δεν υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες για τους νέους – There are not opportunities for the young 
persons  

Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για να εκφράζονται οι νέοι και να ακούγεται η φωνή τους – There 
are several opportunities for the youngsters to express their opinions and make their voices 
to be heard 
Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για να εκφράζονται οι νέοι αλλά εκείνοι λόγω της οικονομικής 
κρίσης και της ανεργίας αδιαφορούν - There are several opportunities for the young persons 

to express but the youngsters are indifferent due to the economic recession and the young 
unemployment   
∆.Ξ. / ∆.Α. – Don’t know / Don’t answer 
 



3. Καλές πρακτικές συμμετοχικής δημοκρατίας – Best practices of participatory 
democracy 

Εθελοντικές δράσεις ή/κα εκδηλώσεις φιλανθρωπίας - Εμπλέκεσαι; - Do you participate in 
volunteer actions or/and in charity events? 

Τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές – Ψηφίζεις; - Do you vote in local, national and 
European elections? 
Διαβουλεύσεις και Διαπολιτισμικοί Διάλογοι με ενώσεις και με την κοινωνία των πολιτών - 
Συμμετέχεις; - Do you participate in consultations and intercultural dialogues with 
associations and civil society? 
Ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος - Ψηφίζεις μέσω διαδικτύου και social media; - Do you 
vote for issues of European interest through internet and social media? 

H ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη - Συμφωνείς ότι είναι ανάγκη, υποχρέωση και δικαίωμα για 
δια βίου ενεργή συμμετοχή στη ζωή των κοινοτήτων των πολιτών και ως εκ τούτου ως 
συμμετοχή σε πολλές εκφάνσεις της δημοκρατίας και σε πολλά θέματα: εκπαίδευση, 
πολιτισμός, βιώσιμη ανάπτυξη, μη διάκριση με έμφαση στους  μετανάστες, κλπ; - Do you 
agree that the European citizenship is a need, obligation and right for lifelong active 
participation in the life of communities and thus as participation in many aspects of 

democracy and in many issues: education, culture, sustainable development, 
undiscriminatory behavior with emphasis on migrants, etc.? 

Άλλη άποψη - Other 
 
4. Πρωτοβουλία των Πολιτών; - Are you aware of the Citizens Initiative? 
Γνωρίζεις ότι η Πρωτοβουλία των Πολιτών είναι μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας; - Do you 
know that Citizens Initiative is a mechanism of participatory democracy? 

Ποιες Πρωτοβουλίες πολιτών γνωρίζεις; - Which initiatives do you know? 
 
5. Συμμετοχή στην κοινωνία και στη δημοκρατία – Participation in society and 
democracy 
Ποιες θεωρείς ενδεδειγμένες μεθόδους για υποκίνηση των νέων σε πολιτική συμμετοχή; - 
Which methods do you consider appropriate for the involvement of young people in political 
participation? 

Ποιες θεωρείς ενδεδειγμένες μεθόδους για υποκίνηση των νέων σε συμμετοχή στην κοινωνία 
και στα κοινά γενικά; - Which methods do you consider appropriate for incitement of young 
people in society and politics generally? 
Έχεις συμπράξει σε διαδικασίες διαδραστικής επικοινωνίας μεταξύ ευρωπαίων πολιτών και 
οργάνων της ΕΕ; - Have you participated in processes of interactive communication between 

European citizens and EU bodies? 

Ποιες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, πολιτικές και θεσμικές αλλαγές θα επιφέρει η 
αύξηση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατία στο εσωτερικό της ΕΕ; - What social, 
economic, cultural, political and institutional changes will be brought due to the maximization 
of youth participation in democracy within the EU? 
Υπάρχει η άποψη ότι η συμμετοχή των νέων στην κοινωνία τους παρέχει και νέες δεξιότητες 
ή βελτιώνει ήδη υπάρχουσες ικανότητες και προσόντα που διευκολύνουν την πρόσβαση τους 
στην αγορά εργασίας, συμφωνείς ή διαφωνείς; Ανάπτυξε τη θέση σου – It is believed that 

the participation of young people in society gives them new skills or improves their existing 
qualifications that facilitate their access to the labor market, do you agree or disagree? 
Develop your position 
 
Closure – Conclusions /Συμπεράσματα - Αποτελέσματα 
 

Based on conclusions and through Vouliwatch the national 

participants will publicly ask a question to a representative in the Greek 
Parliament. The same for the international youngsters, they will publicly ask a 

question to a member of the European Parliament / Βάσει των αποτελεσμάτων και 
μέσα από το Vouliwatch οι Έλληνες συμμετέχοντες θα απευθυνθούν σε ένα βουλευτή της 
επιλογής τους θέτοντας του ένα ερώτημα που τους γεννήθηκε από τη συμμετοχή τους στο 



πρόγραμμα, μία πρόταση ή μία καταγγελία ή πρόβλημα. Αντιστοίχως οι διεθνείς 
συμμετέχοντες θα απευθυνθούν αντίστοιχα σε έναν ευρωβουλευτή. 

 
Closure of the project: ACE, provision of certificates on skills and competences for 

the stronger access of young participants in labor market and society / Γενικά 
συμπεράσματα του προγράμματος “ACE” – χορήγηση πιστοποιητικών μαθησιακών 
αποτελεσμάτων σχετικά με δεξιότητες που διευκολύνουν την πρόσβαση των συμμετεχόντων 
στην αγορά εργασίας και τους υποκινούν για εμπλοκή στην κοινωνία 
 
 
 

 
                                            

                                                                            

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                    

                                                                                                       
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


