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Η ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΤΗΣ AEGEE
Κάθε οργάνωση έχει τις βασικές αξίες και πεποιθήσεις που
υποστηρίζει. Ως μέλη της AEGEE, μοιράζεστε αυτή την κοινή
και ενιαία ταυτότητα μεταξύ σας, από τοπικό σε τοπικό και από
μέλος σε μέλος.

Όραμα
Η AEGEE αγωνίζεται για μια δημοκρατική, πολυποίκιλη και
χωρίς σύνορα Ευρώπη, η οποία είναι κοινωνικά, οικονομικά και
πολιτικά ολοκληρωμένη, και εκτιμά τη συμμετοχή των νέων στη
δημιουργία και την ανάπτυξή της.
Αποστολή
Η AEGEE ενδυναμώνει τους φοιτητές και τους νέους στην
Ευρώπη ώστε να έχουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Δημιουργεί
χώρο για διάλογο και ευκαιρίες μάθησης ενώ ενεργεί και ως
εκπρόσωπός τους στους φορείς λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, η
AEGEE ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση και φέρνει την Ευρώπη
πιο κοντά στους νέους.
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Η ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΤΗΣ AEGEE
Οι Αξίες της AEGEE

Οι αξίες αυτές αντικατοπτρίζονται στη Δήλωση Αρχών μας, που
είναι κοινή για όλες τις οργανώσεις-μέλη της AEGEE-Europe.
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ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η AEGEE?
Ίσως χρειαστεί να παρουσιάσετε σύντομα την AEGEE-Europe ή
να δώσετε απαντήσεις για μια συνέντευξη. Οι απλές απαντήσεις
δεν είναι ποτέ εύκολες. Ορίστε ένα παράδειγμα σύντομης και
περιεκτικής παρουσίασης της AEGEE.
---------------------------------------------------------------------------------------Η AEGEE είναι μία από τις μεγαλύτερες διεπιστημονικές
φοιτητικές οργανώσεις της Ευρώπης. Είμαστε ένα δίκτυο από
13000 φίλους σε 40 χώρες. Ενδυναμώνουμε τους φοιτητές να
λαμβάνουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να συμβάλουν στη
διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Η οργάνωση ηγείται από νέους. Είναι οι ίδιοι οι νέοι που
δημιουργούν τα projects και τις δραστηριότητες. Μέσω της AEGEE
μπορείς να βρεις το χώρο και την υποστήριξη να αναπτύξεις τις
ιδέες σου, να μάθεις περισσότερα για την Ευρώπη, να βιώσεις
διαφορετικές κουλτούρες και έθιμα.
Επιπλέον, συμμετέχοντας σε αυτή την Ευρωπαϊκή οργάνωση
νέων, έχεις την ευκαιρία να ακουστεί η φωνή σου στους φορείς
λήψης αποφάσεων της Ευρώπης.
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ΚΕΝΤΡΙΚΆ ΜΗΝΎΜΑΤΑ
Δεν είναι πάντα εύκολο να απαντήσεις απλές ερωτήσεις. Απαιτεί
σύντομες και ακριβείς απαντήσεις. Εδώ μπορείτε να βρείτε
τέτοιες ερωτήσεις που μπορεί να ερωτηθείτε στο μέλλον.
---------------------------------------------------------------------------------------Ποιός είναι ο λόγος ύπαρξης της AEGEE?
Να αυξηθεί η συμμετοχή των νέων στην κοινωνία και να φέρει την
Ευρώπη πιο κοντά σε αυτούς.
Αυτή είναι η μεγάλη ιδέα πίσω από την AEGEE.
Τι θέλουμε να πετύχουμε?
Η AEGEE ενδυναμώνει τους φοιτητές και τους νέους στην Ευρώπη να
έχουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία.
Αυτό μας βοηθά να κάνουμε πράξη το όραμά μας.
Οι κύριες δραστηριότητές μας?
Αυτά είναι τα μέσα εφαρμογής της Ταυτότητάς μας:
• Διαπολιτισμική Ανταλλαγή
• Προσωπική Ανάπτυξη και Μη Τυπική Εκπαίδευση
• Θεματικά Projects
• Υπεράσπιση και Πολιτική
• Χώρος για Συζήτηση
Για να επιτύχουμε το όραμά μας και να ολοκληρώσουμε
την αποστολή μας, πρέπει να αφοσιωθούμε σε αυτές τις
δραστηριότητες.
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Η ΔΟΜΉ ΤΗΣ AEGEE
Μερικές φορές είναι δύσκολο να κατανοήσετε το πολύπλοκο
δίκτυο των Ευρωπαϊκών σωμάτων και τοπικών παραρτημάτων
της AEGEE. Παρακάτω θα βρείτε μια σύντομη επεξήγηση της
δομής της AEGEE-Europe.
