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Σεπτέμβριος με εκδηλώσεις… για την Καλαμάτα
Στην Καλαμάτα είναι γεγονός ότι αγαπάμε το καλοκαίρι. Αυτό όμως το καλοκαίρι περιμέναμε όλοι
με ανυπομονησία τον Σεπτέμβριο που θα έφερνε
πολλές εκδηλώσεις και δρώμενα για την πόλη μας

Ένταξη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
και Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Ελλάδα με την υποστήριξη της Ένωσης Συντακτών

και θα έδινε μια νότα διαφορετική στη ζωή μας όχι
μόνο για τις ημέρες φιλοξενίας των εκδηλώσεων
αυτών αλλά και για το μέλλον, καθώς πολλοί θα
μπορούσαν να επωφεληθούν μελλοντικά από τις
δράσεις αυτές.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ύστερα από χρόνια οικονομικών δυσκολιών και συχνά επώδυνων μεταρρυθμίσεων, με την εμπειρία των ετών αυτών, αναπτύσσει πολιτικές και μέτρα που θα επαναφέρουν τα
κράτη μέλη της ΕΕ στο δρόμο των θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτό και με την έμπνευση από την
στρατηγική ανάπτυξης Ευρώπη 2020, το ευρωπαϊκό όραμα για μια «έξυπνη, διατηρήσιμη, χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη» δρομολογείται αφενός
με την δημιουργία προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων εξ’ ολοκλήρου
από την ΕΕ αφετέρου δε, με την ενημέρωση των
πολιτών για τα προγράμματα αυτά.
Αυτός ήταν και ο στόχος των εκδηλώσεων που
πραγματοποιήθηκαν στην Καλαμάτα, για μια σχεδόν εβδομάδα, από τη Γενική Διεύθυνση «Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική

Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου
και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) και του Δήμου Καλαμάτας.
Οι εκδηλώσεις εκτός από την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με θέματα απασχόλησης είχαν και
ψυχαγωγικό χαρακτήρα με συναυλίες, παραστάσεις χορού και θεατρικά δρώμενα.

Επίσης, η μεγάλη συναυλία «Νύχτα με Πανσέληνο
στην Αρχαία Μεσσήνη» που έγινε στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης από το Ελληνικό παράρτημα του Διεθνούς Συλλόγου AIACE
-Πρώην Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
συνεργασία με το Δήμο Μεσσήνης και την ενεργό
υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφείου
Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Ελλάδα, προτάσσει στην πολιτιστική κληρονομιά
ένα νέο «αφήγημα» για την κοινή Ευρωπαϊκή ταυτότητα στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα έσοδα της συναυλίας
διατίθενται υπέρ συνέχισης του ανασκαφικού έργου στην Αρχαία Μεσσήνη.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Εurope
Direct) Καλαμάτας συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία
σε όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη μας, παρέχοντας ολοκληρωμένες
πληροφορίες σχετικά με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι
και επενδύοντας σε μια σχέση αλληλεγγύης και
επικοινωνίας με τους πολίτες, ως δίαυλος επικοινωνίας των πολιτών με όλα τα θεσμικά όργανα της
Ένωσης.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Ακολουθεί σχετική ενημέρωση και φωτογραφικό υλικό από όλες
τις εκδηλώσεις!
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Συναυλία «Νύχτα με Πανσέληνο στην Αρχαία Μεσσήνη»
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ( Europe Direct ) Καλαμάτας
παρευρέθηκε στη συναυλία «Νύχτα με Πανσέληνο στην Αρχαία Μεσσήνη», με την σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, συνοδεία της Orchestra
Mobile υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Θόδωρου Ορφανίδη, που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης, την Τρίτη 9
Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30.
Πλήθος κόσμου από κάθε γωνιά της γης πλημμύρισε το θέατρο, δίνοντας ζωή στις αρχές της πολυφωνίας, του πλουραλισμού και του
διαπολιτισμικού διαλόγου και ενισχύοντας τον σκοπό της συναυλίας,
καθώς τα έσοδα της συναυλίας διατίθενται υπέρ συνέχισης του ανασκαφικού έργου στην Αρχαία Μεσσήνη.
Οι επισκέπτες απόλαυσαν την συναυλία ενώ είχαν την ευκαιρία να
προμηθευτούν έντυπο υλικό της επίσημης Υπηρεσίας Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνομιλήσουν με τα μέλη του κέντρου για
την πρόσφατη επικαιρότητα της ΕΕ και την εν γένει πορεία της.
Τη συναυλία διοργάνωσαν το Ελληνικό παράρτημα του Διεθνούς Συλλόγου AIACE -Πρώην Υπαλλήλων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Δήμος
Μεσσήνης με την ενεργό υποστήριξη του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου Ενημέρωσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τη συμμετοχή της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, του Σωματείου «Διάζωμα» και του Δήμου Πύλου – Νέστορος, με την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
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Συζήτηση με θέμα «Πολιτικές και νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ μετά τις ευρωεκλογές»
Εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: «Μετά τις Ευρωεκλογές τι; Πολιτικές και νομοθετικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή»
πραγματοποιήθηκε στις 10/09/2014 στο Ξενοδοχείο REX στην Καλαμάτα.
Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Γραφείο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Εurope Direct Καλαμάτας και ομιλητές ήταν οι κκ. Άρης Περουλάκης, αναπληρωτής
επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα και Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Η συζήτηση αφορούσε τη σύνθεση του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της νέας Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, την ανάθεση νέων χαρτοφυλακίων και
την πορεία της ευρωπαϊκής πολιτικής εν γένει.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της και πρωταρχικός της στόχος είναι η αλλαγή και η επαναφορά σε
τροχιά απασχόλησης και ανάπτυξης, λαμβάνοντας
σοβαρά υπόψη το μήνυμα των τελευταίων ευρωεκλογών, όπως διαβεβαίωσαν οι δύο ομιλητές..
Οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να εκφράσουν απευθείας την γνώμη τους σχετικά με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και να συνδιαλλαγούν με τους
άλλους συμμετέχοντες και τους ομιλητές.

