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Διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα:
Ενεργός Πολιτότητα, το μέλλον της Ευρώπης και οι Ευρωεκλογές
Τη Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018, το Λύκειο Λινόπετρας διοργάνωσε ημερίδα με θέμα
«Ενεργός Πολιτότητα, το Μέλλον της Ευρώπης και οι Ευρωεκλογές», την οποία χαιρέτισε ο
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης και ο Επικεφαλής του Γραφείου
του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο κ. Αντρέας Κεττής.
Στην ημερίδα που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολείο Πρεσβευτής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», συμμετείχαν μαθητές από 7 σχολεία της Λεμεσού που
λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα «Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου» έχει πρωταρχικό σκοπό την προώθηση και την ενδυνάμωση της ιδέας της
ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, κυρίως στους νέους.
Αναφερόμενος στην σημασία της ημερίδας, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ανέφερε
ότι «αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία, αφού προωθεί δυναμικά τον γόνιμο διάλογο, την
ενεργό πολιτότητα καθώς και τη συμμετοχή των νέων μας στα ευρωπαϊκά δρώμενα,
προσφέροντάς τους την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις
προσδοκίες τους για το μέλλον της Ευρώπης». Επισήμανε ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να
συμβάλλει στη δημιουργία ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών με άποψη, με
ευαισθησίες και όραμα για μια δημοκρατική κι αλληλέγγυα Ευρώπη. Συνεχάρη επίσης θερμά
τους μαθητές και μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς για την πρωτοβουλία διοργάνωσης
της ημερίδας.
Ο επικεφαλής του Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο κ. Αντρέας Κεττής,
αφού τόνισε το μεγάλο ρόλο που διαδραμάτισε η Ευρωπαϊκή ενοποίηση στην εδραίωση της
ειρήνης και του αλληλοσεβασμού στην γηραιά ήπειρο, στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη για
ενεργότερο εμπλοκή των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στα κοινά. Κάλεσε δε τους νέους
να συμμετάσχουν στις επικείμενες ευρωεκλογές συμβάλλοντας έτσι με την ψήφο τους στη
πορεία διαμόρφωσης της Ευρώπης του μέλλοντος.
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Μετά τις ομιλίες ακολούθησε συζήτηση στην οποία εκφράστηκαν απόψεις και επιλυθήκαν
απορίες. Επίκεντρο της συζήτησης ήταν η οι επερχόμενες Ευρωπαϊκές Εκλογές, τον Μάιο
του 2109, όπου οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να διαδραματίσουν τον δικό
τους ρόλο στην οικοδόμηση μιας βαθύτερης και ευρύτερης δημοκρατίας.
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