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“It is a challenge that progressives 
face. We lose when we are divided. We 

win when we are united.” 
 
“Οι προοδευτικοί χάνουμε όταν είμαστε διχασμένοι, αλλά 

νικάμε όταν είμαστε ενωμένοι.”  

 
 

-Bernie Sanders 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Αγαπητό μέλος,  
 

Θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σου και τη 
συνεχή προσπάθειά σου για ένα καλύτερο μέλλον.  
 
Η δύναμη του κινήματός μας είναι τα άτομα σαν και 
εσένα.  
 
Τα χιλιάδες μέλη ανά τη χώρα είναι έτοιμα να ενεργοποιηθούν και 
να δράσουν. Να παλέψουν για ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο 
μέλλον.  
 

Χωρίς τα μέλη, δεν υπάρχει Πρωτοβουλία. Η Πρωτοβουλία είσαι 
εσύ. Η Πρωτοβουλία είμαστε όλοι εμείς. 
 

Το εγχειρίδιο αυτό βρίσκεται εδώ, για να σε προετοιμάσει και να σε 
καθοδηγήσει στη συσπείρωση των ατόμων της πόλης σου, 
προκειμένου να σχηματίσετε ένα τοπικό παράρτημα της 
Πρωτοβουλίας Νέων στην περιοχή σου.  
 

Θα σου δώσει τα κατάλληλα εφόδια, δημιουργώντας μία 
οργανωμένη τοπική ομάδα, έτοιμη να διεκδικήσει την αλλαγή στην 
πόλη σου. Είτε αυτό αφορά μία ανακαίνιση στο σχολείο σου, είτε 
αλλαγή ολόκληρου του συστήματος παιδείας, με σωστά βήματα 
όλα είναι δυνατά.  
 

Προφανώς, ο οδηγός αυτός δεν θα καλύψει όλες τις απορίες σου.  
 

Γι’ αυτό, ό,τι χρειαστείς είμαστε εδώ να σε βοηθήσουμε.  
 

Ένα email μακριά. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση: Η χρήση του αρσενικού προσώπου γίνεται για λόγους πρακτικούς. Οι 
αναφορές αφορούν και τα τρία γένη. 



 

 

1.  Η Πρωτοβουλίa 

Η Πρωτοβουλία Νέων είναι μία ανεξάρτητη οργάνωση νέων ανθρώπων. 
Απευθυνόμαστε σε κάθε μαθητή, φοιτητή, νέο που βλέπει τα προβλήματα 
της γενιάς μας και θέλει να κάνει κάτι γι’ αυτό. 

Κινούμαστε πέρα και έξω από κάθε κομματική γραμμή, διότι οι 
μικροκομματικές λογικές δε μας ενδιαφέρουν. Είμαστε εδώ, για να 
προτείνουμε έναν εναλλακτικό τρόπο δράσης.  

Στα δύο χρόνια της ύπαρξής μας μας έχουμε πραγματοποιήσει πολλές 
ενέργειες. 

Διοργανώσαμε φόρουμ συζήτησης με μαθητές για τα προβλήματα των 
σχολείων, σε μία προσπάθεια να συνδιαμορφώσουμε το σχολείο του αύριο. 

Προτάξαμε από την πρώτη στιγμή την ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής ως άμεση προτεραιότητα. Έτσι, σε πολλές περιοχές της χώρας, 
διοργανώσαμε καθαρισμούς σε πάρκα και παραλίες και ταυτόχρονα 
συνδιοργανώσαμε τις μαθητικές κινητοποιήσεις κατά της κλιματικής 
αλλαγής. 

Ενώσαμε τις φωνές μας, με τις φωνές εκατομμυρίων νέων σε όλο 
τον πλανήτη που απαιτούν κλιματική δικαιοσύνη. 

Στην ιστορική μέρα καταδίκης της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση 
ήμασταν εκεί.  Γνωρίζουμε, βέβαια, πως ο αγώνας κατά του φασισμού και 
του μίσους δεν έχει τελειώσει. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε τη μάχη σε κάθε 
γωνιά της χώρας. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά σήμερα είναι πολλά. Από την 
υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μέχρι τον εργασιακό μεσαίωνα που 
αντιμετωπίζουν οι νέοι εργαζόμενοι.  

