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Reclaim the City!  
(Ανακτούμε την Πόλη) 

Τριμερής ανταλλαγή: Αθήνα, Κων/πόλη και Βρέμη/Βερολίνο 
 
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS αναζητά συμμετέχοντες για τριμερή ανταλλαγή νέων, που 
διοργανώνεται από την οργάνωση Νέοι Φίλοι της Φύσης της Βρέμης στην πόλη τους από τις 10 έως 
τις 19 Ιουλίου 2013 και στην οποία το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συμμετέχει ως εταίρος.  
 
Υπό τον τίτλο «Ανακτούμε την Πόλη» οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν δημιουργικούς και 
πειραματικούς τρόπους, όπως το Guerilla Gardening, ώστε να «ανακτήσουν» τους δημόσιους 
χώρους. Νέοι 16-20 ετών από την Αθήνα, την Κων/πόλη και τη Βρέμη με ενδιαφέρον στην αστική 
ανάπτυξη και την κοινωνία των πολιτών θα συναντηθούν για να εξερευνήσουν μαζί την «πράσινη 
πλευρά» της Βρέμης και του Βερολίνου. 
 
Η συνάντηση επικεντρώνεται στον ορισμό της έννοιας του ελεύθερου χώρου στη σύγχρονη 
κοινωνία: πόσο ελεύθεροι είμαστε στο να κινούμαστε όπου θέλουμε; Να κάνουμε ό,τι θέλουμε; 
Λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των παιδιών και εφήβων στον σχεδιασμό των πόλεων; 
 
Στόχος της συνάντησης είναι οι συμμετέχοντες να σκεφτούν κριτικά αναφορικά με την ανάπτυξη 
των πόλεών τους λαμβάνοντας υπόψη τάσεις όπως την παγκοσμιοποίηση, την αστικοποίηση και τον 
αστικός εξευγενισμό. Πώς αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή σε σχέση με τους 
δημόσιους και αστικούς ανοιχτούς χώρους; Ποιες ομοιότητες και διαφορές παρατηρούνται μεταξύ 
των συμμετεχουσών χωρών; 
 
Στο πλαίσιο της συνάντησης θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε πρωτοβουλίες και project που 
είναι ενεργά στο πεδίο ενδιαφέροντος και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν 
με εκπροσώπους τους αναφορικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν καθώς και τυχόν 
περιορισμούς του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. 
 
Σκοπός είναι οι νέοι να κινητοποιηθούν και να αναλάβουν ενεργό δράση σε θέματα που αφορούν 
τόσο την κοινωνία αλλά όσο την πολιτεία. 
 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι της μη τυπικής 
εκπαίδευσης, όπως η «Εκπαίδευση Περιπέτειας» (Adventure Education). Επιπροσθέτως, η μέθοδος 
του Guerilla Gardening θα παρακινήσει τους συμμετέχοντες να σκέφτονται περισσότερο 
δημιουργικά σε σχέση με τους αστικούς ελεύθερους χώρους και λειτουργώντας ως μια μορφή 
«τέχνης του δρόμου» θα επιχειρήσει να αναδείξει τα προβλήματα που παρατηρούνται από τον 
συνεχόμενο περιορισμό των χώρων πρασίνου στις Ευρωπαϊκές πόλεις. Ακόμα, η αστική γεωργία 
καθίσταται όλο και περισσότερο δημοφιλής, τάση η οποία επηρεάζεται από το ζήτημα της 
Μετανάστευσης και της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη. 
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Προτεινόμενο Πρόγραμμα:  
Διαμονή σε hostel στη Βρέμη. Άφιξη μία ημέρα πριν την εκκίνηση του προγράμματος. 
 
Ημέρα 1η:  Πρωινό, γνωριμία, συζήτηση για το Πρόγραμμα Ανταλλαγής 
Ημέρα 2η:  Συμμετοχή σε εκδήλωση για τους ελεύθερους δημόσιους χώρους, εισαγωγή στην 

έννοια του Guerilla Guardening 
Ημέρα 3η: Εισαγωγή στην Αστική Γεωργία, επίσκεψη σε πρωτοβουλίες δημιουργίας αστικών 

κήπων και συζήτηση με εκπροσώπους τους 
Ημέρα 4η: Εργαστήριο «Πώς μπορεί κανείς να μοιραστεί πληροφορίες για ελεύθερους 

δημόσιους χώρους στο διαδίκτυο;».  
Ημέρα 5η: Διοργάνωση ανοιχτού φόρουμ με τη συμμετοχή περαστικών στο κέντρο της πόλης 
Ημέρα 6η: Ταξίδι προς Βερολίνο, επίσκεψη σε κήπους και του παλαιού αεροδρομίου Berlin-

Tempelhof 
Ημέρα 7η: Επίσκεψη στα γραφεία των Νέων Φίλων της Φύσης στη Γερμανία και ξενάγηση στην 

πόλη 
Ημέρα 8η: Επίσκεψη στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνέντευξη με πολιτικό 

πρόσωπο, επιστροφή στη Βρέμη 
Ημέρα 9η: Συλλογισμός και ενεργοποίηση, υλοποίηση δράσης Guerilla Gardening, Βραδινές 

δραστηριότητες 
Ημέρα 10η: Αξιολόγηση και κλείσιμο Προγράμματος 

 
 
 
Εάν είστε μεταξύ 16 και 20 ετών και ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, στείλτε μας το βιογραφικό σας, 
τα στοιχεία επικοινωνίας και το λόγο για τον οποίο θα θέλατε να συμμετάσχετε στο vol@medsos.gr 
με την ένδειξη Reclaim the City είτε τηλεφωνήστε μας στο 210-8228795, έως τις 31 Μαΐου. Θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 
Τα έξοδα διαμονής, διατροφής και εσωτερικών μετακινήσεων στη Γερμανία καλύπτονται 100% από 
το Πρόγραμμα, ενώ υπάρχει συμμετοχή της τάξεως του 30% στην κάλυψη εξόδων του αεροπορικού 
εισιτηρίου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
 
Λουκία Καλαϊτζή/ Μυρσίνη Κουκιάσα 
Υπεύθυνες Εθελοντικών Δράσεων 
info@medsos.gr 
210 8228795 
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