
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 29/03/2022 

            Σήμερα Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:40 π.μ., συγκεντρώθηκαν οι αρμόδιοι – υπεύθυνοι 

εκπαιδευτικοί του προγράμματος «Η βουλή των εφήβων» Ρίγλη Αλίκη ΠΕ86 και Πισσάκης Δημήτριος ΠΕ03, 

του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου με τους 30 μαθητές που συμμετέχουν στις εργασίες του προγράμματος της 

ΚΣΤ’ Συνόδου της Βουλής των εφήβων στο αμφιθέατρο του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου και πραγματοποίησαν 

σύνδεση και ηλεκτρονική περιήγηση με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Η συμμετοχή μας θα 

επαναληφθεί τη Δευτέρα 4 Απριλίου στις 10:00 διότι υπήρχαν τεχνικά προβλήματα ήχου. 

 Έπειτα πραγματοποιήθηκε η διαδικασία εκλογής του εκπροσώπου του σχολείου μας για την 26η 

σύνοδο της Βουλής των εφήβων με την ακόλουθη Δημοκρατική διαδικασία: 

 Αρχικά οι συντονιστές ζήτησαν από τα παιδιά να δηλώσουν συμμετοχή όσοι θέλουν να 

εκπροσωπήσουν το σχολείο μας. Τα  ονόματα των υποψηφίων αναγράφτηκαν στον πίνακα: 

1. Βακεντής Ανδρόνικος (Β Ναυτικών) 

2. Γιουράκη Χαρά (Β Υγείας) 

3. Μάνε Ερρίκος (Β Οικονομίας) 

4. Πέτρου Νικόλαος (Α3) 

5. Σκοπελίτη Θεοφανεία (Α4) 

6. Σταϊκούρα Αγάπη (Α4) 

 

 Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους υποψηφίους να ανέβουν στο βήμα αιτιολογώντας την 

υποψηφιότητά τους και να πείσουν το κοινό με επιχειρήματα για το λόγο που πρέπει οι συμμαθητές 

τους να τους ψηφίσουν ώστε να εκπροσωπήσουν το σχολείο μας. (Έχει επισυναφθεί φωτογραφικό 

υλικό από τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στη σελίδα). Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την 

τοποθέτηση των υποψηφίων ακούστηκε από τους ίδιους ότι ένας από τους λόγους που έθεσαν 

υποψηφιότητα είναι γιατί οι δράσεις του Προγράμματος τους βοήθησαν να μπορούν να σταθούν 

μπροστά στους συμμαθητές τους χωρίς να φοβούνται και να παρουσιάζουν τον εαυτό τους με 

ευχέρεια λόγου και θάρρος. Μαθητές οι οποίοι στην πρώτη συνάντηση ντρέπονταν να υπάρχουν 

στον ίδιο χώρο με τόσους μαθητές, να μην μπορούν να εκφραστούν και ζητούσαν από τους 

συντονιστές να είναι απλοί παρατηρητές στην όποια δραστηριότητα πραγματοποιούνταν. 

 

 Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων όλων των υποψηφίων, ζητήθηκε από το κάθε παιδί να 

σηκωθεί όρθιο, να ψηφίσει ανοικτά ποιον επιθυμεί και να αιτιολογήσει στο υπόλοιπο σώμα των 

μαθητών τους λόγους που επέλεξε το συγκεκριμένο μαθητή/τρια. Χρέη Γραμματέα για τη σύσταση 

του πρακτικού εκλογής εκτέλεσε η μαθήτρια Γραβιώτη Παναγιώτα (Β Μηχανολόγων). Οι παρόντες 

μαθητές ήταν 27 από τους 30. Εφόσον ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία από όλους τους μαθητές που 

ήταν παρόντες τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: 

1. Βακεντής Ανδρόνικος (Β Ναυτικών) έλαβε 12 ψήφους 

2. Γιουράκη Χαρά (Β Υγείας) έλαβε 1 ψήφο 

3. Μάνε Ερρίκος (Β Οικονομίας) έλαβε 8 ψήφους 

4. Πέτρου Νικόλαος (Α3) έλαβε 2 ψήφους 

5. Σκοπελίτη Θεοφανεία (Α4) έλαβε 1 ψήφο 

6. Σταϊκούρα Αγάπη (Α4) έλαβε 3 ψήφους 

 

Ο εκπρόσωπος που εκλέχτηκε να εκπροσωπήσει το ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ στην ΚΣΤ’ ΣΥΝΟΔΟ 

είναι ο Βακεντής Ανδρόνικος (Β Ναυτικών). 

 

 Τέλος, ζητήθηκε από τα παιδιά να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία για να εκλεγεί αναπληρωματικός 

εκπρόσωπος από τους υπόλοιπους υποψήφιους μαθητές και τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: 



1. Γιουράκη Χαρά (Β Υγείας) έλαβε 12 ψήφους 

2. Μάνε Ερρίκος (Β Οικονομίας) έλαβε 3 ψήφους 

3. Πέτρου Νικόλαος (Α3) έλαβε 2 ψήφους 

4. Σκοπελίτη Θεοφανεία (Α4) έλαβε 6 ψήφους 

5. Σταϊκούρα Αγάπη (Α4) έλαβε 4 ψήφους   

Ως αναπληρωματική εκπρόσωπος του σχολείου μας εκλέχτηκε η Γιουράκη Χαρά (Β Υγείας).   

Μετά το πέρας της διαδικασίας ανανεώσαμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα 4 Απριλίου 

2022 και ώρα 10:00, στο αμφιθέατρο του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου. 

 

Οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη της ομάδας του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου 

 

Φωτογραφικό υλικό: 

 


