
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017 

Διάλογος του Προέδρου της Βουλής με τους «έφηβους βουλευτές» στην Ολομέλεια της Βουλής 
των Εφήβων 

 

Έναν δημιουργικό και ουσιαστικό διάλογο για κρίσιμα ζητήματα δημοκρατίας, ελευθερίας, ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, κοινωνικής αλληλεγγύης, παιδείας, πολιτισμού και περιβάλλοντος είχε ο Πρόεδρος της Βουλής 
των Ελλήνων, κ. Νικόλαος Βούτσης, με τους «έφηβους βουλευτές» οι οποίοι, στη σημερινή συνεδρίαση της 
Ολομέλειας της ΚΒ΄ Συνόδου, έθεσαν, για πρώτη φορά από την καθιέρωση του θεσμού, ερωτήσεις προς τον 
Πρόεδρο της Βουλής. 

Ο κ. Βούτσης απευθυνόμενος προς τους «έφηβους βουλευτές» τόνισε ότι «το καθεστώς επιτροπείας στο οποίο 
βρίσκεται η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει αναδείξει ένα σημαντικό έλλειμα δημοκρατίας στη λειτουργία 
των θεσμικών οργάνων». Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της Βουλής,  «τέτοια ουσιώδη ζητήματα, όπως η 
απρόσκοπτη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, είναι αναγκαίο να τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, 
καθώς αυτή συνιστά ένα σημαντικό μέσο ελέγχου του κυβερνητικού και του κοινοβουλευτικού έργου». Και 
πρόσθεσε με έμφαση ότι «η άσκηση της πολιτικής δεν πρέπει να αφορά μονάχα μια χούφτα ανθρώπων που 
βρίσκονται στο τιμόνι της διακυβέρνησης αλλά το σύνολο των Ελλήνων πολιτών». 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της «Βουλής των Εφήβων», όπως ανέφερε ο κ. Βούτσης, αποτελεί διαχρονικά μια 
έμπρακτη απόδειξη ότι ο αυθορμητισμός και η φρεσκάδα της σκέψης των νέων ανθρώπων μπορούν να 
αποτελέσουν αφορμή για το άνοιγμα νέων πεδίων σκέψης και να θέσουν νέους προβληματισμούς σε ζητήματα 
που παραδοσιακά ανήκουν στη σφαίρα προβληματισμού των ενηλίκων. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι η παρουσία των «εφήβων βουλευτών» στο Κοινοβούλιο επιτελεί και 
μια ακόμη λειτουργία: Η σχέση του πολιτικού συστήματος, των κρατικών θεσμών με τους πολίτες προϋποθέτει 
την εμπιστοσύνη των τελευταίων προς τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας. «Καθώς η σχέση αυτή έχει κλονιστεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η παρουσία νέων ανθρώπων στο ιστορικό Μέγαρο της Βουλής μας δίνει νέες 
ελπίδες για την ανανέωση της σχέσης εμπιστοσύνης κράτους-πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Με τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Εφήβων ολοκληρώθηκε ο κύκλος της ΚΒ΄ 
Συνόδου, που περιλάμβανε συζητήσεις, εκδηλώσεις, αλλά κυρίως βιωματικά εργαστήρια σε θέματα που 

αφορούν το δημοκρατικό σχολείο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον πολιτισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη, την 
ψηφιακή εποχή και το περιβάλλον. 

 



 Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας παρέστησαν, από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου και ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντίνος Ζουράρις, καθώς 
επίσης ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Αμανατίδης και ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. 
Ιωάννης Μπαλάφας. Στο προεδρείο της Βουλής παρακάθησαν οι Αντιπρόεδροι κ. Μάριος Γεωργιάδης (Ένωση 
Κεντρώων) και κ. Δημήτριος Καμμένος (Ανεξάρτητοι Έλληνες). Εκ μέρους των κομμάτων παραβρέθηκαν από 
τη Νέα Δημοκρατία ο Αντιπρόεδρος του κόμματος κ. Άδωνις Γεωργιάδης, από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ο 
Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ο 
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γεώργιος Λαμπρούλης, ενώ από το Ποτάμι ο επικεφαλής του κ. Σταύρος 
Θεοδωράκης. Ακόμη, παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής κ. Απόστολος 
Κακλαμάνης –ο οποίος εμπνεύστηκε και καθιέρωσε τη Βουλή των Εφήβων– και κ. Δημήτριος Σιούφας, ο 
Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία κ. Παύλος 

Σούρλας, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής κ. Κωνσταντίνος Μαυριάς, ο Διπλωματικός 
Σύμβουλος του Προέδρου της Βουλής, πρέσβης ε.τ., κ. Σπυρίδων Θεοχαρόπουλος και η Μορφωτική 
Ακόλουθος της Πρεσβείας της Κύπρου στην Ελλάδα κυρία Μαρία Παναγίδου. 

