ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αέρας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
Σε αίθουσα «Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» μετατράπηκε για μια μέρα το
αμφιθέατρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, αφού
μαθητές της Α’ Λυκείου, οκτώ σχολείων από όλη την Ελλάδα ως «Ευρωβουλευτές», συμμετείχαν
σε Επιτροπές, έφεραν νομοσχέδια προς ψήφιση, δέχτηκαν τροπολογίες σε επιμέρους άρθρα,
ψήφισαν και καταψήφισαν άρθρα και νομοσχέδια.
Η Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είχε την έγκριση
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υποστήριξη του Γραφείου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα, εγγράφεται στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολικοί Πρέσβεις του ΕΚ και στην έναρξή
της έγινε η απονομή των διπλωμάτων επιβράβευσης στους καθηγητές και μαθητές «Πρέσβεις του
ΕΚ», οι οποίοι συμμετείχαν επιτυχώς στην πιλοτική φάση του προγράμματος κατά το 2016.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.
Τάσος Κουράκης, ο Ευρωβουλευτής κ. Κώστας Χρυσόγονος και ο Επικεφαλής του Γραφείου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος.
«Είναι μια πολύ καλή μέρα για τη σχολική κοινότητα η σημερινή, αφού δίνεται η δυνατότητα σε
μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων να εξοικειωθούν με αυτόν τον ευρωπαϊκό θεσμό, να
μιλήσουν για τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως να σταθούν στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και στη λειτουργία αυτού του πολύ σημαντικού κέντρου μέσα στην Ευρώπη. Τέτοιες
πρωτοβουλίες πρέπει να επιβραβεύονται και να βρίσκουν μιμητές», τόνισε ο Α΄ Αντιπρόεδρος της
Βουλής κ. Τάσος Κουρακής.
Ο Ευρωβουλευτής κ. Κώστας Χρυσόγονος ανέφερε: «Η πολιτειακή παιδεία είναι ένα από τα
μεγάλα ζητούμενα στην Ελλάδα της κρίσης. Τα παιδιά μας πρέπει να εξοικειωθούν με τη σημασία και
την αξία της δημοκρατίας των διαδικασιών της και των θεσμών της. Διότι η έλλειψη εξοικείωσης
είναι εκείνη που οδηγεί σε πολιτικές συμπεριφορές που με τη σειρά τους προκαλούν τραγικά
αποτελέσματα για τον τόπο, όπως η υπερχρέωση και η χρεωκοπία της χώρας. Συνεπώς εκδηλώσεις
προσομοίωσης κοινοβουλευτικών διαδικασιών, όπως αυτή που γίνεται σήμερα, κινούνται προς τη
σωστή κατεύθυνση και βοηθούν στην επίτευξη του στόχου της αναβάθμισης της πολιτειακής παιδείας
στον τόπο».
Ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. Λεωνίδας
Αντωνακόπουλος, αφού παρουσίασε το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σχολικοί
Πρέσβεις του ΕΚ και συντόνισε την απονομή διπλωμάτων επιβράβευσης στους καθηγητές και
μαθητές που συμμετείχαν επιτυχώς στην πιλοτική φάση του προγράμματος κατά το 2016 ανέφερε
χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ σημαντική η εκδήλωση που γίνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με
πρωτοβουλία των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη και με τη στήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου στην Ελλάδας και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, η
οποία συνίσταται στην προσπάθεια των παιδιών να προσομοιώσουν, να παίξουν ρόλους δηλαδή
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι δηλαδή ένας
βιωματικός τρόπος προσέγγισης ενός Ευρωπαϊκού θεσμού που εκλέγεται από τους πολίτες. Την
εκδήλωση την κάνει ακόμη πιο σημαντική το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη προσομοίωση
συμμετέχουν περισσότεροι από διακόσιους μαθητές οχτώ λυκείων από όλη την Ελλάδα, ενώ το
επίπεδο είναι πολύ υψηλό με πολύ δημιουργικότητα, ενθουσιασμό, εξαιρετική προετοιμασία και
γνώση των θεμάτων».
