ΚΕΡΚΥΡΑ 1994-2019 : ΕΠΈΤΕΙΟΣ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
(Μάριος Ρούσσος)
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,
Πριν από 25 χρόνια κατά τη διάρκεια της τρίτης Προεδρίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, σε αυτό το νησί υπογράφηκαν συμφωνίες που θα καθόριζαν το μέλλον ολόκληρης
της Ευρώπης. Τρεις χώρες, η Αυστρία, η Σουηδία και η Φινλανδία θα προσχωρούσαν στην
Ένωση. Σε μία ένωση που αναδημιουργείται την ίδια στιγμή μέσω της συνθήκης του
Μάαστριχτ.
Βέβαια, όλα αυτά είναι σίγουρα γνωστά σε εσάς, μπορείτε να θυμηθείτε ίσως εδώ
παρούσες και άλλες προσωπικότητες που υπέγραψαν αυτήν την συμφωνία, ή να
αναλογιστείτε την ατμόσφαιρα εκείνων των ημερών.
Τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε δειλά τα πρώτα της βήματα προς την Ανατολική
Μεσόγειο και την Σκανδιναβία. Ήταν μία περίοδος διεύρυνσης, όπου ο όρος «Ευρωπαίος»
δέχονταν να αγκαλιάσει όλο και περισσότερους λαούς. Ίσως λίγο ή πολύ διαφορετικούς
μεταξύ τους. Όμως, αυτή η διαφορετικότητα και η ποικιλομορφία δεν εμπόδισε την
ευρωπαϊκή οικογένεια να συνεργαστεί μεταξύ της, να αντιμετωπίσει από κοινού τα
προβλήματα της και εν τέλει να εδραιωθεί.
Ποιος πίστευε ότι τα 6 ιδρυτικά κράτη θα γίνονταν 28 δεδομένου του Ψυχρού Πολέμου και
της πρόσφατης ιστορίας; Ότι η Σουηδία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Ελλάδα θα
μοιράζονταν ένα κοινό νόμισμα;
Προσωπικά αισθάνομαι τυχερός που έχω το προνόμιο να ζω και να σπουδάζω σε ένα
περιβάλλον που έχει δημιουργήσει αυτή η διακρατική συνεργασία, και ειλικρινά
ξαφνιάζομαι όταν βλέπω άτομα να αμφισβητούν όλα αυτά τα οφέλη, ή να τα θεωρούν
δεδομένα και πως μπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά,
ακόμη περισσότερο, με θλίβει το γεγονός πως μία χώρα επιλέγει να αφήσει πίσω της το
κοινό παρελθόν που ενώνει τους Ευρωπαίους για 60 χρόνια.
Αν μπορώ να μιλήσω εκ μέρος της γενιάς μου, θα ήθελα να πω ότι θέλω να σεβόμαστε
αυτήν την ιστορία και να μην αφήνουμε άλλους παράγοντες, που περιορίζονται σε εθνικά
σύνορα, να επηρεάζουν την κρίση μας. Αλλά να σκεφτόμαστε και να δρούμε για το κοινό
συμφέρον της κοινότητας.
Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει μέχρι τον Οκτώβριο, θα ήθελα να δω μία ενεργή Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η οποία θα γνωρίζει πως να απαντά στις κρίσεις, να εξελίσσεται και να
αντιμετωπίζει δίκαια όλα τα κράτη-μέλη.
Θα ήθελα να συνεχίσει να ψάχνει λύσεις για την μεταναστευτική κρίση, την κλιματική
αλλαγή, την πρωτόγνωρη ανεργία σε εμάς τους νέους, με το να μας στηρίζει στα πρώτα
επαγγελματικά βήματα. Χωρίς όμως να λησμονεί όλες αυτές τις αξίες που την ανέδειξαν.
Ελπίζω να δω κι’ εγώ πώς είναι να γίνεται το απίθανο πιθανό και να δω μία Ευρωπαϊκή
Ένωση να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις για όσα ζητήματα απασχολούν τους λαούς της
και να δημιουργεί ένα αισιόδοξο μέλλον για όλους εμάς.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

