Ανοικτός διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους
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Την ευκαιρία να συνομιλήσουν με δύο Ευρωπαίους Επιτρόπους, τόσο δια ζώσης
όσο και μέσω Διαδικτύου είχαν οι πολίτες –νέοι στην πλειοψηφία τους– που
συμμετείχαν στη διαδραστική εκδήλωση, στο πλαίσιο του Διαλόγου που οργάνωσαν
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct
Πάτρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Απαντήσεις για «Το μέλλον της Ευρώπης: Προκλήσεις και Ευκαιρίες», έδωσαν η Ευρωπαία
Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου και ο Ευρωπαίος Επίτροπος
Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος
εγκαινιάζοντας το διάλογο με τους πολίτες, στην εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στο
Αμφιθέατρο «Δημήτριος Βικέλας» στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας.
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Στο επίκεντρο του προβληματισμού, μέσα από ερωτήσεις αλλά και κατάθεση προτάσεων,
βρέθηκαν η θέση των νέων στις προκλήσεις της Ευρώπης, ο ρόλος της εκπαίδευσης, η
ασφάλεια των συνόρων, η ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία από φυσικές
καταστροφές, οι Ευρωεκλογές και το δικαίωμα ψήφου στα 17 έτη, οι χρηματοδοτήσεις
μέσω ΕΣΠΑ, η εκπαίδευση και το brain drain.

Την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή των νέων σε αυτή την ανοιχτή σχέση ανάμεσα στην
Ευρώπη και τους πολίτες της κατέθεσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος
επαναλαμβάνοντας την κρισιμότητα των επερχόμενων ευρωεκλογών. «Πρέπει να
καταλάβουμε ότι είμαστε η προνομιούχος γενιά τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες
χώρες που χάριν στην Ενωμένη Ευρώπη δεν έχουμε ζήσει δύσκολες καταστάσεις και
τραγικές στιγμές. Ζούμε σε σταθερότητα, Δημοκρατία» επεσήμανε, ενώ αναφερόμενος στο
μεταναστευτικό συμπλήρωσε: «Στην Ευρώπη σήμερα δημιουργούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και την αποτροπή των δυσμενών
επιπτώσεων από τις εξελίξεις».

Η Ευρωπαία Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου μιλώντας για την
ανοιχτή σχέση που δημιουργείται μέσα από το διάλογο, τόνισε ότι «η πολιτική συνοχής
είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση των διαπεριφερειακών και
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, διασφαλίζοντας μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς,
πολλαπλές ταχύτητες ή ανισότητες», ενώ σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της τόνισε: «η
Ελλάδα μπορεί να απορροφήσει 21 δις ευρώ στα επόμενα επτά χρόνια, ποσό αυξημένο
κατά 8% συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια και οι Έλληνες πολίτες πρέπει να
ωφεληθούν από αυτές τις επενδύσεις».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε ο διάλογος, στον οποίο συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, καθώς είχε την ευκαιρία να απαντήσει στις ερωτήσεις
των μαθητών του ΓΕΛ Αιτωλικού, που βρέθηκαν στον προθάλαμο του Αμφιθεάτρου, πριν
αρχίσει η επίσημη εκδήλωση. Στον διάλογο με τους δύο Ευρωπαίους Επιτρόπους
συμμετείχαν πολίτες και από τις τρείς Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και
Αιτωλοακαρνανίας.
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