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Φίιεο θαη θίινη, 
 

 
Δίκαη πνιύ ζπγθηλεκέλνο θαη ραξνύκελνο πνπ βξίζθνκαη απόςε εδώ, γηα λα 

κνηξαζηώ καδί ζαο κηα ηδηαίηεξε ζηηγκή, κηα μερσξηζηή εθδήισζε πνπ έρεη 
εμέρνπζα ζεκαζία γηα κέλα πξνζσπηθά, γηα ηελ πόιε ηνπ Ακαξνπζίνπ θαη γηα ην 

Γήκν καο.  
 

Σε ιίγε ώξα ζα γίλνπλ ηα εγθαίληα ηνπ αγάικαηνο ηεο «Ακαξπζίαο Αξηέκηδνο». 

Η γλσζηή ζε όινπο καο κνξθή πνπ αλαπαξηζηά ηε Θεά Άξηεκε, θαη απνηειεί 
έκβιεκα ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ, ζα βξεη επηηέινπο ηε ζέζε πνπ ηεο αξκόδεη.  

Τν νξεηράιθηλν άγαικα, θηινηερλεκέλν από ηνλ δηεζλνύο θήκεο, εμαίξεην 
γιύπηε Γηάλλε Παξκαθέιε, ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ είζνδν ηνπ Γεκαξρηαθνύ 

Μεγάξνπ. Από απηό ην ζεκείν, ην γιππηό πνπ καδί κε ηε καξκάξηλε βάζε ηνπ 
έρεη ύςνο ζρεδόλ ηξία κέηξα, ζα ζηέθεηαη ζαλ θηγνύξα αξρέγνλε, πξναηώληα, 

γηα λα καξηπξά ηελ πινύζηα ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο πόιεο ηνπ 
Ακαξνπζίνπ, αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο Διιάδαο.   

 
Σην αξραίν Άζκνλνλ ε ζεά Άξηεκεο ιαηξεπόηαλ σο «Ακαξπζία», ε νπνία ραξίδεη 

ην όλνκά ηεο ζηελ πόιε καο.  Οη Αζκνλείο, ιαόο εξγαηηθόο, εηξεληθόο θαη 
θηιήζπρνο, δηνξγάλσλαλ θάζε άλνημε ηα «Ακαξύζηα», πνπ ήηαλ πεξηθεξεηαθνί 

νιπκπηαθνί αγώλεο πξνο ηηκήλ ηεο Αξηέκηδνο. Άλζξσπνη από όιε ηελ Διιάδα 
ζπγθεληξώλνληαλ ζηελ πεδηάδα ησλ Αζκνλέσλ γηα λα ζπλαγσληζηνύλ, λα 

ρνξέςνπλ, λα δηαζθεδάζνπλ. Ήηαλ κηα γηνξηή θεθηνύ θαη επγεληθήο άκηιιαο, 

αιιά θαη γηνξηή εηξήλεο, ηζόηεηαο θαη ζπκθηιίσζεο.   
 

Απηή ε πξσηνβνπιία ηεο Γεκνηηθήο καο Αξρήο, εληάζζεηαη ζε κία ζεηξά από 
ελέξγεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ 

ηεο πόιεο πνπ απνηεινύλ ηεξέο ηνπ παξειζόληνο θαη παξαθαηαζήθε γηα ηηο 
επόκελεο γεληέο.   

 
Σεβόκαζηε ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ ηόπνπο καο. Δίλαη ε αθεηεξία καο, 

από εθεί μεθηλνύκε θαη επηδηώθνπκε λα αλαδείμνπκε όια ηα ζηνηρεία πνπ 
κπνξνύλ λα αλαδείμνπλ ην Μαξνύζη ζε θνηηίδα δεκηνπξγίαο θαη πνιηηηζκνύ.  

 
Μέρξη ζήκεξα. 

