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12 ώρες για την Ελλάδα στις Βρυξέλλες

Ιθαγένεια της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει 12
νέες δράσεις

2ο φόρουμ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Μεσσηνία»

Επτά εξαιρετικές ταινίες του προγράμματος MEDIA
συναγωνίστηκαν για τον Χρυσό Φοίνικα

12 ώρες για την Ελλάδα στις Βρυξέλλες
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εκδήλωση «12 Ώρες για την Ελλάδα», πραγματοποιήθηκε στο Halles de Schaerbeek των Βρυξελλών, στις 9 Μαΐου 2013.
Το γεγονός αποτελεί
μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία του Joseph
Jamar, Επικεφαλή της
Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες,
με σκοπό να βελτιωθεί
η εικόνα της Ελλάδας
στην Ευρώπη και να
υποστηριχθούν με ουσιαστικό τρόπο διάφορες
ελληνικές δράσεις.
Η οργάνωση και διαχείριση της πρωτοβουλίας
αυτής, γίνεται από μια
ομάδα εθελοντών Βέλγων και Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι κατοικούν στις Βρυξέλλες.
Η πρώτη εκδήλωση «12 Ώρες για την Ελλάδα» έλαβε χώρα στις 16 Μαΐου 2012. Η
φετινή, δεύτερη έκδοση της εκδήλωσης περιελάμβανε έργα και ιδέες που προέκυψαν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο τις κρίσης και επικεντρώθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά δώρα που έχει δώσει η Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο, την Δημοκρατία.
Η εκδήλωση περιελάμβανε ζωντανή ανάγνωση της Πολιτείας του Πλάτωνα, ολοήμερη γευσιγνωσία ελληνικών φαγητών και κρασιών, debates βασισμένα στο θέμα της
Δημοκρατίας «Democrazy», φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου, μύηση στους ελληνικούς χορούς, παρουσιάσεις από τον Peter Economides, τον Georges Corraface,
και άλλους διακεκριμένους καλεσμένους

2ο φόρουμ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
«Μεσσηνία»
Συμμετοχή του Europe direct Καλαμάτας στο 2ο φόρουμ
εργασίας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Μεσσηνία»: Δικτύωση Ωφελουμένων με Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» συμμετέχει με την ιδιότητα του κοινωνικού και επιστημονικού
εταίρου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Μεσσηνία», σκοπός
της οποίας είναι η υλοποίηση της Πράξης «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη
Ευπαθών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας». Στο πλαίσιο της Δράσης 11 «Δικτύωση ωφελουμένων
με επιχειρήσεις - fora εργασίας», ο Πολιτιστικός Οργανισμός διοργάνωσε το 2ο Forum Εργασίας στην Καλαμάτα,
το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 29/05/2013 στο Elite City
Resort, με ώρα έναρξης 5:00 μμ..
Στο φόρουμ, παρουσίασαν τις θέσεις και τις προτάσεις
τους εκπρόσωποι σημαντικών επιχειρήσεων, όπως και
επαγγελματίες που ένεκα της θέσης και της εμπειρίας
τους μπόρεσαν να μεταφέρουν εξειδικευμένη άποψη για τις
δυνατότητες και τις προοπτικές της τοπικής απασχόλησης
και της επιχειρηματικότητας, αλλά και να προσανατολίσουν
δημιουργικά και να στηρίξουν ηθικά τους ωφελούμενους.
Μεθοδεύοντας την επαφή επιχειρήσεων και ωφελούμενων, το Forum επιχείρησε πιλοτικά, την άμεση σύζευξη
προσφοράς και ζήτησης εργασίας με έναν τρόπο δυναμικό,
άμεσο και παραγωγικό. To Europe direct Καλαμάτας παραβρέθηκε στη συνάντηση και διένειμε -εκτός από το έντυπο
υλικό της υπηρεσίας εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσηςειδική έκδοση του ίδιου του κέντρου προσαρμοσμένο στις
δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι άνεργοι
αλλά και οι επιχειρηματίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μία μοναδική συναυλία το απόγευμα, στην οποία, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν η mezzo soprano Αλεξάνδρα Γκράβας και οι καλλιτέχνες
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Μίλτος Πασχαλίδης, Δήμητρα Παπίου και Δημήτρης Σταρόβας. Η διοργάνωση μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω web streaming.
Οι επιλεγμένες φιλανθρωπικές δράσεις για το 2013 περιλάμβαναν: το ελληνικό
παράρτημα των “Γιατρών Χωρίς Σύνορα”, την οργάνωση “ Κάνε μια ευχή” Ελλάδας,
καθώς και την Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων
(ΕΛΕΠΑΠ).
Europe Direct Καλαμάτας, γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαίου πολίτη, μάθε τα δικαιώματά σου στο 2721110350
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Ιθαγένεια της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει 12 νέες δράσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 8 Μαΐου 2013 μια νέα πολιτική ώθησης για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών της
ΕΕ, με μια σειρά δράσεων για την άρση των εμποδίων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινή τους ζωή.
Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών, η έκθεση της
ΕΕ για την ιθαγένεια αποτελεί την απάντηση της Επιτροπής στις πολυάριθμες εκκλήσεις πολιτών της ΕΕ που της έχουν γνωστοποιήσει
προβλήματα που αντιμετωπίζουν όταν ταξιδεύουν, εγκαθίστανται ή
πραγματοποιούν αγορές σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.
«Η ιθαγένεια της Ένωσης αποτελεί το πετράδι του στέμματος της
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι για την πολιτική ένωση ότι και το
ευρώ για την οικονομική και νομισματική μας ένωση. Η σημερινή έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια τοποθετεί τους πολίτες της ΕΕ στο
επίκεντρο,» δήλωσε η αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της
ΕΕ επιφορτισμένη με θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
και Ιθαγένειας.

