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1η ανταλλαγή:   11.-18.8.2019 

Ράβενσμπρουκ (χώρος μνήμης στο πρώην στρατόπεδο 
συγκέντρωσης) και Βερολίνο  

2η ανταλλαγή:   03.-10.10.2019 

Κρυονέρι Κορινθίας και Καλάβρυτα 

 

Ηλικία συμμετεχόντων: 18-23 ετών 

 10 νέοι από Μαρτυρικούς τόπους της Ελλάδας καθώς και 
νέοι που ενδιαφέρονται για την ιστορία και τέχνη 

 10 νέοι Γερμανοί, που ενδιαφέρονται για την ιστορία και 
τέχνη 

 

Δηλώσεις συμμετοχής: ONLINE 

Προθεσμία: 15.06.2019 

Κόστος συμμετοχής: 50 € / δράση ανταλλαγής* 

* Πρόγραμμα καλύπτει ταξιδιωτικά έξοδα, διαμονή με 
πρωινό, γεύμα, βραδινό, εργαστήρια, εκπαιδευτική 
υποστήριξη από έμπειρους παιδαγωγούς κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος, διερμηνεία ελληνικά/γερμανικά/ 
αγγλικά. Η συμμετοχή και στα δυο σκέλη του 
προγράμματος είναι απαραίτητη. 

 
ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΑΧΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

Το FOOTPRINTS IN SILENCE είναι ένα 

έργο συνάντησης και διερεύνησης 

μαζί με άλλους και με τον εαυτό 

μας, ανακάλυψης κοινών τόπων, 

πέρα από σκληρές και συνήθως 

συγκρουσιακές αφηγήσεις των 

προηγούμενων γενεών. Είναι ένα 

ταξίδι στα ίχνη της σιωπής, 

μεταφορικά και κυριολεκτικά. 

Γερμανοί νέοι μαζί με Έλληνες νέους 

από μαρτυρικούς τόπους 

επισκέπτονται χώρους μνήμης όπως 

είναι το Ravensbrück και τα 

Καλάβρυτα. Ερευνούν, γράφουν, 

δημιουργούν τέχνη και έτσι δίνουν 

τις φωνές τους στον τόπο και στα 

θύματα.    

   

 Στην Ελλάδα υπάρχουν 

περισσότερες από 100 μαρτυρικές  

κοινότητες. Τόποι που χτυπήθηκαν 

σκληρά από τις βιαιότητες των 

ναζιστικού στρατού κατά τη 

διάρκεια της Γερμανικής κατοχής 

στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη 

Γερμανία είναι ένα ελάχιστα γνωστό 

κεφάλαιο στην ιστορία, όπως και το 

Ολοκαύτωμα των Ελλήνων 

Εβραίων.Τα εγκλήματα των Ναζί 

έδειξαν, τι καταστροφικό 

αποτέλεσμα έχει η παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περίπου 

55.000 Έλληνες Εβραίοι 

εξοντώθηκαν σε στρατόπεδα 

συγκέντρωσης.   

    

 Τα κενά που εμποδίζουν την 

αντίληψη για τέτοια μέρη μνήμης 

και κατ' επέκταση την ιστορία των 

λαών τους, καθώς και η σιωπή που 

περιβάλλει τη μοίρα των 

ανθρώπων, θα γεμίσουν από μια 

εκφραστική, διαπολιτισμική  δράση 

για τη νεολαία. 

Νέοι από Γερμανία μαζί με 'Ελληνες 

νέους από μαρτυρικούς τόπους 

ερευνούν σε Ράβενσμπρουκ και 

Καλάβρυτα, εφαρμόζουν τη 

δημιουργικότητα και την 

αφηγηματική τους από κοινού, βάσει 

της ιστορίας των ανθρώπων που 

μαρτύρησαν σε αυτούς τους τόπους 

της μνήμης. 

https://forms.gle/U9tWq94pMFLdgm7r5
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

 Διαπολιτισμική-
Περιβαλλοντική 

Οργάνωση, 
Κρυονέρι Κορινθίας 

www.filox.org 

Elisson  gUG   

A North-South 
connection, Berlin 
www.elisson.org 

DJH  

German Youth 
Hostels Federation, 

Detmold 
www.diejugendher

bergen.de 

 

 

Εμπλεκόμενοι  

φορείς: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δράση αυτή είναι απόρροια του ταξιδιού μελέτης που 

πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία τον Δεκέμβριο 2018 σε 

συνεργασία με το DJH. Η ανταλλαγή νέων το 2019 σε 

Γερμανία και Ελλάδα εντάσσεται στο πλαίσιο του 

προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 

(Europeans for Peace: celebrate diversity) του 

Ιδρύματος «Μνήμη, Ευθύνη και Μέλλον» (EVZ)  

 

 

Επικοινωνία 

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση 
20200 Κρυονέρι Κορινθίας 
 
Πάνος Πούλος 
panos@filox.org 
 
Τηλ (+30) 27420 51084 
Κιν  (+30) 6944 685550 
 

ELISSON gUG 
A North-South connection, 
Skalitzer Str. 81, 10997 Berlin 
 
Anja Hack 
anja.hack@gmail.com 
 
Κιν (+30) 6979 426045  
      (+49) 173 2305853 
 

 

 

 

https://www.stiftung-evz.de/eng/funding/human-rights/europeans-for-peace.html

