“Unlocking Memories: Remembering the past- shaping the future”, μια ανταλλαγή νέων με θέμα
την ιστορική μνήμη και τον Β’ Π.Π.
Ο οργανισμός EUphoria έχει την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσει πως θα διοργανώσει στην
Υπάτη της Φθιώτιδας και στην Αθήνα τη διεθνή ανταλλαγή νέων με τίτλο “Unlocking Memories”
μεταξύ της 7ης και της 14ης Οκτωβρίου.
Στα χωριά της Υπάτης, του Διστόμου, της Αράχωβας, και τελικώς στην Αθήνα θα διεξαχθεί η
ανταλλαγή νέων, με συμμετέχοντες από την Γερμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Οι νέοι θα έχουν
την ευκαιρία να μάθουν για τα φρικτά εγκλήματα των ναζί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου. Θα επισκεφθούν τη γέφυρα του Γοργοποτάμου, το μουσείο και το μνημείο
του Διστόμου, καθώς και να ενημερωθούν για τις τυφλές εκτελέσεις κατοίκων της Υπάτης και τον
εμπρησμό του χωριού από τους Ναζί το 1944.
Την ανταλλαγή στην Ελλάδα θα ακολουθήσει μια ανταλλαγή στο Vlotho της Γερμανίας μεταξύ 14
και 21 Μαρτίου 2020.
Στόχος του Προγράμματος είναι οι νέοι να δουν με ποιους τρόπους οι κοινωνίες και οι λαοί
αντιμετωπίζουν στις σύγχρονες μέρες την πραγματικότητα που έζησαν οι πρόγονοι τους, πως
μπορούν να προχωρήσουν στη δημιουργία υγιών διακρατικών σχέσεων στο σήμερα και πως
μπορούν να προστατεύσουν την δημοκρατία και την ειρήνη στην Ευρώπη προς αποφυγή
παρόμοιων φρικτών περιστατικών στο μέλλον. Αφορμή για την εκτέλεση αυτού του προγράμματος
είναι η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων πανευρωπαϊκά που με τη ρητορική μίσους που εκφέρουν
σπρώχνουν το ακροατήριο τους σε ακραίες συμπεριφορές και πολλές φορές σε εγκλήματα με
ρατσιστικό υπόβαθρο.
Η ενημέρωση των νέων για όσα συνέβησαν στο παρελθόν λειτουργεί ως μέτρο ασφαλείας για τη
μη επανάληψη αυτών στο μέλλον. Απόλυτη στόχευση του προγράμματος είναι η προάσπιση της
ειρήνης και της δημοκρατίας, ώστε να μην επιστρέψουμε σε περιόδους αιματοχυσίας και τυφλής
βίας εναντίον ομάδων πολιτών και αθώων ανθρώπων που προστάτευαν τις οικογένειες τους, τους
συμπολίτες τους και τον τόπο τους.
Η ανταλλαγή νέων επιδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και το ειδικό πρόγραμμα Programm
des Kinder und Jugendplans του Ομοσπονδιακού Υπουργείου για την Νεολαία της Γερμανίας.
Σας καλούμε να προβάλετε το πρόγραμμα στα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτετε ώστε να
λειτουργήσετε πολλαπλασιαστικά της δράσης μας, με σκοπό την ενημέρωση μιας μεγαλύτερης
ομάδας του κοινού για τα αποτελέσματα που θα παραχθούν. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε
να επικοινωνήσετε μαζί μας.
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