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Οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014
Περιεχόµενα
τεύχους:
-Οι εκδηλώσεις της
Ευρωπαϊκής
Πρωτεύουσας
Νεολαίας 2014
-Οι 11 θεµατικές
ενότητες
-Συνέντευξη η
νεολαία στο
επίκεντρο
-Η Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα
Νεολαίας, µια
ευκαιρία για την πόλη

Η νεανική
δηµιουργία, η
συµµετοχή των
νέων, οι ειδικές
κοινωνικές οµάδες
και τα νέα
κοινωνικά
κινήµατα, είναι
οι τέσσερις
κατευθύνσεις που
θα ακολουθήσει το
πρόγραµµα.

Επιµέλεια: Μπάρτζου
Άννα-Ευδοξία
Περισσότερες από 130
εκδηλώσεις, ανάµεσά τους
συνέδρια, ηµερίδες,
σεµινάρια, διαγωνισµοί,
παρουσιάσεις και εκθέσεις,
θα φιλοξενήσει το 2014 η
Θεσσαλονίκη, ως
Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα
Νεολαίας, µε επίκεντρο
τους νέους, τις
δηµιουργικές προτάσεις
τους, τις ανησυχίες και τα
προβλήµατά τους .Στις
εκδηλώσεις συµµετέχουν
2.000 εθελοντές, 40 ΜΚΟ
και τοπικές οργανώσεις
νεολαίας και εθελοντισµού.
Η νεανική δηµιουργία, η
συµµετοχή των νέων, οι
ειδικές κοινωνικές οµάδες
και τα νέα κοινωνικά
κινήµατα, είναι οι τέσσερις
κατευθύνσεις του
προγράµµατος. Με τις
έντεκα θεµατικές ενότητες
του προγράµµατος, στη
διάρκεια της χρονιάς, θα
ξετυλιχθούν δράσεις για το
αστικό τοπίο και το
περιβάλλον, τον
εθελοντισµό, τον
αθλητισµό και την υγεία,
την πολυπολιτισµικότητα,
τις τέχνες και τον
πολιτισµό, την κοινωνία
των πολιτών, την
καινοτοµία και τη νεανική
επιχειρηµατικότητα, την
πράσινη ανάπτυξη, την

εξωστρέφεια και τον
νεανικό τουρισµό.
Στις πρώτες εκδηλώσεις
του προγράµµατος του 2014
περιλαµβάνεται η δράση για
το Νερό ως Κοινωνικό
Αγαθό και το εκπαιδευτικό
σεµινάριο Media Against
Xenophobia αλλά και µια
πρωτότυπη δράση, η
«Καλλιτεχνία στο σκοτάδι»,
σε συνεργασία µε τη ΜΚΟ
«Αναπηρία σήµερα». Οι
συµµετέχοντες δηµιουργούν
αντικείµενα από πηλό και
ζωγραφίζουν µέσα σε
απόλυτο σκοτάδι, µε την
καθοδήγηση και τη
συµµετοχή τυφλών.
Πολλές ακόµη
πρωτοβουλίες και
διοργανώσεις θα
υλοποιηθούν στη διάρκεια
του 2014, µεταξύ των
οποίων περιλαµβάνονται:
Η συνάντηση για το Μέλλον
της Επαγγελµατικής
Κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση σε συνεργασία µε το
CEDEFOP και η έκθεση
νέων Τσέχων καλλιτεχνών
σε συνεργασία µε το
προξενείο της Τσεχίας στο
Αλατζά Ιµαρέτ
(Φεβρουάριος), το Youth
Event της Ελληνικής
Προεδρίας – Ευρωπαϊκή
Συνάντηση Νέων
(Μάρτιος), η κοινή δράση µε
την εθελοντική καµπάνια
Let’s Do it Greece για τον

καθαρισµό του
περιβάλλοντος χώρου
των βυζαντινών τειχών
(Απρίλιος), η εκδήλωση
προσοµοίωσης
λειτουργίας της γενικής
συνέλευσης του ΟΗΕ
σε συνεργασία µε το
International Student
UN Model και το
Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας (Απρίλιος),
η µεγάλη καµπάνια για
συµµετοχή των νέων
στις ευρωεκλογές
(Απρίλιος – Μάιος), το
ευρωπαϊκό
πρωτάθληµα ράγκµπι
(Μάιος), το σεµινάριο
Reclaim the future για
το µέλλον των νέων
στην Ευρώπη µετά την
περίοδο της κρίσης
(Μάιος), το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο Νέων και
το Παγκόσµιο
Πρωτάθληµα Stratego
(Αύγουστος), ο
Νυχτερινός
Μαραθώνιος και το
Παγκόσµιο
Πρωτάθληµα
Κωπηλασίας
(Οκτώβριος) και η
διεθνής συνάντηση
φοιτητών Erasmus
(Νοέµβριος).

