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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Η Συν-Θέση Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης είναι μια δράση
προσομοίωσης διαδικασιών δημοτικού συμβουλίου που έλαβε χώρα στις αίθουσες
του Δημαρχείου Κατερίνης μεταξύ 17 και 19 Νοεμβρίου 2017. Η προσομοίωση
υποστηρίχτηκε εξ αρχής από το Δήμο Κατερίνης και τη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης
και έλαβε επιπλέον την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας
Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Συμμετείχαν συνολικά
46 νέοι της Κατερίνης, μαθητές Λυκείων και φοιτητές.

Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Η ιδέα της προσομοίωσης δημοτικού συμβουλίου για νέους της πόλης της Κατερίνης
πρωτοσυστήθηκε και συζητήθηκε με ένα κοινό νέων – πολιτικά και κοινωνικά ενεργών
πολιτών - με καταγωγή από την Κατερίνη το Νοέμβριο του 2015. Λόγω αρκετών
ζητημάτων – θεσμικών και μη – η ιδέα αυτή δεν προγραμματίστηκε να λάβει χώρα
στην πόλη της Κατερίνης στο τότε κοντινό μέλλον. Παρόλα αυτά, λόγω της καινοτομίας
που εισάγει σε τοπικό επίπεδο για τους νέους, η ιδέα μεταφέρθηκε στη Ξάνθη («Το
Ρολόι των Νέων») το Μάρτιο του 2016, έπειτα στα Γιαννιτσά (Εν-έργω) το Μάρτιο του
2017 και στη συνέχεια στη Καβάλα («Διάλογος») το καλοκαίρι του 2017.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η σύλληψη της ιδέας και η οργάνωση της προσομοίωσης έγινε από μια ομάδα
φοιτητών – νέων της πόλης – που βάσει πρότερων εμπειριών και αγάπης για τα
πολιτικά του τόπου τους θέλησαν να δημιουργήσουν μια τέτοια δραστηριότητα για
τους νέους του Δήμου τους.
Η ομάδα αποτελούταν από τους κάτωθι:









Θεοχάρης Γεωργιάδης (Φοιτητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΜΑΚ)
Μαρία Δαλαμήτρα (Φοιτήτρια Νομικής ΑΠΘ)
Ματίνα Κουντούρη (Φοιτήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ)
Δημήτρης Μπράτσιος (Φοιτητής Σχολής Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ)
Κατερίνα Νικολή (Φοιτήτρια Ιατρικής ΑΠΘ)
Γεώργιος Παπαγεωργίου (Φοιτητής Νομικής ΑΠΘ)
Άννα Παππά (Φοιτήτρια Βιολογικού ΑΠΘ)
Αθανάσιος Πιπερίδης (Φοιτητής Μαθηματικού ΑΠΘ)
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Ζαφείρης Σιδηρόπουλος (Φοιτητής Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΠΑΜΑΚ)
Μαριάνθη Τεντζεράκη (Φοιτήτρια Αγγλικής Φιλολογίας ΑΠΘ)
Χρίστος Τζάγκας (Φοιτητής Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ)
Αθανάσιος Τζήμας (Φοιτητής Οικονομικών ΔΠΘ)
Γεώργιος Ψωμιάδης (Φοιτητής Φιλολογίας ΑΠΘ)

