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Αγαπητοί αναγνώστες,  

Σας αποστέλλουμε το Ενημερωτικό Δελτίο του Europe Direct 

Λεμεσού, Τεύχος Μαΐου 2020. Ένα τεύχος αφιερωμένο στην 

Ημέρα της Ευρώπης, που φέτος δεν θα γιορτάσουμε όλοι μαζί 

σε εκδήλωση στη Λεμεσό αλλά θα τιμήσουμε την ημέρα αυτή 

από το σπίτι. Η φετινή Ημέρα της Ευρώπης, είναι διαφορετική 

γιατί μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς, αλλά παράλληλα, ενη-

μερωνόμαστε ορθά για τη νόσο Coronavirus και όσα κυριαρ-

χούν γενικά στον χώρο της δημόσιας υγείας.   

Στο παρόν τεύχος γίνεται μια σύντομη αναφορά στην Ημέρα 

της Ευρώπης και μια αναδρομή στις εκδηλώσεις που διοργάνω-

σε και συμμετείχε το Europe Direct Λεμεσού τα τελευταία δυο 

χρόνια στο πλαίσιο των εροτασμών για την Ημέρα της Ευρώ-

πης. Παράλληλα, παρουσιάζονται υπό μορφή infographics οι 

πολιτικές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την 

αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.  

Συντακτική Ομάδα Europe Direct Λεμεσού,  

Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου 

Δρ. Μαρίλια Παναγιώτου 

Ελιάνα Ηλιοφώτου 

Γιώργος Νικόλα  

 

 

 Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 

Ημέρα της Ευρώπης 2020 και πανδημία COVID-19 
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Κατά την Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου) γιορτάζουμε την ειρή-

νη και την ενότητα στην Ευρώπη. Η ημερομηνία αυτή σηματο-

δοτεί την επέτειο της ιστορικής «Διακήρυξης Σουμάν». Σε ομιλί-

α του στο Παρίσι το 1950, ο Ρομπέρ Σουμάν, ο οποίος τότε 

ήταν υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, πρότεινε μια νέα μορ-

φή πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη, η οποία θα απέτρεπε 

κάθε ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. 

Το 1950, τα κράτη της Ευρώπης προσπαθούσαν ακόμη να ε-

πουλώσουν τις πληγές τους από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο 

οποίος είχε λήξει πέντε χρόνια πριν. 

Αποφασισμένες να αποτρέψουν την επανάληψη ενός τέτοιου 

φρικτού πολέμου, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατέληξαν στο ότι 

η από κοινού διαχείριση της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα θα 

καθιστούσε στο μέλλον έναν πόλεμο μεταξύ Γαλλίας και Γερμα-

νίας - όπως επί λέξει αναφέρεται στη διακήρυξη - "όχι μόνον 

αδιανόητο αλλά και υλικά αδύνατο". 

Όραμα του Σουμάν ήταν η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργά-

νου που θα διαχειριζόταν κεντρικά την παραγωγή άνθρακα και 

χάλυβα. Η συνθήκη για την ίδρυση του οργάνου αυτού υπεγρά-

φει έναν μόλις χρόνο μετά. Η πρόταση του Σουμάν θεωρείται η 

απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επικράτησε ο συλλογισμός, και ορθά, ότι η συγχώνευση οικονο-

μικών συμφερόντων θα βοηθούσε στην άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου και θα αποτελούσε το πρώτο βήμα για την ενοποίηση 

της Ευρώπης. Η προσχώρηση στην ΕΚΑΧ ήταν ανοικτή και σε 

άλλες χώρες. 