Στο πρώτο μέρος της σημερινής συνεδρίασης συζητήθηκε το θέμα «Ενεργός πολιτειότητα: συστατικό στοιχείο 

Δημοκρατίας», στο οποίο οι «έφηβοι βουλευτές» ανέδειξαν την καθοριστική συμβολή του ενεργού πολίτη 
στην προάσπιση και την ενδυνάμωση της Δημοκρατίας. 

Στο  δεύτερο μέρος, ο Πρόεδρος της Βουλής απάντησε σε ερωτήσεις των «εφήβων βουλευτών» για το πώς η 
πολιτική μπορεί να γίνει ελκυστική για τους νέους, πώς μπορούν να εισακούγονται οι απόψεις τους σε θέματα 

παιδείας, ενώ ερωτήσεις τέθηκαν και σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, αλλά και τον ρατσισμό, ιδιαίτερα 
στο μείζον θέμα της αντιμετώπισης «βίαιων φασιστικών συμπεριφορών και κομμάτων που δεν επιδεικνύουν 
τον προσήκοντα σεβασμό στη Βουλή, στο Σύνταγμα και στο δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας», όπως 
χαρακτηριστικά ανέφερε «έφηβη βουλευτής». 

Ο κ. Βούτσης, απευθυνόμενος στο Σώμα των «εφήβων βουλευτών», αναφέρθηκε στην ανάγκη να 
αντιληφθούμε όλοι πως «η πολιτική διαδικασία, η δημοκρατία, η εκπροσώπηση είναι σε προτεραιότητα σε 
σχέση με άλλους κανόνες και αξίες που πλέον λόγω της προϊούσας παγκοσμιοποίησης –με τα θετικά και τα 
αρνητικά της– έχουν έρθει στην επιφάνεια». 

 

Όσον αφορά το θέμα της αντιμετώπισης αντιδημοκρατικών συμπεριφορών και κομμάτων, ο Πρόεδρος της 
Βουλής έκανε λόγο για «νέα φαινόμενα που παρατηρούνται σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας και 
εμφανίστηκαν ως πρόδρομα της κρίσης», ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη στην 
Ελλάδα για απαγόρευση κομμάτων. Υπογράμμισε, ωστόσο, πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα οριοθέτησης 

αυτών των φαινομένων τόσο σε νομοθετικό όσο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. «Προσπαθούμε μέσω του 
Κοινοβουλίου να δίνουμε ένα σήμα προς την κοινωνία και προς τις δικαστικές αρχές για το πώς αυτές οι 
συμπεριφορές πρέπει να τίθενται εκποδών, πρέπει να καταγγέλλονται, να περιθωριοποιούνται και να μπαίνουν 
στο στόχαστρο του Νόμου με πολύ μεγάλη αυστηρότητα», σημείωσε ο κ. Βούτσης. 

Αναφερόμενος στις πολιτικές δυνάμεις που επιδίδονται ή επιδόθηκαν σε φασίζουσες-βίαιες ενέργειες, ο 
Πρόεδρος της Βουλής ξεκαθάρισε στους «έφηβους βουλευτές» ότι «είναι θέμα του ίδιου του λαού και της 
κοινωνίας μας να αποφασίζει -κάτω όμως από την πολύ αυστηρή λειτουργία και του Κοινοβουλίου και των 
δικαστικών αρχών και των παιδαγωγικών θεσμών- ποιες από αυτές τις δυνάμεις θα έχουν παρουσία και κάποιο 
μέλλον ακόμα και μέσα στη Βουλή ή θα περιθωριοποιούνται και θα διαλύονται εν τοις πράγμασι».  

Ο κ. Βούτσης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες της Βουλής των Ελλήνων, 
στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας που επιχειρείται προς τους νέους και την κοινωνία, επισημαίνοντας 
ενδεικτικά πως μόνο την προηγούμενη χρονιά επισκέφθηκαν το Κοινοβούλιο και ενημερώθηκαν περίπου 
93.000 άνθρωποι. Παράλληλα, πρόσθεσε, η Βουλή των Ελλήνων επιδιώκει συνεργασίες με μουσεία, χώρους 
πολιτισμού και βιβλιοθήκες, με στόχο τη γεφύρωση της νέας γενιάς με το πολιτικό σύστημα, τη δημοκρατία 
και το Κοινοβούλιο. 


