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To START stories προσφέρει μια επισκόπηση 

όλων των πολιτιστικών πρωτοβουλιών που 

ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

START 2017/18. 

Οι δεκαπέντε ιστορίες των υποτρόφων μας 

δείχνουν πώς οι πολιτιστικές πρωτοβουλίες 

μπορούν να δημιουργήσουν θετικό κοινωνικό 

αντίκτυπο μέσω της πολιτιστικής καινοτομίας 

και της ενεργής συμμετοχής των πολιτών.

START stories provides an overview over all cultural 

initiatives that have been launched during the 

START program year 2017/18 in Greece.

The fifteen stories of our fellows illustrate how 

cultural initiatives may generate a positive social 

impact through cultural innovation and public 

engagement.
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Ένα πρόγραμμα για στελέχη 
πολιτιστικής διαχείρισης στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα START – Create Cultural Change είναι 
ένα πρόγραμμα υποτροφιών και ανάπτυξης δεξιο-
τήτων για επίδοξα στελέχη πολιτιστικής διαχείρισης 
στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα υποστηρίζει δημιουρ-
γικά μυαλά που ξεκινούν πολιτιστικές πρωτοβουλίες 
επιδρώντας θετικά στις τοπικές κοινωνίες τους. Δι-
ευκολύνοντας την ανάπτυξη και την ανταλλαγή ιδε-
ών στον κοινωνικοπολιτιστικό τομέα, το πρόγραμμα 
START στοχεύει στη δημιουργία προοπτικών για νέ-
ους επαγγελματίες στην Ελλάδα και στην προώθηση 
της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη.

Κάθε χρονο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις δι-
αδοχικές φάσεις στη Γερμανία και την Ελλάδα, επι-
τρέποντας στους υποτρόφους START να αναπτύξουν 
μια καινοτόμο ιδέα έργου σε μια πολιτιστική πρωτο-
βουλία και να αποκτήσουν τις επιχειρηματικές δεξι-
ότητες για να κλιμακώσουν την πρωτοβουλία σε ένα 
βιώσιμο δημιουργικό εγχείρημα.

To START είναι ένα πρόγραμμα του Robert Bosch 
Stiftung που υλοποιείται σε συνεργασία με το Goethe-
Institut Thessaloniki και την Ομοσπονδιακή Ένωση 
Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων, και υποστηρίζεται 
από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το 
Ίδρυμα Μποδοσάκη.
 

A program for cultural managers 
in Greece

START is a capacity building and fellowship program 
for aspiring cultural managers in Greece. The pro-
gram supports creative minds to kick-start cultural 
initiatives that generate a positive social impact on 
their local communities. By facilitating growth and 
exchange in the sociocultural sector, START aims to 
create new perspectives for young professionals in 
Greece and foster social cohesion in Europe.

Each year the program has three consecutive phases 
in Germany and Greece, enabling START Fellows to 
develop an innovative project idea into a cultural in-
itiative and acquire the entrepreneurial skills to scale 
it up to become a sustainable creative venture.

START is a program of the Robert Bosch Stiftung, 
conducted in cooperation with the Goethe-Institut 
Thessaloniki, and the German Association of Socio-
cultural Centers, supported by the John S. Latsis Pub-
lic Benefit Foundation and the Bodossaki Foundation.
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Thessaloniki
Veria

Karditsa

Athens

Messolonghi

Gera /Lesvos

Piraeus
Xilokastro

Patras



Smallville
ELIAS ADAM

Restory
STELLA AVGOUSTIDOU

MoAM-Moving Around Music: 
The Intergenerational Percussive Dance Project 
NATASA CHANTA-MARTIN

Tempo
IOANNA-MIRTO CHATZIGEORGIOU

Roots are Routes
OLGA DASKALI

Scool
DIMITRIS KAKAVOULAS

The Bee Camp
AGGELINA KANELLOPOULOU

“Peri Viou”
Sociocultural Center in Karditsa 
SOTIRIOS KARAGIOTAS

Re<>Direct
EMMANOUELA KYRIAKOPOULOU

Partners in Fun
EVANGELIA MELISSOURGAKI

To Whom It May Concern
ALEXANDROS MICHAIL

Kyma Project 
ANGELIKI MITROPOULOU

This is not a feminist project
VASILIKI NTOULIA

Theatre of Integration 
PETROS-IOULIANOS PITSOUNIS

Flying Duets
VASSIA VALKANIOTI
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Smallville is a community-building 
project for rural areas. It uses “Informal 
Social Councils”, i.e. meetings with 
citizens, and tools like theatre to activate 
interaction and push people to become 
actors of social change.

Smallville
ΗΛΙΑΣ ΑΔΑΜ

Smallville
ELIAS ADAM

Το Smallville είναι μία πρωτοβουλία που 
ενδυναμώνει το δίκτυο των πολιτών 
σε μικρές πόλεις. Μέσα από τα “Άτυπα 
Κοινωνικά Συμβούλια” και με εργαλείο το 
θέατρο, ενεργοποιεί την αλληλεπίδραση 
και παρακινεί τους ανθρώπους να γίνουν 
φορείς κοινωνικής αλλαγής.

www.brutalstories.eu
www.facebook.com/brutalstories
www.instagram.com/brutalstories
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Το Smallville είναι μία πρωτοβουλία που διαμορφώνει την 
έννοια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην επαρχία. Αντι-
μετωπίζει το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού, φιλο-
δοξώντας να αποτελέσει αφετηρία για πιο ενδυναμωμένη 
συμμετοχή στην κοινότητα. 

Πρώτο όχημα είναι τα «Άτυπα Κοινωνικά Συμβούλια», συνα-
ντήσεις πολιτών, οι οποίοι μέσα από συμμετοχικές διαδικασί-
ες αποδόμησης και δημιουργίας πολιτισμού, αλληλεπιδρούν 
και μαθαίνουν σε ένα περιβάλλον άτυπης εκπαίδευσης. Στό-
χος τους είναι να ενδυναμωθεί το δίκτυο των πολιτών, ώστε 
να γίνουν οι ίδιοι φορείς κοινωνικής αλλαγής στη μικρή πόλη. 

Το Smallville, γεννημένο από την κουλτούρα των βιωματικών 
αφηγημάτων, χρησιμοποιεί παράλληλα το εργαλείο του θεά-
τρου-ντοκιμαντέρ με μη επαγγελματίες ηθοποιούς. Οι πολί-
τες ενδυναμώνονται να φέρουν επί σκηνής την εμπειρία τους, 
κοινωνώντας την έτσι στους συμπολίτες τους. Το Smallville 
απαντά στην ανάγκη για το χτίσιμο μίας κοινότητας που προ-
ωθεί την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή. Γι’ αυτό, δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσκληση ομάδων που αποκλείονται 
από την καθημερινή συμμετοχή στην πόλη. 

Το Smallville θέτει τη συμπερίληψη ως προτεραιότητα και 
παράλληλα, προωθεί την πρόσβαση της επαρχίας στην πο-
λιτιστική προσφορά, παίρνοντας έτσι το μονοπώλιο του κοι-
νωνικού πολιτισμού από τις μεγαλουπόλεις.

Smallville is an initiative that shapes the concept of social 
interaction in rural areas. It confronts the problem of social 
exclusion, aspiring to empower the social nexus of small geo-
graphical communities. 

The “Informal Social Councils” are meetings for citizens who 
interact, share stories, deconstruct and recreate ideas and fi-
nally learn in a safe environment of informal education. The 
goal is to empower the citizens’ network and motivate them 
to become actors of social change. 

Simultaneously, and as it is born out of the storytelling culture, 
Smallville uses documentary theater with non-professional ac-
tors as a vehicle for maximizing interaction and producing new 
realities. The citizens are empowered to bring their experience 
on stage thus communicating it with more people. Smallville-
was conceptualized due to the urgent need for building a com-
munity that allows interaction and participation to take place 
in rural contexts; therefore Smallville takes care that groups, 
which are usually excluded, are also invited. As its nature is 
highly adaptable, it has the capability to suit to the unique 
characteristics of different towns. 

