
 

Το σχέδιο « CARTA20 » χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 

Εφαρμόζεται στο Σκέλος 2, Μέτρο 2.2: Δίκτυα πόλεων, 
Σκέλος 2, Μέτρο 2.3: Έργα της κοινωνίας των πολιτών και 

Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη 

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (εάν ισχύει): Σε αυτές τις δραστηριότητες ενεπλάκησαν 
διαδικυακά και δια ζώσης 31 συμμετέχοντες. Διαδικτυακά ενεπλάκησαν 6 άτομα και δια ζώσης 25 
άτομα. Από αυτά τα 16 είναι οι συμμετέχοντες στις διεθνικές συναντήσεις από το εξωτερικό.    
Τόπος/Ημερομηνίες: Καλαμάτα & Αθήνα (GR), Palermo (IT), Parnu (EE), Malovat  & Drobeta  
Turnu Severin (RO), Hostelbro (DK).  
Σύντομη περιγραφή: Αυτές οι δραστηριότητες αποτελούνται από πολλές εξ αποστάσεως διεθνικές 
συναντήσεις και από 3 δια ζώσης διεθνικές συναντήσεις και από ποικίλες άλλες μικρότερες σε τοπικό,  
εθνικό επίπεδο. Αφορούσαν στην προετοιμασία του σχεδίου μεταξύ των εταίρων και των συνεργαζόμενων 
φορέων, στην προώθηση της ορατότητάς του και στην διασπορά των προϊόντων και των αποτελεσμάτων 
του σε ποικίλους φορείς και στο ευρύ κοινό. Συνολικά συμμετείχαν ενεργά στις προπαρασκευαστικές 
δράσεις  31 συμμετέχοντες. Η πρώτη έγινε στις 6/2/2021 με τους 5 εταίρους διαδικτυακά λόγω της 
πανδημίας και του εγκλεισμού. Συμμετείχαν 6 άτομα. Η δεύτερη έγινε δια ζώσης στην Καλαμάτα στις 3, 4 
και 5  Ιουνίου 2021, όπου συζητήθηκε το περιεχόμενο της παράστασης CARTA20 και αναλύθηκαν 
διαφορές τεχνικές λεπτομέρειες μεταξύ των συντελεστών της παράστασης. Συμμετείχαν όλοι οι 
συντελεστές της παράστασης. Η τρίτη έγινε στην Καλαμάτα από 9 -13 Δεκεμβρίου 2021 όπου συμμετείχαν 
όλοι οι εταίροι του σχεδίου και οι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι των τοπικών ομάδων εργασίας των εταίρων, 
σύνολο 12 άτομα. Ενδιάμεσα έγιναν πολλές μικρότερες συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο αλλά και 
διαδικτυακά όπου χρειαζόταν μεταξύ των εταίρων και μεταξύ των μελών των τοπικών ομάδων εργασίας. Η 
τέταρτη υλοποιήθηκε από 23-26 Ιουνίου 2022 στην Αθήνα, όπου συμμετείχαν οι εταίροι και 4 άλλοι 
ευρωπαϊκοί φορείς που ανέλαβαν προπαρασκευαστικές δράσεις περαιτέρω διασποράς των 
αποτελεσμάτων του σχεδίου, σύνολο 13 άτομα.        

Εκδηλώσεις: 
11 εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου: 
 
Εκδήλωση 1  
Συμμετοχή: Επέτρεψε τη συγκέντρωση 13 πολιτών, εκ των οποίων οι 13 προέρχονταν από την πόλη 
Holstebro, Denmark 
Τόπος/Ημερομηνία: Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Holstebro, Denmark από 01/04/2021 έως  
15/09/2021 
Συνοπτική περιγραφή: H εκδήλωση αφορά στην δημιουργία και τακτική λειτουργία μέσα σε αυτό το 
χρονικό διάστημα της δανέζικης τοπικής ομάδας εργασίας που στόχο είχε την παραγωγή των 
εκπαιδευτικών υλικών πάνω στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τα παραγόμενα υλικά 
αξιοποιήθηκαν στην παραγωγή ενός e-book, το οποίο παρήχθη από τον συντονιστή σε μεταγενέστερο 
χρόνο και μαζί με τα άλλα προϊόντα  αποτέλεσαν το υλικό διασποράς.  
 
Εκδήλωση 2  
Συμμετοχή: Επέτρεψε τη συγκέντρωση 12 πολιτών, εκ των οποίων οι 12 προέρχονταν από την πόλη 
Pärnu, Estonia  
Τόπος/Ημερομηνία: Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην πόλη Pärnu, Estonia από 01/04/2021 έως  
15/09/2021 



Συνοπτική περιγραφή: Η εκδήλωση αφορά στην δημιουργία και τακτική λειτουργία μέσα σε αυτό το 
χρονικό διάστημα της εσθονικής τοπικής ομάδας εργασίας που στόχο είχε την παραγωγή των 
εκπαιδευτικών υλικών πάνω στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τα παραγόμενα υλικά 
αξιοποιήθηκαν στην παραγωγή ενός e-book, το οποίο παρήχθη από τον συντονιστή σε μεταγενέστερο 
χρόνο και μαζί με τα άλλα προϊόντα  αποτέλεσαν το υλικό διασποράς.  
 
