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EIΣΑΓΩΓΗ

Μια αλλαγή είναι αναγκαία τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Διανύουμε τον 7ο χρόνο 

οικονομικής δυσπραγίας και κρίσης κοινωνικών και πολιτικών αξιών, με κάποια από τα πιο 

λαμπρά νεαρά μυαλά αυτής της χώρας να την εγκαταλείπουν αναζητώντας ένα καλύτερο 

μέλλον στο εξωτερικό, και όσους μένουν πίσω αντιμέτωπους με δυσθεώρητες προκλήσεις 

και μνημειώδεις δυσκολίες τις οποίες καλούνται να υπερπηδήσουν με ελάχιστη καθοδήγηση 

και εμπειρία. Ναι, τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, έχουμε ανάγκη ηγετικές φυσιογνωμίες 

που θα οδηγήσουν τη νέα γενιά σε ένα καλύτερο μέλλον, θα υποστηρίξουν τα δικαιώματά 

της, θα ανοικοδομήσουν την οικονομία και θα καταστούν ισόβαθμοι μέτοχοι του σύγχρονου 

παγκόσμιου στερεώματος.

Εμείς στο PeaceJam Greece πιστεύουμε ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός και 

πραγματοποιήσιμος. Συνδυάζοντας τις δοκιμασμένες πρακτικές και την εμπειρία των 

κορυφαίων στον τομέα τους, με σύγχρονες Αμερικανικές εκπαιδευτικές πολιτικές 

αποσκοπούμε στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευσυνειδησίας και των εννοιών της ευθύνης και 

της συμμετοχικότητας. Μέσω του  PeaceJam Greece Youth Leadership Conference καταφέραμε 

να φέρουμε 300 νέους σε επαφή με κόσμους που είναι κατά τ’ άλλα δυσπρόσιτοι σε έφηβους 

μαθητές: τους δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστούν με επικεφαλής μη κερδοσκοπικών 

οργανώσεων τοπικού αλλά και παγκοσμίου μεγέθους για την πραγματοποίηση δράσεων 

κοινωφελούς χαρακτήρα, μπόρεσαν να λάβουν συμβουλές και μαθήματα ζωής από ηγετικές 

φιγούρες του επιχειρηματικού, αθλητικού και επιστημονικού τομέα μέσω δυναμικών και 

αλληλεπιδραστικών workshops, και το πιο σημαντικό, είχαν τη δυνατότητα να συναντήσουν 

από κοντά, να συνομιλήσουν και να εμπνευστούν από μία φυσιογνωμία παγκόσμιας 

ακτινοβολίας όπως είναι ο Αργεντινός Νομπελίστας Ειρήνης Adolfo Perez Esquivel, που 

αποτέλεσε τον επίτιμο προσκεκλημένο του συνεδρίου.
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PEACE JAM GREECE YOUTH LEADERSHIP CONFERENCE

Στα πλαίσια των παραπάνω και μιας διαφορετικής αντίληψης όσον αφορά στην προσέγγιση 

της εκπαίδευσης των νέων, διοργανώσαμε στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2018 το πρώτο μαθητικό 

συνέδριο PeaceJam στην Ελλάδα, το οποίο και έλαβε τον τίτλο PeaceJam Greece Youth Leader-

ship Conference. Κεντρικός προσκεκλημένος και βασικός ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο 

στενός συνεργάτης του PeaceJam επί 20 και πλέον σειρά ετών Νομπελίστας Ειρήνης Adolfo 

Perez Esquivel. 