Σημαντικότερα αποσπάσματα της ομιλίας του Σουμάν: 

 «Η παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί να διατηρηθεί αν δεν ανα-

ληφθούν δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύ-

νων που την απειλούν» 

 «Η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί δια μιας, ούτε σε ένα συ-

νολικό οικοδόμημα: θα διαμορφωθεί μέσα από συγκεκριμέ-

να επιτεύγματα που θα δημιουργήσουν πρώτα μια πραγμα-

τική αλληλεγγύη» 

 «Η από κοινού διαχείριση της παραγωγής άνθρακα και χά-

λυβα θα αλλάξει το πεπρωμένο αυτών των περιοχών που 

επί μακρόν ασχολούνταν με την κατασκευή όπλων για πο-

λέμους των οποίων υπήρξαν σχεδόν μονίμως τα θύματα» 

Ιστορική Αναδρομή - «Διακήρυξης Σουμάν» 

 1. Ημέρα της Ευρώπης  
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Το Europe Direct Λεμεσού  σε συνεργασία με το Γραφείο του 

Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου στην Κύπρο, την Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Γραφείο Τύπου και Πλη-

ροφοριών, τον Δήμο Λεμεσού και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύ-

πρου συνδιοργάνωσαν με επιτυχία τους εορτασμούς για την 

Ημέρα της Ευρώπης, όπου πραγματοποιήθηκαν στο Πολυλει-

τουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο Λεμεσού στις 11 Μαΐου 2019. Η 

δράση αυτή εντάχθηκε στο πρόγραμμα ένταξης "Λεμεσός, μια 

πόλη ο κόσμος όλος", που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊ-

κό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπρια-

κή Δημοκρατία.  

Η διοργάνωση φιλοξένησε πλούσιο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα, διασκεδαστικές δραστηριότητες για παιδιά, ζωντανό 

ραδιοφωνικό πρόγραμμα από τον Active Radio 107.4 & 102.5 

και πολλές άλλες εκπλήξεις. Παράλληλα, περίπτερα ενημέρωσης 

για ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, απασχόλησης 

και εκπαίδευσης, Πρεσβείες κρατών μελών της ΕΕ πρόσφεραν 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις χώρες τους καθώς και πα-

ραδοσιακά ποτά και φαγητά, γεύσεις από διάφορες γωνίες της 

Ευρώπης περίμεναν όσους παρευρέθηκαν στη γιορτή για την 

Ημέρα της Ευρώπης.  

Η 9η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα της Ευρώπης και γιορτά-

ζεται κάθε χρόνο σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ως η επέτειος της ιστορικής ομιλίας που έκανε στο Πα-

ρίσι στις 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος τότε Υπουργός Εξωτερικών 

Robert Schuman.  

2019: Η Λεμεσός γιόρτασε την Ημέρα της Ευρώπης 

 2. Εορτασμοί για την Ημέρα της Ευρώπης  
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Στις 18 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι εορτασμοί για την 

Ημέρα της Ευρώπης στο πλαίσιο του πολυπολιτισμικού φεστιβάλ 

σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Αθανασίου, το Γραφείο του 

Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου στην Κύπρο, την Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο,  το ΤΕΠΑΚ, το Europe Di-

rect Λεμεσού, το ΣΚΕ και το Ανοικτό Σχολείο Αγ. Αθανασίου. Η 

δράση αυτή εντάχθηκε στο πρόγραμμα ένταξης "Λεμεσός, μια 

πόλη ο κόσμος όλος", που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊ-

κό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπρια-

κή Δημοκρατία.  

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ υπήρχε καλλιτεχνικό πρόγραμμα 

με παραδοσιακούς χορούς  και εκθέσεις ζωγραφικής, χειροτε-

χνίας, αγιογραφίας, φωτογραφίας, ικεπάνα, κηπουρικής και 

πλεξίματος από τις ομάδες του Ανοιχτού Σχολείου Δήμου Αγίου 

Αθανασίου, ρώσικοι χοροί, χοροί από το συγκρότημα 

«Ρωμιοσύνη», και chinese costume show κ.α.  

