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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ KEYtoEU 

JOINT SUMMARY DOCUMENTS OF PROJECT KEYtoEU 
Title of the project:  

Solidarity - key to solving social problems and supporting the evolution of Europe in future 

Acronym: KEYtoEU 

Programme: Europe for Citizens Programme_ Networks of Towns 

Grant Decision Nr 621894 

Implementation period: 2020-2022 

 

Partner organizations Country Logo 

Partnerschaftsverein Alsbach-

Hähnlein (PVAH) – Lead Partner 
Germany 

 

Municipality of City Massamagrell  Spain 

 

Municipality of City Diósd Hungary 
 

Municipality of City Prague-9 Czech Republic 

 

Municipality of City Sulmona Italy 

 

Municipality of City Lokroi/Atalantí Greece 
 

Municipality of City Lubaczów Poland 

 

Municipality of City Kozloduy Bulgaria 

 

Association of Albanian 

Municipalities (Tirana) 
Albania 
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Το πλήρες κείμενο (σε μορφή Word) των εγγράφων για τα θέματα που καθορίζονται στον παρακάτω 

πίνακα περιεχομένων περιλαμβάνεται στην αγγλική συλλογή. Το υλικό συμπληρώνεται από τις 

πρωτότυπες παρουσιάσεις στο Παράρτημα (σε μορφή pdf, με εικόνες) που παρουσιάστηκαν στις 

συναντήσεις!! 

 

Μετά τον Πίνακα Περιεχομένων, ακολουθούν τρία περιληπτικά έγγραφα τα οποία συνοψίζουν το 

περιεχόμενο και τις ιδέες του έργου KEYtoEU!! μπορούν να διαβαστούν σε μετάφραση στην εθνική 

γλώσσα, Το οπτικό υλικό των διεθνών συναντήσεων του έργου μπορεί να προβληθεί στα ακόλουθα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

Facebook https://www.facebook.com/projectkeytoeu , 

Instagram https://www.instagram.com/keytoeu/  και 

στον ιστότοπο https://key-to-eu.eu/  

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ Αρ. Μ1 

Alsbach-Hähnlein, Γερμανία, 30 Σεπτεμβρίου-03 Οκτωβρίου 2021 

Συνεργάτης υποδοχής: Partnerschaftsvereins Alsbach-Hähnlein (PVAH) 

 

Παρουσίαση της Εταιρικής Ενωσης Alsbach-Hähnlein e.V. 

 

Η Ευρώπη μεταξύ οραμάτων και πολιτικής: Γιατί χρειαζόμαστε προοπτικές; 

Κεντρική Ομιλία 

από τον Καθ. Δρ. Joachim-Felix Leonhard 

 

ΚΑΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: 

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Προστασία και την Αειφορία του Κλίματος 

από τον Δρ. Andreas Brockmeyer 

 

ASYL Association of Alsbach-Hähnlein e.V. 

 

Συζήτηση με εκπροσώπους των οργανώσεων νεολαίας των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο 

τοπικό κοινοβούλιο 

 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εργασίας και Βιομηχανικών Σχέσεων www.eiab.de 

από τον Nils Andreas, αναπληρωτή Alsbach 

 

Ιατρικός ανταποκριτής Alsbach a.d.B 

από τον Johannes Krafczyk 

 

Βοήθεια γειτονίας Alsbach-Hähnlein e.V. 

από τον Δρ Έγκον Χάρτμαν 

 

https://www.facebook.com/projectkeytoeu
https://www.instagram.com/keytoeu/
https://key-to-eu.eu/
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Δράση του Πυροσβεστικού Σώματος Alsbach-Haehnlein στην Ελλάδα 

 

Θεματολογία Εργαστηρίου 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ Αρ. Μ2 

Massamagrell, Ισπανία, 24-27 Φεβρουαρίου 2022 

Συνεργάτης υποδοχής: Ο Δήμος Massamagrell 

 

Παρουσίαση του θέματος της αλληλεγγύης από την πλευρά του Ισπανού εταίρου 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ Αρ. Μ3 

Diósd, Ουγγαρία, 8-11 Μαρτίου 2022 

Συνεργάτης υποδοχής: Ο Δήμος Diósd 

 

Diósd, οικισμός χωρίς αποκλεισμού 

Diósd, ο οικισμός των Swabians: ιστορική ανασκόπηση και ανάλυση 

Διάλεξη από τον Lajos Dózsa 

 

Σύλλογος Γερμανικής Παράδοσης - Diósd 

Κείμενο από την παρουσίαση του László Bogó, Προέδρου της Γερμανικής Ένωσης για τη Διατήρηση 

των Παραδόσεων - Diósd 

 

Η ζωή της γερμανικής μειονότητας στο Diósd σήμερα 

 

Σχολικό πρόγραμμα στο Δημοτικό Σχολείο Γερμανικής Εθνικότητας Diósdi Eötvös József 

Ημερίδα: Προβλήματα και ανάγκες αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών στη σύγχρονη Ευρώπη. 

Πρόγραμμα με παιχνίδι για μαθητές δημοτικού από ενήλικες 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ Αρ. Μ4 

Prague-9, Τσεχική Δημοκρατία, 24-27 Μαρτίου 2022 

Συνεργάτης υποδοχής: Ο Δήμος Πράγας-9 

 

Παρουσιάσεις από τον Pavel Pospíšek 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ: 

Όλος ο κόσμος σε μια μέρα: 

Barevná Devítka 

 

Συμμετοχική Προσέγγιση μέσω της Κοινωνικής Διακυβέρνησης: 

Κοινοτικός Κήπος «Παλέτκα» 

 

Επανένταξη ανέργων και αστέγων στην κοινωνία: 

Άστεγος Μπλουζ 
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΛΛΟΕΘΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

Έκθεση που έγινε από τον Αλβανό  εταίρο του έργου AAM κατά τη συνάντηση του έργου στην 

Πράγα-9. 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΛΛΟΕΘΝΩΝ ΣΤΗΝ ALSBACH-HÄHNLEIN (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 

Έκθεση που έγινε από τον Γερμανό εταίρο του έργου PVAH κατά τη συνάντηση του έργου στην 

Πράγα-9. 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ Αρ. Μ5 

Sulmona, Ιταλία, 21-24 Απριλίου 2022 

Συνεργάτης υποδοχής: Ο Δήμος Sulmona 

 

Περίληψη περιεχομένου της 5ης διεθνούς συνάντησης του έργου «KEYtoEU». 

