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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 6
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Θέμα: Ψήφιση άρθρου ως απάντηση στις κατηγορίες κατά των νέων για επιπολαιότητα κατά τη διάρκεια της
πανδημίας.
Στη Λάρισα, σήμερα 25η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 36451/21-02-2021
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων.
Ήταν δε παρόντες από τα μέλη οι κ.κ.: Λαδόπουλος Δημήτριος – Αλέξανδρος ως αντιπρόεδρος, 2) Αθανασιάς Γεώργιος, 3)
Αντωνούλης Αγαμέμνων, 4) Αργύρης Παναγιώτης, 5) Βαρβαρέσσος Θεοφάνης, 6) Γκούμα Μαρία, 7) Γκουσγκούνη
Αικατερίνη, 8) Γουγουλιάς Βασίλης, 9) Δαδιώτης Αναστάσιος, 10) Δημοβέλης Ελευθέριος, 11) Ζαρίδης Μιχαήλ, 12)
Ζαχαρία Εύα, 13) Κόκκορα Εύα, 14) Καούνα Τριανταφυλλιά, 15) Καφαλή Μάγδα, 16) Κουτσολέλος Δημήτριος, 17)
Κωστούλης Απόστολος – Μάρκος, 18) Λαγός Ευστάθιος, 19) Λάζος Ευάγγελος, 20) Λεπενιώτης Θεόφιλος, 21) Μπέτσος
Νικόλαος, 22) Νικούλη Ελευθερία, 23) Παπαλάμπρος Αντώνιος, 24) Παππάς Ευάγγελος, 25) Ρεμπάπης Ευάγγελος, 26)
Ρεντοπούλου Κωνσταντία – Αρετή, 27) Σαμαράς Αθανάσιος, 28) Σκάρπου Χριστίνα, 29) Στεργίου Έλλη, 30) Τσαμέτη
Αγγελική, 31) Τσιαντού Κυριακή, 32) Τσιουμάνης Γεώργιος, 33) Τσιτσανούδης Χρήστος, 34) Χαρούλη Μυρτώ, 35) Χατζής
Αναστάσιος, 36) Χατιλάρης Παύλος
Και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νεολαίας κ.κ.: 1) Majd Aldin, 2) Αναστασίου Λάμπρος, 3) Αποστόλου
Κωνσταντίνος, 4) Γιούτσας Δημήτριος, 5) Δημόπουλος Δημήτριος, 6) Ελένης Κωνσταντίνος, 7) Καράμπελα Μαρκέλλα, 8)
Καρανίκας Αλέξανδρος, 9) Κατρανάς Γεώργιος, 10) Κρεμαστάς Αθανάσιος, 11) Μαγουλιώτης Δημήτριος, 12) Μαϊμάρης
Δημήτριος, 13) Νασιόπουλος Ευάγγελος, 14) Σιαπαρδάνη Μυρτώ, 15) Στεφοπούλου Σωτηρία, 16) Τσιαμούρας Δημήτριος,
17) Τσούτσας Άγγελος – Μιχαήλ, 18) Φλώρος Γεώργιος, 19) Χαλβαντζάρα Στυλλιανή, 20) Χαμονικολάου Μαρία, 21)
Ψαριανός Αλέξανδρος
Θέμα: Ψήφιση άρθρου ως απάντηση στις κατηγορίες κατά των νέων για επιπολαιότητα κατά τη διάρκεια της
πανδημίας.
Από την συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Λεπενιώτης Θεόφιλος και Χατιλάρης Παύλος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας προέβη σε συζήτηση που αφορούσε την πρόταση: “Ψήφιση άρθρου ως απάντηση στις
κατηγορίες κατά των νέων για επιπολαιότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας”, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ.
Κωστούλη Απόστολου - Μάρκου, Συντονιστή της Επιτροπής Δημοκρατίας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία είχε ως
εξής:
Σύμφωνα με την απόφαση υπ’αριθμόν 16 του πρακτικού υπ’αριθμόν 5 της συνεδρίασης της 18ης Δεκεμβρίου 2020,
ψηφίστηκε ομόφωνα η σύνταξη και έκδοση ενός κειμένου ως απάντηση στις κατηγορίες εις βάρος της νέας γενιάς για
επιπολαιότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και κατά συνέπεια την πιο έντονη διασπορά της. Η Επιτροπή
Δημοκρατίας και & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει συντάξει δύο κείμενα τα οποία κατατίθενται προς ψήφιση. Τα
τακτικά μέλη καλούνται να ψηφίσουν είτε το πρώτο κείμενο, είτε το δεύτερο είτε να καταψηφίσουν και τα δύο.
ΚΕΙΜΕΝΟ 1:

Τον τελευταίο χρόνο η χώρα ήρθε αντιμέτωπή με μια πρωτόγνωρη κατάσταση, με έναν αόρατο εχθρό ιδιαίτερα
επιθετικό και χρειάστηκε να επιταχθεί κάθε μέσο για την αντιμετώπιση του.
