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ΘΕΜΑ: «Καμπάνια για τις Ευρωεκλογές “Αυτή τη φορά ψηφίζω”» 

 

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς έχει για την Ελλάδα τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Κάρτας 

Νέων και ως Εθνική Αρχή, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Αθήνα και την Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, υλοποιεί την καμπάνια «Αυτή τη φορά 

ψηφίζω» που έχει ως στόχο την ενημέρωση των νέων που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά στις 

Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Στόχος της καμπάνιας είναι η αύξηση του ποσοστού της 

συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες δημοκρατικής ζωής και φυσικά στις εκλογές. Είναι μια 

υπόθεση που αφορά όλους μας, σε όλα τα κράτη-μέλη, ώστε να κρατήσουμε τις νέες και τους 

νέους μακριά από τη μισαλλοδοξία, τα στερεότυπα και τον πολιτικό ολοκληρωτισμό. 

Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να ζητήσω τη συνδρομή σας στην υλοποίηση της καμπάνιας 

στα λύκεια της αρμοδιότητάς σας και ειδικά στις τάξεις της Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Η καμπάνια είναι 

πολύ απλή και έχει τρία στάδια: 

1. Ενημέρωση των μαθητών για την καμπάνια «Αυτή τη φορά ψηφίζω» με ανάρτηση αφίσας 

σε όλα τα λύκεια της Περιφέρειάς σας και ενημέρωση για τα προνόμια της Ευρωπαϊκής 

Κάρτας Νέων. 

2. Αίτηση των ενδιαφερόμενων νέων της Β΄ και Γ΄ Λυκείου μέσω του ειδικού συνδέσμου που 

έχουμε δημιουργήσει 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqDl7S1hVwJe3FN4CTaRKeuD_caMXPX2w
AQyd2JK4z6qvsQ/viewform?fbclid=IwAR0kdiNWQC7sWb8R8jerG1MX09vmmEQxHAF_oe
8VSS6HHnRJtcOOEvLmRc) και εκτύπωση των Καρτών από το Γραφείο της Γραμματείας στη 
Θεσσαλονίκη. 

3. Αποστολή σε κάθε λύκειο των ενημερωτικών φακέλων που περιέχουν την ειδική 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων της καμπάνιας. 

Για να κάνουμε την όλη διαδικασία πιο διαδραστική και πιο νεανική θα ζητήσουμε από τους νέους 

που θα συμμετάσχουν να ανεβάσουν ένα σύντομο video post δευτερολέπτων με το προσωπικό 

τους μήνυμα σχετικά με την καμπάνια προσθέτοντας το hashtag #αυτητηφοραψηφιζω. 

Όλη η διαδικασία έκδοσης της Κάρτας βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ζητάμε από 

εσάς αρχικά την ενημέρωση των νέων της Β΄ και Γ΄ Λυκείου με την αποστολή της 

επισυναπτόμενης αφίσας και στη συνέχεια, αφού εκδώσουμε και ομαδοποιήσουμε τις Κάρτες 
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των μαθητών που θα αιτηθούν ανά σχολείο και περιοχή, την υποστήριξή σας για την αποστολή 

τους μέσω του υπηρεσιακού ταχυδρομείου. 

Με δεδομένη τη λήξη της καμπάνιας πριν από το Σάββατο 25 Μαΐου 2019 θα ήθελα να ζητήσω 

την άμεση προώθηση της αφίσας της καμπάνιας προς τα λύκεια της χώρας με την παράκληση 

προς τους διευθυντές να αναρτήσουν την αφίσα σε έγχρωμη εκτύπωση Α3 σε πίνακα ή άλλο 

σημείο ανακοινώσεων του σχολείου. Η γρήγορη ανταπόκριση θα διασφαλίσει τον χρόνο έκδοσης 

και αποστολής των Καρτών από τη μεριά μας και την αποστολή τους στα σχολεία από τη μεριά 

σας. 

Τα αποτελέσματα της συμμετοχής των σχολείων στην καμπάνια θα συμπεριληφθούν στην 

παρουσίαση στις 22 Μαΐου στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρώπης και θα αποτελέσουν τμήμα 

μιας καλής πρακτικής της χώρας μας. 

Με εκτίμηση, 

Παυσανίας Παπαγεωργίου  

 
Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς  


