
Οκηώ έθηβοι βοσλεσηές από ηο Ηράκλειο (11/6/2003) 

Το Σεπηέμβριο η ζύνοδος ηης Βοσλής ηων Εθήβων 

 

Οθηώ καζεηέο από ην λνκό Ζξαθιείνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζηελ Ζ’ ύλνδν ηεο «Βνπιήο ησλ Δθήβσλ», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

Θνηλνβνύιην από ηηο 13 έσο ηηο 17 επηεκβξίνπ.  

 

Σα ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νινθιήξσζε ηεο πξώηεο θάζεο ησλ εξγαζηώλ ηεο Ζ’ πλόδνπ ηεο "Βνπιήο ησλ Δθήβσλ" θαη ηελ 

έθδνζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο πεξζηλήο Ε’ πλόδνπ, παξνπζίαζε ρζεο ν πξόεδξνο ηεο Βνπιήο Απόζηνινο Θαθιακάλεο, ν νπνίνο είλαη θαη ν 

εκπλεπζηήο ηνπ ζεκαληηθνύ απηνύ πξνγξάκκαηνο.  

 

ύκθσλα κ’ απηά, νη Έθεβνη Βνπιεπηέο πνπ ζα εθπξνζσπήζνπλ ην λνκό Ζξαθιείνπ ζηελ Ζ’ ύλνδν είλαη νη: Εελνβία Αλησλνγηαλλάθε 

ηνπ Κύξσλα (Δληαίν Ιύθεην Γαδίνπ), Αληώλεο Αλησλνγηαλλάθεο ηνπ Δκκαλνπήι (4ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ), Δκκαλνπήι Θαινκνίξεο 

ηνπ Γεσξγίνπ (ΣΔΔ ΟΑΔΓ Ζξαθιείνπ), Θεόδσξνο Θειαξάθεο ηνπ Αιέμαλδξνπ (ΣΔΔ ΟΑΔΓ Ζξαθιείνπ), Καξζέια Λάθν ηνπ Πέηξνπ (2ν 

ΣΔΔ Ζξαθιείνπ), Καξία Παξαζύξε ηνπ Γεσξγίνπ (7ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ), Θενλύκθε θαθηαλάθε ηνπ Απόζηνινπ (4ν Δληαίν 

Ιύθεην Ζξαθιείνπ) θαη Καξία Σζαηζάθε ηνπ Ληθνιάνπ (Δληαίν Ιύθεην Γαδίνπ).  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ππόινηπε Θξήηε, από ην λνκό Ιαζηζίνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ν Άγγεινο Θνπθάθεο (1ν Δληαίν Ιύθεην Ηεξάπεηξαο) θαη ν 

Καλώιεο Φαλνπξγηάθεο (Δληαίν Ιύθεην Σδεξκηάδσλ), από ην λνκό Ρεζύκλεο ε Άλλα Σδαληδάθε (3ν Δληαίν Ιύθεην Ρεζύκλνπ) θαη ν 

Κηράιεο Υξηζηνπιάθεο (3ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ) θαη από ην λνκό Υαλίσλ ν Κηράιεο Βακβνπλάθεο (ΣΔΔ ΟΑΔΓ Υαλίσλ), ε Γηνλπζία 

Γεσξγαθάθε (Δληαίν Ιύθεην Θηζάκνπ), ε Φαλή Καξηζώθα (5ν Δληαίν Ιύθεην Υαλίσλ) θαη ε Δπαγγειία αξηδάθε (1ν Δληαίν Ιύθεην 

Υαλίσλ).  

 

Ζ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

Ζ απμεκέλε ζπκκεηνρή αιιά θαη νη πξνβιεκαηηζκνί ησλ εθήβσλ γηα ηνλ «ακθίβνιεο λνκηκόηεηαο» πόιεκν ζην Ηξάθ ήηαλ ηα θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξώηεο θάζεο ησλ εξγαζηώλ ηεο Ζ’ πλόδνπ ηεο «Βνπιήο ησλ Δθήβσλ». ύκθσλα κε ηνλ πξόεδξν ηεο Βνπιήο 

Απ. Θαθιακάλε, πάλσ από 24.000 καζεηέο από ηελ Διιάδα, ηελ Θύπξν θαη ηηο ρώξεο ηνπ απόδεκνπ Διιεληζκνύ –πεξηζζόηεξνη από 

θάζε άιιε ρξνληά- ζπκκεηείραλ θαηά ηνπο πξνεγνύκελνπο κήλεο ζην ζρεηηθό δηαγσληζκό. Δμ απηώλ, 350 επειέγεζαλ λα 

εθπξνζσπήζνπλ ηε γεληά ηνπο, ζηηο εξγαζίεο ηεο Ζ’ πλόδνπ ηεο «Βνπιήο ησλ Δθήβσλ» πνπ ζα δηεμαρζνύλ ζην κέγαξν ηνπ 

Kνηλνβνπιίνπ ζηελ Αζήλα, ην δηάζηεκα 13-17 επηεκβξίνπ. 

