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Έρευνα: Οι νζοι ρωτοφν του νζουσ 
 

Η ζρευνα «Οι νζοι ρωτοφν τουσ νζουσ» ςχεδιάςτθκε και διεξιχκθ από τθν 

νεανικι ομάδα MAKE USE που δραςτθριοποιείται ςτθ Λάριςα. Αφορμι για 

τθν ζρευνα ςτάκθκε θ κοινι διαπίςτωςθ των μελϊν τθσ ομάδασ ότι θ νεολαία 

τθσ πόλθσ μασ δεν εκπροςωπείται όπωσ κα ζπρεπε, ι δεν εκπροςωπείται 

κακόλου, ςτο δθμόςιο λόγο και ότι οι αποφάςεισ για τθν ίδια και τον 

κοινωνικό τθσ ρόλο λαμβάνονται εριμθν τθσ. Συνζταξε λοιπόν και διζνειμε 

θλεκτρονικά ζνα ερωτθματολόγιο με ςτόχο να γίνουν περιςςότερο 

κατανοθτζσ οι ςυνκικεσ και οι λόγοι τθσ απουςίασ των νζων τθσ Λάριςασ από 

δράςεισ που βαςίηονται, και ενιςχφουν ταυτόχρονα, τθ ςφγχρονθ δθμοκρατία. 

Στο ερωτθματολόγιο ανταποκρίκθκαν 180 νζοι και νζεσ θλικίασ 16 ζωσ 30 

ετϊν από τθν περιοχι τθσ Λάριςασ. Η ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων 

ζγινε ςε δυο κφριεσ φάςεισ: (α) Απρίλιοσ - Μάιοσ 2019, (β) Δεκζμβριοσ 2019 – 

Φεβρουάριοσ 2020. Η ζρευνα ακολουκεί επιςτθμονικι μεκοδολογία και 

ςυνδυάηει ςτοιχεία τόςο ποςοτικισ όςο και ποιοτικισ κοινωνικισ 

διερεφνθςθσ. Για τθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων εφαρμόςτθκε θ 

μζκοδοσ δειγματολθψίασ τθσ χιονοςτιβάδασ (snowball sampling).  

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι, λόγω μικροφ ςχετικά πλθκυςμοφ ερωτϊμενων 

και δειγματολθψίασ, τα αποτελζςματά τθσ δεν πρζπει να γενικευτοφν αλλά 

μποροφν, με ςχετικι αςφάλεια, να αποτυπϊςουν τισ τάςεισ τθσ ςθμερινισ 

νεολαίασ τθσ Λάριςασ γφρω από ςυγκεκριμζνα κζματα. 
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Σε ποια θλικιακι ομάδα ανικεισ; 

 

 

Κατά τθ διάρκεια των πρϊτων θμερϊν τθσ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ, 

απουςίαηαν ςθμαντικά εκπρόςωποι τθσ θλικιακισ ομάδασ 16-18 ετϊν. Η 

ομάδα απευκφνκθκε ςε κακθγθτζσ φροντιςτθρίων τθσ πόλθσ 

(πολλαπλαςιαςτζσ) που ενθμζρωςαν τουσ μακθτζσ τθσ Γ’ Λυκείου για το 

ερωτθματολόγιο και τθν προαιρετικι ςυμπλιρωςι του. 

Ζτςι ςυγκεντρϊκθκαν 69 ερωτθματολόγια από τθν ομάδα 16-18 ετϊν, 42 από 

τθν ομάδα 19-22 ετϊν, 52 από τθν ομάδα 23-26 ετϊν και 17 από τθν ομάδα 

27-30 ετϊν. 

 

Έχεισ ςυμμετάςχει ποτζ ςε ομάδα που αςχολείται με κζματα 

δθμοκρατίασ και ανάπτυξθσ τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ ςε τοπικό 

επίπεδο; 

Θεωροφμε ότι τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου είναι μια πολιτικι 

πράξθ. Μικρισ κλίμακασ, κακϊσ απαιτεί ελάχιςτο χρόνο και δζςμευςθ, αλλά, 

ουςιαςτικά πολιτικι κακϊσ τόςο το αντικείμενό τθσ όςο και θ μεκοδολογία 

τθσ αφοροφν τθ δθμοκρατία. Υποκζτουμε λοιπόν, ότι θ πλειοψθφία του 

πλθκυςμοφ που ςυμπλιρωςε το ερωτθματολόγιο αποτελείται από ενεργά 

νεαρά άτομα.  