Ωστόσο, αφού άρθηκαν τα πρώτα περιοριστικά μέτρα και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών,
διαπιστώθηκε μια αύξηση των ημερήσιων κρουσμάτων. Τότε πολιτεία και Μ.Μ.Ε στοχοποίησαν τους νέους ως αιτία
του επερχόμενου δεύτερου κύματος της πανδημίας και φυσικά της επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων.
Για ένα διάστημα από πλευράς πολιτείας, οι νέοι αποτέλεσαν αποδιοπομπαίους τράγους, χαρακτηριζόμενοι
από ανευθυνότητα, συμμετέχοντας σε πάρτι, ελλείψει σεβασμού απέναντι στους συμπολίτες τους, δεδομένα που
ισχύουν, αν αναλογιστεί κανείς την έντονη φύση τους και την αυτονόητη ανάγκη κοινωνικοποίησης τους. Εξού και ο
παρατηρούμενος υπαίθριος συγχρωτισμός, απόρροια βέβαια της οικονομικής δυσχέρειας που υφίστανται.
Στην πλειονότητά τους οι νέοι από την έναρξη της πανδημίας έδειξαν έτοιμοι να συμβάλουν στην υλοποίηση
αυτού του δύσκολου έργου παρά τις καταγραφόμενες παραβατικές συμπεριφορές μιας και η μη τήρηση των μέτρων
είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, κάτι που εύκολα διαπιστώνει κανείς με μια βόλτα
στους δρόμους.
Στα πλαίσια μιας αναγκαίας τόνωσης της οικονομίας, κρατικοί αξιωματούχοι προσκαλούσαν τουρίστες μέσω
διαφημίσεων υποσχόμενοι πως συγκαταλεγόμαστε στις πιο ασφαλείς χώρες του πλανήτη. Ωστόσο, διαπιστώθηκε μία
χαλάρωση στην τήρηση των υγειονομικών μέτρων, με αποτέλεσμα την εκτόξευση των ημερήσιων κρουσμάτων.
Στο μεσοδιάστημα μεταξύ πρώτου και δεύτερου lockdown παρατηρήθηκε ένα κενό δράσης και παρά την
εμπειρία του πρώτου κύματος και τις επισημάνσεις των ειδικών, δεν ενισχύθηκε όσο θα αναμενόταν το Εθνικό
Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς όπως προκύπτει από στατιστικά δεδομένα η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία
θέση της Ευρώπης σε τακτικά έξοδα.
Πέραν των παραβιάσεων των νέων, και η πολιτεία από την πλευρά της προέβη σε λανθασμένες κινήσεις,
δείχνοντας ανοχή στον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου με συνωστισμούς δίχως μάσκες, εικόνες αξιωματούχων σε
ανέμελες στιγμές, εγκαίνια σε πλατείες με πλήθος κόσμου. Γίνεται αντιληπτό ότι ευθύνη όλων είναι η τήρηση των
μέτρων, η διαχείριση όμως της πανδημίας είναι πολιτειακό ζήτημα.
Η περίοδος αυτή αποτέλεσε για όλους μια δοκιμασία ιδιαίτερα δύσκολη, στερούμενοι ελευθερίες και
καλούμενοι να προσαρμοστούμε σε νέες συνθήκες. Σήμερα, προτεραιότητα και ανάγκη όλων είναι να αγωνιστούμε
ενωμένοι με θυσίες και συμβιβασμούς και να βγούμε από αυτή τη μάχη νικητές, εκτιμώντας περισσότερο την κάθε
στιγμή.
ΚΕΙΜΕΝΟ 2:
Από τις 26 Φεβρουαρίου 2020 η χώρα ήρθε αντιμέτωπή με μια πρωτόγνωρη κατάσταση, με έναν αόρατο εχθρό,
ιδιαίτερα επιθετικό και χρειάστηκε να επιταχθεί κάθε μέσο για την αντιμετώπιση του.
Ωστόσο, αφού άρθηκαν τα πρώτα περιοριστικά μέτρα και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών,
διαπιστώθηκε μια αύξηση των ημερήσιων κρουσμάτων. Τότε πολιτεία και Μ.Μ.Ε έσπευσαν σχεδόν ταυτόχρονα και
απόλυτα συνεννοούμενα χωρίς περιστροφές να στοχοποιήσουν τους νέους ως αιτία του επερχόμενου δεύτερου κύματος
της πανδημίας και φυσικά της επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων.
Μας έχουν καταλογίσει σχεδόν τα πάντα, ότι είμαστε ανεύθυνοι, δεν σεβόμαστε τους συμπολίτες μας,
συνεχίζουμε να πηγαίνουμε σε κλάμπ και πάρτι, να συνωστιζόμαστε στις πλατείες, για τις καταλήψεις στα σχολεία, τί
και αν υπήρχαν σοβαρά ζητήματα στην εκπαίδευση, ουδείς όμως λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες και τα
δεδομένα. Οι νέοι εκ των πραγμάτων κυκλοφορούν περισσότερο, καθώς αποτελούν την παραγωγική δομή της
κοινωνίας και μάλιστα σε εργασίες που επιβάλλουν τη συνεχή μετακίνηση τους και την επαφή με συμπολίτες.
