
25 Ιουλίου 2022

Ιανουάριος – Ιούλιος 2022: 
Οι μήνες που άλλαξαν την Ευρώπη

Με την είσοδο του 2022 δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσα θα συνέβαιναν στην Ευρώπη και πόσο θα άλλαζε η 
ζωή μας. Ο πόλεμος επέστρεψε στην ήπειρο με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στο σύνολό του και χωρίς καθυστερήσεις στάθηκε στην πρώτη γραμμή της στήριξης της Ουκρανίας, τόσο με πολι-
τική στήριξη όσο και με πρωτοβουλίες για την προστασία των προσφύγων και τη διασφάλιση της άμεσης και απρό-
σκοπτης πρόσβασής τους σε υπηρεσίες υποστήριξης, υγείας και εκπαίδευσης. Ο πόλεμος δεν σταμάτησε το αυξημένο 
νομοθετικό έργο του Κοινοβουλίου που απαντά αποφασιστικά στις μεγάλες προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού της Ένωσης, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της διασφάλισης της ισότητας των φύλων, αλλά ούτε 
και την ολοκλήρωση ενός άνευ προηγουμένου εγχειρήματος συμμετοχικής δημοκρατίας, της Διάσκεψης για το Μέλλον 
της Ευρώπης.

Η Ευρώπη στέκεται δίπλα στην Ουκρανία

Από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρα-
νία η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΚ στέκονται δίπλα στη δο-
κιμαζόμενη χώρα, παρέχοντας οικονομική στήριξη, διαθέ-
τοντας δομές και πόρους για τη φιλοξενία και στήριξη των 
προσφύγων στα κράτη μέλη υποδοχής τους, υποστηρίζο-
ντας την ενταξιακή πορεία της χώρας, υπογραμμίζοντας 
την ανάγκη να συσταθεί ειδικό διεθνές δικαστήριο ώστε 
να διωχθούν οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα πολέμου που 
διαπράττονται στην Ουκρανία. Την 1η Μαρτίου ο Ουκρα-
νός πρόεδρος Volodymyr Zelenskyy καταχειροκροτήθηκε 

από τους ευρωβουλευτές μετά τη συγκλονιστική ομιλία του κατά τη διάρκεια έκτακτης ολομέλειας, λίγες ημέρες 
μετά την έναρξη των ρωσικών επιθέσεων. Η ΕΕ έχει προσφέρει σημαντική στήριξη στη χώρα και έχει επιβάλει σκλη-
ρές κυρώσεις κατά της Μόσχας, ενώ σε μία ακόμα έμπρακτη κίνηση υποστήριξης, τον Απρίλιο η πρόεδρος του ΕΚ 
Roberta Metsola έγινε η πρώτη πρόεδρος ευρωπαϊκού θεσμού που μετέβη στο Κίεβο.

Για πρώτη φορά δύο Έλληνες αντιπρόεδροι στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Δύο ευρωβουλευτές από την Ελλάδα, η Εύα Καϊλή και ο 
Δημήτρης Παπαδημούλης εξελέγησαν μεταξύ των 14 
νέων αντιπροέδρων του ΕΚ για το επόμενο ήμισυ της θητεί-
ας του σώματος, έως το 2024. Οι αντιπρόεδροι μαζί με την 
πρόεδρο του ΕΚ και τους κοσμήτορες αποτελούν το Προε-
δρείο του Κοινοβουλίου, αρμόδιο για τη θέσπιση κανόνων
για την ομαλή λειτουργία του ΕΚ, την κατάρτιση του προ-
σχεδίου για τον προϋπολογισμό και τη λήψη αποφάσεων 
για διοικητικά, επιτελικά και οργανωτικά θέματα. Εκτός 

από τη νέα ηγεσία του οργάνου, οι ευρωβουλευτές εξέλεξαν τους νέους επικεφαλής των επιτροπών και αποφάσισαν 
τη σύσταση τριών νέων επιτροπών.