All in all, this project transforms the small town into an all-in-
clusive territory and acts as an igniter to promote access to 
the cultural offer beyond the urban contexts.
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Restory re-activates abandoned 
spaces-landmarks of local identity and 
the communities concerned, through 
experiential collective activities leading 
to a documentary site-specific theater 
play.

Ρίστορι
ΣΤΕΛΛΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ

Restory
STELLA AVGOUSTIDOU

Το Ρίστορι ενεργοποιεί ξανά 
εγκαταλελειμμένους  χώρους και 
κτήρια - ορόσημα της ιστορίας και 
ταυτότητας ενός τόπου, κινητοποιώντας 
την τοπική κοινότητα με συλλογικές 
βιωματικές δραστηριότητες και θέατρο-
ντοκουμέντο.

 
 
www.facebook.com/RestoryGera/ 
www.instagram.com/restory_project
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Restory (Ρίστορι) σημαίνει «ξανά-ιστορία». Είναι ένα κοινωνικό 
και πολιτιστικό εγχείρημα που επανενεργοποιεί εγκαταλε-
λειμμένους χώρους και κτήρια - ορόσημα της ιστορίας και 
ταυτότητας ενός τόπου. Πρακτικά, δημιουργεί στην τοπική 
κοινότητα καινούριες οπτικές γι’ αυτά τα «ερείπια» μέσω βι-
ωματικών συλλογικών δραστηριοτήτων. Ενισχύονται έτσι οι 
έννοιες της συν-ιδιοκτησίας και συλλογικής μνήμης,  η αγάπη 
για τον τόπο, η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των κατοί-
κων, ώστε να λάβουν δράση από κοινού για την ανάδειξη και 
προστασία της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής τους κληρο-
νομιάς διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον. Τους αποδεικνύει 
ότι εκείνοι είναι οι φορείς και εκκινητές αλλαγής για τον τόπο 
τους, καταπολεμώντας έννοιες όπως ο ακραίος τοπικισμός, 
ο ωχαδερφισμός και η αδράνεια που συχνά παρατηρούνται, 
κυρίως στην επαρχία.

Με συμμετοχικά εργαλεία (ανοιχτές συναντήσεις πολιτών, 
ομάδες έρευνας, site-specific θεατρικά εργαστήρια, συνε-
ντεύξεις από πρώην εργαζόμενους και χρήστες του χώρου, 
κ.α.), αντλείται υλικό για μια παράσταση-ντοκουμέντο μέσα 
στο ίδιο το κτήριο. Οι ομάδες αλληλοτροφοδοτούνται, ώστε η 
τελική παράσταση να είναι αποτέλεσμα συνεργασίας όλης της 
κοινότητας. Έτσι δίνεται ένα πρώτο χειροπιαστό παράδειγμα 
της αξίας, της δύναμης και του πρακτικού αποτελέσματος 
της συλλογικής δράσης.

Το Restory, ξεκινώντας  από τη Γέρα της Λέσβου και τα πο-
λυάριθμα βιομηχανικά της κτήρια, ταξιδεύει όπου υπάρχει 
ανάγκη κτήρια ή χώροι να μπουν πίσω στο χάρτη και στη ζωή 
της τοπικής κοινότητας.

Restory derives from the words “restore”, “story” and “history”. It 
is a creative venture aiming to re-activate abandoned spaces 
in rural and urban areas such as the communities concerned.
With the cooperation of the respective authorities, local 
people of all ages and backgrounds are called to a series of 
collective activities to revive an abandoned landmark of lo-
cal history and/or identity. They form various interconnected 
groups according to their personal interests (Research Group, 
Interviews Group, Experiential tours Group, Kids Group etc.) 
to create together a site-specific documentary theater play 
visualizing historical data, testimonials and their own views 
and proposals for its future.

The experiential process strengthens collective remembrance, 
the sense of co-ownership and love for the homeland. The 
individuals create new perspectives for the building, are urged 
to care about their heritage and increase its visibility.

In parallel, through regular Open Meetings with reference to 
the building, the community is introduced to participatory 
methods of physical communication, interaction, and common 
action on local matters.

Restory starts from the abandoned industrial buildings of Gera 
(Lesvos). It is travelling wherever there is a need to put any 
space back on the map and local life, envisioning an overall 
redefinition of our surroundings. 
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The project MoAM-Moving Around 
Music brings together people of 
different generations, diverse cultural 
backgrounds, and various abilities 
through the economical performing art: 
Body Music.

(Μετα)Κινώντας 
τη Μουσική: 
Διαγενεακό Έργο 
Κρουστικών Χορών
ΝΑΤΑΣΑ ΧΑΝΤΑ-ΜΑΡΤΙΝ

MoAM-
Moving Around Music: 
The Intergenerational 
Percussive Dance Project 
NATASA CHANTA-MARTIN

Το έργο (Μετα)Κινώντας τη Μουσική 
φέρνει κοντά ανθρώπους από 
απομακρυσμένες γενεές, διαφορετικούς 
πολιτισμούς και φάσμα σωματικών 
ικανοτήτων μέσω μιας λιτής αλλά 
πλούσια τέχνης: της Μουσικής του 
Σώματος.

 
 
https://movingaroundmusic.wixsite.com/moam 
www.instagram.com/moving_around_music/
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Φανταστείτε μια κοινωνία όπου η επικοινωνία με το διαφορε-
τικό γίνεται σε καθημερινή βάση. Μειονότητες και προνομι-
ούχοι επικοινωνούν και δημιουργούν μαζί πολιτισμό, σχέσεις 
και ιστορία. Μια ομάδα παίρνει την πρωτοβουλία να ενδυνα-
μώσει το ΕΜΕΙΣ. Με γνώμονα μια ιδέα και τόπο την Αθήνα, 
άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες κατασκευάζουν τη 
δικιά τους εικόνα για τον  Άλλο. Πώς μπορεί να οργανωθεί μια 
τέτοια προσπάθεια και να επηρεάσει συναισθηματικά τους 
συμμετέχοντες; Πώς μπορεί η συνεργασία, η αλληλεγγύη και 
η δημιουργία από εμπειρία να γίνει βίωμα; 

Για να συνδεθούμε με τους γύρω μας χρειάζεται να συνδια-
μορφώσουμε έναν κώδικα επικοινωνίας που να προκύπτει 
από σύμπραξη και συνεισφορά. Το έργο ΜοΑΜ φέρνει μαζί 
πληθυσμούς που στην καθημερινότητα δεν επικοινωνούν: 
ασυνόδευτους ανήλικους και πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας. 
Το μόνο κοινό που έχουν οι δύο αυτές ομάδες είναι το σώμα 
τους στο παρόν. Ή μήπως όχι μόνο;  Με εργαλείο την τέχνη της 
Μουσικής του Σώματος έρχονται σε επαφή, γνωρίζονται με-
ταξύ τους για πρώτη φορά και δημιουργούν ομάδα σε ένα κλί-
μα χαράς και ανακάλυψης. Μέσα σε αυτό το «glocal» σύνολο ο 
καθένας βρίσκει τη φωνή του και μοιράζεται την ιστορία του.

Imagine a society where deep encounters with different people 
are an everyday opportunity. Imagine minorities and privileged 
populations communicating with each other and co-creat-
ing culture, relationships, and history. Now imagine a team 
of artists taking the initiative to empower these populations. 
Through sound and movement, the artists travel to traditions 
and listen to the global narratives of our world. MoAM brings 
people together who do not come into contact in their every-
day lives: unaccompanied minors and senior citizens. The only 
common element among them is their bodies in the present. 
Or maybe not only that? 

