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ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ! 
 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΑ ΚΑΙ Δ ΤΜΦΙΛΙΩΗ 
ΜΔ ΣΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΔ ΓΤΝΑΜΔΙ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Δίλαη εκθαλέο φηη ε Θεζζαινλίθε πνπ αγαπήζακε αθνινπζεί κηα ζπλερή 

θζίλνπζα πνξεία. Σν ζρέδην ησλ παξαηάμεσλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, πνπ 
θπξηάξρεζαλ ζην Γήκν ηα ηειεπηαία 24 ρξφληα, απνδείρηεθε φρη κφλν ζπληεξεηηθφ 
αιιά θαη θνληφζσξν. Καη ε εθαξκνγή ηνπ αθφκε ρεηξφηεξε, κε αδηαθάλεηα, δηαπινθή, 
δηαθζνξά θαη ζθάλδαια. Ζ πφιε βπζίζηεθε ζε πνιιαπιά αδηέμνδα. Γελ κπφξεζε λα 
πξνζθέξεη πνηφηεηα δσήο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο νχηε λα ιεηηνπξγήζεη σο ειθπζηηθφ 
κνληέιν γηα ηηο άιιεο βαιθαληθέο πφιεηο. Υξεψζεθε φρη κφλν νηθνλνκηθά αιιά θαη 
πνιηηηζκηθά. Δίδε λα ππνλνκεχεηαη ην κέιινλ ηεο. Σεο έκεηλαλ ειάρηζηα πξάγκαηα λα 
ζπκάηαη θαη πνιιά πνπ ζέιεη λα μεράζεη.  

 
Ζ Θεζζαινλίθε έρεη αλάγθε απφ έλα ζπλνιηθά λέν ζρέδην, κε ξηδηθά 

δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. Γελ ρξεηάδεηαη ηνλ παξαιπηηθφ ελαγθαιηζκφ ηεο 
θνκκαηηθήο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ απαξάδεθησλ κεραληζκψλ επλνηνθξαηίαο. 
Γηαθνξεηηθά, δελ πξφθεηηαη λα αλαπλεχζεη. Ζ Θεζζαινλίθε ρξεηάδεηαη ηε ζπλεξγαζία 
θαη ην ζπληνληζκφ εθείλσλ ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ, πνπ έρνπλ λα πξνηείλνπλ 
θάηη δηαθνξεηηθφ, πνπ έρνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ θάηη ειθπζηηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη 
επθάληαζην. Ζ Θεζζαινλίθε ρξεηάδεηαη έλα δηαθνξεηηθφ, πξννδεπηηθφ, δεκνθξαηηθφ, 
ζπκκεηνρηθφ θαη νηθνινγηθφ κνληέιν δηνίθεζεο, πνπ λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
λέεο ζπλζήθεο θξίζεο, κε αλεμάξηεηε θαη θξηηηθή θσλή, μεπεξλψληαο ηηο εμαξηήζεηο 
θαη ηηο θαθνδαηκνλίεο ηνπ παξειζφληνο.   

 
Δκείο, ηα κέιε ηεο Απηνδηνηθεηηθήο Κίλεζεο «Οηθνινγία – Αιιειεγγχε», κε ηελ 

επθαηξία ηεο «ελειηθίσζήο» καο θαη ηε ζπκπιήξσζε 18 εηψλ ζπιινγηθήο δσήο θαη 
δξάζεο, ζθηαγξαθνχκε πεξηιεπηηθά ην δηθφ καο φξακα γηα ηε Θεζζαινλίθε θαη ηνπο 
ηξφπνπο γηα λα ην πεηχρνπκε.  

