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 Γενικού Λςκείος 

Ηπακλείος ζηο Εςπωπαϊκό Κοινοβούλιο και ηην Εςπωπαϊκή  

Επιηποπή  ζηιρ Βπςξέλλερ 

 
    Απηή ηε ζρνιηθή ρξνληά ζαξάληα καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο κε  

ζπλνδνύο θαζεγεηέο ηνπο θ.θ. Μαλόιε Γαηζέξε (δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ θαη αξρεγό ηεο εθδξνκήο), Μαξία Γξαθσλάθε, Καιιηόπε 

Ξεξνπράθε, Μαξία Παξαβνιηάζε θαη Μαλόιε Πινπκάθε  επηζθέθζεθαλ  

ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή  ζηηο 

Βξπμέιιεο  ηνπ Βειγίνπ, από 11-15 Φεβξνπαξίνπ 2009, ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο «Δηζαγσγή ζην Γίθαην θαη ηνπο Πνιηηηθνύο Θεζκνύο». 

 

 Σν Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην  κε ηνπο άκεζα εθιεγόκελνπο θάζε 

πέληε ρξόληα βνπιεπηέο ηνπ, εθπξνζσπεί ηνπο ιανύο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ζπκβνιίδεη ηελ ελόηεηά ηνπο. ήκεξα ην Δπξσπατθό 

Κνηλνβνύιην – 50 ρξόληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηεο Ρώκεο ην 

1957 -  έρεη 785 βνπιεπηέο πξνεξρόκελνπο από 27 ρώξεο, νη νπνίνη 

ζπλεδξηάδνπλ ζε νκάδεο πνπ ζπγθξνηνύληαη κε βάζε ηηο πνιηηηθέο 

ζπγγέλεηεο θαη όρη ηελ εζληθόηεηα. Ζ επίζεκε έδξα ηνπ ΔΚ κε απόθαζε 

ησλ θξαηώλ κειώλ είλαη ζην ηξαζβνύξγν , θνληά ζηα γαιινγεξκαληθά 

ζύλνξα. Μηα ζέζε πνπ ζπκβνιίδεη ηε ζπκθηιίσζε ηεο Δπξώπεο κεηά από 

δύν παγθόζκηνπο πνιέκνπο. ηηο Βξπμέιιεο ζπλεδξηάδνπλ νη 

θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο, ελώ νη ζπδεηήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη θαη 

ζηηο 23 επίζεκεο γιώζζεο  ηεο  Έλσζεο. Σν γεγνλόο απηό εθθξάδεη ηελ 

πξνζήισζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζηε δηαηήξεζε ηνπ γισζζηθνύ πινύηνπ 

θαη ησλ πνιηηηζηηθώλ ηαπηνηήησλ κηαο Δπξώπεο «ελσκέλεο ζηελ 

πνιπκνξθία». 

 Ζ επόκελε θσηνγξαθία είλαη από ηελ είζνδν ηνπ θεληξηθνύ 

θηηξίνπ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ. Γηαθξίλνληαη νη ζεκαίεο  ησλ 

θξαηώλ – κειώλ. 

 



 
 

Γηα όια ηα παξαπάλσ, θαζώο θαη γηα  ηηο αξκνδηόηεηεο , ηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΚ θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ύπαξμήο ηνπ, νη καζεηέο είραλ 

ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξσζνύλ από πξώην ρέξη από ηνπο Έιιελεο 

Δπξσβνπιεπηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλνκίιεζαλ , απεπζύλνληάο ηνπο 

θαίξηα εξσηήκαηα : ηνπο θ. θ. Μ. Μαπξνκάηε, η. Αξλανπηάθε θαη Γ. 

Αγγειάθα, θαζώο θαη κε ηνλ θ. Α. Κατιή, νξγαλσηηθά ππεύζπλν ηεο 

μελάγεζήο καο ζην ΔΚ.  Δπηπιένλ παξαθνινύζεζαλ δσληαλά κηα 

έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ θξαηώλ – κειώλ γηα ην 

λεξό, θάηη πνπ ηνπο εληππσζίαζε ηδηαίηεξα.  

ηε ζπλεδξίαζε πξντζηαην ζαλ επίζεκνο πξνζθεθιεκέλνο ν 

πξώελ πξόεδξνο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θ. Μηραήι Γθνξκπαηζόθ.  

Φσηνγξαθίεο από ηε ζπδήηεζε κε ηνπο Έιιελεο Δπξσβνπιεπηέο 

θαη ηελ θεληξηθή αίζνπζα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ παξαζέηνπκε παξαθάησ :  

 



 

 



 
 

Σελ επόκελε κέξα επηζθέθζεθαλ έλα από ηα θηίξηα ηεο  

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο . Δθεί ηνπο ππνδέρζεθε ν θαζεγεηήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βόλλεο θ. Θεόδσξνο Καιιηάλνο, κόληκνο ππάιιεινο   

ηνπ ΔΚ, νπνίνο κίιεζε γηα ηελ ηδέα ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο, ελώ 

ζην ηέινο αθνινύζεζε κηα πνιύ επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε  κε ηνπο 

καζεηέο καο, ησλ επίπεδν ησλ νπνίσλ πξαγκαηηθά ηνλ  εληππσζίαζε.   