In order to connect with people around us, we need to co-cre-
ate a code of ethics, derived from synergy and contribution. 
Within this “glocal” whole, each finds their voice and shares 
their story. Tools such as rhythm, music, and dance can teach 
us how to belong in the contemporary world, and how to adapt 
to present multicultural reality. How can such an intention be 
organized and affect participants’ feelings? How can collabo-
ration, solidarity and creativity transform a simple interaction 
into a lived experience? By using the art of Percussive Dance, 
MoAM offers a chance for people to come together, get to 
know each other for the first time, and become a team within 
a playful and exploratory atmosphere.
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Tempo is a cultural initiative that 
supports the inclusion of children 
with fewer opportunities through 
the development and application of 
innovative educational practices based 
on music and technology.

Tempo
ΙΩΑΝΝΑ-ΜΥΡΤΩ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Tempo
IOANNA-MIRTO CHATZIGEORGIOU

To Τέμπο είναι μια πολιτιστική 
πρωτοβουλία που υποστηρίζει τη 
συμπερίληψη παιδιών με λιγότερες 
ευκαιρίες μέσω της ανάπτυξης και 
εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών 
πρακτικών με εργαλεία τη μουσική και 
την τεχνολογία.

https://tempoproject.org
www.facebook.com/tempoproject
www.instagram.com/thetempoproject
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Παίζω μουσική, δηλαδή παίζω, εκφράζομαι, αυτοσχεδιάζω, 
δημιουργώ. Μαθαίνω για την τεχνολογία δηλαδή αγγίζω, 
φτιάχνω, πειραματίζομαι, τολμώ. Συνεργάζομαι δηλαδή μα-
θαίνω να βοηθώ, μαθαίνω να ακούω, μαθαίνω να μαθαίνω 
μαζί με άλλους και άλλες. Το Τέμπο αναπτύσσεται σε τοπι-
κές οργανώσεις που στόχο έχουν τη συμπερίληψη παιδιών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δημιουργούνται μεικτές 
ομάδες παιδιών, παίζουν και φτιάχνουν κατασκευές, ήχους 
και μουσική χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά κυκλώματα, πλα-
κέτες και αλγορίθμους. 

Με εργαλείο τη μη τυπική και βιωματική μάθηση, οι συμμε-
τέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις διαφορετικές 
ανάγκες, επιθυμίες και ικανότητες στην ομάδα, να βιώσουν 
τη διαφορετικότητα και να μάθουν να την εκτιμούν και να την 
ενισχύουν. Επίσης να εκφραστούν αυτοσχεδιάζοντας μουσι-
κούς ήχους και να πειραματιστούν με την τεχνολογία. 

Το Τέμπο αποτελείται από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και 
μουσικής εκπαίδευσης, επαγγελματίες μουσικούς και μηχα-
νικούς και στην πρώτη φάση υλοποίησης δρα στην ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης και τη Βέροια. Ενισχύει ταυτόχρο-
να την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα καταγράφοντας και 
διαχέοντας τη μεθοδολογία και τα εργαλεία στο διαδίκτυο 
και διοργανώνοντας ανοιχτά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε συ-
νεργασία με φορείς της πόλης. Για να αυξηθούν οι ευκαιρίες 
κοινωνικής ένταξης στις τοπικές κοινότητες με εργαλεία τη 
βιωματική μάθηση, τη μουσική και την τεχνολογία. 

Playing music means playing, expressing oneself, improvising, 
creating. Learning about technology means touching, building, 
experimenting, daring. Team-working means helping, learning 
to listen, learning to learn together with others. Tempo works 
with local organizations that focus on social inclusion for chil-
dren with special educational needs. Mixed groups of children 
are created. They play, build, and make sounds and music by 
using electrical circuits, boards and coding. 

Through non-formal and informal educational methods, par-
ticipants get the chance to understand the different needs, 
wills and abilities inside a team; to experience diversity and 
learn to appreciate and support it. Moreover, it is a chance to 
express themselves through musical improvisation and exper-
imentation with new technology. 

Tempo consists of special education needs and music teachers, 
professional musicians and engineers, and, in this first imple-
mentation phase, it works with organizations in Thessaloniki 
and Veria. At the same time, it supports the local education-
al community by documenting and disseminating new tools 
and methodologies online and by organizing open educational 
seminars in cooperation with local bodies. The project’s aim is 
to increase the opportunities for social inclusion in local com-
munities through experiential education, music and technol-
ogy.
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The project is creating stimuli for 
personal development and vocational 
education. It designs routes-of-
experience in nature, art and tradition. 
Use your hands, get inspired by a place’s 
roots, engrave your future.

Οι ρίζες ανοίγουν 
δρόμους
ΟΛΓΑ ΔΑΣΚΑΛΗ

Roots are Routes
OLGA DASKALI

Το πρόγραμμα δημιουργεί ερεθίσματα 
προσωπικής ανάπτυξης και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
Σχεδιάζει βιωματικές διαδρομές 
στην φύση, την τέχνη, την 
παράδοση. Χρησιμοποίησε τα 
χέρια, εμπνεύσου από το φυσικό 
περιβάλλον, χάραξε το μέλλον σου.

https://rootsareroutes.org
www.facebook.com/rootsareroutesmessolonghi
www.instagram.com/rootsareroutes
https://vimeo.com/rootsareroutes
https://soundcloud.com/rootsareroutes
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H πρωτοβουλία Οι ρίζες ανοίγουν δρόμους-Roots are Routes 
δημιουργήθηκε από την παραδοχή ότι πολλοί νέοι εγκατα-
λείπουν την επαρχία επειδή δεν υπάρχει εργασία. Αρκετοί 
μιλούν για αποκέντρωση λίγοι όμως την τολμούν.

Με έδρα το Μεσολόγγι, η πρωτοβουλία σχεδιάζει και οργανώ-
νει διαδρομές-δράσεις στην εκπαίδευση, τη φύση, την τέχνη, 
την παράδοση. Σε πρώτο στάδιο δίνει τη δυνατότητα σε μα-
θητές όλων των ηλικιών να γνωρίσουν τοπικά επαγγέλματα 
που χάνονται, να αναζητήσουν νέους τρόπους εφαρμογής 
τους και να τα καταγράψουν με σύγχρονα μέσα.

Φιλοσοφία του έργου: μαθαίνω-κάνοντας. Οι συμμετέχοντες 
έρχονται σε επαφή με τη φύση, δημιουργούν με τα χέρια, δέ-
χονται ερεθίσματα από τον τόπο και το τοπίο, καλλιεργούν 
τις δυνατότητες τους. Η μετάδοση της γνώσης γίνεται μέσω 
διαγενεακής συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς. Η τέχνη της 
χαρακτικής και νέες τεχνολογίες συμπληρώνουν την εργαλει-
οθήκη της μεθόδου RaR (Roots-are-Routes). Οι συνεργάτες των 
εργαστηρίων επιλέγονται με βάση τις ανάγκες και τη φύση 
των δράσεων. 

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε μαθητές που θέλουν να εξε-
ρευνήσουν τον εαυτό τους, σε εκπαιδευτικούς που βλέπουν 
ολιστικά τον ρόλο της εκπαίδευσης, σε φορείς που δραστηρι-
οποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και εύρεσης-εργασί-
ας, σε γονείς που θέλουν να υποστηρίξουν τις επαγγελματικές 
επιλογές του παιδιού τους, σε οργανισμούς και εταιρείες που 
θέλουν να ενδυναμώσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. 

Roots are Routes initiative got inspired by the fact that many 
young people leave the countryside due to unemployment. 
Several talk about decentralization but few dare it.

Based in Messolonghi (West Greece), the initiative designs and 
organizes routes-actions in education, nature, art, and tradi-
tion. In this first phase it enables students of all ages to get 
acquainted with local jobs that are lost, explore new ways of 
applying them and record them with modern means.

