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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ελλάδα: 40 χρόνια Ευρωπαία | Διαδικτυακή Εκδήλωση
#40ΕλλάδαΕΕ, Παρασκευή 12 Μαρτίου, ώρα έναρξης 12:30, ώρα
λήξης 20:00
Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ και
σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct
Κεντρικής Μακεδονίας (με φορέα υποδοχής το κολέγιο Perrotis - Αμερικανική Γεωργική
Σχολή), το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση με στόχο
τη συζήτηση γύρω από τη σημασία και τις προκλήσεις της συμμετοχής μας στην ΕΕ σε
τομείς που αφορούν στην καθημερινή μας ζωή.
Μέσα από διαδραστικές θεματικές ενότητες, κατά τη διάρκεια των οποίων όποιος
επιθυμεί μπορεί να συμμετέχει με αποστολή σχολίων και ερωτήσεων, θα γίνει αφενός μια
αναδρομή σε επιτεύγματα στη διάρκεια των σαράντα (40) χρόνων, αφετέρου ανάδειξη
όλων των νέων στρατηγικών, πρωτοβουλιών και εξελίξεων που επηρεάζουν το φυσικό
μας περιβάλλον, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την άσκηση των δικαιωμάτων μας, το
κράτος δικαίου, την ψηφιακή μετάβαση και τεχνολογία, θέματα ισότητας, τον πολιτισμό
και την καθημερινότητά μας.
Η συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης που διοργανώνεται από το Γραφείο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με τη συμμετοχή του Αντιπρόεδρου του ΕΚ
Δημήτρη Παπαδημούλη (Η Αριστερά) και των Ευρωβουλευτών Γεώργιου Κύρτσου
(Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) και Νίκου Ανδρουλάκη (Σοσιαλιστές & Δημοκράτες)
(18:15-19:15), θα θέσει επί τάπητος το εγχείρημα της Διάσκεψης για το Μέλλον της
Ευρώπης και τη διαμόρφωση της μελλοντικής μορφής και δράσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Ευρωβουλευτές θα συμμετέχουν επίσης σε όλες τις ενότητες της εκδήλωσης. Πιο
συγκεκριμένα η Μαρία Σπυράκη (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) θα συμμετέχει στη συζήτηση
για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Εύα Καϊλή (Σοσιαλιστές & Δημοκράτες) στη
συζήτηση για τον Ψηφιακό Πολίτη και Ψηφιακή Μετάβαση, ο Αλέξης Γεωργούλης, (Η
Αριστερά) στη συζήτηση για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα. Η Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) και η Έλενα
Κουντουρά, (Η Αριστερά) θα συμμετέχουν στην ενότητα για την Ισότητα, το Κράτος
Δικαίου και τις Αξίες.
Σε όλες τις συζητήσεις θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
CEDEFOP, τον Ευρωπαϊκό οργανισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων, την ακαδημαϊκή
κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών.
Κεντρική ομιλία για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, θα απευθύνει ο
Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος για την
Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής.
Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμούς οι Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης,
Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Βασίλειος Γάκης,
Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και William J.
Bennington, Chairman of Board of Trustees της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής-Perrotis
College.
Τη διοργάνωση θα πλαισιώσει η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης (MOYSA) με έργα σημαντικών Ευρωπαίων συνθετών από την MOYSA,
αναδεικνύοντας την πολυμορφία του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Η συμβολή και το αποτύπωμα της ΕΕ στη Βόρεια Ελλάδα θα αναδειχθούν επίσης μέσα
από τις φωτογραφίες των πολιτών που συμμετείχαν στο φωτογραφικό διαγωνισμό «Η
Ευρώπη στον Τόπο μου», με θέμα τα σημαντικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την
πολιτική συνοχής της ΕΕ. Οι φωτογραφίες θα προβάλλονται κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, με τη μορφή ψηφιακής έκθεσης.
Διαδικτυακή μετάδοση από τη σελίδα: https://www.livemedia.gr/gr40eu

Δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά: https://mailchi.mp/338d5d8211b5/40-10879882
#40ΕλλάδαΕΕ