 

HeART: η περιεκτική δύναμη της Τέχνης 

 

Μαθαίνοντας στο CPIA L'Aquila: μια δεύτερη ευκαιρία για νέες δεξιότητες και προσόντα 

από την καθ. Emiliana Pizzoferrato 

 

Παρουσίαση Συλλόγου ANFFAS – Sulmona 

 

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Caritas Sulmona 

 

Κοινωνικές δραστηριότητες της Συνεταιριστικής Πιστωτικής Τράπεζας Pratola Peligna 

από την κυρία M.A. Rossi 

 

Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ Αρ. Μ6 

Αταλάντη, Ελλάδα, 12-15 Μαΐου 2022 

Συνεργάτης υποδοχής: Δήμος Λοκρών 

 

Κοινωνικές δομές και υπηρεσίες  Δήμου Λοκρών 

από την Έλενα Κυριάκου και την Άννα Παπαναγιώτου 

 

Εθελοντές και Φίλοι Αρκίτσας 

από την Παπαδημητρίου Κατερίνα 

 

Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Λοκρών 

από τη Μαρία Τζανακάκη 

 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Μαρτίνου ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ 



5 

Από τη Δήμητρα Καρβούνη 

 

Φόρουμ: Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ένταξη αλλοδαπών 

 

Παρέμβαση στο θέμα της συνάντησης από την ιταλική αντιπροσωπεία 

από το Nicola Trinchini 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ Αρ. Μ7 

Lubaczów, Πολωνία, 9-12 Ιουνίου 2022 

Συνεργάτης υποδοχής: Ο Δήμος Lubaczów 

 

Αλληλεγγύη στην Πολωνία - Σύνοψη της επίσκεψης στο Δήμο Lubaczów 

 

Σύνοψη της 7ης συνάντησης στο Δήμο Lubaczów στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αλληλεγγύη 

– Κλειδί για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και την υποστήριξη της εξέλιξης της Ευρώπης 

στο μέλλον (KEYtoEU)» 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ Αρ. Μ8 

Kozloduy, Βουλγαρία, 23-26 Ιουνίου 2022 

Συνεργάτης υποδοχής: Ο Δήμος Kozloduy 

 

ΕΚΘΕΣΗ για τη συνάντηση στο Kozloduy 

 

Πολιτική υποστήριξης μειονοτικών ομάδων (μειονότητα Ρομά) 

 

«Αλληλεγγύη εν δράσει» — επίσκεψη στο λύκειο «Αγ. Κύριλλος και Μεθόδιος». 

 

Βλαχικα έθιμα και παραδόσεις - ιεροτελεστία "Kalush" 

 

Εθελοντικές πρωτοβουλίες — παιδιά από το Κοινοβούλιο Νέων του Δήμου Kozloduy 

 

Συνοριακή Αστυνομία — εμπειρία με πρόσφυγες 

 

Επίσκεψη στο πάρκο της γειτονιάς Turlak – μια ιστορία των μεταναστών του Bosilegrad (Σέρβοι) 

και η ιστορία των Ούγγρων μυλωνάδων 

 

Συνάντηση με συλλόγους συνταξιούχων και παρουσίαση  των φαγητών που παρασκευάζονται 

από ψάρια στο Φεστιβάλ του ψαριού 

 

Ιστιοπλοΐα στο Εθνικό Μουσείο Ατμόπλοιων «Radetzky» με ομιλία για το πλοίο και τον Hristo 

Botev - εθνικό ήρωα 
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Συνάντηση με τον Αντρέι Νοβάκοφ, Βούλγαρο εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί του 

θέματος  «Αλληλεγγύη στην πολιτική των ευρωπαϊκών θεσμών»  

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ Αρ. Μ9 

Τίρανα, Αλβανία, 7-10 Ιουλίου 2022 

Συνεργάτης υποδοχής: Ένωση Δήμων Αλβανίας 

 

«Κατάσταση κοινωνικής αλληλεγγύης στην Αλβανία, κύρια ζητήματα, μέθοδοι και δικτύωση για 

την αποδοχή των ευρωπαϊκών αξιών και την προσέγγιση της αλληλεγγύης» 

 

Δραστηριότητες: 

1- Europa House 

Παρουσίαση από τον Betim Dibrani 

 

2- Τίρανα Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2022 

Παρουσίαση από την Irena Topalli 

 

3- Εθνικό Συνέδριο Νέων 

Παρουσίαση από την Irena Topalli 

 

4-Εθνικός Οργανισμός Νεολαίας 

Παρουσίαση από την Krisi Kllapi 

 

5-Bunk’ART 

Επίσκεψη στο Μουσείο BunkArt στο κέντρο των Τιράνων 

 

6- Λήξη Συνεδρίασης 

 

7- Πολυλειτουργικό κοινοτικό κέντρο "Nishtulla" 

 

8- ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

από τον Hans Herrmann, Πρόεδρο της PVAH και τον Agron Haxhimali, Εκτελεστικό Διευθυντή της 

AAM, 

και Αποδοχή  του Μνημονίου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding)  από τους Εταίρους 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ KEYtoEU: 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

