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ΕΤΡΩΠΑΙΟΙ ΝΕΟΙ ΤΓΚΕΝΣΡΩΝΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑ ΓΙΑ ΝΑ  

ΣΗΡΙΞΟΤΝ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΕ 

 
   Η πόλθ μασ φιλοξζνθςε 35 νζουσ ευρωπαίουσ πολίτεσ ςτθν περιοχι τθσ Κινζττασ ςτισ 18-25 

Οκτωβρίου 2017 όπου και διεξιχκθςαν δραςτθριότθτεσ μθ-τυπικισ μάκθςθσ και ενεργόσ 

διάλογοσ για τισ επιπτϊςεισ του προςφυγικοφ ηθτιματοσ ςε εκνικό και διεκνικό επίπεδο, 

ενδυναμϊνοντασ  τθ νεανικι κινθτικότθτα και ευρωπαϊκι ταυτότθτα τθσ πόλθσ μασ. 

    Ο οργανιςμόσ νεολαίασ Τοuth Horizons, που εδρεφει ςτα Μζγαρα Αττικισ, υποδζχτθκε και 

διοργάνωςε, ςε ςυνεργαςία με τον οργανιςμό 'Centre for capacity building and empowerment' 

από το Μάλμο τθσ ουθδίασ, το πρόγραμμα ανταλλαγισ νζων 'Empathy as a tool of social 

development'. Σο πρόγραμμα αυτό ζφερε κοντά νζουσ από 6 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (ουθδία, 

λοβακία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουρκία, Ελλάδα) οι οποίοι είχαν τθν ευκαιρία για μία 

εβδομάδα, να κατανοιςουν τθν επικρατοφςα προςφυγικι-μεταναςτευτικι κατάςταςθ ςτθν 

Ευρϊπθ, να ορίςουν κοινοφσ ςτόχουσ και να κζςουν τισ βάςεισ για ζναν εποικοδομθτικό 

διάλογο αφφπνιςθσ και κινθτοποίθςθσ των νζων. Βαςικό πυλϊνα του προγράμματοσ αποτζλεςε 

θ προϊκθςθ τθσ Ενςυναίςκθςθσ (Empathy) ωσ ζνα 'εργαλείο' κοινωνικισ ανάπτυξθσ. Κατά τθν 

παραμονι τουσ ςτθ χϊρα μασ ιρκαν ςε επαφι τόςο με τθν ελλθνικι κουλτοφρα όςο και τθν 

τοπικι κοινωνία και τισ παραδόςεισ του τόπου μασ.  

   Σουσ ςυμμετζχοντεσ καλωςόριςαν ο διμαρχοσ τθσ πόλθσ κ.ταμοφλης Γρηγόριος και ο 

αντιδιμαρχοσ κ.Πολυχρόνης Ιερόθεος, όπου μοιράςτθκαν μαηί τουσ ςτοιχεία τθσ παράδοςθσ 

και του πολιτιςμοφ των Μεγάρων κακϊσ και τθσ ιςτορικισ μασ κλθρονομιάσ. Σθ διαμονι των 

ςυμμετεχόντων φιλοξζνθςε το J-Studios ςτθν περιοχι τθσ Κινζττασ. Οι εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ και θ εςτίαςθ των ςυμμετεχόντων διεξιχκθςαν ςτο καφζ-εςτιατόριο Raft ςτθν 

Κινζττα, όπου όλο το ανκρϊπινο δυναμικό του Raft με τθν αζναθ προκυμία και χαμόγελο 

ζκαναν όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ να νιϊςουν οικεία και να βιϊςουν εμπράκτωσ τθν ελλθνικι 

φιλοξενία. Σουσ ευχαριςτοφμε κερμά για όλα και τουσ ευχόμαςτε 'Καλζσ Δουλείεσ' ςτο ξεκίνθμα 

του νζου τουσ μαγαηιοφ ςτθν πόλθ των Μεγάρων. 

   Ο οργανιςμόσ νεολαίασ Youth Horizons δραςτθριοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ 

και δίνει τθ δυνατότθτα ςε νζουσ από τθν πόλθ μασ και όλθ τθν Ελλάδα να λάβουν μζροσ ςε δράςεισ 

εκτόσ ςυνόρων και να ανακαλφψουν τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει ο ευρωπαϊκόσ κόςμοσ! Μζςα από τθ 

ςυνφπαρξι τουσ με άλλουσ νζουσ από διαφορετικζσ κουλτοφρεσ, οι ςυμμετζχοντεσ μοιράηονται ιδζεσ, 

γνϊςεισ, εμπειρίεσ και αναπτφςςουν τον τρόπο που ςκζφτονται και δρουν διευρφνοντασ τουσ 

πνευματικοφσ και βιωματικοφσ τουσ ορίηοντεσ.. τουσ 'Youth Horizons' τουσ! Για περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δραςτθριότθτα του οργανιςμοφ μπορείτε να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα 

www.youthhorizons.gr, τθ ςελίδα ςτο fb  'Youth Horizons' ι να επικοινωνιςετε ςτο email: 

youthhorizonsgr@gmail.com 
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