Ζ δηακφξθσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο καο ρξεηάδνληαη ζπλνιηθή 
αλακφξθσζε. Έηζη, ινηπφλ, πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα ππάξμνπλ επηκέξνπο 
πξσηνβνπιίεο επάλσ ζηηο εμήο ΒΑΙΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ:  

 
1. ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ. Απνηξνπή ηεο αζηπθηιίαο θαη ηεο θαξθηλσκαηηθήο 

επέθηαζεο ηεο πφιεο. Δλίζρπζε ηεο απνθέληξσζεο θαη αλαδσνγόλεζε ηεο 
ππαίζξνπ θαη ησλ νηθηζκψλ ηεο, ρσξίο ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε πξνάζηηα.  
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2. ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ. Αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Θεζζαινλίθεο, κε 
έκθαζε ζε δξάζεηο πξάζηλεο νηθνλνκίαο θαη πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. ρεδηαζκφο ζε 
ζπλεξγαζία κε παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, θνξείο θαηλνηνκίαο, ζεζκηθά 
θαηνρπξσκέλε δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνξείο ηεο πφιεο. Αμηνπνίεζε κέρξη θαη ηνπ 
ηειεπηαίνπ επξψ απφ δηαζέζηκα επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Άμνλεο ζα είλαη:  

 νη εθαξκνγέο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (ειηαθή 
ελέξγεηα, ζηεξεά βηνθαχζηκα, κηθξέο αλεκνγελλήηξηεο ζε πεξηαζηηθέο πεξηνρέο), ηφζν 
κε δεκφζηεο επελδχζεηο φζν θαη κε εληζρχζεηο θαη κέηξα ελζάξξπλζεο γηα ηδησηηθέο 
εθαξκνγέο,  

 νη βηνθιηκαηηθέο θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθέο κεηαηξνπέο ζε παιηέο 
νηθνδνκέο θαη ζε δεκφζηα θηίξηα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα 
«πξάζηλεο ζηέγεο», 

 κέηξα ελζάξξπλζεο ηεο δηάζεζεο ειιεληθψλ βηνινγηθψλ θαη πνηνηηθψλ 
ηξνθίκσλ, ηεο πνηνηηθήο κεηαπνίεζήο ηνπο κε νηθνινγηθέο πξνδηαγξαθέο, ηεο 
δεκηνπξγίαο δηθηχσλ παξαγσγψλ – θαηαλαισηψλ, ηεο εμαζθάιηζεο πνηνηηθψλ 
ηνπηθψλ ηξνθίκσλ ζηα θπιηθεία ησλ ζρνιείσλ,  

 ε ελίζρπζε θαη πξνβνιή ηνπ πνηνηηθνχ, ελαιιαθηηθνχ, νηθνινγηθνχ θαη 
πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, ε αλάδεημε θαη αλαβάζκηζε ησλ ζεκαληηθψλ νηθνινγηθψλ 
πεξηνρψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ ηεο πφιεο,  

 ε αλάπιαζε ησλ ηζηνξηθψλ αγνξψλ θαη ηεο πιαηείαο Δκπνξίνπ, ε 
αλαδσνγφλεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ κε πεδνδξνκήζεηο, δηακφξθσζε πξάζηλσλ 
ρψξσλ θαη δηεπθφιπλζε ηεο θαζεκεξηλήο παξνπζίαο κηθξψλ θαιιηηερληθψλ 
παξεκβάζεσλ θαη δξψκελσλ,  

 ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε (π.ρ. ησλ πεξηαζηηθψλ 
δαζψλ θαη ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο πφιεο) θαη νη εθαξκνγέο ηερλνινγηψλ 
πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο θαη ησλ απνξξηκκάησλ (βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, 
πξαγκαηηθή αλαθχθισζε ζηελ πεγή, θνκπνζηνπνίεζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε 
πιηθψλ),  

 ε αλάπηπμε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ θαη ζαιάζζησλ κεηαθηλήζεσλ, κε 
άκεζν ζρεδηαζκφ δηθηχνπ ηξακ σο πξνέθηαζε ηνπ κεηξφ θαη πξναζηηαθνχ 
ζηδεξφδξνκνπ πξνο Υαιθηδηθή θαη Λαγθαδά – Αζπξνβάιηα, πξνψζεζε θαη 
αλαβάζκηζε ησλ ζρεδίσλ γηα αλάπηπμε δηαδξνκψλ κε πισηά κέζα (ηαρχπινα), 

 ε δηαηήξεζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπ ιηκαληνχ θαη ε έληαμή ηνπ ζε 
έλα ζρεδηαζκφ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο νιφθιεξνπ ηνπ Θεξκατθνχ Κφιπνπ, 
αλαβάζκηζε ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ ηεο πφιεο. 

