
Ταξίδι ζηην Δςπώπη με ππώηο ζηαθμό ηιρ Βπςξέλλερ για μαθηηέρ και μαθήηπιερ 
Λςκείος από ηην Κπήηη 

 

Οινθιεξώζεθε κε επηηπρία ην δηήκεξν ηαμίδη (27-29 Ινπλίνπ) καζεηώλ Λπθείνπ από ηελ Κξήηε ζηηο Βξπμέιιεο 
θαη ε επίζθεςή ηνπο ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, κεηά από πξόζθιεζε ησλ Δπξσβνπιεπηώλ ηνπ ΠΑΣΟΚ 
Σπύπος Γανέλλη θαη Γιώπγος Σηαςπακάκη. 

Σην ηαμίδη ζπκκεηείραλ 51 καζεηέο θαη καζήηξηεο από ηελ Κξήηε, από ην 1ν ΓΔΛ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ην ΓΔΛ Νέαο 
Αιηθαξλαζζνύ, Τν ΓΔΛ Αγίαο Βαξβάξαο θαη Γνπβώλ θαη ην 2ν , 3ν θαη 7ν ΓΔΛ Ηξαθιείνπ. 

Σηόρνο ηνπ ηαμηδηνύ ήηαλ λα δνζεί ζηνπο Έιιελεο εθήβνπο ε δπλαηόηεηα κηαο πξώηεο επαθήο κε ηα ζεζκηθά 
όξγαλα ηεο ΔΔ θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, εηδηθά ζήκεξα, πνπ είλαη θαζνιηθή ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 
ειιεληθήο θνηλήο γλώκεο γηα ηνλ ηξόπν πνπ νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε Δπξσπατθό επίπεδν 
επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Η επηινγή ησλ καζεηώλ έγηλε  κε θιήξσζε κεηαμύ εθείλσλ πνπ 
ζπκκεηείραλ ζην δηαδηθηπαθό παηρλίδη γλώζεσλ "Ταμίδη ζηελ Επξώπε" πνπ θηινμελήζεθε ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ 
δύν Δπξσβνπιεπηώλ. Υπελζπκίδνπκε όηη ζην παηρλίδη θαηαγξάθεθαλ 1000 πεξίπνπ ζπκκεηνρέο από 755  
καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ θνηηνύλ ζε 40 Λύθεηα ησλ λνκώλ Ηξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ. Η θιήξσζε 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ηξάθιεην ηελ 1ε Απξηιίνπ 2011. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο καζεηέο θαη ζπλνδνί ζπλαληήζεθαλ θαη ζπλνκίιεζαλ κε ηελ Δπίηξνπν 
Αλδξνύια Βαζηιείνπ, αξκόδηα γηα ζέκαηα Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ, Πνιπγισζζίαο θαη Νενιαίαο, θαζώο θαη ηνλ θ. 
Παπαθσλζηαληίλνπ, κέινο ηνπ γξαθείνπ ηεο Δπηηξόπνπ Μαξίαο Γακαλάθε, αξκόδηαο γηα ζέκαηα  Θαιάζζηαο 
Πνιηηηθήο θαη Αιηείαο. Σην πιαίζην απηώλ ησλ ζπλαληήζεσλ, νη καζεηέο ελεκεξώζεθαλ γηα βαζηθέο δηαδηθαζίεο 
δηακόξθσζεο πνιηηηθώλ ζε Δπξσπατθό επίπεδν, θαη είραλ ηελ επθαηξία λα ζέζνπλ εξσηήζεηο ζηνπο 
εθπξνζώπνπο ηεο Δπηηξνπήο, θπξίσο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην κέιινλ ηνπο, γηα ην νπνίν, όπσο ηόληζαλ 
θαη ηα παηδηά "είκαζηε εμαηξεηηθά πξνβιεκαηηζκέλνη γηα ην αύξην, ην δηθό καο θαη ηνπ ηόπνπ καο." 

Η Δπίηποπορ Ανδπούλα Βαζιλείος ηόληζε, κεηαμύ άιισλ, ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηα 
πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζε επξσπατθό επίπεδν, μεθηλώληαο από ηα  ζρνιεία αιιά θαη κέζσ ησλ 
πξνγξακκάησλ θηλεηηθόηεηαο ησλ λέσλ, ηα νπνία βξίζθνπλ νινέλα θαη κεγαιύηεξε αληαπόθξηζε. Όπσο 
ζεκείσζε ε Δπίηξνπνο,  "ε  δηαηήξεζε ηεο πνιπγισζζίαο θαη ηεο πνιπ-πνιηηηζκηθόηεηαο ηεο Έλσζεο ζα 
πξέπεη λα είλαη ν θύξηνο ζηόρνο όισλ καο". 

Ο κ. Παπακωνζηανηίνος, εκπποζωπώνηαρ ηη Μαπία Γαμανάκη,  εμήγεζε ζηα παηδηά ηα ζέκαηα ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ πνπ ρεηξίδεηαη ε Δπίηξνπνο, ζέκαηα δειαδή πνπ αθνξνύλ ηελ πνιηηηθή Θαιάζζησλ 
Μεηαθνξώλ θαη Αιηείαο. 

Γελ ζα κπνξνύζε βέβαηα, από έλα εθεβηθό ηαμίδη, λα ιείπνπλ νη επθαηξίεο ςπραγσγίαο. Μαζεηέο θαη καζήηξηεο 
επηζθέθηεθαλ ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα ηεο πόιεο ησλ Βξπμειιώλ θαζώο θαη ην επξσπατθό ρσξηό "Bruparc", 
όπνπ θηινμελείηαη ην Mini Europe θαη είραλ ηελ επθαηξία κηαο πξσηόηππεο πεξηήγεζεο ζε κλεκεία ηεο 
Δπξώπεο. 