Η ομάδα αυτή λειτούργησε με οριζόντια δομή και με κατανομή αρμοδιοτήτων
ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών της. Η διοργάνωση της δράσης
ανατέθηκε με σχετικές αποφάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης (86/2017) και
του Δήμου Κατερίνης (329/2017) στην παραπάνω ομάδα, η οποία με την επίβλεψη
των τοπικών αρχών προετοίμασε και διοργάνωσε επιτυχώς τη δράση.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
Η Συν-Θέση έδωσε τη δυνατότητα σε νέους της πόλης της Κατερίνης να
προσομοιώσουν ρόλους και καταστάσεις, σχετικές με τη λειτουργία και τον τρόπο
λήψης αποφάσεων σε ένα Δήμο. Συνολικά, 46 νέοι «έπαιξαν» τους ρόλους του
Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Επικεφαλής Παρατάξεων και Δημοτικών Συμβούλων.
Επιπλέον, στη δράση συμμετείχαν άτομα που είχαν ρόλους προσώπων πίεσης,
δημοσιογράφων, γραμματέων και νομικής υπηρεσίας.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούσαν να συμμετέχουν σε μία από τις δύο μόνιμες
επιτροπές του Δήμου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Επιτροπή Οικονομικών)
εκπροσωπώντας τη δημοτική παράταξη στην οποία ανήκαν. Υπήρξαν συνολικά τρεις
φανταστικές δημοτικές παρατάξεις, η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών
(πλειοψηφούσα), η Σύγχρονη Πόλη (μείζονα αντιπολίτευση) και η Ανανεωτική Κίνηση:
(ελάσσονα αντιπολίτευση). Στις επιτροπές και στην ολομέλεια συζητήθηκαν 6 θέματα,
τα οποία αντλούσαν το περιεχόμενο τους από πραγματικά ζητήματα που έχει να
αντιμετωπίσει μια τοπική κοινωνία.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής στη φετινή δράση είχαν μαθητές Λυκείων της πόλης, φοιτητές
και νέοι έως 23 ετών που αντλούν την καταγωγή τους ή διαμένουν στην Κατερίνη. Η
επιλογή των συμμετεχόντων έγινε μετά από σχετική αίτηση, όπου δινόταν η
δυνατότητα επιλογής θέσης, παράταξης και ρόλου. Επιπλέον προσμετρούσε η
πρότερη εμπειρία – εάν υπήρχε – καθώς και το κίνητρο συμμετοχής. Η αξιολόγηση
των αιτήσεων έγινε από 2 άτομα – ξεχωριστά το καθένα – ώστε να γίνει η καλύτερη
δυνατή επιλογή και ο κάθε συμμετέχων να λάβει τα κατάλληλα ερεθίσματα.
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Για την προώθηση της δράσης, και κατόπιν σχετικής άδειας από τη Δευτεροβάθμια
Διεύθυνση Πιερίας, μέλη της οργανωτικής ομάδας παρουσίασαν τη ΣΥΝ-ΘΕΣΗ στα
Λύκεια της πόλης (πλην του 2ου ΓΕΛ Κατερίνης που επικαλέστηκε κωλύματα). Έτσι,
προέκυψε μια σχετική ομοιομορφία εκπροσώπησης τόσο από μαθητές όσο και από
φοιτητές (βλ. διάγραμμα).
Διάγραμμα 1: Βαθμίδα Εκπαίδευσης Συμμετεχόντων

Διάγραμμα 2: Τύπος Λυκείου Φοίτησης Μαθητών
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Διάγραμμα 3: Λύκειο Φοίτησης Μαθητών ΓΕΛ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Για το Δήμο
 Οργάνωση και υποστήριξη δράσης που εμπίπτει στο πεδίο της ατζέντας των
θεμάτων ενασχόλησης με τη νεολαία και ενθάρρυνση των νέων να αναλάβουν
περαιτέρω σχετικές πρωτοβουλίες.
 Θεσμοθέτηση δράσης της Προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου που δύναται
να συμβάλλει στην ουσιαστικότερη πολιτική ενεργοποίηση των νέων μαζί με
παράλληλη προσπάθεια για σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων νεανικού
ενδιαφέροντος.
 Έμπρακτη απόδειξη πως οι τοπικές κοινωνίες δύνανται να υποστηρίξουν, να
φιλοξενήσουν και να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις νεανικού ενδιαφέροντος
αποτελεσματικά. Θερμότερη ανταπόκριση συγκριτικά με μεγαλύτερα
μητροπολιτικά κέντρα, όπου λόγω πληθώρας δράσεων χάνονται.
Για τους συμμετέχοντες:
 Δια δραστική εμπειρία που ενισχύει τα ερεθίσματα που προσλαμβάνουν οι
συμμετέχοντες διαφοροποιούμενη από την παραδοσιακή διαδικασία
μάθησης.

