Είστε νέοι, πολίτες της Ενωμένης Ευρώπης. Πιστεύετε ότι αξίζει να
αγωνιστείτε για ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα και πώς το φαντάζεστε
αυτό;

Η συλλογική πορεία της Ευρώπης
Ζούμε στην Ευρώπη που πέτυχε στα κράτη μέλη της οι πολίτες να ζουν όπως ορίζουν
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν και τώρα πια υπάρχει ειρήνη και δημοκρατία στις χώρες
που απαρτίζουν την ήπειρο δεν πρέπει να ξεχνάμε πως υπήρξαν στο παρελθόν τόσο
πόλεμοι, όσο και κράτη με αυταρχικά καθεστώτα. Η ένωση συμφιλίωσε τους λαούς και
κατοχύρωσε τη δημοκρατία για να μπορούν να ζουν οι πολίτες της ελεύθεροι.
Σήμερα εμείς οι νέοι Ευρωπαίοι έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτές τις κατακτήσεις και
οφείλουμε να συνεχίσουμε να θωρακίζουμε τα κράτη που ανήκουν στην ένωση από
παρόμοια μελλοντικά προβλήματα. Παρατηρώντας το παγκοσμιοποιημένο σκηνικό
ανασφάλειας που υπάρχει μπορούμε να παλέψουμε ενωμένοι, κρατώντας όμως ο
καθένας μας την πολιτιστική του ταυτότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία τόσο στην Ευρώπη όσο και σε όλον τον
πλανήτη. Η συλλογική πορεία των ευρωπαϊκών λαών μπορεί να εξασφαλίσει την
παγκόσμια ειρήνη.
Ηρώ Μπαλτουμά, Γ2

Ένα νέο κοινό ευρωπαϊκό όραμα
Ως νέοι της Ευρωπαικής Ένωσης, έχουμε κάθε δικαίωμα και υποχρέωση να
αγωνιστούμε για να αλλάξουμε το όραμα των Ευρωπαίων κυβερνητών. Αυτό μπορούμε
να το καταφέρουμε με διάφορους τρόπους.
Αρχικά, πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό οι νέοι να παλέψουν για ένα καλύτερο μέλλον
της Ευρώπης, γιατί είναι το σπίτι μας και οι πολίτες κάθε κράτους είναι συμπολίτες μας.
Νιώθουμε υπερήφανοι για τον τόπο καταγωγής μας, γιατί δεν επέτρεψε σε εμάς τους
νέους να γνωρίσουμε αίμα και πολέμους, αλλά γαλήνη και ομόνοια και δεν θέλουμε να
τον δούμε να καταστρέφεται, όμως μία ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη θα μπορέσει να
βοηθήσει όλους τους λαούς να οδηγηθούν στην ευημερία και τη δημοκρατία. Πρέπει να
προσπαθήσουμε στο μέλλον, με κάθε μέσο να την βελτιώσουμε όλοι μαζί, με
αλληλοσεβασμό και αλληλεγγύη, ώστε οι επόμενες γενιές να ζήσουν ακόμα καλύτερα
από εμάς.
Βέβαια, για να πετύχουμε όσα οραματιζόμαστε πρέπει να έχουμε ένα πλάνο, ένα
σχέδιο για το πως θα δράσουμε. Πρώτον, πρέπει να οργανωθεί ένα συμβούλιο με
νεαρούς αντιπροσώπους κάθε χώρας, κατά προτίμηση απόφοιτους πανεπιστημίου, ώστε
να συναντηθούν και να παρθούν μερικές αποφάσεις. Επιπλέον, θα ήταν πολύ χρήσιμες
οι δημιουργίες πορειών σε διάφορα κεντρικά μέρη των χωρών που βρίσκονται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να διαδοθεί το μήνυμα πιο γρήγορα και να καταφέρουν να
κινητοποιήσουν όλο και περισσότερο κόσμο.
Για την υλοποίηση όλου αυτού του οράματος, πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει συνοχή
και ομαδικό πνεύμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στους πολίτες τους. Με αυτόν τον
τρόπο, το μέλλον μας θα είναι λαμπρότερο και οι επόμενες γενιές θα ζήσουν κάτω από
πολύ καλύτερες συνθήκες.
Ελεάνθη Πλαβούκου, Γ2

