Εγκαίνια ηπιήμεπων εκδηλώζεων ηων
«ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΩΝ» ζηο Μοςζείο ηηρ Ακπόποληρ
Φαιπεηιζμόρ Υποςπγού Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων
κ. Αθανάζιος Τζαςηάπη
Αθήνα, 24 Μαΐος 2013
«Κπξία θαη θύξηε ζπλάδειθε ζηελ Κπβέξλεζε,
θπξίεο θαη θύξηνη πξνζθεθιεκέλνη,
θύξηνη Γεληθνί,
θύξηε Δηεπζπληά ηνπ Μνπζείνπ,
αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο, ζπλεξγάηεο,
ζα ήζεια λα ζαο θαισζνξίζσ θη εγώ ζηελ απνςηλή βξαδηά, ζην μεθίλεκα
απηνύ ηνπ θηιόδνμνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνζπαζνύκε καδί κε ηα
ζπλεξγαδόκελα Τπνπξγεία, καδί κε ηνπο Πεξηθεξεηάξρεο θαη ηνπο
ζπλεξγάηεο ηνπο, αιιά θαη όιν ηνλ θόζκν λα αλαβηώζνπκε ζα έιεγα, όρη
λα αλαδηνξγαλώζνπκε ,έλαλ παιηό ζεζκό. Έλα ζεζκό, πνπ όπσο δειώλεη
άιισζηε θαη ην όλνκά ηνπ, ε άζθεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο
πξαγκαηηθά έθεξλε, γελλνύζε λένπο ζεζκνύο. Όζν ν άλζξσπνο ήηαλ
θπλεγόο, ήηαλ κόλνη ηνπο, είραλ κηθξέο θνηλόηεηεο, ηηο πεξηζζόηεξεο
θνξέο κηθξν-νηθνγελεηαθήο θύζεο, ινγηθό αθνινπζνύζαλ ηα θνπάδηα
ηνπο, δελ κπνξνύζαλ λα έρνπλ κόληκεο θαηνηθίεο θαη αλ δελ είραλ
κόληκεο θαηνηθίεο δελ είραλ νκάδεο. Μόιηο όκσο ν άλζξσπνο θαηάθεξε
λα εμεκεξώζεη ηα δώα θαη ηδηαίηεξα ηα θπηά θαη λα αζθήζεη ηε γεσξγία,
ηόηε είδακε δξακαηηθέο αιιαγέο. Δειαδή δελ ππήξρε ιόγνο λα
κεηαθηλείηαη, αθνύ κπνξνύζε λα εμαζθαιίζεη ηξνθή από ην ίδην κέξνο.
Άξα ρξεηάζηεθε λα ρηίζεη ζπίηηα, ηόηε δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ησλ
αξρηηεθηόλσλ. Λίγν πξηλ δελ ππήξραλ, λα ινηπόλ έλαο θαηλνύξγηνο
ζεζκόο! Υξεηάζηεθε λα καδεπηνύλ πνιιά ζπίηηα καδί γηα λα κπνξνύλ λα
αζθνύλ παξάιιεια απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ίζσο δηαθνξεηηθή ε κία
από ηελ άιιε. Σόηε ρξεηάζηεθε λα έρνπλ ρσξηά θαη πόιεηο, ηόηε
δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε λα έρνπλ Δεκάξρνπο, Πεξηθεξεηάξρεο θ.α.
Υξεηάζηεθε λα έρνπλ Δίθαην γηα λα κελ θιέβεη ν έλαο ηνλ άιινλ.
Υξεηάζηεθαλ λα δεκηνπξγεζνύλ εκπνξηθέο αληαιιαγέο, πξνθεηκέλνπ λα
αληαιιάμνπλ πξντόληα. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ν ζεζκόο ηνπ εκπνξίνπ.