Ο Adolfo Perez Esquivel βραβεύθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1980 για την θαρραλέα του 

υπεράσπισή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αργεντινή. Η Διεθνής Αμνηστία τον τίμησε 

με τον τίτλο “Prisoner of the Υear” το 1978. Είναι καλλιτέχνης και εργάζεται ως καθηγητής 

αρχιτεκτονικής στο Μπουένος Άιρες. Σήμερα, μάχεται για την ακύρωση του χρέους στις χώρες 

του τρίτου κόσμου, ενώ παράλληλα ξεκίνησε την πρωτοβουλία “Peace Villages”, παρέχοντας 

επαγγελματική κατάρτιση σε νέους με ανάγκη. Αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές φιγούρες 

της Αργεντινής του τελευταίου αιώνα στον τομέα του ακτιβισμού και των ατομικών και 

πολιτικών δικαιωμάτων. Παρά τα 86 του χρόνια μέχρι και σήμερα παραμένει εξίσου δυναμικός 

και μάχιμος με τον κατά πολύ νεότερο εαυτό του που κάποτε αντιμετώπισε κατά μέτωπο το 

δικτατορικό καθεστώς της χώρας του, και εξακολουθεί να επιδεικνύει την πυγμή κάποιου 

που δεν τον λύγισαν ούτε τα βασανιστήρια ούτε οι εκβιασμοί. Είναι ένας άνθρωπος που 

εξακολουθεί να αγαπά τη ζωή με το πάθος του ατόμου που κάποτε αντίκρισε το τέλος καθοδόν 

προς την εκτέλεση του μέσω μιας ‘πτήσης θανάτου’ αλλά παρόλα αυτά έζησε για να δει πολλές 

μέρες ακόμη. 
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Ο κύριος Esquivel παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του κοντά στους νέους ανθρώπους, 

και κατορθώνει να γεφυρώνει τη διαφορά ηλικίας που τον διακρίνει από τους συμμετέχοντες 

των συνεδρίων του PeaceJam με την ενέργεια και τη μεταδοτικότητά του.

Ωστόσο, πέρα από τις συναντήσεις και την αλληλεπίδραση με τον Νομπελίστα, οι 

συμμετέχοντες μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκτεθούν και σε ποικίλες άλλες επιρροές κατά 

τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου. Το Σάββατο τα παιδιά συμμετείχαν σε διαφορετικά 

Community Service Workshops, ήτοι βιωματικά σεμινάρια σχεδιασμένα και εκτελεσμένα από 

κοινωφελείς οργανώσεις, που αποσκοπούσαν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και στην 

εμπέδωση της κοινωνικής ευθύνης και της ανάγκης της συμμετοχής όλων μας στα κοινά. 

Ενδεικτικά αναφέρεται, πως οι συμμετέχοντες βγήκαν στους δρόμους για να πουλήσουν 

το περιοδικό αστέγων ‘Σχεδία’ μαζί με μέλη της ομώνυμης οργάνωσης, περιόρισαν βασικές 

αισθήσεις τους όπως η όραση και η ακοή σε παιχνίδια προσομοίωσης που στόχο είχαν την 

κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν άτομα με μειωμένες πνευματικές ή κινητικές 

ικανότητες με την καθοδήγηση των μελών της οργάνωσης Best Buddies Ελλάδας, και ένωσαν 

τις δυνάμεις τους με τις οργανώσεις MDA Hellas, Coco Mat και τον καλλιτέχνη Μάριο Σεντούκα 

προκειμένου να δημιουργήσουν παρέα με άτομα με κινητικά προβλήματα ένα έργο τέχνης 

που να αντικατοπτρίζει τα 10 παγκόσμια προβλήματα που χρήζουν άμεσης δράσης και 

αντιμετώπισης. Άλλες οργανώσεις που οργάνωσαν βιωματικές δράσεις εκείνη την πρώτη μέρα 

σου συνεδρίου αποτέλεσαν το Make a Wish Ελλάδας, το ΚΕΘΕΑ, η οργάνωση Άρσις, αλλά και 

ανεξάρτητα άτομα όπως η κυρία Μυρσίνη Μυριβήλη, αντιδήμαρχος Αθηνών στον τομέα του 

αστικού περιβάλλοντος, και η κυρία Σοφία Κωστή, διευθύντρια της οργάνωσης Analytix που 

προΐσταται του κοινωφελούς έργου Learnbag Project.

Ο κύκλος των σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δράσεων του συνεδρίου ολοκληρώθηκε την 

Κυριακή για τους συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στα Community Leadership Workshops. 