Fit for 55: Το Κοινοβούλιο πρωτοπόρο στα μέτρα κατά της 
κλιματικής αλλαγής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτι-
κή του θέση επί του νομοθετικού πακέτου «Fit for 55», στο 
πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και της δέσμευσής του 
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Το πακέτο 
περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση του Συστήματος Εμπορίας 
Εκπομπών (ΣΕΔΕ) με προστασία των ιδιωικών μεταφορών 
και κτιρίων, τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άν-
θρακα (ΜΣΠΑ) με επέκταση σε όλους τους σχετικούς κλά-
δους και τη δημιουργία ενός Κοινωνικού Ταμείου για το 

Κλίμα (SCF) για τη στήριξη όσων πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή φτώχεια: νοικοκυριά, πολύ μικρές επι-
χειρήσεις και χρήστες των δικτύων μεταφορών. Έως το 2027 το Ταμείο θα διαθέτει κονδύλια 16,4 δισ. ευρώ με προ-
οπτική διεύρυνσής του στα 72 δισ. έως το 2032. Επιπλέον, στον κρίσιμο τομέα των αερομεταφορών και στο πλαίσιο 
του προγράμματος ReFuelEU περιλαμβάνονται τα συνθετικά καύσιμα, καθώς και ορισμένα βιοκαύσιμα, στον ορισμό 
των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων.

Πίεση για μισθολογική διαφάνεια και ισότητα και ιστο-
ρική συμφωνία για ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε 
διοικητικές θέσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σταθερά προωθεί την ουσια-
στική ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση κάθε μορ-
φής διακρίσεων. Τους μήνες που πέρασαν πίεσε Επιτροπή 
και Συμβούλιο για σημαντικά βήματα στον τομέα της ερ-
γασίας. Τον Απρίλιο το EK υιοθέτησε τη διαπραγματευτι-
κή του θέση για την οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια, 
απαιτώντας από εταιρείες με τουλάχιστον 50 εργαζομέ-
νους (αντί των 250 που είχαν προταθεί αρχικά) να διευκο-

λύνουν τους εργαζομένους να συγκρίνουν τους μισθούς τους και να εκθέτουν κάθε υφιστάμενο μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον οργανισμό τους. Εφόσον η σύγκριση των στοιχείων καταδεικνύει χάσμα μεταξύ των φύλων 
τουλάχιστον 2,5% (έναντι του 5 % που πρότεινε η Επιτροπή), θα πρέπει να εκπονείται σχέδιο δράσης για την ισότη-
τα των φύλων. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές απαιτούν την απαγόρευση του μισθολογικού απορρήτου.  Τον Ιούνιο το 
ΕΚ πέτυχε μια ιστορική συμφωνία για τις γυναίκες στην Ευρώπη, η οποία προωθεί την ισότητα των φύλων στις ανώ-
τατες διοικητικές θέσεις. Συγκεκριμένα, προβλέπονται διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης ώστε το 40% των μη 
εκτελεστικών θέσεων και το 33% του συνόλου των θέσεων διοικητικών στελεχών να καλύπτεται από γυναίκες. Οι 
ευρωβουλευτές επέμειναν στη διατήρηση των κεκτημένων: η επαγγελματική αξία και όχι το φύλο των υποψηφίων 
θα πρέπει να παραμείνει το βασικό κριτήριο στις διαδικασίες επιλογής

David Sassoli (1956 – 2022)

Σε κλίμα συγκίνησης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποχαιρέ-
τισε σε ειδική εκδήλωση στις 17 Ιανουαρίου τον πρόεδρό 
του David Sassoli που είχε φύγει από τη ζωή λίγες ημέ-
ρες πριν, στις 11 Ιανουαρίου 2022. Βαθιά ανθρωπιστής και 
αφοσιωμένος στο ευρωπαϊκό όραμα, ο Ιταλός πολιτικός 
και δημοσιογράφος υπήρξε ευρωβουλευτής από το 2009 
και εξελέγη στο αξίωμα του προέδρου του ΕΚ μετά τις Ευ-
ρωπαϊκές Εκλογές του 2019. Κατά τη διάρκεια της θητείας 
του κλήθηκε να αντιμετωπίσει την πανδημία Covid-19, θέ-
τοντας σε ισχύ έκτακτα μέτρα για την εξ αποστάσεως δη-

μοκρατική λειτουργία του ΕΚ, οδηγώντας το Κοινοβούλιο στην επίδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης προς τα πιο ευάλω-
τα μέλη της κοινωνίας και προωθώντας έναν αποτελεσματικό μηχανισμό ανάκαμψης από την πανδημία. Ο David
Sassoli είχε επισκεφθεί την Ελλάδα τον Μάρτιο του 2020, με αφορμή το μεταναστευτικό και την ένταση στον Έβρο, 
καθώς και τον Μάιο του 2021 ως επίσημος προσκεκλημένος στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια από την 
ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. «Αυτό που χρειάζεται περισσότερο απ’ όλα η Ευρώπη είναι ένα νέο 
εγχείρημα ελπίδας. Πιστεύω ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε αυτό το εγχείρημα με βάση μια ισχυρή προσέγγιση 
σε τρεις άξονες - μια Ευρώπη που καινοτομεί, μια Ευρώπη που προστατεύει, μια Ευρώπη που αποτελεί φάρο χάρη 
στο δημοκρατικό της παράδειγμα», είχε σημειώσει ο David Sassoli σε μία από τις τελευταίες ομιλίες του.