KEYtoEU 

(Κείμενο μεταφρασμένο στην εθνική γλώσσα των εταίρων με βάση το 

αγγλικό πρωτότυπο) 

 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ Αρ. Μ1 

Alsbach-Hähnlein, Γερμανία, 30 Σεπτεμβρίου-03 Οκτωβρίου 2021 

Συνεργάτης υποδοχής: Partnerschaftsverein Alsbach-Hähnlein (PVAH) 

 

Παρουσίαση της Εταιρικής Ένωσης Alsbach-Hähnlein e.V. 
Επικεφαλής Εταίρος του Έργου KEYtoEU 

Σχετικά με την Ένωση 

• Εφαλτήριό η εμπειρία της από το έργο της ΕΕ 2012/13 

• Ύπαρξη επαφών που βασίζονται στο έργο «Χτίζοντας την Αλληλεγγύη στις Κοινότητες», όπως 

του Diósd, της Αταλάντης και της Sulmona 

• Ίδρυση της Ένωσης περί τα τέλη του έτους 2014. 

• Σήμερα αποτελείται από 41 μέλη 

Στόχοι 

• Υποστήριξη της κοινότητάς μας στη διατήρηση και ανάπτυξη των συμβατικά καταχωρημένων 

συνεργασιών. 

• Ανάπτυξη νέων συνεργασιών με άλλες κοινότητες και πόλεις εντός και εκτός Ευρώπης. 

Δραστηριότητες 

• Η Ένωση προωθεί τη διεθνή σκέψη και την ανεκτικότητα σε όλα τα επίπεδα πολιτισμού και τη 

σκέψη της διεθνούς κατανόησης μέσω προσωπικών και θεσμικών επαφών, μεταξύ άλλων με 

πολιτιστικές, επιστημονικές και αθλητικές συναντήσεις. Με αυτόν τον τρόπο η Ένωση 

δραστηριοποιείται μέσω πρωτοβουλιώνκαι διαβουλεύσεων. 

• Προώθηση/ καθοδήγηση συναντήσεων μεταξύ ακαδημαϊκών και νέων και διοργάνωση 

πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. 

• Διοργάνωση συναντήσεων με τους πολίτες αδελφοποιημένων κοινοτήτων. 

• Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με αφορμή τις οποίες διδάσκονται ο πολιτισμός και η 

ιστορία των κοινοτήτων και των γεωγραφικών περιοχών τους και ενθαρρύνεται η ευρωπαϊκή 

σκέψη. 

• Παρουσίαση της κοινότητας σε άλλες αδελφοποιημένες κοινότητες. 

• Μέριμνα για επαφές και συναντήσεις μεταξύ ιδρυμάτων, οργανισμών και ενώσεων των 

αδελφοποιημένων κοινοτήτων. 
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Η Ευρώπη μεταξύ οραμάτων και πολιτικής: Γιατί χρειαζόμαστε προοπτικές; 

Κεντρική Ομιλία 

από τον Καθ. Δρ. Joachim-Felix Leonhard 

 

Είναι μεγάλη μου χαρά, ως πρώην Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ινστιτούτου Goethe και 

αργότερα ως Υφυπουργός Επιστήμης και Τεχνών στην Ομοσπονδιακή Πολιτεία της Έσσης, ως 

πεπεισμένος Ευρωπαίος πολίτης και πολίτης από το Alsbach-Hähnlein, να μοιραστώ κάποιες σκέψεις 

και προτάσεις με εσάς: σχετικά με την Ευρώπη μεταξύ οραμάτων και καθημερινής πολιτικής ως 

βασική θέση στην αρχή μιας διεθνούς συνάντησης στην οποία έχουν προσέλθει ευρωπαίοι πολίτες 

με αισθήματα αλληλεγγύης για θέματα ευρωπαϊκής ιθαγένειας και της ανάπτυξής της.. Ως εκ τούτου, 

χαίρομαι που ταξιδέψατε στην κοινότητά μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για 

την πρωτοβουλία και την οργάνωση αυτής της πρώτης συνάντησης του έργου, κυρίως την Εταιρική 

Ένωση της Alsbach-Hähnlein με τον Πρόεδρό της Hans Herrmann. 

 

Στη συνέχεια, θα ήθελα να πω μερικά λόγια σχετικά με το εύρος των θεμάτων μεταξύ οραμάτων και 

πρακτικής της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ναι, χρειαζόμαστε οράματα στην πολιτική, όταν πρόκειται για 

πολιτικό σχεδιασμό για το μέλλον της Ευρώπης σε ένα πολύπλευρο και διεθνές περιβάλλον 

παγκόσμιων πολιτικών εξελίξεων και σχέσεων. Επιπλέον, αμέσως τίθεται το ερώτημα πότε είχε 

παρουσιαστεί για τελευταία φορά ένα τέτοιο όραμα. Ήταν σχεδόν ακριβώς πριν από τέσσερα χρόνια, 

στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, όταν ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, είχε κάνει προτάσεις για 

την ανανέωση – πιο συγκεκριμένα: για ένα νέο ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σορβόννη στο 

Παρίσι – με στόχο τα μέλη του να αντιδρούν στις πολύπλευρες, γεωπολιτικές μετατοπίσεις και να 

ενισχύουν την Ευρώπη με κυρίαρχο, δημοκρατικό τρόπο, και αλληλεγγύη ενάντια στον εθνικισμό, τον 

προστατευτισμό και τις τάσεις απομόνωσης. Γι’ αυτό ήταν σημαντικό να τονιστεί η ενότητα στην 

πολυμορφία στις κοινές δημοκρατικές βασικές αξίες και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο μέλλον 

στην ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση με την οικονομία αλλά και τον πολιτισμό. Εδώ, κάποιος μιλούσε 

με την έννοια της περίπου 65χρονης παράδοσης σημαντικών Ευρωπαίων όπως ο Jean Monnet, ο 

