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Κυρίες και Κύριοι εκπρόσωποι της Πολιτείας
Κύριε πρόεδρε της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας
Κυρία εκπρόσωπος του πρέσβη της Ελλάδος
Πανοσιολογιώτατε
Κύριε εκπρόσωπε του αρχηγού της Αστυνομίας
Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς
Κύριε εκπρόσωπε του διοικητή της ΕΛΔΥΚ (Ελληνικής Δύναμης Κύπρου
Κυρίες και Κύριοι δήμαρχοι
Κυρίες και Κύριοι εκπρόσωποι των οργανωμένων κοινωνικών φορέων
Κυρία πρόεδρος του Εργατικού ΚέντρουΤρικάλων
Ελληνίδες, Έλληνες

Θα ήθελα εκ βάθους καρδίας να σας καλωσορίσω στη σημερινή πανηγυρική ιδρυτική
μας εκδήλωση και να σας ευχαριστήσω για την πρόθυμη ανταπόκριση σας να
παρευρεθείτε σ’ αυτή την πνευματική και πολιτισμική μυσταγωγία.

Η εδώ παρουσία σας μας δίνει θάρρος και δύναμη για να ανταποκριθούμε επαξίως
στο κάλεσμα της Ιστορίας που μας θέλει στις επάλξεις ενός αδιάκοπου αγώνα υπέρ
των δικαίων της κοινωνίας και της πατρίδας.

Αναμφίβολα, η Κύπρος, ο Κυπριακός Ελληνισμός, η Ελλάδα και ο Μητροπολιτικός
Ελληνισμός περνούν πολύ δύσκολες ώρες. Από τη μια είναι τα μεγάλα κοινωνικά και
πολιτικά αδιέξοδα. Από την άλλη η πρωτοφανής κρίση αξιών και ιδανικών που
καταδυναστεύουν την Κυπριακή και την Ελληνική κοινωνία.

Ο πνευματικός υποσιτισμός, η πολιτιστική πενία, η πολύχρωμη βία,
ηεγκληματικότητα, η νεανική παραβατικότητα, η απαξίωση της πολιτικής, η
αισχροκέρδεια, το κυνήγι του εύκολου πλουτισμού και ο εθνικός
αποπροσανατολισμός, συνθέτουν ένα σκοτεινό τοπίο της καθημερινής μας ζωής.

Οι διαχρονικές οικουμενικές αξίες του Ελληνικού πολιτισμού όπως η ελευθερία, η
δικαιοσύνη, η αγάπη, η θυσία, η αλληλεγγύη, η ειρήνη και το ευ αγωνίζεσθαι
κατακρεουργούνται στην καθημερινή αρένα.

Με λίγα λόγια, η κοινωνία μας έφθασε σε έσχατα όρια σήψης, διαφθοράς και
διαπλοκής.

Εμείς οι πρωτεργάτες και οι εργάτες της ίδρυσης και λειτουργίας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ανησυχώντας βαθύτατα γι’ αυτή την κατάντια
αναλαμβάνουμε σήμερα συγκροτημένο και συλλογικό αγώνα για ανόρθωση της
κοινωνίας μας και του Ελληνισμού ευρύτερα σε όλα τα επίπεδα.

Κινητήριοι άξονες της δράσης μας και απόσταγμα των ενεργειών μας θα είναι:-

1. Η αξίωση για χάραξη μόνιμης εθνικής στρατηγικής για προώθηση των εθνικών
θεμάτων του Ελληνισμού με πρώτο το Κυπριακό.
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2. Η συμβολή μας για εδραίωση των αρχών της αξιοκρατίας, της ισοπολιτείας, της
χρηστής διοίκησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης σε όλες τις εκφάνσεις της
ζωής μας.

3. Η εδραίωση της Ελληνικής – Χριστιανικής μας Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης με αιχμές την αγωγή της ψυχής και την καλλιέργεια του πνεύματος.
Με αυτό τον τρόπο η να γενιά θα μάθει την εγκράτεια, τη σύνεση, την
υπευθυνότητα, την αυτοκριτική, την αλληλεγγύη, τη σεμνότητα, την
υπευθυνότητα, την υπομονή, την ανεκτικότητα.

Εν ολίγοις, η καλλιέργεια αυτών των αξιών είναι το
ζητούμενο της παιδείας μας σήμερα.

4. Ο σεβασμός και η ορθή χρήση της Ελληνικής μας Γλώσσας. Αυτής της
πλουσιότατης γλώσσας η οποία είναι από μόνη της η εθνική μας ταυτότητα.

5. Η προαγωγή των αξιών του Ολυμπισμού, η διατήρηση των παραδόσεων, των
ηθών – εθίμων, της λαογραφίας και εν γένει της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,
και

6. Η παρέμβαση μας για αειφόρο ανάπτυξη, τίμια επιχειρηματική δραστηριότητα
όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στον Δωδεκάλογο των αρχαίων Ελλήνων για την
επιχειρηματικότητα.

Πρώτιστη επιδίωξη είναι να θωρακισθούν τα θέσμια ώστε να υπάρξει στη δημόσια
ζωή πλήρης διαφάνεια εδραιώνοντας ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας και δικαίου
ισότιμο μέσα στη μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια που να εγγυάται την αξιοπρέπεια
στην εργασία και να διασφαλίζει την ευημερία όλων των πολιτών.

Φίλες και Φίλοι,

Με τις σκέψεις αυτές, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των
συνεργατών μας, καλούμε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις, άτομα και φορείς να
συνεργασθούν μαζί μας για αναγέννηση της κοινωνίας μας και ανόρθωση του
Ελληνισμού σε Κύπρο και Ελλάδα.

Ραχοκοκαλιά της δράσης του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ είναι οι
εξειδικευμένες επιτροπές οι οποίες άρχισαν να στελεχώνονται με επιστημονικό
δυναμικό και τεχνοκράτες, πάντοτε στη βάση του εθελοντισμού.

Με τεκμηριωμένα επιχειρήματα και επιστημονικές προσεγγίσεις θα κάνουμε με
θάρρος, παρρησία και προπαντός χωρίς σκοπιμότητες και ιδιοτελή συμφέροντα τις
παρεμβάσεις μας στο καθημερινό γίγνεσθαι. Απεχθή γεγονότα όπως το έγκλημα του
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ, η τραγωδία της ΗΛΙΟΣ και οι στυγερές δολοφονίες συμπολιτών
μας δεν πρέπει να έχουν θέση μέσα στη σύγχρονη πολιτισμένη κοινωνία μας.

Τελειώνοντας, θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα σε όλους τους πολίτες ότι σεβόμαστε
απόλυτα τον πολιτισμό όλων των λαών μέσα στο πλαίσιο της ανοικτής κοινωνίας,
έχοντας σαν άσβεστο φάρο μας τον όρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου που  τονίζοντας
το «ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΣ ΞΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΒΑΡΒΑΡΟΣ».

Σας ευχαριστώ.


