
Η Αθήνα παρουσιάζεται συχνά ως λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. 
Ακούγοντας αυτή τη φράση υπό τη θέα των φαινομένων τη μεγάλης 
οικονομικής, κοινωνικής και προσφυγικής κρίσης των τελευταίων ετών, 
εγείρονται ερωτηματικά. Πώς λοιπόν ανταποκρίνεται η Αθήνα και οι 
κάτοικοί της σε αυτές τις αντιφάσεις; Πώς η ποικιλία των πολιτισμών 
συμβάλλει σε μία ειρηνική και δημιουργική συγκατοίκηση στην πόλη; Πώς η 
ιστορία και η μνήμη μπορούν να λειτουργήσουν ως ενεργοί τόποι 
επεξεργασίας αυτών των θεμάτων για τους νέους σήμερα;

Καθώς αναλογιζόμαστε αυτά τα ερωτηματικά 
αντιλαμβανόμαστε τον πλούτο των ιστοριών που 
ξετυλίγονται και τείνουν να εκκινούν τον διάλογο. Υπό 
αυτό το πρίσμα η Αθήνα αποτελεί ιδανικό μέρος για να 
εφαρμοστεί στην πράξη η μεθοδολογία που 
προτείνουμε.

info@thebeitproject.org 
The Beit Project Assoc., BOP 22.300  Barcelone, E 08080

France/Siret : 90268428100014

Creating consciousness: Urban Heritage and European Plurality
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Το Beit Project  είναι ένα 
ευρωπαϊκό και μεσογειακό 
πρόγραμμα που προάγει την 
κοινωνική συνοχή το οποίο ξεκίνησε στο Παρίσι 
το 2011. Το έργο συνδέει την ιστορική 
κληρονομιά με την καταπολέμηση του 
ρατσισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού και 
των διακρίσεων.

Χρησιμοποιώντας τον αστικό χώρο, την 
κληρονομιά και την ιστορία του τόπου ως πηγή 
ερωτήσεων, οι συμμετέχοντες διερευνούν την έννοια του «άλλου» στην 
κοινωνία μας. Για τον σκοπό αυτόν, οι μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών 
σχολείων της Αθήνας, οικοδομούν ένα νομαδικό σχολείο σε έναν δημόσιο 
χώρο όπου συναντιούνται και μελετούν από κοινού. Καταλαβαίνουν ότι οι 
διαφορές δεν αποτελούν εμπόδια αλλά εξαιρετικά πλεονεκτήματα.

Μετά το Παρίσι, τη Βαρκελώνη, τη Ρώμη, το Βερολίνο, τις Βρυξέλλες, το 
Λοτζ, το Λονδίνο, την Ταγγέρη, τη Σόφια, τα Σκόπια, το Σαν Μπόι, τη 
Μασσαλία, το Βουκουρέστι, τη Νίκαια, το Ιάσιο και τη Νάντη, το έργο 
ταξιδεύει για δεύτερη φορά στην Αθήνα και ο επόμενος σταθμός θα είναι 
η Τιμισοάρα. 
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Το Beit Project Athens 2022 είναι το 5ο 
στάδιο του έργου The Nomadic 

School of Remembrance που 
συγχρηµατοδοτείται από το 

πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης CERV (Πολίτες, Ισότητα, 

Δικαιώµατα και Αξίες)
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