Robert Schuman, ο Konrad Adenauer και ο Alcide de Gasperi – και είχε σοβαρούς λόγους να ζητήσει 

το πολιτικό μέλλον της Ευρώπης: μια Ευρώπη στην οποία πρέπει πάντα να γνωρίζουμε από πού 

προερχόμαστε αρχικά και πού θέλουμε να πάμε. Τι αντιπροσωπεύει η Ευρώπη ιστορικά και πολιτικά 

και τι είδους Ευρώπη επιθυμούμε να έχουμε στο μέλλον; Ποιά είναι η πολιτική της θέση στο πλαίσιο 

της παγκοσμιοποίησης; Είμαστε πολίτες της Ευρώπης ή «μόνο» πολίτες της ευρωχώρας; Αυτές είναι 

αρκετές ερωτήσεις τώρα για να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην ιστορική και πολιτική εξέλιξη της 

Ευρώπης. 

 

1. Ευρώπη – Από πού ερχόμαστε, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή; 

Ήδη το όνομα «Ευρώπη» είναι διφορούμενο: Η Ευρώπη,  πριγκίπισσα των Φοινίκων είχε απαχθεί στο 

σημερινό Λίβανο,από τον Έλληνα Πατέρα των Θεών, τον Δία, μεταμορφωμένο σε τεράστιο ταύρο, ο 

οποίος την έφερε στην Κρήτη. Έκτοτε και διαχρονικά αποτέλεσε τη μυθική πηγή καλλιτεχνικής και 

λογοτεχνικής αναπαράστασης μέχρι τη σύγχρονη εποχή: έτσι, π.χ. στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, 

ο Johannes Grützke,  ζωγράφος από το Βερολίνο, είχε την Ευρώπη να κρατά την ισορροπία της πάνω 

στον ταύρο, στο Τείχος του Βερολίνου, όπως  κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ Ανατολής 

και Δύσης ή μεταξύ του Συμφώνου της Βαρσοβίας και του ΝΑΤΟ. Τέχνη και καλλιτέχνες ως ερμηνευτές 

της ιστορίας και της πολιτικής. Αυτό σημαίνει πολλά χωρίς λόγια, ωστόσο, όχι τα πάντα. 
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Η Ευρώπη ως το κεφάλι του Ιανού, όπου και τα δύο πρόσωπα- όχι σπάνια- κοιτάζουν το ένα το άλλο 

και από καιρό σε καιρό αγναντεύουν ακόμη και τη Βόρεια Αμερική, ενώ το άλλο πρόσωπο μόλις που 

κοιτάζει προς την κατεύθυνση της Ρωσίας και της Κίνας, αλλά και προς την κατεύθυνση της Αφρικής, 

που στην εποχή της πολυμέρειας και της παγκοσμιοποίησης φαίνεται να είναι απαραίτητη, όχι μόνο 

για οικονομικούς λόγους. Έτσι, διακυβεύονται περισσότερα από μεμονωμένα έργα, όπως ένας ευρω-

ρωσικός αγωγός φυσικού αερίου μέσω της Βαλτικής Θάλασσας ή ένας νέος Δρόμος του Μεταξιού 

από την Κίνα στη Δύση, τελικά όμως για την Ευρώπη –όπως αποδεικνύεται από τις μεταναστεύσεις 

της εποχής μας-διακυβεύεται μια ευρωπαϊκή συνεργασία βασισμένη στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης 

με τις αφρικανικές χώρες. Όλα αυτά τα υποδειγματικά καθήκοντα και η επίτευξή τους θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό στην καθημερινή πολιτική, αλλά κυρίως να εκπορεύονται από μια 

ευρωπαϊκή ιδέα. Απαιτείται λιγότερη γραφειοκρατία και συγκεντρωτισμός στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. Όπως δείχνει η συζήτηση για τον επικείμενο εθνικισμό στις χώρες της ΕΚ, ειδικά μια 

συζήτηση για τις αξίες επιβάλλεται για μια Κοινωνία Ευρωπαίων Πολιτών, διότι: Όλοι είμαστε πολίτες 

της Ευρώπης με διαφορετικές νοοτροπίες, ιστορίες, θρησκείες και πολιτισμούς, αλλά με 

φιλελεύθερες δημοκρατικές αξίες, κατανοητές από όλους ,αισθήματα αλληλεγγύης και προσπάθεια 

δημιουργίας κοινοτήτων/συνεργασιών.Είναι καλό που σήμερα εκπρόσωποι πολλών ευρωπαϊκών 

πόλεων έχουν συγκεντρωθεί στο Alsbach για να συζητήσουν ακριβώς αυτά τα θέματα και τις 

δυνατότητες μιας Κοινωνίας Ευρωπαίων Πολιτών. 

 

2. Η Ευρωπαϊκή Ιδέα: Κοινωνία των Αξιών και της Ιστορικής και Πολιτικής Εκπαίδευσης 

Μια ευρωπαϊκή ιδέα, βασισμένη στο πνεύμα της ευρωπαϊκής πνευματικής και πολιτιστικής ιστορίας, 

ιδιαίτερα στο διαφωτισμό του 18ου αιώνα και στους νόμους του για την ανθρωπιά, την ανεκτικότητα 

και το σεβασμό, παρ’ όλες τις πρόσφατες φυγόκεντρες προσπάθειες, μπορεί να συμβάλει 

καθοριστικά στην επικράτηση της ειρήνης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας και στην κατανόηση 

μεταξύ των λαών. Αυτό είναι το ιστορικό μάθημα που αντλήθηκε από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό 

το υπενθυμίζουν τα κινήματα ελευθερίας του 1990 στην Ανατολική Ευρώπη και η κατάρρευση του 