Εδώ, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που έχουν διακριθεί ο 

καθένας στον ενδεδειγμένο τομέα του, είτε αυτός αποτελεί τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, 

του αθλητισμού, της υγείας, ή ακόμη και της πολιτικής ή των ανθρωπιστικών δράσεων. 
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Με ειλικρίνεια, αμεσότητα και σε πολλές περιπτώσεις χιούμορ αυτοί οι ηγέτες της σύγχρονης 

ζωής απευθύνθηκαν στα παιδιά θίγοντας μείζονα ζητήματα του μοντέρνου κόσμου τα οποία 

απασχολούν σημαντικά τους νέους. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτέλεσε η διάλεξη της κυρίας Δέσποινας Αναστασίου, Προέδρου 

Κεντρικής Ευρώπης της εταιρείας Dow Chemicals η οποία μίλησε στα παιδιά για τη δική της 

εμπειρία ως νέα γυναίκα στον κόσμο των επιχειρήσεων και της ηγεσίας, συμβουλεύοντας και 

προτρέποντάς τα να ακολουθήσουν το δικό τους μονοπάτι προκειμένου να αποτελέσουν τους 

ηγέτες του αύριο. 

Ακόμη, η κυρία Μαρία Σωτηροπούλου η οποία βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2017 ως 

μέλος του κινήματος Intl’Campaign to Abolish Nuclear Warfare, ανέλυσε στα παιδιά τη σημασία 

των προσπαθειών της οργάνωσης ICAN για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων 

μαζικής καταστροφής, την ανάγκη για καθαρή ενέργεια, και τα κάλεσε να στηρίξουν το κίνημα 

υπογράφοντας ένα ψήφισμα του ΟΗΕ που αιτείται την παγκόσμια εκεχειρία σύμφωνα με το 

αρχαίο Ολυμπιακό ιδεώδες. Σημειωτέον αυτή αποτελεί μια πρωτοβουλία η οποία ουδόλως δεν 

έχει περάσει απαρατήρητη διεθνώς, και μάλιστα το Σκωτσέζικο κοινοβούλιο αναφέρθηκε σε 

αυτή στην ημερήσιά διάταξη του και χαιρέτησε την κίνηση των συμμετεχόντων του PeaceJam 

σαν μια πολύ σημαντική κοινωνική και πολιτική δράση. 

Ακόμη, η Παραολυμπιονίκης κυρία Δήμητρα Κοροκίδα μίλησε στα παιδιά για τη σημασία της 

ενσωμάτωσης ατόμων με κινητικά προβλήματα σε όλα τα επίπεδα της σύγχρονης ζωής και 

την πάταξη του ρατσισμού, οι κυρίες Χριστίνα Ζαρκαδούλα και Βαρβάρα Κονδύλη από τη 

διεθνή οργάνωση Health Literacy Lab επιχείρησαν να αντιστρέψουν πιθανές αναχρονιστικές 

αντιλήψεις για την υγεία και τη σημασία που διαδραματίζει το περιβάλλον στο ευ ζην καθενός 

από εμάς, η κυρία Ζέφη Δημαδάμα, Ιδρύτρια του Circle of Inspiring Women for a Sustainable 

Future, αναφέρθηκε στη σημασία της ισότητας των δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις πολιτικής, 

κοινωνικής και οικονομικής ζωής… Όπως γίνεται κατανοητό, τα θέματα ήταν ποικίλα και 

ανεξαιρέτως άκρως ενδιαφέροντα, θίγοντας ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα και καλώντας τους 

νέους σε δράση.
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Ωστόσο, πλάι σε όλες τις εκπαιδευτικές εμπειρίες που παρατέθηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή, 

αξίζει να υπογραμμιστεί και κάτι τελευταίο, εξίσου καίριας σημασίας: το PeaceJam Greece 

Youth Leadership Conference αποτέλεσε μία εκπληκτική εμπειρία για όλους ανεξαιρέτως 

τους συμμετέχοντες. Τόσο οι εκπρόσωποι των οργανώσεων όσο και οι διάφοροι ομιλητές των 

workshops αλλά και ο ίδιος ο κύριος Esquivel έκαναν εξαιρετικά θετικά σχόλια μετά το πέρας 

των δραστηριοτήτων. 

