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Εκπροσωπώντας την Ελλάδα, αντιπροσωπεία από το 3ο Λύκειο Μυτιλήνης ταξίδεψε από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου
μέχρι την Τρίτη 4 Οκτωβρίου στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας, μια άλλη πύλη εισόδου για πρόσφυγες και μετανάστες, για να
συμμετάσχει σε συνάντηση σχολείων από όλη την Ευρώπη με αντικείμενο το προσφυγικό ζήτημα.

 
Εκπροσωπώντας την Ελλάδα, αντιπροσωπεία από το 3ο Λύκειο Μυτιλήνης ταξίδεψε από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου
μέχρι την Τρίτη 4 Οκτωβρίου στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας, μια άλλη πύλη εισόδου για πρόσφυγες και μετανάστες, για να
συμμετάσχει σε συνάντηση σχολείων από όλη την Ευρώπη με αντικείμενο το προσφυγικό ζήτημα.

Τη συνάντηση οργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας σε συνεργασία με το «Comitato 3 Ottobre» και είχε τον τίτλο
«Europe begins at Lampedusa». Με αφορμή το τραγικό ναυάγιο που έγινε στην περιοχή στις 3 Οκτωβρίου 2013 και
στοίχισε τη ζωή σε 368 ανθρώπους, μαθητές του σχολείου εργάστηκαν πάνω στο προσφυγικό ζήτημα και τα
αποτελέσματα των εργασιών τους αναρτήθηκαν σε ιστοσελίδα που είχε οριστεί από τους διοργανωτές.

Η τετραμελής αντιπροσωπεία που πήρε μέρος στη συνάντηση αυτή αποτελούνταν από τις καθηγήτριες Παυλακέλλη
Σταυρούλα και Καριώτου Γιώτα και τους μαθητές Χαχάλιο Μιχάλη και Ψωμαδέλλη Μαρία. Η παρουσία του σχολείου αλλά
και οι εργασίες και το υλικό που κατέθεσαν οι μαθητές μας στη συνάντηση έκαναν εντύπωση και σχολιάστηκαν απολύτως
θετικά από τους συμμετέχοντες, ήταν δε και μια ευκαιρία να γνωρίσουν και να μάθουν πολλοί το πώς βιώνουμε στο νησί
μας αυτό το πρόβλημα.

Κατά την παραμονή τους εκεί οι μαθητές συμμετείχαν σε διάφορες εργασίες: ενημερώθηκαν από το ιταλικό λιμενικό για
τον τρόπο και την οργάνωση της διάσωσης προσφύγων, παρακολούθησαν το συνέδριο «Historytelling, Now», που
διοργάνωσε η «RAI», συμμετείχαν στην πορεία και στο μνημόσυνο που έγινε στο μνημείο για τους νεκρούς του ναυαγίου
κ.ά.
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