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Παρουσιάστηκε το επετειακό γραμματόσημο για
τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ
2021/05/07 10:20 στην κατηγορία ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα παρουσίασε το επετειακό
γραμματόσημο για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παρουσίαση, σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ, έλαβε χώρα χθες, στο Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης όπου παρουσιάστηκε επίσης, η πρωτότυπη ψηφιακή έκδοση του
παιδικού graphic novel «Η Ευρώπη είμαστε εμείς».

«Η Ευρώπη είναι πια το σπίτι μας»
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης
Σχοινάς, όπου -μεταξύ άλλων- τόνισε: «Η Ελλάδα στα 40 χρόνια της Ευρωπαϊκής της
πορείας έκανε κτήμα της το πιο σύγχρονο δημοκρατικό πλαίσιο που γνώρισε ποτέ ο
κόσμος. Την Ελλάδα των «γυάλινων κορμών» αντικατέστησε μια χώρα με “ατσαλένι
α θεμέλια”.
Σε μια χώρα με ευάλωτους θεσμούς, με αστάθεια, ανισότητες και ανασφάλεια που
γνώρισε πολέμους, πραξικοπήματα, χρεωκοπίες, διχασμούς και εμφύλιο, τα τελευταία
σαράντα χρόνια αποτελούν τη μακρύτερη περίοδο ειρήνης, δημοκρατίας και
ευημερίας που γνώρισαν οι Έλληνες.

Οι κρίσιμες στιγμές του σήμερα, αποτελούν ακόμη μια επιβεβαίωση της ορθότητας
των επιλογών του χθες. Η τραγωδία που βιώνει σήμερα η ανθρωπότητα, παρά την
απώλεια χιλιάδων συνανθρώπων μας, μας αφήνει αυτό το ελπιδοφόρο ευρωπαϊκό
μάθημα μέσα από την θλίψη.
Σαράντα χρόνια μετά, ενισχύεται η πεποίθηση ότι η Ευρώπη είναι πια το σπίτι μας, η
ασπίδα μας και η ασφαλέστερη εγγύηση για το μέλλον μας. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή
Ελλάδα που η νέα γενιά καλείται να υπερασπιστεί αλλά και να βελτιώσει. Με
περισσότερη ολοκλήρωση, με νέες πιο δυναμικές πολιτικές και τομές με συλλογικούς
στόχους».
Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Δημήτρης Παπαδημούλης, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και ο
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Η εκδήλωση εντάσσεται στη σειρά επετειακών δράσεων της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για τον εορτασμό της επετείου των 40 ετών από
την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συντονισμό με τη Βουλή των
Ελλήνων, το υπουργείο Εξωτερικών και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Ελλάδα.
Με το πέρας της εκδήλωσης, η πρόσοψη του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
φωταγωγήθηκε με τα χρώματα της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως
φιλοτεχνήθηκε επί του επετειακού γραμματοσήμου.

