
Από το Ηράθιεηο στε Βοσιή τωλ Ευήβωλ 

Οη έυεβοη βοσιεστές κηιούλ στελ “Π” γηα τα ζέκατα ποσ τοσς απαστοιούλ θαη ζα σσδετήσοσλ 

 

Τεο Σνθίαο Τζεληειηέξνπ 

Κε πξσηόηππεο ηδέεο, θαζαξή ζθέςε θαη θπξίσο κε ηελ εηιηθξίλεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο έθεβνπο, δηαηύπσζαλ ηηο 

ζθέςεηο ηνπο θαη επειέγεζαλ λα εθπξνζσπήζνπλ ην λνκό Ζξαθιείνπ ζηε Η' Σύλνδν ηεο «Βνπιήο ησλ Δθήβσλ».  

Κε παξξεζία εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη ζίγνπλ ηα θαθώο θείκελα γηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, όπσο ε εθπαίδεπζε, ν ηνπξηζκόο, ε ηνπνζέηεζε θεξαηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο, αιιά θαη ζέκαηα όπσο ε νπινθαηνρή θαη ε ζηάζε ηεο Πνιηηείαο απέλαληη ζηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο. 

Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ήηαλ έθζεζε γηα ηε δπζιεμία, ελώ πξσηόηππε ήηαλ θαη κηα έθζεζε όπνπ ν καζεηήο απέξξηςε 

ηνλ ηξόπν επηινγήο ησλ έθεβσλ βνπιεπηώλ θαη πξόηεηλε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν, πνπ αθνξά ζηε δηεμαγσγή εθινγώλ 

κεηαμύ ησλ καζεηώλ.  

Σηε Η΄ Σύλνδν ηεο «Βνπιήο ησλ Δθήβσλ» πνπ ζα ζπλέιζεη ζην Διιεληθό Θνηλνβνύιην από ηηο 2 έσο ηηο 5 Σεπηεκβξίνπ, 

ζα ζπκκεηάζρνπλ από ην λνκό Ζξαθιείνπ ε Ηεξσλπκάθε Καξία ηνπ Αλησλίνπ (7ν Δληαίν Ιύθεην), ε Θαπεηαλάθε Καξία 

ηνπ Ησάλλε (Δληαίν Ιύθεην Κνρνύ), ε Θηεληαδάθε Καξία ηνπ Ησάλλε (Δληαίν Ιύθεην Λέαο Αιηθαξλαζζνύ), ν Κειάθεο 

Ζξαθιήο ηνπ Δκκαλνπήι (Δληαίν Ιύθεην Λέαο Αιηθαξλαζζνύ), ε Κηρειάθε Έιιε ηνπ Εαραξία (3ν Δληαίν Ιύθεην) θαη ε 

Σγνπξάθε Καξία ηνπ Δκκαλνπήι (11ν Δληαίν Ιύθεην).  

Ζ Δπηηξνπή ηεο «Βνπιήο ησλ Δθήβσλ» αλαθνίλσζε θαη ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο Έθεβνπο Βνπιεπηέο ηνπ λνκνύ πνπ είλαη 

ε Βαζηιάθε Καξία ηνπ Γεσξγίνπ (8ν Δληαίν Ιύθεην), ν Γεηνξάθεο Δκκαλνπήι ηνπ Ηζίδσξνπ (8ν Δληαίν Ιύθεην), ε 

Τζηθξηηζάθε Διεπζεξία ηνπ Ησάλλε (4ν Δληαίν Ιύθεην), ε Κπαιηδάθε Διεπζεξία ηνπ Αξηζηείδε (Δληαίν Ιύθεην Λέαο 

Αιηθαξλαζζνύ), ε Παπνπηζάθε Αιεμάλδξα ηνπ Αλησλίνπ (11ν Δληαίν Ιύθεην) θαη ν Σθειάγγεο Σσηήξεο ηνπ Ληθνιάνπ (1ν 

Δληαίν Ιύθεην).  

