
 

 

From: Κωνσταντίνος Ματσάγγας <k.matsaggas@gmail.com> 
Sent: Tuesday, October 16, 2018 11:54 AM
To: rector@duth.gr
Subject: Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων 2019: Αίτημα Αιγίδα & Ενημέρωση Φοιτητών

 

Αξιότιμε/η κύριε/ία

Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Ματσάγγας και απευθύνομαι σε εσάς εκ μέρους του εκπαιδευτικού 
μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Άφιξις» (afixis.org) για να ζητήσουμε την συνδρομή σας 
αναφορικά με τη διοργάνωση μιας διαδραστικής προσομοίωσης των εργασιών της Βουλής των 
Ελλήνων για φοιτητές, υπό το όνομα «Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων» (mve.gr), την οποία θα 
πραγματοποιήσουμε στην Αθήνα, στις 15-18 Μαρτίου 2019, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά.
Ως φοιτητική ομάδα, διοργανώνουμε κάθε έτος από το 2013 την προσομοίωση αυτή με σκοπό να 
μυήσουμε τους φοιτητές κάθε σχολής στα ιδανικά της Δημοκρατίας και του ελεύθερου διαλόγου. 
Η προσομοίωση μας ξεκίνησε υπό την επίβλεψη των καθηγητών μας στις Νομικές Σχολές του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κ. Γεωργίου Γεραπετρίτη, 
Επίκουρου Καθηγητή, ΕΚΠΑ, κ. Ακρίτα Καϊδατζή, Επίκουρου Καθηγητή, ΑΠΘ, και κα. 
Ιφιγένειας Καμτσίδου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, ΑΠΘ, και βασίστηκε στο πρότυπο της 
ελληνικής Βουλής, ακολουθώντας πιστά τον Κανονισμό της και διδάσκοντας σε νέους όλες τις 
διαδικασίες σχεδιασμού και ψήφισης νόμων στην πράξη.
Λόγω του ότι απευθυνόμαστε σε φοιτητές όλων των ηλικιών και σπουδών για συμμετοχή στην 
προσομοίωση, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε την αρωγή σας με τους εξής τρόπους:

1. Να θέσετε την διοργάνωση υπό την αιγίδα σας, και
2. Να ενημερώσετε τους φοιτητές σας για την έναρξη των αιτήσεων του συνεδρίου (1 - 

31 Οκτωβρίου 2018) μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα σας και μέσω των φοιτητικών 
email των φοιτητών σας.

Ευελπιστούμε, λοιπόν, ότι εσείς, εκπροσωπώντας ένα ακαδημαϊκό πρόσωπο υπεύθυνο για την 
εκπαίδευση εκατοντάδων φοιτητών, θα μας στηρίξετε στο έργο μας, βοηθώντας να αναδείξουμε 
την προσομοίωση αυτή ως έναν θεσμό που καλλιεργεί τα δημοκρατικά συναισθήματα των 
πολιτών του αύριο, ένα έργο για το οποίο πιστεύουμε ότι η παρούσα Βουλή και Κυβέρνηση έχει 
δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Στο πλαίσιο αυτό, σας επισυνάπτουμε και μία σύντομη αναφορά στο ιστορικό και τη δράση του 
οργανισμού μας, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής του προγράμματος του Μοντέλου Βουλής 
των Ελλήνων, τον Κανονισμό της Βουλής όπως αυτός έχει διαμορφωθεί για τις ανάγκες της 
προσομοίωσης, καθώς και την Αναθεώρηση του Συντάγματος που σχεδίασαν και ψήφισαν οι 
συμμετέχοντες στην προσομοίωση το 2017 ως δείγμα του έργου που παράγεται στο Μοντέλο 
Βουλής των Ελλήνων.
Βρίσκομαι πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.
Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Ματσάγγας
Analyst

0009463442
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