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Έλληνες ευρωβουλευτές καταθέτουν τη δική τους μαρτυρία στη δεύτερη εκπομπή 
της σειράς «#40ΕλλάδαΕΕ - Πιο δυνατοί μαζί», μια παραγωγή του Γραφείου του ΕΚ 
στην Ελλάδα. «Η επέτειος των 200 ετών από την επανάσταση του 1821 και των 40 
ετών από την ένταξη στην ΕΟΚ φαίνονται αταίριαστες, αλλά έχουν τόσα κοινά» 
παρατηρεί ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος.  «Σε αυτά τα 40 χρόνια, υιοθετήσαμε 
οριστικά και αμετάκλητα μεθόδους στις οποίες προσβλέπαμε τα προηγούμενα 160 
χρόνια» συμπληρώνει ο Πέτρος Κόκκαλης. «Η ένταξη στην ΕΟΚ μας έβγαλε από την 
βαλκανική υστέρηση» σχολιάζει ο Γιώργος Κύρτσος. «Φύγαμε από την νοοτροπία 
ενός μικρού χωριού και άνοιξαν οι ορίζοντές μας», αναφέρει ο Στέλιος Κούλογλου. 
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40 χρόνια σε μορφή
«γραμματοσήμων»!
Μπορούν να χωρέσουν στα σύγχρονα γραμματόσημα τέσσερις
δεκαετίες ιστορίας; Κάθε βδομάδα, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, παρουσιάζει τους σημαντικότερους 
σταθμούς, αλλά και λιγότερο γνωστές στιγμές των 40 χρόνων από την 
ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, μέσα από μία ιδιαίτερη 
ενότητα που συμπυκνώνει με τη μορφή ψηφιακών γραμματοσήμων 
και 40 ακριβώς λέξεις τα σημαντικότερα γεγονότα από την ιστορική 
υπογραφή του 1981 μέχρι σήμερα. Δείτε τα όλα εδώ. 

Αναρωτηθήκατε ποτέ 
πώς ακριβώς λειτουργεί η 
Ολομέλεια; 
Ποιος είναι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες 
του κάθε οργάνου και προσώπου που 
εμπλέκεται στη λειτουργία της 
ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου; Πώς οργανώνονται οι 
συζητήσεις και οι ψηφοφορίες; Ποιες 
συνεδριάσεις γίνονται στις Βρυξέλλες, 
ποιες στο Στρασβούργο και πώς 
κατανέμονται οι θέσεις στα δύο 
ημικύκλια; Πόσες ώρες κάθε χρόνο 
περνούν οι ευρωβουλευτές σε 
συνόδους της ολομέλειας; Βρείτε εδώ 
πληροφορίες, στατιστικά αλλά και 
διαδραστικές εικόνες που θα λύσουν 
όλες τις απορίες σας! 

Καλωσήλθατε στην 
Τουιτερούπολη του ΕΚ 
Αν δυσκολεύεστε να 
προσανατολιστείτε,προσπαθώντας να 
περιηγηθείτε στους πολλούς και 
χρήσιμους επίσημους λογαριασμούς 
του ΕΚ στο twitter, έχουμε τη λύση για 
εσάς: ένα διαδραστικό γράφημα της 
Τουιτερούπολης του ΕΚ, το οποίο 
σχεδιάστηκε όπως οι χάρτες των μέσων 
μαζικής μεταφοράς: κάθε γραμμή έχει 
διαφορετικό χρώμα και αντιστοιχεί σε 
ξεχωριστές κατηγορίες (επιτροπές, τα 
νέα στην γλώσσα σου, μέσα 
ενημέρωσης και υπηρεσίες κ.α.) ενώ 
μπορείτε να κατέβετε σε όποιον σταθμό 
θέλετε: επόμενη στάση, @EP_trends.

Τελικά, ποιες είναι οι 
αρμοδιότητες της ΕΕ; 
Σε αυτό το video, δείτε ποιες εξουσίες 
έχουν εκχωρήσει τα κράτη-μέλη στα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μάθετε σε ποιους τομείς η ΕΕ 
λειτουργεί από κοινού με τις χώρες 
και τέλος,  ποια είναι τα θέματα τα 
οποία χειρίζονται αποκλειστικά τα 
κράτη και στα οποία η ΕΕ προσφέρει 
συντονισμό και στήριξη. 
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Ο πιο γρήγορος τρόπος 
για να ενημερωθείτε 
Για καθημερινή, σύντομη και έγκαιρη 
ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά θέματα,  
είστε στο σωστό μέρος. Εδώ, έχετε 
πρόσβαση σε δελτία ειδήσεων που 
παράγονται στις επίσημες γλώσσες 
της ΕΕ καθημερινά, σχετικά με την 
επικαιρότητα των δράσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλες οι 
πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρετε, 
μέσα σε δύο μόλις λεπτά. 