 
Δγθαηληάζακε ηελ Οιπκπηαθή Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε ζηελ νπνία θηινμελνύληαη 

11 έξγα δηάζεκσλ ειιήλσλ δσγξάθσλ. Ιδξύζακε ην Κέληξν Τέρλεο θαη 

Πνιηηηζκνύ, ζηα ηκήκαηα ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξα από 1500 άηνκα.  
Σηελ είζνδν ηεο πόιεο, ιίγα κέηξα πην καθξηά από εδώ, ηνπνζεηήζακε ην 

άγαικα ηνπ Οιπκπηνλίθε Μαξαζσλνδξόκνπ Σπύξνπ Λνύε, ηνπ λεξνπιά από ην 
Μαξνύζη πνπ πέηπρε εθείλν πνπ γηα άιινπο θαηλόηαλ αθαηόξζσην, αιιά γηα ηνλ 

ίδην ήηαλ δήηεκα ηηκήο θαη πίζηεο ζηα ηδαληθά ηνπ.  



Δγθαηληάζακε ηε Βνξέεην Βηβιηνζήθε, έξγν πνπ καο θάλεη πνιύ πεξήθαλνπο θαη 

έρεη δώζεη άιιε δηάζηαζε ζηα πνιηηηζηηθά δξώκελα ηνπ Ακαξνπζίνπ.  
 

Καη βέβαηα, αο κελ μερλάκε πσο ην Μαξνύζη θέξεη ηνλ ηίηιν ηεο θεξακνύπνιεο 
θαη κε ηα κόληκα εθζεηήξηα, ηελ Παλειιήληα Έθζεζε Κεξακηθήο θαη κε 

εθδειώζεηο όπσο ην Κεξακηθό Χσξηό, θηινδνμεί λα αλαβηώζεη θαη λα αλαπηύμεη 
αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ ηέρλε θαη ηελ παξάδνζε ηεο θεξακηθήο.   

 
Όιεο νη παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο, αιιά θαη πνιιέο άιιεο, έρνπλ ζηόρν λα 

δώζνπλ ζην Μαξνύζη πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα, λα ην θαηαζηήζνπλ πνιηηηζηηθό 
πόιν έιμεο θαη θνηηίδα θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο.  

   

Με ζεβαζκό ζην παξειζόλ θαη ζηηο αμίεο πνπ καο θιεξνλόκεζαλ νη πξόγνλνί 
καο, ρηίδνπκε ην κέιινλ πνπ επηζπκνύκε γηα ηα παηδηά καο θαη ηηο επόκελεο 

γεληέο. Γε κπνξνύκε λα θάλνπκε βήκαηα κπξνζηά εάλ δελ θνηηάκε ηη έρνπκε 
αθήζεη πίζσ καο.  

Η ηέρλε θαη ν πνιηηηζκόο έρνπλ ηε δύλακε λα καο ελώλνπλ. Απηή ηε δύλακε 
πξέπεη λα πάξνπκε ζηα ρέξηα καο, λα ηελ θάλνπκε θηήκα καο θαη λα ηελ 

εκθπζήζνπκε ζηνπο επόκελνπο. 
 

Δπηδηώθνπκε ην Μαξνύζη λα είλαη κηα πόιε αλζξώπηλε θαη θηιηθή γηα θάζε 
πνιίηε, λα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ηέρλε, ηνλ πνιηηηζκό, ηνλ ζεβαζκό 

ζηηο αλζξώπηλεο αμίεο.  
 

Με ηα απνθαιππηήξηα ηνπ αγάικαηνο ηεο «Ακαξπζίαο Αξηέκηδνο» θάλνπκε έλα 
αθόκε βήκα κπξνζηά.  

 

Δίκαζηε πεξήθαλνη γη΄ απηό. Σαο δηαβεβαηώλσ όηη δελ ζα ζηακαηήζνπκε λα 
παξάγνπκε πνιηηηζκό θαη ζαο θαινύκε λα  γίλεηε αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηά καο 

λα αλαδείμνπκε ηηο αμίεο θαη ηνλ πνιηηηζκό καο.  
 

 
Σαο επραξηζηώ 