Παράλληλα με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, υπήρχαν σημεία 

ενημέρωσης και παροχής πληροφοριακού υλικού για την ΕΕ 

καθώς επίσης και πληροφορίες για το πρόγραμμα Δημιουργική 

Ευρώπη. Στους εορτασμούς παρευρέθηκαν και οι Ευρωβουλευ-

τές  κ. Κώστας Μαυρίδης και κ. Δημήτρης Παπαδάκης, όπου 

συνομίλησαν με το κοινό και εξήγησαν τη σημασία της 9ης Μαΐ-

ου, Ημέρα της Ευρώπης.  

Η μαζική παρουσία του κόσμου, ενίσχυσε το μήνυμα "Όχι στον 

ρατσισμό - Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι" και ενισχύθηκε η ανά-

γκη της αποδοχής και του αλληλοσεβασμού σε μια κοινωνία 

πολυπολιτισμική με ευρωπαϊκή ταυτότητα. 

2018: Η Λεμεσός γιόρτασε την Ημέρα της Ευρώπης 
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 3. ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ 
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Τηλεφωνική επικοινωνία 

 +357- 25002044, +357-25002027 

 

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος  

europedirect@cut.ac.cy 

 

Επικεφτείτε το Europe Direct Λεμεσού 

Γωνία Αθηνών και Νίκου Ξιούτα, 3040   
Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
‘Ωρες λειτουργίας για το κοινό  
Δευτέρα-Παρασκευή 08:30-13:30  

 

Ιστοσελίδα 

http://europedirect.cut.ac.cy 

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

 

https://www.facebook.com/europedirectlimassol 

 

www.twitter.com/EuropeDirectLim 

 

 

Τι είναι το Europe Direct Λεμεσού;  

Το Europe Direct Λεμεσού είναι Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφό-

ρησης το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο 2013. 

Το Κέντρο εδρεύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που 

έχει επιλεγεί ως φορέας υποδοχής από την Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.  

Το Κέντρο ανήκει στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Europe Direct, 

που αποτελείται από 450 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 

σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ. 

Το Europe Direct Λεμεσού παρέχει πληροφορίες, καθοδήγηση 
και συμβουλές και απευθύνεται προς όλους τους πολίτες αλλά 
και οργανωμένους φορείς της πολιτείας, που επιθυμούν να 
πληροφορηθούν για ευρωπαϊκά θέματα.  

 

Προσφέρονται κυρίως οι παρακάτω υπηρεσίες: 

 Παροχή πληροφοριών, βοήθειας και συμβουλών στους 

πολίτες σε σχέση με ευρωπαϊκά θέματα (δικαιώματα που 
απορρέουν από την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ευκαιρίες χρημα-
τοδότησης, προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
νομοθεσία, κ.ά.) 

 Προώθηση και ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των 

πολιτών στα κοινοτικά προγράμματα. 

 Δημιουργία και διάχυση Ενημερωτικού Δελτίου 

(ηλεκτρονικού και έντυπου) με σημαντικές πληροφορίες 
για Ευρωπαϊκά θέματα. 

 Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων ενημερωτικού και 

επιμορφωτικού χαρακτήρα για το ευρύ κοινό. 

 Παροχή ευρωπαϊκών εκδόσεων. 

 
 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν. 

Τι κάνει το Europe Direct Λεμεσού; 

Τρόποι Επικοινωνίας 

 
        Το Κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

mailto:europedirect@cut.ac.cy
http://europedirect.cut.ac.cy
https://www.facebook.com/europedirectlimassol
http://www.twitter.com/EuropeDirectLim
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Συνεργάτες Europe Direct Λεμεσού  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να γίνετε συνδρομητές του Ενημερωτικού Δελτίου                                   

παρακαλώ επικοινωνήστε με το Europe Direct Λεμεσού 

https://www.facebook.com/europedirectlimassol www.twitter.com/EuropeDirectLim 

https://www.facebook.com/europedirectlimassol
http://www.twitter.com/EuropeDirectLim