38,30%

23,30%

28,90%

9,40%

16-18 ετϊν

19-22 ετϊν

23-26 ετϊν

27-30 ετϊν
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Με αυτό τον τρόπο εξθγείται ίςωσ θ πολφ χαμθλόσ δείκτθσ (12,8%) 

ανταπόκριςθσ ςτθν επιλογι «Όχι και δεν με ενδιαφζρει» ςε ςχζςθ με τθ 

ςυμμετοχι ςε ενεργζσ ομάδεσ. Στθν πραγματικότθτα, το ποςοςτό αυτό είναι 

πολφ μεγαλφτερο. 

 

 

 

Το πιο ςθμαντικό ίςωσ εφρθμα τθσ ερϊτθςθσ είναι οι 108 επιλογζσ «Όχι αλλά 

κα ικελα», που δείχνει ότι ςτθ νεολαία τθσ Λάριςασ υπάρχει η δυναμική για 

ςυμμετοχή ςε ομάδεσ που αςχολοφνται με τθ δθμοκρατία και τθν ιδιότθτα 

του πολίτθ.  

 

 

12,80%

60,60%

3,90%

23,33%

Όχι και δεν με ενδιαφζρει

Όχι, αλλά κα ικελα

Ναι, αλλά δεν κα ξαναςχολθκϊ

Ναι και ςυνεχίηω να ενδιαφζρομαι
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Ποια είναι τα ηθτιματα για τα οποία ανθςυχείσ περιςςότερο; 

(μζχρι 3 επιλογζσ) 

Ο πλθκυςμόσ τθσ ζρευνασ (άτομα θλικίασ 16 ζωσ 30 ετϊν) αποτελείται από 

μακθτζσ, φοιτθτζσ, εργαηόμενουσ, απαςχολοφμενουσ και ανζργουσ. Μεγάλο 

ποςοςτό ζχει άμεςθ ςχζςθ με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα (Γενικό και Τεχνικό 

Λφκειο, Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα) και τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ, 

και ακόμα ζνα πολφ μεγάλο ποςοςτό ζρχεται ςε επαφι με τθν αγορά 

εργαςίασ. 
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5

65
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51

84
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95

Υγεία

Προςωπικι ανεξαρτθςία

Εγκλθματικότθτα

Σχζςεισ

Στζγθ

Περιβάλλον

Τζχνεσ και πολιτιςμόσ

Πολιτικι κατάςταςθ

Μεταναςτευτικι/προςφυγικι κρίςθ

Εκπαιδευτικό ςφςτθμα

Οικονομικι κρίςθ

Εργαςία
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Ωσ μεγαλφτερα προβλιματα κρίνονται θ εργαςία (52,8%) και θ εκπαίδευςθ 

(46,7%)1. Δεν είναι ιδιαίτερα ενκαρρυντικό εφρθμα, τα δυο ςυςτιματα που 

ζχουν ςχεδιαςτεί για τισ ανάγκεσ εκπαίδευςθσ και επαγγελματοποίθςθσ τθσ 

νεολαίασ (Εκπαιδευτικό Σφςτθμα, Αγορά Εργαςίασ) να κεωροφνται τα 

μεγαλφτερα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι νζοι. Αξίηει να αναφερκεί 

επίςθσ, ότι θ δυςαρζςκεια από τθν κατάςταςθ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν 

αγορά εργαςίασ οδθγεί τουσ νζουσ ςτο εξωτερικό ι ςε μεγαλφτερεσ ελλθνικζσ 

πόλεισ, ςυμβάλλοντασ ςτο τοπικό brain drain.  

Ακολουκοφν το περιβάλλον (36,1%), θ οικονομικι κρίςθ (31,1%), θ 

μεταναςτευτικι/προςφυγικι κρίςθ (28,3%), θ υγεία (26,7%), θ πολιτικι 

κατάςταςθ (20,6%), οι τζχνεσ και ο πολιτιςμόσ (17,2%). 

