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Με το “μικρόβιο” της πολιτικής γύρισαν οι έυηβοι βοσλεστές 

Μαθητές ποσ σσμμετείταν μιλούν στην “Π” 

 

Σεο Καηεξίλαο Μπισλά 

Αέξα θξεζθάδαο θαη αλαλέσζεο απέπλεε ηηο πξνεγνύκελεο εκέξεο ε Βνπιή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηεο Βνπιήο ησλ Έθεβσλ. Οη 

ζεκεξηλνί 17αξεδεο δε δειώλνπλ άγλνηα γηα ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηε ρώξα καο, ηελ νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία.  

Αληίζεηα, έρνπλ ιόγν, άπνςε θαη ην ζάξξνο λα ηελ εθθξάδνπλ ειεύζεξα. Σν απέδεημαλ, άιισζηε πεξίηξαλα θαη νη έμη έθεβνη βνπιεπηέο από 

ηα ζρνιεία ηνπ Ηξαθιείνπ, νη νπνίνη επέζηξεςαλ ζηελ Κξήηε κε ην «κηθξόβην» ηνπ πνιηηηθνύ. 

ηε επηηξνπή ησλ θνηλσληθώλ ππνζέζεσλ ζπκκεηείρε ε Αληηγόλε Φξαγθηαδάθε, από ην 7ν Λύθεην. «Ήηαλ κνλαδηθή ζηηγκή, δελ έρσ μαλαδήζεη 

θάηη παξόκνην ζηε δσή κνπ, ζπγθηλνύκαη όηαλ κηιάσ γηα απηό», αλαθέξεη ζηελ «Π».  

Η Αληηγόλε ζπκκεηείρε ζε κηα ζπδήηεζε γηα ηνπο γηαηξνύο θαη ηε δεκόζηα πγεία θαη εμέθξαζε ηελ αγαλάθηεζή ηεο γηα όζνπο δέρνληαη 

θαθειάθηα από ηνπο αζζελείο ηνπο.  

Ιδηαίηεξα ζεηηθή εληύπσζε ηεο έθαλαλ νη πνιηηηθνί, ηνπο νπνίνπο είρε ηελ επθαηξία λα δεη από θνληά, ν πξσζππνπξγόο, πεξηζζόηεξν θαη ν 

Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο. Όζν αθνξά ζηελ επαθή ηεο κε ηελ πνιηηηθή, ζεσξεί όηη κάιινλ επεξεάζηεθε θαη δελ απνθιείεη ην ελδερόκελν λα 

αζρνιεζεί ελεξγά ζην κέιινλ. 

Γηα ηελ απνπζία θσηνβνιηατθώλ από ηελ Κξήηε κίιεζε ν Ρήγαο Πεηξάθεο, από ην 1ν Λύθεην, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζηελ επηηξνπή νηθνλνκηθώλ 

ππνζέζεσλ, παξαγσγήο θαη εκπνξίνπ. 

Δπίζεο, ππνζηήξημε πσο ππάξρεη πξόβιεκα ζηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο ρώξαο, κε αθνξκή ηελ ηνπνζέηεζε θάπνηνπ βνπιεπηή όηη θάπνηνη 

επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα γηα ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή, θάηη πνπ ν ίδηνο δελ έρεη δηαπηζηώζεη. «Ήηαλ πξσηόγλσξε εκπεηξία, δελ πίζηεπα πσο 

αθνινπζείηαη απηή ε δηαδηθαζία ζηε Βνπιή», αλαθέξεη. Ο Ρήγαο έκεηλε ελζνπζηαζκέλνο από ην γεγνλόο όηη ν Γ. Παπαλδξένπ ηνπο άθνπζε θαη 

κίιεζε καδί ηνπο.  

«Οη λένη έρνπλ άπνςε, πξνηείλνπλ ιύζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ρώξαο θαη ρξεηάδνληαη θίλεηξα», ζεσξεί. Ο Ρήγαο έρεη ζθεθηεί πνιύ ζνβαξά 

ηελ πξννπηηθή λα αζρνιεζεί κε ηελ πνιηηηθή. 

«Η εκπεηξία ήηαλ πξσηόγλσξε θαη ε επθαηξία πνπ καο δόζεθε κνλαδηθή, γλσξίζακε πνιιά παηδηά από όιε ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό, θάηη 

πνπ ήηαλ πνιύ ζεκαληηθό», αλαθέξεη ε Μαξία Κεθαινγηάλλε, από ην 3ν Λύθεην, ε νπνία ζπκκεηείρε ζηελ επηηξνπή θνηλσληθώλ ππνζέζεσλ. 

«Θα ήζεια λα αζρνιεζώ κε ηελ πνιηηηθή, είλαη θάηη πνπ κε ελδηαθέξεη», εμνκνινγείηαη.  

 