Σελίδα 2
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Οι 11 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΌΤΗΤΕΣ

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
– ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ Οι
νέοι δεν φοβούνται το

Επιµέλεια Ταλατάς Γιώργος

διαφορετικό. Γλώσσα, χρώµα,

Τα 11 πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας Θεσσαλονίκη 2014

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ –
ΥΓΕΙΑ
Η νεολαία δεν ζει
χωρίς αθλητισµό.

θρησκεία, πολιτισµός, είναι ο
πλούτος που κουβαλάει κάθε
νέος.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ
Μέσω της πολύγλωσσης

ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
Ζήσε και ανάλαβε δράση
για να αλλάξει η εικόνα
της πόλης. Δώσε χρώµα
στις γειτονιές, τα πάρΚΑΙΝΟΤΟΜΙκα, τους
Α ΚΑΙ ΝΕΑδρόµους.

ιστοσελίδας ενηµερώνεσαι µε
την κάρτα νέων που µπορείς
να αποκτήσεις εύκολα γίνεσαι
µέλος της µεγάλης παρέας.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕ-

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΑΚΤΙΒΙΣ-

ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ

ΜΟΣ θα βρεθούµε

ΗΤΑ” Αποσκο-

µε Μη Κυβερνητικές

πεί στην εξοι-

Οργανώσεις απ’ όλες

κείωση των

τις χώρες. Mέσα από

νέων µε µελ-

ήδη υπάρχοντα, αλλά

λοντικές τάσεις

και από νέα δίκτυα

του επιχειρείν.

ΜΚΟ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Η
ιδέα της Ευρωπαϊκής
Πρωτεύουσας
Νεολαίας, εµπεριέχει,
προϋποθέτει και
προωθεί την έννοια του
Εθελοντισµού.
ΟΙ ΓΕΝΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ
Ο καθένας διαφορετικός

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Όλοι οι νέοι, βάζουν ιδέες,
προτάσεις και ενεργητικότητα
για να δηµιουργήσουµε καλύτερες και πιο ανθρώπινες συνθήκες ζωής στην πόλη.

και όλοι ίσοι, διεκδικούµε
και αναδεικνύουµε τη
διαφορετικότητα, τονίζουµε
και στηριζόµαστε στις
οµοιότητες, που υπάρχουν
µεταξύ των κατοίκων της

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Με φεστιβάλ, διαγωνισµούς και
πλήθος εκδηλώσεων, ανακαλύπτουµε τη µαγεία του πολιτισµού
και τον κάνουµε µέρος της καθηµερινότητάς µας.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σκεφτόµαστε συλλογικά και
παγκόσµια, δρούµε ατοµικά και τοπικά
και αντιστρόφως. Ο τουρισµός µας
φέρνει πιο κοντά, γνωριζόµαστε, µιλάµε, επικοινωνούµε, µαθαίνουµε ο ένας
τον άλλο.

Θεσσαλονίκης. Από εδώ
πέρασαν άνθρωποι κάθε
εθνικότητας, θρησκείας και
πολιτισµού.

Σελίδα 3

2ο Τεύχος

Συνέντευξη: Η νεολαία στο επίκεντρο
Επιµέλεια: Αυλογιάρη Δ.,
Μπαλµπαγάδη Χρ.,
Μπαρλάκα Α-Μ.
Μπάρτζου Α.
Παπαλαζάρου Ν.
Τριανταφυλλίδου Αν.
Σε µια σύντοµη συνέντευξη
που παραχώρησε η υπεύθυνη
της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας
Νεολαίας Θεσσαλονίκη 2014
στη συντακτική οµάδα της
εφηµερίδας παρουσίασε τη
φιλοσοφία και τους στόχους
του θεσµού. Η Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα Νεολαίας είναι
ένας θεσµός που δηµιουργεί
ένα πλαίσιο για να αναδεΙχθεί
η νεανική δηµιουργικότητα, η
συµµετοχή των νέων και
ειδικότερα των ειδικών
κοινωνικών οµάδων. Γι’ αυτό η
διοργάνωση του θεσµού αυτού
ανατέθηκε στην υπηρεσία
εθελοντισµού και νεολαίας του
Δήµου Θεσσαλονίκης και όλες
οι δράσεις γίνονται από
εθελοντές. Η Θεσσαλονίκη
είναι µέχρι στιγµής η πιο
επιτυχηµένη Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσας Νεολαίας
καθώς υλοποιεί και θα
υλοποιήσει µέχρι τέλους του
έτους τις περισσότερες
εκδηλώσεις σε σύγκριση µε τις
υπόλοιπες πόλεις που
φιλοξένησαν τον θεσµό. Θα
παρουσιάσει στο κοινό
Διεθνείς εκδηλώσεις µε σειρά
από συνέδρια, σεµινάρια,
διαγωνισµούς, εργαστήρια,
παρουσιάσεις και σε
συνεργασία µε διεθνείς
οργανισµούς, ιδρύµατα και
φορείς που ασχολούνται µε τα
θέµατα νεολαίας στην Ευρώπη
και στον κόσµο. Η
Θεσσαλονίκη για έναν χρόνο
θα γίνει το κέντρο της
νεολαίας, η πρώτη επιλογή
των φοιτητών για προγράµµατα
ανταλλαγών, η πρώτη επιλογή
τους ως τουριστικός
προορισµός. Η κινητοποίηση
αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα η

