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Εισαγωγική ομιλία Προέδρου του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, κο Μιχαήλ Καβουκλή, στην εκδήλωση «Local2European
| Τα Δωδεκάνησα μιλούν για την Ευρώπη» που διοργάνωσε το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο σε συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Ρομπέρ Σουμάν (Γαλλία), στις 24/11/2018, στη Ρόδο.
Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,
Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο.
Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή να σας καλωσορίζω, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο,
στην μοναδική αυτή εκδήλωση.
Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ρομπέρ Σουμάν (Γαλλία), στα πλαίσια του προγράμματος Europe for
Citizens, συν-διοργανώνουν την πρώτη από μία σειρά εκδηλώσεις με γενικό τίτλο «#local2european | Τα Δωδεκάνησα μιλούν για
την Ευρώπη» στη Νέα Πτέρυγα του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου, που ευγενικά μας παραχωρήθηκε από τον
Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου, ενός σταθερού και αξιόπιστου συμπαραστάτη του Σπιτιού, αλλά και κάθε
αξιόλογης τοπικής προσπάθειας της μικρής κοινωνίας μας.
Η Ευρώπη αποτελεί μία καθημερινή μας καταφυγή. Προσβλέπουμε στην Ευρώπη για την επίλυση των προβλημάτων μας ως τόπος,
ως χώρα. Απογοητευόμαστε που αυτά πολλές φορές δεν έχουν την λύση που πραγματικά θα θέλαμε, μεταφέρουμε μέρος των
ευθυνών μας σε αυτή, πολλές φορές αγνοούμε την επιρροή που έχει στην ζωή μας, αλλά και συχνά οι θεσμοί της είναι η τελευταία
λύση μας στις αδικίες του κράτους μας. Τα συναισθήματα αυτά δεν είναι μόνο ελληνικά ή ροδιακά, είναι διάσπαρτα σε κάθε γωνιά
της Ευρώπης! Είτε περιγράφονται ως άγνοια είτε ως απογοήτευση, οδηγούν πολλούς συμπολίτες μας σε ακραίες επιλογές, ακραίε ς
ιδέες μακριά από το όραμα ενότητας, την όρεξη για προσπάθεια που ενέπνευσε τους πολίτες της Ευρώπης πριν εβδομήντα χρόνια
να δημιουργήσουν τους πρώτους αμιγώς ευρωπαϊκούς θεσμούς. Χρειάστηκε η καταστροφή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για να
δημιουργηθεί το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο κορυφαίος αυτός οργανισμός για την προώθηση της Δημοκρατίας, των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου. Και λίγα χρόνια μετά, γίνεται το ασύλληπτο, ο Νικητής, η Γαλλία, τείνει την χείρα στους
ηττημένους, την Γερμανία. Η πλήρης συνείδητοποίηση ότι αν αυτοί οι δύο δεν συνεργάζονται μόνο πόλεμος και καταστροφή
περιμένουν την ήπειρό μας και τον κόσμο.
Η διαδικασία βέβαια για την Ειρήνη μέσα από συνεργασίες δεν είναι απλή. Όπως είπε ένας από τους πατέρες της Ευρώπης, ο
Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Robert Schuman, Η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί δια μιας, ούτε σε ένα συνολικό σχέδιο : θα
οικοδομηθεί μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα που κατ΄αρχάς θα δημιουργήσουν μια πραγματική αλληλεγγύη. Και είναι
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αλήθεια, μέσα στον Ψυχρό Πόλεμο, με οικονομίες να ξανακτίζονται, με δημοκρατίες να ανακτώνται, και με τον ορατό εχθρό
απέναντι, ήταν εύκολο να καλλιεργείς το αίσθημα αλληλεγγύης. Και είναι αλήθεια, και επιτρέψτε μου να καταχραστώ τα λόγια του
ποιητή: για να γυρίσει ο ήλιος θέλει νεκρούς χιλιάδες να είναι στους τροχούς, θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους! Και
είναι αλήθεια, ότι η Ευρώπη που ζούμε σήμερα, στην ειρηνικότερη της περίοδο από την πτώση της Ρώμης, κτίστηκε ακριβώς πάνω
στους εκατομμύρια νεκρούς δύο παγκοσμίων πολέμων και στις θυσίες των τριών τελευταίων γενεών.