2. Περιορισμός της γραφειοκρατίας στα κράτη μέλη
3. Προστασία των περισσότερο ευάλωτων στην ΕΕ
4. Εξάλειψη των φραγμών όσον αφορά τις αγορές στην ΕΕ βελτιώνοντας τους κανόνες με στόχο την επίλυση διασυνοριακών
διαφορών
5. Προώθηση της διαθεσιμότητας στοχοθετημένων και προσβάσιμων δεδομένων σχετικά με την ΕΕ
6. Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία

Η έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια του 2013 ανακοινώνει 12 νέες
δράσεις σε έξι τομείς για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών
1. Άρση των εμποδίων που υφίστανται για τους εργαζόμενους, τους
σπουδαστές και τους ασκούμενους στην ΕΕ

Επτά εξαιρετικές ταινίες του προγράμματος MEDIA συναγωνίστηκαν για τον Χρυσό Φοίνικα
Από το 1991, το πρόγραμμα MEDIA (αρκτικόλεξο για τον όρο «Mesures
pour encourager le développement de l´industrie audiovisuelle» — Μέτρα για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας) έχει διαθέσει 1,6 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη, διανομή,
κατάρτιση και καινοτομία του κινηματογράφου με στόχο την αύξηση
Μεταξύ αυτών είναι η ταινία Le Passé του Asghar Farhadi, που ήταν ο της πολυμορφίας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ταινιών και της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.
νικητής του περυσινού βραβείου
Δεκατρείς ταινίες που έχουν υποστηριχθεί από το πρόγραμμα MEDIA
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κινηματογράφο προβλήθηκαν στην
μεγάλη οθόνη στο 66ο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ των Καννών (15-26 Μαΐου), μεταξύ των οποίων επτά ταινίες συναγωνίστηκαν
για το διακεκριμένο βραβείο του Χρυσού Φοίνικα.

MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το καλύτερο σχέδιο νέας ταινίας. Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου,
Επίτροπος αρμόδια για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού,
Πολυγλωσσίας και Νεολαίας,
απένειμε το βραβείο MEDIA της
ΕΕ για το 2013 στον δανό σκηνοθέτη Thomas Vinterberg κατά τη
διάρκεια του «ευρωπαϊκού ραντεβού» την Κυριακή 19 Μαΐου
(βλέπε IP/13/419).

«Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι
οι ευρωπαϊκές ταινίες που έχουν
επιλεγεί για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα MEDIA είναι και πάλι
στο προσκήνιο στο πλαίσιο του φεστιβάλ των Καννών. Το MEDIA αντιπροσωπεύει μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανία κινηματογράφου και
την πολιτιστική πολυμορφία. Θα εξακολουθήσει να στηρίζει τους πιο
ταλαντούχους σκηνοθέτες μας στο πλαίσιο του νέου προγράμματος
«Δημιουργική Ευρώπη». Οι ταινίες μας έχουν διακριθεί στο φεστιβάλ
των Καννών και είμαι βέβαιη ότι η φετινή χρονιά δεν θα αποτελέσει
εξαίρεση», δήλωσε η Ανδρούλλα Βασιλείου.

Το ετήσιο ευρωπαϊκό ραντεβού
στις Κάννες πραγματοποιήθηκε
στις 19-20 Μαΐου. Δημιουργική
Ευρώπη — το μέλλον του προγράμματος MEDIA.

Το 2014 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το
MEDIA, ως μέρος του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη».
Το νέο πρόγραμμα θα συνεχίσει
να παρέχει επιχορηγήσεις για
την υποστήριξη της ανάπτυξης του κινηματογράφου, της
κατάρτισης και της διανομής,
καθώς και για την εκκίνηση ενός νέου ταμείου εγγύησης δανείων για
να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση του πολιτιστικού
και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»
αναμένεται να έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 1,3 δισ. ευρώ
για την περίοδο 2014-2020, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά σχεδόν
9 % σε σύγκριση με τα υφιστάμενα προγράμματα «Πολιτισμός» και
«MEDIA».

Europe Direct Καλαμάτας, γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαίου πολίτη, μάθε τα δικαιώματά σου στο 2721110350