Project’s Philosophy: learn by doing. The participants come 
in contact with nature, create with their hands, receive stimuli 
from the place and the landscape, and cultivate their potential. 
Knowledge is transferred through intergenerational collabo-
ration and teamwork. The art of engraving and new technol-
ogies complement Roots-are-Routes toolbox. Instructors of the 
workshops are being selected based on the needs and the 
nature of actions.

The initiative is targeted to students who want to explore 
themselves, educators who have a holistic view of education, 
actors-entities working in the field of lifelong learning and 
employment, parents who want to support their child’s pro-
fessional choices, organizations and companies that want to 
empower their human resources.



16

Scool aims to introduce the method of 
eduLARP in Greek education and to find 
ways to implement it in Greek schools.

Scool
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ

Scool
DIMITRIS KAKAVOULAS

Το Scool στοχεύει να κάνει γνωστή τη 
μέθοδο του eduLARP (εκπαιδευτικά 
παιχνίδια ρόλων) στην Ελλάδα και να 
βρει τρόπους για την εφαρμογή της στα 
ελληνικά σχολεία.

http://scool.gr
https://www.facebook.com/Scool.Making.learning.cool/  
https://www.youtube.com/channel/UCHbYvLO7P2VEq885_5RvuiA   
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Το Scool δημιουργήθηκε με βάση την ισχυρή πεποίθηση ότι 
η μάθηση μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα, διασκεδαστική και 
«κουλ». Σε μια περίοδο που το ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα βρίσκεται κάτω από έντονη κριτική, το Scooll προωθεί 
μια εναλλακτική μέθοδο: τα εκπαιδευτικά παιχνίδια ρόλων 
(eduLARP). 

Στο eduLARP η σχολική γνώση είναι θεμελιώδες στοιχείο. 
Ωστόσο, παύει να είναι το βασικό ζητούμενο και γίνεται 
απλώς το μέσο επίτευξης ενός κοινού και ουσιαστικού στό-
χου. Συνδυαστικά ή ξεχωριστά για κάθε μάθημα, δημιουργού-
νται σενάρια -μια προσομοίωση γεγονότων και δραστηριο-
τήτων-, όπου ο κάθε μαθητής έχει ένα ρόλο. Μέσα από ένα 
αφηγηματικό πλαίσιο, οι ρόλοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, 
αλλά και με το φανταστικό κόσμο, ανακαλύπτοντας τόσο την 
ακαδημαϊκή όσο και την κοινωνική διάσταση του κάθε σενα-
ρίου. Ο συνδυασμός σχολικών μαθημάτων και κοινωνικών 
δεξιοτήτων δημιουργεί ουσιαστική γνώση. 

Το Scool στοχεύει να υποστηρίξει τα τμήματα μιας κανονικής 
τάξης, όχι να τα ακυρώσει, δίνοντας στους εκπαιδευτικούς 
ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όπο-
τε είναι απαραίτητο. Πρωταρχικό μέλημα του Scool είναι ο 
μαθητής να ανακαλύψει ξανά τη χαρά της γνώσης και να 
αναπτυχθεί ακαδημαϊκά, προσωπικά και κοινωνικά. 

Scool is based on the strong belief that learning can be inter-
esting, fun and cool. In a period when the Greek educational 
system is under heavy criticism, Scool promotes an alternative 
method: educational live action role playing (eduLARP). 

In eduLARP subject knowledge is a fundamental key element. 
However, it moves from being the main focus to being the 
means to achieve a shared and meaningful goal. Scool uses 
this idea of a common goal to provide a focus and driving 
force that brings subject knowledge and social skills into play 
through a narrative frame. Interdisciplinary or through individ-
ual subjects, a simulation of events and activities is created, 
where everyone has a function. The interaction between the 
academic and the social dimensions motivates and creates 
meaningful knowledge. 

Scool aims to support the sections of a normal classroom, 
not to cancel them, giving teachers a tool which they can use 
whenever necessary. When everyone works together and sub-
ject knowledge is used correctly, almost all challenges can be 
overcome and then we are closer to the goal. And the goal 
is not only to achieve and reach the top, just as much it is to 
develop academically, personally and socially. 
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The Bee Camp is a social and 
environmental initiative aiming to bring 
children closer to nature and make cities 
greener

The Bee Camp
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

The Bee Camp
AGGELINA KANELLOPOULOU

Το The Bee Camp είναι μία κοινωνική 
και περιβαλλοντική πρωτοβουλία που 
σκοπεύει να φέρει τα παιδιά πιο κοντά 
στη φύση και να κάνει τις πιο πράσινες. 

www.thebeecamp.com
www.facebook.com/thebeecamp
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To The Bee Camp δεν είναι ένα τυπικό εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα. Είναι μία πρωτοβουλία με κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
χαρακτήρα.

Κάθε κοινωνικό εγχείρημα ξεκινά από ένα πρόβλημα. Το δικό 
μας ξεκινάει από δύο. Πρώτον, τα παιδιά που ζουν και μεγα-
λώνουν στις μεγαλουπόλεις έχουν χάσει εντελώς την επαφή 
τους με τη φύση και την διαδικασία παραγωγής της τροφής. 
Δεύτερον, ο πληθυσμός των μελισσών που με την επικονίαση 
στηρίζει τα οικοσυστήματα και παράγει το 1/3 της τροφής 
μας, μειώνεται δραματικά.

Το The Bee Camp αποτελείται από μία ομάδα καλλιτεχνών, 
εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών επιστημόνων που είναι 
αποφασισμένοι να δημιουργήσουν πιο βιώσιμες, συμμετο-
χικές και πράσινες πόλεις. Τα παιδιά είναι πιο χαρούμενα, 
πιο υγιή και πιο δημιουργικά όταν έρχονται σε επαφή με τη 
φύση και θέλουμε να δώσουμε αυτή την ευκαιρία σε όλους. 
Μέσω βιωματικών εργαστηρίων και των τεχνών στοχεύει 
να εμπνεύσει σεβασμό για τη φύση και ένα πιο αισιόδοξο 
μέλλον. Ταυτόχρονα, δημιουργεί χώρο μέσα στις πόλεις για 
τους μικρότερους κατοίκους, τους επικονιαστές, με ένα δί-
κτυο BeeSpots (= ασφαλείς οάσεις για τις αστικές μέλισσες 
με μελισσοκομικά φυτά και χειροποίητα ξενοδοχεία εντόμων).
Ελάτε και εσείς να βελτιώσουμε μαζί τις ζωές των κατοίκων 
των πόλεων, μετατρέποντάς τες σε πολύχρωμα κέντρα γε-
μάτα ζωή!

The Bee Camp is not another educational project. It aims to 
inspire social change and raise environmental awareness. 

Every social project starts with a problem. Ours starts with two: 
children living in the cities have lost connection with nature, 
and the bees, supporting global ecosystems, are dying.

The Bee Camp is a team of passionate-for-change artists, edu-
cators and environmentalists determined to create more sus-
tainable, participatory and greener cities. Firstly, the focus is 
on the future by educating the children and the aim is to inspire 
respect for nature through arts-based workshops. Children 
are happier, healthier and more creative when in connection 
with nature. Secondly, the project creates room in cities for 
the pollinators through The Bee Spots (= safe city bee havens 
consisting of bee-friendly flowers and handmade insect hotels 
providing safe habitat for the pollinators.) Join The Bee Camp 
to improve the lives of the urban residents and transform our 
cities to colorful centers full of life!
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“Peri Viou“ sociocultural center aims at 
gathering people with different mind 
sets in one place. It works as a house 
for arts and movements in the city of 
Karditsa.

