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Γεθαηέζζεξηο λένη θαη λέεο από ηελ Κξήηε, ζα εθπξνζσπήζνπλ ην λεζί ζηελ ΗΓ ύλνδν ηεο «Βνπιήο ησλ Δθήβσλ» ε νπνία ζα 

ζπγθιεζεί ζην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ 4 θαη 7 επηεκβξίνπ. Πξόθεηηαη γηα έμε Κξεηηθόπνπια από ην Ζξάθιεην, ηέζζεξα από ηα Υαληά 

, δύν από ην Ρέζπκλν θαη δύν από ην Ζξάθιεην πνπ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δήζνπλ απηή ηελ εκπεηξία , ε νπνία θέηνο ζα έρεη θαη κηα 

θαηλνηνκία, θαζώο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Βνπιήο ησλ Δθήβσλ ζα παξαθνινπζήζνπλ λένη από όιεο ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ηεο Μεζνγείνπ.  

Όπσο αλαθνηλώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηεο Βνπιήο Γεκήηξε ηνύθα ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δληεπθηήξην ηεο 

Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ε ειεθηξνληθή θιήξσζε γηα ηελ επηινγή ησλ 300 καζεηξηώλ θαη καζεηώλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηε ΗΓ΄ ύλνδν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο «Βνπιήο ησλ Δθήβσλ», κεηαμύ 4 θαη 7 επηεκβξίνπ 2009.  ην πξόγξακκα ζπκκεηείραλ θαηά ηε θεηηλή 

ζρνιηθή ρξνληά 1.295 ιύθεηα θαη 17.033 καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ από ηελ Διιάδα, ηελ Κύπξν θαη ηνλ απόδεκν ειιεληζκό.  

Από απηνύο, 2.908 καζεηέο, ησλ νπνίσλ ηα γξαπηά βαζκνινγήζεθαλ κε «άξηζηα», ζπκκεηείραλ ζηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ 

αλέδεημε ηνπο 300 εθήβνπο βνπιεπηέο, σο εμήο:  

    · 8 έθεβνη βνπιεπηέο επηθξαηείαο,  

    · 252 έθεβνη βνπιεπηέο από ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο,  

    · 20 έθεβνη βνπιεπηέο από ηνλ ειιεληζκό ηεο δηαζπνξάο θαη  

    · 20 έθεβνη βνπιεπηέο από ηελ Κύπξν.  

    Αλαιπηηθά, ηα νλόκαηα ησλ εθήβσλ βνπιεπηώλ ηεο Κξήηεο γηα ηελ ΗΓ΄ ύλνδν ηεο «Βνπιήο ησλ Δθήβσλ» είλαη ηα αθόινπζα :  

Νομός Χανίων  

ΒΗΣΣΩΡΑΚΖ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ Ησάλλε - ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΝΔΑ ΚΤΓΩΝΗΑ 
ΒΟΤΡΑΚΖ ΔΤΣΑΘΗΑ ηνπ ηεθάλνπ - 2ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ 
ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ηνπ Αζαλαζίνπ - 1ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ 
ΚΛΔΗΝΑΚΖ ΟΦΗΑ ηνπ Γεσξγίνπ - ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΑ  

Νομός Ρεθύμνοσ  

ΒΑΚΗΡΣΕΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ηνπ Ησάλλε - ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 
 ΣΕΑΝΑΚΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΔΛΑ ηνπ ηαύξνπ - 3ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ  

Νομός Ηρακλείοσ  

ΜΑΡΑΓΚΟΤΓΑΚΖ ΔΛΔΝΖ ηνπ Μηραήι - 3ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
ΣΕΑΝΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ηνπ Γεσξγίνπ - 4ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
ΠΟΛΗΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ηνπ Βαζηιείνπ - 1ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
ΟΤΓΚΛΑΚΟ ΥΡΖΣΟ ηνπ Ησάλλε - 2ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
ΜΑΤΡΑΚΖ ΔΛΠΗΓΑ ηνπ Ησάλλε - 7ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
ΣΕΑΜΟΤΖ ΔΤΡΗΠΗΓΖ ηνπ Υξήζηνπ - 11ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  

Νομός Λασιθίοσ  

ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΔΛΔΝΖ ηνπ Γεσξγίνπ - ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΖΣΔΗΑ  
ΑΡΑΚΑΓΑΚΖ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ηνπ Γεσξγίνπ - ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΛΑΗΘΗΟΤ  
ην κεηαμύ κηα ζεκαληηθή αιιαγή αλήγγεηιε ν πξόεδξνο ηεο Βνπιήο Γεκήηξεο ηνύθαο γηα ηε θεηηλή ζύλνδν ηεο Βνπιήο ησλ Δθήβσλ, 
νη εξγαζίεο ηεο νπνίαο ζα γίλνπλ από ηηο 4 έσο ηηο 7 επηεκβξίνπ κε ηε ζπκκεηνρή 300 λέσλ από ηελ Διιάδα, ηελ Κύπξν θαη ηνλ 
ειιεληζκό ηεο δηαζπνξάο. Φέηνο, ινηπόλ, έρνπλ πξνζθιεζεί λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο λένη από όιεο ηηο ρώξεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Μεζνγείνπ, λα γλσξηζηνύλ κε ηα ζπλνκήιηθά ηνπο ειιελόπνπια, λα κνηξαζηνύλ καδί ηνπο ηηο ζθέςεηο θαη 
ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ειπίδεο ηνπο, ζηε ρώξα πνπ γέλλεζε ηε δεκνθξαηία, ηελ Διιάδα. Αμηέπαηλε ε 
πξσηνβνπιία ηεο Βνπιήο, αλνίγεη έλα θόξνπκ δηαιόγνπ αλάκεζα ζηνπο λένπο ηεο Δπξώπεο θαη ησλ κεζνγεηαθώλ ρσξώλ, πνπ 
πξννησλίδεηαη ελδηαθέξνλ θη επνηθνδνκεηηθό, αθνύ απνηειεί κηα κνλαδηθή επθαηξία ζπλάληεζεο 17ξεδσλ από 37 δηαθνξεηηθέο ρώξεο, 
ζηελ πόιε πνπ γέλλεζε ηε δεκνθξαηία, ηε θηινζνθία, ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε.  

 


