Εναρκτήρια Ομιλία—SNF Agora Institute Workshop
Καλημέρα και καλώς ορίσατε!
Ακριβώς πριν από έναν χρόνο, στην ίδια σκηνή, ο Πρόεδρος του
Πανεπιστημίου Johns Hopkins (JHU), Ron Daniels, και εγώ, ανακοινώσαμε τη
σημαντική αυτή δωρεά, ύψους $150 εκατομμυρίων, προς το JHU για τη
δημιουργία του Stavros Niarchos Foundation Agora Institute. Πολλά έχουν
συμβεί έκτοτε. Το εγχείρημα που ξεκίνησε πριν έναν χρόνο ως μια ιδέα και
ένα όνειρο είναι σήμερα πραγματικότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του SNF
Agora Institute (Board of Overseers) είναι ήδη σε ισχύ –θα ήθελα να
καλωσορίσω ορισμένα από τα μέλη του που ταξίδεψαν στην Αθήνα για να
μας συναντήσουν, όπως τον Morris Offit, τον Garry Kasparov, τον Alan
Stoga, την Vishakha Desai και τον Renzo Piano– και η πολύ σημαντική
αναζήτηση για τον πρώτο διευθυντή του οργανισμού πλησιάζει στην
ολοκλήρωσή της. Ο δημιουργός του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, ο παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονας, αλλά κυρίως ο εκπληκτικός
αυτός άνθρωπος και φίλος, Renzo Piano, συνεργάζεται με το JHU για τον
σχεδιασμό του «σπιτιού» του SNF Agora Institute στη Βαλτιμόρη.
Το SNF Agora Institute είναι εδώ.
Αν πριν από έναν χρόνο υπήρχαν ερωτήματα σχετικά με την ανάγκη
δημιουργίας ενός χώρου για την αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος
της πόλωσης και για την προώθηση του ανοιχτού και δημοκρατικού
διαλόγου (civil discourse) και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά (civic
engagement), οι σημερινές συνεχείς παγκόσμιες εξελίξεις δεν αφήνουν
αμφιβολίες σχετικά με την ανάγκη για μία σοβαρή και ειλικρινή συζήτηση
αναφορικά με αυτά τα θέματα και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Δεν
χρειάζεται κανείς να ψάξει πολύ για να αντιληφθεί πως η πόλωση αρχίζει
να ριζώνει βαθιά σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας, τόσο σε πολιτικό,
οικονομικό, όσο και κοινωνικό επίπεδο.
Είναι λοιπόν με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά που καλωσορίζουμε όλους
εσάς σήμερα στην πρώτη, ουσιαστικά, επίσημη δημόσια εκδήλωση του SNF
Agora Institute. Το δημόσιο στοιχείο είναι ίσως το πιο κρίσιμο κομμάτι της
αποστολής του SNF Agora Institute. Η συμμετοχή του κοινού και η
δημιουργία ανοιχτού, ουσιαστικού διαλόγου για κρίσιμα και πολύπλοκα
ζητήματα είναι ο μόνος τρόπος να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στη
δημιουργία πρακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση αυτής της
υπερβολικής πόλωσης και να δημιουργήσουμε ρεαλιστικά μοντέλα
πολιτικού λόγου και συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.

Όπως μπορεί να γνωρίζετε, η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται στο
πλαίσιο της νέας σειράς ΔΙΑΛΟΓΟΙ του ΙΣΝ, η οποία δημιουργήθηκε
προκειμένου να προωθήσει τον ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των
συμμετεχόντων και του κοινού, όσον αφορά μία ποικιλία επίκαιρων
θεμάτων, με στόχο την ενίσχυση της ευρύτερης κατανόησης.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins για την
στενή μας συνεργασία στην ίδρυση του SNF Agora Institute και ιδιαίτερα
τους: Ron Daniels, Fritz Schroeder, Elizabeth Smyth, και Dean Beverly
Wendland, που βρίσκονται μαζί μας σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω
ιδιαίτερα τους συναδέλφους μου στο Ίδρυμα, Στέλιο Βασιλάκη, Nancy
McKinstry, Λένια Βλαβιανού, Ελένια Σαλούτση και την Elizabeth Smyth του
Πανεπιστημίου Johns Hopkins, σύμβουλο του Προέδρου Daniels στο SNF
Agora Institute, και την ομάδα της, για τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας
και για την πρόσκληση του κοινού να συμμετάσχει σε αυτή τη σημαντική –
και ελπίζω παραγωγική– άσκηση.
Το ποίημα «Ιθάκη» του Κωνσταντίνου Καβάφη περιγράφει τη σπουδαιότητα
του ταξιδιού της ζωής, σε σχέση με τον προορισμό του, τη σημασία του
μέσου έναντι του σκοπού, όπως κάνει και το ίδιο το SNF Agora Institute.
Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, μπορεί να συναντήσουμε
περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Στην πραγματικότητα, μπορεί να
μην φτάσουμε ποτέ στην Ιθάκη, αλλά η ίδια η προσπάθεια αξίζει τον κόπο.
«Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξίδι», μας θυμίζει ο ποιητής. Είναι το ίδιο το
ταξίδι του SNF Agora Institute που θα πρέπει να μας κάνει να εστιάσουμε
ξανά σε κάποιες βασικές ανθρώπινες αξίες και θα μας βοηθήσει να
συνδιαλλαγούμε πολιτικά μεταξύ μας, έτσι ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας
καλύτερο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το κοινό μας ταξίδι, ώστε να
ανατρέψουμε τις αρνητικές επιδράσεις της πόλωσης!
Ευχαριστώ!

