
 

Ομιλία Cyprus Youth DiplomaCY – 3η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων 

(Προσφώνηση)  

Πρόεδρος Cyprus Youth DiplomaCY. 

Έντιμη Εκπρόσωπε του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων,  

Έντιμε κ. Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού,  

Έντιμοι κύριοι και κυρίες Βουλευτές,  

Έντιμοι Κύριοι Επίτροποι,  

Έντιμοι Εκπρόσωποι των Υπουργείων,  

Αγαπητέ Πρόεδρε του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου,  

Φίλε Πρόεδρε του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου,  

Αγαπητή Εκπρόσωπε της Παιδοβουλής,  

Έντιμε Κύριε/ Έντιμη Κυρία Πρόεδρε της 3ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων,  

Κύριοι και Κυρίες Βουλευτές της 3ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων,  

Καλωσορίσατε!  

 

Αγαπητοί Βουλευτές,  

Πριν από 2 χρόνια, σε αυτό το χώρο, ξεκίνησε να γράφεται μια νέα ιστορία για το 

μέλλον της νέας γενιάς. Η επιτυχία της 1ης και στη συνέχεια της 2ης Βουλής των 

Νέων Αντιπροσώπων καθώς και η Θεσμοθέτησή της από το Υπουργικό Συμβούλιο 

τον Σεπτέμβριο του 2017 μας δίνει σήμερα τη δυνατότητα ως συνδιοργανωτές να 

συνεχίσουμε την πορεία του προγράμματος αυτού.  

Η θεσμοθέτηση της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων σηματοδότησε μια νέα εποχή 

συνεργασίας κράτους και νέων, μια εποχή όπου οι νέοι και οι νέες της Κύπρου 



μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, με σκοπό αυτές να ληφθούν υπόψη από 

τα κέντρα λήψης αποφάσεων.  

Είναι ιδιαίτερη τιμή για το Cyprus Youth DiplomaCY να βρίσκεται εδώ σήμερα 

ανάμεσά σας, ως συνδιοργανωτής ενός θεσμού που αγκαλιάστηκε από δεκάδες 

νέους, το κράτος και την ευρύτερη κοινωνία.  

Από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του ως Οργανισμός, το Cyprus Youth 

DiplomaCΥ είχε θέσει ως στόχο του την πραγματοποίηση μιας ιδιότυπης 

προσομοίωσης της Βουλής, με σκοπό να ενισχύσει τη συμμετοχική δημοκρατία και 

να δώσει στους νέους το βήμα λόγου που τους αναλογεί.  

Σε μια εποχή πολιτικής απάθειας, απαξίωσης των θεσμών και αποχής των πολιτών 

από τα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα, 56 νέοι και νέες δίνουν σήμερα το παρόν 

τους και γίνονται οιωνοί ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος.  

Νέοι και Νέες Βουλευτές,  

Έχετε το ρόλο των βουλευτών και αναμφίβολα αισθάνεστε βαριά την ευθύνη του 

να αποφασίζετε για το δικό σας μέλλον. Έχετε νιώσει πως οι προτάσεις σας και οι 

αποφάσεις σας μπορούν να αλλάξουν τα πολιτικά στεγανά. Ο θεσμός της Βουλής 

των Νέων σας ανοίγει τώρα το δρόμο να ανετρέψετε ότι δεν ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της νεολαίας.  

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μας προς στον 

Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων καθώς με τη δική του υποστήριξη 

βρισκόμαστε σήμερα εδώ.  

‘Εντιμε κ. Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού,  

Μέσω εσάς θα θέλαμε να εκφράσουμε στο Υπουργικο Συμβούλιο τις ευχαριστίες 

μας για την απόφαση θεσμοθέτησης της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. 

Στηριζόμαστε σε εσάς, ώστε οι απόψεις των νέων της Κύπρου να χαράξουν μια νέα 

πορεία για τον τόπο.  



Θα ήταν παράλειψη μου να μην ευχαριστήσω το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, που 

μαζί εργαστήκαμε για την επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος για 3η 

συνεχόμενη χρονιά.   

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους λειτουργούς του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, τους 

Συντονιστές, τους Επικεφαλής και τη Δημοσιογραφική Ομάδα που συλλογικά και 

εθελοντικά εργάστηκαν για την εκπλήρωση της υπόσχεσης που δώσαμε στη 

νεολαία της Κύπρου. Μια υπόσχεση που ανανεώνουμε φέτος για 3η χρονιά.  

Κύριο και Κυρίες Νέοι Βουλευτές,  

Αξιοποιήστε την ευκαιρία αυτή που σας δίνετε. Αξιοποιήστε την ανεξάντλητη 

νεανική δύναμη που κρύβεται μέσα σας για να ανατρέψετε τα δρώμενα και να 

χαράξετε μια διαφορετική πορεία για τη νέα γενιά της Κύπρου.  

Σας ευχαριστώ.  

 

 


