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1. Διαγωνισμός συγγραφής άρθρου για τους μαθητές των
σχολείων
Είναι η δεύτερη χρονιά που ο Δήμος Ανατολικής Μάνης με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετέχει στο πρόγραμμα
κινητοποιώντας

και

παράλληλα

ευαισθητοποιώντας

την

εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία και ανταποκρίνεται ένθερμα.

Παράλληλα,
εξαιρετική

η

όλη

προσπάθεια

συνεργασία

της

υποστηρίχθηκε

Διευθύντριας

της

από

την

Διεύθυνσης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λακωνίας, κ. Χριστοπούλου. Το
θέμα που κλήθηκαν να διαπραγματευτούν οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό

ήταν

«τα

ανθρώπινα

δικαιώματα

εδραιώνουν

περισσότερο ενσωματωμένες κοινότητες» (human rights make for
more inclusive communities).
Το άρθρο της νικήτριας 13χρονης μαθήτριας είχε ως θέμα «Ο
άνθρωπος ο κυριότερος εχθρός του ανθρώπου». Επιβλέπουσα
καθηγήτρια

της

μαθήτριας

ήταν

η

εκπαιδευτικός

Παναγιωτακοπούλου Αθανασία και η διαδικασία υποστηρίχτηκε
από

το

Αυτοτελές

Τμήμα

Προγραμματισμού,

Οργάνωσης,

Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου και την υπάλληλο του,
κ. Καραμπάση Ελένη.
Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Δήμου Ανατολικής
Μάνης για την σύσταση επιτροπής αξιολόγησης των άρθρων των
μαθητών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, ήταν το στέλεχος
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών κ.
Ελένη Καλλινίκου και το στέλεχος του Γραφείου Πληροφόρησης
του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες κ. Δημήτριος Φατούρος.
Στις

Βρυξέλλες

ταξίδεψε

η

δεκατριάχρονη

μαθήτρια

του

Γυμνασίου Γυθείου Αγγελική Μανδραπήλια «νικήτρια» του
διαγωνισμού

συγγραφής

άρθρων

που

διοργανώθηκε

με

πρωτοβουλία του Δήμου Ανατολικής Μάνης στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας (ΕΕΤΔ).

Στο πλαίσιο της ταξιδιού, η μαθήτρια επισκέφτηκε τους χώρους
του κοινοβουλίου, παρακολούθησε ενημέρωση σχετικά με τους
θεσμούς

της

ΕΕ

από

την

Ευρωβουλευτή

κ.

Γιαννάκου,

παρακολούθησε από κοντά τη συνεδρίαση της ολομέλειας της
Επιτροπής των Περιφερειών και επισκέφτηκε τα γραφεία του
ΟΗΕ, όπου και είχε την ευκαιρία να συζητήσει θέματα σχετικά με
τα ανθρώπινα δικαιώματα με τα στελέχη του ΟΗΕ.

Η συνεργασία του Δήμου Ανατολικής Μάνης με το Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και το Γραφείο
Πληροφόρησης του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες ήταν εξαιρετική καθ’ όλη
την διάρκεια υλοποίησης των δράσεων.
2. Αφιέρωμα στην ιστοσελίδα του Δήμου για την ΕΕΤΔ
http://www.anatolikimani.gov.gr/municipality/eldw η οποία σελίδα
ενημερώνεται διαρκώς.
3. Διοργάνωση event με θέμα «Τα ανθρώπινα δικαιώματα
εδραιώνουν περισσότερο ενσωματωμένες κοινότητες»
Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας και της Κύπρου στο γραφείο του ΟΗΕ
στις Βρυξέλλες Δημήτρης Φατούρος επισκέφθηκε το Λύκειο και το
ΕΠΑΛ Γυθείου στο πλαίσιο υλοποίησης διοργάνωσης σχετικά με
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους στόχους του ΟΗΕ.

Ο κ.

Φατούρος είχε, την ευκαιρία να αναλύσει και να παρουσιάσει
στους μαθητές το έργο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να
αναλύσει τις αρχές στις οποίες κινούνται τα κράτη μέλη, όπως τη
διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλεια, την ανάπτυξη
φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνών, τη συνεργασία για την
επίλυση των διεθνών προβλημάτων, τη προώθηση του σεβασμού
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εναρμόνιση των δράσεων
των κρατών.

Οι Διευθυντές των σχολείων η κα Παναγιώτα Μένεγα και ο κ.
Νικόλαος Κατσαφούρος τον καλωσόρισαν με θερμά λόγια ενώ
του δόθηκαν και αναμνηστικά δώρα. Από την πλευρά του, μεταξύ

άλλων, χάρισε στους μαθητές την μεγάλη γαλάζια σημαία του
ΟΗΕ στη σκέπη της οποίας βρίσκει καταφύγιο όλος ο κόσμος.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα της
Ανατολικής Μάνης, πραγματοποίησε εθιμοτυπική συνάντηση στο
Δημαρχιακό Μέγαρο, όπου και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο κ.
Πέτρο Ανδρεάκο. Το κλίμα, δε, της συνάντησης ήταν θερμότατο.
Παρούσες ήσαν η Αντιδήμαρχος κα Γεωργία Λυροφώνη και η
Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκαπίδευσης Δ.Σ. και
Ελένη Δρακουλάκου.
4. Εκστρατεία

Πληροφόρησης

στα

Τοπικά

Μέσα

Μαζικής

Επικοινωνίας
-

Στο αίθριο του Δημαρχείου, στο Γύθειο, λειτούργησε από τον
Οκτώβριο έως και τον Ιανουάριο έκθεση φωτογραφίας σχετικά
με θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

-

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, δημοσίευσε δελτία τύπου σχετικά
με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ΕΕΤΔ ενώ συνέντευξη
σχετική έδωσε και η Αντιδήμαρχος κ. Λυροφώνη σε τοπικά
ΜΜΕ

-

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας και της Κύπρου στο γραφείο του
ΟΗΕ στις Βρυξέλλες Δημήτρης Φατούρος έδωσε συνέντευξη σε
τοπικό κανάλι σχετικά με τις δράσεις του ΟΗΕ που
προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

