
 

Ημέρα της Ευρώπης: 70 χρόνια ευρωπαϊκής
αλληλεγγύης
 

Εβδομήντα χρόνια μετά τη "Διακήρυξη  Σουμάν", η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια κρίση που
καθιστά την  αλληλεγγύη  πιο σημαντική από ποτέ.
 
Η Ημέρα της Ευρώπης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, σηματοδοτεί την
επέτειο της ιστορικής "Διακήρυξης Σουμάν" που παρουσίασε ο Γάλλος υπουργός
εξωτερικών Ρομπέρτ Σουμάν.
 
Με την ευκαιρία της Ημέρας της Ευρώπης 2020, ανακαλούμε στη μνήμη μας την
ιστορική συμφωνία που οδήγησε στη δημιουργία της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αποδίδουμε φόρο τιμής σε όλους τους Ευρωπαίους που με πνεύμα αλληλεγγύης
βοηθούν την Ένωσή μας να ξεπεράσει την κρίση του κορονοϊού.
 
Στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού, η 9η Μαΐου 2020 αποτελεί σημαντική ευκαιρία
εορτασμού της αλληλεγγύης στην Ευρώπη.
 
Υπό κανονικές συνθήκες, το ΕΚ διοργανώνει εκδηλώσεις ανοιχτές για όλους τους
επισκέπτες στις εγκαταστάσεις του. Λόγω, ωστόσο, της πανδημίας η "Ανοιχτή Ημέρα"
του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου θα διεξαχθεί φέτος στο διαδίκτυο, φέρνοντας κοντά
τους ανθρώπους και ενισχύοντας το αίσθημα ενότητας σε αυτή την περίοδο κρίσης.
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Το πρόγραμμα των ψηφιακών εκδηλώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα Facebook
live με τους αντιπροέδρους του ΕΚ, Ότμαρ Κάρας και Καταρίνα Μπάρλει, μηνύματα-
βίντεο από τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων, μια εικονική επίσκεψη στο ημικύκλιο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και μια συζήτηση-πάνελ σχετικά με τον
Ρομπέρτ Σουμάν και το όραμά του για την Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου,
Νταβίντ Σασόλι, αναμένεται, επίσης, να λάβει μέρος σε ζωντανή συζήτηση το Σάββατο
πρωί.
 
Μπορείτε, ακόμη, να απολαύσετε μια διαδικτυακή έκθεση για τα ιστορικά αρχεία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 
Παρακολουθήστε την ολοήμερη εκδήλωση του ΕΚ στο Facebook και στην ιστοσελίδα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 
Μάθετε περισσότερα
Πρόγραμμα
Παρακολουθήστε ζωντανά τις εκδηλώσεις:
Η Διακήρυξη Σουμάν στις 9 Μαΐου 1950
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https://www.europeana.eu/en/exhibitions/70th-anniversary-of-the-schuman-declaration
https://www.facebook.com/events/236198284319637/
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200508RES78714/20200508RES78714.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/webstreaming?d=20200509&lv=ALL
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/schuman-declaration-9-may-1950_15502_pk

