
Καρτ – ποστάλ από το Σπίτι: Μια Ευρωπαϊκή 
ανταλλαγή, Συνδέοντας την ήπειρο

Προαιρετικά βήματα: Συμμετέχετε στα δημιουργικά εργαστήρια, 
δια ζώσης ή online (μπορείτε να κάνετε λήψη διαφόρων templates, 
να μας στείλετε εικόνες και να έχετε πρόσβαση στα ψηφιακά 
δρώμενα εδώ: www.amateo.org/postcards-from-home

*Η καρτ – ποστάλ και η διεύθυνσή σας θα δοθεί σε κάποιον 
συμμετέχοντα από άλλη χώρα, με τον οποίο θα συνδεθείτε ως 
ταχυδρομικοί συνεργάτες. Οι Καρτ – ποστάλ από το Σπίτι θα 
μοιραστούν επίσης, ανώνυμα, σε όλους όσοι πάρουν μέρος στα 
δημιουργικά εργαστήρια στο Maribor

Οι Καρτ – ποστάλ από το Σπίτι είναι μέρος του project «Συνδέοντας 
το Απροσδόκητο» που υλοποιεί το Amateo, το οποίο θα συνδυάσει 
ζωντανά και ψηφιακά δημιουργικά εργαστήρια στο Galway, Ιρλανδία (τον 
Νοέμβριο) και στο Maribor, Σλοβενία (Μάιος 2021).

Τι σας έκανε να νιώσετε σαν το σπίτι σας πρόσφατα;

Μπορεί να είναι κάτι ή κάποιος στον ζωτικό σας χώρο ή 
στο οικείο σας περιβάλλον. Θα θέλαμε να μοιραστούμε τις 
διαφορετικές εμπειρίες μας στο σπίτι σε μια περίοδο που 
σημαίνει τόσα πολλά για μας – και να συνδεθούμε με άλλους 
ανθρώπους και μέρη, τη στιγμή που οι ευκαιρίες να τα δούμε 
από κοντά είναι πολύ περιορισμένες. 

Καλούμε ανθρώπους όλων των ηλικιών από όλη την Ευρώπη 
να στείλουν τρεις Καρτ – ποστάλ από το Σπίτι αναφέροντας: 

• Τι σημαίνει για μένα η λέξη σπίτι τώρα / Σπίτι είναι…
• Μια ανάμνηση από το σπίτι / Σπίτι ήταν… 
• Ένα όνειρο για το σπίτι στο μέλλον / Σπίτι θα είναι…

Μπορείτε να το ερμηνεύσετε δημιουργικά με όποια φόρμα 
θέλετε – μερικές λέξεις ή ένα ποίημα, μια εικόνα, μια μουσική 
φράση. Μπορείτε να ανταλλάξετε με τον ταχυδρομικό σας 
συνεργάτη μέχρι και ψηφιακές καρτ – ποστάλ.

Για να πάρετε μέρος:

Βήμα 1: Στείλτε μια καρτ – ποστάλ στο: “GALWAY, Ιρλανδία”  
Πριν από τις 15 Νοεμβρίου 2020* Θα πρέπει να περιλαμβάνει 
το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας, αν θέλετε να έχετε 
απάντηση(!) Και την απάντησή σας στην φράση: Σπίτι είναι…

Βήμα 2: Λάβετε μια καρτ – ποστάλ από μια άλλη Ευρωπαϊκή 
χώρα μέσω του Galway και ένα δώρο από την Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Βήμα 3: Συνεχίστε την ανταλλαγή και μοιραστείτε τις καρτ – 
ποστάλ και τα σχόλιά σας

Λάβετε μια καρτ – ποστάλ από μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα και ένα δώρο 
από το Galway

Στείλτε μια καρτ – ποστάλ στο Galway, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης

Συνεχίστε να ανταλλάσετε καρτ – ποστάλ με τον ταχυδρομικό 
συνεργάτη σας κατά τη διάρκεια Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου

Και ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ μέσα από δημιουργικά εργαστήρια ώστε να συλλάβετε, να 
εκφράσετε και να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χειμώνα με τις Καρτ – ποστάλ από το Σπίτι

http://www.amateo.org/postcards-from-home


• Τυπώστε
• Διπλώστε κατά μήκος των διακεκομμένων γραμμών
• Και κολλήστε ώστε να φτιάξετε το πρώτο σας πρότυπο 

καρτ - ποστάλ
• Προσθέστε τα στοιχεία σας ή χρησιμοποιήστε τη δική 

σας καρτ – ποστάλ (παρακαλούμε συμπεριλάβετε όλες 
τις λεπτομέρειες που αναγράφονται παρακάτω)

• Σπίτι είναι... θα μπορούσατε να απαντήσετε με ένα 
σχέδιο, φωτογραφία, λέξεις ή ποίημα

Πάρτε μέρος
Στέλνοντας μια καρτ – ποστάλ, σημαίνει ότι συμφωνείτε 
στο ότι η καρτ – ποστάλ και η διεύθυνσή σας θα δοθεί 
σε έναν συμμετέχοντα από άλλη χώρα, με τον οποίο θα 
συνδεθείτε ως ταχυδρομικοί συνεργάτες 
 
Θα ανταλλάξετε μετά δύο ακόμα καρτ – ποστάλ 
1. Σπίτι ήταν…  (Δεκέμβριος/Ιανουάριος)
2. Σπίτι θα είναι…. (Φεβρουάριος/Μάρτιος)

Οι καρτ – ποστάλ που θα σταλούν, θα μοιραστούν 
επίσης ανώνυμα σε εκείνους που θα πάρουν μέρος στα 
εργαστήρια στο Maribor (τον Μάιο), για να εμπνεύσουν 
νέες δημιουργικές δουλειές.

Το όνομά μου:

Η διεύθυνσή μου:

Σπίτι είναι...

Galway 2020 Volunteer Hub  
The Cornstore 
Middle Street 
Galway, Ireland  
H91 K8YV 
Ιρλανδία

Οδηγίες