Η φωνή μας πρέπει να ακουστεί, πρέπει να δυναμώσει και να φτάσει παντού!  

 
 
 
 



 

 

1a. Οι «άγραφες» συμφωνίες μας. 
 
H συμμετοχή στην Πρωτοβουλία είναι αρκετά ελεύθερη, γιατί αντί να 
κολλάμε σε ιδεολογικές ταμπέλες, διαλέγουμε μία δράση εναλλακτική, η 
οποία δυστυχώς δεν είναι τόσο συνηθισμένη στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, 
πολλές φορές ο κόσμος με τον οποίο συναναστρεφόμαστε ή 
αλληλεπιδρούμε θα είναι επιφυλακτικός ή και επιθετικός. Εμείς, ωστόσο, 
γνωρίζουμε πολύ καλά τις «άγραφες συμφωνίες μας» και είμαστε έτοιμοι να 
αντιμετωπίσουμε τον καθένα με καλοσύνη.  
 

Η έννοια του πολυδιάστατου αγώνα. 
 
Ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές οργανώσεις στην Ελλάδα, 
είναι το γεγονός ότι διαλέγουν μόνο ένα επίπεδο διεκδίκησης και 
κινητοποίησης. Οι μεν διαλέγουν τις πορείες και τις διαμαρτυρίες, οι δε την 
κινητοποίηση στα social media, ή την επαφή με πολιτικούς και λήπτες 
αποφάσεων.  
 
Αντίθετα, η Πρωτοβουλία καταρρίπτει κάθε τέτοιο ταμπού. Η δράση μας 
είναι πολυδιάστατη, αφού πιστεύουμε πως ο σωστός συνδυασμός των 
τρόπων κινητοποίησης δύναται να φέρει την αλλαγή, την οποία 
επιδιώκουμε.  
 
Έτσι, συνδυάζουμε την πορεία με τη συζήτηση, την καθιστική διαμαρτυρία 
με την επαφή με κάποιον δήμαρχο, τη δημοσίευση με την συζήτηση και τις 
πραγματικές λύσεις.  
 
Πολλοί είναι αυτοί που φωνάζουν, λίγοι αυτοί που με τις φωνές τους δίνουν 
λύσεις στα προβλήματα. Εμείς δίνουμε λύσεις! 
 
Η σχέση μας με τους θεσμούς  
 
Πιστεύουμε στη Δημοκρατία. Πιστεύουμε και παλεύουμε γι’ αυτή. Οι 
δημοκρατικοί θεσμοί, και η συμμετοχή των πολιτών σε αυτούς είναι 
αποτέλεσμα πολλών αγώνων και θυσιών του λαού μας.  
 
Δεν επιθυμούμε την κατάργηση τους, ούτε την αντιδημοκρατική κατάληψή 
τους.  
 
Οι θεσμοί οφείλουν να λειτουργούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του λαού. 
 

 



 

 

Το πρόβλημά μας δεν είναι η ύπαρξη κομμάτων, 
αλλά η λειτουργία των τωρινών κομμάτων. 

 
 
Όπως και με τους θεσμούς, πιστεύουμε πως η ύπαρξη πολιτικών 
παρατάξεων (κομμάτων) είναι κάτι το λογικό και θεμιτό στο πλαίσιο μίας 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ο προβληματισμός μας εγείρεται γύρω από 
τη λειτουργία των κομμάτων, τα οποία αυτό τον καιρό εκπροσωπούν τον 
ελληνικό λαό.  
 
Κανένα από αυτά δε μίλησε για τα πραγματικά προβλήματα των νέων, και 
κατά επέκταση του λαού. Κανένα από αυτά δε μιλάει για το πόσο άδικο και 
αντιλαϊκό είναι το σύστημα εκπαίδευσης. Δεν είδαμε κανένα σοβαρό πλάνο 
για την πάταξη των αδικιών και της παραπαιδείας.  
 
Γι’ αυτό και κανένα κόμμα δεν κερδίζει τη στήριξή μας, πόσο μάλλον την 
υποτέλειά μας.  
 
Είναι αναπόφευκτο, στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου, πολλές φορές να 
εκφέρουμε θέσεις και γνώμες παρόμοιες με κάποιον πολιτικό χώρο.  
 