«Περί Βίου» 
Κοινωνικοπολιτιστικό 
κέντρο Καρδίτσας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΤΑΣ

“Peri Viou”
Sociocultural Center 
in Karditsa 
SOTIRIOS KARAGIOTAS

Το κοινωνικοπολιτιστικό κέντρο «Περί 
Βίου» ενώνει διαφορετικής κουλτούρας 
ομάδες ανθρώπων σε ένα χώρο. 
Λειτουργεί ως στέγη κινημάτων και 
τεχνών στην πόλη της Καρδίτσας. 

https://www.facebook.com/StekiPeriViou/ 
https://www.instagram.com/periviou/ 
https://www.youtube.com/channel/UC3_r0UDwGg9yYeSuy90kqag
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Το κοινωνικοπολιτιστικό κέντρο «περί Βίου» είναι το αποτέλεσμα 
μίας ιδέας που άρχισε το 2014.

Σε μία πόλη της Ελληνικής επαρχίας όπως είναι η Καρδίτσα, 
ένα τέτοιο κέντρο είναι στέγη για τις τέχνες και τις κοινωνι-
κές επιστήμες, καθώς και για όσες και όσους επιθυμούν να 
εκφράσουν τις ιδιαίτερες ή/και τυπικές τους ανησυχίες. 

Στο στέκι «περί Βίου» όλες και όλοι είναι καλοδεχούμενοι με 
μοναδική προϋπόθεση να σέβονται τον εαυτό τους, τους υπό-
λοιπους συνανθρώπους και το άμεσο φυσικό περιβάλλον.
«Δε σου λέμε τί να σκεφτείς, απλά σου λέμε σκέψου».

Κοινωνικοπολιτιστικά εργαστήρια, ερευνητικές μελέτες και 
δημιουργικές δραστηριότητες είναι ήδη μερικές από τις δρα-
σεις του κέντρου. Για κάθε δραστηριότητα, τα μέλη συναπο-
φασίζουν αν και πως θα την πραγματοποιήσουν.

Στο χώρο λειτουργούν αστικός κήπος, βιβλιοθήκη, χώρος 
ψυχαγωγίας, μουσικό στούντιο, δημιουργικό εργαστήριο, 
κοινωνικό καφέ-μπαρ και κουζίνα. Συναυλίες, θεατρικές πα-
ραστάσεις και καλλιτεχνικές εκθέσεις πραγματοποιούνται 
κάθε βδομάδα. 

Επίσης, δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης και συνεργασίας 
ανάμεσα σε ευπαθείς και δυναμικές τοπικές ομάδες ανθρώ-
πων, πραγματοποιούνται με σταθερό και μεθοδικό ρυθμό. Στο 
κέντρο συναντιούνται άνθρωποι με διαφορετικό κοινωνικό 
– πολιτιστικό υπόβαθρο.

Σκοπός του κοινωνικοπολιτιστικού κέντρου «περί Βίου» είναι 
να ενώσει σε μία στέγη όλες και όλους όσους επιθυμούν να 
βελτιώσουν με δημιουργικό τρόπο το τοπικό βιοτικό επίπεδο.

“Peri Viou” sociocultural center is a project that began as an 
idea back in 2014.

In a rural area in central Greece like Karditsa, a sociocultural 
center is a house for arts and social sciences, as well as for 
those who want to express their special and/or typical inter-
ests. 

In sociocultural everyone is accepted under the sole condition 
of respecting themselves, the others and the physical envi-
ronment. “We don’t tell you what to think, we just say think”.

Sociocultural workshops, research studies and creative activ-
ities are but some of the center’s actions. For every activity, 
member co-decide whether and how to implement it.  

At the center one can find an urban garden, a library, a play 
room, a music studio, a creative laboratory, a social café-bar 
and a cuisine. Live concerts, theatrical plays and art exhibitions 
are hosted every week. 

Furthermore, social integration and cooperation activities be-
tween vulnerable people and active local teams are taking 
place in a structured and steady way. People with different 
socio – cultural background meet at the center. 

The aim of “Peri Viou” sociocultural center is to unite under one 
roof all those who wish to improve the local living standard in 
a creative way.  
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The project communicates the food 
waste issue to a wide and diverse public, 
while turning waste into the building 
block with which we collectively create a 
better urban future.

Re<>Direct
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Re<>Direct
EMMANOUELA KYRIAKOPOULOU

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί να 
επικοινωνήσει το θέμα της σπατάλης 
τροφίμων σε ένα ευρύτερο κοινό, 
ανάγοντας το απορριπτέο σε δομικό 
λίθο με τον οποίο συλλογικά χτίζουμε 
ένα καλύτερο αστικό μέλλον.

http://redirectproject.com
www.facebook.com/Re-Direct-360786654385619
www.instagram.com/theredirectproject/
www.youtube.com/channel/UCOZzIemjkRJMml8CQBW2lHg
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Η re<>direct είναι μια ομάδα έξι ατόμων που αποσκοπεί στην 
ανάδειξη του θέματος της σπατάλης τροφίμων και εν γένει 
του απορριπτέου.  Η πρωτοβουλία γεννήθηκε από μία απλή 
παρατήρηση: κάθε βράδυ, στα καταστήματα των μεγάλων 
πόλεων, καταλήγουν στα σκουπίδια τόνοι πρώτων υλών και 
έτοιμων γευμάτων καλής ποιότητας. Τα ίδια προϊόντα, τα 
οποία λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων θα πωλού-
νταν κανονικά, μερικά λεπτά αργότερα κατευθύνονται από 
τις βιτρίνες απευθείας στους κάδους σκουπιδιών. Ανάμεσα 
σε αυτά τα δύο στάδια χρειάζεται ένα τρίτο.

Η λύση που προτείνουμε είναι η «εκμετάλλευση» όλων των 
καλής ποιότητας προϊόντων που καταλήγουν στα σκουπίδια 
μέσα από την δημιουργία ενός δικτύου αναδιανομής. Η ιδέα 
της ομάδας έγκειται στο να γεφυρώσει δυο εκ φύσεως αλλη-
λένδετους παράγοντες· το περιβάλλον με την κοινωνία, μέσα 
από δράσεις που είναι ανοιχτές προς όλες τις κοινωνικές ομά-
δες, από ανθρώπους που δεν έχουν καθημερινή πρόσβαση σε 
τροφή έως κι όσους επιλέγουν συνειδητά να υποστηρίξουν 
τον δεύτερο κύκλο ζωής των «σωσμένων» τροφίμων.

Η re<>direct αποσκοπεί στο να «ανοίξει» σ’ ένα ευρύτερο κοινό 
το θέμα του food waste, εντάσσοντας το εγχείρημα της στην 
επίτευξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 

Re<>direct is a six-person team who wish to point out the is-
sue of rejected food and waste generally. Our purpose is to 
find ways to recover good quality products that end up in 
the landfills. One simple observation lies behind our initiative: 
every night, a huge amount of fresh meals and raw products 
are making their way from the shop windows directly to the 
retailers garbage bins. Between these two stages, there is a 
need for a third one.

The solution we propose is to "utilize" all these perfectly good 
products through the creation of a redistribution network. 
re<>direct attempts to raise the food waste issue to a matter 
of a great importance for every person  through actions that 
are open to all social groups, from people who have no daily 
access to food, to those who consciously choose to support the 
second life-cycle of "rescued" products. The team’s idea con-
sists in bringing together two elements which are intertwined 
by nature: environment and society.

We wish to communicate the food waste issue to a wide and 
diverse public, while turning waste into the building block with 
which we collectively create a better urban future.
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Partners in Fun is a mobile playground 
enhanced with Augmented Reality, 
offering children from all cultural 
backgrounds the opportunity 
to acknowledge each other and 
communicate through play.