Εκδήλωση 3  
Συμμετοχή: Επέτρεψε τη συγκέντρωση 11 πολιτών, εκ των οποίων οι 11 προέρχονταν από την πόλη 
Palermo, Italy 
Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στην πόλη Palermo, Italy από 01/04/2021 έως  
15/09/2021 
Συνοπτική περιγραφή: : Η εκδήλωση αφορά στην δημιουργία και τακτική λειτουργία μέσα σε αυτό το 
χρονικό διάστημα της ιταλικής τοπικής ομάδας εργασίας που στόχο είχε την παραγωγή των 
εκπαιδευτικών υλικών πάνω στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τα παραγόμενα υλικά 
αξιοποιήθηκαν στην παραγωγή ενός e-book, το οποίο παρήχθη από τον συντονιστή σε μεταγενέστερο 
χρόνο και μαζί με τα άλλα προϊόντα  αποτέλεσαν το υλικό διασποράς. 
 
Εκδήλωση 4 
Συμμετοχή: Επέτρεψε τη συγκέντρωση 10 πολιτών, εκ των οποίων οι 10 προέρχονταν από τις πόλεις 
Malovat και Drobeta Turnu Severin, Romania 
Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στις πόλεις Malovat και Drobeta Turnu Severin, 
Romania από 01/04/2021 έως  15/09/2021 
Συνοπτική περιγραφή: : Η εκδήλωση αφορά στην δημιουργία και τακτική λειτουργία μέσα σε αυτό το 
χρονικό διάστημα της ρουμανικής τοπικής ομάδας εργασίας που στόχο είχε την παραγωγή των 
εκπαιδευτικών υλικών πάνω στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τα παραγόμενα υλικά 
αξιοποιήθηκαν στην παραγωγή ενός e-book, το οποίο παρήχθη από τον συντονιστή σε μεταγενέστερο 
χρόνο και μαζί με τα άλλα προϊόντα  αποτέλεσαν το υλικό διασποράς. 
 
Εκδήλωση 5  
Συμμετοχή: Επέτρεψε τη συγκέντρωση 16 πολιτών, εκ των οποίων οι 16 προέρχονταν από τις πόλεις 
Kalamata και Athens, Greece 
Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στις πόλεις Kalamata και Athens, Greece από 
01/04/2021 έως  30/11/2021 
Συνοπτική περιγραφή: : Η εκδήλωση αφορά στην δημιουργία και τακτική λειτουργία μέσα σε αυτό το 
χρονικό διάστημα της ελληνικής τοπικής ομάδας εργασίας που στόχο είχε την παραγωγή των 
εκπαιδευτικών υλικών πάνω στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της θεατρικής 
παράστασης-ντοκουμέντο με τον ομώνυμο τίτλο βασισμένη τα άρθρα του Χάρτη. Τα παραγόμενα υλικά 
αξιοποιήθηκαν στην παραγωγή ενός e-book και στην παραγωγή μιας ψηφιοποιημένης παράστασης με 
αγγλικούς υπότιτλους, τα οποία παρήχθησαν από τον συντονιστή σε μεταγενέστερο χρόνο και 
αποτέλεσαν το υλικό διασποράς. 
 
Εκδήλωση 6 
Συμμετοχή: Επέτρεψε τη συγκέντρωση 82 πολιτών, εκ των οποίων οι 74 προέρχονταν από την πόλη  
Kalamata, Greece, οι 2 προέρχονταν από την πόλη Pärnu, Estonia, οι 2 από την πόλη Malovat 
Romania, οι 2 από την πόλη Palermo, Italy και οι 2 από την πόλη Holstebro, Denmark.  
Τόπος/Ημερομηνία: H διακρατική συνάντηση  έλαβε χώρα  στην πόλη Kalamata, Greece από 9-
13/12/2021. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην πόλη Kalamata, Greece στις 11/12/2021, στις εγκαταστάσεις 
του Αμφιθεάτρου της Φιλαρμονικής Καλαμάτας.  
Συνοπτική περιγραφή: Η διακρατική συνάντηση ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων των τοπικών ομάδων εργασίας και συμμετείχαν όλοι οι συνεργαζόμενοι εταίροι. Η 
εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των εκπαιδευτικών υλικών που παρήχθησαν στις τοπικές 
ομάδες εργασίας των συνεργαζόμενων εταίρων και στην παρουσίαση της ζωντανής θεατρικής 
παράστασης στο ευρύ κοινό, κυρίως σε εκπαιδευτικους και σε εκπροσώπους πολιτιστικών και 
κοινωνικών φορέων και σε νέους.  



