
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νεολαίας  Αθήνας-Μπάμπεργκ Γερμανίας. 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ανταλλαγής Νέων  της πόλης της Αθήνας και της 

γερμανικής πόλης Μπάμπεργκ. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 16 νέοι και νέες από το Δήμο της 

Αθήνας που φοιτούν στο 18ο Γυμνάσιο Αθηνών και 14 νέοι από τη Βαμβέργη. Το πρόγραμμα τελεί 

υπό την αιγίδα του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου για την οικογένεια, την τρίτη ηλικία, τις 

γυναίκες και τη νεολαία (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) και 

πραγματοποιήθηκε  χάρη στη μεγάλη συμβολή του Ελληνογερμανικού Συλλόγου «Φιλαδέλφεια».  Ο 

σκοπός του προγράμματος ήταν όχι μόνο η καλύτερη γνωριμία μεταξύ των νέων , αλλά και η γνώση 

της κοινής ιστορίας των δυο λαών από την εποχή του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα μέχρι 

σήμερα. 

Στην πρώτη φάση του προγράμματος επισκέφθηκαν την Αθήνα από 28.03.2017 ως 03.04.2017 οι 

νέοι του Μπάμπεργκ, οι οποίοι έγιναν δεκτοί στο Παλαιό Δημαρχείο στην πλατεία Κοτζιά από την 

αντιδήμαρχο κ. Ηλιοπούλου. Ακολούθησε περίπατος στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και επίσκεψη 

στα παλαιά κρατητήρια της Κομανταντούρ στη οδό Κοραή. Την επόμενη πραγματοποιήθηκε 

εκδρομή στη μαρτυρική πόλη του Διστόμου και στους Δελφούς με αναφορά στη γερμανική κατοχή. 

Ακολούθησε επίσκεψη στις Μυκήνες και στο Ναύπλιο όπου οι νέοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

την πρώην  πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους και να ανακαλύψουν στην πόλη του Ναυπλίου τα 

ίχνη από την  εκεί παρουσία  των Βαυαρών και του Όθωνα. Άλλωστε η Βαμβέργη είναι η πόλη στην 

οποία αποσύρθηκε και πέθανε ο Όθωνας μετά την εκθρόνισή του  το 1862. 

Τέλος, οι νέοι σχημάτισαν μεικτές ομάδες εργασίας και συνέγραψαν συγκριτικές εργασίες πάνω σε 

θέματα δικής τους επιλογής, όπως η «Βαυαροκρατία στα ελληνικά και γερμανικά σχολικά 

εγχειρίδια», «Σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων», «Η καθημερινότητα των νέων σε Ελλάδα 

και Γερμανία» και «Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης». Η πρώτη συνάντηση ολοκληρώθηκε στους 

χώρους του «Ελληνογερμανικού Συλλόγου Φιλαδέλφεια». 

Οι νέοι από την Αθήνα ανταπέδωσαν την επίσκεψη των Μάιο (02.05. – 08.05.2017). Φιλοξενήθηκαν 

αντίστοιχα από τις οικογένειες των νέων που οι ίδιοι φιλοξένησαν στην Αθήνα. Έγιναν δεκτοί από 

τον 2ο Δήμαρχο της πόλης της Βαμβέργης κ. Λάνγκε, ενώ ξεναγήθηκαν στην πόλη και στα αξιοθέατά 

της. Είχαν επίσης την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικοσοσιαλιστικής 

Περιόδου  στη Νυρεμβέργη, καθώς και στην παλιά πόλη και το κάστρο της. Επίσης επισκέφθηκαν το 

κάστρο Πλάσενμπουργκ και τα παλιά σύνορα Δυτικής  και Ανατολικής Γερμανίας στο χωριό   

Mödlareuth. Στο Μπάμπεργκ είχαν επίσης την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την ιδιαίτερα 

δραστήρια Ελληνογερμανική Λέσχη, η οποία συνέβαλε και εκείνη στην επιτυχία του προγράμματος.   

Τέλος, ολοκλήρωσαν τη συγγραφή των εργασιών, τις οποίες είχαν επεξεργαστεί στο διάστημα 

μεταξύ των επισκέψεων. Τους νέους από την Αθήνα συνόδεψαν στο ταξίδι τους οι εκπαιδευτικοί Κ. 

Κοτσώνης (ΠΕ07) και Χρ. Χατζηκωνσταντινίδου (ΠΕ02). 


