
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013 

H Oλοµέλεια της ΙΗ΄ Συνόδου της Βουλής των 

Εφήβων 

Σήµερα, ∆ευτέρα 1η Ιουλίου 

2013 ολοκληρώθηκαν οι 

εργασίες της ΙΗ΄ Συνόδου της 

Βουλής των Εφήβων µε τη 

συνεδρίαση σε Ολοµέλεια των 

εφήβων βουλευτών. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. 

Ευάγγελος Μεϊµαράκης 

καλωσορίζοντας τους έφηβους 

Βουλευτές στην Ολοµέλεια 

τόνισε ότι το εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα «Βουλή των 

Εφήβων» είναι πολύτιµη 

εµπειρία για τους συµµετέχοντες, που δείχνει πως για την κοινοβουλευτική 

διαδικασία απαιτείται σκληρή δουλειά και προετοιµασία: 

Ευ. Μεϊµαράκης (Πρόεδρος της Βουλής): «Η κατάθεση απόψεων στο 

Κοινοβούλιο, για λίγα λεπτά δεν είναι µια απλή διαδικασία, θέλει προετοιµασία και 

γνώση, δεν είναι απλή διαδικασία η ψήφιση νόµων, δεν είναι απλή υπόθεση η λήψη 

αποφάσεων για θέµατα του ελληνικού λαού. Θέλω να κλείσετε τα αυτιά σας στις 

σειρήνες, σε όλους αυτούς που επιχειρούν να µετατρέψουν τη κρίση στην οικονοµία 

σε κρίση στην δηµοκρατία. Από όλους εσάς και όλους τους νέους της χώρας, που 

αποτελούν την ελπίδα και το µέλλον της χώρας, θέλουµε  να µην επιτρέψετε σε 

κανένα να σας παρασύρει στην προσπάθεια απαξίωσης των θεσµών και ιδιαίτερα του 

Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η απαξίωση της πολιτικής είναι ότι χειρότερο σε µια 

ευνοµούµενη πολιτεία, πολύ περισσότερο σήµερα που η Ελλάδα αντιµετωπίζει 

δύσκολες συνθήκες, αντιµετωπίζει προβλήµατα άµεσα συνδεδεµένα µε τον κοινωνικό 

ιστό. Εσείς είστε το µέλλον, µπορείτε δηµιουργικά να µας «τραβήξετε µπροστά», 

ασκώντας κριτική, µετατρέποντας την ορµή σας σε κινητήρια δύναµη. Το 

Κοινοβούλιο, τα κόµµατα, η κυβέρνηση αγωνιζόµαστε για το αύριο αυτής της χώρας. 

Το αύριο ανήκει σε σας, για εσάς οφείλουµε να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες που θα 

σας βοηθήσουν να το αντιµετωπίσετε. Αλλά χρειαζόµαστε την βοήθεια και τη 

στήριξη όλων, τη σύγκλιση και τη συναίνεση. Την πραγµατοποίηση µιας εθνικής 

συλλογικής προσπάθειας που θα µας οδηγήσει στην αναστροφή της σηµερινής 

κατάστασης. Ο στόχος είναι κοινός και η συµµετοχή σας, νέες και νέοι βουλευτές, 

που εκπροσωπείτε τη γενιά σας, δείχνει τη διάθεση όλων των νέων  να συµβάλλουν 

στην επίτευξη του».   

Κλείνοντας την συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Ευάγγελος Μεϊµαράκης, 

αφού υπογράµµισε ότι τα πρακτικά θα σταλούν σε πολλούς αποδέκτες ( υπουργεία, 

κόµµατα κ.α.) προκειµένου όλοι να ενηµερωθούν για τις ανησυχίες που εξέφρασαν 

αλλά και τις προτάσεις που κατέθεσαν οι έφηβοι βουλευτές, ανακοίνωσε πως από το 



φθινόπωρο θα ενσωµατωθούν στο κανάλι της Βουλής εκποµπές που θα 

επικεντρώνονται στα ζητήµατα που ανέδειξαν οι έφηβοι βουλευτές, όπως η 

ενδοσχολική βία και η ασφαλής χρήση του ∆ιαδικτύου,  µε τη συµµετοχή ειδικών 

επιστηµόνων αλλά και νέων ανθρώπων που θα καταθέτουν την εµπειρία, την αγωνία 

και τις απόψεις τους. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, ο πρώην πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Γρίβας, οι πρώην 

