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«Σα πην πνιιά ειέγρζεζαλ από ηνπο πξνιαιήζαληεο ζπλαδέιθνπο θαη
θπξίσο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Μνπζείνπ ηεο Αθξόπνιεο θαη ηνλ εθιεθηό
θ. Ακπξά. ε εκέλα δίθελ επηιόγνπ ζα έιεγα απνκέλεη λα πσ όηη ζήκεξα
δελ αλαβηώλνπκε ηα «ΘΕΜΟΦΟΡΙΑ» όπσο πνιύ νξζά θαη πάξα πνιύ
εκπεξηζηαησκέλα είπε ν θ. Σζαπηάξεο, αιιά θαινύκεζα κέζα από ηελ
αλάκλεζε ησλ «ΘΕΜΟΦΟΡΙΩΝ» λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο ζηάζεηο θαη
ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε από εδώ θαη πέξα, γηα λα
είλαη δπλαηή λα είλαη βηώζηκε ε πνξεία καο ζε έλα κέιινλ πνπ μεθηλάεη
κέζα από κηα πεξίνδν όπνπ αζσηεύζακε όινη, εθηόο εαπηόλ, ζε κηα
δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πξνηύπσλ πνπ δελ ηαηξηάδνπλ νύηε ζηνλ
πνιηηηζκό καο, νύηε ζηελ θνπιηνύξα καο, νύηε ζηελ παηδεία καο.
Γηαηί ηη άιιν είλαη ηα «ΘΕΜΟΦΟΡΙΑ» από ηνλ θαζνξηζκό, ηνλ
εληνπηζκό πνπ ε θνηλσληθή δσή πεξλάεη από ηελ επηθξάηεηα ηεο θύζεο,
ζηελ επηθξάηεηα ηνπ πνιηηηζκνύ. Είλαη ε ζηηγκή δειαδή πνπ κηα
πξαθηηθή πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θύζεο επί ζθνπό λα
παξαρζεί εηζόδεκα, πόξνο, ηξνθή, απηή αθξηβώο ηελ θάλνπκε
βεκαηνδόηε γηα λα αλαπαξαρζεί ζην κέιινλ ε ίδηα ζπκπεξηθνξά
κεραληθά θαη ηελ ελζσκαηώλνπκε ζηνπο ηξόπνπο ηεο ζπκπεξηθνξάο καο
γηα λα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα πάλσ ζε απηό λα ιέκε όηη θηηάρλνπκε
ζεζκνύο γηα λα δηαηεξνύκε ηε γλώζε, ην λόεκα θαη ηε κλήκε.
Απηό είλαη ν πνιηηηζκόο. Ο πνιηηηζκόο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο κλήκεο θαη
ε κλήκε είλαη εθείλε πνπ έξρεηαη από ηελ ηζηνξία ηνπ θαζελόο, είηε κε
ηελ ηαπηόηεηά ηνπ ηελ αηνκηθή, είηε κε ηελ ηαπηόηεηά ηνπ ηε ζπιινγηθή
θαη ππ’ απηή ηελ έλλνηα ζεσξώ όηη ζηε κεηαπνιίηεπζε αζσηεύζακε γηαηί
βξεζήθακε λα ππεξεηνύκε αιιόηξηα, βξεζήθακε θαη ηνπιάρηζηνλ όινη
αληηιεθζήθακε λα έρνπκε μεπέζεη νη Έιιελεο ζηελ αλαδήηεζε θάπνησλ
θαηαλαισηηθώλ πξνηύπσλ πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ηηο αθεηεξίεο θαη ηηο
ξίδεο καο.

Απηό ζεκαίλεη πνιύ ζσζηά θαη ζπγραίξσ ηνπο νξγαλσηέο γη' απηή ηελ
όκνξθε πξσηνβνπιία, ζεκαίλεη ζήκεξα πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε
θνξά όρη λα επηζηξέςνπκε ζην παξειζόλ, αιιά λα μαλαγελλεζνύκε κέζα
από ηε κλήκε ηνπ παξειζόληνο δειαδή λα μαλαθέξνπκε ζην πξνζθήλην
ηνπο παιηνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη πξόγνλνί καο νη γηαγηάδεο καο,
νη καλάδεο καο, παξήγαγαλ γεύζεηο, αξώκαηα, πνιηηηζκό πνπ εκείο γηα
ράξε μελόθεξησλ πξνηύπσλ ηνπο είρακε αθήζεη λα λεθξώζνπλ, ηνπο
είρακε αθήζεη λα εξεκήζνπλ θαη λα μεραζηνύλ.
Γη' απηό ζηα πιαίζηα ηνπ πνιηηηζκνύ ν νπνίνο πάληα ζπλνδεύεη θάζε
πξνζπάζεηα πνπ έρεη σο ζθνπό λα αλαδείμεη ηε δσή ζηε κπζηηθή ηεο
πξώηε αμία, εθεί δειαδή όπνπ ππάξρεη θαη νξηνζεηείηαη ν πξσηνγελήο
ηνκέαο, δειαδή ε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηε θύζε, εθεί ν πνιηηηζκόο ζα
ππάξρεη πάληα γηα λα επηβάιιεη σο θαζήθνλ ηελ αλάκλεζε ησλ θαιώλ
πξνηύπσλ πνπ δελ πξέπεη λα ηα αθήζνπκε, ησλ θαιώλ ζπληαγώλ πνπ δελ
πξέπεη λα ηηο μεράζνπκε θαη θπξίσο λα μαλαέξζνπκε ζε κηα ηέηνηα ζρέζε
κε ηνλ εαπηό καο, ώζηε ζην κέιινλ ε Ειιάδα λα είλαη θάηη θαιύηεξν από
απηό πνπ δνύκε ζήκεξα.
Με απηή ηελ έλλνηα θη εγώ ραηξεηίδσ ηε ζεκεξηλή εθδήισζε θαη εύρνκαη
θαιή επηηπρία».
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