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Μπακογιάννης: Ευρώπη με προβλήματα και με προκλήσεις

Ομιλία στην εκδήλωση «Ενωμένοι για την Ευρώπη μας»

Για τις προκλήσεις της Ευρώπης και την ανάγκη ενότητας όλων των ευρωπαϊκών
κρατών μίλησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης,
κατά την ομιλία του στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια, η Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και οι Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας, με αφορμή την Ημέρα Ευρώπης, με θέμα: «Ενωμένοι για
την Ευρώπη μας».

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας με πρωτοβουλία της πρέσβειρας πρωτοβουλίας της Ε.Ε, σχολικής
συμβούλου Στερεάς Ελλάδας Ρούλας Κεχρή, παραβρέθηκαν και μίλησαν ο
Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων & Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης και η
Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Έδρα Jean
Monet) του Πανεπιστημίου ΠειραιώςΦωτεινή Ασδεράκη.

Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που στηρίζουν
συστηματικά την ιδέα της ενωμένης Ευρώπης και ενισχύουν την ευρωπαϊκή
ταυτότητα των μαθητών τους εφαρμόζοντας ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως το
"Teachers4Europe", τα "Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου",
Erasmus+, E-twinning, αλλά και προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων ή σχολικού
επαγγελματικού προσανατολισμού με έντονη την ευρωπαϊκή διάσταση.

« Ζούμε σε μία Ευρώπη με πολλά προβλήματα που αποτελούν δοκιμασία για την
ενότητα των κρατών της αλλά, παράλληλα, και πρόκληση για την αναμόρφωσή
της, την ανάπτυξή και το πέρασμά της σε μία νέα εποχή. Το μήνυμα που πρέπει
να σταλεί σήμερα, από εδώ, είναι ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Ότι τους
κινδύνους που απειλούν το σπίτι σου, τους αντιμετωπίζεις πιο αποτελεσματικά
όταν είσαι μέσα σε αυτό και όχι έξω. Είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια η
Ευρώπη θα αλλάξει προς το καλύτερο, διότι η ιδέα της καλλιεργείται πλέον από
το σχολείο, από την οικογένεια. Από τις εστίες εκείνες που παράγουν νέους
ευρωπαίους πολίτες με διαφορετική νοοτροπία, με όραμα» τόνισε στην ομιλία
του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης.