Δηδηθόηεξα, ν θ. Θαθιακάλεο ππνγξάκκηζε «Θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νκνινγνπκέλσο δύζθνιεο άλνημεο, θαηά ηελ νπνία ε θξηηηθή 

ζπλείδεζε ησλ ζθεπηόκελσλ αλζξώπσλ ζε νιόθιεξε ηε Γε αλακεηξήζεθε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ελόο πνιέκνπ ακθίβνιεο 

λνκηκόηεηαο, νη Έιιελεο έθεβνη έδεημαλ κε ηε ζηάζε ηνπο ηελ έκπξαθηε αγσληζηηθή ηνπο εηνηκόηεηα. Γελ είλαη θαζόινπ ηπραία από 

πνιηηηθή άπνςε ε ζύκπησζε ηεο καδηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο καρεηηθέο αληηπνιεκηθέο δηαδειώζεηο, πνπ όινη καο παξαθνινπζήζακε 

κε ελδηαθέξνλ θαη ηθαλνπνίεζε, θαη ηεο κεγαιύηεξεο από πνηέ ζπκκεηνρήο ηνπο εθέηνο ζηελ α΄ θάζε ησλ εξγαζηώλ ηεο "Bνπιήο ησλ 

Δθήβσλ", ε νπνία, σο γλσζηόλ, απνζθνπεί πξσηαξρηθά ζηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά σο εηδνπνηνύ 

ραξαθηεξηζηηθνύ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιίηε».  

«Κπνξνύκε λα είκαζηε αηζηόδνμνη», ηόληζε ν θ. Θαθιακάλεο. «"Σα παηδηά δηςάλε γηα νπξαλό", ζα κπνξνύζε λα πεη ν πνηεηήο, θαη 

πξάγκαηη ε λέα γεληά θαίλεηαη λα αλαλεώλεη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ πξαγκαηηθή πνιηηηθή, ελλνώ ηελ αλαδήηεζε ελόο ζπιινγηθνύ 

νξάκαηνο θαη ηελ πίζηε ζηηο αμίεο ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο, επηζπκώληαο έλαλ θόζκν πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο αγώλεο ησλ 

πξνεγνύκελσλ γεληώλ θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηεο επνρήο καο», επεζήκαλε. 

Ο θ. Θαθιακάλεο παξνπζίαζε θαη ηνλ ηόκν κε ηα πξαθηηθά ηεο Ε’ πλόδνπ ηεο «Βνπιήο ησλ Δθήβσλ» ηα νπνία, όπσο είπε, κπνξνύλ λα 

απνηειέζνπλ πνιύηηκν εξγαιείν γηα θάζε ελδηαθεξόκελν παξαηεξεηή ή κειεηεηή ηεο ειιεληθήο λενιαίαο. Σέινο, ν θ. Θαθιακάλεο 

έθαλε ηδηαίηεξε κλεία ζηνλ 84ρξνλν ζπγγξαθέα, θαη πξόεδξν ηεο επηηξνπήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, Αληώλε ακαξάθε, ν 

νπνίνο απνπζίαδε ιόγσ «ειαθξάο αδηαζεζίαο». 

 

ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ηηο εξγαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έιαβαλ θέηνο κέξνο 24.223 καζήηξηεο θαη καζεηέο από ζρνιεία ηεο Διιάδαο, ηεο Θύπξνπ θαη ηνπ 

απόδεκνπ Διιεληζκνύ, αξηζκόο κεγαιύηεξνο από θάζε άιιε ρξνληά, γεγνλόο ελδεηθηηθό γηα ηε δεκνηηθόηεηα θαη ηελ απήρεζή ηνπ. 

πλνιηθά ζπκκεηείραλ 1.692 ζρνιεία, κεηαμύ ησλ νπνίσλ 52 από ηελ Θύπξν (κε 1.052 καζεηέο) θαη 49 από ηελ Δπξώπε, ηελ Ακεξηθή, 

ηελ Αζία, ηελ Αθξηθή θαη ηελ Απζηξαιία (κε 230 καζεηέο). 

Οη 24.223 λέεο θαη λένη πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ α’ θάζε ηεο Ζ’ πλόδνπ αζρνιήζεθαλ κε πνιιά ζέκαηα. Κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα 

εκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ:  

1. Ο πόιεκνο ζην Ηξάθ (2.916 καζεηέο) 

2. Σα λαξθσηηθά (2.066 καζεηέο) 

3. Σν εθπαηδεπηηθό-εμεηαζηηθό ζύζηεκα (1.900 καζεηέο) 

4. Ο πνιηηηζκόο-αζιεηηζκόο θαη νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο (1.470 καζεηέο) 

5. Σα βηβιία (ζρνιηθά θαη κε) θαη ε γιώζζα (1.290 καζεηέο) 

6. Σν ηξαγηθό αηύρεκα ζηα Σέκπε (1.250 καζεηέο) 

7. Ο θνηλσληθόο ξαηζηζκόο (1.246 καζεηέο) 

8. Σα πξνβιήκαηα ηεο εθεβείαο (1.035 καζεηέο) 

9. Ζ αλεξγία (1.035 καζεηέο) 

10. Σν πεξηβάιινλ (828 καζεηέο) 


