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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η γωνιά του παιδιού
europa.eu/kids-corner/index_el.htm

Η γωνιά των εκπαιδευτικών
europa.eu/teachers-corner/home_el

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
europa.eu/youth/EU_el

Η ΕΕ στη χώρα σας
europa.eu/european-union/contact_el

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
europa.eu/european-union/about-eu/history_el

Η Ευρώπη σου
europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm

Διάλογοι με τους πολίτες
ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_el

EU Bookshop
publications.europa.eu/el/web/general-

publications/publications

Εάν είστε πολίτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)... 
Eίστε και Eυρωπαίος πολίτης!
Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη; Τι έχει κάνει η Ευρω-

παϊκή Ένωση για εμάς; Καταρχάς, όλοι ζούμε σε καιρό ειρή-
νης. Αυτό από μόνο του αποτελεί τεράστιο επίτευγμα, χωρίς 
ωστόσο να είναι το μόνο που έχει κάνει η Ευρώπη για εμάς. 
Θα σας δίνουμε πληροφορίες για το ποιες είναι οι κοινές μας 
αξίες, ποιος κάνει τι στην ΕΕ και με ποιον τρόπο όλα αυτά είναι 
σημαντικά για την καθημερινή σας ζωή. Θα σας ενημερώσουμε 
για το νομοθετικό έργο της, τις αποφάσεις και τις πολυάριθμες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ, οι οποίες θα δια-
μορφώσουν το μέλλον μας.Η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομείται 
με την πάροδο του χρόνου. Πρόκειται για ένα διαρκές «έργο 
σε εξέλιξη». 

• Απασχόληση, ανάπτυξη και επενδύσεις
• Ψηφιακή ενιαία αγορά
• Ενεργειακή ένωση και κλίμα
• Εσωτερική αγορά
• Βαθύτερη και δικαιότερη οικονομική 

και νομισματική ένωση
• Ελεύθερο εμπόριο
• Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα
• Μετανάστευση
• Μια ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη 
• Δημοκρατική αλλαγή

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, θα γιορτάσουμε την 
πολυμορφία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε όλη 
την Ευρώπη - σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και το-
πικό επίπεδο.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) 
έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να 
ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολιτιστική 
κληρονομιά της Ευρώπης, και να ενισχύσει την αίσθησή 
τους ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. 

Η κληρονομιά μας: 
όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον

Έχεις ερωτήσεις σε σχέση με την ΕΕ; 
Υπάρχουν πολλά  δίκτυα πληροφόρησης

2018 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
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Θέλεις να συμμετέχεις στις δράσεις μας; 

κάνε εγγραφή στο newsletter - like us on Facebook

Θέλεις να παραλάβεις τις εκδόσεις μας; 
ενημερώσου για το bookshop

Θέλεις να ξέρεις τι κάνει η ΕΕ για σένα; 
θα πρέπει να πάρει αποφάσεις για...

e-mail: europedirect@afs.edu.gr

http://www.afs.edu.gr/blog.php?pg=248&lg=1
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Υπεύθυνη Κέντρου: Κατερίνα Ρουμελιώτη

publications.europa.eu/el/web/general- 
publications/publications
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

15.9.2018
Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας 

Διοργάνωση Debate -  Μαθητές Λυκείου - Lianne

Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα, Ευρωεκλογές 2019,  
τα ακραία κόμματα αυξάνουν τη δύναμή τους σε όλη 
την Ευρώπη, συμμετοχή, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών (οι πολίτες καθορίζουν την ατζέντα  
και προτείνουν νομοθεσία)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

16.10.2018
Παγκόσμια Ημέρα για τη Διατροφή - Συζήτηση,  

Παρουσιάσεις - Μαθητές ή φοιτητές

Food 2030 και πολλά άλλα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

2.11.2018
Ημερίδα για τα fake news

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

10.12.2018
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Human Library

Βιωματική δράση για human rights που την έχω 
ξανακάνει από το compass του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εδώ 

υπάρχει πολύ υλικό, Ιστορία Ματίας και Αμαντού για 
αναπτυξιακή βοήθεια ΕΕ σε τρίτες χώρες (εστιάζουμε 
στα δικαιώματα όπως φαίνεται στην ιστορία, όπως 
στην περίθαλψη, στην εκπαίδευση, καλή διατροφή, 

ασφάλεια κτλ).

18.12.2018
Μέρα για τη μετανάστευση, προβολή ντοκιμαντέρ  

“το ταξίδι” και συζήτηση

Δράσεις που έγιναν...

27.04.2017
60 χρόνια Συνθήκη Ρώμης

07.05.2017
Μέρα Μαγιού

17.05.2017
Διάλογος Πολιτών με την Χρήστο Στυλιανίδη 

και ετήσια συνάντηση ελληνικού δικτύου Europe Direct

18.05.2017
Διάλογος με τους Πολίτες

06.06.2017
Τρέχει το Νερό στο Αυλάκι

08.06.2017
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

13.09.2017
Η αξιοπιστία της πληροφορίας 

και η κρίση των ψευδών ειδήσεων

05.10.2017
To Εurope Direct ΑΓΣ 

στο Thessaloniki Summit

09.10.2017
H παράλληλη εκδήλωση του Europe Direct

 στο Thessaloniki Summit

01.02.2018
Ο Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης 

επικεφαλής της Αντιπροσωπείας  
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

14.03.2018
Κινητοποίηση πρόσθετων κονδυλίων  

για τους Σύριους πρόσφυγες προτείνει η Επιτροπή

23.03.2018
«Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης - η πρόκληση 
της μετανάστευσης και οι προοπτικές ανάπτυξης στην 

Περιφέρεια»

30.03.2018
Ημερίδα στο νομό Κιλκίς για την ποικιλία σταφυλιών 

Crimson

30.03.2018
Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης - η πρόκληση 
της μετανάστευσης και οι προοπτικές ανάπτυξης στην 

Περιφέρεια

18.04.2018
Προς ένα νέο υπόδειγμα για την Ελληνική γεωργία

02.05.2018
Προϋπολογισμός της ΕΕ: 

η Επιτροπή προτείνει έναν σύγχρονο προϋπολογισμό  
για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει  

και υπερασπίζεται τους πολίτες της

09.05.2018
9 Μαΐου | Ημέρα της Ευρώπης

και συνεχίζουμε...

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ:

Δράσεις που θα γίνουν...