Ένα φιλόδοξο και γεμάτο προκλήσεις εξάμηνο μπροστά μας

Από τα τέλη Αυγούστου, τους ευρωβουλευτές περιμένει 
φορτωμένο αλλά και ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα. Το 
Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, ενώ
ταυτόχρονα θα εργαστεί για την ενεργειακή αυτονομία 
της ΕΕ στον απόηχο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία και συνεχίζοντας την πορεία προς την πράσινη μετάβα-
ση. Στην πρώτη ολομέλεια του Σεπτεμβρίου, οι ευρωβου-
λευτές θα συζητήσουν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την Κατάσταση της Ένωσης και θα συνε-
χίσουν να εργάζονται για την υλοποίηση των προτάσεων 

των πολιτών από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Αναμένονται περαιτέρω για τη ρύθμιση του ψηφια-
κού περιβάλλοντος με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και την προώθηση της ισότητας των φύλων, ενώ κεντρικό ρόλο στην ατζέντα του ΕΚ θα έχει η νομοθετική ενίσχυ-
ση των κοινωνικών πολιτικών της ΕΕ. Το 2022 θα κλείσει όπως κάθε χρόνο, με τους ευρωβουλευτές να τιμούν με το 
Βραβείο Ζαχάρωφ όσους μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Roberta Metsola: Η τρίτη γυναίκα πρόεδρος του ΕΚ

Η Roberta Metsola έγινε η τρίτη γυναίκα πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά τη Simone Veil (1979-1982) 
και τη Nicol Fontaine (1999-2002), ενώ στα 43 της χρόνια 
είναι και το νεότερο μέλος του Κοινοβουλίου που εκλέγε-
ται στο αξίωμα. Ευρωβουλευτής από το 2013, η Μαλτέ-
ζα πολιτικός εξελέγη πρώτη αντιπρόεδρος τον Νοέμβριο 
του 2020, ενώ άσκησε χρέη προέδρου μετά τον θάνατο 
του David Sassoli. «Θέλω οι άνθρωποι να ανακτήσουν ένα 
αίσθημα πίστης και ενθουσιασμού για το εγχείρημά μας. 
Πρέπει να αντισταθούμε στο αντιευρωπαϊκό αφήγημα» 
ανέφερε στην πρώτη ομιλία της μετά την εκλογή της, προσθέτοντας ότι «πριν από 22 χρόνια, η Nicole Fontaine εξε-
λέγη στο αξίωμα αυτό, 20 χρόνια μετά τη Simone Veil. Δεν θα περάσουν άλλες δύο δεκαετίες έως ότου η επόμενη γυ-
ναίκα σταθεί εδώ». Δείτε πώς σχολιάζει η ίδια το πρώτο εξάμηνο της θητείας της σε συνέντευξή της στον Κήπο των 
Πολιτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

49 φιλόδοξες προτάσεις για ένα καλύτερο Μέλλον για 
την Ευρώπη

«Οι προτάσεις που κατατέθηκαν στην ολομέλεια της Διά-
σκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης απαιτούν αλλαγή των 
Συνθηκών, στην κατεύθυνση μιας πιο δημοκρατικής, δια-
φανούς και υπεύθυνης ΕΕ», επεσήμαναν οι ευρωβουλευ-
τές, μετά την ολοκλήρωση του συναρπαστικού αυτού νέου 
βήματος της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Το Κοινοβούλιο τό-
νισε ότι η βαθύτερη πολιτική ολοκλήρωση και η πραγμα-
τική δημοκρατία μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω του 
δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας για το Κοινο-
βούλιο και τον τερματισμό του κανόνα περί επίτευξης ομοφωνίας στο Συμβούλιο. Ύστερα από έναν χρόνο εξ απο-
στάσεως διαβουλεύσεων αλλά και διά ζώσης συνεδριάσεων σε Στρασβούργο, αλλά και σε Φλωρεντία, Μάαστριχτ, 
Εδιμβούργο και Βαρσοβία, 200 πολίτες από τα 27 κράτη μέλη που συμμετείχαν σε τέσσερεις ομάδες πολιτών μαζί 
με ευρωβουλευτές, εθνικούς βουλευτές, εκπροσώπους της ΕΕ, εθνικών κυβερνήσεων, τοπικών αρχών, μέλη της 
Κοινωνίας των Πολιτών κατέληξαν σε 49 προτάσεις που περιλαμβάνουν πάνω από 300 μέτρα σε εννέα θεματικούς 
τομείς. Κατά τη διαδικασία υποβλήθηκαν στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα 43.734 εισηγήσεις και καταγράφηκαν 
18.853 ιδέες από φορείς και πολίτες.