 

Αθνινπζνύλ θάπνηεο θσηνγξαθίεο από ηηο  Βξπμέιιεο θαη από  ηηο  

παλέκνξθεο  θσκνπόιεηο  Μπξηηδ θαη Γάλδε , πνπ νη καζεηέο καο  

επηζθέθζεθαλ  ηελ επόκελε κέξα. 

 



                   Βξπμέιιεο  12-2-2009 

 

 
      

Βξπμέιιεο  13/2/2009 (atomium) 

 

 
 

 

 

 



 
    

Γάλδε  13-2-2009 

 



 
                       Μπξίηδ  13-2-2009 

Δπηπιένλ, ην πινύζην έληππν ελεκεξσηηθό πιηθό (αθίζεο, βίληεν, 

θσηνγξαθίεο, θπιιάδηα) πνπ κνηξάζηεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο 

ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ελεκέξσζε όισλ  ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ 

καο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ, έηζη ώζηε λα γίλεη βίσκα όισλ, όηη παξόιν πνπ 

ηα 27 θξάηε – κέιε εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο, 

γιώζζεο θαη παξαδόζεηο , ε ελόηεηα κεηαμύ ηνπο βαζίδεηαη ζε θνηλέο 

αμίεο :  ηελ ειεπζεξία, ηε δεκνθξαηία, ην θξάηνο δηθαίνπ, ην ζεβαζκό 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ ηζόηεηα. 

 

Οι ζςνοδοί καθηγηηέρ 

Μαλόιεο Γαηζέξεο  (Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη αξρεγόο ηεο   

επίζθεςεο) 

Μαξία  Γξαθσλάθε 

Καιιηόπε Ξεξνπράθε 

Μαξία Παξαβνιηάζε 

Μαλόιεο  Πινπκάθεο 

 

Μαθηηέρ 

Μαξθάθε Δπξπδίθε                     (Β5)       Αζηζηαλάθεο  Πέηξνο         (Γ3)          

Φινπξή  Αιθπόλε                        (Γ7)       Καινγεξάθεο Γηώξγνο       (Γ1) 

Καζηξηλνγηάλλεο  Αιέμαλδξνο    (Γ3)       ηεηαθάθε  Διέλε               (Β6) 

Παπαδάθε  Παξαζθεπή                (Β6)      Καηζαξάθεο  ΄Αγγεινο      (Γ5)             

Λπδάθε Γαλάε                             (Β5)       Παξαδνπιάθεο Γεκήηξεο  (Β6)        

Ννδαξάθεο Μηράιεο                    (Β6)      Καξύδαο  Γηάλλεο               (Α4)                            

Καξθαλάθε Μαξία – Δπαγγειία  (Β4)       Μαριά Φσηεηλή                  (Β5) 

Παπαδάθεο  Αληώλεο                   (Β6)       Μαξθνγηαλλάθεο Γ.           (Β5) 

Παπακαηζαηάθεο  Γεώξγηνο         (Β6)       Παπαδάθε Μαξία               (Β6) 



Βιαζζάθε ηαπξνύια                  (Β2)       Ξελάθε Αιεμάλδξα            (Β6) 

Παπαζηαπξάθε Μαξία                 (Β6)       Παζπαιάθε Διεάλλα          (Β6) 

Κξηηδάο Μαλόιεο                         (Β4)       Ππηηθάθε Κσλ/λα               (Β7) 

Παπαλησλάθε Μαξίλα                 (Β6)       Σδαλάθεο  Ησάλλεο             (Β2)                                 

Καθεηδνγηαλλάθε Χξηζηίλα         (Β4)       Καιπαθίδεο Χξήζηνο          

(Β3) 

ηξαηαλησλάθε Εαραξέληα          (Β7)       Γσληαλάθεο   Μαλόιεο       

(Β3) 

Απνζηνιάθε Καηεξίλα                 (Β1)        

ατηάθε Γέζπνηλα                        (Β7) 

Βνπξνύθνπ  Εσή                          (Β2) 

αξηδάθε  Μαξία                         (Β2) 

Μαλίθαο  Κσλ/λνο                       (Α4) 

Λακπξάθεο  Μηράιεο                  (Α3) 

Θσκατδεο  Μαξίλνο                     (Α3) 

ηακαηάθε  Ραθαέια                   (Β7) 

ηεθαλνπδάθεο  Ησάλλεο             (Β7) 

Σδαλνδαζθαιάθε νθία              (Β8) 

Αιή Ησζήθ Γθανπράξ                  (Β4) 
 