<<Η συνεργασία για την Ενωμένη Ευρώπη>>

Η Ευρώπη με το πέρασμα των χρόνων σταδιακά ενοποιείται. Η
ενοποίηση αυτή δημιουργεί σε άτομα και λαούς ελπίδες για ένα
καλύτερο μέλλον μέσω της συνεργασίας των ευρωπαϊκών λαών. Όμως,
δημιουργεί ταυτόχρονα και φόβους ότι πολλοί από τους στόχους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα επιτευχθούν.
Γι ‘ αυτό το λόγο πιστεύω ότι όλοι οι νέοι θα πρέπει να
συνεργαστούμε για ένα καλύτερο μέλλον και έτσι θα εξασφαλιστεί η
ειρηνική συνύπαρξη και η αρμονική συνεργασία όλων των ευρωπαϊκών
κρατών. Οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις που σημάδεψαν την Ευρώπη
θα αποτελούν οριστικά παρελθόν. Ελπίζω πως αν καταφέρουμε να
αφήσουμε στην άκρη όλα αυτά που μας χωρίζουν τότε οι αξίες του
ανθρωπισμού, της αγάπης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της
δικαιοσύνης, της ελευθερίας θα επικρατήσουν και με αυτές ο κόσμος
θα προοδεύσει. Οραματίζομαι επίσης μια Ευρώπη που εκτός από την
οικονομική ανάπτυξη θα προσπαθεί να λύσει σοβαρά προβλήματα,
όπως το οικολογικό, η ανεργία και η φτώχεια. Ακόμη θα προστατεύει τα
δικαιώματα των πολιτών δίνοντας σε όλους ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης
και εργασίας. Τέλος, θα επιθυμούσα να αναδεχθεί και να διατηρηθεί η
πολιτιστική κληρονομιά κάθε κράτους – μέλους της, αναγνωρίζοντας το
δικαίωμα κάθε λαού να έχει παράλληλα με την ευρωπαϊκή του
ταυτότητα και την εθνική του.
Από την άλλη πλευρά όμως αυτή η συνεργασία μεταξύ των νέων
ίσως δημιουργήσει και ορισμένους φόβους. Φοβάμαι, για παράδειγμα,
ότι τα ισχυρότερα κράτη θα επιβάλλουν την κυριαρχία και την άποψη
τους στα ασθενέστερα κράτη με στόχο να εξασφαλίσουν τα εθνικά τους
συμφέροντα. Από αυτό προκύπτει και ο κίνδυνος τα ισχυρά αυτά κράτη
να επιχειρήσουν να επιβληθούν πολιτιστικά στα λιγότερο ανεπτυγμένα.
Έτσι θα χαθεί η πολυμορφία της Ευρώπης και θα απομακρυνθούν οι
λαοί από την πολιτισμική τους κληρονομιά. Τέλος, με φοβίζει η
πιθανότητα να αποκτήσει η Ενωμένη Ευρώπη ένα σκληρό οικονομικό
χαρακτήρα όπου το κέρδος και το υλικό συμφέρον θα κυριαρχούν. Κάτι
τέτοιο θα δημιουργήσει έντονες κοινωνικές ανισότητες, που θα
απειλήσουν σοβαρά την ενότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Δεν ξέρω τελικά αν οι ελπίδες μου θα εκπληρωθούν και οι φόβοι μου
θα αποδειχθούν υπερβολικοί. Για να αποτραπεί, θα πρέπει όλοι μας να
αγωνιστούμε ατομικά και συλλογικά, ώστε να είναι το μέλλον όλων μας
καλύτερο.
Δημήτρης Σταματόπουλος, Γ2