 ε ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ έξεπλα θαη 
ηελ παξαγσγή, νη δηεπθνιχλζεηο ζηελ ήπηα θαη ρσξίο ξππαληηθά θνξηία κηθξνκεζαία 
κεηαπνίεζε, ε πξνβνιή θαη δηθηχσζή ηνπο,  

 ε αλάπηπμε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο, κε 
ρξήζε αλνηθηνχ θψδηθα, ε εμαζθάιηζε απφ ηελ απηνδηνίθεζε θαιχηεξεο πξφζβαζεο 
ζην δηαδίθηπν, ε αλαβάζκηζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιίηεο, ε 
ελίζρπζε «Εσλψλ Καηλνηνκίαο».  
 

3. ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ. Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε πξνζαξκνζκέλε ζηηο 
ζπλζήθεο θξίζεο, κε δηαθάλεηα θαη θνηλσληθό δηάινγν. Γεκνηηθά έζνδα απφ 

δεκφζηνπο πφξνπο, δίθαηε θνξνιφγεζε, είζπξαμε ΦΠΑ θαη απφδνζε κέξνπο ησλ 
πξάζηλσλ θφξσλ. Γηαθάλεηα θαη θνηλσληθφο έιεγρνο ζηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο. 
Δθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ πκκεηνρηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ. Δθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ θαη ελζάξξπλζε ηεο εζεινληηθήο θαη θνηλσληθήο πξνζθνξάο.  
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4. ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟΗ ΘΔΜΟΗ. Γεκνθξαηηθνί ζεζκνί ζπκκεηνρηθήο 

δεκνθξαηίαο, δηαβνχιεπζεο, δεκνςεθηζκάησλ θαη ζπλειεχζεσλ γεηηνληάο. 
Τηνζέηεζε δεκνθξαηηθνύ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε 

πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ θαη αλαβαζκηζκέλεο δπλαηφηεηεο παξεκβάζεσλ απφ ηελ 
πιεπξά ησλ πνιηηψλ, ησλ θνξέσλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ ηεο πφιεο. Αλαηξνπή ηνπ 
ζεκεξηλνχ δεκαξρνθεληξηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο θαη ηνπ αληηδεκνθξαηηθνχ 
θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. Γηαθάλεηα θαη «άλνηγκα» ησλ δεκνηηθώλ κέζσλ 
ελεκέξσζεο ζε φιεο ηηο δεκνηηθέο θηλήζεηο, ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ζε λένπο, 
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη κεηαλάζηεο. 
 

5. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ. Πξνώζεζε ηεο Κνηλσληθήο θαη 
Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο. Τπνζηήξημε ζπλεηαηξηζκψλ παξαγσγψλ – 
θαηαλαισηψλ, ηνπηθψλ δηθηχσλ αληαιιαγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ρσξίο 
ρξήκαηα, ή άιισλ κνξθψλ θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο, φπσο ζεζκνί ελαιιαθηηθψλ 
ρξεκαηνδνηήζεσλ ζηα πξφηππα ηεο ηηαιηθήο Ζζηθήο Σξάπεδαο.  
 

6. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Απνζπκθφξεζε ηνπ θέληξνπ κέζσ ηεο 
αιιαγήο ηεο θπθινθνξηαθήο πνιηηηθήο. Απνζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ ΗΥ. 
Δλίζρπζε ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθίλεζεο (θαη ηδηαίηεξα ηνπ Σξακ, ηνπ Πξναζηηαθνχ 
ηδεξφδξνκνπ, ησλ ειεθηξηθψλ ιεσθνξείσλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κέζσλ), ησλ 
πνδειαηφδξνκσλ θαη ησλ πεδφδξνκσλ. Δγθαηάιεηςε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηε 
δεκηνπξγία εμσηεξηθήο πεξηθεξεηαθήο νδνχ.  
 