Τι θα κάνουμε; Θα αλλάξουμε τη θέση μας, επειδή την υιοθέτησε και κάποιος 
άλλος; Όχι! Θα παλέψουμε, για να την υποστηρίξουμε και να την κάνουμε 
ακόμα πιο δημοφιλή ανάμεσα στον κόσμο.  
 
Και σε όποιον επιτεθεί, με λανθασμένα επιχειρήματα, τον καλούμε να 
συμμετάσχει στις ανοιχτές μας διαδικασίες και να δει από πρώτο χέρι ότι 
είμαστε οι πρώτοι που θα κατακρίνουμε τις λανθασμένες τακτικές των 
πολιτικών κομμάτων. Να δει πως η μόνη ατζέντα της Πρωτοβουλίας είναι 
αυτή που παράγει η ίδια.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Συγκροτώντας το παράρτημα της 
περιοχής σου, την Ομάδα Πόλης. 

 
Το πρώτο βήμα για την οργάνωση της περιοχής σου είναι να επικοινωνήσεις 
με την γραμματεία της Πρωτοβουλίας. Από εκεί θα λάβεις τις απαραίτητες 
πληροφορίες καθώς και ποια θα είναι τα επόμενα σου βήματα.  
 
Αφού έχεις μιλήσει με την γραμματεία και το αίτημα σου για τον σχηματισμό 
Ομάδας Πόλης έχει γίνει δεκτό από την Κεντρική Επιτροπή, τότε είσαι έτοιμος 
να αρχίσεις να τρέχεις την οργάνωση της πόλης σου! 
 
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να γνωρίζεις τα μέλη της Πρωτοβουλίας 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σου. Η γραμματεία θα σε ενημερώσει 
κατάλληλα, για να αποκτήσετε επικοινωνία.  
 
Μην ξεχνάς πόσο μετράει το να μιλάτε μεταξύ σας, να 
γνωριστείτε, να μοιραστείτε ιδέες και εμπειρίες χτίζοντας ένα 
κοινό όραμα. 
 
Για να δημιουργηθεί τοπική οργάνωση, πρέπει στην περιοχή σου να 
είστε τουλάχιστον πέντε μέλη από την Πρωτοβουλία. Όταν τα μέλη 
αυτά φτάσουν τα τριάντα, τότε θα εκλέξετε κάποιον υπεύθυνο του 
παραρτήματος με την διεξαγωγή εκλογών.  
 
Στις εκλογές αυτές θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τριάντα 
άτομα και ο αριθμός των εκλεγμένων μελών εξαρτάται από το μέγεθος 
του παραρτήματος. Συγκεκριμένες πληροφορίες θα λάβεις από την 
γραμματεία, όταν έρθει η ώρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Οι εκλεγμένοι συντονιστές (coordinators) θα αναλαμβάνουν την 
επικοινωνία του παραρτήματος με τα κεντρικά όργανα της 
Πρωτοβουλίας για τα διάφορα θέματα, θα συντονίζει τις δράσεις και 
θα αποτελεί κρίκος συνοχής. Οι υποψήφιοι αλλά και οι ψηφοφόρο για 
την θέση πρέπει να έχουν υπόψη πως οι εκλογή των υπευθύνων 
γίνεται καθαρά για λόγους οργάνωσης και καλύτερου συντονισμού. Το 
άτομο που θα αναλάβει ως συντονιστείς θα πρέπει να είναι αρκετά 
αφοσιωμένο στον σκοπό μας και στην οργάνωσης της ομάδας πόλης. 
Δεν ψηφίζουμε για αν αναδείξουμε τους πιο δημοφιλείς. Ψηφίζουμε 
υπεύθυνα για το καλό της ομάδάς της πόλης μας. 
 
 
 
Συνοπτικά: 
 

• Δημιουργία παραρτήματος: τουλάχιστον 5 
επικαιροποιημένα μέλη στην περιοχή.  
 

• Διεξαγωγή εκλογών για τον υπεύθυνο: τουλάχιστον 30 
μέλη. 

 
• Υπεύθυνοι πόλης:  Ένας ανά 15 άτομα. 

 

Η εκλογη των υπεύθυνων αποσκοπεί: 
 

• Συντονισμός δράσεων. 
 

