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Πρόλογος 
 

 

 

 

 

Φίλες και φίλοι, 
 

Για το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, το 2019 υπήρξε ένα 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον έτος. Μια σημαντική προεκλογική χρονιά, μιας και τους 
πρώτους πέντε μήνες του έτους κορυφώσαμε τις δράσεις μας στο πλαίσιο της 
θεσμικής εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) ενόψει των 
Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου, ενώ την περίοδο αμέσως μετά τις εκλογές η 
στόχευση μας επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των νέων μελών του ΕΚ, καθώς 
και των πολιτικών προτεραιοτήτων του νεοεκλεγέντος Σώματος προς τους 
Κύπριους πολίτες, όπως και προς τους ευρωπαίους πολίτες, που διαμένουν στην 
Κύπρο. Αναντίλεκτα, η εκλογή από το ΕΚ της νέας Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, καθώς και η όλη διαδικασία των κοινοβουλευτικών ακροάσεων για την 
έγκριση των νέων μελών του Κολλεγίου της Επιτροπής, βρέθηκαν στην καρδιά της 
επικοινωνιακής μας δράσης, σχεδόν μέχρι το τέλος του έτους.  
 
Η ετήσια έκθεση για το 2019 που κρατάτε στα χέρια σας, στοχεύει στη συνοπτική 
παρουσίαση των πιο σημαντικών δραστηριοτήτων του Γραφείου μας. Αποτελεί τον 
απολογισμό της δράσης μας, στο πλαίσιο και των αρχών της λογοδοσίας και της 
διαφάνειας που διέπουν, άλλωστε, συνολικά το ΕΚ.  
 
Το ΕΚ αποτελεί κυριολεκτικά την κορωνίδα έκφρασης της βούλησης των 
Ευρωπαίων πολιτών και είναι φυσιολογικό να αποδίδουμε στην ετήσια έκθεση μας 
ύψιστη σημασία στις δράσεις που σχετίζονται με τις Eυρωεκλογές, που 
διεξήχθησαν, ως γνωστόν, μεταξύ 23 και 26 Μαΐου 2019 σε όλα τα κράτη μέλη της 
Ένωσης. Στο πλαίσιο της θεσμικής εκστρατείας του ΕΚ για τις Ευρωεκλογές, το 
Γραφείο μας από την αρχή του έτους προσάρμοσε όλες τις δράσεις του 
στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των Κυπρίων και ευρωπαίων πολιτών που 
ζουν στην Κύπρο, γύρω από τη σημασία των εκλογών και τελικά για την 
αναγκαιότητα συμμετοχής -ει δυνατόν- όλων των πολιτών στη ψηφοφορία. «Αυτή 
τη φορά ψηφίζω». Αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα της θεσμικής μας εκστρατείας 
για τις ευρωεκλογές και είμαι πραγματικά περήφανος για το γεγονός πως 
καταφέραμε μέσα και από επιτυχημένες συνέργειες του Γραφείου μας πρωτίστως, 
με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, με κυβερνητικά 
τμήματα, καθώς και με ΜΚΟ και φορείς της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών, να 
περάσουμε το μήνυμα ευρύτερα στους πολίτες-ψηφοφόρους πως, «αυτή τη φορά 
δεν αρκεί να ελπίζουμε για ένα καλύτερο μέλλον: αυτή τη φορά πρέπει όλοι να 
αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Διότι, όταν όλοι ψηφίζουν όλοι κερδίζουν»! 
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Δεν έχω καμία αμφιβολία πως το Γραφείο του ΕΚ στην Κύπρο δε θα μπορούσε να 
υλοποιήσει τις πολυσχιδείς του δράσεις, χωρίς τον υψηλό επαγγελματισμό και την 
αφοσίωση των συναδέλφων μου, στους οποίους εκφράζω θερμώς την 
ευγνωμοσύνη μου. Ειλικρινείς ευχαριστίες απευθύνω και προς τους θεσμικούς και 
κοινωνικούς μας εταίρους (stakeholders) και ειδικά προς το δημοσιογραφικό κόσμο 
για την πολύτιμη συνεργασία τους στην προβολή των στόχων που θέσαμε το 2019. 
Το Γραφείο μας αποδίδει ύψιστη σημασία στη στενή συνεργασία με τους 
δημοσιογράφους της Κύπρου, μέσω των οποίων διοχετεύεται προς τους πολίτες η 
απαραίτητη ενημέρωση για τις συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνουν χώρα 
στο ΕΚ, τόσο στις Βρυξέλλες, όσο και στο Στρασβούργο. 
 
Ιδιαιτέρως, οφείλω να εκφράσω ειλικρινώς τις ευχαριστίες μου προς τον Πρόεδρο 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και προς τη διευθυντική ομάδα της Βουλής 
για την αμέριστη στήριξη που λάβαμε στην υλοποίηση σημαντικών δράσεων, 
ακόμη και εντός της αίθουσας της ολομέλειας της Βουλής. Εκ των πραγμάτων, η 
Βουλή των Αντιπροσώπων αποτελεί για εμάς τον κύριο θεσμικό μας συνομιλητή. 
 
Περαιτέρω, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Υπουργό Παιδείας, Νεολαίας, 
Αθλητισμού και Πολιτισμού καθώς και τους συνεργάτες του, οι οποίοι διευκόλυναν 
σε πολύ μεγάλο βαθμό την αποστολή μας εντός των σχολείων της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, για παρουσίαση του έργου και του 
καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζει το ΕΚ συνολικά στο θεσμικό οικοδόμημα 
της ΕΕ. Κύρια επιδίωξή μας είναι η εμπέδωση από τους μαθητές και τις μαθήτριες 
πως η ΕΕ είναι πέραν και πάνω από όλα ένα σχέδιο (project) ειρήνης και 
διασφάλισης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξάλλου, η πολύ στενή 
και αδιάλειπτη συνεργασία μας με το Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού 
και Πολιτισμού αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την επιτυχή 
υλοποίηση του ρηξικέλευθου προγράμματος του ΕΚ υπό την επωνυμία «Σχολείο-
Πρεσβευτής του ΕΚ», που για τέταρτη σχολική χρονιά υλοποιείται με εξαιρετικά 
αποτελέσματα σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης. Για τη σχολική χρονιά 2018-2019 
ολοκλήρωσαν με επιτυχία αυτό το ιδιαίτερα πετυχημένο πρόγραμμα του ΕΚ 28 
σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές, που καλύπτουν 
γεωγραφικά όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου.  
 
Αναμφίβολα, ο ρόλος και η στήριξη που λαμβάνουμε από τους Κύπριους 
Ευρωβουλευτές αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή εκπλήρωση της 
αποστολής του Γραφείου μας. Ευχαριστώ από καρδιάς και τους έξι Κύπριους 
Ευρωβουλευτές της προηγούμενης θητείας, αλλά και τους τρεις νεοεκλεγέντες 
Ευρωβουλευτές για την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή τους τόσο προς 
εμένα, όσο και προς τους συναδέλφους μου στο Γραφείο του ΕΚ στην Κύπρο. 
Χωρίς τη δική τους αποφασιστικής σημασίας συμβολή, το δικό μας έργο θα ήταν 
σαφώς ποιοτικά κατώτερο. Οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές είναι οι Πρεσβευτές του 
Γραφείου μας και δίχως άλλο, βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. 
 
 
Αντρέας ΚΕΤΤΗΣ 
Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο 
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Ημερολόγιο των κύριων 

δράσεων μας για το 2019 
 

25 Ιανουαρίου 2019 

Θεσμική προεκλογική εκστρατεία - Διάλογος με τη ΓΔ Εκπαίδευσης, Νεολαίας, 

Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Θέμιδα Χριστοφίδου 

 
28 Ιανουαρίου 2019  
Θεσμική προεκλογική εκστρατεία - Διάλογος με τον Επίτροπο Jyrki Katainen 
 
2 Φεβρουαρίου 2019  

Σεμινάριο για τις Ευρωεκλογές στο Πισσούρι 
 
4 Φεβρουαρίου 2019  

Θεσμική προεκλογική εκστρατεία - Διάλογος με τον Επίτροπο Χρίστο Στυλιανίδη 
 
9 Φεβρουαρίου 2019  
Θεσμική προεκλογική εκστρατεία στη Λεμεσό 
 
12 Φεβρουαρίου 2019  
Θεσμική προεκλογική εκστρατεία σε δικοινοτική εκδήλωση με ηγέτες κομμάτων 
 
16, 19, 22, 23 & 28 Φεβρουαρίου 2019 
Θεσμική προεκλογική εκστρατεία σε Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο και Λευκωσία 
 
27 Φεβρουαρίου 2019  
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς στις Βρυξέλλες  
 
1 Μαρτίου 2019  
Θεσμική Προεκλογική εκστρατεία - Διάλογος με τον Επικεφαλής Εκπρόσωπο 
Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά 
 
5 Μαρτίου 2019  
Θεσμική προεκλογική εκστρατεία στη Λευκωσία 
 
8 Μαρτίου 2019 (Λευκωσία) 
Τηλεοπτική συζήτηση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 
 
14 Μαρτίου 2019 
Θεσμική προεκλογική εκστρατεία στη Λευκωσία 
 
20 Μαρτίου 2019 
Η ισχύς των γυναικών στην πολιτική  
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21 Μαρτίου 2019 
Θεσμική προεκλογική εκστρατεία - Διάλογος με τον Επίτροπο Δημήτρη 
Αβραμόπουλο 
 
22 Μαρτίου 2019  
Σεμινάριο για τις εκλογές με Ε/κ και Τ/κ δημοσιογράφους  
 
3 Απριλίου 2019  
Σεμινάριο για τις εκλογές με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
 
4 Απριλίου 2019 
Σεμινάριο για τις Ευρωεκλογές στις Βρυξέλλες 
 
7 Απριλίου 2019 
Γιορτάζοντας την Ημέρα της Ευρώπης στη Λάρνακα 
 
12 Απριλίου 2019 
Θεσμική προεκλογική εκστρατεία στην εκδήλωση «Η Ευρώπη Σώζει Ζωές» 
 
22 Απριλίου Cyprus  
Παρουσίαση της Εκστρατείας: Δημοκρατία της Ισότητας 
 
24 Απριλίου 2019  
Παρουσίαση Ευρωβαρόμετρου και του βίντεο «Διάλεξε το μέλλον σου» 
 
29 Απριλίου 2019 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νέων 
 
4 Μαΐου 2019 
Γιορτάζοντας την Ημέρα της Ευρώπης στη Λευκωσία 
 
9 Μαΐου 2019 
Παρουσίαση προεκλογικού σποτ με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών 
 
9 Μαΐου 2019 
Θεσμική προεκλογική εκστρατεία στη Λευκωσία 
 
11 Μαΐου 2019 
Γιορτάζοντας την Ημέρα της Ευρώπης στη Λεμεσό 
 
11 Μαΐου 2019 
Γιορτάζοντας την Ημέρα της Ευρώπης στη Λευκωσία 
 
13 Μαΐου 2019 
Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών 
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26 Μαΐου 2019 
Η νύχτα των εκλογών 
 
21 Ιουνίου 2019 
Τελετή ολοκλήρωσης προγράμματος «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου» 
 
25&26 Ιουλίου 2019  
Η εκπαίδευση στην υπηρεσία της ειρήνης 
 
16-22 Σεπτεμβρίου  2019 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 
 
26 Σεπτεμβρίου 2019 
«Μαζί για την Ευρωπαϊκή Ένωση» - Λεμεσός 
 
28 Σεπτεμβρίου 2019 
«Μαζί για την Ευρωπαϊκή Ένωση» - Φεστιβάλ Νέων 
 
3 Οκτωβρίου 2019 
Ευρωπαϊκή Μέρα Μνήμης και Φιλοξενίας 
 
9 Οκτωβρίου 2019  
Έναρξη προγράμματος «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» για 
τη σχολική χρονιά 2019-2020 
 
8 Νοεμβρίου 2019 
Πρόγευμα Εργασίας με τον Ευρωβουλευτή Κώστα ΜΑΥΡΙΔΗ (Σ&Δ) 
 
19-21 Νοεμβρίου 2019 
Προβολές Ταινιών για το Βραβείο LUX 
 
3 Δεκεμβρίου 2019 
Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τους εθελοντές της 
καμπάνιας «μαζί.eu.» 
 
13 Δεκεμβρίου 2019 
Τηλεοπτική συζήτηση για το Βραβείο Ζαχάρωφ 
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Θεσμική εκστρατεία για τις 

ευρωπαϊκές εκλογές 2019  

 

 

 
Με αρκετές πολυ-επίπεδες μεθόδους 
και πρωτοποριακές προσεγγίσεις 
επιχείρησε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, αλλά και τα Γραφεία του 
στα κράτη μέλη, να ξεδιπλώσουν και 
να εφαρμόσουν τη θεσμική εκστρατεία 
ενόψει των Ευρωεκλογών της 26ης 
Μαΐου του 2019. 
 
