
Αθήνα, 3 Σεπτεµβρίου 2012  

H Oλοµέλεια της ΙZ΄ Συνόδου της Βουλής των 

Εφήβων 

Παρουσία του Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας κ. Κάρολου 

Παπούλια, ολοκληρώθηκαν 

σήµερα,  οι εργασίες της ΙΖ΄ 

Συνόδου της Βουλής των 

Εφήβων µε τη συνεδρίαση 

της Ολοµέλειας των εφήβων 

βουλευτών. 

  Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. 

Ευάγγελος Μεϊµαράκης 
καλωσορίζοντας τους 

έφηβους Βουλευτές στην 

Ολοµέλεια τόνισε: 

«Η παρουσία σας εδώ στο 

ναό της ∆ηµοκρατίας συµβολίζει ακριβώς τη συµµετοχή των νεότερων γενιών στην 

συλλογική προσπάθεια για πρόοδο και ευηµερία. Συµβολίζει το δικαίωµα αλλά και 

την υποχρέωσή σας να συµµετέχετε στη δηµιουργία του αύριο. Συµβολίζει την 

αισιοδοξία κόντρα στην απαισιοδοξία. Συµβολίζει την προσπάθεια για την 

αντιµετώπιση των δυσκολιών και των προκλήσεων του µέλλοντος. Ο στόχος είναι 

κοινός και δεν χωρίζει αλλά ενώνει όλες τις γενιές». 

      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν: ο υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός και οι 

υφυπουργοί Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Κώστας 

Αρβανιτόπουλος, Κώστας Τζαβάρας, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου και Γιάννης 
Ιωαννίδης, οι εκπρόσωποι των κοµµάτων, Αθανάσιος Μπούρας (Ν∆), Εύη 

Χριστοφιλοπούλου (ΠΑΣΟΚ), Σπύρος Λυκούδης (∆ΗΜΑΡ), Χρήστος Παππάς 

(Χρυσή Αυγή), Λιάνα Κανέλη (ΚΚΕ),  ο τέως πρωθυπουργός Ιωάννης Γρίβας, οι 

τέως Πρόεδροι της Βουλής κ. ∆ηµήτρης Σιούφας και Απόστολος Κακλαµάνης και 

Βουλευτές.  Επίσης, παρέστησαν ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 

Πάσης Ελλάδος, Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 

κύριος Αθηναγόρας, ο Πρέσβης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Αθήνα 

Ιωσήφ Ιωσήφ και τα µέλη της Επιτροπής προσωπικοτήτων του προγράµµατος.  

 

Ευάγγελος Μεϊµαράκης: 

Καµιά γενιά δεν είναι χαµένη 
  

Απευθυνόµενος στους έφηβους βουλευτές ο Πρόεδρος της Βουλής, υπογράµµισε: « 

Όλοι µας αντιλαµβανόµαστε τις ανησυχίες σας και τις αγωνίες σας για το αύριο. 

Κατανοούµε ακόµα και το θυµό σας πολλές φορές. Όµως δεν πρέπει να επιτρέψετε σε 

κάποιους να τον καπηλευτούν. Πρέπει να τον µετατρέψετε σε δηµιουργική ενέργεια, 

σε δύναµη που θα συµβάλλει στην καλύτερη αλλαγή της σηµερινής κατάστασης.  Σε 

καµιά περίπτωση δε δέχοµαι αυτό που λέγεται ότι υπάρχουν χαµένες γενιές. Καµιά 

γενιά δεν είναι χαµένη. Βέβαια είναι φυσικό να θεωρείτε πως οι προηγούµενες γενιές 

σας κληροδοτούµε περισσότερα προβλήµατα και ευθύνες απ’ αυτά που σας 



αναλογούν. Όµως σας διαβεβαιώνω ότι τόσο η Κυβέρνηση, όσο και όλα τα κόµµατα, 

όλοι οι Κοινοβουλευτικοί θεσµοί αγωνιζόµαστε για να διορθώσουµε τα κακώς 

κείµενα και να οικοδοµήσουµε ένα καλύτερο µέλλον για σας, αλλά και για τις 

επόµενες γενιές. Σ’ αυτή την προσπάθεια χρειαζόµαστε τη στήριξη όλων. Είναι µια 

συλλογική, εθνική προσπάθεια. Είναι µια προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και η 

οποία στηρίζεται σ’ αυτό που σας ανέφερα πριν από λίγο: στο γεγονός ότι µε αγώνες 

και θυσίες, έχουµε κατακτήσει την ελευθερία και τη δηµοκρατία. Και έτσι θα τα 

διατηρήσουµε. Τα σηµαντικότερα εκ των αγαθών για ένα λαό. Σε αυτά στηριζόµενοι 

θα αναστρέψουµε τη σηµερινή κρίση και θα την µετατρέψουµε σε ένα καλύτερο 

αύριο µε τη δική σας πρωτοβουλία, µε τη δική σας βοήθεια. Γιατί µόνο µε τη 

συλλογική προσπάθεια µπορούµε να έχουµε ευηµερία και πρόοδο. Πρόκειται και 

θέλω να το έχετε πάντα στο µυαλό σας για µια διαρκή, συνεχή, αέναη προσπάθεια». 