Εντφπωςθ δθμιουργεί το γεγονόσ ότι θ εγκλθματικότθτα επελζγθ από το 

12,2% των ερωτϊμενων (ςτθν 9θ κζςθ), τθν ίδια ςτιγμι που ςτο δθμόςιο 

διάλογο γίνεται ςυνεχισ αναφορά ςε φαινόμενα ανομίασ και 

παραβατικότθτασ που αφοροφν τόςο τθ νεολαία όςο και το γενικό πλθκυςμό.  

  

Ποια από τα παρακάτω εμποδίηουν κατά τθ γνώμθ ςου τθν ενεργι 

ςυμμετοχι των νζων ςε τοπικζσ δράςεισ ςχετικζσ με τθ 

δθμοκρατία και τθν ιδιότθτα του πολίτθ;                                       

(μζχρι 3 επιλογζσ) 

Η «πεποίκθςθ ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει ακόμα κι αν ςυμμετζχω» 

ςυγκεντρϊνει τισ περιςςότερεσ απαντιςεισ (60,6%) και αποτυπώνει μια 

ιςχυρή τάςη ματαίωςησ ςτθ νεολαία τθσ πόλθσ.  

 

                                                           
1 Οικουμενικι Διακιρυξθ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (OHCHR): 

Άρκρο 23.1. Κακζνασ ζχει το δικαίωμα να εργάηεται και να επιλζγει ελεφκερα το επάγγελμά του, να ζχει 

δίκαιεσ και ικανοποιθτικζσ ςυνκικεσ δουλειάσ και να προςτατεφεται από τθν ανεργία. 

Άρκρο 26.1 Κακζνασ ζχει δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ. Η εκπαίδευςθ πρζπει να παρζχεται δωρεάν, 

τουλάχιςτον ςτθ ςτοιχειϊδθ και βαςικι βακμίδα τθσ. Η ςτοιχειϊδθσ εκπαίδευςθ είναι υποχρεωτικι. Η 

τεχνικι και επαγγελματικι εκπαίδευςθ πρζπει να εξαςφαλίηεται για όλουσ. Η πρόςβαςθ ςτθν ανϊτατθ 

παιδεία πρζπει να είναι ανοικτι ςε όλουσ, υπό ίςουσ όρουσ, ανάλογα με τισ ικανότθτεσ τουσ.  

Άρκρο 26.2. Η εκπαίδευςθ πρζπει να αποβλζπει ςτθν πλιρθ ανάπτυξθ τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ και 

ςτθν ενίςχυςθ του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των κεμελιακϊν ελευκεριϊν. Πρζπει να 

προάγει τθν κατανόθςθ, τθν ανεκτικότθτα και τθ φιλία ανάμεςα ςε όλα τα ζκνθ και ςε όλεσ τισ φυλζσ και τισ 

κρθςκευτικζσ ομάδεσ, και να ευνοεί τθν ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων των Ηνωμζνων Εκνϊν για τθ 

διατιρθςθ τθσ ειρινθσ). 



 

6 
 

 

Σε ςυνδυαςμό με τθν επιλογι «Καχυποψία ςε ςχζςθ με τουσ διοργανωτζσ 

τουσ» (31,1%), δθμιουργείται μια κατάςταςθ όπου οι νζοι τθσ Λάριςασ 

φαίνεται να αντιμετωπίηουν τισ ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ ωσ μθ 

αποτελεςματικζσ ςτθν κακθμερινι ηωι τουσ ι/και υποκινοφμενεσ από 

άτομα/ςυλλγικότθτεσ που ζχουν διαφορετικζσ προςδοκίεσ. 

1

1

1

1

35

16

44

109

27

11

15

78

56

108

Αδιαφορία

Λανκαςμζνα ερεκίςματα από ΜΜΕ

Κίνθτρο

Απροκυμία

Ο ατομικιςμόσ

Δεν αιςκάνομαι ότι απευκφνονται ςε μζνα και τισ ανάγκεσ 
μου

Ζλλειψθ χρόνου

Πεποίκθςθ ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει ακόμα κι αν 
ςυμμετζχω

Προςωπικι αναςφάλεια

Ζλλειψθ κοινωνικϊν ςχζςεων/φίλων

Ζλλειψθ εμπειριϊν, δεξιοτιτων

Ζλλειψθ εκπαίδευςθσ ςε ςχζςθ με τουσ δθμοκρατικοφσ 
κεςμοφσ

Καχυποψία ςε ςχζςθ με τουσ διοργανωτζσ τουσ

Ζλλειψθ ενθμζρωςθσ
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Η «ζλλειψθ ενθμζρωςθσ» (60%) και θ «ζλλειψθ εκπαίδευςθσ ςε ςχζςθ με του 

δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ» (43,3%) κα μποροφςαν να αντιμετωπιςτοφν ςχετικά 

εφκολα μζςα από δράςεισ φορζων (πχ τοπικι αυτοδιοίκθςθ, εκπαιδευτικά 

προγράμματα), τθ ςτιγμι που θ «ζλλειψθ χρόνου» (44%) απαιτεί δομικζσ 

κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ αλλαγζσ ςτθν ελλθνικι κοινωνία. 

Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ ζδινε τθν επιλογι 

ςτουσ ερωτϊμενουσ να προςκζςουν κάποιον επιπλζον λόγο (επιλογι “other”) 

για τθ μθ ςυμμετοχι των νζων ςε τοπικζσ δράςεισ ςχετικζσ με τθ δθμοκρατία 

και τθν ιδιότθτα του πολίτθ. Σε αυτό το πλαίςιο λοιπόν προςτζκθκαν οι 

απαντιςεισ: «απροκυμία», «κίνθτρο» (ερμθνεφεται ωσ ζλλειψθ κινιτρου), 

«λανκαςμζνα ερεκίςματα από τα ΜΜΕ» και «αδιαφορία».   

 

Ποιο από τα παρακάτω κα διευκόλυνε τθν ενεργι ςυμμζτοχθ ςου 

ςε τοπικζσ δράςεισ και ομάδεσ ςχετικζσ με τθ δθμοκρατία και τθν 

ανάπτυξθ τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ; (μζχρι 2 επιλογζσ) 

Η «ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ για ςχετικζσ δράςεισ» ςυγκεντρϊνει τισ 

περιςςότερεσ επιλογζσ (43,9%), επιβεβαιϊνοντασ και ιςχυροποιϊντασ τθν 

τάςθ που αποτυπϊκθκε ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ (εμπόδιο ςτθν ενεργι 

ςυμμετοχι των νζων θ ζλλειψθ ενθμζρωςθσ). Παρόμοια επιβεβαίωςθ (και 

ιςχυροποίθςθ τθσ τάςθσ) δείχνει και θ επιλογι «δωρεάν εκπαιδευτικζσ 

δράςεισ ςχετικά με τθ δθμοκρατία και τθν ιδιότθτα του πολίτθ» (35%) κακϊσ 

ςυνδζεται επίςθσ με τθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ. 

Διατθρϊντασ κάποιεσ επιφυλάξεισ για τθν ορκότθτα τθσ ερμθνείασ, θ ομάδα 

MAKE USE, αντιμετϊπιςε τισ υπόλοιπεσ τρεισ απαντιςεισ («θ λειτουργία ενόσ 

κζντρου νεότθτασ από τουσ νζουσ για τουσ νζουσ» 34,4%, «θ φπαρξθ μιασ 

ανοιχτισ ομάδασ ςυνομθλίκων…» 41,7% και «κάτι που κα άλλαηε τθν 

αρνθτικι πεποίκθςθ…» 30,6%) ςτο ίδιο πλαίςιο, κεωρϊντασ ότι οι νζοι κα 

επικυμοφςαν να ςυμμετζχουν ςε κάτι που δθμιουργοφν οι ίδιοι μαηί με τουσ 

ςυνομθλίκουσ τουσ και που απευκφνεται τθν ίδια ςτιγμι ςτουσ ςυνομθλίκουσ 

τουσ. Δθλαδι, οι νζοι τη Λάριςασ δείχνουν να θζλουν να πάρουν την 

κατάςταςη ςτα χζρια τουσ, ςυμμετζχοντασ ςε κάτι που δημιουργείται από 

τουσ ίδιουσ ϊςτε να μθν υπάρχει καχυποψία και που καλφπτει τισ δικζσ τουσ 

ανάγκεσ και όχι αυτζσ που ορίηονται από άλλουσ (διαφορετικζσ θλικιακζσ 

ομάδεσ, φορείσ εξουςίασ, διαμορφωτζσ κοινισ γνϊμθσ κλπ). 
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Έχεισ τθν ευκαιρία να αλλάξεισ κάτι ςτθν πόλθ ςου. Ποιο είναι 

αυτό; 

Η ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ είχε προαιρετικό χαρακτιρα, ιταν ανοιχτι (δθλαδι 

κάκε ερωτϊμενοσ είχε ςτθ διάκεςι του το χϊρο να εκφραςτεί ελεφκερα) και 

ζλαβε 113 απαντιςεισ. 