Partners in Fun
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ

Partners in Fun
EVANGELIA MELISSOURGAKI

To Partners in Fun είναι μία κινητή 
παιδική χαρά με στοιχεία Επαυξημένης 
Πραγματικότητας που προσφέρει σε 
παιδιά κάθε πολιτισμικού υπόβαθρου 
την ευκαιρία να γνωριστούν και να 
επικοινωνήσουν μέσω του παιχνιδιού.

http://arkanoint.com
www.facebook.com/ARKANOINT
www.instagram.com/arkanoint
www.youtube.com/channel/UC36v3hrbOmjO4oeuQUdsg1w
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Το Partners in Fun είναι μια κινητή παιδική́ χαρά́ με στοιχεία 
Επαυξημένης Πραγματικότητας, που ενθαρρύνει παιδιά́ κάθε 
πολιτισμικού υπόβαθρου να παίξουν, να μάθουν και να κοι-
νωνικοποιηθούν.

Μετακινούμενη εντός της Αθήνας, αυτή η διαδραστική παιδι-
κή χαρά προσκαλεί παιδιά από δομές φιλοξενίας προσφύγων 
και τη γειτονιά να παίξουν μαζί και να γνωριστούν, απολαμ-
βάνοντας το μέλλον της παιδικής ψυχαγωγίας και εκπαίδευ-
σης. Σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση, η πρωτοβουλία 
επισκέφτηκε  «Ανοιχτά Σχολεία» του Δήμου Αθηναίων καθώς 
και το Άλσος Νέας Σμύρνης.

Σε ομάδες των 4 ατόμων, οι συμμετέχοντες περιπλανιούνται 
στο επίπεδο του παιχνιδιού που θυμίζει πραγματικό δάσος. 
Στο δρόμο τους βρίσκουν γρίφους και μυθικά πλάσματα που 
ενεργοποιούνται με τα παρεχόμενα tablet και συνεργάζονται 
για να φτάσουν στον κρυμμένο θησαυρό.

Μέσω του παιχνιδιού και της μάθησης, το Partners in Fun δη-
μιουργεί ένα πλαίσιο συμμετοχής και συνεργασίας ανάμεσα 
σε παιδιά που διαφορετικά δε θα είχαν βρεθεί μαζί. Ενθαρρύ-
νοντας την ισότιμη επαφή ανάμεσα στην προσφυγική και την 
τοπική κοινότητα, αυτή η πρωτοβουλία είναι ένα σημαντικό 
βήμα προς μακροχρόνιες σχέσεις και μία κοινωνία ανοιχτή, 
βασιζόμενη στη διαφορετικότητα και την ανεκτικότητα.

Το Partners in Fun είναι η αρχή ενός ευρύτερου διαλόγου σχετι-
κά με την κοινωνική ένταξη και τη συμβολή της Επαυξημένης 
Πραγματικότητας ενάντια στις κοινωνικές προκλήσεις.

Partners in Fun is a mobile playground enhanced with Augment-
ed Reality, encouraging children of all cultural backgrounds to 
play, learn and socialize.

Moving across Athens, this interactive playground invited 
children from refugee shelters and the neighborhood to play 
together, acknowledge each other and communicate, while 
tasting the future of child education and entertainment. In 
collaboration with NGO METAdrasi, the project visited “Open 
Schools” of the Municipality of Athens and ended its travel with 
a great celebration at Nea Smyrni Central Park.

In groups of four, the participants wondered in the immer-
sive game level, a lifelike forest the team created. Riddles and 
mystical creatures, activated by the tablets provided, stood in 
their way, and the children joined forces to reach the hidden 
treasure.

Through play and learning, Partners in Fun creates the frame-
work for participation and collaboration among children that 
would not have interacted otherwise. Strengthening contact 
on equal footing between local community and refugees, this 
project is an integral step towards long-term connections and 
an open society, characterized by diversity and acceptance.

Partners in Fun is just the beginning of a broader discussion 
about social inclusion and the contribution of Augmented Re-
ality in the battle against major societal challenges.
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Bringing HIV as a human experience 
into public attention through a creative 
process of self-expression, connection 
and sharing with people living with HIV.

To Whom It May 
Concern
Αποκαλύπτοντας γνώριμες 
πτυχές του αγνώστου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

To Whom It May 
Concern
Unfolding the Unknown
ALEXANDROS MICHAIL

Φέρνοντας τον HIV ως ανθρώπινη 
εμπειρία στο επίκεντρο της δημόσιας 
προσοχής μέσα από μια συμμετοχική 
δημιουργική διαδικασία αυτοέκφρασης 
με ανθρώπους που ζουν με τον HIV.

www.towhomitmayconcern.eu
www.facebook.com/ToWhomItMayConcern.eu
www.youtube.com/watch?v=HMGjzS5VOt8
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Χάρη στην αντιρετροϊκή αγωγή, ένας οροθετικός μπορεί σή-
μερα να ζει με τον HIV μια ζωή όπως κάθε άλλος.  Έρχεται 
όμως αντιμέτωπος με το στίγμα και την κοινωνική απομόνω-
ση. Η ενημέρωση για τον HIV είναι κομβικής σημασίας στην 
αντιμετώπιση του στίγματος αλλά και στη μείωση των νέων 
μεταδόσεων. Ωστόσο ο φόβος και η προκατάληψη μας κρα-
τούνε όλους στο σκοτάδι.

Το έργο είναι μια απόπειρα αποτύπωσης της οροθετικότητας 
ως βιωμένης εμπειρίας. Μέσα από μια προσωπική δημιουρ-
γική διαδικασία, μια μικτή ομάδα ανθρώπων που ζουν με τον 
HIV και των οικείων τους έχει την ευκαιρία να εκφράσει και 
να συζητήσει ένα συχνά καταπιεσμένο και απωθημένο βίωμα. 
Οι εικόνες και τα λόγια τους εκτίθενται σε μια δημόσια εικα-
στική εγκατάσταση προσφέροντας μια ευκαιρία σε άλλους 
να συνδεθούν με τον HIV όχι ως απειλή αλλά ως μια ανθρώ-
πινη εμπειρία, μετατρέποντας τη σιωπή σε διάλογο, το φόβο 
σε γνώση. Μια σύνθετη, πολυεπίπεδη διαδικασία που φέρνει 
απομονωμένα άτομα σε επαφή αλλά και σε σπάνια αλληλε-
πίδραση με το άμεσο και το ευρύτερο περιβάλλον τους.

Σε συνεργασία με το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το 
Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» και τη ΜΚΟ 
«Κέντρο Ζωής» για την υποστήριξη όσων ζουν με τον HIV. 
Η έκθεση παρουσιάστηκε στο «Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης» από τις 30 Μαρτίου ως τις 15 Απριλίου 2018.

Thanks to antiretrovival treatment, a seropositive individual 
today can live a long and healthy life with HIV. Yet they face 
stigmatization and isolation. Being informed is key to fighting 
stigma and preventing new transmissions. Yet fear and preju-
dice keeps us all in the dark.

This project aims to offer an insight into HIV seropositivity as 
a human experience. Through an intimate and creative pro-
cess, a mixed group of people living with HIV, their families 
and partners has the opportunity to express themselves and 
discuss about an often repressed and private experience. Their 
drawings, crafts and own words are put together at public view 
in an installation offering others an opportunity to connect 
with HIV not as a threat but as a human experience, turning 
silence into dialogue, turning fear into knowledge. A complex 
and multi-layered process of connecting isolated individuals 
with one another and allowing a rare interaction with their 
immediate surroundings and with the collective.

In collaboration with "State Museum of Contemporary Art", 
Greek Association of Seropositive People "Positive Voice" and 
NGO supporting people living with HIV "Centre For Life". Exhib-
ited at "Contemporary Art Centre of Thessaloniki" from 30th 
of March to 15th of April 2018.
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"Equality, Accessibility, Inclusion"

Kyma is creating opportunities for 
disabled people to engage in the field of 
contemporary dance.