Μεγάλα βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Μια πολυετής διαδικασία για τη ρύθμιση των ηλεκτρονι-
κών αγορών και υπηρεσιών ολοκληρώθηκε με επιτυχία, 
καθώς το Κοινοβούλιο υιοθέτησε νέο νομοθετικό πλαίσιο-
ορόσημο για ένα πιο ασφαλές, ανοιχτό και δίκαιο ψη-
φιακό περιβάλλον. Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσί-
ες υποχρεώνει τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και 
μηχανές αναζήτησης σε ανεξάρτητους ελέγχους και λήψη 
μέτρων για την προστασία των πολιτών - και δη των ανη-
λίκων- από παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο, με πα-
ράλληλη διασφάλιση της ελευθερίας του λόγου. Επιπλέον, 
ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές εξασφαλίζει ίδιους όρους ανταγωνισμού για όλες τις ψηφιακές εταιρείες ανεξαρ-
τήτως μεγέθους, στοχεύοντας στην ενίσχυση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας για τις 
μικρότερες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες που 
φτάνουν ως το 10% του παγκόσμιου τζίρου και το 20% σε περίπτωση υποτροπής και βάζουν τέλος στην ψηφιακή 
Άγρια Δύση: ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου θα πρέπει να είναι παράνομο και στο διαδίκτυο.

Βραβεία του ΕΚ σε πολίτες και φορείς που προωθούν τις 
ευρωπαϊκές αξίες

Κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο απονέμει βραβεία σε αναγνώ-
ριση της αριστείας στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα έργα 
για τη νεολαία, στις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Πο-
λίτη και στον κινηματογράφο. 
Το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη αποτελεί αναγνώριση 
πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή συνερ-
γασία και στην προαγωγή κοινών αξιών. Φέτος υποβλήθη-
καν 300 αιτήσεις από τις οποίες επελέγησαν 30 νικητές , 
ανάμεσά τους και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, σε αναγνώρι-
ση των ενεργειών για την παροχή βοήθειας σε όσους εγκατέλειψαν την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή και ανα-
ζήτησαν ασφαλές καταφύγιο στις γειτονικές χώρες.
Το βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία στηρίζει έργα που διαχειρίζονται νέοι και προωθούν τη συνεργασία και 
την κατανόηση τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς. Φέτος το πρώτο βραβείο έλαβε η «Ορχήστρα Χωρίς Σύνορα» 
από την Πορτογαλία, ενώ το δεύτερο και τρίτο βραβείο απονεμήθηκε σε δύο ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες από 
την Εσθονία και τη Γερμανία, ενώ στον κατάλογο των εθνικών νικητών, από την Ελλάδα διακρίθηκε η πρωτοβουλία 
ecogenia.
Το Βραβείο Κοινού LUX 2022 απονεμήθηκε στην ταινία «Quo vadis, Aida?» της Γιάσμιλα Ζμπάνιτς. Παραλαμβάνοντας 
το βραβείο, η Βόσνια σκηνοθέτρια αναφέρθηκε στις λυπηρές ομοιότητες της ταινίας με την τρέχουσα κατάσταση 
στην Ουκρανία, καλώντας τους ευρωβουλευτές να συμβάλουν στη λήξη του πολέμου.