Θεωρήθηκε από άπαντες τους συμμετέχοντες ενηλίκους σαν μία πολύ σημαντική και 

δημιουργική πρωτοβουλία, που παρέσχε στους ίδιους εξαιρετικές ευκαιρίες να έρθουν σε 

επαφή και να προσπαθήσουν να επηρεάσουν θετικά τη νέα γενιά, αλλά και στα ίδια τα παιδιά 

τη δυνατότητα να εκφράσουν τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους σε ανθρώπους μεγαλύτερους 

και εμπειρότερους από αυτά που κατέχουν καίριες θέσεις στη σύγχρονη κοινωνία, οι οποίοι θα 

ήταν σε θέση να τους λύσουν απορίες και να τα καθοδηγήσουν με συμβουλές για την πορεία 

τους στο μέλλον. 

Πέραν των μαθητών που συμμετείχαν, και πολυάριθμοι καθηγητές έλαβαν μέρος στο συνέδριο, 

οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από το προσωπικό του PeaceJam Ελλάδας και Αμερικής προκειμένου 

να υιοθετήσουν το PeaceJam στο σχολικό πρόγραμμα του σχολείου τους, και να διοργανώσουν 

τοπικά κοινωφελή προγράμματα επικεφαλής των οποίων θα είναι οι μαθητές τους. Ακόμη 

περισσότερο αγάπησαν την εμπειρία οι πολυάριθμοι φοιτητές που αποτέλεσαν ένα άκρως 

δυναμικό κομμάτι του διήμερου, καθώς είχαν την πολύ σημαντική αρμοδιότητα να αποτελούν 

τους μέντορες-καθοδηγητές των μαθητών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Όλοι αναφέρθηκαν 

στο πόσο κοντά μπόρεσαν να έρθουν με τα παιδιά, στη σημασία των συζητήσεων που γίνονταν 

σε μικρά γκρουπ στο τέλος κάθε κύριας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, αλλά και στο πόσα 

πολλά μπόρεσαν να μάθουν και οι ίδιοι αλλά και στους ανθρώπους που είχαν την ευκαιρία  να 

γνωρίσουν με αφορμή το PeaceJam. 

Και φυσικά, ο πιο σημαντικός παράγοντας ήταν το κατά πόσο θεώρησαν αυτή την εμπειρία 

χρήσιμη και την ευχαριστήθηκαν οι ίδιοι οι μαθητές. Και κατά γενική ομολογία ο στόχος 

επετεύχθη και με το παραπάνω! 
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Για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο τα παιδιά είχαν στη διάθεσή τους ένα φόρουμ στο οποίο 

μπορούσαν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να γνωρίσουν νέες ιδέες και τρόπους σκέψης, 

να εκφραστούν με ποικίλους τρόπους και να αλληλεπιδράσουν με συνομηλίκους τους από 

διαφορετικά σχολεία, πόλεις ή ακόμη και χώρες. Άλλωστε, ένα από τα καλύτερα κομμάτια 

του συνεδρίου αποτέλεσε η παρουσίαση εκ μέρους των μαθητών των σχολικών PeaceJam 

πρότζεκτ που είχαν εκπονήσει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τα οποία αφορούσαν 

τοπικά και παγκόσμια ζητήματα όπως η φτώχεια, η πείνα, ο σχολικός εκφοβισμός, η κλιματική 

αλλαγή, η μετανάστευση και η κοινωνική ενσωμάτωση. 