Υξεηάζηεθε λα κεηξνύλ πόζα θαιάζηα πξντόληα δίλεη ν έλαο, πόζα
παίξλεη ν άιινο. Κακία θνξά θαζώο ηα πεξλνύζαλ, ηξαβνύζαλ γξακκέο

ζηνλ ηνίρν όπσο θάλνπλ θαη ζήκεξα νη αγξόηεο, ηόζα ηζνπβάιηα
πέξαζαλ, ηόζα θαιάζηα πέξαζαλ. Έηζη μεθίλεζε ε γξαθή. Καη ζα
κπνξνύζα λα ζαο αλαθέξσ πιεζώξα ηέηνησλ παξαδεηγκάησλ ζεζκώλ
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Θα κπνξνύζα λα ην μεπεξάζσ εθηόο από ηνπο
θνηλσληθνύο ζεζκνύο θαη ηνπο άιινπο πνπ πξναλέθεξα, λα πσ όηη ν
ηξόπνο παξαγσγήο ησλ αγαζώλ είρε επηπηώζεηο ζηηο ηδέεο καο θαη ζηα
πηζηεύσ. Όζν ν άλζξσπνο ήηαλ θπλεγόο νη Θενί ηνπ ήηαλ ν Ηξαθιήο θαη
ε Άξηεκηο κε ξόπαια, ηόμα, αθόληηα θ.α. Μόιηο ν άλζξσπνο έγηλε
θαιιηεξγεηήο, νη Θενί ηνπ έγηλαλ ε Αζελά πνπ δίδαμε ηελ ειηά, ε
Δήκεηξα πνπ έδεημε ζηνλ Σξηπηόιεκν ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεκεηξηαθώλ
θ.α. Αθόκε θαη ζηε ζύγρξνλε κεηέπεηηα κνλνζετζηηθήο ζξεζθείαο, όπσο
είλαη ν ρξηζηηαληζκόο, ζα δείηε αληίζηνηρεο εηθόλεο ζπλπθαζκέλεο κε
απηή ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Δελ είλαη παξάμελν πνπ ζηε δηθή καο
ζξεζθεία δεηνύλ ην Θεό λα επινγήζεη ηνλ νίλν, ηνλ ζίην θαη ην έιαηνλ,
δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά πξντόληα πνπ εμεκεξώζεθαλ θαη
θαιιηεξγήζεθαλ ζε απηό ην θνκκάηη ηεο γεο, εθεί πνπ δεκηνπξγήζεθε
δειαδή ε ζπγθεθξηκέλε κνλνζετζηηθή ζξεζθεία.
Φαληάδεζηε ζηηο αληίζηνηρεο ζξεζθείεο ησλ Εζθηκώσλ δελ ζα ηνικνύζε
θαλέλαο λα πεη «Θεέ επιόγεζε ην ιάδη θαη ην ζηάξη» γηαηί δελ ππήξρε
θάηη ηέηνην. Θα κπνξνύζα λα ζαο αλαθέξσ αληίζηνηρα ηέηνηα
παξαδείγκαηα, ζα ζαο παξόηξπλα γηα όζνπο ζα είραηε ηνλ ρξόλν λα
παξαθνινπζήζεηε ην απξηαλό πλέδξην, όπνπ ζα πεξηγξαθεί απηόο ν
παιηόο ζεζκόο, ζέισ όκσο λα ζαο πσ θάηη: νη επηπηώζεηο ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ άλζξσπν, είλαη βαζύηεξεο θαη από ηνπο
ζξεζθεπηηθνύο ή ηδενινγηθνύο ζεζκνύο, αιιά θαη από ηνπο θνηλσληθνύο.