• Εσωτερική Συνοχή.  
 

• Επικοινωνία με το κεντρικό σώμα της πρωτοβουλίας. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

3. Πως να γίνεται μια λειτουργική ομάδα. 
 

 
Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία. 

 
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να 
υπάρχει επικοινωνία στο εσωτερικό της ομάδας. Η τεχνολογία σήμερα 
έρχεται, για να μας λύσει τα χέρια! Δημιουργήστε ομαδικές στο 
messenger, στο instagram, στο discord. Θα βοηθήσει πολύ να 
μοιράζεστε σε πρώτο χρόνο τις πληροφορίες για την επικαιρότητα. 
Αυτές οι πλατφόρμες, παράλληλα, προσφέρουν τη δυνατότητα για 
κλήσεις σε περίπτωση που η επικοινωνία χρειάζεται να είναι πολύ 
συχνή. 
 
Διοργανώνεται συχνές συναντήσεις.  
 
Όσα και αν μας προσφέρει η τεχνολογία, ο καλύτερος τρόπος για να την 
επικοινωνία και τη συνοχή της ομάδας,  δεν είναι παρά οι δια ζώσης 
συναντήσεις. Πέρα από τον σχεδιασμό των δράσεων, οι συναντήσεις 
πρέπει να στοχεύουν και  στη γνωριμία των μελών μεταξύ τους. 
Μπορείτε να υλοποιήσετε δραστηριότητες γνωριμίας για bonding, την 
ένταξη νέων μελών, να συζητήστε για τα θέματα που σας απασχολούν 
εντός και εκτός Πρωτοβουλίας  και να μοιραστείτε το οράμά σας για το 
μέλλον. Πέρα από τις πιο «επίσημες» συναντήσεις, μέχρι και το να βγείτε 
για μία βόλτα ή έναν καφέ θα βοηθήσει πολύ να σχηματίσετε έναν 
δεσμό πιο γερό και πολύ σημαντικότερο από αυτό των απλών 
συνεργατών.  
 
Οι παρέες γράφουν ιστορία! 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 



 

 

4.  Προσελκύοντας νέα μέλη. 
 

Το πρώτο βήμα είναι να αρχίσεις να μιλάς. Μίλα στους φίλους σου για 
την Πρωτοβουλία. Τι είναι, τις δράσεις μας και το αντίκτυπό μας .  
 
Για να φτιάξεις μία ισχυρή τοπική ομάδα, ωστόσο, δεν αρκούν μόνο οι 
παρέες, αλλά ένα μεγάλο δίκτυο ατόμων. Βρες λοιπόν άτομα που 
πιθανόν να ενδιαφέρονται (πρόεδροι δεκαπενταμελών από άλλα 
σχολεία, άτομα που έχουν ασχοληθεί με το Fridays for Future της 
περιοχής σου, άτομα που δεν διστάζουν να μιλήσουν για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την πολιτική στα social media κτλ).  
 
Πάρε πρωτοβουλία και κάνε το κίνημά μας γνωστό 
στην πόλη σου! 
 
 

Εδώ σου προτείνουμε μερικούς τρόπους να το πετύχεις 
αυτό: 

Στο σχολείο/σχολή/φροντιστήριο:  Πάρε ένα λεπτό μετά το μάθημα, 
ενημερώνοντας τους συμμαθητές σου για την Πρωτοβουλία ή ακόμα 
καλύτερα για κάποια δράση. Μπορείς να παροτρύνεις αυτά τα άτομα 
να ψάξουν για εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να 
επικοινωνήσουν με σένα για  επιπλέον πληροφορίες. Αναλογίσου πότε 
είναι η καλύτερη στιγμή να το κάνεις αυτό. Σκέψου: δε θέλεις να γίνεις 
κουραστικός, κάτι τέτοιο θα είχε αρνητικό αποτέλεσμα 
 
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:  Μπορείς κατόπιν επικοινωνίας με 
την γραμματεία της Πρωτοβουλίας να πάρεις κωδικούς για τον 
λογαριασμό της πόλης σου, αλλά και για το ειδικό portal στο website 
μας στο οποία θα βρεις επιπλέον βοηθητικό υλικό, στοιχεία και άλλα 
πολλά. 
 
