
Συμμετοχή της Μπιάνα Ντούλλα του 1ου 

Γενικού Λυκείου Κορωπίου στην Κ'Α σύνοδο της 

Βουλής των Εφήβων  

 

    Ονομάζομαι Μπιάνα Ντούλλα και εκλέχθηκα ως τακτικός 
Έφηβος Βουλευτής για να συμμετέχω στις εργασίες της Κ'Α συνόδου 
της Βουλής των Εφήβων που πραγματοποιήθηκαν στις 7-11 Ιουλίου 
2016 στη Βουλή των Ελλήνων, στην Αθήνα. 
 Η Κ'Α σύνοδος της Βουλής των Εφήβων έχει ως θέμα το 
σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού το οποίο χωρίζεται σε 
6 κεντρικούς θεματικούς άξονες οι οποίοι αποτελούσαν και τις 
ομάδες διαβούλευσης στις οποίες είχαμε χωριστεί για να 
εργαστούμε. Οι θεματικοί άξονες ήταν: 
 Παιδική Προστασία, Προσφυγική Κρίση, Υγεία, Δικαιοσύνη, 
Εκπαίδευση-Πολιτισμός Παιδική φτώχεια-Οικονομική κρίση.  
 
                                                                  
Η ομάδα στην οποία επέλεξα να 
εργαστώ ήταν η ομάδα που είχε 
θέμα την Υγεία. Για δύο μήνες   
συνδεόμασταν στο ηλεκτρονικό 
forum στο οποίο με την βοήθεια τον 
συντονιστών της ομάδας μας 
συζητούσαμε και προτείναμε λύσεις 
για το θέμα της ομάδας  και μέσα 
από το οποίο είχαμε την δυνατότητα να γνωριστούμε καλύτερα και 
να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας και τους προβληματισμούς καθώς 



οι συντονιστές μας έδιναν τα κατάλληλα εναύσματα για την άμεση 
ευαισθητοποίηση και κινητοποίησή μας. 
      Την Πέμπτη 7 Ιουλίου άρχισαν οι εργασίες για την Κ'Α σύνοδο 
της Βουλής των Εφήβων. Όλοι οι έφηβοι βουλευτές, μαθητές από 
κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου και μαθητές του απόδημου 
Ελληνισμού ,έφταναν στο ξενοδοχείο Divani Caravel όπου θα μέναμε 
για τέσσερις μέρες, μαζί μας ήταν και ως παρατηρητές μαθητές που 
διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς που διοργανώνει το Ίδρυμα της 
Βουλής των Εφήβων. Αυτές τις τέσσερις μέρες συνεργαστήκαμε  για 
τα δικαιώματα του παιδιού, προτείναμε άρθρα, δημιουργήσαμε 
φιλίες, ανταλλάξαμε κοινές εμπειρίες και προβληματισμούς. Μέσα 
από τα βιωματικά εργαστήρια οι συντονιστές κατάφεραν να μας 
εντάξουν και να μας ευαισθητοποιήσουν    στο θέμα που είχε η 
ομάδα μας. Συγκεκριμένα, στην ομάδα Υγείας είχαμε χωριστεί σε 
ομάδες των 10 ατόμων και η κάθε ομάδα είχε να απεικονίσει με 
στατική εικόνα μια στιγμή της ζωής του Δημήτρη όποιος έπασχε από 
σακχαρώδη διαβήτη, με αποτέλεσμα να παθαίνει κρίσεις επιληψίας. 
Συγκινητική ήταν η στιγμή όπου μια ομάδα παρουσίαζε τις σκέψεις 
του Δημήτρη για το γεγονός ότι η διευθύντρια του απαγόρευσε να 
πάει στην εκδρομή. Τα βιωματικά εργαστήρια στην συνέχεια μας 
κινητοποίησαν στο  νομοθετικό και κοινοβουλευτικό έργο μας και η 
προετοιμασία τους ήταν πιο συνειδητή και υπεύθυνη. 
                                                            

 
       Την τελευταία μέρα  είχαμε συνεδρίαση στην αίθουσα  
ολομέλειας της Βουλής η οποία είχε δύο μέρη, το πρώτο μέρος ήταν 
το Νομοθετικό έργο όπου έγιναν οι εισηγήσεις των τελικών 
προτάσεων από κάθε ομάδα και το δεύτερο  μέρος περιλάμβανε τις 