κομμουνιστικού ανατολικού μπλοκ, αλλά και η εγκατάσταση των δικτατοριών στην Ελλάδα, την 

Ισπανία και την Πορτογαλία κατά κατά τη δεκαετία 1960 και 1970. Ειδικά στα σχολεία θα πρέπει να 

προβάλλονται αυτά τα κινήματα ελευθερίας, αλλά και να καλλιεργείται ο ενθουσιασμός για την 

Ευρώπη διότι αυτή τη στιγμή τα προγράμματα σπουδών για τα σχολεία μετά βίας περιλαμβάνουν την 

«Ευρώπη» και την ιστορική και πολιτική της ανάπτυξη ως αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαίδευσης, 

όπως στη Γερμανία επί ποαραδείγματι που τα μαθήματα επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα 

χρησιμότητας (STAM). Για τη νέα γενιά η εκπαίδευση που μέσω των σχολικών μαθημάτων προβάλλει 

την  ευρωπαϊκή ιστορία και τα κινήματα για την ελευθερία, αλλά και τις συνέπειες από την καταστολή 

της είναι αναγκαία γιατί προετοιμάζει τις μελλοντικές εξελίξεις. 

 

3. Ο ρόλος της Ευρώπης στις εσωτερικές σχέσεις και στην παγκόσμια πολιτική 

Εάν, όλα όσα ειπώθηκαν μέχρι τώρα, ισχύουν εν όψει των λεγόμενων «ευρωπαϊκών αξιών» εντός της 

κοινότητας, οι ακόλουθες σκέψεις θα στραφούν σε ζητήματα της εσωτερικής δομής καθώς και στο 

ρόλο της Ευρώπης στην παγκόσμια πολιτική. Αυτό μόλις έχει γίνει σημαντικό επί του παρόντος: 

περισσότερα από 25 χρόνια μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, στη Μέση Ανατολή και στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη δημιουργήθηκαν νέα κράτη, αλλά και νέες απόπειρες αυτοδιοίκησης σε 

ευρωπαϊκές περιοχές, όπως στη χώρα των Βάσκων,στη Σκωτία, λόγω Brexit, και στην Καταλονία. 

Αφορούν στην αντιστοιχία στη σχέση μεταξύ κεντρικότητας και αποκεντρικότητας, στις τεταμένες 

συνθήκες των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των επιμέρους κρατών μελών, 



10 

αντίστοιχα, των κυβερνήσεών τους, αλλά και, σε ένα επίπεδο πιο κάτω, μεταξύ μεμονωμένων εθνών 

και μεμονωμένων περιφερειών. Αυτό το ζήτημα είχε ήδη εμφανιστεί στις πρώτες εποχές του 

ευρωπαϊκού πολιτικού σχηματισμού, όταν οι κεντρικές δομές των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης 

ασχολούνταν ως ομοσπονδιακό σύστημα ενάντια σε μια Ευρώπη των μητρικών χωρών (Charles de 

Gaulle). Αυτή η συζήτηση τώρα ενισχύεται ξανά: έτσι έχουν γίνει συζητήσεις για διαφορετικές 

ευρωπαϊκές χώρες , καθώς και για μια Ευρώπη διαφορετικών ταχυτήτων, για διαίρεση μεταξύ Βορρά 

και Νότου και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, στην  πολιτική πρακτική μια ψηφοφορία εντός 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπου η αρχή της ομοφωνίας θα πρέπει να αντικατασταθεί από την αρχή 

της πλειοψηφίας. 

 

Είναι αυτονόητο ότι σε αυτές τις εσωτερικές ευρωπαϊκές συζητήσεις που αφορούν επίσης τη σχέση 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εξωτερικές επιπτώσεις 

προστίθενται, πιο συγκεκριμένα: η ιστορικά αυξανόμενη κυριαρχία της εκτελεστικής εξουσίας έναντι 

της νομοθετικής εξουσίας,: αυτές οι εξωτερικές επιπτώσεις ήταν ο προστατευτισμός του «Πρώτα η 

Αμερική» του Ντόναλ Τραμπ, που αμβλύνθηκε από τον Τζο Μπάιντεν, αλλά εξακολουθεί να είναι 

αποτελεσματικός σήμερα, και ο νέος ανταγωνισμός για δύναμη και επιρροή σε μεγάλο βαθμό τόσο 

στον πλανήτη μας όσο και στο διάστημα ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Εν 

όψει μιας τέτοιας εντατικής μετατόπισης των παγκόσμιων πολιτικών συντεταγμένων, πρέπει 

προσέξουμε οι Ευρωπαίοι ώστε να μη βρεθούμε ανάμεσα στα μεγάλα μπλοκ ισχύος των ΗΠΑ και της 

Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Η Ευρώπη σε αυτή την περίπτωση παίζει το ρόλο της ένωσης, αλλά η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο μέλλον πρέπει να έχει δύναμη μεγαλύτερη από το άθροισμα μεμονωμένων 

μερών στον πολιτικό της σχεδιασμό και δράση. 

 

4. Ενωμένοι στη Διαφορετικότητα: Μέσα και πέρα από την Παιδεία και τον Πολιτισμό 

Ένα στοιχείο μέχρι στιγμής έχει παραμεληθεί τιμωρητικά στην εξέλιξη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πρόκειται για το καθήκον της Ευρώπης να αναζητήσει σημεία ταύτισης με τους πολιτιστικούς, 

γλωσσικούς δείκτες και τους εκπαιδευτικούς παράγοντες που τους προωθούν. Παντού, ο πιο 

σημαντικός, δυτικός πολιτισμός συζητιέται ως το θεμέλιο της Ευρώπης, χωρίς ωστόσο  αυτό να 

ακολουθείται από τη δέσμευση για την πολιτιστική εκπαίδευση, ως μελλοντικό καθήκον, και την 

παροχή επαρκούς κονδυλίου του προϋπολογισμού στο «νοικοκυριό» της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η 

ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να επικεντρωθεί στην υποστήριξη του ενδιαφέροντος για την πολιτική, 

στην αναβάθμιση πολιτιστικών θεμάτων και στις αντιλήψεις στο πλαίσιο της συνολικής ευρωπαϊκής 

κατανόησης όπως π.χ. η προώθηση της ανταλλαγής νέων. Η ανταλλαγή νέων μειώνεται συνεχώς π.χ. 

μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας και στην πραγματικότητα δεν έχει αναπτυχθεί ποτέ πραγματικά προς 

την κατεύθυνση των χωρών της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, όποιος πιστεύει ότι η 

ευρωπαϊκή φιλία μπορεί να εδραιωθεί χωρίς να υποστηρίζει μια δεύτερη ξένη γλώσσα (Μακρόν) και 

θεωρεί τα αγγλικά επαρκή ως βάση επικοινωνίας για όλους, κάνει λάθος, γιατί μέσω της γλώσσας 

μεταφέρονται πολύ περισσότερα από την ικανότητα κατανόησης των άλλων ανθρώπων: Μέσω της 

γλώσσας θα μάθετε αυτόματα για την ιστορία, τον πολιτισμό, τις τέχνες – ως μέρος μιας διαφορετικής 

Ευρώπης. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η λεγόμενη διαδικασία της Μπολόνια και η επακόλουθη 

υποστήριξη των σπουδών, της έρευνας και της εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια των ευρωπαϊκών ξένων 

χωρών ήταν καλοπροαίρετη, επειδή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα με τη Στρατηγική της Λισαβόνας από το 

έτος 2000 όρισε την εκπαίδευση ως πρώτη ύλη σε μια Ευρώπη, κατά τα άλλα φτωχή σε πρώτες ύλες, 

αλλά το όλο θέμα οργανώθηκε με πολύ τεχνοκρατικό τρόπο. Αν και το 1999 στη Μπολόνια 29 

Γραμματείς Παιδείας είχαν εισηγηθεί υπέρ της κινητικότητας των φοιτητών εντός της Ευρώπης και 
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είχαν συμφωνήσει στην αμοιβαία αποδοχή των επιδόσεων, των εξετάσεων και των πτυχίων, το 

ενδιαφέρον των νέων να μεταβούν σε ξένα πανεπιστήμια έχει χαλαρώσει. πολύ. Οι λόγοι για αυτό 

είναι περίπλοκοι, καθώς η χορήγηση βαθμών απονομής ακολουθήθηκε από μια σημαντική απώλεια 

στο περιεχόμενο των αρχικά δωρεάν σπουδών: το περιεχόμενο των σπουδών έπαιξε μικρότερο ρόλο 

από τον αριθμό των βαθμών που έπρεπε να επιτευχθούν. Ως εκ τούτου, θα είναι απαραίτητο να 

αυξηθεί και πάλι η ανταλλαγή νέων στην Ευρώπη.  

 

5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Δομή, Οργάνωση και Απαραίτητες Μεταρρυθμίσεις 

Μετά τις σκέψεις για την Ευρωπαϊκή Ιδέα και τον ρόλο της Ευρώπης στην παγκόσμια πολιτική, τώρα 

θα ακολουθήσουν ορισμένες παρατηρήσεις για τη δομή και την οργάνωση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας που παρουσιάζουν δημοκρατικό ενδιαφέρον για την Κοινωνία των Ευρωπαίων Πολιτών. 

Ο Εμμανουέλ Μακρόν, και όχι μόνο, εξέφρασε κριτική για την κυριαρχία της Επιτροπής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε συσταθεί αργότερα στην ιστορία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: θα υπερισχύει και η εκτελεστική εξουσία στο μέλλον έναντι της νομοθετικής σε 

ένα Ευρωπαϊκό Σώμα, όπως περιέγραψε κάποτε ο Michail Gorbatschow το όραμά του για μια 

μελλοντική Ευρώπη, και ποιο Σώμα θα έπρεπε να είναι αυτό; Ποιο μοντέλο χρειαζόμαστε, αν αφορά 

και (περισσότερο) κοινοβουλευτικό έλεγχο ενός σχεδόν ακαταμάχητου συγκεντρωτισμού της 

Επιτροπής και της γραφειοκρατίας, τον οποίο οι πολίτες παρακολουθούν επίσης όλο και πιο 

επικριτικοί; Το γεγονός ότι αναπτύχθηκε με αυτόν τον τρόπο με τα χρόνια, προέρχεται από την ίδρυση 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα το έτος 1951 ως χρήσιμο δίκτυο το οποίο το 1958 

με τα ίδια κράτη μέλη, δηλαδή,το Βέλγιο, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τη Γαλλία, 

την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία οδήγησε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) 

και τα επόμενα χρόνια έως το 2013 επεκτάθηκε σε 22 χώρες. 

 

Λόγω των νέων κρατών μελών, ο τροχός περιστρεφόταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, οι αυξανόμενες 

εξωτερικές κρίσεις στην παγκόσμια πολιτική και στις παγκόσμιες αγορές επιδείνωσαν την κατάσταση 

και είχαν εν μέρει φυγόκεντρο αποτέλεσμα σε πολλά πεδία της ευρωπαϊκής πολιτικής. Προκειμένου 

αυτό να σταματήσει για λίγο και να προσανατολιστεί εκ νέου, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέλυσε το 

ερώτημα, αν θα μπορούσε να υπάρξει μια Ευρώπη του πυρήνα που θα προερχόταν από τα θεμελιώδη 

κράτη της Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, αντίστοιχα, την ΕΟΚ ή μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Είναι 

αυτονόητο ότι αυτό θα έβλαπτε τη μέχρι τώρα βασική ισότητα όλων των κρατών μελών με την έννοια 

της ευρωπαϊκής ιδέας, ωστόσο, δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Πολλώ μάλλον θα πρέπει 

επιτέλους να υποχωρήσει η αρχή της ομοφωνίας, η οποία λόγω του αυξανόμενου αριθμού των μελών 

παραλύει όλο και περισσότερο το σύστημα κοινοβουλευτικής οικοδόμησης της πλειοψηφίας, όπως 

συνηθίζεται στις δημοκρατίες. 