Όλο αυτό το διάστημα συνεχούς στοχοποίησης, οι νέοι ουδέποτε αποποιήθηκαν τις ευθύνες τους και τις
υποχρεώσεις τους. Στα πλαίσια της έντονης φύσης τους και της αυτονόητης κοινωνικοποίησης, παρατηρήθηκε
υπαίθριος συγχρωτισμός, δεδομένης βέβαια και της οικονομικής δυσχέρειας που υφίστανται. Εντούτοις, η μη τήρηση
των μέτρων είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αρκεί μια βόλτα στους δρόμους.
Απεναντίας, δεν ακούστηκαν ούτε μια φορά οι πραγματικές ευθύνες της πολιτείας. Θυμάται κανείς τους
αξιωματούχους της χώρας να προσκαλούν τουρίστες μέσω διαφημίσεων υποσχόμενοι πως συγκαταλεγόμαστε στις πιο
ασφαλείς χώρες του πλανήτη, ανοίγοντας άνευ όρων τα σύνορα, χωρίς να κάτσουν σε τραπέζι διαλόγου με τους
ειδικούς. Όπως ήταν φυσικό η έλλειψη οργανωμένου σχεδίου και η μη χρήση υποτυπωδών μέτρων δεν άργησε να
φανεί με την εκτόξευση των κρουσμάτων.
Στην προσπάθεια αποφυγής των ευθυνών υπεχρηματοδότησαν τα Μ.Μ.Ε για ευνόητους λόγους και κάπου
εκεί παρά την εμπειρία του πρώτου κύματος και τις επισημάνσεις των ειδικών, ξέχασαν να στηρίξουν οικονομικώς τον
οργανισμό πρωτοβάθμιας υγείας (Ε.Σ.Υ), καθώς σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα η Ελλάδα βρίσκεται στην
προτελευταία θέση της Ευρώπης σε τακτικά έξοδα, δημιουργώντας ένα κενό δράσης μεταξύ των δύο lockdown.
Ακόμη και σήμερα χρησιμοποιούν τους νέους ως αποδιοπομπαίο τράγο και μιλούν για ατομική ευθύνη και
τήρηση μέτρων, όταν παραβιάζουν κατ’ εξακολούθηση τα υγειονομικά μέτρα απ’ αρχής της πανδημίας, με άσκοπα
ταξίδια, εικόνες αξιωματούχων σε ανέμελες στιγμές, με συγχρωτισμούς στους χώρους λατρείας δίχως μάσκες, με
φιέστες συνωστισμού στις κεντρικές πλατείες μεγαλουπόλεων.

Για όλα φταίνε οι νέοι, ακόμη και όταν ως πολιτεία συνολικά αδυνατούν να ελέγξουν τους θεσμούς,
επιτρέποντας να συμβούν τόσο ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου όσο και των Θεοφανίων, και στις δύο περιπτώσεις
με δική τους ευθύνη και παρά τις επισημάνσεις της ειδικής επιστημονικής επιτροπής.
Οι νέοι από την έναρξη της πανδημίας έδειξαν έτοιμοι να συμβάλουν στην υλοποίηση αυτού του δύσκολου
έργου. Από την άλλη, η εμφανής έλλειψη εκπροσώπων νέας γενιάς κοινοβουλευτικά, δημιουργεί ένα κενό χώρου
έκφρασης των συναισθημάτων απαισιοδοξίας και φόβου που τους διακατέχει για το μέλλον.
Ιδιαίτερα ανησυχητικές θεωρούνται οι απόψεις σας για τους νέους, αν αναλογιστεί κανείς ότι ψηφίζουν από τα
17. Ευθύνη όλων είναι η τήρηση των μέτρων, η διαχείριση όμως της πανδημίας είναι αποκλειστικά δική σας.
Στη συνέχεια ακολούθησαν διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία της ψηφοφορίας από τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων, κ. Δεληγιάννη Δημήτριο. Κατόπιν, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας προέβη
σε ονομαστική ψηφοφορία. Τα μέλη κλήθηκαν να ψηφίσουν “κείμενο 1” ή “κείμενο” 2 ή “κανένα από τα δύο” ή “λευκό”.
Η διαδικασία της ψηφοφορίας είχε τα εξής αποτελέσματα:
ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ο ΨΗΦΟΙ
ΚΕΙΜΕΝΟ 2: 12 ΨΗΦΟΙ
ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ: 10 ΨΉΦΟΙ
ΛΕΥΚΟ: 10 ΨΗΦΟΙ
Επομένως, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Να εκδώσει στα μέσα το κείμενο 2 που συντάχθηκε και προτείνεται από την Επιτροπή Δημοκρατίας & Δικαιωμάτων.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