Κεντρικός βραχίονας της εκστρατείας 
αυτής ήταν η καινοτόμος διαδικτυακή 
πλατφόρμα «αυτητηφοραψηφιζω.eu», 
μέσω της οποίας τόσο η προεκλογική 
ενημερωτική δράση, όσο και η 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης για 
αύξηση της συμμετοχής στις εκλογές, 
μετακυλίσθηκε και στους ώμους των 
ενδιαφερόμενων πολιτών.  
 
Με αυτή τη διαδικτυακή πλατφόρμα  
δημιουργήθηκε πανευρωπαϊκά ένα 
σώμα εθελοντών και υποστηρικτών 
της εκστρατείας. Ο καθένας από 
αυτούς τους πολίτες εργάστηκε για 
τον κοινό στόχο της αύξησης της 
προσέλευσης στις κάλπες, 
εγγράφοντας στην πλατφόρμα άλλους 
ενδιαφερόμενους πολίτες, οι οποίοι με 
τη σειρά τους προσπαθούσαν να 
πράξουν το ίδιο. 
 
Το Γραφείο του ΕΚ στην Κύπρο 
κατάφερε -με τη συνδρομή των δικών 
του υποστηρικτών και εθελοντών- να 

εγγράψει περίπου 10.700 πολίτες σε 
αυτή την πλατφόρμα, 
καταλαμβάνοντας τη δέκατη θέση 
πανευρωπαϊκά και έχοντας απέναντι 
του χώρες με πολλαπλάσιους 
πληθυσμούς. Αναλογικά με τον 
πληθυσμό, δε θα ήταν υπερβολή να 
ειπωθεί ότι η Κύπρος κατέκτησε την 
πρωτιά.  
 
Συνολικά, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
εγγράφηκαν στην εν λόγω πλατφόρμα 
πάνω από 300.000 πολίτες, με 
αρκετούς από αυτούς να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για 
διοργάνωση δικών τους εκδηλώσεων 
και ενημερωτικών δράσεων σχετικά 
με τις Ευρωεκλογές. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι από το σύνολο των 
εγγραφέντων Κύπριων πολιτών στην 
πλατφόρμα, οι 200 δήλωσαν 
εθελοντές αναλαμβάνοντας με αυτόν 
τον τρόπο πιο ενεργό ρόλο στη 
θεσμική εκστρατεία του ΕΚ. 
 
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει 
σε πρωτοβουλίες εθελοντών στην 
Κύπρο, οι οποίοι σχεδίασαν και 
διοργάνωσαν δικές τους ενημερωτικές 
εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων 
εκστρατεία ενημέρωσης από πόρτα 
σε πόρτα, σε πλατείες, εμπορικά 
κέντρα και ιδιωτικές επιχειρήσεις.  
 

Δράσεις του Γραφείου 
του ΕΚ στην Κύπρο 
_______________________ 



________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

12 

 

Το Γραφείο του ΕΚ βρέθηκε από την 
αρχή σε συντονιστικό ρόλο, 
προμηθεύοντας τους εθελοντές με 
υλικό ενημέρωσης και τους εθελοντές 
γρήγορα να «οικειοποιούνται» την 
προσπάθεια, βάζοντας ο καθένας το 

δικό του προσωπικό στίγμα. Ένα 
μεγάλο «ευχαριστώ», λοιπόν, σε 
όλους αυτούς τους υποστηρικτές και 
εθελοντές, για την καθοριστική τους 
συμβολή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Γραφείο του ΕΚ, μαζί με σχολείο που 
συμμετείχε στο πρόγραμμα Πρεσβευτής του ΕΚ, 
ενημέρωσαν το κοινό για τις Ευρωεκλογές στην 
πλατεία Ερμού στο κέντρο της Λάρνακας. 
Φυλλάδια και πλούσιο υλικό ενημέρωσης 
διανεμήθηκε σε εκατοντάδες πολίτες. 
(02/02/2019) 

Οι μαθητές μετέφεραν την εκστρατεία και στις 
καφετέριες στην πλατεία Ερμού της Λάρνακας. 
Ανάμεσα στους πολίτες που έτυχαν ενημέρωσης 
και ο Δήμαρχος της πόλης, Ανδρέας Βύρας. 
(02/02/2019) 

Δυο εθελοντές της εκστρατείας διοργάνωσαν με 
τη στήριξη του Γραφείου του ΕΚ και του EDIC 
Λεμεσού, πολύωρη ενημέρωση στο προαύλιο 
του πανεπιστημίου ΤΕΠΑΚ. (19/02/2019) 

Στο ΤΕΠΑΚ προσέτρεξαν για στήριξη και 
μαθητές σχολείου που συμμετείχε στο 
πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής του ΕΚ». 
Οι μαθητές έβαλαν με ενθουσιασμό τη δική του 
πινελιά στην εκστρατεία, καλώντας τους 
πολίτες να διαλέξουν το μέλλον τους. 
(19/02/2019) 
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Σχολείο της Πάφου που συμμετείχε στο 
πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής του ΕΚ», 
διοργάνωσε εκστρατεία ενημέρωσης για τις 
Ευρωεκλογές στο εμπορικό κέντρο της πόλης. 
(23/02/2019) 

Με τη στήριξη του Γραφείου του ΕΚ, οι μαθητές 
διένειμαν υλικό και έστειλαν το σύνθημα για 
μαζική συμμετοχή στις κάλπες. (23/02/2019) 

Ημερίδα ενημέρωσης σε φοιτητές του 
Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε το Γραφείο του 
ΕΚ. Φυσικά, αρκετοί από τους φοιτητές εγγράφηκαν 
στην πλατφόρμα αυτήτηφοραψηφίζω.eu. 
(28/02/2019) 

Το ιδιωτικό σχολείο ΦΟΡΟΥΜ που συμμετείχε 
στο πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής του 
ΕΚ», μαζί με εκστρατεία ενημέρωσης, έστησε 
και γιγάντιο «ζωντανό» κορεό στα χρώματα 
της ΕΕ. (05/03/2019) 
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Η προσπάθεια ευαισθητοποίησης των 
πολιτών για μαζική συμμετοχή στις 
κάλπες, ήταν βεβαίως και διαθεσμική. 
Σε όλα τα κράτη μέλη τα Γραφεία του 
ΕΚ βρήκαν αρωγούς και 
συνοδοιπόρους τους τις κατά τόπους 
Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Το ίδιο έγινε και στην 
Κύπρο. Σε αυτό το πλαίσιο, ήταν 
πολλές οι κοινές δράσεις του 
Γραφείου του ΕΚ και της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ενώ, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η Αντιπροσωπεία της  

 
Επιτροπής φιλοξένησε σε δικές της 
εκδηλώσεις γωνιές ενημέρωσης για 
τις Ευρωεκλογές και εγγραφής νέων 
μελών στην πλατφόρμα 
«αυτητηφοραψηφιζω.eu». Πολύτιμη 
ήταν και η συμβολή των τριών 
Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
της Κύπρου, τα οποία με το πλούσιο 
δίκτυο συνεργατών τους, αλλά και την 
απρόσκοπτη προσβασιμότητα τους 
σε ομάδες πολιτών, διευκόλυναν και 
διεύρυναν περαιτέρω τη διάχυση της 
πληροφόρησης. 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Διαθεσμική εκστρατεία 
_______________________ 

Ενημέρωση συμμετεχόντων στο 
Διάλογο με τους Πολίτες, που 
διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Κύπρο με τον Επίτροπο 
Jyrki Katainen. (28/01/2019) 

Εκστρατεία ενημέρωσης για τις 
Ευρωεκλογές «έτρεξε» το Γραφείο 
του ΕΚ στην Κύπρο λίγο πριν την 
έναρξη ανοικτού διαλόγου με τους 
πολίτες που διοργάνωσε στη 
Λευκωσία η Αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Κύπρο, με θέμα «Ποια Ευρώπη 
θέλουμε;» και κεντρική ομιλήτρια τη 
Γενική Διευθύντρια της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα 
Εκπαίδευσης, Νεολαίας, 
Αθλητισμού και Πολιτισμού Θέμιδα 
Χριστοφίδου. (25/01/2019)   
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Φυλλάδια για τις Ευρωεκλογές και 
πληροφορίες για εγγραφή στην 
πλατφόρμα αυτητηφοραψηφιζω.eu, 
διανεμήθηκαν σε εκδήλωση που 
διοργάνωσε το EDIC της Λάρνακας. 
(16/02/2019) 

Πλήρως εξοπλισμένο «περίπτερο» 
για τις Ευρωεκλογές περίμενε όσους 
προσήλθαν να ακούσουν τον 
Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο σε 
Διάλογο με τους Πολίτες, που 
διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Κύπρο. (21/03/2019) 

Η διαδραστική έκθεση «Η Ευρώπη 
Σώζει Ζωές»’, που στήθηκε για μια 
βδομάδα στο Σπίτι της ΕΕ στη 
Λευκωσία, τράβηξε το ενδιαφέρον 
εκατοντάδων πολιτών, καθώς και 
των ΜΜΕ. Η έκθεση πλαισιώθηκε, 
επίσης, από σημείο πληροφόρησης 
για τις Ευρωεκλογές. (12/04/2019) 
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Η ενημέρωση για τη δράση 
της ΕΕ έγινε από τον 
εκπρόσωπο Τύπου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Μαργαρίτη Σχοινά. Το 
Γραφείο του ΕΚ ενέγραψε 
τους δεκάδες συμμετέχοντες 
στη διαδικτυακή πλατφόρμα 
αυτητηφοραψηφιζω.eu. 
(01/03/2019) 

Στη νεόκτιστη και υπερσύγχρονη 
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου μεταφέρθηκε η θεσμική 
εκστρατεία των Ευρωεκλογών. 
(09/05/2019) 

Εκπροσώπους ελληνοκυπριακών και 
τουρκοκυπριακών Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων, ενημέρωσαν σχετικά με 
τις Ευρωεκλογές οι επικεφαλής του 
Γραφείου του ΕΚ και της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο. Η διάχυση 
της πληροφόρησης είχε ως τελικούς 
αποδέκτες τα μέλη αυτών των 
οργανώσεων. (03/04/2019) 
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Η επικοινωνιακή στρατηγική του ΕΚ ήταν επισταμένη, έγκαιρα και άρτια 
σχεδιασμένη και με ακρίβεια στοχευμένη στις ανησυχίες και προβληματισμούς των 
πολιτών. Μεταξύ άλλων αυτή περιλάμβανε ενημερωτικά έντυπα, υλικό προώθησης 
της ιδέας της συμμετοχής και της άσκησης του δικαιώματος της ψήφου, υψηλής 
αισθητικής και μεστών μηνυμάτων οπτικογραφημένο υλικό (τηλεοπτικό σποτ), 
καθώς και πλούσιο υλικό σε ειδικά διαμορφωμένες ιστοσελίδες, αφιερωμένες στις 
Ευρωεκλογές του 2019, αλλά και έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.  
 
Κοντά σε όλα αυτά, το Γραφείο του ΕΚ στην Κύπρο προχώρησε με δυο 
στοχευμένες συνεργασίες, διευρύνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τη λίστα 
αποδεκτών αυτών των μηνυμάτων. Πρώτον, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, προχώρησε 
στην εκπόνηση και εκτύπωση ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου, το οποίο «έφθασε» 
σε όλα τα νοικοκυριά της Κύπρου, μετά από ειδική συμφωνία που έγινε με τα 
Κυπριακά Ταχυδρομεία.  
 
Δεύτερον, το Γραφείο του ΕΚ και η Αντιπροσωπεία της ΕΕ, κατόπιν ειδικής 
συμφωνίας συνεργασίας με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών, κατέβηκαν 
μαζί στο... γήπεδο των εκλογών, ετοιμάζοντας και προβάλλοντας στα ΜΜΕ και στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης τηλεοπτικό σποτ, μέσω του οποίου γνωστοί 
ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες καλούσαν τους πολίτες να στηρίξουν με την 
ψήφο τους την «Ευρωπαϊκή ομάδα». Το εν λόγω τηλεοπτικό σποτ παρουσιάστηκε 
σε συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε στο Σπίτι της ΕΕ, με την παρουσία 
συμμετεχόντων ποδοσφαιριστών/ποδοσφαιριστριών. 

