
 

 

Δελτίο Τύπου 

Ολοκλήρωση των εργασιών της ΚΓ’ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων 

«Ένα σχολείο να μας χωράει: Κάνουμε like στη διαφορά». 

 

Mε την παρουσία και τον χαιρετισμό του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νίκου Βούτση, 

κορυφώθηκαν την Παρασκευή 6 Ιουλίου οι εργασίες της ΚΓ’ Συνόδου της Βουλής των 

Εφήβων. Ο Πρόεδρος της Βουλής προήδρευσε στην καταληκτική ολομέλεια της Συνόδου και 

προέβη σε εκτενή σχολιασμό των προτάσεων των εφήβων αγορητών, ως εκπροσώπων των 

θεματικών ομάδων. Επίσης παρέστησαν και τοποθετήθηκαν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς 

τους ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, η υπουργός 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδία Κονιόρδου, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, 

Δημήτρης Βίτσας, και ο  Υφυπουργός Εξωτερικών, υπεύθυνος για τον Απόδημο Ελληνισμό, 

Τέρενς Κουίκ.  

Παρευρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική 

Αριστερά) Φώφη Γεννηματά, εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων, 

καθώς και βουλευτές που μετείχαν στις θεματικές συνεδρίες της Βουλής των Εφήβων. 

Από την πλευρά του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 

παρέστησαν η Γενική Γραμματέας, Νίκη Μαρωνίτη, τα μέλη της  Επιστημονικής Επιτροπή της 

Βουλής των Εφήβων καθώς και ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι που συνεργάστηκαν στο 

φετινό πρόγραμμα.   

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου, που ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου, 300 «έφηβοι 

βουλευτές», μαθήτριες και μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου από σχολεία της Ελλάδας, της 

Κύπρου, του απόδημου ελληνισμού, καθώς και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, ανέπτυξαν πλούσιο 

διάλογο και προβληματισμό πάνω στο κεντρικό θέμα  «Ένα σχολείο να μας χωράει: Κάνουμε 

like στη διαφορά». Οι «έφηβοι βουλευτές», χωρισμένοι σε έξι θεματικές ομάδες εργασίας, 

με τη βοήθεια των μελών της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος και άλλων ειδικών 

επιστημόνων, προσέγγισαν το ζήτημα της διαφορετικότητας, ως προς το σώμα, τη 

σεξουαλικότητα, την καταγωγή, την πολιτισμική και έμφυλη ταυτότητα, καταλήγοντας σε 

προτάσεις σχετικές με τον σεβασμό και την αποδοχή του «Άλλου» στον χώρο του σχολείου 

και γενικότερα στην κοινωνία. Παράλληλα συμμετείχαν σε εργαστήρια βιωματικού 

χαρακτήρα ενώ παρακολούθησαν εργαστήρια στο Εθνικό Θέατρο, θεατρική παράσταση 

καθώς και τη συναυλία του Μουσικού Γυμνασίου Αλίμου στον προαύλιο χώρο του 

Κοινοβουλίου. 

Η Βουλή των Εφήβων, ένας θεσμός που διανύει ήδη την 23η του χρονιά, είναι ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, που αποσκοπεί στον 

διάλογο μεταξύ μαθητριών και μαθητών για θέματα κοινοβουλευτισμού και δημοκρατίας.  

 


