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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σσγταρετήρηα τοσ Δεμάρτοσ Μεγαρέων Γρεγόρε Σταμούλε στεν 

μαζήτρηα τοσ ΓΕΛ Νέας Περάμοσ, Ελβίρα Μεντδεληώτε 

Ανάμεςα ςτουσ 24 μακθτζσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ςυμμετείχαν ςτο 
γραπτό διαγωνιςμό για το πρόγραμμα Euroscola προκειμζνου να εκπροςωπιςουν τθν 
Περιφερειακι Διεφκυνςθ Αττικισ ςτθν θμερίδα που κα διεξαχκεί ςτο Στραςβοφργο ςτισ 27 
Φεβρουαρίου 2020 ιταν και θ μακιτρια του ΓΕΛ Νζασ Περάμου Ελβίρα Μεντηελιώτθ, θ 
οποία βρζκθκε ςτθν 9θ κζςθ τθσ τελικισ βακμολογίασ. 

Τι είναι το πρόγραμμα Euroscola; 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο επικυμϊντασ να δϊςει ςτουσ νζουσ τθσ Ευρϊπθσ θλικίασ 16-18 
ετϊν, τθ δυνατότθτα να ςυναντθκοφν, να ανταλλάξουν απόψεισ πάνω ςτισ εμπειρίεσ τουσ, 
ςτα προβλιματα που αντιμετωπίηουν και να εκφράςουν τισ προςδοκίεσ και τα ςχζδιά τουσ 
για τθν ευρωπαϊκι οικοδόμθςθ, διοργανϊνει από το 1992, τισ θμερίδεσ «EUROSCOLA» ςτο 
Στραςβοφργο τθσ Γαλλίασ. 

Οι θμερίδεσ αυτζσ γίνονται ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ Ολομζλειασ, ςτο κτίριο 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και παίρνουν τθ μορφι ενόσ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
Νζων. Οργανϊνονται πολλζσ φορζσ το χρόνο με τθ ςυμμετοχι 500 περίπου μακθτϊν 
Λυκείου από τα 27 κράτθ μζλθ τθσ Ζνωςθσ και οριςμζνεσ φορζσ λαμβάνουν μζροσ και 
μακθτζσ, οι οποίοι προζρχονται από υποψιφια για ζνταξθ κράτθ. 

Ο μθχανιςμόσ του προγράμματοσ επιτρζπει ςε παιδιά από διαφορετικζσ χϊρεσ να 
ζρκουν ςε επαφι. Από τθ ςτιγμι που κα ειςζλκουν ςτο ΕΚ, παφουν να αντιπροςωπεφουν 
το ςχολείο τουσ και εντάςςονται ςε πολφγλωςςεσ ομάδεσ των 100 περίπου μακθτϊν.  

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ διλωςε: 
« Είναι εξαιρετικά τιμθτικό για το Διμο μασ νζεσ και νζοι των Μεγάρων και τθσ Νζασ 
Περάμου να διακρίνονται και να προοδεφουν. Η ςυμμετοχι τθσ μακιτριασ του ΓΕΛ Νζασ 
Περάμου Ελβίρασ Μεντηελιώτθ ςτο διαγωνιςμό του προγράμματοσ “Euroscola”  
δθμιουργεί νζεσ προοπτικζσ ςτθν ίδια αλλά ταυτόχρονα αποδεικνφει περίτρανα το 
ςπουδαίο εκπαιδευτικό ζργο, που επιτελείται από τουσ Κακθγθτζσ  ςτα Λφκεια του Διμου 
Μεγαρζων. 

Σσγταρηηήρια ζηην Ελβίρα και καλή επιηστία ζε όηι κάνει ζηις ζποσδές ηης 

και ζηην ζωή ηης γενικά.» 
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