 

Ειδικές εκδόσεις και 
προεκλογικά σποτ 
_______________________ 

 

Φυλλάδιο με περιεκτικές πληροφορίες για όσα 
έχει επωφεληθεί ο Κύπριος πολίτης από την ΕΕ, 
στο επίπεδο της καθημερινότητας του, 
διανεμήθηκε σε όλα τα νοικοκυριά της 
ελεύθερης Κύπρου. Ο σχεδιασμός, εκτύπωση 
και η διανομή του φυλλαδίου ήταν αποτέλεσμα 
της συνέργειας του Γραφείου του ΕΚ στην 
Κύπρο, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρου, του Γραφείου Τύπου 
και Πληροφοριών και των Κυπριακών 
Ταχυδρομείων. 
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Με την ενεργή στήριξη και συνδρομή του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών 
Κύπρου, το μήνυμα της συμμετοχής στις 
Ευρωεκλογές εστάλη σε όλους τους 
ποδοσφαιρόφιλους, και όχι μόνο, της Κύπρου. 
Σε ειδικό τηλεοπτικό σποτ, οι ποδοσφαιριστές 
και οι ποδοσφαιρίστριες κάλεσαν τους πολίτες 
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Η 
φωτογραφία από την παρουσίαση του σποτ στο 
Σπίτι της ΕΕ. (09/05/2019) 

Ειδική ιστοσελίδα που παρουσιάζει με διαδραστικό τρόπο τα όσα η ΕΕ έχει προσφέρει σε όλες τις 
χώρες μέλη, δημιουργήθηκε από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα οφέλη που 
παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα “What Europe does for you”, επεξηγούνται λεπτομερώς, ιδίως 
όσον αφορά σε επίπεδο χρηματοδότησης έργων. 

Με τον τίτλο «Τι κάνει η 
Ευρώπη για μένα», ειδικό 
φυλλάδιο στις 24 γλώσσες της 
ΕΕ, ενημέρωνε τους πολίτες 
για τα οφέλη τους από τη 
συμμετοχή της χώρας τους 
στην ΕΕ. Η ενημέρωση αυτή 
ήταν προσβάσιμη κι από 
εφαρμογή για κινητά 
τηλέφωνα, αλλά και με άλλο 
οπτικοακουστικό υλικό, που 
προβλήθηκε κυρίως στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.  
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Οι Ευρωεκλογές στη... σέντρα! Ειδικό μπάνερ των Ευρωεκλογών στήθηκε στο κέντρο του 
γηπέδου, σε αγώνα του κυπριακού πρωταθλήματος σε συνεργασία με την ΚΟΠ και προβλήθηκε 
μέσω της τηλεόρασης σε χιλιάδες δέκτες. 

Με αυτό το φυλλάδιο το Γραφείο του ΕΚ και 
οι εθελοντές, ενημέρωναν και καλούσαν 
ενδιαφερόμενους πολίτες να εγγραφούν στην 
πλατφόρμα «αυτητηφοραψηφιζω.eu», μέσω 
της οποίας επιχειρήθηκε η ευαισθητοποίηση 
της κοινωνίας για συμμετοχή στις εκλογές.  
 



________________________________________________________________________ 
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Το Γραφείο του ΕΚ, θέλοντας να διευρύνει το φάσμα των πολιτών - αποδεκτών των 
προεκλογικών του μηνυμάτων, συνεργάστηκε με πληθώρα οργανώσεων και 
συνόλων, πραγματοποιώντας προεκλογική εκστρατεία στο πλαίσιο των δικών τους 
δράσεων.  
 
Με μπάνερ, φυλλάδια και άλλο υλικό, το Γραφείο έστηνε τη δική του γωνιά σε τέτοιες 
εκδηλώσεις, ενημερώνοντας για τις Ευρωεκλογές. Βεβαίως, από αυτή τη 
προσπάθεια δεν έλειπε η προώθηση της πλατφόρμας «αυτητηφοραψηφιζω.eu»!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνεργασία με 
οργανώσεις 
_______________________ 

 

Έξω από την αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε 
δικοινοτική εκδήλωση για την επίλυση του 
Κυπριακού, με συμμετοχή Ε/κ και Τ/κ ηγετών 
πολιτικών κομμάτων, στήθηκε περίπτερο 
ενημέρωσης για τις Ευρωεκλογές. (12/02/2019) 

Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε 
εκδήλωση της οργάνωσης «OXYGONO», 
σχετικά με το μέλλον της ΕΕ, αποτέλεσε ιδανική 
ευκαιρία για τη θεσμική εκστρατεία των 
Ευρωεκλογών. (14/03/2019) 
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Την ημέρα των Ευρωεκλογών και 
πολύ μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας της ψηφοφορίας, το 
Γραφείο του ΕΚ στην Κύπρο 
διοργάνωσε στο συνεδριακό κέντρο 
«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» εκδήλωση, κατά τη 
διάρκεια της οποίας προβάλλονταν οι 
προβλέψεις των πανευρωπαϊκών 
αποτελεσμάτων των εκλογών. 

 
 
 
 
Εν αναμονή της επίσημης 
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στις 
12 τα μεσάνυχτα και της ανακήρυξης 
των εκλεγέντων υποψηφίων, το 
Γραφείο του ΕΚ στην Κύπρο 
δεξιώθηκε δεκάδες πολίτες-εθελοντές 
και εκπροσώπους οργανώσεων, 
θέλοντας να τους ευχαριστήσει για την 
πολύτιμη βοήθειά τους.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νύκτα των Εκλογών 
_______________________ 

 

Το τέλος της προεκλογικής περιόδου έφερε 
χαμόγελα ικανοποίησης αλλά και... 
ανακούφισης στα μέλη της ομάδας του 
Γραφείου του ΕΚ στην Κύπρο. Στο προσωπικό 
και ο συνάδελφος Albrecht STRECKER, ο 
οποίος για δύο μήνες ενίσχυσε την ομάδα. 

Οι σημερινοί Ευρωβουλευτές της Κύπρου, λίγο πριν την επίσημη ανακήρυξη τους από την 
Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών στο Συνεδριακό Κέντρο, αργά το βράδυ της 26ης 
Μαΐου 2019. 
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Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο 
διοργάνωσε εργαστήρι για τα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, για τα άτομα 
που συμμετείχαν ενεργά στη θεσμική 
εκστρατεία του ΕΚ, 
«αυτητηφοραψηφιζω.eu», ενόψει των 
Ευρωπαϊκών Εκλογών της 26ης Μαΐου 
2019 και τα οποία εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον να συνεχίσουν τη δράση 
μετεκλογικά στο πλαίσιο της 
εκστρατείας «μαζί.eu».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν 
με ενδιαφέρον το εργαστήρι, 
αποκτώντας σημαντικές γνώσεις για τη 
σωστή λειτουργία των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης και τρόπους 
προώθησης εκδηλώσεων σχετικών με 
την ΕΕ. Την ίδια ώρα, είχαν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για τη δράση 
του Γραφείου του ΕΚ στην Κύπρο, 
καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά τις 
ευρωπαϊκές εκλογές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Εργαστήρι για τα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης με 
εθελοντές του «μαζί.eu» 
_______________________ 

03 Δεκεμβρίου 2019 



________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

23 

 

Εμβληματικές εκδηλώσεις 
 

 
 
 
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο 
συνδιοργάνωσε εκδήλωση για τον 
εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας 
Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών, σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό 
Νεολαίας Κύπρου, την Οργάνωση 
Πρεσβυτέρων Πολιτών, καθώς και τα 
Τμήματα Συνταξιούχων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και 
ΠΑΣΥΔΥ.  
 
 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 
Προεδρικό Μέγαρο στις 13 Μαΐου 
2019 υπό την αιγίδα του Προέδρου της 
Δημοκρατίας.  Η Υπουργός Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Ζέτα ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ, σε 
χαιρετισμό της εκ μέρους του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, τόνισε ότι η 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Αλληλεγγύης που 
ανακηρύχθηκε πριν έντεκα χρόνια, 
αναδεικνύει την ανάγκη να 
συμπεριληφθούν όλες οι γενιές στη 
δημοκρατική συζήτηση και στη 
διαμόρφωση πολιτικών και να 
προωθηθεί η ηλικιακή ποικιλότητα σε 
όλους τους κοινωνικούς τομείς. 
 
 
 

 

 
Ο Επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ 
στην Κύπρο, Αντρέας ΚΕΤΤΗΣ, 
υπογράμμισε τη σημασία των 
επικείμενων Ευρωεκλογών, 
παρουσιάζοντας το θεσμικό 
προεκλογικό σποτ του ΕΚ 
«αποφασίζουμε για το μέλλον μας», το 
οποίο και προκάλεσε πολύ θετικές 
αντιδράσεις από το κοινό.  
 

 

Αλληλεγγύη μεταξύ 
των Γενεών  
_______________________ 
 

13 Μαΐου 2019  

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=7571
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Την τέλεια αφορμή και το κατάλληλο 
έδαφος για ένα ανοικτό κάλεσμα 
συμμετοχής στις Ευρωεκλογές προς 
τους πολίτες, έδωσαν οι εορταστικές 
εκδηλώσεις για την Ημέρα της 
Ευρώπης κατά το 2019.  
 
Η αρχή έγινε στις 4 Απριλίου στη 
Λάρνακα, όπου το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την 
καθοριστική συνδρομή πέντε σχολείων 
της πόλης που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής του 
ΕΚ», καθώς και του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Πληροφόρησης Λάρνακας, 
γιόρτασε την Ημέρα της Ευρώπης 
καλώντας εκατοντάδες πολίτες να 
εγγραφούν  

 
 
 
 
 
 
 

στη διαδικτυακή πλατφόρμα 
«αυτήτηφοράψηφίζω.eu».    
 
Η συνέχεια δόθηκε σε καθαρά 
εορταστική ατμόσφαιρα στην 
πρωτεύουσα, όπου η Αντιπροσωπεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Κύπρο, μαζί με το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το 
Δήμο Λευκωσίας, διοργάνωσαν 
συναυλία με τον Γιώργο Σαμπάνη. Ο 
γνωστός τραγουδιστής, πριν 
ξεσηκώσει το κοινό με τις  επιτυχίες 
του, κάλεσε τους πολίτες να φανούν 
συνεπείς στο ραντεβού της 26ης 
Μαΐου.  
 

  

 

Γιορτάζοντας την 
Ημέρα της Ευρώπης 
__________________________________________ 
 

7 Απριλίου & 4, 11, 25 Μαΐου 
2019 
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Τη σκυτάλη των εορτασμών πήρε στις 
11 Μαΐου η Λεμεσός, όπου το Γραφείο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με 
την Αντιπροσωπεία της Επιτροπής, το 
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το 
Δήμο Λεμεσού, τον Οργανισμό 
Νεολαίας Κύπρου και το Κέντρο 
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της 
πόλης, συνδιοργάνωσαν μια πλούσια 
εκδήλωση που ήταν ανοιχτή για το 
κοινό και η οποία περιλάμβανε, μεταξύ 
άλλων, διανομή ενημερωτικού υλικού, 
διαγωνισμούς, μουσική και χορό, 
καθώς και πλούσιες δραστηριότητες 
για παιδιά, με πολλές εκπλήξεις. 
Πρεσβείες κρατών μελών της ΕΕ 
έφεραν γεύσεις, χρώματα και 
πληροφορίες από τις χώρες τους στα 
περίπτερα που τους διατέθηκαν.  

Τη σημασία και το μήνυμα της Ημέρας 
της Ευρώπης τόνισαν κατά τη διάρκεια 
ραδιοφωνικού live link μεταξύ άλλων ο 
Ευρωβουλευτής Δημήτρης 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (Σ&Δ) και ο Δήμαρχος 
Λεμεσού Νίκος ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ. 
 
Επιπρόσθετα, μια μέρα πριν τις 
Ευρωεκλογές, στις 25 Μαΐου, στο 
βόρειο κατεχόμενο τμήμα της 
Λευκωσίας, η Αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο 
με τη συμμετοχή του Γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Κύπρο, πραγματοποίησαν εκδήλωση 
ενημερωτικού και εορταστικού 
χαρακτήρα, απευθυνόμενοι στην 
τουρκοκυπριακή κοινότητα.
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Τους τρόπους βάσει των οποίων η 
εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην 
οικοδόμηση της ειρήνης και την 
ενίσχυση των προσπαθειών 
συμβίωσης και συνύπαρξης, ανέδειξε 
η 43η συνάντηση του Διεθνούς 
Ινστιτούτου για την Εκπαίδευση για την 
Ειρήνη, που πραγματοποιήθηκε για 
μια βδομάδα στην Κύπρο τον Ιούλιο 
και τελούσε υπό την αιγίδα του 
Προέδρου του ΕΚ David SASSOLI.   
 
Σε μια από τις συνεδρίες των 
εργασιών, στο επίκεντρο βρέθηκε το 
παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η οποία και θεωρείται ισχυρός 
παράγοντας οικοδόμησης ειρήνης 
εντός και εκτός των συνόρων της 
Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, ο 
Επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην 
Κύπρο, Αντρέας ΚΕΤΤΗΣ, 

αναφερόμενος στην περίπτωση της 
Κύπρου ανέδειξε το πρόγραμμα 
«Euroscola», μέσω του οποίου 328 
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι 
μαθητές, μαζί με 47 εκπαιδευτικούς 
συνοδούς, είχαν την ευκαιρία κατά το 
2018 να επισκεφθούν το Στρασβούργο 
στο πλαίσιο του εν λόγω  
πρωτοποριακού προγράμματος του 
ΕΚ.  
 
