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Creatio Continua. 

Complicity in Identity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι σημαίνει το να διαφέρεις στη σημερινή 

«κανονική» κοινωνία; Μαζί θα αναπτύξουμε 

νέους τρόπους επικοινωνίας και 

καλλιτεχνικής συνεργασίας. 

«η ΜΑΣΚΑ» προσφέρει μια 

σύγχρονη αλληλεπιδραστική 

χορευτική παράσταση, 

εστιάζοντας στη χαρά και τη 

διασκέδαση μέσα από  

δραστηριότητες κατάθεσης 

ιδεών και εμπειριών των 

συμμετεχόντων. Συνδεόμαστε 

με πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους: Το πρότζεκτ, 

συνοδεύεται από βίντεο-

ντοκουμέντο και αποτελείται 

από ψηφιακές συναντήσεις, 

τρεις ανταλλαγές νέων με 

εργαστήρια χορού, θεάτρου 

και βίντεο, καθώς και την 

τελικά παράσταση στο κοινό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια συμπεριληπτική παράσταση 

χορού από Έλληνες, Πολωνούς & 

Γερμανούς νέους και  νέες 

ανάπηρους/ες και μη. 

 

_είμαστε η ποικιλομορφία

    
 Το πρώτο πρόγραμμα «η ΜΑΣΚΑ 

| OVERCOME BARRIERS» 

πραγματοποιήθηκε το 2015 στην 

Κομοτηνή. Το 2017/18 ακολούθησε η 

τριμερής παράσταση „EXCLUSION. 

EQUALITY. IDENTITY.“ με βάση τρεις 

ανταλλαγές νέων στην Κομοτηνή, στο 

Κραϊσάου και στην Κολωνία με θέμα «η 

ΜΑΣΚΑ | WITHOUT BARRIERS AND 

BORDERS». Τώρα παρουσιάζεται το τρίτο 

πρόγραμμα «η ΜΑΣΚΑ | CREATIO 

CONTINUA. COMPLICITY IN IDENTITY».

   

 Σπουδαίο ρόλο στην ριζική  και 

καινοτόμα αλλαγή της κοινωνίας μας 

παίζει η καλλιέργεια της κουλτούρας της 

Συμπερίληψης. Νέοι άνθρωποι, ανάπηροι 

και μη, από διαφορετικές χώρες και 

κουλτούρες μπορούν να βρεθούν και να 

ανακαλύψουν όχι απλά μια νέα οπτική, 

αλλά ένα περιβάλλον φιλίας και ενεργού 

δράσης, μέσα από την ανταλλαγή. 

    

 Οι όροι αλλάζουν και γίνονται 

φιλικοί σε όλους, όλες και όλα. Το 

«φυσιολογικό» είναι το να είσαι 

διαφορετικός/ή. Το πρότζεκτ μας βλέπει 

ως κύρια πρόκληση του το να δώσει σε 

κάθε άτομο την δυνατότητα πλήρους 

συμμετοχής, ανεξάρτητα από τη γλώσσα ή 

άλλα -προσωπικά και μη- 

χαρακτηριστικά. Όσο σημαντικό είναι να 

δημιουργηθεί ένα κλίμα γεμάτο πάθος, 

ενέργεια και φαντασία, άλλο τόσο 

σημαντικό είναι να ενισχύσουμε τον 

χαρακτήρα της ποικιλομορφίας σε κάθε 

ομαδική δραστηριότητα μας. 

    

 Οι εταίροι από κάθε χώρα 

εφαρμόζουν πρακτικές που βασίζονται σε 

πρωτοποριακές ή και γνώριμες μεθόδους 

προσέγγισης των ανταλλαγών νέων όπως 

και σε μη τυπικές παιδαγωγικές και 

εκπαιδευτικές τεχνικές του χώρου της 

Συμπερίληψης στην νεολαία. 

1  Aνταλλαγή  

08-09 2021 

Κομοτηνή, GR 

+ 1  Aνταλλαγή   

10 2021  

Κραϊσάου, PL 

+ 4 Ψηφιακές 
Συναντήσεις 

07/08/09/10/  

2021 

= 1  Περφόρμανς  

12 2021 

Κολωνία, DE 

https://youtu.be/nhNIUqZHaKQ
https://youtu.be/X-mmQjz0wBM
https://youtu.be/X-mmQjz0wBM
https://youtu.be/7P3OJNx9lEI
https://youtu.be/7P3OJNx9lEI
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Πληροφορία & εγγραφή 

 
Συμμετέχοντες ανά χώρα: 5* συν συνοδοί και Τeamer 

*1:1 δυνατότητα προσωπικού συνοδού 

Ηλικία συμμετεχόντων:  18-27 
 

Κόστος συμμετοχής:  

