
 

 

Η βουλή των εφήβων:  Ένα ταξίδι με προορισμό 

 

 Με αφορμή την έναρξη συμμετοχής μαθητών της Α και Β λυκείου στην Βουλή των 

εφήβων 2018 θα ήθελα να γράψω την δική μου εμπειρία,  έτσι όπως την έζησα πέρυσι. 

Το ταξίδι άρχισε πέρυσι περίπου τέτοιο καιρό, όταν έκανα την εγγραφή μου στο 

σύστημα. Έτσι σιγά σιγά, δειλά δειλά και με την παρότρυνση ενός φίλου άρχισα να μαζεύω 

κλήρους. Τελικά μετά από λίγο κόπο συγκέντρωσα 28 κλήρους. Θα ήθελα να ομολογήσω 

ότι ναι,  με ενδιέφερε αρκετά το ταξίδι στην Αθήνα και η Βουλή,  αλλά με προβλημάτιζε η 

διαδικασία. Τελικά,  η συγκέντρωση κλήρων είναι απλή, γι αυτό μην διστάσετε να 

συμμετέχετε. 

Τελικά ήμουνα κι εγώ ένας από τους 5 τυχερούς της κλήρωσης και άρχισα να 

φαντάζομαι την εμπειρία μου στην Βουλή. Στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα ήταν 

διαφορετικά. Η βουλή των εφήβων είναι μέρος όπου συναντάς προσωπικότητες και 

ανθρώπους κυριολεκτικά από όλων τον κόσμο. Γνωρίζεις  παιδιά Ελλήνων μεταναστών, 

μαθαίνεις να συνεργάζεσαι , να ακούς και να μιλάς. Αποκτάς λίγο έως πολύ  τα προνόμια 

ενός βουλευτή. Βέβαια η δουλειά που γίνεται είναι ουσιαστική. Οι υπεύθυνοι δεν σε 

κάνουν να νιώθεις βουλευτής,  αλλά σε βοηθούν να αναπτυχθείς εσύ ο ίδιος ως κοινωνικό 

άτομο. 

 Τέλος δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε όλοι παιδιά. Για πέντε μέρες στην 

Βουλή των Εφήβων, δεν κοιμήθηκα σχεδόν καθόλου. Γιατί; Γιατί, εάν κι είχα μόνο τα παιδιά 

από το νόμο Κοζάνης ως γνωστούς/ φίλους, γνώρισα παρά πολλά άτομα. Πραγματικά, όσοι 

καταφέρετε και πάτε,  δεν θα σταματήσετε ποτέ να γελάτε. 

Αυτά τα ολίγα ήθελα να σας παραθέσω για την Βουλή των εφήβων. Μην διστάσετε 

καθόλου να πάρετε μέρος γιατί αυτήν την εμπειρία θα την θυμάστε για πάρα πολλά χρόνια. 



Γι αυτό, προσπαθήστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι, είναι θέμα  τύχης,  αλλά η τύχη 

πάει με τους τολμηρούς. 

Υ.Σ. Οποίος χρειαστεί οποιαδήποτε πληροφορία ευχαρίστως να του την παρέχω. 

Κοσμάς Κότσι , Έφηβος Βουλευτής 2017 


