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«Είρα ν ίδηνο ηελ ηηκή λα αλαζθάςσ έλα «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΟ» ηέηνην,
αζρνιήζεθα ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν κε ηα ηεξά ηεο Δήκεηξαο, ην
πξάγκα πάεη πην πέξα, όρη όηη κεξηθνί ρώξνη έρνπλ «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ»
έρνπλ ηεξά Δήκεηξαο, δελ ππάξρεη ειιεληθό ηεξό ην νπνίν δελ έρεη ηεξό
Δήκεηξαο θαη ζε πάξα πνιιέο πεξηπηώζεηο ε ειιεληθόηεηα, ίζσο θάπνηαο
ακθηζβεηνύκελεο πεξηνρήο πηζηνπνηείηαη κε ηελ παξνπζία ηνπ ηεξνύ ηεο
Δήκεηξαο θαη λα πσ αθόκε όηη ε ιαηξεία ηεο Δήκεηξαο ήηαλ ε πην
κπζηεξηαθή ιαηξεία ησλ αξραίσλ.
Οη αξραίνη είραλ κηα ζξεζθεία πάξα πνιύ αλνηρηή, νη Θενί ήηαλ ζαλ ηνπο
άιινπο αλζξώπνπο, δνύζαλ, κεηακνξθώλνληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ
αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο, ην θαηλόκελν όκσο ηεο θύζεο ε νπνία
δσληάλεπε έθηαλε ζε κηα θνξύθσζε θαη ράλνληαλ, ηνπο δεκηνπξγνύζε
έλα πεξίεξγν αίζζεκα ραξάο θαη αλαζθάιεηαο καδί. Γηαηί θάζε ζάλαηνο
κεηά αλακέλεη θαη αλάζηαζε γηα λα κπνξεί λα ζπλερίδεη ε δσή. Απηό
ήηαλ ην έλα.
Τν δεύηεξν ήηαλ όηη απηή ε ίδηα ε γε παξείρε ηνπο θαξπνύο από ηνπο
νπνίνπο δνύζαλ θαη ζεσξώ κνινλόηη ζηελ αξρή είρα θάπνηα επηθύιαμε
αλ απηό είλαη ζπκβαηό κε ηνπ Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο γηαηί
πξνζπαζνύκε εδώ όζν είλαη δπλαηό ην Μνπζείν λα ην πεξηνξίζνπκε ζην
ζέκα ηνπ, είλαη ηόζν κεγάιν ην ζέκα ηεο θιαζηθήο Αζήλαο ηεο αξρατθήο
Αζήλαο, πνπ δύζθνια ρσξάεη θη άιια παξεκθεξή ή αιιόηξηα ζέκαηα.
Αιιά ην ζέκα ηεο γεσξγίαο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό δηόηη ζπλδέεηαη
κε ηνλ ηόπν θαη ν ηόπνο είλαη ην ίδην κε ηα κλεκεία. Τα κλεκεία απηά
μεπεηάρηεθαλ κέζα από απηόλ ηόπν, από ηνλ νπνίν βγαίλνπλ όια απηά:
νη ειηέο, ην ακπέιη, ηα ζηηεξά, είλαη ν ίδηνο ν ηόπνο θαη εγώ αλήθσ ζε
απηνύο πνπ πηζηεύνπλ όηη πξαγκαηηθά ππάξρεη κηα ζηελή ζρέζε ησλ
αλζξώπσλ κε ηνλ ηόπν πνπ δνπλ θαη δελ πηζηεύσ όηη νη ζεσξίεο πεξί ηνπ
ζπλδέζκνπ ηεο αξραηόηεηαο κέζσ ηεο δύζεο είλαη απηέο πνπ
πξνθαζόξηζαλ ηελ ηύρε ηεο Ειιάδαο, όηαλ βξεζεί θαλείο ζηε θύζε, όηαλ
βξεζεί θαλείο έμσ ζην ύπαηζξν, όηαλ κηιήζεη κε ηνπο ρσξηθνύο
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-θαη απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα γηα καο ηνπο αξραηνιόγνπο πνπ ζθάβνπκε ζε
ρσξηά ζηελ επαξρία- πόζν ζηελά δεκέλνη είλαη κε ηε γε θαη πόζν
πξάγκαηα πνπ εκείο ζηηο πόιεηο ηα έρνπκε ράζεη, απηνί ηα δηαηεξνύλ.
Μεηακνξθσκέλα, κε άιιν ηξόπν παξνπζηαζκέλα σζηόζν ν ηόπνο δείρλεη
ηε ζύλδεζε ηνπ πνιηηηζκνύ κέζα ζηνπο αηώλεο.
Είλαη ινηπόλ θαη ν ίδηνο ν ηόπνο κλεκείν θαη απηά πνπ πξνέξρνληαη από
ηνλ ηόπν είλαη ηζηνξία. Γη' απηό είλαη θαινδερνύκελε ε έθζεζε θαη
ραίξνκαη πάξα πνιύ πνπ ππάξρεη απηή ε ζπλεξγαζία.
Να είζηε θαιά θαη θαιή επηηπρία».
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