Με άμεσο μήνυμα/DM: Κοινοποίησε τις δημοσιεύσεις της 
Πρωτοβουλίας και τις δράσεις μας  με άμεσο μήνυμα στα άτομα που 
πιστεύεις ότι ενδιαφέρονται.  
 
Ακολουθεί το κεφάλαιο με τις οδηγίες για την χρήση των social media. 
 

 
 



 

 

5.  Social Media 
 

 
 
Το μεγαλύτερο όπλο για να περάσουμε τα μηνύματά μας είναι η 
επικοινωνία. Επικοινωνία μεταξύ μας αλλά και με άλλους όσους θέλουν 
να μοιραστούν τον αγώνα μας. Όσοι περισσότεροι τόσο καλύτερα. 
Τα social media είναι σύμμαχός μας και εργαλείo με τo οποίo 
επικοινωνούμε γρήγορα και με αμεσότητα.  
 
Μιας και η γενιά μας είναι πολύ εξοικειωμένη με τα social media, είναι 
και το καλύτερο μέσο για να περάσουμε την συμμετοχή, την 
κινητοποίηση και την δράση ως τρόπο ζωής.  
 
Τα social media απαιτούν προσοχή. Όσο και αν μας δίνουν  την 
δυνατότητα να εκφραζόμαστε, τόσο εύκολα γίνονται βάση σχολιασμού 
ή κριτικής για αυτούς που θέλουν να μας δουν να αποτυγχάνουμε.  
 
Η Πρωτοβουλία όσο επεκτείνεται, προκαλεί εκνευρισμό στα 
άτομα, τα οποία θέλουν να αποτυγχάνουμε. Όσο πιο δυνατοί 
γινόμαστε, τόσο πιο προσεκτικοί πρεπει να είμαστε. 
 
Πολλές φορές βλέπουμε προσβλητικά σχόλια με σκοπό να τραβήξουν 
προσοχή ή να προκαλεσουν κάποια αντίδραση μας, για να την 
χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Δεν τους κάνουμε τη χάρη. Πάντα 
προτιμάμε να ασχολούμαστε με το μέλλον της οργάνωσής μας και να 
περνάμε θετικά μηνύματα κι όχι να απαντάμε στη φαιδρότητα του 
καθενός. Ακόμα και αν το σχόλιο έρχεται από αναγνωρισμένο πρόσωπο 



 

 

(γιατί υπάρχουν και αυτά), το αφήνουμε να απαντηθεί μόνο μέσα από 
την δράση μας.  
 
Η αλήθεια μας κρύβεται στην ένωσή μας και όχι στις μεμονωμένες 
απόψεις και τις λίγες προτάσεις στις απαντήσεις στα social media.  
 
Έτσι, στον λυσσασμένο άγνωστο που κρύβεται πίσω από μια οθόνη, δεν 
απαντἀμε. Ακόμα κι αν βράζουμε από θυμό, προτιμάμε αντίθετα να 
μοιραστούμε μία σημαντική είδηση, ακουμπώντας κάποιον που θα μας 
ακούσει.  
 
Γιατί όπως λέει και ο λαός μας: στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις… 
 
Αυτό δε σημαίνει ότι δε μιλάμε ποτέ με κάποιον που δεν συμφωνεί με 
εμάς. Με το να μιλάμε με άτομα με διαφορετικές απόψεις γινόμαστε 
μόνο πιο δυνατοί 
 
 
 
Οδηγίες για το υλικό στα social media. 
 
 
Τι να θυμάσαι, όταν δημοσιεύεις στα social. 
 
 

• Ως μέλος, εκπροσωπείς όλη την Πρωτοβουλία όπως η 
Πρωτοβουλία εκπροσωπεί εσένα. 

 
 

• Βασίσου στα θετικά. Αγνόησε τους προσβλητικούς και 
αυτούς που ψάχνουν μόνο προσοχή. Αν προκαλούν συνεχές 
πρόβλημα, ένα μπλοκ αρκεί.  

 
 

• Χρησιμοποίησε λεξιλόγιο απλό άλλα προσεγμένο. Να 
μπορεί να διαβάζεται εξίσου καλά και από μικρότερους και 
από πολύ μεγαλύτερους σου, μέλη ή όχι. 