Παράταση στην περιαγωγή και ένας φορτιστής για όλες 
τις συσκευές: η Ευρώπη προστατεύει τους καταναλωτές 

Λιγότερη ταλαιπωρία και περισσότερη οικονομία για τους 
καταναλωτές, μικρότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον, 
ενθάρρυνση της τεχνολογικής καινοτομίας: όλοι κερδί-
ζουν από την τελική συμφωνία του ΕΚ με τα κράτη μέλη για 
την καθιέρωση του USB-C ως κοινό πρότυπο για τη φόρ-
τιση μικρών ηλεκτρονικών συσκευών έως το φθινόπωρο 
του 2024. Εξοικονόμηση έως 250 εκ. ευρώ από περιττές 
αγορές φορτιστών για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και 
έως 11.000 λιγότεροι τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων 
ετησίως εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν με τους νέους κανόνες. Το Κοινοβούλιο μεριμνά για νομοθεσίες προς όφελος 
των καταναλωτών και σε άλλες περιπτώσεις, όπως η έγκριση της δεκαετούς παράτασης των ευρωπαϊκών κανό-
νων περιαγωγής, χάρη στους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιούμε το κινητό μας τηλέφωνο χωρίς επιπλέον χρεώ-
σεις, όταν ταξιδεύουμε στην ΕΕ και σε Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία. Υπολογίζεται ότι από τον Ιούνιο του 2017 
περισσότεροι από 170 εκατ. πολίτες έχουν ήδη επωφεληθεί από τους κανόνες περιαγωγής κατά τη διάρκεια των τα-
ξιδιών τους στην Ευρώπη.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Συνομιλήσαμε με τους Έλληνες πολίτες που συμμετεί-
χαν στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Την επαφή τους με πολίτες από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ 
και τη συνειδητοποίηση πως μοιραζόμαστε πολλούς κοι-
νούς προβληματισμούς ξεχώρισαν οι Έλληνες που μίλησαν 
στην κάμερα του Γραφείου του ΕΚ αλλά και σε μίντια από 
όλη την Ελλάδα για την εμπειρία της συμμετοχής τους στη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Τα συμπεράσμα-
τα και τις προσδοκίες τους εξέθεσαν και σε Έλληνες ευρω-
βουλευτές και βουλευτές σε συζητήσεις που διοργάνωσε 
το Γραφείο, και άλλοι φορείς και μέσα ενημέρωσης με την      
 υποστήριξη του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα.

Γιορτάσαμε μαζί σας τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας σε 
Ελευσίνα και Ζάππειο

Πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις με επίκεντρο τον 
πολιτισμό και τη δημοκρατία στην Ευρώπη διοργανώσα-
με στην Ελευσίνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
για το 2023, και στο Ζάππειο Μέγαρο σε συνεργασία με 
την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελ-
λάδα, για να γιορτάσουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 
και την Ημέρα της Ευρώπης 2022. Στην Ελευσίνα, νέες και 
νέοι από κάθε σημείο της Αττικής παρακολούθησαν συζη-
τήσεις για τις βιώσιμες πόλεις, τη μετανάστευση, τον πολι-
τισμό, την καινοτομία και τη δημοκρατία, κινηματογραφικές προβολές και συναυλίες και περιηγήθηκαν σε εκθέσεις 
ζωγραφικής και πολιτιστικούς περιπάτους. Στο Ζάππειο περισσότεροι από 1100 επισκέπτες ενημερώθηκαν για πρω-
τοβουλίες και προγράμματα σχετικά με την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, σε συναντήσεις με πρεσβείες 
των κρατών μελών της ΕΕ, Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης και σχετικούς φορείς, σε μία μέρα με καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα με... ευρωπαϊκό αέρα.

Στηρίξαμε το Athens Pride, το Upfront Initiative και το 
Animasyros!

Το Athens Pride επανήλθε στους δρόμους της Αθήνας και 
το Γραφείο μας δεν θα μπορούσε να λείπει! Στο περίπτερό 
μας στην πλατεία Συντάγματος, ενημερώσαμε τους περα-
στικούς για τους τρόπους με τους οποίους το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στηρίζει σταθερά τα δικαιώματα και τις διεκ-
δικήσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και μοιράσαμε σχετικό 
υλικό και αξεσουάρ. 
Στηρίξαμε όμως και το πρώτο συνέδριο της πρωτοβουλίας 
Upfront που διεξήχθη τον Μάρτιο στη Στέγη του Ιδρύμα-
τος Ωνάση. Πλήθος ομιλητών που εκπροσωπούν μειονότητες της κοινωνίας των πολιτών, διαφορετικά εργασιακά 
περιβάλλοντα αλλά και κορυφαίους θεσμούς ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους, συζητώντας για τους περιορισμούς και 
τις διακρίσεις αλλά και πώς θα τα εξαλείψουμε. Και μας αρέσουν κάθε είδους προκλήσεις, αναδείξαμε τον νικητή του 
πρωτότυπου διαγωνισμού Animation Challenge που διοργανώσαμε μαζί με το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ Κι-
νουμένων Σχεδίων. Μετά από ομόφωνη απόφαση της κριτικής επιτροπής, το βραβείο έλαβε το σχέδιο United. Δη-
μήτρη Προύσαλη συγχαρητήρια! Ο διαγωνισμός αφορούσε στη δημιουργία storyboard και artwork ταινίας διάρκει-
ας έως 20 δευτερολέπτων, με αφορμή τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εκδώσαμε τον ειδικό επετειακό τόμο «40 Ελλάδα-ΕΕ: Πιο 
δυνατοί μαζί»

