
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η επίσκεψη – ξενάγηση των διακριθέντων σχολείων του 

 Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Αφίσας της ΓΓΙΦ στις Βρυξέλλες 

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε το διήμερο 10-12 Ιουλίου 

η επίσκεψη-ξενάγηση των τριών διακριθέντων σχολείων του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού 

Δημιουργίας Αφίσας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα: «Χτίζουμε την Ισότητα 

των Φύλων δημιουργώντας ενάντια στα στερεότυπα».  

Τα διακριθέντα σχολεία ήταν το 2Ο ΓΕΛ Κορυδαλλού, το 1ο ΕΠΑΛ Καρπάθου και το 3ο 

Γυμνάσιο Νάουσας. Τους μαθητές/τριες των σχολείων, εκτός από τους εκπαιδευτικούς και γονείς 

συνοδούς τους, συνόδευσε και η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα και το 

στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Σαΐνη Βασιλική. 

Οι μαθητές/τριες προσκαλέστηκαν από την Ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, κα Κωνσταντίνα 

Κούνεβα, ως συμβολική επιβράβευσή τους για τη διάκρισή τους στο διαγωνισμό. Κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψής τους,  ξεναγήθηκαν στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(ΕΚ), 

ενημερώθηκαν για την ιστορία σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πορεία της, τις βασικές 

λειτουργίες των θεσμικών οργάνων της, με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία και το ρόλο του ΕΚ, 

καθώς και τη σύνθεση της ελληνικής εκπροσώπησης σε αυτό. Η ξενάγηση στο ΕΚ έκλεισε με την 

επίσκεψη των μαθητών/τριων στο Κέντρο Επισκεπτών Parliamentarium. 

Η ενημέρωση και παρουσίαση έγινε από το Τμήμα επισκέψεων και σεμιναρίων του ΕΚ και 

συγκεκριμένα από τον κο Καναρά Βασίλη. Κατά τη διάρκεια της εισήγησης, οι μαθητές/τριες και οι 

συνοδοί τους είχαν την ευκαιρία και υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με τη 

λειτουργία των Ευρωπαϊκών θεσμών.  

Στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης, η κα Κούνεβα συνομίλησε με τους μαθητές/τριες και 

συνεχάρη τα παιδιά για την αντίληψη της σοβαρότητας του ζητήματος της ισότητας των φύλων, 

όπως την επέδειξαν μέσα από τα έργα τους.  

Επίσης, η κα Κούνεβα τόνισε ότι η νέα γενιά αξίζει να έχει ένα πιο καθαρό μέλλον, 

απαλλαγμένο από το άγχος και την αβεβαιότητα της ανεργίας, αλλά και τον επικείμενο κίνδυνο της 

μετανάστευσης.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι από την κα Κούνεβα έγινε δεκτή η πρόταση της Γενικής 

Γραμματέα Ισότητας να εκτεθούν τα έργα του μαθητικού και του φοιτητικού διαγωνισμού αφίσας 

στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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