 
 

• Απόφυγε ΠΑΝΤΑ την προσβλητική γλώσσα. Ένα 
καλογραμμένο, δημιουργικό μήνυμα, εντυπωσιάζει πιο 
πολύ.  

 
 

• Στις διαφωνίες, υποστήριξε την ενότητα και βρες τη μεσαία 
λύση. Μαζί μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. 



 

 

Facebook 
 

• Αν δεν το έχουν μονίμως ανοιχτό, οι μαθητές διαβάζουν posts σε 
διαλειμματα, και πρίν (7 - 8πμ) ή μετά το σχολείο 2 - 10 μμ, ενώ 
μεγαλύτερες ηλικίες είναι στο Facebook πρίν το πανεπιστήμιο ή 
πρίν την δουλέια (8 - 10πμ). Σκέψου ποιός είναι το κοινό σου και 
ανέβασε σε μια σχετικά ιδανική ώρα. Προτίμησε να δημοσιεύεις 
κατά τις 14.00-16.00. Είναι η καλύτερη ώρα. Δοκιμασμένο! 
  

• Οι εικόνες ή τα βίντεο είναι πάντα πιο ελκυστικά.  
 

• Προτίμησε μικρά κειμενα, ή περιγραφές. Γράψε κάτι που να 
τραβάει την προσοχή αλλά και να την κρατάει για να περάσει το 
μήνυμα.  

 
• Προσέθεσε σύνδεσμο στην ιστοσελίδα μας ή σε κάποια άλλη 

πλατφόρμα για αυτούς που θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες.  
 

• Τέσσερα μάτια είναι καλύτερα από δύο.  Ζήτα καποιου την γνώμη 
αν αμφισβητείς την ποιότητα κάποιου post. 
 

 
Instagram 
 

• Όπως και για το Facebook. Προτίμησε να δημοσιεύεις κατά τις 
14.00-16.00. Είναι η καλύτερη ώρα. 
  

• Αν δεν έχεις ήδη οδηγίες για τα γραφικά, στείλε από την 
γραμματεία να σου δώσει το αντίστοιχο αρχείο.  

 
• Προτίμησε μικρά κειμενα, ή περιγραφές στις εικόνες. Στο caption 

γράψε όσο θες.  
 

• Φτιάξε ένα link tube για το bio σου και tagαρε στα ποστ  τον 
κεντρικό μας λογαριασμό.  
 

• Κανόνισε με την ομάδα σου να κάνετε Instagram lives. 
Μαζευτείτε σε έναν χώρο, βρείτε ένα όμορφο background και 
ξεκινήστε να διαδίδεται το μήνυμα μας. Όπως και στο γενικό 
πλαίσιο, στο live είναι επικίνδυνη οποιαδήποτε επίθεση από τρολ. 
Κανόνισε να είναι και κάποιος άλλος ταυτόχρονα συνδεδεμένος 
από τον λογαριασμό, έτσι ώστε να ελέγχει την κατάσταση. 



 

 

Γραφικά για τα social media 

 
Ως Πρωτοβουλία Νέων δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην εικόνα 
μας στα social media. Είναι η εικόνα της οργάνωσής μας προς το ευρύ 
κοινό.  Το ίδιο θέλουμε να ισχύσει και για τις ομάδες πόλεων.  
 
Στο ειδικό portal της ιστοσελίδας μας, το οποίο αφορά στις ομάδες 
πόλης, θα βρεις το κατάλληλο ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για 
να είσαι έτοιμος να φτιάξεις όμορφα γραφικά για τις ανάγκες της 
ομάδας σου!  
 
Για τους κωδικούς του portal επικοινώνησε με την γραμματεία μας! 
 
 

Οδηγίες για συναντήσεις. 
 
 

Οδηγίες για τον οργανωτή και τον συντονιστή 
συνάντησης. 
 
 

• Ορίστε έναν συντονιστή συζήτησης και έναν «φωτογράφο». Ο 
συντονιστής θα πρέπει να μην είναι εκλεγμένος υπεύθυνος. Θα 
συντονίζει την συζήτηση, θα δίνει τον λόγο.  
 

• Μην ξεχάσεις να κάνεις register της συνάντησης στην αντίστοιχη 
φόρμα που θα σου δώσει η γραμματεία μας. 