πόλη να γίνει περισσότερο
γνωστή, να «ανοίξει» στον
κόσµο. Παρακάτω
ακολουθεί απόσπασµα της
συνέντευξης.
Ποια πιστεύετε ότι ήταν η
αρχική ιδέα για την
Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα
Νεολαίας;
Το European Youth Forum
δίνει τη δυνατότητα οι νέοι
άνθρωποι να κάνουν
δράσεις υπέρ των νέων και
να δηµιουργούν καινούργιες
δοµές και να µπορούν να
δουλέψουν όλοι σαν οµάδα.
Ποιοι είναι οι σκοποί της
Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας
Νεολαίας;
Οι στόχοι της είναι
καταρχάς να δηµιουργήσει
υπεύθυνους πολίτες που
θα αναλαµβάνουν τις
κοινωνικές τους
υποχρεώσεις. Να µάθουν οι
νέοι να υποστηρίζουν τα
δικαιώµατά τους
διοργανώνοντας δράσεις
που θα τους ωφελήσουν.
Για παράδειγµα η
δηµιουργία καινούριων
δοµών που θα δώσουν την
ευκαιρία για εργασία και η
ανάδειξη φοιτητικών
ανταλλαγών, θα
αναπτύξουν τη συνεργασία
και την εξωστρέφειά µας.
Εκτός από τους ανθρώπους
ο θεσµός της Ευρωπαϊκής
Πρωτεύουσας Νεολαίας
ωφελεί και την ίδια την
πόλη, καθώς αυξάνει την
τουριστική κινητικότητα.
Συγκεκριµένα,
προβάλλονται διάφορες
εκδηλώσεις που
πραγµατοποιούνται σ ’αυτήν
κι έτσι προσελκύονται
τουρίστες να την
επισκεφτούν.
Ποιοι αποτελούν την
αξιολογική επιτροπή που
επιλέγει µια πόλη ως
Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα

Νεολαίας; Μπορείτε να
µας αναφέρετε από ποιες
χώρες προέρχονται οι
αξιολογητές και ποια είναι
η επαγγελµατική τους
ιδιότητα;
Από το European Youth
Forum αλλάζουν συνεχεία
οι αξιολογητές γι’ αυτό δεν
µπορώ να γίνω πιο
συγκεκριµένη.
Ποια είναι η διαδικασία
επιλογής υποψήφιων
πόλεων; Πού γίνεται η
κατάθεση του φάκελου
υποψηφιότητας;
Αρχικά υποβάλλεται ο
φάκελος στο European
Youth Forum, στη συνέχεια
αξιολογείται και στο τέλος
γίνεται συνεδρίαση για την
επιλογή της πόλης. Η κάθε
συνεδρίαση γίνεται ένα
χρόνο πριν η κάθε πόλη
γίνει ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα.
Τι ήταν αυτό που έκανε
την υποψηφιότητα της
Θεσσαλονίκης να
ξεχωρίσει από την
υποψηφιότητα των άλλων
πόλεων;
Σίγουρα ήταν η ζωντάνια
της πόλης. Η πόλη
ξεχώρισε εξαιτίας της
τεράστιας κινητοποίησης
των νέων ανθρώπων.
Τι συµβολίζει το εικονίδιο
της Ευρωπαϊκής
Πρωτεύουσας Νεολαίας;
Ποιος το δηµιούργησε και
πώς πρόεκυψε η ιδέα µε
τις διαφορετικές
παραλλαγές στο εικονίδιο;
Ο µοϊκανός συµβολίζει ένα
νέο επαναστάτη που έχει
αµφιβολίες. Η περικεφαλαία
παραπέµπει σε µια
παλιότερη εποχή, Θα
µπορούσε να παραλληλιστεί
και µε τον Μέγα
Αλέξανδρο. Ακόµη το µαύρο
χρώµα δείχνει τον
αντιρατσιστικό χαρακτήρα

Οι στόχοι της είναι
καταρχάς να δηµιουργήσει υπεύθυνους
πολίτες που θα αναλαµβάνουν τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις. Να µάθουν οι
νέοι να υποστηρίζουν
τα δικαιώµατά τους
διοργανώνοντας δράσεις που θα τους
ωφελήσουν.