Kyma Project 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Kyma Project 
ANGELIKI MITROPOULOU

"Ισότητα, Προσβασιμότητα, 
Συμπερίληψη"

Το Κύμα δημιουργεί ευκαιρίες 
ενασχόλησης με τον σύγχρονο χορό για 
άτομα με αναπηρία.

www.kymaproject.com
www.facebook.com/Kyma Project - Inclusive Dance
www.instagram.com/kyma_project
www.youtube.com/Kyma Project
https://vimeo.com/ Kyma Project
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Το Κύμα Project ιδρύθηκε το 2017, η ανάγκη όμως που το δημι-
ούργησε υπάρχει καιρό.  Η έλλειψη συμπερίληψης στην τέχνη 
και συγκεκριμένα στο χορό. 

Η τέχνη ωφείλει να είναι προσβάσιμη για όλους, να ενώνει, 
να ανοίγει νέους κόσμους και να καταρρίπτει στερεότυπα.

Το Κύμα απαντά στην ανάγκη των περιθωριοποιημένων κοι-
νωνικών ομάδων για έκφραση και συμμετοχή. Με όχημα το 
σύγχρονο χορό και το χοροθέατρο στοχεύει να δημιουργή-
σει νέα πρότυπα σχετικά με την αναπηρία δημιουργώντας 
παράλληλα ευκαιρίες συμμετοχής, ηγεσίας και εκπαίδευσης 
προσβάσιμες για όλους και όλες.

Kyma Project is a platform for inclusive dance. It was founded 
in 2017 although the need that created it is long existing. The 
lack of inclusion in the arts and especially in the field of dance.

Art should be accessible to everyone, connecting, opening up 
new worlds and changing stereotypes.

Kyma Project addresses the need of marginalized social groups 
for artistic expression and participation. By using contempo-
rary dance and dance-theater as a vehicle, new role models 
about disability are emerging while creating opportunities for 
participation, leadership and training accessible for everyone.
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Digital platform about the past, present 
and future of women’s movement and 
experience in Greece.

This is not a feminist 
project
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΥΛΙΑ

This is not a feminist 
project
VASILIKI NTOULIA

Ψηφιακή πλατφόρμα για το παρελθόν, 
το παρόν και το μέλλον του γυναικείου 
κινήματος και της γυναικείας εμπειρίας 
στην Ελλάδα.

www.notafeministproject.gr
www.facebook.com/thisisnotafeministproject
www.instagram.com/thisisnotafeministproject
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Tο This is not a feminist project είναι μια πολυμεσική ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα που επιχειρεί να συνδέσει το ιστορικό πα-
ρελθόν του Γυναικείου Κινήματος στην Ελλάδα με μια ποικι-
λία σύγχρονων γυναικείων ιστοριών μέσα από ένα ζωντανό, 
ψηφιακό χρονολόγιο. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ένα ευρύ 
φάσμα δεδομένων, από οπτικοακουστικό μέχρι έντυπο υλικό, 
το οποίο αναπτύσσεται σε δύο μέρη.  

Το 1ο μέρος παρουσιάζει τα καταγεγραμμένα ίχνη του γυναι-
κείου ακτιβισμού και των εμπειριών από το 2ο Κύμα Φεμινι-
σμού στην Ελλάδα, καθώς και τις κοινωνικές, πολιτιστικές και 
θεσμικές μεταμορφώσεις που τα διαμόρφωσαν από το 1980 
μέχρι και σήμερα. Το 2ο μέρος συγκεντρώνει ταινίες μικρού 
μήκους νέων κινηματογραφιστριών, που παράχθηκαν για τις 
ανάγκες του εγχειρήματος, και διερευνούν προσωπικές ιστο-
ρίες γυναικών διαφορετικής πολιτισμικής, κοινωνικής, πολι-
τικής και εθνοτικής ταυτότητας που κατοικούν στην Ελλάδα.

Επειδή μέχρι σήμερα αυτό το κομμάτι κοινωνικής ιστορίας 
δεν έχει αναδειχθεί ψηφιακά και επειδή οι συζητήσεις γύρω 
από την αντίληψη για τη γυναίκα εξακολουθούν να είναι 
αναγκαίες στη χώρα μας, το εγχείρημα στοχεύει στην ευαι-
σθητοποίηση σχετικά με θέματα γυναικείας ταυτότητας και 
ισότητας των φύλων, στην προσφορά ευρύτερης πρόσβασης 
σε μία εκτεταμένη συλλογή αρχειακού υλικού, στην παροχή 
χώρου για περαιτέρω αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών 
κοινοτήτων και στην ανάδειξη του γυναικείου ζητήματος μέσα 
από τη σκοπιά γυναικών που δεν είχαν την ευκαιρία να ακου-
στούν στο παρελθόν.

This is not a feminist project is a multimedia online platform that 
attempts to link the historical past of the Women's Movement 
in Greece with a variety of contemporary female stories via 
a living, digital timeline. The platform incorporates a broad 
range of media, from audiovisual to printed material, which is 
developed in two parts.

The 1st features the documented traces of women’s activism 
and experiences from the 2nd Wave of the Greek Feminist 
Movement, as well as the social, cultural, and institutional 
transformations that shaped them from 1980 until today. The 
2nd gathers short films by young female filmmakers, produced 
for the needs of the project, that explore the personal stories 
of women of different cultural, social, political and ethnic iden-
tities, who are residing in Greece.

Since, until now, this fragment of social history has not been 
presented digitally, and as the discussions regarding the per-
ception of women are still urgent in our country, the project 
aims to raise awareness on women's identity and gender 
equality matters, to offer wider access to an extensive col-
lection of archival material, to provide space for further inter-
action among diverse communities, and to reflect on current 
women's issues through the perspectives of women who did 
not have the opportunity to be heard in the past.
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The Theatre of Integration gives people 
from all over the world the opportunity 
to come together, create a theatrical 
performance and erase borders.

Θέατρο της 
Ενσωμάτωσης
ΠΕΤΡΟΣ-ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ

Theatre of 
Integration 
PETROS-IOULIANOS PITSOUNIS

Το Θέατρο της Ενσωμάτωσης δίνει 
τη δυνατότητα σε ανθρώπους από 
όλο τον κόσμο να συναντηθούν, να 
δημιουργήσουν μια θεατρική παράσταση 
και να σβήσουν τα σύνορα.

www.facebook.com/TheatreofIntegration
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Το πρόγραμμα Θέατρο της Ενσωμάτωσης αξιοποιεί τη δύναμη 
του θεάτρου να προάγει την κοινωνική ένταξη και υπηρετεί 
το όραμα μιας Ευρωπαϊκής κοινωνίας χωρίς ρατσισμό και 
προκαταλήψεις. 

Νέοι Έλληνες με ή χωρίς παρελθόν μετανάστευσης, ενώνουν 
τις δυνάμεις τους με πρόσφυγες για να δημιουργήσουν πο-
λυπολιτισμικές θεατρικές ομάδες στο κέντρο της Αθήνας και 
του Πειραιά. Στόχος είναι να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητα 
και η αγάπη των συμμετεχόντων για το θέατρο και τις τέχνες. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, δίνεται μεγάλη έμ-
φαση στη διαπολιτισμική ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των συμ-
μετεχόντων. Οι θεατρικές πρόβες αποτελούν μια μοναδική 
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή άνθρωποι από όλο τον κόσμο 
και να κοινωνικοποιηθούν σε ένα δημιουργικό περιβάλλον 
έξω από προσφυγικά camps. 

Το θέατρο αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για να προαχθεί η 
συντροφικότητα, διότι επιτρέπει με μοναδικό τρόπο στους 
ανθρώπους να ανοίγονται, να εκφράζονται και να επικοινω-
νούν, γεγονός που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχή 
κοινωνική συμπερίληψη και ενσωμάτωση. Υπό την καθοδή-
γηση επαγγελματιών ηθοποιών και σκηνοθετών οι θίασοι 
δημιουργούν θεατρικές παραστάσεις για να αναδείξουν την 
επιτυχημένη συνεργασία τους, να στείλουν ένα καθαρό μή-
νυμα ενάντια στον ρατσισμό και τις προκαταλήψεις και ως 
αντάλλαγμα λαμβάνουν μια γερή δόση αυτοπεποίθησης μέσα 
από το χειροκρότημα των θεατών.

