
Διήμερο εκδηλώσεων «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πελοπόννησο» 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00-

20:00 η ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην 

Πελοπόννησο» στην Αίθουσα «Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ» του Αποστολοπούλειου 

Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης, που διοργάνωσαν το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το 

Europe Direct Πελοπόννησος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) στην Ελλάδα, κ. 

Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, υπογράμμισε 

την σημαντική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στην αντιμετώπιση των 

σύγχρονων προκλήσεων, ενώ αναφέρθηκε διεξοδικά στο τρίπτυχο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τα επόμενα χρόνια που αφορούν την πράσινη, την ψηφιακή και τη δίκαιη 

ανάπτυξη. 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτης Νίκας, παρουσίασε την 

αναπτυξιακή στρατηγική της Πελοποννήσου σχετικά με την υλοποίηση έργων που 

χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., καθώς επίσης έκανε εκτενή παρουσίαση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας. 

Η Υπεύθυνη του Γραφείου Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, κα Άννα Δάντη, ανέδειξε τον πρωταρχικό ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσει η Ε.Ε. στην Πελοπόννησο σε μια προσπάθεια αντιστροφής των δεικτών 

της παραγωγικότητας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ανταγωνιστικότητας 

και παρουσίασε την εργαλειοθήκη της Ε.Ε. 

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Τρίπολης, κ. Κώστας Τζιούμης, τονίζοντας την 

ανάγκη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ανέφερε ότι το EUROPE DIRECT 

Πελοπόννησος λειτουργεί υπό την αιγίδα του δήμου. 

Το σημαντικό θέμα της «Κυκλικής Οικονομίας» αναδείχθηκε μέσα από τη συζήτηση 

του ευρωβουλευτή, κ. Στέλιου Κυμπουρόπουλου, (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) με τον 

Γενικό Διευθυντή του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», κ. Ιωάννη Γεώργιζα. Ο κ. 

Κυμπουρόπουλος τόνισε ότι με την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων μπορούν να 

προκύψουν σημαντικά έσοδα και να αξιοποιηθούν υλικά τα οποία θεωρούνται 

άχρηστα. Ο κ. Γεώργιζας εξήγησε ότι η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ είναι ένα δίκτυο δήμων που 

στοχεύει στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία και ανέφερε συγκεκριμένα έργα στα οποία έχει 

συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση.  Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος κα 

Βασιλική Γραμματικογιάννη. 



Η επικεφαλής του EUROPE DIRECT Πελοπόννησος, κα Βίκυ Ιγγλέζου, παρουσίασε 

συνοπτικά τις υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο και κάλεσε σε διάλογο τους πολίτες, 

τους φορείς, τα σχολεία, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τους δημοσιογράφους 

με στόχο την ενημέρωσή τους, αλλά και την από κοινού συνεργασία.  

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι θεσμικών και πολιτειακών 

φορέων, καθώς και πολίτες που είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη 

συνεισφορά της Ε.Ε. στην Πελοπόννησο μέσα από ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα 

παρουσίασης της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Την επόμενη ημέρα, Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για 

τους δημοσιογράφους της Πελοποννήσου με θέμα: «Θέματα και εργαλεία του 

Ευρωπαϊκού ρεπορτάζ» στην Αίθουσα «Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ» του Αποστολοπούλειου 

Πνευματικού Κέντρο Τρίπολης. 

Κατά την έναρξη του σεμιναρίου, ο επικεφαλής του Γραφείου του Ε.Κ. στην Ελλάδα, κ. 

Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, επεσήμανε την σπουδαιότητα των Ευρωπαϊκών 

εκλογών (κατά το έτος 2024), τονίζοντας ότι «θα δώσουμε το πολιτικό στίγμα που 

περιμένουμε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια». Αυτό, όπως είπε, μας 

αφορά γιατί τα τεκταινόμενα στην Ε.Ε. τελικά καθορίζουν τη ζωή μας και τις 

προοπτικές μας. 

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο δημοσιογράφος του ευρωπαϊκού ρεπορτάζ και 

επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Περιφερειακών Πολιτικών, κ. Γιάννης 

Παπαγεωργίου, η υπεύθυνη του Γραφείου Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Άννα Δάντη, η υπεύθυνη Τύπου του Γραφείου του ΕΚ στην 

Ελλάδα, κα Ελβίρα Φόρτε, και ο υπεύθυνος Κοινωνικών Δικτύων και Ιστοσελίδας του 

Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα, κ. Σταύρος Σαμουηλίδης, που με απλό και κατανοητό 

τρόπο έδωσαν στους δημοσιογράφους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη 

διευκόλυνση τους στο Ευρωπαϊκό ρεπορτάζ, ώστε να μπορούν να φέρουν πιο κοντά 

την Πελοπόννησο στην Ευρώπη. 