 
Την επομένη -στο πλαίσιο δείπνου 
εργασίας- ο Ευρωβουλευτής Κώστας 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ (Σ&Δ) μίλησε ενώπιον 
δεκάδων εκπαιδευτικών από την 
Ευρώπη, αλλά και άλλες ηπείρους, για 
το πως η ΕΕ μπορεί να αποτελέσει 
θετικό παράγοντα στην εμπέδωση 
κλίματος και κουλτούρας ειρήνης.   

 
  

 

Η εκπαίδευση στην 
υπηρεσία της ειρήνης 
________________________ 

 

25 και 26 Ιουλίου 2019 
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Πολυθεματικές 

εκδηλώσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο 
διοργάνωσε μια άκρως ενδιαφέρουσα 
τηλεοπτική συζήτηση με θέμα τη 
συμμετοχή των γυναικών στην 
πολιτική ζωή. Η συζήτηση, η οποία 
προβλήθηκε από το ΡΙΚ, 
επικεντρώθηκε στις Ευρωεκλογές, 
αναδεικνύοντας την ανάγκη για 
αύξηση της εκπροσώπησης των 
γυναικών στο Ευρωκοινοβούλιο. 
 
 

 
Μεταξύ των ομιλητών ήταν η 
Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Στέλλα 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, 
Ελένη ΜΑΥΡΟΥ, ο Επικεφαλής του 
Γραφείου του ΕΚ, Αντρέας ΚΕΤΤΗΣ 
και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Ισότητας, Καλλιόπη 
ΑΓΑΠΙΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ. 
 
 
 
 
 
 

 

Τηλεοπτική συζήτηση 
για την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας 
________________________ 
 

8 Μαρτίου 2019 
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Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο, με ένα 
διαδικτυακό τρίγλωσσο διαγωνισμό, 
σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέδειξε 
και φέτος την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας. Ο διαγωνισμός 
«έτρεξε» για μια βδομάδα, με την όλη 
προσπάθεια να αποσκοπεί στην 
ευαισθητοποίηση των πολιτών, 
σχετικά με τα μηνύματα του θεσμού 
της Εβδομάδας Κινητικότητας.  
 

Φέτος, το κύριο μήνυμα υπό τον τίτλο 
«Περπάτησε μαζί μας», κινήθηκε 
πανευρωπαϊκά γύρω από τα όσα 
πρέπει να γίνουν, σε επίπεδο 
υποδομών, κυρίως, ώστε οι πολίτες να 
μπορούν να διακινούνται με τα πόδια ή 
με το ποδήλατο με ασφάλεια. Η 
συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν 
αρκούντως ικανοποιητική, με δυο 
πολίτες να κερδίζουν κατόπιν 
κλήρωσης ένα ποδήλατο και ένα 
έξυπνο ρολόι με ειδικές εφαρμογές για 
ποδηλασία, τρέξιμο και βάδισμα.   

 
 
 
  

  

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας 
________________________ 
 

16-22 Σεπτεμβρίου 2019 
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Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, το 
Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο, η 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο και το Γραφείο 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες στην Κύπρο, 
διοργάνωσαν μια πολύ πετυχημένη 
ημερίδα στο σπίτι της ΕΕ στη 
Λευκωσία, με τίτλο «Υποδοχή και 
ενσωμάτωση των προσφύγων». 
 
Ανάμεσα σε άλλους ομιλητές, ο 
Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ασχολήθηκε με τις 
προκλήσεις που η Κύπρος, αλλά και 
ευρύτερα η ΕΕ, αντιμετωπίζουν με τις 
μεταναστευτικές πιέσεις και 
παρουσίασε τις δράσεις της κυπριακής 
κυβέρνησης για αντιμετώπιση των 
συνεχώς αυξανόμενων 
μεταναστευτικών ροών.  
 
Ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (Σ&Δ) έκανε αναφορά 
στις σχετικές αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τονίζοντας 
την ανάγκη για μια ολιστική 
προσέγγιση αναφορικά με αυτό το 

τόσο σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Στη 
δική της παρέμβαση, η εκπρόσωπος 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τους πρόσφυγες,  Katja SAHA, 
αναφέρθηκε στη σημασία της 
γρήγορης ενσωμάτωσης των 
προσφύγων στον κοινωνικό, 
οικονομικό, πολιτιστικό και πολιτικό 
ιστό της Κύπρου, ενώ η Πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εσωτερικών,  Ελένη ΜΑΥΡΟΥ, 
καταφέρθηκε εναντίον των πολιτικών 
υποδοχής και ενσωμάτωσης της 
κυπριακής κυβέρνησης. Τέλος, ο 
Πρέσβης της Φινλανδίας στην Κύπρο,  
Timo HEINO, παρουσίασε καλές 
πρακτικές σε σχέση με την 
ενσωμάτωση των προσφύγων από τη 
δική του χώρα. Δύο πρόσφυγες που 
ζουν στην Κύπρο, είχαν την ευκαιρία 
να μοιραστούν με τους 
παρευρισκόμενους τις δικές τους 
συγκινητικές ιστορίες. 
 
Η αίθουσα εκδηλώσεων του Σπιτιού 
της ΕΕ ήταν κατάμεστη από 
συμμετέχοντες από το διπλωματικό 
σώμα, τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
και σειρά από Υπουργεία, τοπικές 
αρχές και ΜΚΟ  
 
Η εκδήλωση έλαβε εκτενή και θετική 
κάλυψη από τα ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
κύριων τηλεοπτικών σταθμών, 
διαδικτυακό και έντυπο τύπο.  

  

Υποδοχή και ενσωμάτωση 
των προσφύγων 
________________________ 
 

29 Οκτωβρίου 2019 
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Ιδιαίτερα ζωντανή και παραγωγική 
ήταν η συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ 
του Ευρωβουλευτή Κώστα ΜΑΥΡΙΔΗ 
(Σ&Δ), με ενδιαφερόμενους και 
αρμόδιους φορείς από τα πεδία των 
οικονομικών και τραπεζικών 
ζητημάτων, στο πλαίσιο προγεύματος 
εργασίας που διοργάνωσε στις 8 
Νοεμβρίου το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Κύπρο. Θέμα της συζήτησης ήταν η 
«Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας για το 2018», για 
την οποία ο Ευρωβουλευτής ήταν ο 
εισηγητής από πλευράς του ΕΚ. Ο 
κύριος ΜΑΥΡΙΔΗΣ συζήτησε με τους 
παρευρισκόμενους το περιεχόμενο της 
έκθεσης που ετοίμασε και αντάλλαξε 
απόψεις ευρύτερα για τις οικονομικές 
εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ.

Πρόγευμα Εργασίας με τον 
Ευρωβουλευτή Κώστα ΜΑΥΡΙΔΗ 

________________________ 
 

8 Νοεμβρίου 2019 
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Εκδηλώσεις για τα 
Βραβεία του ΕΚ 

 
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο οργάνωσε 
τηλεοπτική συζήτηση, σε συνεργασία 
με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση (ΡΙΚ), 
με σκοπό να προβάλει το Βραβείο 
Ζαχάρωφ του ΕΚ και να αναδείξει το 
ρόλο της ΕΕ στην προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 
Η προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων είναι μια από τις 
θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Με τον 
τρόπο αυτό κατέστη δυνατόν όπως τα 
ηχηρά μηνύματα που αποστέλλει το 
ΕΚ, μέσω του εν λόγω βραβείου, να 
φτάσουν στους δέκτες χιλιάδων 
Κυπρίων πολιτών.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (Σ&Δ), η Βουλευτής 
Άννα ΘΕΟΛΟΓΟΥ και η Επίτροπος 
Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  Μαρία 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ-ΛΟΤΤΙΔΗ,  συζήτησαν 
για το ρόλο του ΕΚ στο τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με το Βραβείο Ζαχάρωφ, 
αναδεικνύοντας την ύψιστη σημασία 
που το ΕΚ αποδίδει στην προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 
Η τηλεοπτική συζήτηση προβλήθηκε 
στις 18 Δεκεμβρίου 2019, την ημέρα 
της απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ 
2019, στην Ολομέλεια του ΕΚ στο 
Στρασβούργο. 
 
 

 

Βραβείο Ζαχάρωφ 
_______________________ 
 

18 Δεκεμβρίου 2019 
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Συνέχεια στην παράδοση δόθηκε και 
φέτος με το Γραφείο του ΕΚ στην 
Κύπρο να υποδέχεται τους 
κινηματογραφόφιλους της Κύπρου στο 
μαγευτικό κόσμο του Ευρωπαϊκού 
Κινηματογράφου και πιο συγκεκριμένα 
στις προβολές των φιναλίστ ταινιών 
του Βραβείου LUX. Οι προβολές των 
«Cold Case Hammarskjöld», «The 
Realm» και «Υπάρχει Θεός, το όνομά 
της είναι Πετρούνια» αποτέλεσαν πόλο 
έλξης για τους φίλους του 
κινηματογράφου, οι οποίοι κατέκλυσαν 
την αίθουσα του κινηματογράφου 
«ΠΑΝΘΕΟΝ» στη Λευκωσία.  
 

Οι προβολές έγιναν στις 19, 20 και 21 
Νοεμβρίου, αντίστοιχα, σε συνεργασία 
με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου. 
Η ταινία που πήρε τελικά το Βραβείο 
ήταν η «Υπάρχει Θεός, το όνομά της 
είναι Πετρούνια».  
 
Αξίζει να σημειωθεί πως μαθητές από 
το Λύκειο Ιδαλίου στη Λευκωσία 
παρείχαν εθελοντική βοήθεια για την 
οργάνωση των προβολών. Το σχολείο 
αυτό συμμετέχει κατά τη σχολική 
χρονιά 2019-20 στο πρόγραμμα 
«Σχολείο-Πρεσβευτής του ΕΚ».  
 
 

Βραβείο LUX 
________________________ 
 

19-21 Νοεμβρίου 2019 
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Δράσεις για τα ΜΜΕ 

 
Την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη 
θεσμική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου εν όψει των 
Ευρωεκλογών του 2019 είχαν αρκετοί 
Κύπριοι δημοσιογράφοι, στο πλαίσιο 
σχετικού σεμιναρίου. Το σεμινάριο 
πραγματοποιήθηκε στις 2-3 
Φεβρουαρίου από το  Γραφείο του ΕΚ, 
με στόχο την καλύτερη ενημέρωση 
των λειτουργών των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης, αναφορικά με τη 
θεσμική εκστρατεία του ΕΚ για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές -που έγιναν στις 
26 Μαΐου 2019-, αλλά και τα εργαλεία 
που ήταν στη διάθεση τους για 
καλύτερη και ολοκληρωμένη κάλυψη 
των Ευρωεκλογών.   
 
 

Ομιλητές στο σεμινάριο ήταν ο 
Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ο οποίος 
αναφέρθηκε στα οφέλη που έχει η 
Κύπρος ως μέλος της ΕΕ σε θέματα 
εξωτερικής πολιτικής, κάνοντας 
έκκληση στους δημοσιογράφους να 
ψηφίσουν και να φέρουν τις εκλογές 
κοντά στους πολίτες. Ο τέως 
Υπουργός Εξωτερικών και πρώην 
Ευρωβουλευτής Ιωάννης 
ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ αναφέρθηκε στο 
σημαντικό ρόλο του ΕΚ και των 
Ευρωβουλευτών. Ο τότε 
Ευρωβουλευτής Τάκης 
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, αναφέρθηκε στην 
πολιτική διαδικασία και στο ρόλο των 
πολιτικών ομάδων.   

Δημοσιογραφικό σεμινάριο για τις Ευρωεκλογές 2019 

____________________________________________________ 

2-3 Φεβρουάριου 
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Ο πρώην Πρέσβης και κάτοχος της 
έδρας Jean Monnet (2011-2017) 
Μιχάλης ΑΤΤΑΛΙΔΗΣ, αναφέρθηκε 
στην ιστορία της ενταξιακής πορείας 
της Κύπρου και τους σημαντικούς 
σταθμούς πριν και μετά την ένταξη, 
υπογραμμίζοντας το κόστος της μη 
ένταξης.   
 
Η  εκπρόσωπος Τύπου του Γραφείου 
του ΕΚ στην Κύπρο, Αλεξάνδρα 
ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ, παρουσίασε τη 
στρατηγική του ΕΚ εν όψει των 
ευρωπαϊκών εκλογών και ο 
Κωνσταντίνος ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ από την 
Υπηρεσία Εκπροσώπου Τύπου του 
ΕΚ, τη στρατηγική του ΕΚ για τις 
ψευδείς ειδήσεις.  
 
Η Νίνα ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗ από τη 
Μονάδα Διαδικτυακής Επικοινωνίας 

του ΕΚ παρουσίασε την ιστοσελίδα 
«Τι κάνει η Ευρώπη για Εμένα», 
καθώς και τα πολυμέσα που παράγει 
το ΕΚ και είναι διαθέσιμα για όλες τις 
πλατφόρμες.  
 