5

ΣΥΝ-ΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 Γνωριμία με τον τρόπο λειτουργίας των Δημοτικών οργάνων και εξοικείωση με
τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Συνειδητοποίηση των χαρακτηριστικών
της διαδικασίας και των δυσκολιών που αυτή ενέχει.
 Συνειδητοποίηση της αξίας συμμετοχής στα κοινά και αναγνώριση της
αναγκαιότητας πολύπλευρης συνεργασίας μέσω συγκερασμού απόψεων για
την επίτευξη προόδου.
 Πολιτική ενεργοποίηση των νέων. Αφορμή για ενεργοποίηση και
προβληματισμό νέων που προηγουμένως, ενδεχομένως να μην είχαν
ασχοληθεί ιδιαιτέρως με πολιτικά ζητήματα σε τοπικό επίπεδο. Ερεθίσματα
και ενασχόληση.
 Επαφή με ζητήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας
και ανάπτυξη επιχειρηματολογίας για μια σειρά θεμάτων που εκάστοτε
απασχολούν το Δ.Σ, με απαλλαγή στη σκέψη από διαδικαστικούς
περιορισμούς της πραγματικής πολιτικής.
 Γνωριμία και επαφή των συμμετεχόντων με άτομα που μοιράζονται
παρόμοιους προβληματισμούς μέσω συνεργασίας στις αντίστοιχες δημοτικές
παρατάξεις του συνεδρίου και συμμετοχής στις διαδικασίες συνεδρίασης
Επιτροπών και Ολομέλειας.
 Χρήσιμη και διδακτική η αλληλεπίδραση μαθητών και φοιτητών. Ειδικά για
τους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, θεωρείται ιδιαίτερα
χρήσιμη η ανταλλαγή προβληματισμών που υπερβαίνουν τα ζητήματα
πολιτικής και διακυβέρνησης, αλλά αφορούν και την προετοιμασία των
μαθητών για τη μετάβαση στο στάδιο της φοιτητικής ζωής.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Η προσομοίωση – όπως φαίνεται και από τη σχετική φόρμα αξιολόγησης των
συμμετεχόντων (που κοινοποιείται) – έδωσε χώρο σε νέους της πόλης μας να
εκφράσουν τη δική τους άποψη για τα θέματα των τοπικών κοινωνιών και επιπλέον
κατανόησαν βαθύτερα τον τρόπο λειτουργίας ενός Δήμου καθώς και τους πολλούς
περιορισμούς που υπάρχουν. Παρόλα αυτά, διακριτή είναι η ανάγκη για περισσότερη
πολιτική κινητικότητα σε τοπικό επίπεδο για τους νέους.
Ενδεχόμενες επόμενες δράσεις:
-

Άτυπη Επιτροπή Νεολαίας του Δήμου, όπου θα συζητούνται θέματα που
άπτονται της νεανικής στρατηγικής της τοπικής κοινότητας.
6

ΣΥΝ-ΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

-

Συνέργειας και συμμετοχή σε δίκτυα νεολαίας με έμφαση στο τοπικό στοιχείο,
σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Διεύρυνση συνεργασίας και από κοινού δράσεις με τις άλλες 3 προσομοιώσεις
που αναφέρθηκαν.
Αποτύπωση με κατά καιρούς έρευνες των αναγκών των νέων της Κατερίνης και
κατάλληλα trainings.

Περισσότερα για τη δράση της ΣΥΝ-ΘΕΣΗ Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου
Νέων Κατερίνης μπορείτε να δείτε στη σελίδα μας: katerinisimulation.gr
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