Πρόεδροι της Βουλής κ. Απ. Κακλαµάνης, κ. ∆. Σιούφας και κ. Β. Πολύδωρας ο 

υφυπουργός Παιδείας κ. Συµεών Κεδίκογλου, ενώ τα κόµµατα εκπροσώπησαν κ. 

Φίλιππος Χόρτης (ΠΑΣΟΚ),  η κυρία Σταυρούλα Ξουλίδου (ΑΝΕΛ), ο κ. Παν. 

Ηλιόπουλος (Χρυσή Αυγή), κ. Θωµάς Ψύρριας ( ∆ΗΜΑΡ), κ. Σπύρος Χαλβατζής 

(ΚΚΕ). 

Παραβρέθηκαν ακόµα οι 

αντιπρόεδροι της Βουλής κ. 

Ιωάννης Τραγάκης ( 

Α΄Αντιπρόεδρος) και κυρία 

Μαρία Κόλια Τσαρουχά ( Στ΄ 

Αντιπρόεδρος)  οι βουλευτές 

που τέθηκαν επικεφαλής των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών 

της Βουλής των Εφήβων: κ. 

Χρίστος ∆ήµας, κυρία Έλενα 

Μακρή – Θεοδώρου ( Ν∆), 

Βαγγέλης ∆ιαµαντόπουλος 

(ΣΥΡΙΖΑ),  ο γενικός 

γραµµατέας της κυβέρνησης Παναγιώτης Μπαλτάκος, ο Γενικός Γραµµατέας της 

Βουλής Θ. Παπαϊωάννου, ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής 

  Κωνσταντίνος Μαυριάς, ο Γενικός Γραµµατέας του Ιδρύµατος της Βουλής για τον 

Κοινοβουλευτισµό και την ∆ηµοκρατία και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής 

της Βουλής των Εφήβων Παύλος Σούρλας, ο Πρόξενος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

Χάρης Χρυσοστόµου, εκπροσωπώντας τον Κύπριο Πρέσβη. 

Να σηµειώσουµε ότι κατά το σχολικό έτος 2012-2013 στην προκαταρκτική 

διαδικασία του προγράµµατος της Βουλής των Εφήβων εκδήλωσαν ενδιαφέρον και 

συµµετείχαν 10.242 µαθητές από τη Β΄ τάξη όλων των τύπων Λυκείου της χώρας 

(ενιαία, ηµερήσια, εσπερινά, δηµόσια, ιδιωτικά, ειδικά), Τ.Ε.Ε./ΕΠΑΛ Α΄ Κύκλου 

του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Ο.Α.Ε.∆., καθώς και των αντίστοιχων Λυκείων και Τεχνικών 

Σχολών της Κύπρου και ελληνικών σχολείων του εξωτερικού. 

Στο σύνολο των 300 εφήβων βουλευτών που επελέγησαν, οι 260 είναι από την 

Ελλάδα, οι 20 από την Κύπρο και οι 20 από την οµογένεια. 

Σταθερός στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος της Βουλής των Ελλήνων είναι η 

µύηση των νέων στους κοινοβουλευτικούς θεσµούς και η καλλιέργεια των 

δηµοκρατικών αξιών της σύγχρονης κοινωνίας, όπως είναι το ενδιαφέρον για τα 

κοινά, αλλά και η συµβολή του καθενός στη διαµόρφωσή τους, ο υπεύθυνος και 

τεκµηριωµένος διάλογος, η συνεργασία, η αλληλοκατανόηση. 



Την ευθύνη και την επιµέλεια της διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράµµατος 

Βουλή των Εφήβων, έχει το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον 

Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία. 

Στη διοργάνωση του προγράµµατος συνεργάζονται τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας καθώς και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. 

 