Ο λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων του 
Γραφείου του ΕΚ στην Κύπρο, 
Ευάγγελος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, παρουσίασε 
την πλατφόρμα «Αυτή τη φορά 
ψηφίζω», ενώ στους δημοσιογράφους 
μίλησε και ο εθελοντής της 
εκστρατείας για κινητοποίηση των 
ψηφοφόρων στην Κύπρο, Γιάννης 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ. Ο υπεύθυνος Τύπου 
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο, Χαράλαμπος 
ΜΕΤΑΞΑΣ, παρουσίασε την 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής εν όψει των ευρωπαϊκών 
εκλογών 2019. 
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Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο 
διοργάνωσε σεμινάριο 
παρακολούθησης της ακρόασης 
αριθμού υποψηφίων Επιτρόπων και 
ειδικά  της Στέλλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, 
υποψήφιας Επιτρόπου για την Υγεία 
και την Ασφάλεια των Τροφίμων, που 
πραγματοποιήθηκε από κοινού από 
τις επιτροπές Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων και Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου του ΕΚ, την 
1η Οκτωβρίου 2019.  
 
Στο σεμινάριο συμμετείχαν 15 
Κύπριοι πολιτικοί συντάκτες και ο 
Πρόεδρος της  Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου 
(ΟΣΑΚ), οι οποίοι έλαβαν μέρος σε 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με 
τους 6 Κύπριους ευρωβουλευτές 
Λευτέρη ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΕΛΚ), 
Λουκά ΦΟΥΡΛΑ (ΕΛΚ), Κώστα 
ΜΑΥΡΙΔΗ (Σ&Δ), Δημήτρη 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ (Σ&Δ), Γιώργο 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΕΕΑ) και Niyazi 
KIZILYÜREK (ΕΕΑ).   
 
Οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές 
συζήτησαν μαζί τους τη διαδικασία 
των ακροάσεων των υποψήφιων 
Επιτρόπων ενώπιον των Επιτροπών 
του ΕΚ, υπογραμμίζοντας τη 
δημοκρατική νομιμοποίηση που 
προσδίδει στο Κολέγιο η έγκριση του 
από το ΕΚ.   

 
 
Οι έξι Κύπριοι Ευρωβουλευτές 
ενημέρωσαν, επίσης, τους 
δημοσιογράφους για τα σημαντικά 
θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα 
των Επιτροπών του ΕΚ που 
συμμετέχουν και υπογράμμισαν τους 
στόχους τους για την τρέχουσα 
θητεία. Ο Jesus CARMONA, 
επικεφαλής της Διεύθυνσης των ΜΜΕ 
του ΕΚ, άνοιξε το σεμινάριο και 
ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για 
τη νέα σύνθεση του ΕΚ και τη 
διαδικασία της εκλογής της νέας 
Επιτροπής. Στο τέλος της ακρόασης, 
το Γραφείο του ΕΚ στην Κύπρο 
διοργάνωσε συνάντηση με την 
υποψήφια Επίτροπο και τους 
δημοσιογράφους, όπου η υποψήφια 
Επίτροπος εξέφρασε την ικανοποίηση 
της για την ακρόαση και ευχαρίστησε 
το Γραφείο του ΕΚ για την οργάνωση 
του σεμιναρίου, δίδοντας την ευκαιρία 
στους Κύπριους δημοσιογράφους να 
την παρακολουθήσουν από κοντά. 

 
 

 

Δημοσιογραφικό σεμινάριο για την ακρόαση της υποψήφιας 

Επιτρόπου Στέλλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ και το νέο ΕΚ 

_____________________________________________________ 

1η Οκτωβρίου - Βρυξέλλες 
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Πέρα από τις πιο πάνω δράσεις, το Γραφείο του ΕΚ 
στην Κύπρο ενημέρωνε συνεχώς τους 
δημοσιογράφους έχοντας ως εργαλείο το  Φάκελο 
για τα ΜΜΕ για τις Ευρωεκλογές, ο οποίος 
προσαρμοζόταν και ενημερωνόταν με πρόσθετα 
στοιχεία της κάθε περιόδου της θεσμικής 
εκστρατείας.  
 
Προωθήθηκε ιδιαίτερα το εαρινό Ευρωβαρόμετρο, η  
προβολή και προώθηση του βίντεο «Αποφάσισε για 
το μέλλον σου», οι πηγές πληροφόρησης του ΕΚ, η 
ιστοσελίδα αποτελεσμάτων των εκλογών και όλων 
των τεχνικών πληροφοριών για την ημέρα και νύχτα 
των εκλογών, καθώς και η συζήτηση των κορυφαίων 
υποψηφίων για την Προεδρία  της Επιτροπής. 
 
Η Ακόλουθος Τύπου είχε επίσης επαφές με τους 
Διευθυντές των ΜΜΕ, εξασφαλίζοντας τη διανομή 
και δωρεάν προβολή του κεντρικού βίντεο των 
εκλογών από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τα 
διαδικτυακά μέσα.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ενημερωτικές διαλέξεις για τα ΜΜΕ, αναφορικά με τη θεσμική 

εκστρατεία, το νέο ΕΚ και τη νέα Επιτροπή 
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Το Γραφείο του ΕΚ στη Λευκωσία διοργάνωσε, επίσης, μια σειρά από εξειδικευμένα 
σεμινάρια για δημοσιογράφους και φοιτητές δημοσιογραφίας που 
συμπεριελάμβαναν τα ακόλουθα: 

 

 Την παρουσίαση της θεσμικής εκστρατείας του ΕΚ και του δημοσιογραφικού 

φακέλου για τα ΜΜΕ, ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών 2019∙ 

 Την επισκόπηση των νομοθετικών και άλλων αποφάσεων του ΕΚ για το 

2019∙ 

 Την παρουσίαση του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της νέας 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής∙ 

 Το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της ΕΕ∙ 

 Την αποστολή της 

Υπηρεσίας Τύπου 

του ΕΚ και 

διευκολύνσεις που 

είναι στη διάθεση των 

δημοσιογράφων τόσο 

στο Στρασβούργο 

όσο και στις 

Βρυξέλλες∙ 

 Τις πηγές 

πληροφόρησης για 

τις εργασίες του ΕΚ. 

 
Το Γραφείο του ΕΚ στη Λευκωσία διατηρεί στενή επαφή με τα πανεπιστήμια και 
τους καθηγητές δημοσιογραφίας. Συχνά, μετά από πρόσκληση των καθηγητών, 
επισκέπτεται πανεπιστήμια και παρουσιάζει στους φοιτητές το ρόλο του ΕΚ, το 
διακύβευμα των εκλογών και εξειδικευμένα θέματα  προτεραιότητας, όπως οι 
αποφάσεις για τη μετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κλιματική αλλαγή, 
το πακέτο της κυκλικής οικονομίας και το ρόλο που διαδραματίζει το ΕΚ στην 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.  
 
 
 

 

Σεμινάρια στο Σπίτι της ΕΕ, Πανεπιστήμια και ΜΜΕ  

στην Κύπρο 

 

Δράσεις για φοιτητές δημοσιογραφίας 
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Στατιστικά εν συντομία  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Άρθρα και παρεμβάσεις του 
Επικεφαλής και της 

Ακολούθου Τύπου του 
Γραφείου του ΕΚ για τις 

αποφάσεις και το ρόλο του 
ΕΚ: 156 

 

 

Αριθμός δημοσιογράφων και 
φοιτητών δημοσιογραφίας που 
συμμετείχαν σε σεμινάρια, σε 

συναντήσεις με Ευρωβουλευτές 
και ενημερωτικές συναντήσεις 
που οργάνωσε το Γραφείο του 

ΕΚ: 325 

 

Αριθμός δημοσιογράφων που 
παρακολούθησαν την 
ολομέλεια του ΕΚ και 

σεμινάρια που οργανώνει η 
Υπηρεσία Τύπου σε 

Βρυξέλλες/Στρασβούργο: 71 
 

Αναφορές από ΜΜΕ στις 
αποφάσεις της Ολομέλειας του 

ΕΚ: 1.900 
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Επισκόπηση  της παρουσίας μας στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 2019 

 
Οι σελίδες των Μέσων Κοινωνικών Δικτύωσης μας, αποτελούν ζωτική και κεντρική 
πτυχή της επικοινωνίας μας με τους Κύπριους πολίτες και επενδύουμε στην τακτική 
ενημέρωσή τους με ενδιαφέρον και ενημερωτικό υλικό, το οποίο τους φέρνει πιο 
κοντά στα ζητήματα της ΕΕ και αυξάνει την προβολή και την ενημέρωση για το ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Το Γραφείο του ΕΚ στην Κύπρο συνεχίζει να έχει δυναμική παρουσία και ενεργό 
ρόλο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, διασφαλίζοντας ότι οι δράσεις του 
Γραφείου, καθώς και ο ρόλος και οι εργασίες του ΕΚ προβάλλονται σε καθημερινή 
βάση στους λογαριασμούς του Γραφείου. Η επικοινωνία στις πλατφόρμες 
κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι πολίτες μοιράζονται και διαβάζουν πληροφορίες, 
αποτελεί βασικό στοιχείο της δημόσιας προσέγγισής μας και ένας σημαντικός 
τρόπος να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο του ΕΚ στα κυπριακά δεδομένα, ώστε 
να διασφαλίσουμε την απήχηση των Κύπριων πολιτών και ιδίως της νεολαίας. 
 
Κατά το 2019, το επίκεντρο της παρουσίας μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
ήταν η προώθηση της θεσμικής εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, εμπλέκοντας τις στοχευμένες ομάδες και τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης στην ευρύτερη προσπάθεια μας για ενθάρρυνση των 
Κυπρίων πολιτών να εγγραφούν και να ψηφίσουν στις εκλογές.  
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Με την πραγματοποίηση των εκλογών, επικεντρώσαμε τις επικοινωνιακές μας 
προσπάθειες στην ενημέρωση για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους νεο-
εκλεγέντες Κύπριους βουλευτές του ΕΚ, για τη διαδικασία εκλογής από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Προέδρου της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς 
και για τις ακροάσεις ενώπιον των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών των 
προτεινόμενων μελών του Κολλεγίου της Επιτροπής. 
 

 
 
 
Twitter: Την 31η Δεκεμβρίου του 2019, ο λογαριασμός μας είχε 5.759 
ακόλουθους (followers) - αύξηση της τάξης του 15% για το 2019. 
 
 
 
 
Facebook: Την 31η Δεκεμβρίου του 2019, η σελίδα μας είχε 10.011 
«fans» - αύξηση σχεδόν 14% για το 2019.  
 
 
 
Instagram: Δίνοντας περισσότερη προσοχή στο Instagram, μιας και 
είναι το αγαπημένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης της νεολαίας, 
καταφέραμε να διπλασιάσουμε τους «ακόλουθούς» μας το 2019, με 
αποτέλεσμα να έχουμε 1.345 «ακόλουθους» (followers) - μια αύξηση 
σχεδόν 53%, μόνο για αυτή τη χρονιά.  

Αύξηση επισκεψιμότητας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

του Γραφείου του ΕΚ στην Κύπρο κατά το 2019: 
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Με τη στρατηγική επικοινωνίας 
επικεντρωμένη σταθερά στην 
προώθηση των Ευρωεκλογών 2019, 
είχαμε μια σειρά πρωτοβουλιών 
συνδεδεμένες με τη θεσμική 
προεκλογική εκστρατεία. Κατά τη 
διάρκεια του σεμιναρίου «Eurocamp», 
την εκδήλωση μας για τους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ, που 
εγκαινίασε την επίσημη προεκλογική 
εκστρατεία, δημιουργήσαμε δύο βίντεο 
με τους συμμετέχοντες και βασικούς 
ομιλητές να προτρέπουν τον κόσμο να 
ψηφίσει και τους προσωπικούς λόγους 
του καθενός, βασιζόμενοι στο 
σύνθημα της εκστρατείας «Αυτή Τη 
Φορά Ψηφίζω...». Στο βίντεο 
συμμετείχαν διευθυντές ειδήσεων, 
 

 
αρχισυντάκτες, δημοσιογράφοι που 
έχουν επιρροή στα μέσα κοινωνικά 
δικτύωσης (influencers), καθώς και ο 
Υπουργός Εξωτερικών και ένας 
Κύπριος Ευρωβουλευτής. Παράλληλα, 
δημιουργήσαμε γραφικά που 
περιέχουν φωτογραφίες και 
αποσπάσματα από τα βίντεο, τα οποία 
προωθήθηκαν επίσης και στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης και μπόρεσαν 
να «φτάσουν» στο κοινό των 
συμμετεχόντων. Τα δύο βίντεο 
«έφτασαν» οργανικά σε σχεδόν 9.500 
άτομα και τα γραφικά «έφτασαν», 
επίσης οργανικά, σε 24.620 άτομα, με 
1.326 αλληλεπιδράσεις στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης μας.
 
 

 
 
  

  

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες 
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης το 2019 
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Οι  κυριότερες δράσεις στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης μας αναφορικά 
με τις εκλογές, ήταν η εκστρατεία με 
τοπικούς ποδοσφαιριστές και 
ποδοσφαιρίστριες από διάφορες 
ομάδες, ενθαρρύνοντας τους πολίτες 
να ψηφίσουν και η προώθηση του 
βίντεο «Επέλεξε το μέλλον σου».  
 