Πάντως, το γεγονός ότι το συνέδριο δεν αποτελούνταν μόνο από σεμινάρια και συζητήσεις 

back to back, αλλά αντιθέτως έδινε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να παίξουν ομαδικά 

παιχνίδια, να εκφραστούν μέσω της μουσικής και του τραγουδιού στο Open Mic Night του 

Σαββάτου, να γνωριστούν μεταξύ τους και να κοινωνικοποιηθούν, πιστεύουμε ότι αποτέλεσε 

τον καλύτερο συνδυασμό μάθησης και ψυχαγωγίας, ικανό να αποφέρει τα πιο θετικά και 

καρποφόρα αποτελέσματα. Το μόνο παράπονο που ακούστηκε από τους συμμετέχοντες 

μαθητές αποτέλεσε η βραχύτητα του συνεδρίου που διήρκεσε δύο μέρες καθώς θα ήθελαν να 

κρατήσει περισσότερο, καθώς και επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για το πότε θα διοργανωθεί 

το επόμενο!
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απότοκο αυτού του δημιουργικού και γεμάτου πληροφορίες διήμερου αποτέλεσαν τα εξής 

συμπεράσματα: 

• Μολονότι πολλοί αναφέρονται στους νέους με όρους κατά βάση υποτιμητικούς, 

χαρακτηρίζοντάς του ‘lazy Millennials’ ή  ‘special snowflakes’ και επιρρίπτοντάς τους κατηγορίες 

όπως το ότι είναι μια γενιά απολιτίκ, αποκομμένη από τα κοινά και προσκολλημένη στα κινητά 

της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από όσα παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του Peace-

Jam Greece Youth Leadership Conference αυτοί οι αφορισμοί απέχουν πολύ από την αλήθεια. 

Μπορεί οι νέοι να ενημερώνονται και να εκφράζονται πλέον με μέσα που οι γονείς τους ούτε να 

ονειρευτούν δεν μπορούσαν, αυτό όμως δεν τους έχει καταστήσει οκνηρούς και αδιάφορους. 

Τουναντίον, αυτή είναι μια γενιά περισσότερο ενημερωμένη από κάθε άλλη που έχει υπάρξει 

ποτέ, με εξαιρετικά οξυμένη αντίληψη του τι είναι politically correct και άκρως ευαίσθητη 

απέναντι στην κοινωνική αδικία, με διάθεση και ικανότητα να συμμετάσχει με λύσεις στις 

τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις. 

Ακόμη, είναι μια γενιά που μεγαλώνει μέσα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική και πολιτική 

συγκυρία, και είναι αυτή που θα κληθεί μελλοντικά να αντιστρέψει τις επιπτώσεις των λαθών 

όλων όσων πέρασαν προηγουμένως. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τα παιδιά ξεπέρασαν και 

τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις μας σε ό, τι αφορά στη διάθεσή τους να συμμετέχουν ενεργά, 

να εκφράσουν απόψεις και απορίες και γενικώς να μην αποτελούν παθητικούς αποδέκτες της 

γνώσης αλλά δυναμικούς παράγοντες διαμόρφωσής της. Ακόμη και οι ίδιοι οι αντιπρόσωποι 

της οργάνωσης PeaceJam Αμερικής σχολίασαν με ενθουσιασμό το ενδιαφέρον και το επίπεδο 

engagement των Ελλήνων μαθητών. 

Είναι σαφές λοιπόν, πως παιδιά σαν αυτά πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας για να τα 

ενθαρρύνουμε και να τα καθοδηγήσουμε, με καινοτόμες ιδέες και πρακτικές, γιατί γίνεται 

κατανοητό πως θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη ενός καλύτερου μέλλοντος. 

p.7



p.3

• Μολονότι φαινομενικά η Ελλάδα απασχολεί τα τελευταία χρόνια την παγκόσμια αλλά 

και τοπική επικαιρότητα μέσα από σκληρές εικόνες βίας, παραδείγματα πολιτικού εξτρεμισμού, 

αναφορές στην άνοδο της εγκληματικότητας, ενώ επικρατούν οι σχολιασμοί για τα οικονομικά 

αδιέξοδα και τις δυσμενείς πολιτικές συμφωνίες, στην πραγματικότητα εξακολουθεί να είναι 

μια χώρα εντός της οποίας πολίτες ατομικά και συλλογικά δεν παύουν να δρουν δυναμικά και 

να επιφέρουν θετικές αλλαγές, αργά αλλά σταθερά. 