Τόζν νη έθεβνη βνπιεπηέο θαη νη αλαπιεξσκαηηθνί, όζν θαη όινη νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, 

θαηέβαιαλ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα, όπσο θαη νη ζύλδεζκνη θαζεγεηέο θάζε ζρνιείνπ, πνπ βξέζεθαλ ζην πιεπξό ηνπο.  

 

Κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εθήβσλ βνπιεπηώλ 

 

Ωζηόζν, εθείλν πνπ παξαηεξείηαη θέηνο θαη πνπ έρεη πξνθαιέζεη ηε δπζαξέζθεηα εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ, είλαη όηη 

κεηώζεθε ν αξηζκόο ησλ εθήβσλ βνπιεπηώλ ζε θάζε πεξηθέξεηα. Κέρξη πέξζη νη έθεβνη βνπιεπηέο θάζε λνκνύ ήηαλ όζνη 

αθξηβώο θαη νη βνπιεπηέο ηεο ίδηαο πεξηνρήο ζην Διιεληθό Θνηλνβνύιην. Γειαδή ζηηο πξνεγνύκελεο ζπλόδνπο επηιέγνληαλ 

νθηώ καζεηέο ηνπ λνκνύ Ζξαθιείνπ, ελώ θέηνο έρνπλ επηιεγεί κόλν έμη. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί κέρξη πέξζη ζπκκεηείραλ 

ζην πξόγξακκα 350 έθεβνη βνπιεπηέο· 300 από ηελ Διιάδα θαη 50 από ηελ Θύπξν θαη ηελ νκνγέλεηα. Φέηνο, ν αξηζκόο 

απηόο κεηώζεθε ζηνπο 300, απ' ηνπο νπνίνπο νη 260 είλαη από ζρνιεία ηεο Διιάδαο θαη 40 από ηελ Θύπξν θαη ηελ 

νκνγέλεηα.  

 

Οη έθεβνη βνπιεπηέο 

 

Οη έθεβνη βνπιεπηέο θαη νη αλαπιεξσκαηηθνί από ην λνκό Ζξαθιείνπ κηινύλ ζηελ «Π» γηα ην ζέκα ηεο έθζεζήο ηνπο θαη 

γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο γύξσ απ' απηό.  

 

Οη θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 

Έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί έληνλα ηνπο πνιίηεο ηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη ε ηνπνζέηεζε θεξαηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη νη επηπηώζεηο πνπ έρεη απηό ζηελ πγεία ηνπο.  

Απηό αθξηβώο ήηαλ ην ζέκα ηεο έθζεζεο ηεο καζήηξηαο ηνπ 7νπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ Καξίαο Ηεξσλπκάθε, ε νπνία 

επηθεληξώζεθε ζηηο επηπηώζεηο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο από ηηο θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηνλ αλζξώπηλν 

νξγαληζκό. Κε ην ζέκα απηό, αιιά θαη κε ην ζπγθξνηεκέλν ιόγν ηεο θαηάθεξε λα επηιεγεί σο έθεβε βνπιεπηήο.  

Σύλδεζκνο θαζεγεηήο ηνπ 7νπ Ιπθείνπ ζηε Βνπιή ησλ Δθήβσλ είλαη ν Βαζίιεο Σαζιήο.  

 

Τνπξηζκόο  

 

Ζ καζήηξηα ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Κνρνύ Καξία Θαπεηαλάθε, ε νπνία πξνέξρεηαη από κηα πεξηνρή όπνπ έρεη αλαπηπρζεί 

έληνλα ν ηνπξηζκόο, έγξαςε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ηα ηειεπηαία 

ρξόληα.  

Σπγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε ζηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ από ηε κείσζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηε ρώξα καο, πνπ ε 



νηθνλνκία ηεο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηνλ ηνπξηζκό. «Χσξίο ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ππάξρεη πξόβιεκα θαη γη' απηό 

πξέπεη λα γίλεη θάηη. Σηελ έθζεζή κνπ πξόηεηλα ιύζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πεξηνξίζνπλ ην πξόβιεκα» ιέεη 

ραξαθηεξηζηηθά ε Καξία Θαπεηαλάθε θαη θαηαιήγεη: «Ληώζσ πνιύ ηπρεξή, ηθαλνπνηεκέλε κε ηνλ εαπηό κνπ θαη γηα ηηο 

δπλαηόηεηέο κνπ. Ήμεξα όηη ήηαλ θαιή ε έθζεζε, αιιά δελ πεξίκελα όηη ζα κε επηιέμνπλ γηα ηε Βνπιή ησλ Δθήβσλ».  

Σύλδεζκνο θαζεγεηήο ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Κνρνύ είλαη ν Γηώξγνο Θώηεο.  

 

Τα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο 

 

Δπαηζζεηνπνηεκέλε από ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, ε καζήηξηα ηνπ Δληαίνπ 

Ιπθείνπ Λέαο Αιηθαξλαζζνύ Καξία Θηεληαδάθε έγξαςε γηα ηε ζηάζε ηεο Πνιηηείαο απέλαληί ηνπο.  

Δθείλν πνπ ηόληζε είλαη όηη ππάξρνπλ πνιιέο ειιείςεηο ζηνλ ηξόπν πνπ αληηκεησπίδεη ε Πνιηηεία ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

πνιίηεο, αθνύ δελ έρνπλ ιεθζεί όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε δηεπθόιπλζε ζηε κεηαθίλεζή ηνπο. Ζ ίδηα αλαθέξεη: 

«Πηζηεύσ όηη καο αθνξά όινπο απηό ην δήηεκα θαη όηη ππάξρνπλ πνιιά άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε λα ιεθζνύλ απηά ηα 

κέηξα. Τελ ίδηα ζηηγκή ε Πνιηηεία δελ αζρνιείηαη πνιύ καδί ηνπο. Γξάθσ όηη πξέπεη λα θηηαρηνύλ πξνζηαηεπηηθέο κπάξεο 

ζηνπο δξόκνπο γηα ηνπο ηπθινύο, ξάκπεο γηα ηα θαξνηζάθηα, ηα πάξθηλγθ πνπ ππάξρνπλ γηα ηα αλαπεξηθά απηνθίλεηα θαη 

θαξνηζάθηα λα κελ θαιύπηνληαη από άιια απηνθίλεηα».  

Σύλδεζκνο θαζεγήηξηα ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Αιηθαξλαζζνύ είλαη ε Καξία Πεηξάθε.  

 

Οπινθαηνρή 

 

Από ην ίδην ζρνιείν, ην Δληαίν Ιύθεην Αιηθαξλαζζνύ πξνέξρεηαη θαη ν Ζξαθιήο Κειάθεο πνπ έζημε ην θαηλόκελν ηεο 

νπινθαηνρήο.  

Σηελ έθζεζή ηνπ αλαθέξζεθε ζην γεγνλόο όηη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Θξήηεο είλαη δηαδεδνκέλν ην θαηλόκελν ηεο 

νπινθαηνρήο θαη ζε δηάθνξεο γηνξηέο ή γάκνπο γίλεηαη νπινρξεζία κε ηηο κπαινζηέο. Κάιηζηα, ζε έλα ζεκείν ηεο έθζεζήο 

ηνπ παξέζεζε καληηλάδεο πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

Ο Ζξαθιήο Κειάθεο πεξηέιαβε ζην θείκελό ηνπ πξνηάζεηο γηα ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, γξάθνληαο 

όηη ε Πνιηηεία πξέπεη λα ζπκβάιεη δηνξγαλώλνληαο εθδειώζεηο, όπνπ άλζξσπνη ηνπ πλεύκαηνο ζα ελεκεξώζνπλ ηνπο 

πνιίηεο. «Ζ έιιεηςε παηδείαο νδεγεί ζπρλά ζε ηέηνηεο μέθξελεο εθδειώζεηο. Τν ζρνιείν ζα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν, όπσο 

θαη ηα ΚΚΔ» ηνλίδεη ν ίδηνο.  