Είλαη βαζηά βηνινγηθέο νη επηπηώζεηο ζηελ εμέιημε ηνπ αλζξώπνπ από
ηνλ ηξόπν παξαγσγήο ησλ αγαζώλ. Ο άλζξσπνο θηηάρηεθε σο άλζξσπνο
θαη δηαθνξνπνηήζεθε ε εμέιημή ηνπ ράξηο ηνλ ηξόπν πνπ παξήγαγε ηα
αγαζά. Όζν ν άλζξσπνο ήηαλ θπλεγόο, ην πξνζδόθηκν δσήο ηνπ ήηαλ
πάξα πνιύ κηθξό, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ήηαλ άγξηα, δέζηε ζήκεξα πσο
πξνζπαζνύλ αγξίκηα κε άγξην ύθνο λα ηξαβήμνπλ έλα θνπθάξη. Έπξεπε
ην λεπξηθό ηνπ ζύζηεκα θαη ε αλάπηπμή ηνπο λα γίλεη πνιύ πξώηκα, κόλν
όηαλ ππήξμαλ πεξηζζεύκαηα ηξνθώλ θαη αληαιιάζζνληαλ γύξσ από έλα
ηξαπέδη πνιύ πεξηζζόηεξν από απηά πνπ απαηηνύληαη, ηόηε ν άλζξσπνο
γηα λα γίλεη δεθηόο ζε απηό ην ηξαπέδη, πξέπεη λα ήηαλ θηιηθόο,
ρακνγειαζηόο, θηιήζπρνο, λα ζπκκεηάζρεη ζε απηή ηελ παξέα. Απηό ην
πξάγκα ην πεηπραίλεη θαλείο κόλν όηαλ είλαη ζε κηθξή ειηθία. Σα παηδηά
είλαη έηζη ραξνύκελα! Ο ηξόπνο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο απόθηεζεο ησλ
αγαζώλ, έθαλε ηνλ άλζξσπν λενηνληθό δών- έηζη είλαη ν επηζηεκνληθόο
όξνο- δειαδή ηόληζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κηθξνύ, επεμέηεηλε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο απηνύ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαπηπμηαθνύ ζηαδίνπ ηνπ
αλζξώπνπ. Άξα θάηη πνπ αλαπηπμηαθά ζα ην πεξλνύζε ν νξγαληζκόο ζε
δπν- ηξία ρξόληα, ρξεηάζηεθε λα πάξεη είθνζη θαη ηξηάληα γηα λα
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δεκηνπξγεζεί. Γη' απηό θαη ιέλε «νη άλζξσπνη είλαη κνλίκσο παηδηά»,
θάπνηα ζηηγκή ζα γεξάζνπκε θαη ηόηε ζα μαλακνηάζνπκε ζηνλ πίζεθν.
Γηα δέζηε πσο θακπνπξηάδνπκε, γεκίδνπκε ηξίρεο, αξρίδνπκε λα
πεξπαηάκε ζηα ηέζζεξα θαη νύησ θαζ’ εμήο. Οη ζθύινη πνπ
εμεκεξώζεθαλ είλαη λενηνληθνί ιύθνη θαη ζα κπνξνύζα λα ζαο αλαθέξσ
θη άιια ηέηνηα παξαδείγκαηα.
Να ινηπόλ πνπ απηόο ν ηξόπνο παξαγσγήο ησλ αγαζώλ, είρε ξηδηθέο
επηπηώζεηο, έθεξλε αιιαγέο ζηε βηνινγία, ηελ θνηλσληθή εμέιημε, ηελ
ηδενινγία θαη ηα πηζηεύσ ηνπ αλζξώπνπ. Απηά ήηαλ ηα
«ΘΕΜΟΦΟΡΘΑ» γη' απηό πήξαλ απηό ην όλνκα, απηό ην ξόιν ήζειαλ
λα δείμνπλ θαη λα ηηκήζνπλ θαη πεξηγξάθεθαλ πνιύ θαιά νη
δξαζηεξηόηεηεο πνπ ιάκβαλαλ ρώξα ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηηο γηνξηέο.