  

Ευάγγελος Μεϊµαράκης: 

Η δηµοκρατία στηρίζεται στον επισταµένο διάλογο 

  
Ο κ. Μεϊµαράκης στην οµιλία 

του υπενθύµισε, ότι  το 

πρόγραµµα της Βουλής των 

Εφήβων ξεκίνησε ως 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα το 

1994 µε πρωτοβουλία του 

Απόστολου Κακλαµάνη το 

οποίο, όπως είπε,  αγκάλιασαν 

ως Πρόεδροι της Βουλής η 

Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη, ο 

∆ηµήτρης Σιούφας και ο 

Φίλιππος Πετσάλνικος και 

µαζί µ’ αυτούς το σύνολο των 

αρµοδίων συνεργατών, των στελεχών του Ιδρύµατος της Βουλής για τη ∆ηµοκρατία 

και τον Κοινοβουλευτισµό, αλλά και όλων των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου. 

«Στα δεκαεπτά χρόνια που µεσολάβησαν, σηµείωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, 

 περισσότεροι από τετρακόσιες χιλιάδες µαθητές έχουν λάβει µέρος στη διαδικασία 

επιλογής για τη συµµετοχή στη Βουλή των Εφήβων, ενώ συµµετείχαν µέχρι τώρα 

στις διαδικασίες περίπου πεντέµισι χιλιάδες µαθητές, όπως εσείς σήµερα. Τα τρία 

τελευταία χρόνια τα δοκίµια συγγράφονται από εσάς ηλεκτρονικά, ενώ ηλεκτρονικά 

γίνεται και η κλήρωση µεταξύ όσων αξιολογηθούν θετικά. Με τον τρόπο αυτό 

πιστεύουµε ότι όλοι οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να µετάσχουν στην κλήρωση 

για την ανάδειξη του Σώµατος των Εφήβων και των αναπληρωτών τους. Φέτος στη 

διαδικασία της επιλογής για τη Βουλή των Εφήβων συµµετείχαν πάνω από 

δωδεκάµισι χιλιάδες µαθητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό».   

Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε και στις φετινές καινοτοµίες του 

προγράµµατος, αφού υπήρξε µέριµνα, ώστε οι θεµατικές συζητήσεις να 

προσοµοιάζουν στην καθηµερινή κοινοβουλευτική πρακτική.  

«Στο πλαίσιο αυτό, είπε ο κ. Μεϊµαράκης, δώσαµε ένα νοµοσχέδιο σε µία πιο 

απλουστευµένη µορφή. Στόχος µας είναι να υπάρχει εξοικείωση επί των διαδικασιών 

όχι µόνο σε επίπεδο διαλόγου στις Επιτροπές, αλλά και σ’ ό,τι αφορά την εκπόνηση 

του τελικού κειµένου για να διαπιστώσετε κι εσείς ότι οι νοµοθετικές εργασίες και η 

προετοιµασία των νοµοθετηµάτων είναι µία διαδικασία σύνθετη και περίπλοκη. Ότι 

απαιτείται πολύς χρόνος και επισταµένος διάλογος. Η σύγκλιση των απόψεων δεν 



είναι εύκολη υπόθεση. Σ’ αυτό όµως στηρίζεται η δηµοκρατία µας που κατακτήσαµε 

µε αγώνες και θυσίες, δηµιουργώντας ένα στέρεο πολίτευµα. Ένα πολίτευµα που µας 

επιτρέπει να ζούµε σε µία ελεύθερη, δηµοκρατική, ευνοµούµενη κοινωνία την οποία 

όλοι οφείλουµε να διαφυλάξουµε». 

Κλείνοντας ο Πρόεδρος της Βουλής, διευκρίνισε ότι η Βουλή των Εφήβων είναι ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα το οποίο συνδέεται µε το πρόγραµµα των εκπαιδευτικών 

επισκέψεων που γίνονται στη Βουλή καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, 

δίνοντας τη δυνατότητα στους µαθητές των σχολείων όλης της Ελλάδας να 

ενηµερωθούν για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η κοινοβουλευτική µας 

δηµοκρατία. «Τα προγράµµατα αυτά, συµπλήρωσε,  δεν απευθύνονται σε επίδοξους 

πολιτικούς αλλά σε ενεργούς πολίτες. Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι αν το θέλετε και 

αν το επιλέξετε, δεν µπορείτε να ασχοληθείτε µε την πολιτική. Το αντίθετο µάλιστα. 

Άλλωστε όλοι εµείς επιδιώκουµε και επιζητούµε την ενεργό συµµετοχή των νέων 

στην πολιτική ζωή της χώρας την οποία κάποιοι επιχειρούν να απαξιώσουν. Ειδικά το 

τελευταίο διάστηµα µε αφορµή και την οικονοµική κρίση υπάρχουν φωνές που 

επιχειρούν να µετατρέψουν την κρίση αυτή σε κρίση της δηµοκρατίας.»  

  
 


