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Είναι γνωστή από παληά η βαθύτερη σχέση µου µε την Θεσσαλονίκη, και οι 

διαστάσεις που απέκτησε στον χρόνο. Η σηµερινή όµως περίσταση έχει µια ιδιάζουσα  

βαρύτητα. Διότι, σε καιρούς χαλεπούς, δύο σπουδαία πνευµατικά  ιδρύµατα της 

πόλεως αλλά και η ίδια η πόλη απεφάσισαν να αναδείξουν έναν απο τους µέγιστους 

διανοητές των αρχαίων καιρών. Σήµερα, βεβαια, το εύρος της σκέψεως του 

Αριστοτέλη αλλά και η διαχρονική της αξία, αποτελούν  µια αναµφισβήτητη αλήθεια. 

Η ίδια η εποχή, που µήτε έρµα φαίνεται να έχει µήτε διαύγεια του νου, απαιτεί την 

παρουσία τους. Την σηµασία της άλλωστε για την σηµερινή Ευρώπη, που σε µεγάλο 

βαθµό είναι πολιτικό της τέκνο, υπογράµµισαν µε ενάργεια τόσο ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου, όσο και η αγαπητή µου πρόεδρος της Επιτροπής 

Πολιτισµού  Silvia Costa.  

Ο δικός µου  χαιρετισµός θα περιορισθεί σε ένα σύντοµο σχόλιο. Μοιάζει προσωπικό, 

ενώ δεν είναι. Θα έλεγα, αντίθετα, ότι είναι βαθύτατα πολιτικό, µε την Αριστοτελική 

έννοια του όρου. Η µοίρα,  λοιπόν, αλλά και η τιµή που µου επιφύλαξαν οι Έλληνες 

ψηφοφόροι –µεγαλύτερη, φοβούµαι, από όση άξιζα– µε υποχρεώνει να επιστρέφω 

συχνά από τις Βρυξέλλες. Καθώς τότε από το παράθυρο του αεροπλάνου απλώνονται 

σιγά-σιγά οι θάλασσες της ελληνικής πατρίδας και το απαράµιλλο φως της, δεν µπορώ 

να αποφύγω ένα δάκρυ. Δάκρυ για τα δεινά και τις διαψεύσεις που ζει αυτή η πατρίδα, 

για τους νέους που κοιτάζουν µε θολό βλέµµα το µέλλον, για τις ευκαιρίες που 

χάθηκαν και τις αξίες που παραµερίσθηκαν.  

Αυτό το δάκρυ, αγαπητοί φίλοι, είναι ο πολιτικός µου οδηγός. Αισθάνοµαι  όµως  

σήµερα ότι είναι και δικός σας. Διότι ένα συνέδριο για τον Αριστοτέλη δεν αποτελεί  

µια στείρα αναδροµή στο παρελθόν. Είναι, αντίθετα, µια πράξη µέγιστη Πολιτισµού 

και ουσιαστικής Παιδείας. Οπως λοιπόν λένε οι σοφοί, µε πρώτον εκείνον που 

γεννήθηκε στα Στάγειρα, αυτά αποτελούν το θεµέλιο, αλλά και προϋπόθεση  για όλα 

τα άλλα.  

Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την προσοχή σας.   

 