 
 

• Που θα γίνει η συνάντηση; Φρόντισε η συνάντηση να γίνει σε 
χώρο εύκολα προσβάσιμο και ασφαλή. Όταν ο καιρός είναι καλός, 
μπορείτε να συναντηθείτε σε ένα πάρκο ή μία πλατεία. Όταν 
υπάρχει θέμα με τον καιρό, υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές. Οι 
δήμοι μπορούν να παραχωρήσουν δημοτικές ή σχολικές αίθουσες 
σε οργανώσεις όπως η δική μας. (Μίλα με την γραμματεία για να 
σε βοηθήσουν με αυτό). Μπορείτε επίσης να συναντηθείτε σε 
βιβλιοθήκες, μουσεία που παραχωρούν χώρους. Επίσης, πολλά 
πανεπιστήμια έχουν αίθουσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
Μίλα με το παράρτημα της Πρωτοβουλίας στο Πανεπιστήμιο της 
πόλης σου για το πώς μπορείτε να οργανώσετε τη συνάντηση. Μία 
ακόμη εναλλακτική είναι κάποιο μαγαζί. Αν και όχι τέλεια επιλογή, 
αν μιλήσεις με τα υπόλοιπα μέλη και συμφωνήσουν, μία ήσυχη 



 

 

καφετέρια θα μπορούσε να γίνει ο τέλειος χώρος συναντήσεων. 
Φρόντισε μόνο, κανείς να μην μένει αποκλεισμένος λόγω της 
επιλογής του χώρου! 

 
 

• Όπως έχουμε πει, τα social media είναι σημαντικό κομμάτι της 
δράσης μας. Γι’ αυτό είναι σημαντικό ν’ αναρτούμε υλικό από τις 
δράσεις μας. Όρισε κάποιον ο οποίος θα βγάζει φωτογραφίες και 
βίντεο για τα social media της ομάδας πόλης ή και το κεντρικό 
account της Πρωτοβουλίας. 

 
 

• Φτιάξτε Agenda: Φτιάξε μία λίστα με τα θέματα που θα 
συζητηθούν στη συνάντηση και ενημέρωσε τα μέλη της ομάδας 
από πριν για αυτά. Η σειρά των θεμάτων που θα τεθούν καλό είναι 
να γίνει με σειρά προτεραιότητας, από τα πιο σημαντικα στα 
λιγότερο σημαντικά, έτσι ώστε να προλάβετε να καλύψετε 
σίγουρα ό,τι επείγει. Θυμηθείτε να κρατάτε σημειώσεις για κάθε 
συζήτηση και να ενημερώνετε, για τα πορίσματα στα 
οποία  καταλήξατε, το κεντρικό σώμα της Πρωτοβουλίας 
(Κεντρική Επιτροπή) 

• Σιγουρευτείτε ότι όλοι είναι ενήμεροι για αυτά που συζητήθηκαν 
καθώς και αυτοί που είναι παρόντες έχουν κατανοήσει και 
συμμετέχει στη συζήτηση. Δεν είναι όλα αυτονόητα για όλους, γι 
αυτό είναι σημαντικό να εξηγείται κάθε τι που λέγεται. Επίσης αν 
κάποια άτομα δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν για οποιονδήποτε 
λόγο στην συνάντηση, εξασφαλίστε ότι αυτοί θα ενημερωθούν 
αργότερα. 

• Όλοι πρέπει να έχουν φωνή, όλων οι φωνές μετράνε. Σίγουρα μία 
συζήτηση ακολουθεί τη δική της ροή, όμως πολλές φορές τα 
άτομα δεν έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους, διότι 
πολλά άτομα θέλουν να μιλήσουν ταυτόχρονα. Ο καλύτερος 
τρόπος για να το αποφύγετε αυτό είναι να μιλάτε με χειρανάταση 
κατά προτεραιότητα.  

 
 

*Έχε στο νου στο ότι στην συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν άτομα τα 
οποία μπορεί να χρειάζονται κάποια στήριξη. Πολλά άτομα με αυτισμό, για 
παράδειγμα, είναι πιο ευαίσθητα στους δυνατούς θορύβους. Ζήτησε στην 

αρχή να επισημανθεί οποιαδήποτε τέτοιο χαρακτηριστικό, ώστε να 
ληφθούν οι κατάλληλες ενέργειες και η συζήτηση να είναι ανοιχτή προς 

όλους.  