50€/Aνταλλαγή * 
* Μείωση κόστους συμμετοχής κατόπιν αιτήματος 

Το πρόγραμμα καλύπτει 

 

 Ταξιδιωτικά έξοδα 

 Διαμονή (με πρωινό, γεύμα, βραδινό)  

 Εργαστήρια θεάτρου και χορού 

 Εκπαιδευτική υποστήριξη από έμπειρους 
παιδαγωγούς κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος 

 Διερμηνεία 

 Δραστηριότητες αναψυχής 

 COVID-19 τεστ 

 Ταξιδιωτική ασφάλιση 

 

 

Επικοινωνία | Διαχείριση προγράμματος Ελλάδος 
Στέλλα Αργυροπούλου, Σύλλογος ΠΕΡΠΑΤΩ 

E: argiropoulou.stella@gmail.com 

 

Επικοινωνία | Συνδιαχειρίστρια του προγράμματος 
Anja Hack 

E: anja.hack@gmail.com 

 

Εγγραφή ONLINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.maske-jugendtheater.net 

 
* ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Ελλάδα και Πολωνία 

Αιτούμαστε την προσαρμοστικότητα σας λόγω 
συνθηκών και προσθέτουμε πως το 
πρόγραμμα φέρει την δυνατότητα αλλαγής 
του χρονοδιαγράμματος.  

 

 

 

25.08.-01.09.2021  Κομοτηνή             
Αν. Μακεδονίας Θράκης* 

Ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα που ενώνει 
εργαστήρια και δραστηριότητες σε εσωτερικό αλλά 
και εξωτερικό χώρο. Η αφετηρία της δημιουργικής 

μας συνεργασίας... 

  Κέντρο εκπαίδευσης αυτόνομης διαβίωσης 

Α.μεΑ. του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ 

24.-31.10.2021  Κραϊσάου                 
Κάτω  Σιλεσίας* 

Η συνέχιση του εργαστηρίου στην Κομοτηνή. Η 
δημιουργικότητα σας δεν έχει όρια! Αφεθείτε στις 

αισθήσεις που εγείρουν οι σύνδεσμοι εικόνων, 
ήχων και φωτογραφιών.  

 Ίδρυμα Krzyzowa, Foundation for Mutual 
Understanding in Europe (Κραϊσάου) 

Δεκέμβριος  2021  Κολωνία                      
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία 

Ελάτε στην σκηνή, παρέα με το δικό σας στυλ. Με 
το πέρας των προβών θα παρουσιάσουμε το έργο 

μας επί σκηνής και σε βίντεο στην Κολωνία. 

   Ξενώνας Νέων Κολωνία-Riehl 

Ιούλιος/Αυγ/Σεπ/Οκτ*  2021       
Online   

Η φράση που χαρακτηρίζει το πρότζεκτ μας είναι 
Creatio Digitalis! Σχεδιάζετε τον δικό σας 

δημιουργικό ψηφιακό χώρο παίρνοντας θέση μέσα 
σε ένα ζωντανό και ποικιλόμορφο περιβάλλον.  

 4 x ZOOM, διαρκούν 3ώρες  

* Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε προσωπικό επίπεδο.  

Το πρότζεκτ προωθείται από το πρόγραμμα EUROPEANS 
FOR PEACE:Celebrate diversity! του ιδρύματος EVZ, το 
Ελληνογερμανικό Ίδρυμα νεολαίας και το 
Γερμανoπολωνικό Ίδρυμα νεολαίας. 

 

https://forms.gle/c8mGkVNeGyYjC21Y9
http://perpato.gr/
https://www.krzyzowa.org.pl/en/
https://www.jugendherberge.de/en/youth-hostels/koeln-riehl-451/portrait/
https://zoom.us/
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Εμπλεκόμενοι φορείς: 

 

ΠΕΡΠΑΤΩ 
Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης 
Τέρμα Λ. Δημοκρατίας | 69100 Κομοτηνή 
Tηλ +30 25310 36909 | Φαξ +30 25310 82058 
info@perpato.gr 
 
ANNA-FREUD SCHOOL 
Unit physical and motor development 
Alter Militärring 96 | 50933 Κολωνία 
Tηλ +49 221 5540 460 | Φαξ +49 221 5540 46199 
foerderverein@annafreudschule.de 
 
FAR Foundation for Active Rehabilitation 
Κάτω Σιλεσία 
ul. Dolne Młyny 60 |Z 59-700 Bolesławiec 
Tηλ + 48 75 734 6090 | Φαξ +48 75 734 6091 
biuro.dolnoslaskie@far.org.pl 

PERPATO 
Κομοτηνή  

AFS 
Κολωνία 

FAR Κάτω 
Σιλεσία 

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον κορονοϊό;

 

Ακόμα κι αν η Πολωνία, η Ελλάδα και η Γερμανία δεν θεωρούνται 
πλέον περιοχές κινδύνου, εφαρμόζουμε με αίσθημα ευθύνης, στα 
πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας από τον ιό SARSCoV-2, 
όλες τις πολιτικές, έτσι ώστε η διαμονή των συμμετέχοντων και η 
εργασία απο τα μέλη της ομάδας μας να πραγματοποιείται σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον.  

