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Χαιρετισμός Δημάρχου Αριστοτέλη σε  εκδήλωση - ομιλία του Συλλόγου «Εν Κω Πελοποννησίων» για

τον Αριστοτέλη, με αφορμή τη συμπλήρωση 2400 χρόνων από τη γέννηση του

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Σας ευχαριστώ θερμά για την ιδιαίτερη τιμή που μου κάνετε, να απευθύνω σύντομο χαιρετισμό στην

εκδήλωση, με την ιδιότητα του Δημάρχου της γενέτειρας του μεγίστου των φιλοσόφων, Αριστοτέλους του

Σταγειρήτου.

Όπως είναι παγκοσμίως γνωστό, ο Αριστοτέλης, γεννημένος στα Αρχαία Στάγειρα της Χαλκιδικής,

αποτέλεσε σημείο αναφοράς με σημαντική επιρροή που τον κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων

προσωπικοτήτων της παγκόσμιας ιστορίας όλων των εποχών, μαζί με το δάσκαλό του, Πλάτωνα και το

μαθητή του, Μέγα Αλέξανδρο.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 2400 χρόνων από τη γέννηση της εμβληματικής αυτής μορφής της

παγκόσμιας φιλοσοφίας, ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής κατέθεσε αίτημα στην Ελληνική Επιτροπή του

Εκπαιδευτικού Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), με σκοπό τα

έτη 2016 και 2017 να ονομαστούν ως επετειακά έτη, τιμώντας τη ζωή και το έργο του φιλοσόφου, αίτημα το

οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Διάσκεψη του οργανισμού.

Συγκεκριμένα, η ανακήρυξη του Επετειακού Έτους Αριστοτέλη 2016/2017 έγινε το Δεκέμβριο του

2015 στην έδρα του Οργανισμού στο Παρίσι και οι δράσεις που έλαβαν χώρα από την έναρξη του επετειακού

έτους περιέλαβαν, μέχρι τώρα, διεθνή συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές και

γαστρονομικές εκδηλώσεις και δρώμενα, με στόχο την ανάδειξη της ζωής και του έργου του σπουδαίου

Έλληνα φιλοσόφου, που καθόρισε με το έργο του τη μετα-μεσαιωνική και σύγχρονη Ευρώπη. Οι εκδηλώσεις

τέλεσαν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας Επενδύσεων και

Τουρισμού, ενώ η διοργάνωση των εκδηλώσεων θα έγινε από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την

UNESCO και το Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Για τον επιτυχημένο σχεδιασμό των δράσεων και την

ολοκλήρωσή τους έχει ήδη ζητήθηκε και έγινε δεκτή η συνεργασία σημαντικών Θεσμικών Φορέων, Ενώσεων,

καθώς και Ερευνητικών- Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Η τιμητική ανακήρυξη του 2016 ως «Επετειακό Έτος Αριστοτέλη» συνέβαλε τα μέγιστα στην

προσπάθεια ανάδειξης του έργου του, επαναφέροντας μάλιστα τις αρχές της Αριστοτέλειας φιλοσοφίας σε μία
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ταραχώδη εποχή, στην οποία ζητήματα οικονομικά, θεσμικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητούν εκ νέου

διαπραγμάτευση.

Φιλοδοξούμε, με αφορμή τα δύο επετειακά έτη, να κοινωνήσουμε κάτι από την φιλοσοφία του και το

έργο του και οι προσεγγίσεις του να αποτελέσουν οδοιπόρο των σημερινών συνθηκών της παγκόσμιας

κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας.

Εύχομαι και ελπίζω, το παράδειγμα του δικού μας και δικού σας ενδιαφέροντος για την ουσία της

διδασκαλίας του Αριστοτέλη να βρει μιμητές και συμπαραστάτες σε όλο τον κόσμο.

Χαιρετίζω την εκδήλωσή σας αυτή, την οποία με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του

Δήμου μας έθεσε υπό την αιγίδα του, γιατί δικαιώνετε με τρόπο ουσιαστικό την πρωτοβουλία του Δήμου μας

να ενεργήσει ώστε να ανακηρυχθεί από την UNESCO, το 2016/2017 «Παγκόσμιο Έτος Αριστοτέλη».

Εύχομαι κάθε επιτυχία στη διοργάνωσή σας και ευελπιστώ αυτή να είναι μόνο η απαρχή μιας μακράς

και ουσιαστικής συνεργασίας.

Με τους θερμούς χαιρετισμούς μου,

Γεώργιος Ζουμπάς

Δήμαρχος Αριστοτέλη
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