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Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 
 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 
 

Την ετήσια εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης διοργανώνουν στην 
Θεσσαλονίκη, Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014,  την Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014 στις 
12:00, στον πολυχώρο BLOCK 33 (26ης Οκτωβρίου 33) το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα. 
 
Η Ημέρα της Ευρώπης είναι μια καθιερωμένη γιορτή που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε όλα τα 
μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα θεσμικά της όργανα, με την διεξαγωγή διαφόρων 
εκδηλώσεων που σκοπεύουν στην καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για 
τις δράσεις και τις πολιτικές της Ε.Ε.  
 
Η ημερομηνία της εκδήλωσης σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής διακήρυξης Σούμαν, που 
παρουσιάστηκε από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ρομπέρ Σούμαν στις 9 Μαΐου 1950, με 
απώτερο σκοπό την εγκαθίδρυση σταθερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ 
Ευρωπαϊκών χωρών και την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Διακήρυξη του Σούμαν 
θεωρείται ο θεμελιώδης 'λίθος' της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ελλάδα, γιορτάζουν τη 
φετινή Ημέρα της Ευρώπης με τη διοργάνωση του Knowledge Shots, ένα ειδικά σχεδιασμένο 
εργαστήριο γνώσης που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 9 Μαΐου.  
 
Στην εκδήλωση της 9ης Μαΐου 2014, δώδεκα ομιλητές και ομιλήτριες με μόνο 7 λεπτά στη 
διάθεση τους ο καθένας/καθεμία, θα παρουσιάσουν τρέχουσες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και 
δίκτυα υποστήριξης για νέους, γυναίκες, επιχειρηματίες, ερευνητές και πολίτες και θα 
σκιαγραφήσουν σημαντικές ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση, τη διαφάνεια, την 
πληροφόρηση, την έρευνα, την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. 
 
Το knowledge shots, ελληνιστί σφηνάκια γνώσης, θα ενημερώσει με τη θεματολογία του, θα 
αιφνιδιάσει με τη μεθοδολογία του και θα ξεσηκώσει με τη μουσική του όσους το 
παρακολουθήσουν ζωντανά.  
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Παράλληλα, στην Πλατεία του Λευκού Πύργου, το Εργαστήριο Γλυπτικής της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Αριστοτελείου, υπό τη διεύθυνση του επικεφαλής Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Τσάρα 
Γεώργιου, θα φιλοτεχνήσει εικαστική εγκατάσταση με ισχυρό συμβολισμό και επίκαιρα μηνύματα 
για το μέλλον της Ευρώπης. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα η αίθουσα του knowledge shots θα 
συνδέεται ζωντανά,  τηλεοπτικά, με την Πλατεία Αριστοτέλους και θα «συμμετέχει» στην 
κατασκευή του Έργου. 
 
Τις παράλληλες εκδηλώσεις για την 9η Μαΐου – Ημέρα της Ευρώπης  στηρίζουν τα Κέντρα 
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής 
και η Θεσσαλονίκη-Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014. 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
 

: 

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας           (+30) 210 32 71 011  (Αθήνα) 
Επικεφαλής Γραφείου Ενημέρωσης         (+30) 6943 100 303   (κινητό) 
του ΕΚ στην Ελλάδα                              (+33) 3 881 74356    (Στρασβούργο) 
e-mail : leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu  
 
ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος           (+30) 210 32 71 011  (Αθήνα) 
Εκπρόσωπος Τύπου Γραφείου                 (+30) 6973 699 886   (κινητό) 
Ενημέρωσης του ΕΚ στην Ελλάδα           (+33) 3 881 73822     (Στρασβούργο) 
e-mail : constantinos.tsoutsoplides@europarl.europa.eu  
 

 
 

Δείτε εδώ την διαδικτυακή Τηλεόραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου : 
http://www.europarltv.europa.eu/ 

Επισκεφθείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Γραφείου μας:  
 

http://www.europarl.gr/ 

 

Με την Συνθήκη της Λισαβόνας, σε ισχύ από τη 1η Δεκεμβρίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
απέκτησε νέες σημαντικές νομοθετικές εξουσίες.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζει πλέον με 
το Συμβούλιο των Υπουργών στο σύνολο, σχεδόν, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών στους τομείς της γεωργίας, της μετανάστευσης, της ενέργειας 
καθώς και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ε.Ε..  Ως το μόνο θεσμικό όργανο το οποίο εκλέγεται 
απευθείας από τους πολίτες της Ένωσης, το Ε.Κ. διασφαλίζει ότι η Ε.Ε. λογοδοτεί στους πολίτες της, με 
την ενίσχυση της συμμετοχής των Ευρωβουλευτών σε σημαντικές αποφάσεις όπως η κάλυψη αξιωμάτων 
σε κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

           

   @EP_Hellas 

  http://www.facebook.com/GrafeioEurwpaikouKoinovoulioustinElladaPage 
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