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ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ– ΕΦΗΒΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΔ’ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΔ’ ΣΥΝΟΔΟΥ 

Η νέα γενιά αναζητά τρόπους για να εκφράζεται και οραματίζεται ένα καλύτερο μέλλον. Η παιδεία που πηγάζει από 

τις διάφορες εκφάνσεις της ζωής και από το σχολείο δίνει ερεθίσματα στο νέο να διευρύνει την σκέψη του και να 

ενταχθεί  ομαλότερα  στην δημοκρατική ελληνική κοινωνία. Η επιθυμία του να εφοδιάζεται με γνώσεις, να σκέφτε-

ται, να κριτικάρει, να καυτηριάζει το “κοινωνικο-πολιτικό γίγνεσθαι” και ταυτόχρονα να εισακούγονται οι καινοτό-

μες ιδέες τους από τους αρμόδιους και από υπεύθυνους πολιτικούς αντιπροσώπους, υπήρξε κίνητρο για την δη-

μιουργία του προγράμματος της Βουλής των Εφήβων. 

Το Πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις αξίες της Δημο-

κρατίας και απευθύνεται σε μαθητές Α’ και Β’ λυκείου Ελλάδας και Κύπρου. Στα πλαίσια του προγράμματος της ΚΔ’ 

Συνόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Σεπτέμβρη του 2019, υλοποιήθηκαν πολλαπλές βιωματικές 

δράσεις, συναντήσεις με πολιτικά πρόσωπα και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Οι έφηβοι βουλευτές εντάχθηκαν σε μι-

κρότερες ομάδες, διεξάγοντας ομιλίες, λειτουργώντας δημοκρατικά και ως εκπρόσωποι, παρουσίασαν το θέμα της 

ομάδας τους στην συνεδρίαση ολομέλειας κατά τη λήξη του προγράμματος.  

Το 5ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης, εκροσώπησε η μαθήτρια της Β’ και πλέον Γ’ λυκείου, Σοφία Καρυωτάκη, καταγράφο-

ντας τις εμπειρίες της: «Συμμετείχα στην Γ’ ομάδα της Βουλής των Εφήβων με θέμα “Εθελοντισμός και Αλληλεγγύη”. 

Θίξαμε κρίσιμα ζητήματα που μπορεί να ακούγονται διαφορετικά μεταξύ τους αλλά κινούνται όλα γύρω από τον 

ίδιο άξονα όπως εκπαίδευση, ευπαθείς ομάδες, ρατσισμός, ατομική ευθύνη ή συλλογική δράση (;), κρατική πρόνοια 

και εθελοντισμός, αλληλεγγύη ή ελεημοσύνη (;), ισοτιμία ή σχέσεις εξουσίας (;) κ.α. Επιπλέον, μιλήσαμε με τον κ. 

Λιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για τον ρόλο του εθελοντισμού και καταλήξαμε σε δυο καινοτόμες ιδέες: 

την μοριοδότηση των μαθητών που ασχολούνται ενεργά με τον εθελοντισμό και την περιβαλλοντική και ενεργειακή 

αναβάθμιση των σχολείων της Επικράτειας μέσω της επάνδρωσης τους με φωτοβολταϊκά. Παράλληλα, συζητήσαμε 

για τη μετανάστευση, τον τρόπο που αντιμετωπίζει το κράτος τα προσφυγόπουλα και τα ασυνόδευτα παιδιά. Έτσι , 

πληροφορηθήκαμε πως η πολιτεία φροντίζει, αρχικά, για την επανένταξη των ασυνόδευτων με την οικογένεια τους 

στην Ευρώπη.   

Οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις δεν έλειψαν! Παρακολουθήσαμε την εκπληκτική τραγωδία “Οιδίπους Τύραννος”, επι-

σκευτήκαμε το Αρχαιολογικό μουσείο Αθηνών, ακούσαμε ζωντανά τζαζ  μουσική από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου 

και μάθαμε την αξία της ελευθερίας μέσα από θεατρικά δρώμενα. Κατά τη λήξη του προγράμματος, πραγματοποιή-

θηκε επιτυχώς η συνεδρίαση ολομέλειας, στην οποία παρευρίσκονταν πολιτικοί αντιπρόσωποι, ενώ ιδιαίτερα σημα-

ντική ήταν η παρουσία της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη.  

Τέλος, αποκτήσαμε νέες φιλίες, εμπειρίες και ανακαλύψαμε πως δεν είμαστε όλοι όμοιοι αλλά σίγουρα ίσοι και με 

κοινό στόχο: Να βοηθήσουμε την κοινωνία και να αφυπνίσουμε όλους τους πολίτες.. και ιδιαίτερα τους νέους της 

Ελλάδας, να δράσουν για μια κοινωνία που θα διέπεται από την αλληλοϋποστήριξη και τον αλτρουισμό!»  

Επιμέλεια: Σοφία Καρυωτάκη 
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