«Τπνιείκκαηα» απηήο ηεο δηεξγαζίαο ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά γύξσ καο
ζε όια ηα κέξε ηεο Ειιάδαο, ζπκβαίλνπλ δηάζπαξηα, ρσξίο ζπληνληζκό,
ρσξίο λα κπνξνύκε λα ηα παξνπζηάζνπκε, ρσξίο λα ηα θάλνπκε θνκκάηη
ηνπ ηνπξηζηηθνύ καο παθέηνπ, ρσξίο λα ηα γλσξίδεη ν θόζκνο όηη απηό
ζπκβαίλεη εθεί απηή ηελ πεξίνδν. Απηή ηελ πεξίνδν ζε απηά ηα κέξε
πξνζθέξεηαη απηό ην γαζηξνλνκηθό πξντόλ, κπνξείηε λα δνθηκάζεηε θαη
λα αγνξάζεηε απηνύ ηνπ είδνπο ηα πξάγκαηα, κπνξνύλ λα παληξεπηνύλ
κε ηα αληίζηνηρα πνιηηηζηηθά δξώκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο ίδηεο
πεξηνρέο. Να ινηπόλ έλαο ιόγνο γηαηί απηά ηα ηξία Τπνπξγεία καδί –γηαηί
νη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη εδώ εθπξνζσπνύλ απηνύο ηνπο ρώξνπο,
αγσληνύλ γη' απηνύο ηνπο ρώξνπο- πνπ καδί κε ην ληόπην δπλακηθό ηεο
Πεξηθέξεηαο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο αγξόηεο θπζηθά, πξνζπαζνύκε λα
αλαζπλζέζνπκε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα θαη λα ηελ θάλνπκε ζύγρξνλε.
Δελ είλαη ζθνπόο καο λα αλαζηήζνπκε ή λα αλαπαξαζηήζνπκε ην ζεζκό.
Δελ είλαη ζην ζθεπηηθό καο λα μαλαθάλνπκε ηνπο Δειθνύο κε όια εθείλα
ηα ηείρε από ηα θειηδόι. Ζήζακε ηέηνηα θνιθιόξ ζην παξειζόλ. Όρη. Δελ
ζέινπκε λα πεξπαηνύκε ζην κέιινλ κε πξνζαλαηνιηζκό ζην παξειζόλ,
όπσο ζπκβαίλεη ζε πάξα πνιινύο αξραηνιάηξεο, όπσο ίζσο ζπκβαίλεη
αληίζηνηρα. εβόκαζηε απηό ην πξάγκα, όπσο ζεβόκαζηε θαη ηνπο
αλζξώπνπο πνπ βιέπνπλ ηα κεηέπεηηα ππνιείκκαηα θαη ηνπ ρξηζηηαληθνύ
καο πνιηηηζκνύ. Επνκέλσο, ε Ειιάδα δελ κπνξεί λα παξαθάκςεη νύηε ην
έλα νύηε ην άιιν, δνύκε αλάκεζα ζηηο αξραηόηεηέο καο, δνύκε κπξνζηά
ζηηο ιεπηέο εηθόλεο ησλ εθθιεζηώλ καο θαη ζηα ζπκηάκαηα θαη ηηο επρέο,
βιέπνπκε όκσο θαη κπξνζηά, βιέπνπκε ηνλ λεσηεξηζκό. Απηά ηα ηξία
πξάγκαηα ζέινπκε λα ηα παληξέςνπκε. Σν παξειζόλ ζέινπκε λα γίλεη
βαηήξαο γηα λα πάκε ζην λεσηεξηθό ηνπ κέιινληνο. Μόλν ηόηε ζα γίλεη
αληαγσληζηηθό καο πιενλέθηεκα, ηόζν ε παξάδνζε, όζν θαη ν
πνιηηηζκόο καο. Γηαηί; Γηαηί θαη ηα δύν ζα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ
ηε λέα παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ ηόπνπ καο.
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Καη ηα ηξία παηνύλ ζηηο ίδηεο εμαηξεηηθέο πνηόηεηεο ηνπ ηόπνπ καο, απηά
είλαη ηα αληαγσληζηηθά καο πιενλεθηήκαηα. Θέινπκε όκσο λα ηα
παληξέςνπκε θαη κε ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία. Θα ζαο αλαθέξσ
έλα παξάδεηγκα θαη ζα κνπ επηηξέςεηε κε απηό λα θιείζσ ηελ
πξνζπάζεηα απηή πνπ κπνξώ λα ζαο πεξηγξάςσ θαη ηε ζύλζεζε πνπ
επηδηώθνπκε πνιινί θαη επηκέξνπο θνξείο κε απηή ηε ζπλέξγεηα, κε απηή
ηε ζύκπξαμε ζα έιεγα.