εισηγήσεις των επίκαιρων ερωτήσεων στον υπουργό παιδείας. Μετά 
την συνεδρίαση κατευθυνθήκαμε στο ξενοδοχείο για να φάμε για 
τελευταία φόρα όλοι μαζί .Σε λίγο θα αποχαιρετούσαμε άτομα με τα 
οποία δεθήκαμε τόσο πολύ κατά τη διάρκεια των εργασιών της 
Βουλής των Εφήβων, άτομα που ίσως να μην  τύχει να 
ξανασυναντήσουμε ποτέ, άτομα που μπορεί στο μέλλον να 
ανταμώσουμε, άτομα με τα οποία μοιραστήκαμε εμπειρίες ζωής, 
άλλα πάνω από όλα είχαμε να αποχαιρετήσουμε και μια σύνοδο που 
μας έφερε κοντά με αυτά τα άτομα, την Κ'Α σύνοδο της Βουλής των 
Εφήβων. 
Νιώθω τυχερή που είχα την ευκαιρία να εξοικειωθώ με τον τρόπο 
λειτουργίας του Κοινοβουλίου, αλλά και την ανάδειξη του ρόλου του 
πολίτη στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. Η συμμετοχή μου στο 
πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων μου προσέφερε εκτός από 
γνώση, βήμα για προσωπική έκφραση και δημιουργικότητα, ευκαιρία 
για προβληματισμό, και έδαφος για συνεργασία. 

 

                                                       Μπιάνα Ντούλλα 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Συμμετοχή της Δανάης Παπαϊωάννου του 1ου 

Γενικού Λυκείου Κορωπίου στην 33η 

συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Νέων στην Ελλάδα. 

Η πρόκρισή της για συμμετοχή σε διεθνή και 

Ευρωπαϊκά fora. 

 

 

Οι 22 με 24 Απριλίου ήταν τρεις ξεχωριστές μέρες για μένα. Μου 

δόθηκε μια εξαίσια ευκαιρία από την καθηγήτρια μου κ. Γιαννούλη 

να πάρω μέρος στην 33nd National Selection Conference του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νέων στην Ελλάδα. Το συνέδριο 

πραγματοποιήθηκε στα εκπαιδευτήρια Deree. Ο χώρος ήταν πολύ 

ευχάριστος και γινόταν ιδιαίτερα ζεστός και φιλικός με την παρουσία 

περίπου διακοσίων νέων από διάφορα λύκεια της χώρας μας. 

                                                       

Η πρώτη μέρα κύλησε πολύ 

ευχάριστα ,αφού είχα την 

ευκαιρία να γνωριστώ και να 



έρθω σε επαφή με τους υπόλοιπους νέους. Μέσω δραστηριοτήτων 

αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των ομάδων. 

Ανταλλάξαμε ιδέες , απόψεις και ενδιαφέροντα. Αποκόμισα και 

προσέφερα πολλά στους συνομηλίκους μου. Τη δεύτερη μέρα η κάθε 

ομάδα ούσα πολύ ενωμένη , συνεργαστήκαμε και δεθήκαμε 

περισσότερο. Με την καθοδήγηση των υπευθύνων σχολιάσαμε , 

προβληματιστήκαμε και παρουσιάσαμε τις θέσεις και τις απόψεις 

της ομάδας. Ασχοληθήκαμε με θέματα που αφορούν τις χώρες της 

Ε.Ε ,κυρίως οικονομικά και κοινωνικά. Η τρίτη μέρα της 

συνδιάσκεψης έγινε στο χώρο των τηλεδιασκέψεων του ΟΤΕ. Μια 

ξεχωριστή εμπειρία με περίμενε , οι απόψεις μας μπορούσαν να 

αναθεωρηθούν ή και να συμπληρωθούν από ακόμα πιο πρωτότυπες 

ιδέες. Το αποκορύφωμα ήταν στο τέλος της ημέρας, που νιώσαμε 

όλοι ότι είμαστε ένα σώμα, μια ψυχή. 