Συνεργαστήκαμε με τον Παγκύπριο 
Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών, ο οποίος 
βοήθησε στην επιλογή παικτών που 
αντιπροσώπευαν την ευρωπαϊκή 
ποικιλομορφία - εθνική, γλωσσική και 
ποικιλομορφία των φύλων - και από 
διάφορες εθνικότητες και ομάδες, 
όπως η Κοπεγχάγη και η Σταντάρ 
Λιέγης.  
 
Το σύνθημα για το βίντεο ήταν 
«Επέλεξε τους παίκτες που θα σε 
εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο», υπογραμμίζοντας ότι, 
όπως και στο ποδόσφαιρο, η ομάδα 
είναι ισχυρότερη όταν είναι ενωμένη.  
 
Το βίντεο με τους ποδοσφαιριστές 
έφτασε οργανικά σε 14.000 άτομα και 

είχε υψηλό ποσοστό συμμετοχής, της 
τάξης του 8%.   
 
Με το βίντεο «Επέλεξε το Μέλλον 
σου», που δημιουργήθηκε κεντρικά 
από το ΕΚ, μπορέσαμε να 
ενθαρρύνουμε δημόσιες 
προσωπικότητες και Οργανισμούς με 
επιρροή στην κοινωνία, καθώς και 
άτομα με επιρροή στο διαδίκτυο και 
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
(influencers), να το μοιραστούν στις 
πλατφόρμες των Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης τους (μεταξύ των οποίων 
και ο τότε Κύπριος Επίτροπος 
Χρήστος ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, 
Πανεπιστήμια και το Υπουργείο 
Εξωτερικών).   
 
Δεδομένου ότι πρόκειται για έτος 
εκλογών, πραγματοποιήθηκαν οι 
εορτασμοί για την Ημέρα της Ευρώπης 
στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της 
Κύπρου, οι οποίες μας έδωσαν επίσης 
πολλές ευκαιρίες να τις «καλύψουμε» 
σε μεγάλο βαθμό μέσα από τις σελίδες 
των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
μας. 

Ευρωπαϊκές εκλογές 
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Μια άλλη αξιοσημείωτη στιγμή για εμάς ήταν η ετήσια τελετή λήξης του -εξαιρετικά 
επιτυχημένου προγράμματος- «Σχολείο-Πρεσβευτής» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Δημιουργήσαμε ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την τελετή, με 
συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες, τους Δόκιμους και Ανώτερους πρεσβευτές και 
τον Υπουργό Παιδείας. Το βίντεο είχε απήχηση σε πάνω από 4.400 άτομα στο 
Facebook: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για το βραβείο Ζαχάρωφ, οπτικογραφήσαμε βίντεο με την Κύπρια βουλευτή Άννα 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ, την Επίτροπο Διοικήσεως Μαρία ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ-ΛΟΤΤΙΔΗ και τον 
Ευρωβουλευτή Δημήτρη ΠΑΠΑΔΑΚΗ (Σ&Δ). Μίλησαν για το ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη σημασία του 
καθολικού σεβασμού και υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
Προωθήσαμε τα βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πριν την τελετή απονομής 
των βραβείων το Δεκέμβριο του 2019 και δημιουργήσαμε, επίσης, γραφικά στο 
Instagram, σχετικά με το νικητή του Βραβείου Ζαχάρωφ για το 2019, Ilham Tohti. 

 

 

Άλλες αξιοσημείωτες στιγμές 
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Για την προώθηση του βραβείου LUX 
ζητήσαμε την υποστήριξη του Έλληνα 
Eυρωβουλευτή Αλέξη ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 
(ΕΕΑ), ο οποίος είναι επίσης 
δημοφιλής στην Κύπρο. Έκανε ένα 
ειδικό βίντεο για το Γραφείο του ΕΚ 
στην Κύπρο, ενθαρρύνοντας τον 
κόσμο να παρακολουθήσει τις 
προβολές, καθώς και τη σημασία του 
βραβείου LUX για την πολιτιστική 

κατανόηση και συνειδητοποίηση 
ανάμεσα σε διαφορετικούς 
ανθρώπους. Προβάλαμε το βίντεο στη 
σελίδα μας στο Facebook και στην 
επιλογή «ιστορίες» στο Instagram, το 
οποίο είχε απήχηση σε πάνω από 
4.600 άτομα. Δημιουργήσαμε, επίσης, 
γραφικά για την προώθηση των 
προβολών. 
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Δράσεις για τη νέα γενιά  

 

Το πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΣΠΕΚ)», 
που υλοποιήθηκε για τρίτη φορά κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 στα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ, αποσκοπεί στην προώθηση των αρχών και αξιών επί των οποίων 
εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πληροφόρηση των μαθητών ευρύτερα για το 
οικοδόμημα της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, παρέχοντας 
σημαντικές γνώσεις σχετικά με την ΕΕ και, ιδίως, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Οι μαθητές/τριες (Δόκιμοι Πρεσβευτές) και οι εκπαιδευτικοί (Ανώτεροι Πρεσβευτές) 
που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα, απέκτησαν ευρεία γνώση του 
σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. 
  

Το πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΣΠΕΚ)» 
2018-2019, διοργανώθηκε στην Κύπρο από το Γραφείο του ΕΚ, σε στενή 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.  
 
Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 28 σχολεία για τη σχολική χρονιά 2018-
2019: 

 Λευκωσία: Γυμνάσιο και Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Λύκειο Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ’ Δασούπολης, Ελληνική Ιδιωτική Σχολή ΦΟΡΟΥΜ, Λύκειο 
Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου, Λύκειο Κύκκου Β’, Λύκειο Λατσιών, Α’ 
Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας 

 Λεμεσός: Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού, Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου 
Λουκά Κολοσσίου, Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, The Heritage 
Private School, Γ’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, Λανίτειο Λύκειο, Λύκειο 
Λινόπετρας 

 Λάρνακα: Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών, Λύκειο Αγίου Γεωργίου 
Λάρνακας, Λύκειο Μακαρίου Γ’ Λάρνακας, Γυμνάσιο-Λύκειο Λευκάρων, 
Τεχνική Σχολή Λάρνακας 

 Πάφος: The International School of Paphos, Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη 
Γεροσκήπου, Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’, Λύκειο και Τεχνική Σχολή 
Πόλης Χρυσοχούς, Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους Έμπας 

 Αμμόχωστος: Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου, Xenion High School 
 
Στο Πρόγραμμα ανέλαβαν ενεργό δράση 
290 μαθητές (Δόκιμοι Πρεσβευτές) και 50 
καθηγητές (Ανώτεροι Πρεσβευτές). Την ίδια 
ώρα, 560 συνολικά μαθητές συμμετείχαν 
στις εκδηλώσεις σχετικές με το Πρόγραμμα, 
που διοργάνωσε το Γραφείο του ΕΚ στην 
Κύπρο.  

Πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής του ΕΚ» 
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Οι Ευρωβουλευτές είχαν πολύ ενεργό ρόλο στο πρόγραμμα, αφού συμμετείχαν και 
αλληλοεπίδρασαν με τους μαθητές σε 36 συνολικά εκδηλώσεις. Αξίζει να σημειωθεί 
πως έγινε εκτενής αναφορά του Προγράμματος από τα ΜΜΕ, αφού στον έντυπο 
τύπο δημοσιεύθηκαν 18 άρθρα για δράσεις του προγράμματος, 10 ήταν τα 
ρεπορτάζ στην τηλεόραση, ενώ στο ραδιόφωνο έγιναν 11 συνολικά συζητήσεις 
γύρω από τις δράσεις των -συμμετεχόντων στο πρόγραμμα- σχολείων.  

 
Στις 22 Ιανουαρίου 2019, ολοκληρώθηκε το δεύτερο σεμινάριο για τους 
εκπαιδευτικούς των 28 σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, το οποίο έλαβε 
χώρα στην ιδιωτική σχολή Φόρουμ στη Λευκωσία. Ο Επικεφαλής του Γραφείου του 
ΕΚ στην Κύπρο προέβη σε παρουσίαση του ρόλου του ΕΚ στο θεσμικό σύστημα 
της ΕΕ και εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε μια σε βάθος ανάλυση/συζήτηση για 
τρέχοντα ευρωπαϊκά ζητήματα. Επίσης, δόθηκαν πρακτικές πληροφορίες σχετικά 
με το Πρόγραμμα, με τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε ένα γόνιμο και 
εποικοδομητικό διάλογο. 
 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος, το Γραφείο του ΕΚ στην Κύπρο διοργάνωσε 
επισκέψεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή 
μαθητών/τριών από όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στο ΣΠΕΚ, δίνοντάς τους την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. 
Δημήτρης ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ, ο οποίος εξαρχής στηρίζει ενεργά το πρόγραμμα, 
καλωσόρισε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
Οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν από λειτουργούς της Βουλής σχετικά με το ρόλο 
της εθνικής Βουλής και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή νομοθεσία που έχει 
ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνεται από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και γίνεται εθνική νομοθεσία. Οι τέως Ευρωβουλευτές Ιωάννης 
ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ (ΕΛΚ), Παναγιώτης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΕΛΚ) και Κυριάκος 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ (ΕΕΑ), παρευρέθηκαν στις περισσότερες επισκέψεις και 
μοιράστηκαν με τους μαθητές τις δικές τους εμπειρίες από τη θητεία τους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις 
προσωπικές τους ανησυχίες σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα 
η ΕΕ και να εμπλακούν σε ένα εποικοδομητικό διάλογο με τους πρώην 
Ευρωβουλευτές.  
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Τα σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στη 
θεσμική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Ευρωεκλογές 2019, 
αφού ενέγραψαν συνολικά 7.407 άτομα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
αυτήτηφοράψηφίζω.eu. 

 
 
 

Τα πέντε σχολεία της Λάρνακας που 
συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, 
διοργάνωσαν στις 7 Απρίλιου 2019 
εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης, 
σε συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας, το 
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Κύπρο, την Αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και 
το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
Λάρνακας. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η 
ευαισθητοποίηση του κοινού, με στόχο 
την όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή 
στις Ευρωεκλογές του Μαΐου. 
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Τα επτά Σχολεία της Λεμεσού που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, διοργάνωσαν στις 
11 Μαΐου 2019 εκδήλωση για τη μέρα της Ευρώπης, σε συνεργασία με το Γραφείο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), το Δήμο 
Λεμεσού, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) και το Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης Λεμεσού, με την υποστήριξη και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Φρόντισαν να συνδυάσουν με τον πλέον απολαυστικό τρόπο τη 
γνώση και την ψυχαγωγία, φέρνοντας πιο κοντά την Ευρώπη με τους πολίτες της. 
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν πώς επηρεάζει η ΕΕ την 
καθημερινότητά τους, μέσα από την ενημέρωση για τα διάφορα ευρωπαϊκά 
προγράμματα εκπαίδευσης, απασχόλησης και χρηματοδότησης. Την ίδια ώρα, 
Πρεσβείες κρατών μελών της ΕΕ προσέφεραν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις 
χώρες τους, καθώς και παραδοσιακά ποτά και φαγητά. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας 
της Ευρώπης, τα επτά Σχολεία της 
Λεμεσού που συμμετείχαν στο 
Πρόγραμμα, οργάνωσαν από κοινού μία 
πρωτότυπη δράση με σκοπό να 
ευαισθητοποιήσουν τo κοινό σχετικά με 
το σλόγκαν της ΕΕ, «Ενωμένοι στην 
Πολυμορφία». Μαθητές, εκπαιδευτικοί 
και γονείς, καθώς επίσης και πλήθος 
κόσμου, εκφράστηκε με ζωγραφιές και  
λόγο για τη σημασία του σεβασμού της 
πολυμορφίας και της διαφορετικότητας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζωγραφίζοντας 
ένα πανί 720 μέτρων με εμβαδόν 
64.800 m2. Με τον τρόπο αυτό, 
δημιούργησαν ένα  πανευρωπαϊκό 
ρεκόρ.  
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Δύο έργα μαθητών/μαθητριών με τίτλο «Όλοι ίσοι, όλοι άνθρωποι» της Οριάνας 
ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ, του Λυκείου Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λεμεσού και ο πίνακας 
των μαθητριών Ξάνθης ΣΑΤΣΙΑ, Περδικούλας ΚΕΠΟΛΑ και Ειρήνης ΚΕΠΟΛΑ, με 
τίτλο «This time I’m voting for...», επιλέχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
βρίσκονται στο μουσείο «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» στις Βρυξέλλες. 
 

 

 

 
Εντυπωσιακή ήταν η εκδήλωση που διοργάνωσαν οι μαθητές του Περιφερειακού 
Λυκείου Λιβαδιών, με θέμα «Ενεργοί και κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες σε μια 
δημοκρατική Ευρώπη ενόψει των επικείμενων Ευρωεκλογών. Αυτή τη φορά 
ψηφίζω.», στοχεύοντας στην όσο το δυνατό μαζικότερη συμμετοχή στις εκλογές για 
ανάδειξη των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Μαΐου 2019. 
 
Στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ και του 
Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο, κ. Αντρέα ΚΕΤΤΗ, 
οι μαθητές αναφέρθηκαν στις δράσεις, τις πληροφορίες και τις εντυπώσεις που 
αποκόμισαν μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο μετέχει το σχολείο 
τους. Συζήτησαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και για την 
αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών και κρατών.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά στους νέους (Πρόγραμμα Σχολείο 
– Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 
_____________________________________________________ 
21 Μαρτίου 2019 



________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

50 

 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ρόλο της ΕΕ στο Κυπριακό, στην οικονομική κρίση που 
κτύπησε την Κύπρο το 2013, αλλά και για τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι 
Κύπριοι εντός της ΕΕ και τις προοπτικές που υπάρχουν. 
 
Απαντώντας σε ερωτήσεις των μαθητών, ο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ προσκάλεσε 
τους μαθητές να επισκεφθούν τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο 
Εξωτερικών και να ενημερωθούν από κοντά για το σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει στις σχέσεις Κύπρου - ΕΕ. 
 
Τέλος, μέσα από μια εντυπωσιακή οπτικοακουστική παρουσίαση, οι 
παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να αντλήσουν γνώσεις για την ΕΕ, μέσα από 
τις εμπειρίες δύο μαθητών του σχολείου, οι οποίοι επισκέφθηκαν μαζί με άλλους 
μαθητές το Στρασβούργο και βίωσαν από κοντά όλα όσα διαδραματίζονται στην ΕΕ 
και το Ευρωκοινοβούλιο.  

 

 
Συνεργασία, διάλογος, σεβασμός στη διαφορετικότητα, αλληλεγγύη και δημοκρατία 
ήταν ορισμένα από τα κύρια μηνύματα που εκφράστηκαν στην τελετή ολοκλήρωσης 
του Προγράμματος «Σχολείο – Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», που 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 21 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο 
«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ». 
 
Στην τελετή παρουσιάστηκαν αντιπροσωπευτικές δράσεις των 28 δημόσιων και 
ιδιωτικών σχολείων, που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα και έλαβαν τον τίτλο του 
Σχολείου-Πρεσβευτή.  
 

Τελετή Ολοκλήρωσης του Προγράμματος «Σχολείο 
Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» 
_____________________________________________________ 
21 Ιουνίου 2019 
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Βραβεύτηκαν, επίσης, οι νικητές του Γ΄ Διαγωνισμού Παραγωγής Γραπτού Λόγου 
για Ευρωπαϊκά Θέματα για μαθητές και μαθήτριες της Β΄ Λυκείου. Εκατοντάδες 
μαθητές και γονείς παρευρέθηκαν στην τελετή, που τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. 
του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρη ΣΥΛΛΟΥΡΗ, παρόντος 
του ιδίου, μαζί με τον Ευρωβουλευτή Κώστα ΜΑΥΡΙΔΗ (Σ&Δ), τον Υπουργό 
Παιδείας Κώστα ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΗ, τον Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο Αντρέα ΚΕΤΤΗ, τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο Ιερόθεο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ και τον Πρέσβη 
της Γαλλίας René TROCCAZ. Στην εκδήλωση τιμήθηκε η Προϊστάμενη του 
Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας Δρ. Νίκη 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑ, για τη συμβολή της στη διάχυση των ευρωπαϊκών 
αρχών και αξιών στην κυπριακή κοινωνία και δη στα σχολεία. 
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Οι ενημερωτικές διαλέξεις γενικότερα για τον 
τρόπο λειτουργίας της ΕΕ και ειδικότερα για 
τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
αφορούν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς 
σχολείων της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και 
φοιτητές/τριες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 
Οι διαλέξεις επικεντρώνονται στον τρόπο 
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και εν γένει της ΕΕ και στη σημασία των 

πολιτικών της ΕΕ, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. 
Διαδραστικοί μέθοδοι χρησιμοποιούνται κατά τις εν λόγω παρουσιάσεις, γεγονός 
που έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια μας για ουσιαστικότερο 
διάλογο με τους νέους. Στο τέλος κάθε παρουσίασης, οι μαθητές/τριες καλούνται 
να απαντήσουν ερωτήματα υπό μορφής κουίζ, με σκοπό την ανακεφαλαίωση των 
σημαντικότερων σημείων της διάλεξης και της αφομοίωσής τους με διαδραστικό 
τρόπο. 
 
 
Οι ενημερωτικές διαλέξεις στοχεύουν κυρίως νέους και νέες ηλικίας 11 με 30 ετών 
και επικεντρώνονται σε πέντε κύρια εκπαιδευτικά σημεία: 

1. Σε μαθητές/τριες ηλικίας μεταξύ 13 και 18 ετών∙ 
2. Σε μαθητές/τριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Euroscola που 

καλούνται να παρακολουθήσουν μία διάλεξη στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, έτσι ώστε να ενημερωθούν για τις πολιτικές και τις αξίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτού ταξιδέψουν στο Στρασβούργο, επίσημη 
έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου λαμβάνει χώρα το πρόγραμμα 
Euroscola∙ 

3. Σε φοιτητές/τριες πανεπιστημίων και σε νέους από την Ευρώπη που ζουν 
προσωρινά στην Κύπρο και έρχονται σε επαφή με Κύπριους π.χ. μέσω του 
προγράμματος Erasmus+∙ 

4. Σε μαθητές/τριες της πέμπτης και έκτης τάξης του δημοτικού, ηλικίας 11-12 
ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι και φέτος οι μαθητές και μαθήτριες μας 
υποδέχθηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό και μας κατέπληξαν με το ζήλο να 
μάθουν για τα Ευρωπαϊκά θέματα. Αν και οι βασικές γνώσεις για την ΕΕ 
καλύπτονται στο μάθημα της γεωγραφίας, οι εκπαιδευτικοί προετοιμάζουν 
εντατικότερα τους/τις μαθητές/τριες ενόψει της επίσκεψης του λειτουργού 
του Γραφείου του ΕΚ στο σχολείο τους∙ 

5. Πέραν των μαθητών/τριών, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στους εκπαιδευτικούς 
μέσης εκπαίδευσης (διαφόρων ηλικιακών ομάδων), αφού είναι αυτοί που 
διαμορφώνουν ή/και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την άποψη των μαθητών 
τους.  

 

 

 

Ενημερωτικές διαλέξεις για την ΕΕ 



________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

53 

 

Οι ομιλητές που εκπροσωπούν το Γραφείο του ΕΚ προβαίνουν σε μια σφαιρική 
παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ και της σπουδαιότητας του ρόλου του 
ΕΚ ως συν-νομοθέτη. Επιπρόσθετα, αναφέρονται διάφορα παραδείγματα της 
καθημερινής ζωής (π.χ. κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής, ελεύθερη 
μετακίνηση και εγκατάσταση των πολιτών εντός των κρατών-μελών της ΕΕ, eCall, 
πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες, ανακύκλωση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
κλπ.), με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν και να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριες 
να κατανοήσουν ότι η ΕΕ και οι αποφάσεις του ΕΚ έχουν άμεσο αντίκτυπο σε 
αυτούς, στις οικογένειές τους, στις κοινότητές τους, στις πόλεις τους και στη χώρα 
τους και ότι οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό 
το γίγνεσθαι.        
 
Περαιτέρω, γίνεται αναφορά στις αρχές και αξίες επί των οποίων εδράζεται η ΕΕ, 
στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη μεταναστευτική πολιτική, στα ίσα δικαιώματα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιδέα πίσω από το 
σύνθημα της ΕΕ «Ενωμένοι στην Πολυμορφία». 
 
Τέλος, ειδική αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι η ΕΕ είναι επακόλουθο της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας που δημιουργήθηκε μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Έντονη είναι η προσπάθειά μας όπως οι νέοι και οι νέες της Κύπρου κατανοήσουν 
ότι η ΕΕ, πάνω απ’ όλα, είναι ένα πολιτικό σχέδιο για την επίτευξη μόνιμων 
συνθηκών ειρήνης στη Γηραιά Ήπειρο και ότι τα θεσμικά της όργανα έχουν 
κατορθώσει να διασφαλίσουν πέραν των 60 ετών αδιάλειπτων συνθηκών ειρήνης, 
για τα κράτη-μέλη της Ένωσης.  
 
 

 

Κατά το 2019, στο Σπίτι της ΕΕ στη 
Λευκωσία φιλοξενήθηκαν 32 ομάδες νέων 
και 18 ενημερωτικές διαλέξεις έλαβαν χώρα 
επί τόπου σε σχολεία όλων των επαρχιών 
της ελεύθερης Κύπρου (περιοχές στις οποίες 
η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο). Ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε σε αγροτικές και 
απομονωμένες περιοχές. Συνολικά 
συμμετείχαν 2.050 σπουδαστές και νέοι και 
155 εκπαιδευτικοί. 
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Το 2019 το Γραφείο του ΕΚ στην Κύπρο πραγματοποίησε 50 παρουσιάσεις τόσο στο Σπίτι της ΕΕ 
στη Λευκωσία όσο και τοπικά σε σχολεία της Κύπρου. Ο χάρτης είναι ενδεικτικός των περιοχών 
όπου έχουν πραγματοποιηθεί οι παρουσιάσεις, με τους αριθμούς να δείχνουν πόσες παρουσιάσεις 
πραγματοποιήθηκαν σε κάθε επαρχία. Τα μικρά μπλε εξάγωνα δείχνουν τις περιοχές των 
περιφερειακών σχολείων που συμμετείχαν. 

 

 

 
Το 2019, συνολικά 289 Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μαθητές και μαθήτριες 
και 41 εκπαιδευτικοί έλαβαν μέρος στις συνόδους της Ευρωβουλής των Νέων 
(Euroscola), που διεξάγονται στο ημικύκλιο της ολομέλειας του ΕΚ στο 
Στρασβούργο και που προσομοιάζουν τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Το πρόγραμμα Euroscola προσφέρει μια εντυπωσιακή εμπειρία στην αίθουσα της 
ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιτρέποντας στους/στις μαθητές/τριες 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μάθουν για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέσα 
από αυτή τη διαδραστική εμπειρία. Μαθητές και μαθήτριες από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ επιλέγονται για να γίνουν μέλη του ΕΚ για μία μέρα.  
 
Παίρνουν το λόγο στην ολομέλεια και στις συνεδρίες των επιτροπών για να 
συζητήσουν και να ψηφίσουν επί σχεδίων αποφάσεων για τρέχοντα ζητήματα, 
εξασκώντας, ταυτόχρονα, τις γλωσσικές τους δεξιότητες και κάνοντας γνωριμίες με 
μαθητές/τριες από όλη την Ευρώπη. 
 

 

 

Πρόγραμμα Ευρωβουλή των Νέων (Euroscola) 



________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

55 

 

Οι μαθητές/τριες της Κύπρου επιλέγονται κυρίως ως απόρροια της συμμετοχής 
τους ως Δόκιμοι Πρεσβευτές στο Πρόγραμμα ΣΠΕΚ και από διαγωνισμούς που 
οργανώνονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, διασφαλίζοντας έτσι κάθε 
χρόνο τη συμμετοχή αντιπροσώπων από σχεδόν όλα τα σχολεία των ελεγχόμενων 
από την Κυβέρνηση περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπλέον, το Γραφείο 
του ΕΚ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με δύο Τουρκοκυπριακές Συντεχνίες 
Εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή και Τουρκοκύπριων 
μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα Euroscola. 
 
Το Γραφείο του ΕΚ στην Κύπρο διοργανώνει ειδικές ημερίδες πληροφόρησης στο 
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δικοινοτικές ομάδες Euroscola. Αυτές οι 
παρουσιάσεις έχουν διπλό ρόλο. Πρώτον, να προετοιμάσουν τους/τις μαθητές/τριες 
για την εμπειρία του Euroscola και να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το ΕΚ και 
δεύτερον, να φέρουν κοντά τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους 
εκπαιδευτικούς και μαθητές δημιουργώντας συνθήκες ώσμωσης και συνοχής για 
την αποτελεσματική συμμετοχή της ενιαίας κυπριακής ομάδας στο Euroscola. 
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Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνος για τη Νεολαία, το οποίο διοργανώνεται από 
κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου 
Καρλομάγνου του Άαχεν, απονέμεται σε προγράμματα ή έργα που προάγουν την 
κατανόηση μεταξύ των λαών των ευρωπαϊκών κρατών και τα οποία 
πραγματοποιούνται από άτομα ηλικίας μεταξύ 16 και 30 ετών. 
 