Σεμινάριο για τον Τύπο και τα ΜΜΕ Πελοποννήσου
Το Κέντρο Ευρωπαικής Πληροφόρησης (Εurope Direct) Καλαμάτας
συμμετείχε στο σεμινάριο για τον
Τύπο και τα ΜΜΕ της Πελοποννήσου
με θέμα: «Νέοι και Εργασία: νομοθετικές και πολιτικές προτεραιότητες
της ΕΕ για την απασχόληση», που
πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό
Κέντρο Καλαμάτας, την Παρασκευή
12 Σεπτεμβρίου, με την συμμετοχή
δημοσιογράφων, εκδοτών και φορέων από την Πελοπόννησο.
Οι ομιλίες και παρουσιάσεις αφορούσαν, αφενός, στις νομοθετικές
και πολιτικές προτε-ραιότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση των νέων και, αφετέρου,
τα μέσα και εργαλεία που θέτουν
οι αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις
και Υπηρεσίες Επικοινωνίας στη διάθεση των δημοσιογράφων για την
κάλυψη της δράσης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβου-λίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Ομιλητές ήταν οι κκ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του Γρα-

φείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Ελλάδα, Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας,
Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών
Δικτύων, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, Εκπρόσωπος Τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Ελλάδα και Carlos Μartin Ruiz
de Gordeguela, Προϊστάμενος της
Υπηρεσίας Τύπου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα, καθώς και η Ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος κα. Μαρία
Σπυράκη.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα, με την υποστήριξη
της Έ-νωσης Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕ-ΠΗΝ) και του
Δήμου Καλαμάτας.
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Η Νεολαία σε Κίνηση ήρθε στην Καλαμάτα
Η Νεολαία σε Κίνηση ήρθε στην Καλαμάτα και το Κέντρο Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης (Εurope Direct) Καλαμάτας συμμετείχε για πρώτη
φορά στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία
στην πόλη μας.
Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στην Κεντρική Προκυμαία Καλαμάτας, για
τρεις ημέρες, 11-13 Σεπτεμβρίου, και εντάσσονται στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας της ΕΕ «Νεολαία σε Κίνηση – Υouth on the Move», που
οργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
σε συνεργασία με τη Γενική
Διεύθυνση «Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη» της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
H «Νεολαία σε Κίνηση», ως
μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αποτελεί μια
εργαλειοθήκη που παρέχει τα
μέτρα, τα οποία συμβάλλουν
στη δημιουργία σωστών συνθηκών για την επίτευξη των
επαγγελματικών στόχων των νέων και έχει με επιτυχία ταξιδέψει σε
περισσότερα από 20 κράτη-μέλη της ΕΕ.
Οι νέοι και οι επισκέπτες της Καλαμάτας που επισκέφθηκαν τα περίπτερα της «Νεολαίας σε Κίνηση» είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
για προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης που παρέχει η ΕΕ, να ακούσουν άλλους νέους να περιγράφουν τις εμπειρίες

τους από αντίστοιχα προγράμματα και βεβαίως να κινηθούν σε ρυθμούς Salsa, Milonga, Tango, Rock και να σχεδιάσουν grafity.
Το Europe Direct Καλαμάτας είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον
κόσμο της Καλαμάτας και να επενδύσει σε μια σχέση αλληλεγγύης και
επικοινωνίας με τους πολίτες ως γέφυρα επικοινωνίας των πολιτών
με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι αρχές και οι φορείς που συμμετείχαν στην εκδήλωση ήταν:
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και Το
Γραφείο του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, το
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
(ΙΚΥ), Ίδρυμα Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
, EURES/ΟΑΕΔ, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ),
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων,
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση , Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Υπουργείο Εσωτερικών με το πρόγραμμα Ευρώπη για τους
Πολίτες, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με το πρόγραμμα Horizon 2020 και
το Euraxess, Asset Technology, Εθνική Υπηρεσία για το πρόγραμμα
Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες, Europe Direct Καλαμάτας και Δήμος Καλαμάτας
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