Και ερχόμαστε στο σήμερα, που η Ενωμένη Ευρώπη είναι μεγαλύτερη από ποτέ, υπαρκτότερη από ποτέ, περισσότερο λογιζόμενη
Ενωμένη και Ευρώπη από τους εκτός της, τους φτωχούς λαούς της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας ή τους συμμάχους
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γιατί γι’αυτούς παρά τα 50 τόσα μικρά κράτη από 10.000 κατοίκους μέχρι τα μεγάλα των μερικών
δεκάδων εκατομμυρίων, είμαστε όλοι Ευρωπαίοι. Και αυτό που τους εμπνέει είναι ότι η μικρή Μάλτα και η διαιρεμένη Κύπρος
συναποφασίζουν το μέλλον τους με την ισχυρή Γερμανία και την περήφανη Γαλλία, με τις οποίες μοιράζονται κοινό νόμισμα. Τους
συνεπαίρνει ότι ο πολίτης του Μονακό και της Ανδόρας μαζί με τον πολίτη της Ρωσίας ή της Τουρκίας προστατεύονται από τις
Ευρωπαϊκές Συμβάσεις και έχουν δικαίωμα προσφυγής σε θεσμούς όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων .
Όσο διαιρεμένοι και να είμαστε μέσα μας, όσο και να μας χωρίζουν γραμμές πάνω σε χάρτες και οικονομικά μεγέθη, ο υπόλοιπος
κόσμος έχει εμάς, την Ευρώπη ως σημείο αναφοράς και προορισμό για Δημοκρατία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κράτος Δικαίου,
Συνεργασία, Αλληλεγγύη. Όσο προβληματικό και να είναι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι ότι καλύτερο έχει να επιδείξει η
ανθρωπότητα μέχρι σήμερα, σε ότι αφορά την οικοδόμηση κρατών με ειρηνικά μέσα.
Και μέσα σε όλο αυτό το οικοδόμημα, ξεχνάμε ότι εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες, έχουμε φωνή, έχουμε λόγο, έχουμε δύναμη. Την
ψήφο μας στο να εκλέγουμε τους αντιπροσώπους μας, απευθείας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι’αυτό κάθε Ευρωεκλογέ ς
είναι οι πιο σημαντικές που είχαμε! Γιατί καθορίζουν το μέλλον, την εξέλιξη, την προώθηση του εγχειρήματος παραπέρα, πιο βαθιά,
πιο κοντά στο όραμα μιας ενωμένης Ευρώπης.
Ο διάλογος για τις Ευρωεκλογές του 2019 πρέπει να ξεκινήσει, και οι τοπικές φωνές είναι πιο σημαντικό από ποτέ να ακουστούν.
Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι να εμπλέξει το τοπικό κοινό με τους πολιτικούς και τους ενεργούς πολίτες σε μία διαδραστική
συζήτηση για την Ευρώπη, μέσα από μία πρωτόγνωρη για τα τοπικά δεδομένα διαδικασία.
Η πρώτη αυτή εκδήλωση θα περιλαμβάνει δύο πάνελ: ένα στο οποίο έχουν προσκληθεί οι αιρε τοί της Δωδεκανήσου και ένα με
τους εκπροσώπους των κομμάτων στα Δωδεκάνησα. Κάθε ομιλητής έχει στη διάθεσή του πέντε λεπτά για μία εναρκτήρια
τοποθέτηση. Ακολούθως θα επιλέξει με κλήρωση μία ερώτηση από ένα σύνολο ερωτήσεων που έχουν προετοιμάσει οι διοργανωτέ ς
και έχει υποβάλει εγκαίρως το κοινό. Οι ομιλητές μας ξέρουν από πριν τις ερωτήσεις, αλλά όχι ποια θα κληθούν να απαντήσουν
μέσα σε 3 λεπτά! Οι ερωτήσεις έχουν ήδη καθοριστεί και αγγίζουν θεσμικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα επικαιρότητας,
θέματα εθνικής σημασίας, ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την τοπική κοινωνία, και φυσικά τις Ευρωεκλογές. Συνολικά υπάρχουν
20 ερωτήσεις καταγεγραμμένες και κάθε συμμετέχοντας θα κληθεί να απαντήσει σε δύο από αυτές. Καμία ερώτηση δεν θα
επαναληφθεί, ενώ η χρονομέτρηση θα γίνεται με δημόσιο χρονόμετρο. Μέσα από την διαδικασία αυτή εξασφαλίζουμε την ίση
κατανομή χρόνου μεταξύ των ομιλητών αλλά και δίνουμε το βήμα στο κοινό, να θέσει τις δικές του ερωτήσεις.

