
  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος της, η οργάνωσή της 
και η θέση της στον κόσμο αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για το 
μέλλον των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των νέων κατά τη λήψη αποφάσεων, ώστε 
να καταστούν ενεργοί παράγοντες της δημοκρατικής ζωής της ηπείρου 
μας, να εμπλακούν στον ευρωπαϊκό διάλογο και να αποκτήσουν την 
εμπειρία της ευρωπαϊκής πολυμορφίας και αλληλεγγύης. 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο 
λειτουργίας του και τη δυνατότητα να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις 
απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στην έδρα του, 
στο Στρασβούργο, ημερίδα με τη συμμετοχή μαθητών της Β΄ και Γ΄ 
Λυκείου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 Νοεμβρίου 
2011. 

 Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου θα 
εκπροσωπηθεί από είκοσι τέσσερις μαθητές και δύο συνοδούς-καθηγητές 
από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, Αρκαδίας, 
Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, κατόπιν διαγωνισμού με θέμα: «Η 
Συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη μείωση του Δημοκρατικού 
Ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 
12 Οκτωβρίου 2011 στις έδρες των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης, ενώ για 
την επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας-έκθεσης, θα 
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ληφθούν υπόψη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας και 
η γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου. 

 Το ενδιαφέρον των μαθητών είναι συγκινητικό, αφού 262 μαθητές 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην ημερίδα, προκειμένου 
να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών και να 
ευαισθητοποιηθούν στο ρόλο που θα κληθούν να παίξουν στη μελλοντική 
οργάνωση της Ευρώπης. 

 Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, κ. 
Πέτρος Μισθός, εκφράζει τις ευχαριστίες του και τα συγχαρητήριά του 
στους μαθητές και εκπαιδευτικούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, 
αποδεικνύοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς και την 
αισιοδοξία τους για το παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής οικογένειας. 

 

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

 