Ο τομέας των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων είναι πιο ενεργητικός από ποτέ, και τον 

στελεχώνουν άνθρωποι με όραμα και ελπίδες για το μέλλον, τους οποίους δεν πτοούν 

οι παρούσες δύσκολες συνθήκες. Ο κλάδος του εθελοντισμού αναπτύσσεται όλο και 

περισσότερο και κινεί το ενδιαφέρον νέων ανθρώπων οι οποίοι έτσι διδάσκονται την αξία της 

προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και της ηθικής επιβράβευσης που αυτή επιφέρει. 

Είναι ζωτικής σημασίας λοιπόν, να προβάλλονται αυτές οι προσπάθειες, τόσο προς εξύψωση 

του συλλογικού αισθήματος, όσο και για την ενημέρωση και κινητοποίηση νέων ανθρώπων, 

καθώς είναι αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι που στο άμεσο μέλλον θα κρατούν ηγετικές θέσεις και 

άρα θα είναι οι μόνοι ικανοί να αντιστρέψουν την οικονομική κρίση και να υποστηρίξουν την 

βιοτεχνία και τη βιομηχανία που με κάθε χρόνο που περνά καθίστανται όλο και πιο αδύναμες.

• Οι νέοι αυτής της χώρας είναι τη δεδομένη στιγμή εξαιρετικά οργισμένοι και 

απογοητευμένοι, όπως είναι άλλωστε φυσιολογικό για μια γενιά η οποία ωριμάζει κάτω 

από δύσκολες συνθήκες, που αισθάνεται αδικημένη και πως ‘πληρώνει τα σπασμένα’ 

προηγούμενων λαθών. 

Σε αυτή την κρίσιμη καμπή δεν πρέπει λοιπόν να εγκαταλειφθούν στη μοίρα τους, αλλά 

αντιθέτως είναι ανάγκη να δρέψουμε όλη αυτή την καταπιεσμένη ενέργεια και να τη 

διοχετεύσουμε προς μονοπάτια δημιουργικά και παραγωγικά. Πρωτοβουλίες σαν αυτές 

του PeaceJam χρήζουν της αναγκαίας υποστήριξης καθώς αποτελούν μια διέξοδο στους 

προβληματισμούς των νέων ανθρώπων και λειτουργούν σαν λίπασμα για τη σκέψη και τις ιδέες 

τους. 

Όπως υποστηρίζει η κυρία Έλλεν Φρούστη, Executive Director του PeaceJam Greece, έχουμε 

αυτή τη στιγμή μπροστά μας μια γενιά νέων ανθρώπων που αξίζει και με το παραπάνω, και την 

οποία πρέπει να σώσουμε από την πνευματική, ηθική, πολιτισμική, οικονομική και κοινωνική 

παρακμή που μαστίζει τους νέους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Αποτελεί ένα από 

τα ζωτικότερης σημασίας καθήκοντα του καθενός από εμάς η στήριξη αυτής της συστηματικής 

προσπάθειας που καταβάλλουν οικογένειες και σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου 

να παράσχουν στους νέους τα κατάλληλα εφόδια ώστε να μπορέσουν να βγουν επί ίσοις όροις 

στην αρένα αυτού του παγκοσμιοποιημένου συστήματος ανταγωνισμού.
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‘One can be brave, only when (s)he is scared’. Αυτή η φράση δε θα μπορούσε να είναι 

περισσότερο αλήθεια για τον οποιονδήποτε από εμάς, που τη δεδομένη χρονική στιγμή ζει, 

εργάζεται, σπουδάζει, προσπαθεί, ονειρεύεται στην Ελλάδα της κρίσης. Για τους εφήβους 

αυτής της χώρας όμως, ίσως να είναι ακόμη περισσότερο αντιπροσωπευτική. Για μια 

ολόκληρη γενιά που ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον, θέτει υψηλούς στόχους, σχεδιάζει νοερά 