Την ερχόμενη εβδομάδα δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συνεδριάσεις επιτροπών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τις υπηρεσίες 
του ΕΚ! 

Το Γραφείο φέτος συντονίζει μεγάλο αριθμό δράσεων με αφορμή τη συμπλήρωση 40 
χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Δείτε μερικά 
πρόσφατα highlights.

#40ΕλλάδαΕΕ: Βλέπουμε τον κόσμο αλλιώς

Όταν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έσβησε τα 
φώτα του 
Το βράδυ της 27ης Μαρτίου και για μία 
ώρα, όλα τα κτίρια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου έσβησαν τα φώτα 
τους, συμμετέχοντας στην Ώρα της 
Γης, μια παγκόσμια περιβαλλοντική 
προσπάθεια για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής. Για πρώτη φορά, 
στην πρωτοβουλία, μαζί με το ΕΚ, 
συμμετείχαν και εθνικά κοινοβούλια 
από 18 ευρωπαϊκές χώρες! «Η 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
δεν είναι επιλογή, αλλά χρέος μας προς 
τις επόμενες γενιές» σχολίασε ο 
πρόεδρος του ΕΚ, David Sassoli. 

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην 
πορεία της Ελλάδας προς 
την ένταξη 
Μάθετε περισσότερα για τον ρόλο του 
ΕΚ στην ένταξη της χώρας μας στην 
ευρωπαϊκή οικογένεια: Η Ελλάδα ήταν 
η πρώτη χώρα που μπήκε σε ενταξιακή 
διαδικασία με τόσο πρόσφατη την 
μετάβαση από ένα αυταρχικό καθεστώς 
(1967-1974) σε δημοκρατικό πολιτικό 
σύστημα (κοινοβουλευτική 
δημοκρατία).Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στην επιτήρηση των δημοκρατικών 
διαδικασιών στην Ελλάδα, ως απόλυτο 
προαπαιτούμενο της ένταξης, χτίζοντας 
ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα, οι οποίοι 
κρατούν έως σήμερα. 

Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 1984 οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
Δανίας προσέρχονται στις κάλπες για τις δεύτερες Ευρωπαϊκές Εκλογές. 
Ακολουθούν την Κυριακή 17 Ιουνίου οι υπόλοιπες 8 χώρες της ΕΟΚ, με την 
Ελλάδα να εκλέγει 24 νέους ευρωβουλευτές.

«Είναι η κατάλληλη στιγμή να σκεφτούμε τι καταφέραμε 
και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα»

«Η Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης»
(Από τα ΜΟΠ στο ΕΣΠΑ)
Παρακολουθήστε το πάνελ που συντόνισε ο επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην 
Ελλάδα, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, στο πλαίσιο του διαδικτυακού συμποσίου 
για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ που συνδιοργάνωσαν το 
Europe Direct Βορείου Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Οι καθηγητές Ναπολέων Μαραβέγιας 
και Παναγιώτης Γρηγορίου, ο Αλέκος Κρητικός (πρ. Στέλεχος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ειδικός σύμβουλος ΕΛΙΑΜΕΠ) και η Διεθνολόγος Ελευθερία Φτακλάκη 
εξήγησαν πώς η συμμετοχή της Ελλάδας  στην ευρωπαϊκή οικογένεια άλλαξε την 
αναπτυξιακή τροχιά της χώρας. 

Στο πλαίσιο της νέας σειράς podcast του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, για τα 40 χρόνια της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ο επικεφαλής του Γραφείου, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, συνομιλεί με την 
εθελόντρια του δικτύου mazi.eu Σοφία Μαγοπούλου. Ποια είναι τα σημαντικά 
ευρωπαϊκά ραντεβού που έχουμε να περιμένουμε για το 2021; Τι σχεδιάζει το 
Γραφείο για την φετινή, επετειακή χρονιά; Πώς θα συμβάλλουν οι εθελοντές και ποια 
θα είναι η συμμετοχή τους στην Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης; 
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