
 «Η λιτότητα δαγκώνει»:  
πρώτη προβολή ταινιών παιδιών και νέων 

από 8 περιοχές της Ευρώπης  
 

 

Σάββατο, 9 Μαΐου 2015 
 

Village Cinemas στο Λιμάνι  

(Αποθήκη Δ, Αίθουσα 1,  

Προβλήτα No1 Λιμένος Θεσσαλονίκης) 
 

17.00 – 18.30  

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 
 
1. Giulio, Jacopo, Valerio ( Ιταλία)   
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις στη Ρώµη έχουν γίνει υπερβολικά ακριβές για πολλούς νέους.   
Η πρόσβαση σε αθλητικούς συλλόγους είναι πέρα από τις δυνατότητες µας και υπάρχουν 
λίγοι ανοικτοί δηµόσιοι χώροι όπου µπορούµε να παίζουµε. 
 
2. Sabrina ( Ολλανδία) 
Υπάρχουν περισσότερα ποδήλατα παρά  νέοι στην Ολλανδία. Ωστόσο, σε αυτήν την εποχή 
της κρίσης, πολλοί νέοι µπορούν µονάχα να ονειρεύονται ότι έχουν  ένα ποδήλατο. 
 
3. Annelies ( Φλάνδρα)   
Όταν δεν έχεις χαρτζιλίκι γίνεται δύσκολο να περάσεις καλά µε τους φίλους σου. Γίνεται 
δυσκολότερο να νιώθεις καλά για τον εαυτό σου. 
 
4. Σπύρος (Ελλάδα) 
Πολλοί από τους φίλους µου έφυγαν από την Ελλάδα λόγω της κρίσης. Μου λείπουν πολύ!                               
 
5. Rania (Γαλλία) 
Τα τελευταία χρόνια περισσότερα από το ένα τρίτο των κολυµβητηρίων στη Μασσαλία έχουν 
κλείσει. Το να βρω ένα ασφαλές µέρος για κολύµβηση κοντά στο σπίτι µου έχει γίνει πολύ 
δύσκολο. 
 
6. David (Αγγλία) 
Οι περικοπές στη χρηµατοδότηση της λογοθεραπείας µου, µε έχουν δυσκολέψει                     
να επικοινωνώ τις ιδέες µου σε άλλους. Αυτό µε στενοχωρεί και µε θυµώνει ταυτόχρονα. 
 
7. Emma (Σκωτία)   
Αυτούς τους δύσκολους καιρούς, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να κοιτάζεις το µέλλον µε 
ελπίδα. Είναι εύκολο να ξεχάσεις ότι η µάθηση είναι το κλειδί που ανοίγει πόρτες.                                                                                                                       
 
8. Matteo ( Ιταλία)   
Ενώ οι άνθρωποι αµείβονται όλο και λιγότερο, η τιµή των σχολικών βιβλίων συνεχίζει              
να αυξάνεται. Αναγκαζόµαστε να κάνουµε επιλογές και θυσίες. 
 



9. Rahma (Ολλανδία) 
Ακόµα και σε αυτή την εποχή της κρίσης οι άνθρωποι έχουν δικαίωµα στην ιδιότητα του 
πολίτη. Να αγωνίζεσαι για την ταυτότητα σου είναι επώδυνο και δύσκολο. 
 
10. Yannis ( Περιφέρεια Βαλλωνίας – Βρυξέλλες)  
Θέλουµε να συµµετέχουµε στη διαµόρφωσης ενός φωτεινού µέλλοντος για τις πόλεις και           
τα χωριά όπου ζούµε. Μπορούµε να το πετύχουµε αυτό σε περίοδο κρίσης; 
                          
11. Γιάννης, Θανούλης (Ελλάδα) 
Ρηµάζουµε κάτω από τις σκιές, εφόσον την Ελλάδα πούλησαν για τα λεφτά. 
 
12. Youcef ( Γαλλία) 
Μένουµε σε µια πόλη που έχει δύο πρόσωπα. Το ένα είναι το φωτεινό, για τους τουρίστες, 
το άλλο γίνεται όλο και πιο σκοτεινό, καθώς η κρίση δαγκώνει. 
 
13. Huseyin, Aklima  (Περιφέρεια Βαλλωνίας – Βρυξέλλες)   
Η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα σηµαντικό θέµα για πολλές οικογένειες στο Βέλγιο.                      
Η θέρµανση και ο φωτισµός θα έπρεπε να είναι θεµελιώδη δικαιώµατα. 
 
14. Kishan ( Ολλανδία) 
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στη Χάγη βασίζονται πλέον σε τράπεζες τροφίµων για να 
αποφύγουν την πείνα. Η οικογένεια µου είναι µία από τις πολλές. 
 
15. Louise ( Σκωτία) 
Αυτή την εποχή της λιτότητας υπάρχουν όλο και λιγότερες πραγµατικές ευκαιρίες εργασίας 
για τους νέους. Είναι στενάχωρο και ψυχοφθόρο. 
 
16. Audrey ( Γαλλία) 
Όλο και περισσότερες οικογένειες στη Μασσαλία βασίζονται σε ρούχα και αγαθά από 
δεύτερο χέρι για να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν ωραία πράγµατα. Αγόρασα το δώρο 
γενεθλίων της µαµάς µου εκεί. 
 
17.  Stefano ( Ιταλία) 
Οι επιδοτήσεις στους νέους για τη χρήση δηµόσιων µέσων µεταφοράς στη Ρώµη έχουν 
µειωθεί δραµατικά. Πολλοί αναγκάζονται να µετακινούνται µε δηµιουργικούς αλλά 
αµφιλεγόµενους τρόπους. 
 
18. Kat (Αγγλία) 
Οι περικοπές στις υπηρεσίες υποστήριξης της οικογένειας σηµαίνουν ότι δεν έχω πια 
µεταφορικό µέσο για να µε πάει να δω τους βιολογικούς µου γονείς. Έτσι τους βλέπω 
λιγότερο συχνά. Μου λείπουν. 
 
19. Κατερίνα, Λαµααν, Σακινέ (Ελλάδα) 
Η κρίση έχει φέρει ένταση στις ζωές και τις οικογένειές µας. Για να επιβιώσουµε, 
χρειαζόµαστε συµπόνια, ενότητα και αλληλεγγύη. 
 
20. Kimberley ( Φλάνδρα) 
Όλο και περισσότερες οικογένειες στο Βέλγιο ζουν σε δύσκολες συνθήκες. Είναι δύσκολο να 
είσαι κορίτσι και να µεγαλώνεις χωρίς προσωπικό χώρο και ιδιωτική ζωή. 

 
 