 

 

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες στην 
συζήτηση. 

 
1. Πάρε μέλος ώς προοδευτικός ομιλητής.   
 
Μίλα από τη δική σου οπτική και έχε ως δεδομένο πως δεν εκφράζει κι 
άλλους εκτός της συνάντησης ή εκτός του εαυτού σου. Όσοι 
συμφωνούν θα μπορέσουν να το δείξουν κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης. Το μέλος που συντονίζει τη συζήτηση θα δίνει τον λόγο σε 
αυτούς που θέλουν να κάνουν μία τοποθέτηση. Από κοντά, αυτό θα 
γίνεται με την άρση του χεριού ή με τον αντίστοιχο τρόπου θα έχετε 
ορίσει εσείς. Προτεραιότητα θα πρέπει να έχουν μέλη που δεν έχουν 
τοποθετηθεί. Ως ομιλητής ή οργανωτής της συζήτησης έχε στο νου σου 
τα προφίλ των μελών. Κάποιο μέλος με μικρότερη ηλικία ή από 
καταπιεσμένη κοινωνική ομάδα μπορεί να διστάζει να μιλήσει. Βοήθα 
το ή δώσε τη σειρά σου, αν κι αυτό συμφωνεί. Είναι υποχρέωση όλων 
μας να διεξάγουμε μία πολυφωνική και προοδευτική συζήτηση όπου 
όλοι δύναται να έχουν φωνή. 
 

2. Γιατι μιλάω;   
 
Όταν βρίσκεσαι σε συζήτηση ρώτα τον εαυτό σου: Γιατί μιλάω/Τι θέλω 
να πω; Όσο και να θέλαμε να μιλάμε για ώρες, πολλές φορές αυτό δεν 
είναι τόσο αποτελεσματικό. Για να έχουμε χρόνο να πάμε από την 
συζήτηση στην δράση πρέπει να σκεφτείς, αν αυτό που θες να 
αναφέρεις, προσθέτει κάποια επιπλέον πληροφορία στη συζήτηση. Αν 
έχει ήδη ειπωθεί ή αν υπάρχει κάποια καλύτερη στιγμή να ειπωθεί. 
Μπορείς να αποφύγεις την επαναληπτική δήλωση, δείχνοντας πως 
συμφωνείς με ένα νεύμα ή και ένα message react. 
 
 
3. Μιλάω και ακούω. 
  
Πιστεύουμε στον παραγωγικό διάλογο. Όταν μιλάς περιμένεις όλους να 
σε ακούνε προσεκτικά και να σε αφήσουν να κάνεις την τοποθέτηση 
σου. Πολύ απλά κάνε κι εσύ το ίδιο, δημιουργώντας ένα ασφαλή χώρο 
για συμφωνία και διαφωνία. Αν θέλεις να απαντήσεις σε τοποθέτηση 
μέλους, φρόντισε να τονίσεις το σημείο που άκουσες και αυτό στο οποίο 
θέλεις να κάνεις το σχόλιο. Αυτό προϋποθέτει ότι θα έχεις ακούσει 
προσεκτικά, για να αποφύγεις παρερμηνείες.   



 

 

 
4. Σεβάσου τον χρόνο.  
 
Φρόντισε η τοποθέτησή σου να είναι περιεκτική, αλλά πλήρης. Όσο πιο 
δομημένο και καθαρό είναι το μήνυμά σου, τόσο αποτελεσματικό θα 
είναι στην συζήτηση. Αν το μέλος που συντονίζει την συζήτηση βάλει 
όριο χρόνου, προσπάθησε να τον ακολουθήσεις (χωρίς άγχος). Έτσι 
σέβεσαι το δικαίωμα των άλλων να τοποθετηθούν. 
 
 
6. Ούπς, συγγνώμη. 
 
Αν κάνεις κάποιο λάθος ή παρερηνεύσεις κάτι αναγνώρισε το. Δεν 
βρίσκεσαι σε debate, αλλά σε διάλογο με άλλα μέλη της πρωτοβουλίας.  
 
Άλλωστε, μην ξεχνάς: Λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