 

Θπθινθνξηαθή Αγσγή 

 

Ζ Θπθινθνξηαθή Αγσγή ήηαλ ην ζέκα πνπ απαζρόιεζε ηε καζήηξηα ηνπ 3νπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ Έιιε Κηρειάθε.  

Βαζηδόκελε ζηελ εηθόλα πνπ έρεη από ην Ζξάθιεην, πεξηέγξαςε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί θαη πξόηεηλεο ιύζεηο. 

Δηδηθόηεξα, ε Έιιε Κηρειάθε αλαθέξεη :«Δίρα ύθνο απιό θαη έγξαςα γηα ην ηη παξαθνινπζώ ζηελ πόιε κνπ θαη όηη 

δπζηπρώο απηά δελ είλαη θαη ηα θαιύηεξα γηα κηα νιπκπηαθή πόιε, όπσο ζέινπλ λα ηε ιέλε. Κίιεζα γηα ην πώο κπνξεί λ' 

αιιάμεη ε θαηάζηαζε». Ζ ίδηα θαηαιήγεη ιέγνληαο: «Γελ πεξίκελα όηη ζα κε επέιεγαλ γηαηί είρα πνιύ απιό ύθνο. Πνιινί 

κνπ έιεγαλ “κε απηό ην απιό ύθνο ζα παο λα κηιήζεηο ζηε Βνπιή;”. Ήηαλ πνιύ θηιηθό ην ύθνο κνπ. Τώξα ληώζσ κηα 

επζύλε γηαηί κε έρνπλ επηιέμεη θαη θάηη πξέπεη λα ηνπο πσ».  

Σύλδεζκνο θαζεγήηξηα ηνπ 3νπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ είλαη ε Γήκεηξα Γηνξγαιή-Κέκκνπ.  

 

Δζεινληηζκόο  

 

Κεηά ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ζηελ Αζήλα, όπνπ ε εξγαζία ησλ εζεινληώλ ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, ε καζήηξηα 

ηνπ 11νπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ Καξία Σγνπξάθε δηαπηζηώλεη όηη ν εζεινληηζκόο ηειηθά δελ είρε δηάξθεηα. Ωζηόζν, 

ζεσξώληαο όηη είλαη αλαγθαίνο ζηηο κέξεο καο, έγξαςε γηα ηε ζεκαζία ηνπ θαη γηα ηνπο ηξόπνπο ελεξγνπνίεζεο ησλ 

πνιηηώλ.  

Ζ ίδηα ιέεη ραξαθηεξηζηηθά: «Πηζηεύσ όηη είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό ζέκα θαη θαλέλα παηδί απ' όζν μέξσ δελ έγξαςε γη' 

απηό. Κε αθνξκή ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο αζρνιήζεθα κ' απηό θαη θπξίσο γηαηί κεηά μεράζηεθε απηό ην ζέκα θαη όκσο 

ρξεηάδνληαη πνιιά εζεινληηθά ρέξηα. Δίπα όηη κπνξεί λ' αληηκεησπηζηεί κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα ελεκεξώλεη 

ηνπο καζεηέο κε θπιιάδηα θαη ζπδεηήζεηο πνπ ζα γίλνληαη κέζα ζηελ ηάμε. Έηζη, ζα κπνξέζνπλ νη καζεηέο κόλνη ηνπο λα 

θηηάμνπλ εζεινληηθέο νκάδεο θαη όζν κπνξνύλ λ' αλεμαξηεηνπνηεζνύλ θαη λα πάξνπλ δηθέο ηνπο πξσηνβνπιίεο».  

Σύλδεζκνο θαζεγήηξηα ηνπ 11νπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ είλαη ε Πόπε Θνληνγηαλλάθε.  

 