Η πανδημία μας επέτρεψε μόλις τον Απρίλιο να παρουσι-
άσουμε την ειδική επετειακή έκδοση που επιμεληθήκαμε 
κατά τη διάρκεια του 2021, για την 40ή επέτειο της ένταξης 
της Ελλάδας στην ΕΕ. Για πρώτη φορά από το ξέσπασμα 
της COVID-19, υποδεχτήκαμε δημοσιογράφους, ευρωβου-
λευτές και συνεργάτες για να μιλήσουμε για τον τόμο με τις 
33 δημοσιογραφικές μαρτυρίες που κατέγραψαν πώς άλ-
λαξε η δημόσια και ιδιωτική ζωή των Ελλήνων πολιτών ως 
αποτέλεσμα της ένταξης αυτής. Μεταξύ άλλων, μαθαίνου-

με για τις θεμελιώδεις αλλαγές στην αγροτική ζωή, την προστασία του περιβάλλοντος, τις επενδύσεις, την ψηφιακή 
τεχνολογία, την οικονομία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα φύλων, τη δημοκρατία και την καλλιέργεια της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας. Οι Θεσσαλονικείς σπεύσατε να εξαντλήσετε την έκδοση από τις πρώτες μέρες του 41ου Φε-
στιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπου επισκεφθήκατε το περίπτερό μας. Μπορείτε να ξεφυλλίσετε ηλεκτρονικά την 
έκδοση «40 Ελλάδα-ΕΕ: Πιο δυνατοί μαζί» ή να προμηθευτείτε ένα αντίτυπο από το Γραφείο μας, διαβάζοντας

Ταξιδέψαμε με Έλληνες δημιουργούς και influencers στο 
Στρασβούργο

Την ευκαιρία να δουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας του 
ΕΚ είχαν νέοι άνθρωποι, καθένας από τους οποίους κάνει 
τη δική του δημιουργική πορεία στο ελληνικό διαδίκτυο. 
Με πρωτοβουλία των Γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου σε Ελλάδα και Κύπρο οκτώ αγόρια και κορίτσια 
παρακολούθησαν στο Στρασβούργο τις εργασίες της ολο-
μέλειας και γνώρισαν το έργο και τις διαδικασίες λειτουρ-
γίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κατεξοχήν δη-
μοκρατικού θεσμού της ΕΕ. Συνομίλησαν με Έλληνες και 

Κύπριους ευρωβουλευτές, στελέχη του ΕΚ για το πώς αντιμετωπίζει ο θεσμός την παραπληροφόρηση, τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, την κλιματική αλλαγή, τις διακρίσεις εις βάρος γυναικών και μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, αλλά 
και πώς θα αξιοποιήσουμε τους νέους τρόπους επικοινωνίας με τους πολίτες. Δείτε την εμπειρία μέσα από τα δικά 
τους μάτια εδώ..

«Εκτεθήκαμε» στον Εθνικό Κήπο και τους Δελφούς

Με αφορμή τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην 
ΕΕ, το Γραφείο μας πραγματοποίησε την open-air έκθεση 
«40 χρόνια σε 40 λέξεις και... ένα γραμματόσημο!», με 
τα 40 ψηφιακά γραμματόσημα που γνωρίσατε μέσα από 
το EUseful newsletter, καθένα από τα οποία σε ακριβώς 40 
λέξεις διηγείται 40 γεγονότα - ορόσημα αλλά και λιγότερο 
γνωστά, από τις τέσσερις δεκαετίες που άλλαξαν τη χώρα. 
Πολίτες και επισκέπτες της Αθήνας είχαν την ευκαιρία να 
περιηγηθούν στην έκθεση στην περίφραξη του Εθνικού 
Κήπου, και στη συνέχεια στους Δελφούς, κατά τις ημέρες 
διεξαγωγής του 7ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών.

