Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη στο
Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου επί ευκαιρία της
εκδήλωσης για τη Μέρα της Ευρώπης στα πλαίσια του
προγράμματος
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Αγαπητά μου παιδιά
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Πριν από 60 χρόνια οι ηγέτες των έξι ιδρυτικών κρατών μελών,
έθεσαν τα θεμέλια για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υπογράφοντας τη Συνθήκη της Ρώμης με την οποία ιδρύθηκε η
«Κοινή Αγορά». Η δημιουργία της ΕΕ οδήγησε στη μακροβιότερη
ειρήνη στην ιστορία της Ευρώπης και σε 7 σχεδόν δεκαετίες
σταθερότητας και ευημερίας.
Η οικονομική ολοκλήρωση μέσα από την κατάργηση των δασμών
μεταξύ των κρατών μελών και την προώθηση της ελεύθερης
μετακίνησης πολιτών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων
αποδείχθηκε τόσο επιτυχής που όλο και περισσότερες χώρες της
Ευρώπης εξέφραζαν την επιθυμία τους να ενταχθούν στην Ένωση
τα επόμενα χρόνια. Με την πάροδο των χρόνων οι τομείς
συνεργασίας διευρύνονταν και αυτό οδήγησε στη δημιουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εδώ και μία δεκαετία, αυτή η «ωραία ιδέα» που γεννήθηκε στα
συντρίμμια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δέχεται απανωτά
πλήγματα. Η ανεργία παραμένει υψηλή και η οικονομική ανάπτυξη
υποτονική, συνεπεία της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης
2007-2008, και στη συνέχεια οι κρίσεις χρέους των χωρών του Νότου
στις οποίες οι Βρυξέλλες απάντησαν με την εφαρμογή αντιλαϊκών
θεραπειών λιτότητας.
Κανένα από τα μεγαλύτερα ανθρώπινα εγχειρήματα δεν έχει μόνο
θετικές πλευρές και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να

αποτελεί εξαίρεση. Μία Ένωση 28 κρατών με περισσότερα από 500
εκατομμύρια κατοίκους έχει προσφέρει στους πολίτες των κρατώνμελών της ένα μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων τα οποία έχουν
βελτιώσει τη ζωή τους σε μεγάλο βαθμό.
Πρέπει να θυμηθούμε ότι η Ευρώπη αποτελεί την κινητήρια δύναμη
που μπορεί να συμβάλει στην επανένωση της Κύπρου μας. Πάνω
από όλα, Ευρώπη σημαίνει ειρήνη. 70 χρόνια αδιατάρακτης ειρήνης
στην Ευρώπη. Σε έναν κόσμο με 40 μαινόμενες ένοπλες συρράξεις
που ευθύνονται για την απώλεια 170.000 ανθρώπινων ζωών
ετησίως. Σίγουρα έχουμε τις διαφορές μας. Ασφαλώς έχουμε και
συχνές αντιπαραθέσεις. Μερικές φορές και συγκρούσεις. Αλλά οι
συγκρούσεις μας είναι λεκτικές. Επιλύουμε τις διαφορές μας στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όχι στα χαρακώματα.
Πολλές φορές όταν γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
κάποια από τις παρακάτω λέξεις έρχεται στο νου μου:
· Ενότητα - Αν και δεν την αισθάνονται με τον ίδιο τρόπο όλοι οι
πολίτες της Ε.Ε., δεν παύει να είναι βασικό χαρακτηριστικό της. Με
την ελεύθερη διακίνηση των ατόμων, των αγαθών και των
κεφαλαίων, ο κάθε πολίτης που θέλει να εγκατασταθεί, να εργαστεί
ή να σπουδάσει σε κάποιο άλλο κράτος-μέλος αντιλαμβάνεται
αυτόματα την έννοια της ενότητας.
Όταν εμείς ήμασταν νέοι για να σπουδάσουμε στο εξωτερικό
έπρεπε να εξασφαλίσουμε άδεια διαμονής και για να δουλέψουμε
ήταν σχεδόν αδύνατο…
· Ευκαιρίες - Η αλήθεια είναι ότι αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες
χαρακτηρίζονται ως η "Η Γη των Ευκαιριών", η Ε.Ε. μπορεί να
προσφέρει πολλές ευκαιρίες σε όσους αναζητούν καλύτερες
σπουδές και έχουν τη διάθεση να εργαστούν σκληρά για ένα
υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. . Όλοι έχετε ακούσει για το Erasmus, το
γνωστό ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο έχει δώσει την ευκαιρία σε

σχεδόν 3 εκατομμύρια νέους να σπουδάσουν στο εξωτερικό από το
1987.
· Ανθρώπινα Δικαιώματα - Τόσο τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., όσο
και τα κράτη-μέλη της προσπαθούν να τηρούν και να
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε σύγκριση με πολλές
άλλες χώρες του κόσμου, η Ε.Ε. έχει πολύ υψηλό βαθμό προστασίας
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Επιπλέον η ΕΕ αυξάνει το κύρος της χώρας μας στο εξωτερικό και
καλλιεργεί την εθνική υπερηφάνεια. Συμβάλλει στην ανταλλαγή
στοιχείων της ιδιαίτερης κουλτούρας των λαών και προβάλλει τους
εθνικούς πολιτισμούς.
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα δώρο για εμάς αλλά και για τα
παιδιά μας το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο και να
μην το αφήσουμε να καταρρεύσει κάτω από το βάρος της
οικονομικής κρίσης και των σκληρών μέτρων λιτότητας.
Για κάποιους θαύμα, το οποίο θα πρέπει να γιορτάσουμε, και για
άλλους εξέλιξη που χρήζει κριτικής αντιμετώπισης. Την αλήθεια θα
την βρούμε κάπου στη μέση.
Η Ένωση κατάφερε σταδιακά να εγκαθιδρύσει την ειρήνη, τη
σταθερότητα, την ασφάλεια, τη συνεργασία και την ευημερία, εκεί
όπου βασίλευε ο πόλεμος, η βία, η καχυποψία, η αστάθεια. Στήριξε
τον εκδημοκρατισμό και τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών
κρατών από την Μεσόγειο μέχρι τη Βαλτική. Μέσα από τις
διαδοχικές διευρύνσεις η Ένωση μεγάλωσε πληθυσμιακά και
γεωγραφικά. Έγινε πιο πλούσια πολιτισμικά και συγχρόνως
περισσότερο Ευρωπαϊκή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 αποτελεί
πλέον μια παγκόσμια δύναμη στο οικονομικό πεδίο, αλλά και έναν
υπολογίσιμο παράγοντα στο πολιτικό.

Ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών, ακαδημαϊκών
και πολιτιστικών ιδρυμάτων για ανταλλαγή πληροφοριών,
προαγωγή της έρευνας και γενικότερα του πνευματικού πολιτισμού.
Καταλήγω με τα λόγια του Προέδρου Ταγιάνι σε ομιλία του στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν λίγες μέρες «Η Ευρώπη είναι η
ελευθερία μας, η Ευρώπη είναι το μέλλον μας και αυτό που πρέπει
να παραδώσουμε στα παιδιά μας είναι ένα μέλλον με ευημερία,
ειρήνη και ελευθερία».
Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να
παρευρεθώ στην σημερινή εκδήλωση, και να προτρέψω τα παιδιά
μας να αδράξουν όλες τις ευκαιρίες, να χρησιμοποιήσουν όλα τα
εργαλεία που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση: «για να καθορίσετε
εσείς το μορφωτικό και στη συνέχεια, επαγγελματικό σας μέλλον.»
Σας ευχαριστώ.
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