Ξεχωριστή εμπειρία , ξεχωριστοί άνθρωποι , μοναδικές νοοτροπίες. 
Δεν μπορούσαν παρά να επιδράσουν τόσο στην κοσμοθεωρία μου 
,όσο και στη σκέψη μου. Η αποδοχή της αντίθετης άποψης και ίσως 
ο συμβιβασμός με αυτή με έκαναν να νιώσω όχι μόνο ξεχωριστή 
ύπαρξη μα και πόση δύναμη μπορεί να έχει καθένας από μας να 
αλλάξει τον κόσμο με πολλή προσπάθεια και καλή συνεργασία. Τα 
λόγια ενός διοργανωτή, δυστυχώς μου διαφεύγει το όνομά του, με 
σημάδεψαν και κάθε στιγμή τα φέρνω στο νου μου «Να είστε όλοι 
σίγουροι πως με το πέρας αυτών των τριών ημερών κανείς σας 
δεν θα είναι ο ίδιος» και όντως νιώθω πως άλλαξαν πολλά μέσα 
μου, όπως είμαι σίγουρη και για τα υπόλοιπα αγαπημένα πρόσωπα 
που έζησαν αυτή την εμπειρία.                                                                                                                                                            

                                                              Δανάη Παπαϊωάννου 

 

 
 
 
 
 
 



 
Συμμετοχή της Βάσιας Θεοχάρη του 1ου Γενικού

 Λυκείου Κορωπίου στην 33η συνεδρίαση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων στην 

Ελλάδα 
 

 
 

 

Στις 23 - 25 Απριλίου 2016 περίπου 100 άτομα από όλη την Αττική 
είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στην 33η συνεδρίαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων στην Ελλάδα. Το  συνέδριο έλαβε 
χώρα τις δύο πρώτες μέρες στο Deree, the American College of 
Greece, ενώ την τελευταία μέρα στο ΟΤΕ Academy. Η γενικότερη 
ιδέα της κίνησης αυτής ήταν οι Έλληνες έφηβοι να συνεδριάσουν ως 
ευρωβουλευτές ψηφίζοντας διάφορα "νομοσχέδια", εφαρμόζοντας 
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
Την Ευρώπη σήμερα απειλούν ποικίλα προβλήματα, όπως η 
κλιματική αλλαγή , τα "κόκκινα" δάνεια, η γενικότερη οικονομική 
ύφεση ,η καταστροφή του περιβάλλοντος, η πυρηνική απειλή ,η 
συλλογική ασφάλεια, η οικοδόμηση της ειρήνης.... Σε ορισμένα από 
αυτά, οι έφηβοι ευρωβουλευτές κλήθηκαν, αφού τα επισημάνουν ,με 
 το ευρωπαϊκό πνεύμα που τους διακατέχει ,να αντιμετωπίσουν τις 
παγκόσμιες προκλήσεις. 

 
Την πρώτη μέρα λοιπόν έγινε το team-
building ( η σύνθεση και η σύσφιξη 
των ομάδων ), τη δεύτερη, η συζήτηση 
και η λήψη αποφάσεων σχετικά με το 
θέμα που είχε διανεμηθεί σε κάθε 



ομάδα, ενώ την τρίτη το debate, όπου η κάθε επιτροπή όφειλε να 
παρουσιάσει και να υποστηρίξει τις ιδέες της, οι οποίες στη συνέχεια, 
είτε θα απορρίπτονταν, είτε θα παρουσιάζονταν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.  
                             

 
                                                   
Μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι έφηβοι ευρωβουλευτές ήρθαν 
αντιμέτωποι με φαινόμενα και καταστάσεις που επηρεάζουν 
διάφορες εθνικές κοινότητες, άρα και τη ζωή των Ευρωπαίων 
πολιτών σε μεγάλη κλίμακα. 
 Προσωπικά, θεωρώ το συνέδριο αυτό ως το έναυσμα προκειμένου 
να ανακαλύψω την ευρωπαϊκή μου ταυτότητα, να σχηματίσω άποψη 
για θέματα, των οποίων τη σημασία αγνοούσα στο παρελθόν και το 
κυριότερο να συνειδητοποιήσω τι πραγματικά σημαίνει 
 “Ευρωπαϊκή Ένωση” και πόσο σημαντικό είναι να μην γινόμαστε 
έρμαια των κυβερνώντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού δεν είμαστε 
υπήκοοι, αλλά πολίτες της Ευρώπης. 

                                                                Βάσια Θεοχάρη 

 