1

1

55

79

75

63

62

Θα πρζπει με κάποιο τρόπο να κάνουν τουσ νζουσ να 
ενδιαφερκοφν για τθ δθμοκρατία και τθν αξία τθσ 

προςωπικισ τουσ πεποίκθςθσ

Ο κακζνασ μασ (βάηω  και τον εαυτό μου μζςα) κα πρζπει 
να φφγει απο τθ λογικι ότι κάποιοι τον εκπροςωποφν 

γιατί ζτςι γίνεται πακθτικόσ δζκτθσ πολλϊν καταςτάςεων 
και για αυτό όλοι μασ πλζον δεν είμαςτε τόςο (ι 

κακόλου) ενεργοί 

Κάτι που κα άλλαηε τθν αρνθτικι πεποίκθςθ που ζχω για 
τζτοιου είδουσ δράςεισ και πρωτοβουλίεσ

Η ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ για ςχετικζσ δράςεισ

Η φπαρξθ μια ανοιχτισ ομάδασ ςυνομθλίκων που 
αςχολείται με κζματα ςχετικά με τθ δθμοκρατία και τθν 

ιδιότθτα του πολίτθ

Δωρεάν εκπαιδευτικζσ δράςεισ ςχετικζσ με τθ δθμοκρατία 
και τθν ιδιότθτα του πολίτθ

Η λειτουργία ενόσ κζντρου νεότθτασ από τουσ νζουσ για 
τουσ νζουσ
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Πολλζσ απαντιςεισ αφοροφν τθν κουλτοφρα των Λαριςαίων ςε ςχζςθ με τθν 

οδθγικι ςυμπεριφορά, αλλά και τισ υποδομζσ τθσ πόλθσ, που δεν επιτρζπει 

ςε πεηοφσ, ποδθλάτεσ και άτομα με αναπθρία τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι ςτθ ηωι 

τθσ πόλθσ. Επίςθσ, πολλζσ αναφορζσ γίνονται για τθν κουλτοφρα διαχείριςθσ 

των απορριμμάτων, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν αντιμετϊπιςθ 

των αδζςποτων ηϊων. 

Αυτό που φαίνεται να ςυγκεντρϊνει πολλζσ απαντιςεισ είναι θ δθμιουργία 

χϊρων ζκφραςθσ, ςυνεφρεςθσ και ςυμμετοχισ των νζων (πχ Κζντρο 

Νεότθτασ, πάρκα, αξιοποίθςθ κτιρίων και δθμόςιων χϊρων κλπ). Δθλαδι, οι 

νζοι τθσ Λάριςασ δείχνουν να αποηθτοφν χϊρουσ επικοινωνίασ και 

αλλθλεπίδραςθσ τουσ οποίουσ κα μποροφν να  διαμορφϊνουν οι ίδιοι. 

Τζλοσ, αν και το ερωτθματολόγιο ξεκίνθςε να ςυμπλθρϊνεται αρκετοφσ μινεσ 

πριν τθ δθμόςια ανακοίνωςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Νζων από το Διμο 

Λαριςαίων, ςε αρκετζσ απαντιςεισ αναφζρεται θ ανάγκθ ςφςταςθσ ενόσ 

άτυπου ι τυπικοφ ςυμβουλίου νεολαίασ που κα ςυνδιαμορφϊνει τθ λιψθ 

αποφάςεων ςε τοπικό επίπεδο. 