Ξέξνπκε από ηελ παξάδνζή καο θαη έρνπκε πνιιά ηέηνηα πξντόληα αο
πνύκε ηα γηανύξηηα καο, ηα αξηάληα καο, ηα μηλνγάιαηά καο είλαη
εμαηξεηηθά πξντόληα, είλαη παξαδνζηαθά καο πξντόληα, μέξακε όηη είλαη
θαιά γηα ηελ πγεία καο θαη ηα ινηπά. Θα ηα θαηνρπξώζνπκε σο
παξαδνζηαθά πξντόληα, ε Επξώπε ζα καο δώζεη ζύληνκα απηή ηε
δπλαηόηεηα κε ην λέν θαλνληζκό, ζα θαηνρπξώζνπκε θάπνηα σο
πξντόληα πνηόηεηαο, σο βηνινγηθά, σο πξντόληα κε νλνκαζία πξνέιεπζεο
ή γεσγξαθηθήο έλδεημεο, σο λεζησηηθά ή νξεηλά θαη ηέηνηνη θαλνληζκνί
έξρνληαη ζηε λέα ΚΑΠ ζε κηα πξνζπάζεηα πξαγκαηηθά πνπ ηνλίδνπκε όηη
όιε ε Επξώπε θαη ν θόζκνο όινο ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε κηα ηέηνηα
πηζηνπνηεκέλε πνηόηεηα. Ωξαία ηα θάλακε θαη ζα κπνξνύζακε λα ηα
θάλνπκε θη απηά όπσο γηλόηαλ. Πνπ θνιιάεη ηώξα ε επηζηήκε θαη ε
ηερλνινγία; Η ζύγρξνλε επηζηήκε θαη ηδηαίηεξα ε γνληδησκαηηθή πνπ θη
εγώ ηπραίλεη λα ζεξαπεύζσ θαηάθεξε ηα ηειεπηαία ρξόληα δηαβάδνληαο
ην γελεηηθό πιηθό, δηαβάδνληαο δειαδή ην DNA λα αλαθαιύςεη όηη ν
αλζξώπηλνο νξγαληζκόο πνπ απαξηίδεηαη από ηξία ηξηζεθαηνκκύξηα
αλζξώπηλα θύηηαξα, έρεη πάλσ ηνπ πάλσ από 100 ηξηζεθαηνκκύξηα
κηθξόβηα, θηιηθά πξνο ηνλ άλζξσπν, κηθξόβηα πνπ ζπκβηνύλ κε ηνλ
άλζξσπν, κηθξόβηα πνπ ζπλεξγάδνληαη κε αλζξώπηλα θύηηαξα γηα λα
θέξνπλ ζε πέξαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ. Καη γηαηί ζαο ην ιέσ
απηό; Γηαηί ρσξίο απηά πάξα πνιιέο από ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ
καο δελ ζα ιάκβαλαλ ρώξα. Ο νξγαληζκόο καο θαη ηα θύηηαξά καο δελ
μέξνπλ λα θάλνπλ πέςε ησλ ηξνθώλ, κόλν ηα κηθξόβηα πνπ έρνπκε καδί
καο θάλνπλ ηελ πέςε θη εκείο απιά απνξξνθνύκε ηα ππνπξντόληα απηήο
ηεο ιεηηνπξγίαο. Σν ακπληηθό καο ζύζηεκα δελ αλαπηύζζεηαη πνηέ ρσξίο
απηά ηα κηθξόβηα. Να ινηπόλ πνπ ηώξα δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε λα κελ
ηα εμαθαλίζνπκε απηά ηα κηθξόβηα πνπ έρνπκε πάλσ καο γηαηί ηα
ζπξξηθλώζακε αθάληαζηα κε ηα αληηβηνηηθά θη άιιεο ηαηξηθέο πξαθηηθέο,
πνιιά πξνβιήκαηα ηεο πγείαο καο νθείινληαη ζε απηή ηε ζπξξίθλσζε
ησλ κηθξνβίσλ κε πξσηάξρνπζα ηελ παρπζαξθία καο, επνκέλσο
μαλαδεκηνπξγήζεθε ε ηάζε λα μαλαγεκίζνπκε ηνλ νξγαληζκό καο κε
θηιηθά κηθξόβηα. Άξα, ςάμακε γηα ηξόθηκα πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ απηό
ην ζθνπό. Είδακε όηη έηζη δεκηνπξγήζεθε ην concept ησλ ιεγόκελσλ
πξνβηνηηθώλ ηξνθίκσλ. Σξόθηκα, πνπ ηα παίξλνπκε γηα λα
μαλαγεκίζνπκε ηνλ νξγαληζκό καο κε απηά ηα κηθξόβηα, όρη κόλν γηα
ζεξκίδεο θαη ελέξγεηα, όρη κόλν γηα λα πάξνπκε θάπνηα ζπζηαηηθά πνπ
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καο ελδηαθέξνπλ. Ννύκεξν έλα πξνβηνηηθό ηξόθηκν απνδεηθλύεηαη ζηηο
κέξεο καο ην ειιεληθό γηανύξηη, ην αξηάλη, ηα μηλνγάιαηα, νη
απνμεξακέλεο κπδήζξεο.
