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Ο Δήμαρχος και ο Δημοτικός Σύμβουλος στο σχολείο (16/10/2012) Ο Δήμαρχος και οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι επισκέφθηκαν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του
Δήμου, και ενημέρωσαν τους μαθητές για τον ρόλο των αιρετών στη διασφάλιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη τοπική κοινωνία. Παράλληλα συζήτησαν μαζί για θέματα που
απασχολούν τους μαθητές.
The Mayor and the Councilor in school. (16/10/2012) The Mayor and Councilors
visited the secondary schools of the municipality, and informed the students about
the role of elected representatives in ensuring human rights in the local community.
Alongside, they discussed together on issues that concern students.

Ραντεβού στο Δημοτικό Συμβούλιο. 17/10/2012 Ομάδες νέων από τα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων
και με την παρουσία εκπαιδευτικών συμμετέχουν με ερωτήσεις σχετικά με ενέργειες που
αφορούν στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία εδραιώνουν
περισσότερο ενσωματωμένες κοινότητες ή και παρεμβάσεις στα θέματα που συζητά το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Appointment to the City Council. 17/10/2012 "Groups of young people from
secondary schools attend meetings of Municipal Councils and the presence of
teachers involved with questions about actions relating to safeguarding human
rights which consolidate more integrated communities, and interventions on the
issues discussed by the Municipal Council.

Ενημέρωση από τους νέους για τους νέους. 18/10/2012 Πενταμελείς ομάδες από κάθε
σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου επισκέφθηκαν το Δήμαρχο, πήραν
συνέντευξη από αυτόν και τη δημοσίευσαν στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Update by young people for young people. 18/10/2012 "Five-member teams from each
school Secondary school visited the City Mayor, interviewed him and published it on
the website of the Municipality.

«Ανταλλαγή Ζωής». Οι νέοι θα φωτογραφίσουν «τι τους αρέσει» και «τι δεν τους
αρέσει» μέσα στον τόπο διαμονής τους, θα ανεβάσουν τις φωτογραφίες στην ιστοσελίδα του
Δήμου και θα τις σχολιάσουν, προκαλώντας τους αιρετούς να τους γνωρίσουν μέσα από την
παραπάνω δράση
"Exchange of Life." The youngsters shot "what they like" and "what they do
not like" in the place of their residence, and uploaded the photos on the website of
the Municipality commenting on them, causing the elected ones to know them
through the above action.

«Στη θέση του αιρετού εκπροσώπου» ή «Τι θα έκανες αν ήσουν Δήμαρχος για μία
ημέρα;» Διαγωνισμός σύντομης ιστορίας. Οι νέοι χρησιμοποιώντας τη φαντασία, το χιούμορ
τους την σκωπτική και όποια άλλη διάθεσή τους εκφράστηκαν ως προς την τοπική
δημοκρατία της περιοχής τους.
"In place of the elected representative" or "What would you do if you were
Mayor for a day?" Short story contest. Young people using their imagination,
humor and mocking their any other disposal as expressed in local democracy in their
region.