Κάποιεσ ενδεικτικζσ απαντιςεισ: 

«Ανζγερςθ και διάκεςθ περιςςότερων πολιτιςτικών χώρων και χώρων 

ςυνάντθςθσ και ςυηιτθςθσ των νζων» 

«Ενεργοποίθςθ του δθμοςίου χώρου και ςυμπεριλθπτικότθτα» 

«Φτθνότερα μζςα μαηικισ μεταφοράσ» 

«….αυτι θ πόλθ είναι διάςθμθ για τον καφζ τθσ, δεν ξζρω αν ο διμοσ κα 

μποροφςε να εκμεταλλευτεί με κάποιο τρόπο (νομοκετικό) το άνοιγμα 

κάποιασ καινοφριασ καφετζριασ, τφπου το 5% από κάκε καφετζρια κα 

πθγαίνει εκεί για ςτζγαςθ προςφφγων, για οικονομικι ενίςχυςθ ςε κάποιο 

φεςτιβάλ, για δωρεάν μακιματα ςε νζουσ (και όχι μόνο) κλπ» 

«Να απολυμάνω τθ ςκατζνια μυρωδιά τθσ κουτςουλουγραςίασ από τισ 

πλατείεσ» 

«Να παίρνουν τουσ νζουσ ςτα ςοβαρά και να δίνουν βάςθ για το μζλλον» 

 

 

  



 

10 
 

Λίγα λόγια για τθν ομάδα MAKE USE 

Αφορμι για τθ ςφςταςθ τθσ ομάδασ ςτάκθκε ζνα τριετζσ ςχζδιο κινθτικότθτασ 

νζων με τίτλο “Generation Europe: Young Democracy in Action” που υλοποιεί 

το ΣΜουΘ ςε ςυνεργαςία με τουσ οργανιςμοφσ Roots & Routes Cologne 

(Γερμανία/Κολωνία) και Centro di Creazione e Cultura  (Ιταλία/Φλωρεντία). Το 

ςυγκεκριμζνο ςχζδιο ςυγχρθματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Erasmus+ και τον οργανιςμό ΙΒΒ e.V. (Γερμανία/Ντόρτμουντ) που ςυντονίηει 

περιςςότερουσ από τριάντα οργανιςμοφσ νεολαίασ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ 

για τθν ενεργοποίθςθ των νζων ςε κζματα δθμοκρατίασ και ιδιότθτασ του 

πολίτθ. 

Στισ πρϊτεσ ςυναντιςεισ τθσ (φκινόπωρο 2018) θ ομάδα υποςτθρίχτθκε από 

το Κζντρο Κοινότθτασ και τθν Αντιδθμαρχία Κοινωνικισ Πολιτικισ του Διμου 

Λαριςαίων ενϊ ςτθν επόμενθ φάςθ υποςτθρίχτθκε από τθν Αντιδθμαρχία 

Πολιτιςμοφ και Επιςτθμϊν του Διμου Λαριςαίων. 

Μζχρι ςτιγμισ, θ ομάδα MAKE USE ζχει ταξιδζψει ςτθ Φλωρεντία 

(Νοζμβριοσ-Δεκζμβριοσ 2018), ζχει ςτείλει εκπροςϊπουσ τθσ ςε εκπαιδεφςεισ 

ςτθ Βαϊμάρθ (Σεπτζμβριοσ 2018) και το Μπίλεφελντ (Μάρτιοσ 2019 και 

Φεβρουάριοσ 2020)  τθσ Γερμανίασ, κα ταξιδζψει ςτθν Κολωνία (Ιοφνιοσ-

Ιοφλιοσ 2020), κα ςυμμετάςχει ςε διεκνζσ ςυνζδριο νεολαίασ ςτο 

Στραςβοφργο (Οκτϊβριοσ 2020), ενϊ ζχει οργανϊςει ιδθ μια διεκνι 

ςυνάντθςθ νζων ςτθ Λάριςα (Ιοφνιοσ-Ιοφλιοσ 2019). 

Σε τοπικό επίπεδο, θ ομάδα ςυναντιζται τακτικά και ςχεδιάηει τοπικζσ 

δράςεισ και παρεμβάςεισ με γνϊμονα τθν ενεργοποίθςθ των ςυνομθλίκων ςε 

κζματα δθμοκρατίασ και ιδιότθτασ του πολίτθ (ζρευνεσ, περιβάλλον, 

προςφυγικό, ςχζςεισ φφλων, αδζςποτα ηϊα, κλπ). 

Για τθν ολοκλιρωςθ και ανάλυςθ τθσ εν λόγω ζρευνασ, θ ομάδα MAKE USE 

ςυγχρθματοδοτικθκε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μζςω του προγράμματοσ Solidarity 

Corps. 

Φορζασ υλοποίθςθσ ςχεδίου  
 
 

 

Συγχρθματοδότθςθ 

  
Σε ςυνεργαςία με 

 
 


