
Ετοιμάζονται για Στρασβούργο… 
Στο Στρασβούργο θα ταξιδέψουν 10 συνολικά μαθητές του Νομού 
Λέσβου, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ημερίδα Euroscola, που 
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου. Πρόκειται για ένα 
πρόγραμμα που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλοντας 
να δώσει σε νέους από όλη την Ευρώπη τη δυνατότητα συμμετοχής 
σε ένα δικό τους «συνέδριο», μέσα από το οποίο θα έχουν την 
ευκαιρία να γνωριστούν και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε όσα 
τους προβληματίζουν. 
 
Οι ημερίδες Euroscola, στις οποίες συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές λυκείου 
από τις χώρες της Ευρώπης, διοργανώνονται από το 1992 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παίρνουν τη μορφή ενός 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων. Πέρα από τη γνωριμία των μαθητών μεταξύ 
τους, ως στόχο τους έχουν το να εξοικειωθούν οι τελευταίοι με τη λειτουργία 
των ευρωπαϊκών θεσμών, να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προάσπισης της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και το να μπορέσουν να 
εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω σε θέματα που τους αφορούν. 
 
Ποιοι μαθητές διακρίθηκαν 
Δέκα είναι οι μαθητές της Λέσβου και της Λήμνου που επιλέχθηκαν για να 
συμμετάσχουν στην Ημερίδα Euroscola στις 13 Οκτωβρίου. 
Πρόκειται για τις μαθήτριες Σοφία Τσιτσέλλη, Φιλίτσα Κουγιουμτζόγλου και 
Σπιλάνη Σοφία από το Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης, τον Ταξιάρχη 
Χατζημιχαλάκη και τη Δέσποινα Καραχάλια από το Γενικό Λύκειο Γέρας, την 
Αδαμαντία Λαμπούκα και τη Μυρσίνη Χατζηπαναγιώτου από το Γενικό Λύκειο 
Ιππείου, τη Νικολέττα Βεμβέτσου από το Γενικό Λύκειο Μανταμάδου, καθώς 
και τους μαθητές Νικόλαο Μονοκρούσο και Φοίβο Καλογιάννη από το Γενικό 
Λύκειο Μύρινας. 
 
Μετά από πρόσκληση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου 
Αιγαίου, οι παραπάνω μαθητές και μαθήτριες έγραψαν έκθεση ιδεών πάνω στο 
πώς συμβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη μείωση του δημοκρατικού 
ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα γραπτά τους παραδόθηκαν στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, βαθμολογήθηκαν από φιλολόγους και 
οι ίδιοι, έχοντας διακριθεί μαζί με άλλους 14 «συμμαθητές» τους από τη Χίο, 
αναχωρούν την ερχόμενη εβδομάδα για το Στρασβούργο προκειμένου να 
ζήσουν την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων. 
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