
 
 

 

 

 

 

 
   

 
 
 

ΗΜΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ECDAY 2021  

 

Πρασινίζοντας το μέλλον μας! 
 

 
Το πρωί της Κυριακής 25 Σεπτεμβρίου, έλαβε χώρα στην καρδιά του Ωραιοκάστρου, ένα προάστιο βορειοδυτικά της 
Θεσσαλονίκης, η εκδήλωση “Rooting for a greener future/ Πρασινίζοντας το μέλλον μας” για τον εορτασμό της Ημέρας 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (ECDay). 
 
Η Ημέρα Ευρωπαϊκή Συνεργασίας, εν συντομία “EC-Day”, είναι μία πρωτοβουλία των προγραμμάτων Interreg (Interact) και 
γιορτάζεται από το 2011. Κάθε χρόνο γύρω στις 21 Σεπτεμβρίου, διοργανώνονται ποικίλες τοπικές εκδηλώσεις σε όλη την 
Ευρώπη με σκοπό να υπενθυμίσουν στους πολίτες πόσα πολλά μπορούμε να επιτύχουμε όταν ενώσουμε τις δυνάμεις μας. 
 
Στη συγκεκριμένη δράση, βοήθησαν τους διοργανωτές με τη συμμετοχή τους μέλη της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου και 
Φίλων, του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου αλλά και κάτοικοι της περιοχής. Πολλοί περαστικοί 
σταμάτησαν επίσης και έλαβαν μέρος στη δενδροφύτευση. Χάρη στην ενεργή συμμετοχή περίπου 60 ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, συνολικά 116 δέντρα φυτεύτηκαν στην τοποθεσία «Αλώνια». Τα είδη δέντρων ήταν τα 
εξής: μηλιές, ροδιές, συκιές, καρυδιές, βελανιδιές, προύνοι και ιβίσκοι. 
 
Δίπλα ακριβώς στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Ωραιοκάστρου, οι κάτοικοι της περιοχής χρησιμοποιούν τον κενό 
χώρο για βόλτες με τον σκύλο τους αλλά και για προσωπική γυμναστική. Τα δέντρα που τοποθετήθηκαν σε αυτή τη 
τοποθεσία, όχι μόνο θα προσφέρουν σκιά και χρώμα αλλά είναι και το πρώτο βήμα για την μεταμόρφωση ενός άδειου τοπίου 
σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης που θα απολαμβάνουν οι κάτοικοι του Ωραιοκάστρου. 



                                                                        
 

 facebook.com/europeancooperationday   twitter.com/cooperationday   
 

 youtube.com/cooperationday     Instagram.com/europeancooperationday   

Η Διαχειριστή Αρχή και η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” θα 
ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά όλους του πολίτες που συμμετείχαν στην εκδήλωση του EC-Day 2021, καθιστώντας την 
επιτυχημένη και βοηθώντας να «πρασινίσει» το περιβάλλον. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:  

 Programme’s website: www.greece-bulgaria.eu   

 Programme’s Facebook: interreggreecebulgaria   

 EC-Day website: www.ecday.eu   
 

 
Φύτεψε ένα δένδρο, βάλε τις ρίζες για ένα πράσινο μέλλον! 

 

 

Τι είναι η Ημέρα Ευρωπαϊκής συνεργασίας (EC-Day) και τι γιορτάζουμε; 

Τιμούμε την Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (γνωστή και ως "EC-Day") κάθε χρόνο, στις 21 Σεπτεμβρίου και φέτος 

συμπληρώνονται 10 χρόνια από την έναρξη της εκστρατείας EC-Day!  

Γιατί γιορτάζουμε τη συνεργασία; Η Ευρώπη είναι ένα μείγμα πολιτισμών και οικονομιών που πρέπει να κατανοήσουν ο ένας 

τον άλλο προκειμένου να επιτύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενθαρρύνει 

τη συνεργασία με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι μέσω των προγραμμάτων συνεργασίας, τα οποία διαθέτουν 

πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ στις περιφέρειες, προκειμένου να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση κοινών 

προκλήσεων: προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, κοινωνική ένταξη, μετανάστευση ... 

Πώς γίνεται αυτό στην πράξη; Μέσω έργων που αφορούν περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη και γειτονικές χώρες, 

συμβάλλοντας στην αύξηση της πολιτιστικής κατανόησης και στην εξάλειψη των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των 

διαφορετικών περιοχών. Δεν νομίζετε ότι αυτός είναι ένας καλός λόγος για να γιορτάσουμε; 

Με την εκστρατεία "Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας" θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους πολίτες ότι πολλά καλά 

πράγματα μπορούν να προκύψουν όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Τις προηγούμενες χρονιές, οι συμμετέχοντες στην 

εκστρατεία έκαναν ποδηλασία μαζί, τραγούδησαν μαζί, γευμάτισαν μαζί και γενικά πέρασαν υπέροχο χρόνο μαζί 

απολαμβάνοντας ο ένας τη συντροφιά του άλλου, σε εκατοντάδες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από προγράμματα 

συνεργασίας της ΕΕ, σε περισσότερες από 30 χώρες. 

Όλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον εορτασμό. Τον Σεπτέμβριο διοργανώνονται πολλές εκδηλώσεις σε διάφορες 

περιοχές της Ευρώπης, προβάλλοντας τα οφέλη της συνεργασίας: κινηματογραφικά φεστιβάλ, συναυλίες, αγώνες δρόμου, 

τοπικές αγορές, γαστρονομικές εκθέσεις ... και πολλά άλλα! Βρείτε μια εκδήλωση στην πόλη σας ή κοντά σας και ελάτε να 

γιορτάσετε μαζί μας. 

 
 
 

 

http://www.greece-bulgaria.eu/
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