---------------------------------------------------------------------------------------Για να προαχθεί πραγματικά η διεθνής συνεργασία και να
αποφευχθεί η δημιουργία φυσικών ή πνευματικών συνόρων, η
AEGEE δεν αναγνωρίζει κανένα εθνικό επίπεδο στην οργανωτική
δομή της.
Η δομή βασίζεται σε:
Τοπικά παραρτήματα (antennae)
Όπου άνθρωποι από 200 τοπικά παραρτήματα της AEGEE
εφαρμόζουν απευθείας τους στόχους της AEGEE με τρόπο που
να εξυπηρετεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας τους.
Ευρωπαϊκά σώματα
Δίνουν το ευρύτερο κοινό πλαίσιο και την κατεύθυνση για όλες
τις τοπικές δραστηριότητες. Επιπλέον, παρέχουν μια πλατφόρμα
για διεθνή συνεργασία σε πολυπολιτισμικές ομάδες. Μέλη από
τα τοπικά παραρτήματα μπορούν να εμπλακούν απευθείας στις
Ευρωπαϊκές Ομάδες Εργασίας και Projects.
Η οπτικοποίηση της δομής της AEGEE μπορεί να βρεθεί στη
δικτυακή πύλη των Μελών της AEGEE
http://aegee.org/portal/structures/
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ΛΑΝΘΑΣΜΈΝΕΣ ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ
Ως μέλος της AEGEE μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποιες
λανθασμένες εντυπώσεις για την AEGEE. Οι άνθρωποι έχουν
το δικαίωμα να ρωτούν αν δεν ξέρουν πολλά για την οργάνωσή
μας ή αν έχουν προκαταλήψεις. Κάντε υπομονή και πάντα
προσπαθείτε να εξηγείτε τέτοιες παρανοήσεις με λογικά
επιχειρήματα.
---------------------------------------------------------------------------------------Η AEGEE είναι ένας οργανισμός που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Πιθανή απάντηση
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας θεσμικός εταίρος της AEGEEEurope. Δεν είναι ο μόνος εταίρος με τον οποίο συνεργάζεται
η AEGEE-Europe. Υπάρχουν περισσότεροι, όπως το Συμβούλιο
της Ευρώπης, το European Youth Forum, το European Movement
International ή το Euractiv. Κανένας εταίρος, όμως, δεν
παρεμβαίνει στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων
της AEGEE-Europe, όπως αυτή υλοποιείται στις Συνεδριάσεις
μας - την Αγορά και το European Planning Meeting. Επομένως,
η AEGEE-Europe δεν είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η AEGEE είναι μια οργάνωση για πάρτι και ταξίδια.
Πιθανή απάντηση
Η Διαπολιτισμική Ανταλλαγή είναι ένα από τα μέσα με τα οποία
υλοποιούμε το όραμα της AEGEE. Οργανώνοντας διεθνείς
εκδηλώσεις, τα μέλη μας μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο και
βιώνουν τις διαφορετικές κουλτούρες με διάφορους τρόπους.
Αυτό βοηθά να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις τους και να
δημιουργούν δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ τους. Ωστόσο, τα
πάρτι και οι ευκαιρίες για ταξίδια δεν είναι οι μόνες επιλογές
που έχεις μέσα στην AEGEE. Μπορείς να συμμετέχεις και σε
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ΛΑΝΘΑΣΜΈΝΕΣ ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ
projects, σεμινάρια και διοργάνωση. Όλα εξαρτώνται από τις
ανάγκες σου.
Οι εκπρόσωποι της AEGEE πληρώνονται.
Πιθανή απάντηση
Τα μέλη που είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση της οργάνωσης
διεκπεραιώνουν την εργασία τους σε εθελοντική βάση. Δεν
υπάρχουν μισθοί για τα μέλη του διεθνούς Διοικητικού
Συμβουλίου - της Comité Directeur (CD), ή τα μέλη των Επιτροπών
(Commissions και Committees). Έχουν δικαίωμα για επιστροφή
εξόδων μόνο όταν ταξιδεύουν για δουλειά που σχετίζεται με την
AEGEE. Τα μέλη της CD δικαιούνται μηνιαία έξοδα διαβίωσης που
καλύπτουν μόνο φαγητό και μη-αλκοολούχα ποτά. Επομένως,
κανένα μέλος της AEGEE δεν παίρνει σταθερό μισθό για τη θέση
του/της στην οργάνωση.
---------------------------------------------------------------------------------------Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε άλλη λανθασμένη εντύπωση
σχετικά με την AEGEE η οποία δεν φαίνεται εδώ, ενημερώστε μας.