The Theatre of Integration project utilizes the power of theatre 
to facilitate social inclusion and works towards a vision of Eu-
ropean society without racism and discrimination. 

Young Greeks, with or without a migrant past, come together 
with refugees to create multicultural theatre ensembles in the 
heart of Athens and Piraeus. The goal is to inspire in par-
ticipants a love for theatre and the arts and to further their 
collaboration and creativity. Throughout the procedure, great 
emphasis is set upon intercultural exchange between the par-
ticipants during rehearsals, as these provide a unique oppor-
tunity to come into contact with new cultures and to socialize 
in a creative environment outside of the refugee camps. 

Theatre is the ideal tool to further camaraderie, as it possess-
es a unique power to allow people to open up and express 
themselves, which is the cornerstone of social inclusion and 
integration. Guided by professional actors and directors, the 
ensembles create theatrical performances in order to highlight 
their successful collaboration, to send a loud and clear mes-
sage against racism and discrimination, and to build self-con-
fidence and a sense of collective accomplishment through the 
audience’s applause.
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Flying Duets is a personalized platform 
bringing actively together people with 
diverse social and cultural identities 
through art. It is an initiative to activate 
a process of constructive social 
"osmosis".

Flying Duets
ΒΑΣΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗ

Flying Duets
VASSIA VALKANIOTI

Το Flying Duets είναι μια εξατομικευμένη 
πλατφόρμα που φέρνει ενεργά κοντά 
ανθρώπους με ποικίλες κοινωνικές και 
πολιτιστικές ταυτότητες, μέσα από την 
τέχνη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία 
ενεργοποίησης μιας διαδικασίας 
εποικοδομητικής κοινωνικής «όσμωσης».

https://flyingduets.wordpress.com
www.facebook.com/vassia.valkanioti
www.youtube.com/channel/UCq5qHDgJEdeqah1caBHJ6iA
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Ανοίγοντας διάλογο ανάμεσα σε δύο άτομα κάθε φορά, μέσα 
σε ένα ξεχωριστό χώρο που επιτρέπει την ελεύθερη αλληλε-
πίδραση, πέρα από κοινωνικές νόρμες και άκαμπτα πλαίσια 
σκέψης. 

Μια προσπάθεια αμφισβήτησης προκατασκευασμένων από-
ψεων και προκαταλήψεων, μέσω αδιαμεσολάβητης ανθρώ-
πινης επαφής.

Μια απόπειρα κοινωνικής γεφύρωσης, μέσω ελεύθερης δια-
δικασίας συν-δημιουργίας, στα πλαίσια ενός δυναμικού και 
διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

Τα ντουέτα σχηματίζονται από άτομα, από διαφορετικό κοι-
νωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο. Διαφορετική κοινωνική θέση, 
εθνικότητα, πολιτισμικές αξίες και φυσικές ικανότητες. Δύο 
άνθρωποι που σπάνια έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν, 
να ανταλλάξουν απόψεις, να αλληλεπιδράσουν και να δη-
μιουργήσουν έναν «δεσμό», στη μέση καθημερινή ζωή, τους 
ρυθμούς που τη διέπουν, και στην παρούσα κοινωνικοπολι-
τική δομή.

Οι τακτικές συναντήσεις έχουν ευέλικτη φόρμα, βασίζονται 
στην εξερεύνηση της κίνησης και τον πειραματισμό ως βάση 
για μια διαδικασία μετασχηματιστικής μάθησης «μέσω του 
άλλου». Ως σημείο εκκίνησης για συνύπαρξη, επικοινωνία και 
από-κοινού δημιουργία.

Η πλατφόρμα έχει στόχο την ανοχή, κατανόηση και αποδοχή 
του εαυτού και του άλλου, στην ομαλή και εποικοδομητική 
επίλυση συγκρούσεων ή διαφωνιών, τη μη βίαιη επικοινωνία, 
την αφύπνιση του σώματος και την έκφραση μέσω κίνησης.

Opening up a dialogue between just two people at a time, 
within a distinctive space to freely interact beyond social 
norms and rigid mindframes.

Αn attempt to challenge preconceived views and prejudices, 
through unmediated human contact.

A chance to build social bridges, through a free process of 
co-creation, within a dynamic and constantly changing en-
vironment.

Duets are formed by individuals, from different strands of life 
and background; different social status, ethnicity, cultural val-
ues and physical abilities. Two people who rarely have the 
chance to meet, exchange views, interact and create a ‘bond’, 
in average everyday life, within the present societal structure 
and rhythms, and within the present sociopolitical structure.

The regular sessions have flexible format, are based on move-
ment exploration and experimentation, as the basis for trans-
formative learning "through the other"; as the departure point 
for coexisting, communicating and creating together. 

The platform aims to facilitate tolerance, understanding and 
acceptance both of self and the other, to promote smooth and 
constructive conflict resolution, non-violent communication, 
body reawakening and expression through movement.
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Information on program partners

Robert Bosch Stiftung
The Robert Bosch Stiftung is one of Europe’s largest foundations associated 
with a private company. In its charitable work, it addresses social issues at 
an early stage and develops exemplary solutions. To this purpose, it develops 
and implements its own projects. Additionally, it supports third-party 
initiatives that have similar goals. The Robert Bosch Stiftung is active in the 
areas of health, science, society, education, and international relations. Since 
it was established in 1964, the Robert Bosch Stiftung has invested more than 

1.4 billion euros in charitable work.

Goethe-Institut Thessaloniki
The Goethe-Institut Thessaloniki conveys a comprehensive image of 
Germany by providing information about cultural, social and political life 
in Germany. Since 1955 it promotes international cultural cooperation by 
organizing a broad variety of events. The Goethe-Institut Thessaloniki 
offers workshops and training seminars for teachers of German as a second 
language. Learning about German life and culture is an integral part of the 
language courses. It also provides an extensive examination program. The 
library serves as a resource for those interested in contemporary Germany 
and for those interested in teaching and studying German as a foreign 

language.

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

(German Association of Sociocultural Centers)
The Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. connects in Germany 
around six hundred sociocultural or community art centers in fifteen 
federal states. Its most important tasks are the coordination and support 
of the centers along with their public relations and representation in the 
political sphere. The networks on the federal state and national level ensure 
consultation, exchange and support for centers and initiatives already in 
existence and in development. The Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren e.V. is also active on a European level, e.g. as member of the 
“European Network of Cultural Centers” (ENCC).
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Information on program supporters

The John S. Latsis Public Benefit Foundation 
The John S. Latsis Public Benefit Foundation was established in 2005 with a 
mission of continuing the philanthropic legacy of the late Greek entrepreneur 
John S. Latsis and his dedication to societal development, with a particular 
focus on his homeland, Greece. The Foundation both designs and manages 
its own programmes and provides grants to nonprofit organisations, across a 
wide range of areas including education, arts & culture, science, health, social 
welfare and community development. An engaged philanthropy approach 
guides the Foundation's activities, whereby all work is done in close 
collaboration with civil society partners and key players within the relevant 
issue areas, in order to maximise social impact.

The Bodossaki Foundation
The Bodossaki Foundation is one of the most respected privately owned 
public-benefit organisations in Greece. It was established in 1972 by 
Prodromos - Bodossakis Athanassiades, who decided to donate his 
entire fortune in order to promote the provision of health care, equality 
of opportunity, education, scientific progress and the protection of the 
environment. The Bodossaki Foundation has deep knowledge of the 
non-profit sector in Greece and has managed since its inception more 
than €400m that has been spent placing great emphasis on decreasing 
inequality of opportunity; on contributing to the education of young people; 
on improving medical and research infrastructure and on promoting 
environmental protection. The Foundation also supports the work of NGOs 
that treat socially vulnerable groups and has lately set the strengthening of 
civil society as one of its primary objectives.  
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