Η πραγματοποίηση ανταλλαγής νέων σε περιόδους κορώνας 
απαιτεί υψηλότερα μέτρα υγιεινής σχετικά με το πρόγραμμα και 
τα ταξίδια (π.χ. διαμονή, αίθουσες σεμιναρίων, προστατευτική 
μάσκα προσώπου FFP2 ή μίας χρήσης, απολυμαντικά, μέσα 
μεταφοράς). 

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μέχρι στιγμής, 
ισχύουν για ταξίδια σε Ελλάδα, Πολωνία και Γερμανία τα 
ακόλουθα: Όποιος/α εισέρχεται στην Ελλάδα πρέπει πριν 
από την είσοδο στη χώρα να συμπληρώνει μια ψηφιακή 
δήλωση εισόδου στη χώρα. Οι επιβάτες διεθνών 
πτήσεων με προορισμό από το εξωτερικό προς την 
Γερμανία/Ελλάδα/Πολωνία οφείλουν να πληρούν και 
ΕΝΑ από τα παρακάτω κριτήρια. 1. Αρνητικό μοριακό 
τεστ για COVID-19 2. Πιστοποιητικό εμβολιασμού 3. 
Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ 4. Απόδειξη 
ανάρρωσης από COVID-19. Οι πληροφορίες 
προέρχονται από το Reopen.eu. Είναι αυτονόητο ότι θα 
σας ενημερώσουμε πριν το πρόγραμμα σχετικα με τις 
τελευταίες επικαιροποιήσεις.  

Εάν οι ισχύοντες κανονισμοί απαιτούν από τους συμμετέχοντες 
να πραγματοποιήσουν και PCR τεστ για τον SARS-CoV-2, το 
πρόγραμμα θα χορηγήσει μια επιδότηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχουμε γίνει όλοι/ες μάρτυρες της 
ρευστότητας της κατάστασης με τις 
λοιμώξεις. Μερικές φορές 
αισθανθήκαμε πως δεν μπορούμε να 
οργανώσουμε κάποιο σχέδιο με 
ορίζοντα τους επόμενους μήνες. Παρ’ 
όλα αυτά θελουμε και νιώθουμε ότι 
μπορούμε να ορίσουμε ημερομηνίες για 
το πρότζεκτ και να πραγματοποιήσουμε 
το πρόγραμμα τώρα πια με φυσική 
παρουσία. Νέοι άνθρωποι από τρεις 
χώρες θα συμμετάσχουν. Ανάλογα με 
τις ταξιδιωτικές δυνατότητες μεταξύ 
Ελλάδας/Πολωνίας/Γερμανίας θα 
προσαρμοστούμε αν χρειαστεί σε  
αλλαγές του προγράμματος. Αυτό είναι 
εφικτό μόνο εάν όλα τα συμμετέχοντα 
μέλη συμφωνούν με την χρονική 
προσαρμογή. 

Κύριο μέλημα του πρότζεκτ μας 

αποτελεί, πέραν της ανεμπόδιστης 

πρόσβασης, η διασφάλιση της τήρησης 

των μέτρων που είναι σχετικά με την 

πανδημία (μέτρα αποστάσεων, 

εξαερισμού, καθαριότητας και κανόνες 

προσαρμοσμένοι στις δραστηριότητες 

μας). Δυο αυτοδιαγνωστικά τεστ θα 

παρέχονται στους συμμετέχοντες εντός 

μιας εβδομάδας. Η διεξαγωγή των τεστ 

θα οργανώνεται και θα επιβλέπεται από 

τα υπεύθυνα άτομα των ομάδων, ενώ 

το κόστος θα καλύπτεται από το 

πρότζεκτ. Τέλος θα παρέχεται και 

σχετική εκπαίδευση. 

 

 

http://perpato.gr/
http://www.anna-freud-schule.de/
https://www.far.org.pl/select-your-language/english.html
https://greecehealthfirst.gr/?lang=el
https://reopen.europa.eu/el