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LES ANCIENS
Η Les Anciens d’AEGEE (Αρχαίοι της AEGEE) είναι μια ανεξάρτητη
οντότητα που λειτουργεί ως οργάνωση αποφοίτων της AEGEE.
Εκτός από τις πλατφόρμες δικτύωσης μας, η Les Anciens
διοργανώνει για τα μέλη της 4-5 εκδηλώσεις ανά έτος, όπου το
πνεύμα της AEGEE διατηρείται ολοζώντανο.
Παρέχει επίσης στην AEGEE οικονομική βοήθεια στη ελεύθερη
διακριτική της ευχέρεια για συγκεκριμένα projects και ανάγκες
μέσω ενός συνεχούς κεφαλαίου.
Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε κάθε μέλος ή πρώην μέλος
της AEGEE σε τοπικό επίπεδο που ολοκλήρωσε την ενεργό
συμμετοχή του στην AEGEE.
Για να γίνετε μέλος ή να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Les
Anciens επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.anciens.org και κάντε
κλικ στο “Join Les Anciens”, όπου θα βρείτε την αίτηση μελών της
Les Anciens.
Η ζωή σας μετά την AEGEE θα ξεκινήσει από εκεί!
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ΧΡΉΣΙΜΟΙ ΠΌΡΟΙ
Το Καταστατικό και το Στρατηγικό Σχέδιο
Τα έγγραφα αυτά περιέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με το
πώς λειτουργεί η AEGEE-Europe και ποιοι είναι οι στόχοι που
επιδιώκει. Μπορείτε να τα κατεβάσετε από το τμήμα εγγράφων
του Intranet.
www.intranet.aegee.org
Κανάλια ενημέρωσης της AEGEE-Europe
Ιστοσελίδες
Επίσημη: www.aegee.org
Πύλη Μελών: www.aegee.org/portal
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Facebook: www.facebook.com/aegee
Twitter: www.twitter.com/aegee_europe
Flickr: www.flickr.com/photos/aegee
YouTube: www.youtube.com/user/AEGEEEuropeChannel
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Δήλωση Αρχών
Εμείς, τα μέλη της AEGEE,
νέοι Ευρωπαίοι από όλες τις πλευρές της ηπείρου, αναγνωρίζουμε
ότι είμαστε το μέλλον και το παρόν της κοινωνίας μας και ότι η
συμβολή μας στην οικοδόμηση της Ευρώπης αποτελεί ευθύνη
μας. Συναντιόμαστε υπό ένα κοινό όραμα για μια δημοκρατική,
ποικιλόμορφη και χωρίς σύνορα Ευρώπη.
Ερχόμαστε μαζί μέσα στην AEGEE δημιουργώντας ένα ανοιχτό,
εθελοντικό δίκτυο όπου μετατρέπουμε τις ιδέες μας σε δράσεις,
αναπτύσσουμε τους εαυτούς μας ώστε να συμμετέχουν ενεργά
στην κοινωνία, και συμβάλλουμε στην ευρωπαϊκή δημόσια
συζήτηση με την ανεξάρτητη άποψή μας ως φοιτητές.
Με το παρόν δηλώνουμε τις αρχές αυτές να είναι θεμελιώδους
σημασίας για εμάς:
Η ποικιλομορφία της Ευρώπης πρέπει να εκτιμάται, πράγμα που
αντικατοπτρίζουμε στην οργάνωση μας. Ο πλούτος της ηπείρου
μας βασίζεται σε ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και
υπόβαθρα που συνεβρίσκονται, ενωμένοι υπό κοινές αξίες.
Η συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων και των κοινοτήτων ξεκινά με
το διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση. Φέρνουμε μαζί φοιτητές
από όλες τις περιοχές της Ευρώπης και δημιουργούμε φιλίες που
σπάνε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις.
Η ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν βασικά
στοιχεία της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Μέσα από το έργο και
τη συμπεριφορά μας, έχουμε ως στόχο να χρησιμεύσουμε ως
παράδειγμα και να διαδώσουμε τις αξίες αυτές μεταξύ των νέων
της ηπείρου μας.
Μια ισχυρή Ευρώπη είναι χτισμένη πάνω στα θεμέλια του
σεβασμού, της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης. Μέσα από
αυτές τις αξίες, υποστηρίζουμε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις,
όπου οι πολίτες έχουν ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα.
Η πρόοδος στην Ευρώπη πρέπει να βασίζεται στη γνώση και την
απεριόριστη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Παρέχοντας διάφορες
ευκαιρίες μάθησης και υποστηρίζοντας μια ευρωπαϊκή διάσταση
στην εκπαίδευση, πιστεύουμε ότι δίνει στους νέους καλύτερες
ευκαιρίες για το μέλλον.
Τιμώντας και προωθώντας τις αρχές αυτές διαμορφώνουμε μια
καλύτερη Ευρώπη.
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