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«Κύξηνη Υπνπξγνί,
θύξηε νηθνδεζπόηα ζην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο,
θπξίεο θαη θύξηνη,
ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θη εγώ κε ηε ζεηξά κνπ θαη λα ζπγραξώ ην
Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηελ πξσηνβνπιία λα μεθηλήζεη κηα
γηνξηή αθηεξσκέλε ζηελ αγξνηηθή Ειιάδα, ζηελ θαξδηά ηεο Αζήλαο θαη
ζπκβνιηθά ζε απηό ηνλ ηδηαίηεξν ρώξν ηνπ Μνπζείνπ ηεο Αθξόπνιεο
καδί κε ην Υπνπξγείν Τνπξηζκνύ θαη ηνλ ΕΟΤ πνπ αγθάιηαζαλ απηή ηελ
πξσηνβνπιία.
Εύρνκαη λα απνηειέζεη πξαγκαηηθά έλα ζεζκό γηα ηελ ειιεληθή
αγξνηνπνηκεληθή παξαγσγή θαη λα κελ έρεη ηελ ηύρε αλάινγσλ
πξσηνβνπιηώλ θαηά ην παξειζόλ, νη νπνίεο μεθίλεζαλ κε ελζνπζηαζκό
αιιά εμαηκίζηεθαλ.
Επραξηζηώ θαη γηα ηελ επγεληθή πξόζθιεζε λα ζηεξίμεη ην Κέληξν
Λανγξαθίαο ην εζληθό Κέληξν ηεθκεξίσζεο ηνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ απηή
ηελ πξσηνβνπιία. Είλαη θάηη πνπ ην θάλνπκε κε επραξίζηεζε θαη κε
αίζζεκα επζύλεο ηα ηειεπηαία ρξόληα πξνζπαζώληαο λα βνεζήζνπκε
απηή ηελ αλαδηνξγάλσζε –όρη αλαβίσζε, αλαδηνξγάλσζε- ηνπ
θνηλσληθνύ ηζηνύ, ν νπνίνο πξαγκαηηθά έρεη δηαξξαγεί ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο γηα ιόγνπο πνπ δελ είλαη ηνπ παξόληνο.
Η παξαδνζηαθή δηαηξνθή ζπληζηακέλε ηεο παξαγσγηθήο γεσξγίαο θαη
θηελνηξνθίαο ηνπ θιίκαηνο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ελόο ηόπνπ, απνηειεί
παξάγνληα νηθνλνκηθό, αλαπηπμηαθό θαη πνιηηηζκηθό θαη δελ αξθεί λα
γλσξίδνπκε κόλν ηε ζξεπηηθή ζεκαζία ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθώλ, αιιά θαη
ηνπο ηξόπνπο αμηνπνίεζήο ηνπο ό,ηη πξνζδίδεη πνιηηηζκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζην αξρέγνλν ζπλαίζζεκα ηνπ θαηεπλαζκνύ ηεο πείλαο.
Τν πεξηβάιινλ ινηπόλ αλαθέξζεθε, ηα έζηκα ησλ ηόπσλ, ε θηινμελία ησλ
θαηνίθσλ, ε εκπεηξία ηεο γεύζεο ε νπνία απνηειεί βαζηθό απόζεκα ηεο

κλήκεο ελόο ηόπνπ έρεηε δίθην θ. Τδαβάξα, είλαη κηα πεξηπιάλεζε γηα
ηνλ ηνπξηζκό εάλ ιείπνπλ όια απηά πνπ αλέθεξα, ρσξίο λόεκα.
Η πξνζηηζέκελε αμία πνπ απνδίδεη ε γαζηξνλνκία ζηελ αγξνηηθή
παξαγσγή, ηε βηνκεραλία θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ηαπηόηεηεο εθόζνλ
πξνβάιιεηαη σο θνξέαο εζληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, κπνξεί λα αλαδείμεη
ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρώξαο καο θαη λα ηελ ηνπνζεηήζεη
επλντθά ζηελ αληίιεςε ησλ μέλσλ.
