Η Ημέρα της Ευρώπης

Το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκει την Ευρώπη με τρομερές
καταστροφές και τους Ευρωπαίους να ζουν τα χαλάσματα και την καταστροφή
ενός τρομερού πολέμου. Το δέος της καταστροφής και η προσπάθεια για
επιβίωση έκαναν του Ευρωπαίους να παραμερίσουν τις όποιες διαφορές τους και
να δώσουν τα χέρια για ένα κοινό, ειρηνικό μέλλον.
‘Έτσι στις 9 Μαΐου 1950, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Robert Schuman,
διάβασε στο Διεθνή Τύπο μια διακήρυξη, η οποία ήταν η απαρχή για τη
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τη γνωρίζουμε όλοι σήμερα. Καλούσε
κυρίως τη Γαλλία και τη Γερμανία, αλλά και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που είχαν
καταστρέψει σχεδόν η μια την άλλη, να προχωρήσουν στη δημιουργία μιας
Υπερεθνικής Ευρωπαϊκής Αρχής, η οποία να διαχειρίζεται τη βιομηχανία
άνθρακα και χάλυβα που μέχρι τότε παρήγαγε πολεμικό υλικό. Ο σκοπός βέβαια
τώρα, θα ήταν η ανοικοδόμηση της Ευρώπης, η ειρηνική συνύπαρξη των λαών
της χωρίς το πνεύμα της επικυριαρχίας και του εθνικισμού, και θα ετίθετο η βάση
για την οικονομική ενοποίηση των χωρών – μελών της.

Στη διακήρυξη του ο Schuman ανάφερε ότι « η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί με
μιας ή σύμφωνα με ένα απλό σχέδιο, αλλά θα οικοδομηθεί μέσα από
συγκεκριμένα επιτεύγματα τα οποία θα έχουν κατ’ αρχήν ως αποτέλεσμα μια εκ
των πραγμάτων σταθερότητα και αλληλεγγύη». Αυτή η δήλωση που έγινε το
1950, σε χρόνο ανύποπτο, παραμένει μέχρι και σήμερα η κεντρική ιδέα για την
Ενοποιημένη Ευρώπη ή την σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.
‘Έτσι, κάθε χρόνο στις 9του Μάη γιορτάζουμε την Ημέρα της Ευρώπης όπως
ακριβώς αποφασίστηκε στη συνάντηση κορυφής των ηγετών της ΕΕ στο Μιλάνο
το 1985.
Μετά από 56 χρόνια πορείας τους προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, χώρες που
άλλοτε ήταν εχθροί, σήμερα συμπορεύονται και διαχειρίζονται τα οικονομικά
και εμπορικά τους συμφέροντα μέσα στο πλαίσιο κοινών θεσμών, όπως το
Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωκοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που έχουν την ευθύνη της διαμεσολάβησης για επίλυση.
Η δύναμη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης προέρχεται από τις κοινές αξίες της
Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα έχουν
σεβαστεί και διατηρήσει την κουλτούρα, την γλώσσα, τα ήθη και τις παραδόσεις
της κάθε χώρας – μέλους ξεχωριστά.

Κάθε χώρα που επιλέγει δημοκρατικά να προσχωρήσει στην ΕΕ προσυπογράφει
τις θεμελιώδης αρχές της, αυτές της Ειρήνης και της Αλληλεγγύης.
Η σημαία της ΕΕ δεν είναι μόνο σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της
ενότητας και της ταυτότητας της Ευρώπης γενικότερα. Περιέχει δώδεκα κίτρινα
αστέρια σε κύκλο με μπλε φόντο. Τα αστέρια συμβολίζουν τα ιδανικά της
ενότητας, της αλληλεγγύης και της αρμονίας ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης.
Ο αριθμός των αστεριών δε έχει καμία σχέση με τον αριθμό των Κρατών –
Μελών. Ο κύκλος είναι σύμβολο ενότητας.
Το Ευρώ, το νόμισμα που χρησιμοποιούν καθημερινά γύρω στα 331
εκατομμύρια Ευρωπαίοι, είναι η πιο χειροπιαστή απόδειξη συνεργασίας μεταξύ
των Κρατών – Μελών της ΕΕ. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει γίνονται
αμέσως αντιληπτά από οποιοδήποτε ταξιδεύει στο εξωτερικό ή πραγματοποιεί
ηλεκτρονικές αγορές από δικτυακούς τόπους που έχουν την βάση τους σε άλλη
χώρα της Ευρώπης.
Ο Ευρωπαϊκός ‘Ύμνος δεν είναι μόνο ο Ύμνος της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, αλλά
και της Ευρώπης με την ευρύτερη έννοια. Η μελωδία προέρχεται από την Ενάτη
Συμφωνία που συνέθεσε το 1823 ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν.
Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου το 2004, κάνει την
Ευρώπη μια μεγάλη γειτονιά που αριθμεί σήμερα 27 Κράτη – Μέλη, όπου οι
πολίτες είναι ελεύθεροι να μετακινούνται μέσα σε ένα χώρο δίχως σύνορα.
Η ένταξη μας σίγουρα, ενεργεί σαν καταλύτης για την βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου του λαού μας, για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση της
Κυπριακής οικονομίας, παραγωγικότητας, τεχνολογίας και αλλού.
Το πιο καυτό θέμα, όμως, που απασχολεί το νησί μας είναι η λύση του
Κυπριακού προβλήματος που αναμφίβολα η Ευρωπαϊκή Ένωση όπου «το δίκαιο
δεσπόζει της δύναμης» σίγουρα μπορεί και πρέπει να βοηθήσει ώστε η Κύπρος
να καταστεί ένα Κράτος -Μέλος ελεύθερο, όπως ακριβώς επιβάλλουν οι
Ευρωπαϊκοί Θεσμοί.
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