 

Ένα άλλο ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα της εξόδου ενός από τα κράτη μέλη, προέκυψε για πρώτη φορά 

στην περίπτωση των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, το οποίο ίσως αναβλήθηκε εξαιτίας της 

επιχορήγησης δισεκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μέχρι να ακολουθήσει το Brexit ως 

πραγματική έξοδος μετά το βρετανικό δημοψήφισμα. Επίσης, το ζήτημα των κυρώσεων έναντι των 

μεμονωμένων χωρών έως και των διαδικασιών απέλασης λόγω αγνόησης των ευρωπαϊκών συνθηκών 

και των ευρωπαϊκών πολιτικών βασικών αντιλήψεων έχει έρθει πιο πρόσφατα στο επίκεντρο. 

Επομένως, η διάρκεια των εβδομαδιαίων σχεδόν συζητήσεων θα πρέπει σύντομα να μειωθεί έτσι 

ώστε οι πολίτες μην νιώθουν κούραση αλλά τον απαραίτητο ενθουσιασμό. Εάν οι παρατηρήσεις 

αφορούν ορισμένα βασικά ζητήματα, θα πρέπει επίσης να γίνουν μεταρρυθμίσεις σε σχέση με ένα 
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στέλεχος υπερτροφοδότησης: επομένως, ήταν θαρραλέο που ο Μακρόν εισηγήθηκε αρκετές 

μεταρρυθμίσεις: το ευρωπαϊκό μοντέλο είναι ικανό όσο κανένα άλλο μοντέλο, αλλά δεν πρέπει να 

συνεχίσει, όπως γίνεται σήμερα, η συζήτηση για την Ευρώπη και ο συνεχής εκ νέου διορισμός μιας 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 30 επικεφαλής χωρίς να εξετάζεται εάν ένας αριθμός 15 ατόμων θα 

μπορούσε επίσης να λειτουργήσει καλά. Αντί της επικρατούσας τάσης ότι κάθε χώρα πρέπει να 

εκπροσωπείται στη διαχείριση των επιτροπών, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο συγκέντρωσης 

ευθυνών αντί να τις κατανείμετε. Επιπλέον, αυτό θα είχε αντίκτυπο επίσης στον αριθμό των 

Υφυπουργών και την πρακτική εργασίας στα αντίστοιχα υπουργικά συμβούλια στην Ευρώπη. 

 

6. Ευρώπη και Μετανάστευση 

Εδώ και πολύ καιρό, και όχι μόνο εν όψει της ροής των προσφύγων των τελευταίων έξι ετών, τέθηκε 

το καθήκον με σεβασμό στον ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη, να δημιουργηθεί ένα γνήσιο 

μεταναστευτικό πρόγραμμα στην Ευρώπη βασισμένο σε αντίστοιχους νόμους. Από αυτή την άποψη, 

απαιτούνται όχι μόνο βραχυπρόθεσμες τεχνικές λύσεις, αλλά και εκείνες που θα έχουν βιώσιμο 

αποτέλεσμα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το άσυλο. Είχε γίνει μια προσέγγιση με τη 

Σύμβαση του Δουβλίνου της 15ης Ιουνίου 1990, η οποία θα πρέπει να εγγυάται σε κάθε πρόσφυγα 

που προέρχεται από το εξωτερικό μια διαδικασία ασύλου στο διορισμένο κράτος μέλος. Ήταν 

σίγουρα ηθικά σωστό ότι η καγκελάριος Μέρκελ αποφάσισε τον Αύγουστο του 2015 να μην κλείσει 

τα σύνορα μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας, τα οποία πλησίασαν πολλοί πρόσφυγες με τα πόδια κατά 

μήκος του αυτοκινητόδρομου. 

 

Από τότε, ωστόσο, πέρασαν έξι χρόνια χωρίς την «Ευρωπαϊκή Λύση» που ανέφερε ξανά και ξανά η 

καγκελάριος Μέρκελ. Τα ζητήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι 

σήμερα έχουν ελάχιστα τροποποιηθεί και μάλλον δίνουν την εντύπωση ότι η συνταγματική δράση 

έχει σταματήσει να ισχύει για τη μετανάστευση. Ωστόσο, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία έχουν 

διαφοροποιηθεί στο ζήτημα της μετανάστευσης, από τα κράτη της ΕΕ βόρεια των Άλπεων, και αν δεν 

υπήρχε η «συμφωνία» με την Τουρκία που τώρα θα πρέπει να ανανεωθεί, η ήδη επισφαλής 

κατάσταση θα είχε επιδεινωθεί σημαντικά. Ναι, αυτό το ζήτημα που δεν έχει ακόμη επιλυθεί οδηγεί 

όλο και περισσότερο σε επιθέσεις από τους ακροδεξιούς με ρατσιστική και αντιδημοκρατική 

διατύπωση, γεγονός που έχει δυσμενείς συνέπειες στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Χρειάζονται, 

περισσότερο από ποτέ, καθορισμένες πολιτικές έννοιες με ένα αναγνωρίσιμο χρονοδιάγραμμα: το να 

λέμε εδώ και πολύ καιρό «θα τα καταφέρουμε!» δεν αρκεί πλέον, αν δε συμπληρωθεί με ένα 

συνταγματικό «πώς». Αυτό σημαίνει πρόκληση για όλους. 