7. ΑΣΗΚΟ ΠΡΑΗΝΟ. Γηακφξθσζε δηθηύνπ αζηηθώλ πξάζηλσλ 
ρώξσλ, βαζηζκέλνπ ζηα πξψελ ζηξαηφπεδα, ζηα ζσδφκελα ξέκαηα, ζηνπο 

αλνηρηνχο θαη ήδε δηακνξθσκέλνπο πξάζηλνπο ρψξνπο θαη ζηα πνιηηηζηηθά κλεκεία 
ηεο πφιεο, ζε επαθή κε έλα πεξηαζηηθφ πξάζηλν δαζηθφ ηφμν. Μεηαθνξά ηεο ΓΔΘ 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΗ ζηε ίλδν. Απνκάθξπλζε ηνπ Γ’ ψκαηνο ηξαηνχ θαη 
ησλ λαηντθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηαηήξεζε ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ραξαθηήξα ησλ θηηξίσλ 
θαη εγθαηάζηαζε δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, κε αλαβάζκηζε ηεο βιάζηεζεο. Μεηαηξνπή 
ησλ πξψελ αλαθξηηηθψλ γξαθείσλ ηεο ΚΤΠ ζην Γ’ .. ζε κνπζείν – αξρείν ηνπ 
αληηδηθηαηνξηθνχ αγψλα ζηε Β. Διιάδα. Αιιαγή ζην κνληέιν δηαρείξηζεο ηνπ 
αζηηθνύ πξάζηλνπ: εγθαηάιεηςε ηεο λννηξνπίαο ίδξπζεο θαη ζπληήξεζεο 

«ινπδνβίθεησλ» θήπσλ θαη ζηληξηβαληψλ θαη πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ θχηεπζεο θαη 
ζπληήξεζεο απηφρζνλσλ εηδψλ θαη νηθνζπζηεκάησλ, ζην πιαίζην κηαο παηδαγσγηθήο 
λννηξνπίαο γηα ηελ εμνηθείσζε θαη ην ζεβαζκφ απφ ηε κεξηά ησλ πνιηηψλ ηνπ ηχπνπ 
βιάζηεζεο πνπ πξνυπήξρε ηεο αζηηθήο επέιαζεο.  
 

8. ΠΔΡΗΑΣΗΚΑ ΓΑΖ. Απόιπηε πξνζηαζία ηνπ έηρ νπ, θαηνρχξσζε 

ηνπ εληαίνπ θαη δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπ, εμαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε 
γεηηνληθά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, αληαιιαγή ησλ λφκηκσλ ηδηνθηεζηψλ θαη πεξίθξαμε 
ηνπ δάζνπο. Δλίζρπζε θαη αχμεζε ησλ πεξηαζηηθψλ δαζψλ. 
 

9. ΝΔΡΑ. Πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ θαη νηθνζπζηεκάησλ, 
αλαβάζκηζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, 
θνηλσληθόο έιεγρνο ζηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ, απνηξνπή ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο 
ΔΤΑΘ.  
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10. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. πλεηζθνξά ηεο απηνδηνίθεζεο ζηε δεκνθξαηηθή 
κεηαξξύζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ, ζηελ πξνψζεζε καζεηνθεληξηθψλ 

βησκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, ψζηε λα 
βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πφιε θαη λα 
ζπκβάιεη ζε απηέο. Οπζηαζηηθή ελζάξξπλζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. 
Καηάξηηζε λένπ πξνγξάκκαηνο ζρνιηθήο ζηέγεο, ψζηε λα αμηνπνηνχληαη ήδε 
θηηζκέλνη θαη φρη αλνηθηνί θαη ειεχζεξνη ρψξνη, αθφκε θαη ρψξνη πνπ ζα κπνξνχζαλ 
λα παξαρσξεζνχλ απφ ηελ Δθθιεζία. Βηνθιηκαηηθέο πξνδηαγξαθέο ζηελ θαηαζθεπή 
ησλ ζρνιείσλ. Πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο, γισζζηθήο θαη επαγγεικαηηθήο έληαμεο θαη 
ίδξπζε νινήκεξσλ δηαπνιηηηζκηθώλ ζρνιείσλ γηα ηηο λέεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο.  