 
Εκδήλωση 7 
Συμμετοχή: Επέτρεψε τη συγκέντρωση 61 πολιτών, εκ των οποίων οι 61 προέρχονταν από την πόλη 
Pärnu, Estonia. 
Τόπος/Ημερομηνία: Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην πόλη Pärnu, Estonia στις 23/03/2022.  
Συνοπτική περιγραφή: Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ και στο σχέδιο CARTA20. Απευθύνθηκε σε εκπροσώπους NGO της ομώνυμης πόλης. Οι 
συμετέχοντες παρακολούθησαν την μαγνητοσκοπημένη παράσταση Carta20, ο συνεργαζόμενος εταίρος 
παρουσίασε το περιεχόμενο του e-book και ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των προσκεκλημένων. Οι 
συμμετέχοντες ενέλαβαν επίσης την διασπορά των προϊόντων στα μέλη των οργανώσεών τους.   
 
Εκδήλωση 8 Ιταλία 
Συμμετοχή: Επέτρεψε τη συγκέντρωση 61 πολιτών, εκ των οποίων οι 61 προέρχονταν από την πόλη 
Palermo, Italy. 
Τόπος/Ημερομηνία: Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στην πόλη Palermo, Italy στις 09/05/2022, την 
11/05/2022, την 25/05/2022 και την 10/06/2022.  
Συνοπτική περιγραφή: Οι εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες στην διασπορά και προώθηση των προϊόντων 
και αποτελεσμάτων που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του σχεδίου CARTA20, αλλά και στην 
διάδοση του περιεχομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Απευθύνθηκαν σε ενήλικες, 
δασκάλους, μαθητές και φοιτητές και σε εκπροσώπους NGO και κοινωνικοπολιτιστικών φορέων της 
ομώνυμης πόλης. Φιλοξενήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο "A. Salinas" και στο High School  "Pio La 
Torre".  Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν την μαγνητοσκοπημένη παράσταση Carta20, ο 
συνεργαζόμενος εταίρος παρουσίασε το περιεχόμενο του e-book και ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των 
προσκεκλημένων. Συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός κοινού περισσότερο ενήμερου για τον ρόλο που 
διαδραματίζει η ΕΕ στην αναγνώριση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. .  
 
Εκδήλωση 9 Ρουμανία  
Συμμετοχή: Επέτρεψε τη συγκέντρωση 60 πολιτών, εκ των οποίων οι 60 προέρχονταν από την πόλη 
Drobeta Turnu Severin, Romania.  
Τόπος/Ημερομηνία: Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην πόλη Drobeta Turnu Severin, Romania στις 
11/05/2022 
Συνοπτική περιγραφή: Η εκδήλωση έγινε στις εγκαταστάσεις του Cultural Palace "Teodor Costescu", 
με παράλληλη διαδικτυακή ανοικτή παρακολούθηση μέσω facebook. Ήταν αφιερωμένη στην προώθηση 
των αποτελεσμάτων του σχεδίου CARTA20 και ένας από τους στόχους ήταν -εκτός από την ενημέρωση 
των πολιτών- και την ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω στα ευρωπαïκά θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Οι συμμετέχοντες ήταν γενικό κοινό, δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί 
λειτουργοί, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι  των τοπικών αρχών και των τοπικών φορέων. Ο αντίκτυπος 
ήταν μεγάλος. Ο πιο σημαντικός ήταν αυτός που σχετίζεται με τον ίδιο τον Χάρτη, καθώς πολλοί 
συμμετέχοντες δεν γνώριζαν πολλά για αυτόν ή συνέχεαν αυτόν με άλλα κείμενα. Επίσης μεγάλη 
απήχηση είχε το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα υλικά που δημιουργήθηκαν έγιναν από νέους που 
δεν συμμετείχαν ποτέ σε ανάλογες δράσεις. Ο αντίκτυπος της εκδήλωσης δόθηκε και από το γεγονός ότι 
άτομα που συνείσφεραν στην δημιουργία των προϊόντων μέσα στις τοπικές ομάδες εργασίας ήταν 
επίσης παρόντα και είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τη δική τους εμπειρία, ως συμμετέχοντες στις 
δραστηριότητες αλλά και ως πολίτες.  
 
