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Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
Ο φιλόσοφος Ζαν Ζακ Ρουσό  έλεγε πως
«Όταν ο πολίτης λέει για ζητήματα του
κράτους (Τι με ενδιαφέρουν εμένα ), αυτό
το κράτος είναι καταδικασμένο να χαθεί» .
Αυτό σίγουρα δεν το λένε οι μαθητές που
παίρνουν μέρος στις εργασίες της βουλής
των εφήβων. Οι μαθητές που προέρχονται
από όλη την Ελλάδα που βρίσκονται στα
έδρανα συζητούν για το μέλλον της χώρας

μας, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργία ενός
ελπιδοφόρου αύριο δεν είναι μόνο δι-
καίωμα, αλλά και υποχρέωση. 
Σωστή άποψη έχουν οι μαθητές στην
βουλή των εφήβων όπου τους δίνει την
δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις
τους παρουσία του Προέδρου της Δημο-
κρατίας, του πρωθυπουργού και άλλων. 

Η διαδικασία αυτή δημιουργήθηκε
τα τελευταία χρόνια και διαρκεί
τρεις μέρες. Τις μέρες αυτές μόνο
οι μαθητές εισέρχονται στο χώρο
του κοινοβουλίου με διαπίστευση
την οποία φορούν καθ’ όλη τη
διάρκεια των εργασιών και κάθον-
ται στα έδρανα των Βουλευτών και
ο ομιλητής πηγαίνει και λέει τις
απόψεις του από το βήμα της Βου-
λής.
Όλα γίνονται με απόλυτη ησυχία
και σεβασμό. 
Ας ευχηθούμε ότι θα υπάρχει  ο
θεσμός της Βουλής των εφήβων

και στα επόμενα χρόνια για να μπορέσουμε
κι εμείς να βρεθούμε εκεί να δηλώσουμε
τις απόψεις μας  ώστε να βοηθήσουμε  κι
εμείς  με τη σειρά μας. 
Η Βουλή των Εφήβων είναι ένα πρωτοπο-
ριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα  της Βου-
λής των Ελλήνων, το οποίο λειτουργεί
από το σχολικό έτος 1995-1996 , και απευ-
θύνεται στους μαθητές όλων των σχο-
λείων της χώρας , του απόδημου
ελληνισμού και της Κύπρου. 
Έχει ως κύριο στόχο την καλλιέργεια της
θετικής στάσης των νέων, απέναντι στα
‘’κοινά’’ καθώς και την αισθητοποίηση τους
σε αρχές, κανόνες και αξίες της Δημοκρα-
τίας .Για να συγκροτηθεί αυτή η “Βουλή’’,
οι μαθητές καταθέτουν κάποιες συγκεκρι-
μένες εργασίες που αξιολογούνται, και από
την αξιολόγηση αυτή επιλέγονται 300 έφη-
βοι-βουλευτές, οι οποίοι συγκροτούν τη
Βουλή των Εφήβων , και συνεδριάζουν
στις αίθουσες της Βουλής των Ελλήνων
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Στις 30 Οκτωβρίου τα δύο τμήματα της
ΣΤ’ πήγαμε επίσκεψη στη Βουλή των Ελ-
λήνων. Αρχικά νομίζαμε ότι η Βουλή θα
ήταν βαρετή, αλλά μόλις πήγαμε εκεί
διαπιστώσαμε το αντίθετο.
Φτάνοντας αντικρίσαμε ένα πανέμορφο
και μεγάλο κτίριο που είχε κολώνες Ιω-
νικού ρυθμού. Αυτό που μας έκανε
πραγματικά εντύπωση είναι ότι απ’ έξω,
στην είσοδο, υπήρχε ένα μικρό σπιτάκι
και εκεί περνούσαν τις τσάντες μας από
ένα μηχάνημα για να τις ελέγξουν για
όπλα και εκρηκτικά.
Μετά τον έλεγχο καθίσαμε σε κάτι σκα-
λάκια δίπλα από το σπιτάκι και μας μί-
λησε ένας κύριος και μετά μπήκαμε μέσα
στο κτίριο.
Αφού κρεμάσαμε τα μπουφάν και τις
τσάντες μας στις κρεμάστρες πήγαμε σε
μια μικρή αίθουσα με καρέκλες και μια
μεγάλη τηλεόραση. Εκεί μας έδειξαν ένα
βίντεο με την ιστορία της Βουλής.
Ύστερα μας πήγαν στην αίθουσα Χαρί-
λαου Τρικούπη όπου εκεί θαυμάσαμε
διάφορα εκθέματα.
Ακολούθησε το καλύτερο μέρος της
Βουλής, η αίθουσα τη Ολομέλειας. Μάλι-
στα ήμαστε τυχεροί γιατί εκείνη τη μέρα
δεν είχε συνεδρίαση και έτσι μπορέσαμε
να μπούμε μέσα.
Ήταν πραγματικά πανέμορφη αυτή η αί-
θουσα. Η οροφής της ήταν από γυαλί για
να υπάρχει φυσικός φωτισμός. Το κάθε
έδρανο έχει δικό του μικρόφωνο για να
ακούγεται και να καταγράφεται ο ομιλη-
τής. Μπροστά από τα έδρανα των βου-
λευτών είναι τα έδρανα του προεδρείου,
αριστερά όπως κοιτάς από τα έδρανα

είναι τα έδρανα των μελών της κυβέρνη-
σης και δεξιά τα έδρανα των επισήμων.
Έπειτα με τη συνοδεία των δυο αστυνο-
μικών βγήκαμε έξω και πριν αναχωρή-
σουμε μας έβγαλε ο συμμαθητής μας ο
Μάκης Παφιλιάρης μια αναμνηστική φω-
τογραφία.
Ακολούθως πήγαμε στο χώρο του άγνω-
στου στρατιώτη που είναι οι τσολιάδες
και παρακολουθήσαμε την αλλαγή της
φρουράς. Ήταν υπέροχα.

Στη συνέχεια προχωρήσαμε προς μέσα
από τον Εθνικό κήπο, όπου είδαμε το
ηλιακό ρολόι και διάφορα δέντρα, ένα
μάλιστα από αυτά ήταν παράξενο γιατί
είχε πολλούς κορμούς. Τελικά φτάσαμε
στο Ζάππειο το οποίο θαυμάσαμε απ’
έξω και μετά φύγαμε για να γυρίσουμε
στο σχολείο μας.
Ήταν μια συναρπαστική ημέρα!
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