μονοπάτια. Αυτή η γενιά όμως, όσο δυναμική, ικανή και χαρισματική και αν είναι, είναι επίσης 

καταδικασμένη σε αποτυχία αν αφεθεί να δώσει τις μάχες της μόνη της, χωρίς τις συμβουλές 

και την καθοδήγηση όσων προηγήθηκαν, όσων προσπάθησαν και ενδεχομένως έσφαλλαν πριν 

από αυτή. Είναι ιστορικά δεδομένο πως όταν παλεύεις ολομόναχος, αργά ή γρήγορα η μάχη 

θα χαθεί. Και για αυτόν ακριβώς το λόγο είναι τόσο πολύ σημαντικό όλοι εμείς μαζί αλλά και ο 

καθένας ξεχωριστά να απλώσουμε το χέρι μας, να ‘βάλουμε πλάτη’, να είμαστε η σπίθα φωτός 

στο σκοτάδι που θα καθοδηγήσει και θα διαμορφώσει τους αυριανούς ηγέτες.

Το PeaceJam Greece αποτελεί μία νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία στη χώρα μας, που όμως 

έχει ήδη καταφέρει να μπει δυναμικά στην αρένα και αποσκοπεί στο να συνεχίσει να έχει 

δυναμική παρουσία σε οτιδήποτε αφορά στους νέους και το μέλλον τους. Θα συνεχίσουμε την 

προσπάθειά μας να φέρουμε κοντά νέους ανθρώπους, Νομπελίστες Ειρήνης, ΜΚΟ, ηγετικές 

φιγούρες της σύγχρονης ελληνικής και ξένης πραγματικότητας αλλά και κυβερνητικούς φορείς, 

ώστε ανεβάζοντας τον πήχη του διαλόγου και μετατρέποντας την ιδέα σε πράξη μέσα από νέα 

εργαλεία και πρακτικές, να διαμορφώσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ λύσεις για τις τρέχουσες προκλήσεις 

που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.   

Αυτή η ικανότητα άλλωστε να ενώσουμε δυνάμεις, να διορθώσουμε λάθη και να 

προχωρήσουμε με σύγχρονες και εποικοδομητικές αντιλήψεις, αποτελεί και το ισχυρότερο 

εργαλείο για να επαναπροσδιορίσουμε το μέλλον της Ελλάδας και των νέων της.

Άλλωστε, κάποιος θα μπορούσε να φτάσει ίσως στο σημείο να πει ότι αυτή η κρίση μας έδωσε 

μια μοναδική ευκαιρία: μια ευκαιρία για εξαγνισμό. Μέσα από τις δυσκολίες και τις πιέσεις 

ίσως σταθούμε ικανοί να ξεχωρίσουμε επιτέλους ποιες από τις συνήθειες και πρακτικές του 

παρελθόντος αξίζουν να διασωθούν, και ποιες πρέπει επιτέλους να μείνουν στα κατάστιχα 

της ιστορίας. Ενδέχεται λοιπόν να μπορέσουμε να κάνουμε μια εκκαθάριση σε ότι αφορά σε 

πολιτικές και κοινωνικές αντιλήψεις, και να προσχωρήσουμε σε ένα μελλοντικό μονοπάτι πιο 

ισορροπημένο και πιο υγιές. Σε αυτή την πορεία όμως, μείζονα ρόλο θα διαδραματίσουν οι 

νέοι άνθρωποι-σε αυτούς αξίζει να στρέψουμε όλες μας τις προσπάθειες και να επενδύσουμε.

Με αυτό το στόχο συνεχίζουμε την προσπάθειά μας.   
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“ What the young people of our generation need right 

now is inspiration; not big, empty words, but living 

examples of the warriors of our time, warriors whose 

weapons are courage, innovation, free thought and 

responsible actions. Change starts with each and 

everyone of us. If we don’t do it, no one else will.”

Revecca Manolopoulou

Inspired Peacejammer




