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Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ιδιαιτέρως
ευχαριστώ τους εκπροσώπους των τριών χωρών που κατέστησαν μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1994, οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους,
Εκ μέρους Συλλόγου Albert Cohen Κέρκυρα τους καλωσορίζω εδώ στο νησί μας.
Η γεω-στρατηγική θέση αυτού του νησιού, όπως την περιέγραφε ο Θουκυδίδης, την
καθιστούσε ανέκαθεν πόλο έλξης των πολιτισμών, των ταξιδευτών αλλά και των
κατακτητών.
Το 1994 έλαβε χώρα, στον ίδιον αυτό ανάκτορο όπου βρισκόμαστε, ένα γεγονός
μεγάλης σημασίας: ήταν η Σύνοδος Κορυφής των δώδεκα τότε χωρών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας τους Κερκυραίους το γεγονός αποτελούσε μεγάλη τιμή,
αλλά ταυτοχρόνως και έναν σημαντικό φόρτο για την προετοιμασία της Κέρκυρας να
υποδεχθεί αξιοπρεπώς όλες τις ξένες αποστολές. Η Σύνοδος Κορυφής του Ιουνίου
1994 υπήρξε πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στέφθηκε με μεγάλη
επιτυχία, όταν τρείς μεγάλες χώρες ενώθηκαν στην Ευρωπαϊκή οικογένεια: ήταν η
Αυστρία, η Σουηδία και η Φινλανδία.
Το 1994 είναι επίσης η 100η επέτειος από τη γέννηση του Αυστριακού Richard
Goedenhove-Kalergis, το πρώτο άτομο που, ήδη από το 1923, είχε προτείνει τη
δημιουργία μιας Πανευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως το όνομά του το δηλοί, ο Αυστριακός
αυτός είχε ρίζες στη Φλαμανδία και στην Ελλάδα! Οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εμπνεύστηκαν αργότερα από τις ιδέες του. Κατά συνέπεια υπήρξε ο πρώτος που έτυχε
της απονομής του Βραβείου Καρλομάγνου, το οποίο απονέμεται από τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Και τώρα θα αφήσω το λόγο στους πρωταγωνιστές της Συνόδου Κορυφής του 1994,
όπως εκπροσωπούνται σήμερα εδώ.
Επιτρέψτε μου όμως προηγουμένως να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας στην κυρία
Δέσποινα Ζερνιώτη, Διευθύντρια του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης, για την ευγενική
παραχώρηση, για άλλη μια φορά, της χρήσης του ωραιότατου αυτού, ιστορικού χώρου.
Επιθυμώ επίσης να αναφερθώ στην πολύτιμη βοήθεια εκ μέρους της κυρίας Madeleine
Κογεβίνα, χάρις στην προσωπική παρέμβαση της οποίας επιτεύχθηκε η παρουσία εδώ
σήμερα των εξοχωτάτων εκπροσώπων της Σουηδίας.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω στην εκδήλωσή μας τον νεαρό φοιτητή,
……………., ο οποίος βραβεύθηκε στον 25ο φοιτητικό Διαγωνισμό που διοργάνωσε ο
όμιλος economia με θέμα: «Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επόμενα βήματα για Ανάπτυξη,
Απασχόληση και Εκπαίδευση». Ο Όμιλος economia είναι χορηγός επικοινωνίας της
εκδήλωσής μας και ο σύλλογός μας φιλοξενεί τον κ. ………..στην Κέρκυρα, δίνοντάς
του τη δυνατότητα να παρευρεθεί στην αποψινή βραδιά.
Ευχαριστώ, τέλος, όλα τα μέλη του Συλλόγου Albert Cohen Κέρκυρας τα οποία
εργάστηκαν εθελοντικώς εδώ και ένα χρόνο για την πραγματοποίηση αυτής της
εκδήλωσης.
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