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Θέμα: Παραγωγή βίντεο σε συνεργασία με τη UNICEF 

 

Στη Λάρισα, σήμερα 31η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε 

συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 50885/31-03-2022 πρόσκληση της Προέδρου 

του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων. 

 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη οι κ.κ.: 1) Μυσιρλή Φωτεινή ως Πρόεδρος, 2) 

Ανδρεοπούλου Βάια, 3) Δεσλή Μαρία, 4) Δημοβέλης Ελευθέριος, 5) Πριμικύρης 

Βασίλειος, 6) Κατρανάς Γεώργιος, 7) Κατσώχη Κλυταιμνήστρα, 8) Κόκκινου 

Κατερίνα, 9) Κυρίτσης Αχιλλέας, 10) Λαγός Ευστάθιος, 11) Μηλιού Ευρυδίκη, 12) 

Νικούλη Ελευθερία, 13) Ρεμπάπης Ευάγγελος, 14) Ρεντοπούλου Κωνσταντία – Αρετή, 

15) Σιέρρα Δήμητρα, 16) Σκάρπου Χριστίνα, 17) Σταυρίδου Γεωργία, 18) Τσάτσος 

Αλέξανδρος, 19) Τσαμέτη Αγγελική, 20) Τσιαντού Κυριακή – Μαρία, 21) Τσιουμάνης 

Γεώργιος, 22) Χαμονικολάου Μαρία, 23) Χατζούλης Ιωάννης, 24) Χατιλάρης Παύλος, 

25) Ngoma Dorine Dodo  

 

Και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νεολαίας κ.κ.: 1) Αποστόλου 

Κωνσταντίνος, 2) Αραϊλούδης Αναστάσιος, 3) Αρβανίτης Θεοφάνης, 4) Αρσένης 

Θωμάς, 5) Βασιλείου Παναγιώτης, 6) Βογιατζή Μαρίνα, 7) Γκαράβελα Ελευθερία, 8) 

Γκέκας Ελευθέριος – Ραφαήλ, 9) Γουγούλα Θεολογία, 10) Ευαγγελοπούλου Ελένη, 

11) Ελένης Κωνσταντίνος, 12) Ζαραμπούκα Παναγιώτα, 13) Ναουνούλης Ιωάννης, 14) 

Μάντσε Αγγελική, 15) Μουλάς Πασχάλης, 16) Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, 17) 

Τούσια Ελίνα, 18) Τσαδήμας Θωμάς, 19) Τσικριτσής Γεώργιος, 20) Τσίγκος 

Μαργαρίτης, 21) Τσιρεβέλος Γεώργιος  

 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας προχώρησε στη 

συζήτηση των θεμάτων. 

 

 

Θέμα: Παραγωγή βίντεο σε συνεργασία με τη UNICEF 

 



 

Μετά από επικοινωνία με τη Unicef, ο κ. Χατιλάρης Παύλος, Αντιπρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας προβαίνει στην παρακάτω εισήγηση: 

 

‘’Τον Φεβρουάριο ο Δήμος Λαρισαίων υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με τη 

UNICEF ώστε η πόλη να ενταχθεί στο δίκτυο ‘’Πόλεων Φιλικές προς τα παιδιά’’. 

Ανάμεσα σε άλλα, σημαντική θέση κατέχει και ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεολαίας και η ενεργοποίηση των νέων της πόλης μας. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η UNICEF προσκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου 

Λαρισαίων να συμμετέχει στη δημιουργία ενός βίντεο. Το βίντεο αυτό θα έχει ως στόχο 

να αναδείξει τις φωνές των παιδιών και των νέων, επισημαίνοντας πως παίρνουν ενεργή 

θέση σε πολιτικά και κοινωνικά θέματα που τους απασχολούν. Θα αναρτηθεί στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της UNICEF, 

με στόχο να προωθηθεί η πλατφόρμα U-Report στην 

Ελλάδα. 

 

Συνεπώς, η UNICEF ζητεί 10 εκπροσώπους το μέγιστο, οι οποίοι θα επιλέξουν 2 

ερωτήσεις και θα τις αναπτύξουν για το βίντεο. Στο βίντεο μπορεί είτε να αναπτύσσει 

τις ερωτήσεις ένα άτομο και οι υπόλοιποι να επαναλάβουν στο τέλος “Η φωνή μας 

μετράει”, είτε υπάρχει η δυνατότητα να μοιραστούν οι απαντήσεις μεταξύ 2-3 ατόμων. 

Ο χρόνος απάντησης είναι περίπου 30 δευτερόλεπτα και ο ρυθμός της να είναι χαλαρός, 

ώστε οι ιδέες να γίνονται αντιληπτές. 

 

Ερωτήσεις: 

 

• Γιατί πιστεύεις πως η συμμετοχή των παιδιών και των νέων στα κοινά είναι 

σημαντική; 

• Πες μας 3 πράγματα που πιστεύεις πως πρέπει να είναι προτεραιότητες των 

τοπικών αρχών για να γίνει η πόλη σας πιο φιλική προς τα παιδιά και τους 

νέους. 

• Τι πιστεύεις πρέπει να κάνουν οι τοπικές αρχές για να ενισχύσουν τη 

συμμετοχή των παιδιών και των νέων στα κοινά; 

• Ποιοι πιστεύεις ότι πρέπει να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα των 

δημοσκοπήσεων του U-Report και γιατί; 

 

Στο τέλος, όλοι επαναλαμβάνουν το catchphrase μας “Η φωνή σου μετράει” αλλά με 

μία μικρή τροποποίηση: “Η φωνή μου μετράει”, ώστε στο τέλος του βίντεο να γίνει μια 

επεξεργασία και όλοι οι νέοι από τους διαφορετικούς δήμους να ενώσουν τις φωνές 

τους λέγοντας το catchphrase, ο ένας μετά τον άλλο.’’ 

 

Μετά το τέλος της εισήγησης ακολουθούν τοποθετήσεις. Η κ. Μυσιρλή Φωτεινή 

σχολιάζει ότι ο Δήμος επιδιώκει να είναι μια πόλη φιλική προς τα παιδιά και έτσι 

προέκυψε και το Σύμφωνο Συνεργασίας με τη Unicef. Το συγκεκριμένο καθορίζει 

κάποιες δράσεις και προτεραιότητες και ανάμεσά του είναι και η προϋπόθεση ύπαρξης 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και μαθητικής επιτροπής. 

 

Στη συνέχεια τοποθετείται ο κ. Δεληγιάννης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, 

Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης, λέγοντας ότι έχει απευθυνθεί πρόσκληση για τη 

διοργάνωση μιας εκδήλωσης από τη UNICEF. Αυτή θα πραγματοποιηθεί στη 

Δημοτική Πινακοθήκη και απευθύνεται σε μαθητές 14 ετών και άνω, οι οποίοι στη 



 

συνέχεια θα μπορούν να συμμετέχουν στο Μητρώο Νέων Πολιτών και να ασχοληθούν 

με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και με αυτόν τον τρόπο να καλυφθεί και ένα κενό 

που υπάρχει στη λειτουργία του Συμβουλίου. 

 

Ακολουθεί διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της οποίας η πρόταση για 

συνεργασία με τη Unicef στο πλαίσιο εκδήλωσης και παράλληλα η συμμετοχή του 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας στο προωθητικό βίντεο της πλατφόρμας U-Report 

 

 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως 

παρακάτω. 

 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
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