Η Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη κ. Άσπα Χασιώτη που συντόνισε και
επιμελήθηκε την προσομοίωση με την πολύτιμη συνδρομή εκπαιδευτικών και συνεργατών των
Εκπαιδευτηρίων στο χαιρετισμό της ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Η Προσομοίωση Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκίνησε πέρσι πιλοτικά με τους μαθητές
της Α΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη και με τη στήριξη του Γραφείου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα και στόχο είχε να «εκμεταλλευτεί» το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας και να το μετατρέψει
σε ένα μάθημα Ευρωπαϊκής Παιδείας. Η εμπειρία ήταν μοναδική και αποφασίσαμε να συνεχίσουμε
παίρνοντας και την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα να
καλέσουμε σχολεία από όλη την Ελλάδας. Η προσομοίωση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, γιατί αυτό
έχει διδάξει η Ευρώπη, σέβεται όλες τις γλώσσες των χωρών - μελών και δεν έχει κάνει καμία
προσπάθεια να στηρίξει μία γλώσσα μόνο. Αυτό άλλωστε είναι και το Ευρωπαϊκό πνεύμα, η ισότητα,
η ελευθερία, τα ίσα δικαιώματα σε όλους τους λαούς που την απαρτίζουν».
Η προσομοίωση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας των Εκπαιδευτηρίων για συνεχή και
έγκυρη πληροφόρηση των μαθητών πάνω σε ευρωπαϊκά θέματα. Ένας από τους βασικούς και
ουσιώδεις στόχους ενός ελληνικού σχολείου με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και οικουμενικό
προσανατολισμό είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η σφυρηλάτηση της εθνικής και
ευρωπαϊκής συνείδησης των μαθητών του. Για να υπάρξει ευρωπαϊκή ταυτότητα, σημαντική
προϋπόθεση είναι η επαφή και η γνωριμία των νέων με τα θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που προασπίζουν τη δημοκρατία και το μέλλον της.
Η διαδικασία της προσομοίωσης συνίσταται στη συγκρότηση οκτώ επιτροπών, μία από κάθε
σχολείο, και η κάθε μία προτείνει ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση και δέχεται τις αντίστοιχες
τροπολογίες σε επιμέρους άρθρα του από τις υπόλοιπες επιτροπές. Στόχος είναι μέσα από έναν
γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο να προκύψουν, κατόπιν ψηφοφορίας, οκτώ νομοσχέδια που θα
δίνουν λύση σε φλέγοντα ζητήματα.
Τα σχολεία που συμμετείχαν στην Προσομοίωση ήταν: 3ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης, Ιδιωτικά
Σχολεία Άξιον, 11ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου
Θεσσαλονίκης, Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη, 3ο ΓΕΛ Λάρισας,
Ιόνιος Σχολή.
Στους μαθητές που συμμετείχαν δόθηκαν τα εξής βραβεία:
Βραβείο Καλύτερου Ευρωβουλευτή:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ιόνιος Σχολή)
Καπιτσαλά Αικατερίνη
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου
Θεσσαλονίκης)
Μποζουτσίδης Παρασκευάς - Γερμανός

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
(3ο Λύκειο Αλεξανδρούπολης)
Τριανταφυλλίδου Μαρία
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΦΥΛΩΝ (Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη)
Χασιώτη Ελίζα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Εκπαιδευτήρια «Άξιον»)
Παπατσιάρας Νικόλαος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Γενικό Λύκειο Ν. Μπακογιάννη)
Γκουργκούλια Άρτεμις
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (11ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης)
Φρουζάκης Αρσένιος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (3ο ΓΕΛ Λάρισας)
Παναγιωτοπούλου Ζαχαρούλα
Βραβείο Καλύτερης Επιτροπής: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Γενικό Λύκειο
Ν. Μπακογιάννη)
Βραβείο Καλύτερου Αγορητή Υπεράσπισης: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(Γενικό Λύκειο Ν. Μπακογιάννη) Καλπαδάκη Ασπασία
Βραβείο Καλύτερου Αγορητή Αντίκρουσης: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(Γενικό Λύκειο Ν. Μπακογιάννη) Χονδρούλης Κωνσταντίνος