Συζητήσαμε για τα δικαιώματα των γυναικών, των ατόμων 
ΛΟΑΤΚΙ+, των νέων

Τον χρόνο που πέρασε λόγω των συνεχιζόμενων συνεπει-
ών της πανδημίας, του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και 
εξαιτίας πιέσεων στις δημοκρατικές κοινωνίες ανά τον κό-
σμο, παρατηρήθηκε αύξηση των περιστατικών ενδοσυ-
ντροφικής βίας κατά των γυναικών, οπισθοδρόμηση στις 
εργασιακές κατακτήσεις τους, αλλά και αύξηση διακρίσε-
ων κατά των μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και μια ανη-
συχητική διάχυση απαισιοδοξίας ανάμεσα στους νέους. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Γραφείο στην Ελλάδα στέ-
κονται σταθερά απέναντι σε κάθε μορφής διάκριση και 

αξιοποιούν τις Παγκόσμιες Ημέρες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα συγκεκριμένα θέματα. Μαζί με ξε-
χωριστούς συνεργάτες και φορείς, εμπλέξαμε ευρωβουλευτές, μέλη της κοινότητας mazi.eu και μέλη των εν λόγω 
ομάδων σε συζητήσεις για τις κυριότερες εξελίξεις και τη νομοθεσία που προωθεί το ΕΚ για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των γυναικών μετά την πανδημία, για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ισότιμου περιβάλλοντος για 
τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, και για τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις, αλλά και τις προσδοκίες των νέων στα νησιά.

Συμμετείχαμε σε σημαντικά αναπτυξιακά συνέδρια ανά 
την Ελλάδα 

Σε Δελφούς και Πάτρα βρεθήκαμε μαζί με Έλληνες και ξέ-
νους ευρωβουλευτές, συνεισφέροντας στον δημόσιο δι-
άλογο για τις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις και τις 
απαντήσεις που μπορεί να δώσει η Ευρώπη. Στο 7ο Οικονο-
μικό Φόρουμ Δελφών μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου συζήτησαν για την κατάσταση της Κοινοβουλευτικής 
Δημοκρατίας σήμερα, την κλιματική κρίση, την ενίσχυση 
των Εθνικών Συστημάτων Υγείας, τον ανταγωνισμό στα 
ψηφιακά οικοσυστήματα και την ενδυνάμωση της πολιτι-

κής συμμετοχής των γυναικών. Στην Πάτρα, στο 10ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης οι ευρωβουλευτές συμ-
μετείχαν στην ενότητα που συνδιοργανώσαμε με το ΕΛΙΑΜΕΠ για τη «Μεσογειακή διάσταση της ΕΕ: Προτάσεις για 
το μέλλον». Μηχανισμός Ανάκαμψης, πράσινη μετάβαση, γεωπολιτική και μετανάστευση προκάλεσαν «ζωντανές» 
συζητήσεις μεταξύ ευρωβουλευτών, ακαδημαϊκών και δημοσιογράφων. Στο Συνέδριο είχαμε τη χαρά να υποδεχτού-
με δημοσιογράφους από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και να τους ξεναγήσουμε σε σημαντικά έργα για την ανάπτυ-
ξη της περιοχής που φέρουν ευρωπαϊκή σφραγίδα.

Ξαναγίναμε για μία ώρα πωλητές του περιοδικού «Σχεδία» 

Μετά από δύο χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας, η 
δράση «Πωλητής για μία ώρα» του περιοδικού δρόμου  
«Σχεδία» επέστρεψε στους δρόμους της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης με την ενεργή συμμετοχή και του Γραφεί-
ου του ΕΚ στην Ελλάδα. Εργαζόμενοι, εθελοντές από το δί-
κτυο mazi.eu και πολίτες που συμμετείχαν στη Διάσκεψη 
για το Μέλλον της Ευρώπης φορέσαμε το χαρακτηριστι-
κό κόκκινο γιλέκο των πωλητών του περιοδικού «Σχεδία», 
πουλήσαμε περιοδικά για να στηρίξουμε τη Σχεδία και ενη-
μερώσαμε τους περαστικούς στην πλατεία Συντάγματος 

για τη στόχευση των κοινωνικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ταυτί-
ζεται με δράσεις φορέων όπως η «Σχεδία», αφού προωθούν όχι απλώς την οικονομική ενίσχυση αστέγων, ανέργων 
και άλλων οικονομικά ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, αλλά και τη σταδιακή επανένταξή τους στην κοινωνία και την 
αγορά εργασίας, με την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην άρση των κοινωνικών αποκλεισμών.