Η γαζηξνλνκηθή δηπισκαηία είλαη εμάιινπ κηα θνηλή πξαθηηθή γηα ηηο
πεξηζζόηεξεο ρώξεο εκείο δελ ηελ έρνπκε αλαδείμεη όζν ρξεηάδεηαη. Η
Ειιάδα όπσο δείρλνπλ νη κειέηεο δπζηπρώο δελ έρεη αμηνπνηήζεη ηηο
επλντθέο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ ζπγθπξίεο γηα ηε δηαηξνθή θαη απηό
είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη θαη ειπίδσ όηη ζα
καο απαζρνιήζεη ηελ επόκελε κέξα, αύξην δειαδή, ζην κηθξό απηό
Σπλέδξην ηελ εκεξίδα πνπ ζα γίλεη.
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ πξαγκαηηθά ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Κέληξνπ
Λανγξαθίαο πνπ βνήζεζαλ λα γίλεη απηό πνπ ζα δείηε ζαλ ζπλνδεπηηθό
ηεο όιεο πξνζπάζεηαο ησλ Πεξηθεξεηώλ, κηα κηθξή έθζεζε θαη ηνπο
θαιιηηέρλεο πνπ είλαη πάληνηε πξόζπκνη εκπλεόκελνη από ην πεξηβάιινλ
λα καο ζπλνδεύνπλ ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο.
Απηέο νη ζπλεξγαζίεο, ε ζπλέξγεηα όισλ ησλ θνξέσλ λνκίδσ όηη κόλν
θαιά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δώζεη, αξθεί λα αμηνπνηήζνπκε απηή ηε
ζπλεξγαζία θαη λα κελ είλαη –επεηδή έρσ ηελ εκπεηξία απηή πνιιά
ρξόληα ηώξα πνπ παξαθνινπζώ αλάινγεο πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο έρνπλ
γίλεη θαηά ην παξειζόλ- απιώο κηα πξσηνβνπιία ε νπνία ζα ζηακαηήζεη
θάπνηα ζηηγκή.
Ννκίδσ όηη έρνπκε ρξένο όινη θαη ε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε θπξίσο εθεί
πέθηεη ην βάξνο, αιιά θαη ηα ζπλαξκόδηα Υπνπξγεία λα βνεζήζνπλ ώζηε
λα γίλεη έλα ζπληνληζηηθό όξγαλν. «Είλαη έλα παξαπάλσ όξγαλν» ίζσο
ζα πείηε, αιιά είλαη πνιιά ρξόληα απηό πνπ ρξεηάδεηαη έλα επηζηεκνληθό
όξγαλν, ζνβαξό, ζε εζληθό επίπεδν ην νπνίν ζα ραξάζζεη ζηξαηεγηθή θαη
πάλσ ζην ζέκα ηεο γαζηξνλνκίαο θαη ηεο παξαγσγήο.
Απηά ηα πξάγκαηα είλαη απηνλόεηα ζπλδεόκελα θαη λνκίδσ όηη είλαη
θαηξόο λα μεράζνπκε ην παξειζόλ καο ην θαθό θαη λα πξνρσξήζνπκε
ζην κέιινλ έζησ θη αλ θέηνο σο ιανγξάθνο ζεσξώ όηη ην έηνο ’13 είλαη
δπζνίσλν. Αο ην πάξνπκε από ηε ζεηηθή ηνπ πιεπξά λνκίδσ όηη είλαη κηα
θαιή αξρή γηα λα μεθηλήζνπκε έλα θαηλνύξγην κέιινλ.
Σπγραξεηήξηα θαη πάιη θαη επραξηζηνύκε γηα ηελ πξσηνβνπιία θαη γηα
ηελ επθαηξία πνπ καο δώζαηε λα ζπλεξγαζηνύκε θη εκείο, έλαο άιινο
θνξέαο, κε απηό ην πνιύ ζεκαληηθό ζύλνιν.
Επραξηζηώ».