 
11. ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ. Δλίζρπζε ηεο θαιιηηερληθήο 

δεκηνπξγίαο κε ηελ αμηνπνίεζε ππαξρφλησλ πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ θαη δηνξγάλσζεο 
πνηνηηθψλ εθδειψζεσλ θαη κέζσ ηεο αλάδεημεο ησλ δεκηνπξγψλ θαη θαιιηηερλψλ ηεο 
Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ έξγνπ ηνπο. Πξνηίκεζε ζε δηάζπαξηεο κηθξέο εθδειψζεηο, κε 
ηε ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε θνξέσλ θαη θαηνίθσλ.  
 

12. ΑΘΛΖΖ. Πξφλνηα γηα δεκνηηθνχο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο άζιεζεο 
θαη δξαζηεξηφηεηαο γηα φινπο, δσξεάλ ή κε ην απνιχησο απαξαίηεην θφζηνο. 
Έκθαζε ζηελ άζιεζε κέζα ζηε θύζε ρσξίο κεγάιεο ηζηκεληέληεο παξεκβάζεηο. 

Απνκάθξπλζε απφ ηελ εκκνλή ζηνλ πξσηαζιεηηζκφ θαη ζηνλ κεγαιν-παξαγνληηζκφ. 
 

13. ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΒΗΑ. Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ κείσζεο 
θαηλόκελσλ βίαο, ηφζν εληφο ηεο νηθνγέλεηαο (θαθνπνίεζε παηδηψλ, γπλαηθψλ), φζν 

θαη ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο, ζηα γήπεδα θαη ελάληηα ζε κεηαλάζηεο.  
 

14. ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ. Γξνκνιφγεζε πξνγξακκάησλ θαη δηθηχσλ 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη πξόλνηαο, κε έκθαζε ζηελ πξόιεςε θαη 
ηελ ππεξάζπηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο. πλερήο θαη επαξθήο κέξηκλα γηα ηα άηνκα 
κε αλαπεξίεο, ηνπο εμαξηεκέλνπο απφ νπζίεο, ηνπο κεηαλάζηεο, ηνπο άζηεγνπο, ηνπο 
νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο, ηνπο ειηθησκέλνπο, ηηο θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο, ηα 
ζχκαηα ηνπ trafficking. Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο επαίζζεηεο θνηλσληθήο 
πνιηηηθήο θαη εγθαηάιεηςε ππνθξηηηθψλ πνιηηηθψλ κε «δσξνεπηηαγέο» ή θηέζηεο 
θηιαλζξσπίαο. Τπνζηήξημε ηνπ ξφινπ ηνπ Γήκνπ ζην Κέληξν Τπνδνρήο Πξνζθχγσλ 
Θεζζαινλίθεο. Δλίζρπζε πξνγξακκάησλ πξόιεςεο, απεμάξηεζεο θαη κείσζεο 
ηεο βιάβεο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ.  

 
15. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ. Παξνρή ελεκεξσηηθώλ θαη 

ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ γηα δεηήκαηα απαζρφιεζεο, ςπρνινγηθήο 
ππνζηήξημεο, δηαπαηδαγψγεζεο, εθπαίδεπζεο, εζεινληηζκνχ. Γεκνηηθά 
πξνγξάκκαηα νηθνινγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ μελαγήζεσλ, κε ζπκβνιηθφ αληίηηκν.  
 

16. ΔΒΑΜΟ ΣΖ ΜΝΖΜΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΦΟΡΑ. Απνηξνπή 
θαηλόκελσλ κηζαιινδνμίαο θαη εζληθηζκνύ. Ίδξπζε Μνπζείνπ Κνηλσληθήο 

Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο. Αλάθηεζε ηνπ αξρείνπ ηεο Δβξατθήο Κνηλφηεηαο. Πξναγσγή 
ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο θαη αδειθνπνίεζεο κε κεγάιεο πφιεηο γεηηνληθψλ 
βαιθαληθψλ ρσξψλ.  