Σταθήκαμε απέναντι στην παραπληροφόρηση με ευρω-
βουλευτές και... αναπάντεχους καλεσμένους

Με αφορμή την ολοκλήρωση της έρευνας του ΕΚ σχετι-
κά με τους τρόπους με τους οποίους κακόβουλες ξένες δυ-
νάμεις χειραγωγούν την πληροφόρηση και παρεμβαίνουν 
στο εσωτερικό της ΕΕ, με σκοπό να υπονομεύσουν τις δη-
μοκρατικές της διαδικασίες, διοργανώσαμε δημοσιογρα-
φικό briefing με θέμα την υπεράσπιση της δημοκρατίας 
στην ΕΕ από ξένες παρεμβάσεις. Τα fake news και πώς μπο-
ρούν να πλήξουν την ελευθερία του λόγου είναι ένα θέμα 
που δεν απασχολεί μόνο τους ειδικούς. Φώτης Σεργουλό-
πουλος και Άλεξ Κάβδας σε εναλλασσόμενους ρόλους ρώτησαν ευρωβουλευτές για τη στρατηγική της ΕΕ ενάντια 
στις μάχη της προπαγάνδας και την διαστρέβλωση των πληροφοριών αλλά απάντησαν και σε ερωτήσεις για τις δι-
κές τους εμπειρίες είτε ως θύματα είτε ως αποδέκτες ψευδών ειδήσεων.

Το EUseful πάει διακοπές και εσείς... στο Democracy Event 
στις Βρυξέλλες!

Σε ενδιαφέρουν τα θέματα που απασχολούν τις νέες και 
τους νέους; Είσαι 18 έως 30 ετών και μένεις στην Ελλά-
δα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ; Σε ενδιαφέρουν τα θέ-
ματα που απασχολούν τις νέες και τους νέους; Είσαι μέλος 
του mazi.euq; Θες να φέρεις και άλλους φίλους στη μεγα-
λύτερη κοινότητα εθελοντών στην Ευρώπη; Εάν ναι, τότε 
μπορεί να γίνεις ένας από τους τρεις τυχερούς που θα πα-
ρακολουθήσουν από κοντά το Democracy Event στις Βρυ-
ξέλλες, το οποίο διοργανώνουν από κοινού το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας στις 28 - 29 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή έως τις 4 Σεπτεμ-
βρίου και αν δεν είσαι ακόμα μέλος του mazi.eu, τώρα είναι η ευκαιρία να γίνεις!

Το εξάμηνο του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Διαφορετικότητα, αλληλεγγύη, δημιουργικότητα, καινοτομία, ανάπτυξη

Πλούσιο από δραστηριότητες ήταν το ημερολόγιο του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα για το πρώτο μισό  
του τρέχοντος έτους, με εκθέσεις, συνέδρια, συζητήσεις με ευρωβουλευτές, αλλά και Διάσκεψη  

για το Μέλλον της Ευρώπης, animation challenge και ...influencers! 
Ελάτε να δούμε τι κάναμε αυτούς τους μήνες, αλλά και ένα μικρό δείγμα από όσα ετοιμάζουμε για τους επομένους.

Social Media Corner
Tο post που ξεχώρισαν στη σελίδα μας στο Facebook

και το Instagram
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Καλό καλοκαίρι και ραντεβού τον Σεπτέμβρη  
με περισσότερο EUseful!

Mαρτίου
Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων της Τρομοκρατίας1111

Στιγμή στον χρόνο

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα της Τρομοκρατίας, θεσπίστηκε μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις στη 

Μαδρίτη το 2004. Τα τελευταία χρόνια οι τρομοκρατικές ενέργειες που σημειώθηκαν σε ευρωπαϊκό έδαφος  

είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πάνω από 750 ανθρώπων. Παράλληλα έχουν ενισχυθεί τόσο οι μηχανισμοί 

αποτροπής όσο και οι ποινές σε βάρος των δραστών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψηφίσματά του έχει  

υποστηρίξει την εφαρμογή οδηγιών για τη στήριξη των θυμάτων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. 

Επιπλέον, έχει κατ’ επανάληψη καλέσει την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα συντονιστικό κέντρο για τα θύματα 

της τρομοκρατίας το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της ΕΕ.
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