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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 
• Δημοσίευση: Evelina1059 

Πρόσφατα μας ενημέρωσαν για τη Βουλή των Εφήβων στο σχολείο.. Παραπάνω έλεγε να 
γράψουμε οτιδήποτε μας απασχολεί, κάτι που μας αρέσει ή στεναχωρεί. Το πετυχημένο βίντεο 
για την προώθηση της Βουλής των Εφήβων παρουσίαζε τρείς ευτυχισμένους νέους που 
έπαιζαν μουσική. 
Εγώ φίλοι μου όμως, θα επιλέξω να ασχοληθώ με κάτι διαφορετικό. Θα αφιερώσω τον χώρο 
που μου παραχωρείται για να θίξω ένα πολύ σημαντικό και επίκαιρο θέμα, κάτι που θεωρώ 
πως οποιοσδήποτε έφηβος πρέπει να γνωρίζει. Με αφορμή λοιπόν τα επεισόδια στην 
Ουκρανία, στην Ταϊλάνδη και στη Βενεζουέλα (ναι, κι όμως, δεν είναι μόνο η Ουκρανία που 
έχει το πρόβλημα, όπως παρουσιάζουν τα κανάλια) θα ήθελα να αναφέρω την σημασία την 
ελευθερίας. Την επιτακτική ανάγκη αυτής της κοινωνίας να ευαισθητοποιήσει τους νέους, να 
τους κάνει να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο τους στην παγκόσμια πραγματικότητα, πέρα από 
τα ελληνικά σύνορα. 
Κάθε φορά που ακούω κάποιο συμμαθητή μου να παραπονιέται ασταμάτητα για την "φρικτή" 
εκπαίδευση και γενικότερα την κατάσταση στη χώρα μας, απογοητεύομαι όλο και 
περισσότερο. Είναι πραγματικά λυπητερό να ακούγονται από τη νέα γενιά τόσο απαισιόδοξες 
σκέψεις, αν και μάλλον το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι άλλο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η 
ΑΓΝΟΙΑ. Η άγνοια για την σπουδαιότητα της πολυπολιτισμικότητας, η άγνοια για το ότι το 
80% του πληθυσμού της γης ζει κάτω από τα όρια τις φτώχεια, η άγνοια για το ότι στις 
αναπτυσσόμενες χώρες τα παιδιά παρακαλούν για εκπαίδευση, η άγνοια για το ότι η παροχή 
καθαρού νερού θα μπορούσε να αποτρέψει το θάνατο 3.400.000 ανθρώπων παγκοσμίως. 
Δεν είναι απλά νούμερα αυτά φίλοι μου.. Πίσω από κάθε λέξη κρύβεται μια ανθρώπινη ψυχή 
που εκλιπαρεί για έλεος και ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης. 
Μα γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Ίσως αυτό που θέλω να πω είναι πως ο κόσμος είναι πολύ 
μεγαλύτερος από ότι φαντάζει. Η δύναμη σας επίσης, είναι ακόμα ισχυρότερη από ότι 
μπορείτε να διανοηθείτε. Ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από αυτόν που αναφέρεται στα βιβλία 
της ιστορίας μας, και έχει συμβάλει στην διαμόρφωση του καθενός μας. Στις 23 Φεβρουαρίου 
του 2014 λοιπόν, η Ράντα της Ουκρανίας «ψήφισε» τους εξής νόμους, και σας καλώ 
προσωπικά να το αναλογιστείτε: 
4201 - Σχέδιο απόφασης για την απαγόρευση των δραστηριοτήτων του Κομμουνιστικού 
Κόμματος της Ουκρανίας 
4176 - Σχέδιο Νόμου για την κατάργηση του νόμου που ποινικοποιούσε την ναζιστική 
προπαγάνδα. 
4184 - Σχέδιο απόφασης για τον διορισμό ως υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας του V. 
Avakov και τον διορισμό μελών της νεοναζιστικής ομάδας «Δεξιός Τομέας» στο Υπουργείο. 
4203 - Σχέδιο διατάγματος για την εισαγωγή δημοσιονομικών περιορισμών. 
4215 - Σχέδιο ψηφίσματος απόδοσης τιμής στους συμμετέχοντες στις ένοπλες συγκρούσεις 
κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων. 



2 
 

4197 - Σχέδιο απόφασης για το διορισμό του μέλους του κόμματος "Svoboda" Α.Mahnitskogo 
στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. 
4204 - Σχέδιο Νόμου για τα καθήκοντα του Προέδρου της Ουκρανίας. 
4211 - Σχέδιο απόφασης της απόλυσης από την υπηρεσία των στρατιωτών και αξιωματικών 
των σωμάτων ασφαλείας. (Στη θέση τους προσλαμβάνονται μέλη των ακροδεξιών ομάδων). 
4 199- Σχέδιο απόφασης κατάργησης του δικαιώματος των μειονοτήτων στη χρήση της 
γλώσσας τους. (Απαγορεύθηκαν τα Ρωσικά, τα Ρουμανικά, τα Ουγγρικά, ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ). 
Δεν είναι κάτι πολύ μακρινό. Το ότι δεν συμβαίνει δίπλα μας, δεν σημαίνει ότι δεν βιώνεται 
από άλλους νέους, μιας άλλης χώρας. Από την μία στιγμή, στην άλλη η κοινωνία αλλάζει και 
οι άνθρωποι δεν διστάζουν να εκμεταλλευτούν την εξουσία και να διαστρεβλώσουν την 
δημοκρατία. Ως Έλληνες, και θεμελιωτές της φιλοσοφίας και του δημοκρατικού πολιτεύματος, 
πρέπει να δείξουμε το ίδιο ήθος που έδειξαν οι πρόγονοι μας κατά τη διάρκεια των χρόνων. 
Εγώ λοιπόν, κάνοντας μια ταπεινή προσπάθεια να σας πείσω, σας ζητώ με όλη μου την 
καρδιά να μείνετε στον πλευρό των ανθρώπων που ζούνε τέτοιες στιγμές. Να μην ξεχάσετε 
ποτέ πόσο μεγάλες αλλαγές μπορείτε να επιφέρετε στον κόσμο, με την δύναμη του λόγου και 
της αγάπης. 
Και να μην ξεχάσετε να είστε ευγνώμονες για αυτά που έχετε και… για αυτά που δεν έχετε. 
Φιλικά, 
Η συμμαθήτρια σας. 
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