 

Πού πάμε; - Μερικές σκέψεις στο τέλος 

Όσο η ευρωπαϊκή πολιτική συνεχίζει να ερμηνεύεται ως επικρατούσα γραφειοκρατική, τεχνολογική 

και συγκεντρωτική, κανείς δεν πρέπει να εκπλαγεί αν ο εθνικός περιφερειακός ορίζοντας οδηγήσει 

ξανά σε σκέψεις και ξυπνήσει συναισθήματα. Όλα αυτά δεν έχουν σχέση με καλοπροαίρετα, πλην 

τεχνοκρατικά εγχειρήματα και αντιλήψεις για την πολιτική, αλλά με ολοένα και περισσότερο με 

συναισθηματικές συμπεριφορές, που ξυπνούν νέο εθνικισμό και θρησκοληψία και αφήνουν τους 

λαϊκιστές να φωνάζουν εθνικιστικά συνθήματα, γιατί η εμπιστοσύνη φαίνεται προφανώς να 

μειώνεται. Αυτή ήταν η αφορμή για την έκφραση από τον Εμμανουέλ Μακρόν των ιδεών, των 

οραμάτων και των προτάσεών του. Θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στις αξίες που χαρακτηρίζουν 

μια Κοινωνία Ευρωπαίων Πολιτών, μια κοινωνία που δεν διαμορφώνεται μόνο από την οικονομία και 

το ευρώ, αλλά και από τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα από την 
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αντιμετώπιση καθημερινών επίκαιρων ζητημάτων και την επίλυσή τους: χρειάζεται ένα όραμα πέρα 

από μια χρήσιμη οικονομική κοινότητα, την κατανόηση της κοινής ιστορίας στην ποικιλομορφία της. 

Με αυτόν τον τρόπο, αναγνωρίζοντας την πολυμορφία, μπορεί να αναδυθεί μια Κοινωνία Ευρωπαίων 

Πολιτών. Στην αλληλεγγύη, για το μέλλον, στο διηνεκές. 
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ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ KEYtoEU: 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, οι επικεφαλής των εταίρων του έργου με τίτλο «Αλληλεγγύη - κλειδί για 

την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και υποστήριξη της εξέλιξης της Ευρώπης στο μέλλον» 

(ακρωνύμιο: KEYtoEU), ένα έργο που υλοποιείται με τη συμμετοχή εννέα χωρών στο πλαίσιο του 

Πρόγραμμα Europe for Citizens/Δίκτυο Πόλεων για την περίοδο 2020-2022 (Αρ. 621894-CITIZ -1-2020-

1-DE-CITIZ-NT) κάνουμε την ακόλουθη δήλωση ως περίληψη των αποτελεσμάτων. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ήπειρος συνολικά πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλά ζητήματα στο παρόν 

και στο ορατό μέλλον, τα οποία απαιτούν τη συνεργασία των ευρωπαϊκών λαών για να ξεπεραστούν 

οι δυσκολίες. Το έργο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου, το οποίο επικεντρώθηκε στην 

εξέταση του τρόπου με τον οποίο η αλληλεγγύη βοηθά στην υπέρβαση κοινωνικών προβλημάτων, 

μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις απόψεις και τις πρακτικές των εταίρων. Οι 

πραγματοποιηθείσες συναντήσεις παρείχαν την ευκαιρία ενημέρωσης και επιρροής των εταίρων 

προκειμένου να επανεξεταστούν οι δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξης της Ευρώπης στο πνεύμα 

αλληλεγγύης. 

 

Οι συγκεκριμένες εμπειρίες και οι καλές πρακτικές των εταίρων έδωσαν μία εικόνα για τα πραγματικά 

προβλήματα σε μια σειρά θεμάτων. Για παράδειγμα, το ζήτημα της ενσωμάτωσης κοινωνικών 

ομάδων διαφόρων τύπων μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ιστορικά υφιστάμενων ομάδων, 

καθώς και η κατάσταση των νέων μεταναστευτικών ομάδων, είχαν ιδιαίτερη σημασία. Η γνώση και η 

συνεκτίμηση των απόψεων των νέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της σχολικής ηλικίας, είναι 

ιδιαίτερης σημασίας, και τις αντιμετωπίσαμε ως τέτοιες, πιστεύοντας ότι η εκμάθηση της ιδεολογίας 

της αλληλεγγύης θα τους βοηθήσει να διαμορφώσουν ένα θετικό όραμα για το μέλλον. Αλλά αυτό 

απαιτεί πολύ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρώπη και τα οφέλη της ειδικά για τους 

νέους. Πολλοί από αυτούς δεν βλέπουν ότι το μέλλον τους έχει να κάνει με την Ευρώπη. Αυτό το έργο 

βοήθησε να αλλάξει εν μέρει η άποψη γι’ αυτό το θέμα. 

 

Μεταξύ των εταίρων που προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Ευρώπης - κυρίως της Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης και των χωρών της περιοχής της Μεσογείου υπήρχε απόλυτη ταύτιση 

απόψεων αναφορικάμε την ανάγκη κοινωνικής ανάπτυξης βασισμένης στην αλληλεγγύη. Με τα 

έγγραφα που θα δημοσιευθούν στο τέλος του έργου, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε την κοινή μας 

γνώμη, η οποία εκφράστηκε και στον τίτλο του έργου μας: Η Ευρώπη του μέλλοντος δεν μπορεί να 

ζήσει χωρίς τη βεβαιότητα της αμοιβαίας και πολύπλευρης αλληλεγγύης στην ενασχόληση με 

κοινωνικά και άλλης φύσεως θέματα. 

 

Υπογράφηκε στις 9 Ιουλίου 2022 από τους επικεφαλής των εταίρων του Έργου KEYtoEU 