Να ινηπόλ βιέπεηε κηα δηαιεθηηθή ζύλζεζε ηνπ παιηνύ κε ην θαηλνύξγην,
πσο ην παιηό, παηώληαο ζην παιηό, αιιά ελζσκαηώλνληαο ζύγρξνλε
γλώζε, κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε θαιύηεξα κπξνζηά.
Τπάξρεη κηα παγθόζκηα επηζηεκνληθή Οξγάλσζε κε 1.600 κέιε πνπ
αζρνινύληαη κε ηα πξνβηνηηθά ηξόθηκα. Ζεηήζακε ην επόκελν πλέδξην
ηνπο λα γίλεη ζηελ Ειιάδα, ζα θέξνπκε όιεο ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο
πνπ παξάγνπλ ηέηνηα πξνβηνηηθά θαη κάιηζηα κηα δεύηεξε κεγάιε
θαηεγνξία πξνβηνηηθώλ πνπ έξρνληαη, είλαη όια ηα δπκσκέλα ιαραληθά
ηα ηνπξζηά, νη ειηέο, ηα πηπέξηα, νη ληνκάηεο, όια ηα κνπριηαζκέλα
αιιαληηθά πνπ απνμεξαίλνληαη ζηνλ αέξα, είλαη εμαηξεηηθά πξνβηνηηθά
ηξόθηκα.
Να ινηπόλ πσο κπνξεί θαλείο λα ζπλζέζεη ην παιηό κε ην θαηλνύξγην, λα
ζπλζέζεη ηνλ πνιηηηζκό κε ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ αγξνηηθή παξαγσγηθή
δηαδηθαζία, ζέισ λα πηζηεύσ όηη όινη ζπκθσλείηε, όινη είκαζηε ζηελ
ίδηα πιεπξά απηήο ηεο πξνζπάζεηαο.
αο δεηώ λα καο βνεζήζεηε, επραξηζηώ όινπο όζνη βνήζεζαλ ζηελ
πξνζπάζεηα απηή ήδε γηα λα ηελ μεθηλήζνπκε, θαη θπζηθά επραξηζηώ
ηδηαίηεξα ηόζν ηε ζπλάδειθν Τπνπξγό Σνπξηζκνύ, θα Όιγα
Κεθαινγηάλλε, γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε πξνο ηελ πξνζπάζεηα απηή,
ηε ζπλεξγαζία θαη ζα δείηε επηκέξνπο θη άιια πξντόληα απηήο ηεο
ζπλέξγεηαο ησλ δπν Τπνπξγείσλ, όπσο επίζεο κε ην Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνύ, πνπ κε ηνλ ηξόπν απηό ζπκπιεξώλεη πιένλ απηό ην ηξίν θαη
θπζηθά κέζσ ηνπ Μνπζείνπ πνπ θηινμελεί θαη ηε ζεκεξηλή εθδήισζε.
αο επραξηζηώ θαη πάιη θαη δεηώ λα καο βνεζήζεηε».

5