Το 2019 υποβλήθηκαν έντεκα συνολικά συμμετοχές, με τελικό νικητή της Κύπρου 
το Περιφερειακό Γυμνάσιο-Λύκειο Λευκάρων, με τίτλο του προγράμματος 
«Κάνουμε την παρουσία μας αισθητή για την δική μας Ευρώπη!». Το πρόγραμμα 
αφορούσε σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων, που έγιναν κατά τη σχολική χρονιά 
2017-18, με στόχο την ενημέρωση μαθητών/τριών, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, 
για τον πολύπτυχο και ευεργετικό ρόλο της ΕΕ στην οικοδόμηση ενός καλύτερου 
κόσμου. Οι εθελοντικές αυτές δράσεις κινητοποίησαν πολίτες με διαφορετικό 
οικονομικό-κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο και τους ενέπλεξαν σε ένα ταξίδι 
ανακάλυψης, βαθιάς κατανόησης και υιοθέτησης των ευρωπαϊκών αξιών της 
ενεργούς πολιτότητας.  
 
Οι νικητές εκπροσώπησαν την Κύπρο στην τελετή απονομής του Διεθνούς 
Βραβείου Καρλομάγνου στο Πανεπιστήμιο του Άαχεν στη Γερμανία, που έλαβε 
χώρα στις 28 Μαΐου 2019. 
 

 

Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2019 



________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

57 

 

 
Το 2019 διοργανώθηκαν τέσσερις ενημερωτικές επισκέψεις στις Βρυξέλλες, από το 
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, σε συνεργασία με την 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Φοιτητές από όλα τα 
πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας και καθηγητές, παρευρέθηκαν στις 
ενημερωτικές επισκέψεις του Ιανουαρίου και Μαΐου. Οι άλλες δύο επισκέψεις 
πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο, στις οποίες συμμετείχαν 
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι δάσκαλοι. 
 
Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία 
να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Parlamentarium και το Σπίτι της 
Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Συναντήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις με τους Κύπριους 
ευρωβουλευτές Λευτέρη ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΕΛΚ), Κώστα ΜΑΥΡΙΔΗ (Σ&Δ) και 
Δημήτρη ΠΑΠΑΔΑΚΗ (Σ&Δ) και με τους τέως Ευρωβουλευτές Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 
(ΕΜΣ), Νεοκλή ΣΥΛΙΚΙΩΤΗ (ΕΕΑ) και Τάκη ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΕΕΑ). 
 
Επιπλέον, αξιωματούχοι της ΕΕ τους υποδέχτηκαν και παρουσίασαν τον τρόπο με 
τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ρόλο των θεσμικών οργάνων και τη 
θεσμική εκστρατεία για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019. 
 

 
 
 
 

Ενημερωτικές Επισκέψεις στις Βρυξέλλες 
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Στατιστικά εν συντομία 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Το 2019 οργανώσαμε 50 
παρουσιάσεις για μαθητές, 

φοιτητές και εκπαιδευτικούς: 18 
τοπικές και 32 επισκέψεις στο 

Σπίτι της ΕΕ. 
 

2.050 μαθητές και 155 
εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

τις Ευρωεκλογές. 

Πρόγραμμα «Σχολείο-
Πρεσβευτής του 

Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου»: 

28 σχολεία και πάνω από 
1.100 μαθητές συμμετείχαν 

έμμεσα ή άμεσα στο 
πρόγραμμα. 

 

289 μαθητές και 41 εκπαιδευτικοί 
έλαβαν μέρος στις συνόδους του 

ΕΚ Νέων (Euroscola) στο 
Στρασβούργο.  
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Σχολεία και ομάδες νέων που μας επισκέφθηκαν το 
2019 
 
 
16  Ιανουαρίου  2019 
Γυμνάσιο - Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ  
 
17  Ιανουαρίου  2019 
Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ Πάφου 
 
18  Ιανουαρίου 2019  
Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάμειας  
 
21  Ιανουαρίου  2019 
Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας 
 
23  Ιανουαρίου  2019 
Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού 
     
8  Φεβρουαρίου  2019 
Λύκειο  Κύκκου Β’  Λευκωσίας 
 
12  Φεβρουαρίου  2019 
Λύκειο  Κύκκου Α’ Λευκωσίας 
 
14  Φεβρουαρίου  2019 
Γυμνάσιο Καθολικής Λεμεσού 
 
15  Φεβρουαρίου 2019 
Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού Λάρνακα 
 
18  Φεβρουαρίου  2019 
Γυμνάσιο ΠΛΑΤΥ Αγλαντζιάς 
         
19  Φεβρουαρίου  2019 
Δημοτικό σχολείο Άγιος Δομέτιος 
        
25  Φεβρουαρίου  2019 
Λύκειο Αποστόλου Μάρκου Λευκωσία 
          
8  Μαρτίου  2019 
Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου Στρόβολος 
           
12  Μαρτίου 2019 
Λύκειο Ιδαλίου 
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13  Μαρτίου 2019 
Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου 
 
20  Μαρτίου  2019 
Λύκειο Κοκκινοχωρίων 
 
3  Απριλίου  2019 
Άτυπη Ομάδα Νέων Youth Dynamics Erasmus + 
  
8  Απριλίου  2019 
Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας 
 
8 Απριλίου  2019 
Γυμνάσιο Αγλαντζιάς 
 
8 Μαΐου 2019  
Φιλοδασικός  Σύνδεσμος  Αγρού 
 
9  Μαΐου 2019  
Κολλέγιο Λήδρας 
 
16 Μαΐου 2019 
Πανεπιστήμιο του Οχάιο  
 
13 Ιουνίου  2019 
Φιλοδασικός Σύνδεσμος Αγρού 
 
19 Σεπτεμβρίου 2019 
Άτυπη Ομάδα Νέων Youth Dynamics Erasmus + 
 
6 Νοεμβρίου 2019 
Άτυπη Ομάδα Νέων Youth Dynamics Erasmus + 
 
13 Νοεμβρίου 2019 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 
20 Νοεμβρίου 2019 
Α’ Δημοτικό Σχολείο Παλλουριώτισσας 
 
2 Δεκεμβρίου 2019 
Δημοτικό Σχολείο Ζήνων 
Δημοτικό Σχολείο Πεύκιος Γεωργιάδης 
 
3 Δεκεμβρίου 2019 
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κασσιανού 
 
4 Δεκεμβρίου 2019 
3ο Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας 
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6 Δεκεμβρίου 2019 
Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου 
 
18 Δεκεμβρίου 2019 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας-Μαλούντας 
 
19 Δεκεμβρίου 2019 
Γυμνάσιο Δροσιάς Λάρνακας 
 
_______________________________________________________________________ 

 

Τοπικές διαλέξεις σε σχολεία, πανεπιστήμια  
και οργανωμένα σύνολα 
 
 
16 Ιανουαρίου 2019 
Εσπερινό  Γυμνάσιο – Λύκειο  Λεμεσού 
 
23 Ιανουαρίου  2019 
Λανίτειο Λύκειο 
 
25 Ιανουαρίου  2019 
Λύκειο Πολεμιδιών 
 
1 Φεβρουαρίου 2019 
Γ’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού 
 
1 Φεβρουαρίου 2019 
Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού 
 
8 Φεβρουαρίου 2019 
Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών ΙΕ΄ 
 
11 Φεβρουαρίου  2019 
Τσίρειο Γυμνάσιο Λεμεσού 
 
11 Φεβρουαρίου  2019 
Γυμνάσιο Επισκοπής 
 
13 Φεβρουαρίου  2019 
Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας 
 
15 Φεβρουαρίου 2019 
Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου 
 
22 Φεβρουαρίου 2019 
Λύκειο Λινόπετρας 



________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

62 

 

 
26 Φεβρουαρίου 2019 
Γυμνάσιο Παραλιμνίου 
 
28 Φεβρουαρίου  2019 
Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πολιτικών Επιστημών  
 
8 Απριλίου  2019  
Πανεπιστήμιο Κύπρου - Διάλεξη περί Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 
 
13 Μαΐου 2019 
ΕΟΣ Δημοτικό Τριμήκληνης 
 
14 Μαΐου 2019 
Δημοτικό Σχολείο Μοσφιλωτής 
 
15 Μαΐου  2019 
Α’ Δημοτικό Αγίου Αθανασίου - Σοφίας Λεμεσός 
 
31 Μαΐου 2019 
9ο Δημοτικό σχολείο Καψάλου 
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Η αποστολή του Γραφείου  
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει Γραφεία Συνδέσμου στις πρωτεύουσες των 
κρατών μελών της ΕΕ, με παραρτήματα στα πολυπληθέστερα εξ’ αυτών. Πέραν 
αυτών, υπάρχει αντίστοιχο Γραφείου Συνδέσμου με το Κογκρέσο των ΗΠΑ, στην 
Ουάσιγκτον. 
 
Τα Γραφεία Συνδέσμου του ΕΚ είναι επιφορτισμένα με την κατά τόπους υλοποίηση 
της επικοινωνιακής στρατηγικής του Θεσμικού Οργάνου, με απώτερο στόχο το να 
εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες κατανοούν τη σημασία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και, συνεπακόλουθα, της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή δημοκρατική 
διαδικασία.  
 
Τα Γραφεία παρέχουν ενημέρωση στους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, 
διαχειρίζονται τις επαφές με τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης 
και προσφέρουν στήριξη στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την 
άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους. 
 
Δράσεις επικοινωνίας με τους πολίτες 
Τα Γραφεία Συνδέσμου βοηθούν τους πολίτες να κατανοήσουν τι είναι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι κάνει και τι αντιπροσωπεύει. 
 
Αυτό επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους: 
• δημιουργία, ανάπτυξη και ενθάρρυνση ενός δικτύου ενδιαφερόμενων πολιτών· 
• διεξαγωγή εκστρατειών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων και 
εκθέσεων· 
• προώθηση του δημοσίου διαλόγου για τα ευρωπαϊκά κοινά· 
• δράσεις επικοινωνίας σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει το ΕΚ, απαντώντας 
σε αιτήματα παροχής πληροφοριών. 
 
Συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης 
Τα Γραφεία αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης των εθνικών, 
περιφερειακών, τοπικών και εξειδικευμένων μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις 
εξελίξεις, τα διακυβεύματα και τις αποφάσεις της ΕΕ. 
 
Αυτό επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους: 
• βοηθούν τους δημοσιογράφους στο έργο τους και τους ενημερώνουν σχετικά με 
τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών θεμάτων· 
• διοργανώνουν σεμινάρια για δημοσιογράφους και τους προσκαλούν να καλύψουν 
τις δραστηριότητες της Ολομέλειας· 
• προωθούν την κάλυψη των δραστηριοτήτων των ευρωβουλευτών από τα εθνικά, 
περιφερειακά, τοπικά και ειδικευμένα μέσα ενημέρωσης· 
• παρακολουθούν και αντιμετωπίζουν τυχόν κρούσματα παραπλανητικών 
ειδήσεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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Συνεργασία με παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και 
ενδιαφερόμενους φορείς 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι ΜΚΟ, οι σύλλογοι, οι εκπαιδευτικοί, 
τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, οι δεξαμενές σκέψης, καθώς και οι λοιποί φορείς και 
θεσμικά όργανα της ΕΕ - με τους οποίους τα Γραφεία Συνδέσμου αναπτύσσουν και 
καλλιεργούν στρατηγικές σχέσεις.  
 
Οι δράσεις των Γραφείων αποσκοπούν στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων 
φορέων για τις σχετικές με αυτούς αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Αυτό επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους: 
• προωθούν τον δημόσιο διάλογο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το 
νομοθετικό έργο των βουλευτών· 
• εξασφαλίζουν ότι οι φορείς λαμβάνουν εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με 
τους τομείς ενδιαφέροντος τους· 
• συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας πληροφοριακό υλικό· 
• συνεργάζονται με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών. 
 
Λοιπά καθήκοντα 
• Παροχή στήριξης σε επισκέψεις ευρωβουλευτών, με την θεσμική τους ιδιότητα, 
καθώς και σε επίσημες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και αποστολές. 
• Συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα κέντρα 
πληροφόρησης Europe Direct. 
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Το προσωπικό του Γραφείου   
Αντρέας ΚΕΤΤΗΣ 
Επικεφαλής του Γραφείου 
 
Αλεξάνδρα ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ  
Εκπρόσωπος Τύπου 
 
Βαγγέλης ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων  
 

Τζίνα ΤΣΙΟΡΒΑ (μέχρι 31/5/2019) 
Τομέας Διοίκησης και Οικονομικών 
 
Νεκτάριος ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  
Τομέας Δημοσίων Σχέσεων και 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
 
Ματίλτα ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ 
Τομέας Επικοινωνίας και ΜΜΕ 

                                                                  
                                                                Καλλιόπη ΘΩΜΑ (από 4/11/2019) 
                                                                Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων  

 
Οι εκπαιδευόμενοί μας το 2019 
 
Αντρέας ΣΕΡΓΙΟΥ                                     Γαβριήλ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ                                          

Μιχάλης ΔΑΛΜΗΡΑΣ                                Αντρέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ          

Φίλιππος ΙΩΑΝΝΟΥ                            
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