Τέινο, ζηα πιαίζηα ηεο επίζθεςεο νη καζεηέο έιαβαλ κέξνο ζε ηειενπηηθή εθπνκπή, πνπ δηνξγάλσζε ε 
Οκάδα ηεο Πξννδεπηηθήο Σπκκαρίαο ησλ Σνζηαιηζηώλ θαη Γεκνθξαηώλ ηνπ ΔΚ, κε ζέκα "Το Μέλλον ηηρ 
Δςπώπηρ". Παξόληεο θαη ζπλνκηιεηέο ησλ εθήβσλ ήζαλ νη Δπξσβνπιεπηέο ηνπ ΠΑΣΟΚ Γιώπγορ 
Σηαςπακάκηρ θαη Σπύπορ Γανέλληρ θαζώο θαη ε Μαπιέηηα Γιαννάκος, επηθεθαιήο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο 
Οκάδαο ηεο Ν.Γ. ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην.  Η εθπνκπή ζα κεηαδνζεί δηαθαλαιηθά ζηελ Διιεληθή 
Πεξηθέξεηα ηηο πξνζερείο εκέξεο. Σην πιαίζην ηεο ηειενπηηθήο ζπδήηεζεο νη Δπξσβνπιεπηέο αλαθέξζεθαλ, 
θπξίσο, ζηελ ζεκεξηλή θξίζε πνπ ηαιαλίδεη νιόθιεξε ηελ Δπξσδώλε θαη ζην  κέιινλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. Τα παηδηά ζπκκεηείραλ ελεξγά κε εξσηήζεηο πξνο ηνπο Δπξσβνπιεπηέο.  

Ο Σπύπορ Γανέλληρ δήισζε κεηαμύ άιισλ: "Είλαη  πνιύ ζεκαληηθό νη ζεκεξηλνί έθεβνη θαη απξηαλνί πνιίηεο, 
Έιιελεο θαη ηαπηόρξνλα Επξσπαίνη, λα γλσξίδνπλ ηη είλαη θαη πώο ιεηηνπξγεί ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην. Γηαηί 
απηό απνηειεί ηε θσλή ηεο αγσλίαο ησλ Επξσπαίσλ πνιηηώλ ζηελ ΕΕ, ην ρσλεπηήξη ησλ εζληθώλ πνιηηηθώλ. 
Σήκεξα, πνπ ε ρώξα καο πεξλά ηελ πην δύζθνιε θάζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ, ε ελεξγνπνίεζε ησλ λέσλ, 
πνπ ζα ζεθώζνπλ ζε κεγάιν βαζκό ην βάξνο ηεο θξίζεο, θαη ε επέλδπζε ζην άλνηγκα ησλ νξηδόλησλ θαη ζηελ 
εθπαίδεπζή ηνπο  είλαη πνιηηηθή καο ππνρξέσζε. Καη όινη καο, θαη ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ Επξσπατθή Έλσζε, 
πξέπεη λα αληηιεθζνύκε πσο ε έμνδνο από ηελ θξίζε απαηηεί νπζηαζηηθή Επξσπατθή ελνπνίεζε. Να 
πεξάζνπκε από ην δηαθπβεξλεηηθό ραξαθηήξα ηεο Έλσζεο, ζηνλ θνηλνηηθό, απνκαθξπλόκελνη από ηνπο 
επηθίλδπλνπο εζληθνύο εγσηζκνύο. Οη βαζηθέο αξρέο θαη αμίεο, ε αιιειεγγύε θαη ε ππεπζπλόηεηα, πξέπεη λα 
μαλαβξνύλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή." 

Ο Γιώπγορ Σηαςπακάκηρ ηόληζε: "Πηζηεύσ όηη κέζα από ηελ επίζθεςε απηή νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ θαζνξηζηηθό ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη πνιηηηθέο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο επεξεάδνπλ ηελ 
θαζεκεξηλόηεηα ησλ πνιηηώλ ζε όπνηα γσληά ηεο Επξώπεο θαη αλ δνύλε. Ιδηαίηεξα γηα ηνπο λένπο, πνπ θξαηάλε 
ζηα ρέξηα ηνπο ην αύξην ηεο Επξώπεο, ε ΕΕ έρεη αλαπηύμεη θαη έρεη επελδύζεη ζε ζεηξά πξνγξακκάησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπο, ηηο αληαιιαγέο καζεηώλ θαη θνηηεηώλ, ηελ αδειθνπνίεζε ζρνιείσλ, ηε δηα 
βίνπ κάζεζε, ηε δηεπξσπατθή θαη δηεζλή ζπλεξγαζία Παλεπηζηεκίσλ. Εκείο απηό πνπ θάλνπκε ζην πιαίζην ηνπ 
έξγνπ καο ζην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην είλαη λα δηεθδηθνύκε ηα θαιύηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό, ηελ θαιή πξνεηνηκαζία, ηελ ηθαλή ρξεκαηνδόηεζε θαη ηελ εμέιημε απηώλ ησλ πξνγξακκάησλ 
ώζηε λα εληζρύζνπκε ηηο πξννπηηθέο  γηα έλα βηώζηκν θαη ειπηδνθόξν κέιινλ γηα ηα λέα παηδηά πνπ απνηεινύλ 
ηε ζεκαληηθόηεξε  επέλδπζε  πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα ην αύξην". 

 