Εκδήλωση 10 Δανία  
Συμμετοχή: Επέτρεψε τη συγκέντρωση 63 πολιτών, εκ των οποίων οι 63 προέρχονταν από την πόλη 
Holstebro, Denmark. 
Τόπος/Ημερομηνία: Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στην πόλη Holstebro, Denmark στις 11/05/2022, την 
26/05/2022 και την 27/05/2022.  
Συνοπτική περιγραφή: Ο συνεργαζόμενος εταίρος αξιοποίησε τις πολλές δραστηριότητες που λαμβάνουν 
χώρα στις εγκαταστάσεις του αλλά και σε διάφορα άλλα σημεία της ομώνυμης πόλης και οργάνωσε τις εν 
λόγω 3 εκδηλώσεις που στόχο είχαν, όπως και οι εκδηλώσεις των άλλων συνεργαζόμενων εταίρων, την 
διασπορά και προώθηση των προϊόντων και αποτελεσμάτων που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του σχεδίου CARTA20, αλλά και στην διάδοση του περιεχομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών 



Δικαιωμάτων της ΕΕ. Οι 2 πρώτες εκδηλώσεις απευθύνθηκαν στους μαθητές και εκπαιδευτικούς 2 
διαφορετικών σχολείων της περιοχής, το πρώτο ένα τυπικό δανέζικο σχολείο και το δεύτερο το Διεθνές 
Σχολείο στην Δανία που σχετίζεται περισσότερο με τις εικαστικές τέχνες. Οι συμμετέχοντες,  αφού έγινε η 
εισηγητική ενημέρωση για το σχέδιο, παρακολούθησαν την μαγνητοσκοπημένη παράσταση. Μετά τις 
προβολές ακολούθησε διεξοδική συζήτηση. Ειδικά οι συμμετέχοντες μαθητές από το Διεθνές Σχολείο μετά 
το βίντεο έκαναν πολλές ερωτήσεις για το ίδιο το έργο και ήθελαν να συνεχίσουν να εργάζονται με αυτά τα 
θέματα. Επιπλέον ζήτησαν από τους συνεργαζόμενους εταίρους να οργανώσουν ένα εργαστήριο στην 
πανεπιστημιούπολη τους χρησιμοποιώντας αυτή την παράσταση ως σημείο εκκίνησης για μια βαθύτερη 
συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η τρίτη εκδήλωση απευθύνθηκε στα μέλη της διεθνούς ομάδας 
θεάτρου του Nordisk Teaterlaboratorium. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες τους (μερικοί από αυτούς ήταν από 
τη Νότια Αμερική, την Ταϊβάν, κλπ).. ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ  για τις τεχνικές λεπτομέρειες της 
παράστασης. Τους άρεσε η ιδέα να χρησιμοποιήσουν μια θεατρική παράσταση για να εισαγάγουν και/ή να 
συζητήσουν τέτοια θέματα. Ανέφεραν ότι θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει κάτι τέτοιο στις χώρες καταγωγής 
τους.   
 
Εκδήλωση 11 
Συμμετοχή: Επέτρεψε τη συγκέντρωση 62 πολιτών, εκ των οποίων οι 53 προέρχονταν από την πόλη 
Athens, Greece, 2 από την πόλη Kalamata, Greece, 1 από την πόλη Bucharest, Romania, 1 από την 
πόλη Malovat, Romania, 1 από την πόλη Lisbon, Portugal, 1 από την πόλη Debrecen, Hungary, 2 από 
την πόλη Holstebro, Denmark, 1 από την πόλη Palermo, Italy.  
Τόπος/Ημερομηνία: H διακρατική συνάντηση  έλαβε χώρα  στην πόλη Athens, Greece από 23-
26/06/2022.  Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Athens, Greece στις 24/06/2022 στις εγκαταστάσεις του 
Θεάτρου 'Μοντερνοι Καιροι'.  
Συνοπτική περιγραφή: Η διακρατική συνάντηση ήταν αφιερωμένη στην αποτίμηση του σχεδίου και των 
δράσεων που υλοποιήθηκαν στους τόπους των συνεργαζόμενων φορέων αλλά και στην παραιτέρω 
διασπορά των αποτελεσμάτων σε φορείς εκτός συνεργατικής σχέσης. Όλοι οι συμμετέχοντες συζήτησαν 
επίσης τους τρόπους συνέχισης του σχεδίου και της δημιουργίας ενός άτυπου εκπαιδευτικού δικτύου 
που θα προωθεί τις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές στους τομείς του πολιτισμού, της κοινωνίας, της 
εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των εκπαιδευτικών 
υλικών που παρήχθησαν στις τοπικές ομάδες εργασίας των συνεργαζόμενων εταίρων και στην 
παρουσίαση της μαγνητοσκοπημένης θεατρικής παράστασης στους σπουδαστές και καθηγητές της 
Δραματικής Σχολής 'Μοντερνοι Καιροί και στο ευρύ κοινό, μεταξύ των οποίων καλλιτέχνες, νομικοί, 
εκπαιδευτικοί, φοιτητές και νέοι εν γένει.  
 


