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20 Αυγούστου 2018
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα
το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων»
(2-6 Ιουλίου 2018)
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στον χώρο του ελληνικού κοινοβουλίου, για 22η
συνεχή χρονιά από τις 2 μέχρι τις 6 Ιουλίου 2018, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
«Βουλή των Εφήβων». Οι Έφηβοι Βουλευτές της Κύπρου έδωσαν και φέτος έντονα
το «παρών» τους.
Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα
προσομοίωσης του νομοθετικού έργου, είναι να μπορέσουν οι μαθητές να
εξοικειωθούν με τις πραγματικές δυνατότητες, αλλά και τους περιορισμούς της
κοινοβουλευτικής ζωής και να αποκτήσουν σημαντικές κοινοβουλευτικές δεξιότητες.
Η συμμετοχή τους αποτελεί μία προετοιμασία για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις,
που συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη, την οποία θα αναλάβουν σύντομα με την
ενηλικίωσή τους.
Στην ΚΓ΄ Σύνοδο της «Βουλής των Εφήβων» έλαβαν μέρος 19 Έφηβοι Βουλευτές
της Κύπρου (επτά για τη Λευκωσία, τέσσερεις για τη Λεμεσό, τρεις για την
Αμμόχωστο, δυο για τη Λάρνακα, δυο για την Πάφο, ένας για την Καρπασία). Το
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων πραγματοποίησε δημόσια κλήρωση για την
επιλογή τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό για την ανάδειξη της Βουλής των Εφήβων
είχαν μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών από όλα τα σχολεία
(Δημόσια και Ιδιωτικά) του απανταχού ελληνισμού, εντός και εκτός συνόρων
(Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Νότιο Αφρική, Αυστραλία
κ.ά.). Από την Κύπρο συμμετείχαν στον διαγωνισμό 1822 μαθητές από 68 Σχολεία.
Συνολικά επιλέγηκαν και έλαβαν μέρος 300 έφηβοι Βουλευτές.

Στην ενημέρωση των μαθητών για τον θεσμό και την καθοδήγησή τους, ιδιαίτερα
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λειτούργησαν ως σύνδεσμοι, οι οποίοι μαζί με τους Διευθυντές των Σχολείων
ανέλαβαν να ενημερώσουν τους μαθητές και να διευθετήσουν τις διαδικασίες
συμμετοχής. Οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν προαιρετικά και σε εθελοντική βάση.
Στην τελική φάση του Προγράμματος, οι 19 Έφηβοι Βουλευτές της Κύπρου
συμμετείχαν στις εργασίες της «Βουλής των Εφήβων» ως φιλοξενούμενοι της
Βουλής των Ελλήνων που κάλυψε όλες τις δαπάνες της φιλοξενίας τους. Οι Έφηβοι
Βουλευτές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να
επισκεφτούν το μουσείο της Ακρόπολης και να παρακολουθήσουν πολιτιστικές
εκδηλώσεις στο προαύλιο του Κοινοβουλίου.
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θέμα που απασχόλησε τη Σύνοδο ήταν: «Ένα σχολείο να μας χωράει:
like

στη

διαφορά».

Οι

Έφηβοι

Βουλευτές

χωρίστηκαν

σε

έξι

ομάδες/επιτροπές, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική καταγωγή και το σχολείο τους,
και ασχολήθηκαν με τα αντίστοιχα θέματα. Η μελέτη των θεμάτων από τους Έφηβους
Βουλευτές της κάθε ομάδας έγινε σε συνεδριάσεις των επιτροπών, με ελεύθερη
έκφραση όλων των απόψεων, διαλέξεις/συζητήσεις με ειδικούς για το κάθε θέμα και
βιωματικά εργαστήρια. Οι ομάδες κατέληξαν σε διάφορες προτάσεις, από τις οποίες
επιλέγηκε μία και κατατέθηκε στην ολομέλεια της Βουλής των Εφήβων, της οποίας
προήδρευσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκος Βούτσης και στην οποία
παρίστατο
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Γαβρόγλου. Συμπερασματικά η «Βουλή των Εφήβων» εργάστηκε κάνοντας
προσομοίωση του νομοθετικού έργου της Βουλής.
Εν κατακλείδι, η σύγκληση της ολομέλειας της Βουλής των Εφήβων αποτέλεσε και
φέτος για τους νέους μας μια ευκαιρία για εθνική αναβάπτιση με τη συνένωση νέων
από τον απανταχού Ελληνισμό και την ανταλλαγή απόψεων και θέσεων για τα
σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα τόσο ο ελληνισμός όσο και η
ανθρωπότητα. Γενική ήταν η πεποίθηση πως η συνέχιση τέτοιων θεσμών, όπως η
«Βουλή των Εφήβων», είναι απαραίτητη, γιατί προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους
νέους μας, που αποτελούν την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