των νέων, ενώ το κίτρινο
είναι το ακριβώς αντίθετο
χρώµα για να προβάλει τη
φωτεινή σκέψη των νέων.
Το εικονίδιο αυτό έχει και
άλλες 11 παραλλαγές όσες

και οι θεµατικές της
Ευρωπαϊκής
Πρωτεύουσας Νεολαίας
2014.
Συνήθως τι είναι αυτό
που ωθεί µια πόλη για να
υποβάλει υποψηφιότητα
ως Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα Νεολαίας;
Το ενδιαφέρον για τη
συγκεκριµένη πόλη από
διαφόρους ανθρώπους. Με
αυτό τον τρόπο η
οποιαδήποτε πόλη γίνεται
γνωστή.
Όταν µια πόλη επιλέγεται
ως Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα Νεολαίας
ωφελείται µε διαφόρους
τρόπους. Ποιοι
πιστεύετε ότι είναι αυτοί;
Ο Τουρισµός είναι µεγάλο
όφελος σε περίοδο κρίσης
όπως επίσης και η

δηµιουργία διαφόρων
δοµών που διευκολύνουν
επόµενες κινητοποιήσεις.
Ποια θεωρείται µέχρι
στιγµής η πιο
επιτυχηµένη Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα Νεολαίας
και γιατί;
Η Θεσσαλονίκη, φυσικά.

Παρουσιάζει πλήθος
εκδηλώσεων και µάλιστα
µε την ενεργό συµµετοχή
των νέων της πόλης
Ποια θα είναι η συµβολή

της δείχνουν φοβερή
κινητικότητα, αυτό
ενισχύει το προφίλ του
συγκεκριµένου θεσµού
Η οικονοµική κρίση
επηρέασε τον θεσµό της
Ευρωπαϊκής Πρωτεύσας
Νεολαίας Θεσσαλονίκης;
Πώς αντιµετωπίζετε τις
δυσκολίες που
προκύπτουν;
Παρά πολύ. Με ελάχιστα
χρήµατα έγιναν 180
δράσεις όλες από
εθελοντές. Παράλληλα η
επιλογή µας είναι να
δίνουµε πληροφορίες σε
ηλεκτρονική µορφή για
µεγαλύτερη οικονοµία.
Πώς πιστεύετε θα
εξελιχτεί στο µέλλον ο
θεσµός της Ευρωπαϊκής
Πρωτεύουσας Νεολαίας;
Κατά τη γνώµη µου όσο

της Θεσσαλονίκης στο

στην κυβέρνηση

θεσµό της Ευρωπαϊκής

συνεχίζουν να

Πρωτεύουσας Νεολαίας.

υπερισχύουν ανθρώπινες

Τι θα αφήσει ως

πολιτικές, τέτοιες

παρακαταθήκη;

οργανώσεις θα υπάρχουν.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας, µια ευκαιρία για την πόλη
Επιµέλεια: Σεφερίδου
Μαρία
Από την Πρωτοχρονιά η
Θεσσαλονίκη είναι το
κέντρο των νέων, είναι η
πόλη στην οποία κτυπά η
καρδιά της νεολαίας. Η
Θεσσαλονίκη επιλέχτηκε
ως Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα Νεολαίας
για το 2014. Από την 1η
Ιανουαρίου έχουν
αρχίσει να
πραγµατοποιούνται σιγά
σιγά οι 150 εκδηλώσεις
που έχουν
προγραµµατιστεί
ξεκινώντας από το
λιµάνι της πόλης. Θα
επισκεφθούν τη

Θεσσαλονίκη πάνω από
150.000 νέοι Θα
υπάρχουν εκδηλώσεις
που να ικανοποιούν τις
οικονοµικές, αθλητικές,
πολιτιστικές και
κοινωνικές ανησυχίες
των νέων της Ευρώπης.
Η Θεσσαλονίκη θα
προσελκύσει
περισσότερο τουρισµό
και αυτό θα ωφελήσει
και οικονοµικά την
Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα Νεολαίας,
θα αποτελεί ένα
πλεονεκτήµατα για τη
Θεσσαλονίκη που θα
την κάνει να ξεχωρίζει
ανάµεσα στις πόλεις

της περιοχής. Θα έρθει
περισσότερος κόσµος
για να την επισκεφθεί
και να την γνωρίσει που
σηµαίνει ότι θα αυξηθεί
ο τουρισµός άρα και τα
έσοδα της
Θεσσαλονίκης. Θα
προωθηθούν οι
αναπτυξιακές,
τουριστικές και
πολιτιστικές
δυνατότητες της πόλης.

