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Αγαπητή ∆ήµαρχε,  

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Ευχαριστώ το ∆ήµο Λευκωσίας για την τιµητική πρόσκληση να τελέσω τα εγκαίνια 
του Θεάτρου Σκιών. Υποθέτω η πρόσκληση αυτή συνδέεται µε την Ιδιότητα µου ως 
Ευρωπαία Επίτροπος για τα θέµατα Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. ∆ηµιουργεί 
δηλαδή το συνειρµό ότι ένα Μουσείο µπορεί να χαρακτηριστεί ως παιδεία µε την 
Αριστοτελική έννοια του όρου και σίγουρα ως τέτοιο είναι συνάµα και πολιτισµός.  

Βλέπετε, ο διαχωρισµός µεταξύ παιδείας και πολιτισµού δεν ήταν πάντα τόσο 
αυτονόητος. Αντίθετα, σύµφωνα µε το Αριστοτέλη ήταν όροι οι οποίοι είχαν οργανική 
σχέση ο ένας µε τον άλλο και που στην πορεία της ιστορίας ο κάθε ένας τράβηξε το 
δρόµο του.  

 

Στις µέρες µας, η δηµιουργία ενός µουσείου δεν συνάδει πάντα µε αυτή την 
φιλοσοφία. Έχει συνδεθεί η έννοια του Μουσείου µε την απλή φύλαξη των 
ευρηµάτων σε ένα περίκλειστο χώρο.  Σε ένα χώρο δηλαδή όπου διατηρούµε σε 
συνθήκες ασφάλειας αντικείµενα ή προϊόντα το οποία συνήθως αφορούν µια άλλη 
χρονολογική περίοδο.  ∆ιερωτώµαι όµως πολλές φορές, για ποιους τελικά τα 
διατηρούµε; Ποια παιδεία και ποιος πολιτισµός συντελείται µέσα σε κλειστές πόρτες 
και σε ελεγχόµενες συνθήκες που θυµίζουν θερµοκήπιο; 

 

Ο πλούτος των µουσείων είναι ο κόσµος που τα βλέπει και τα εκτιµά. Είναι το ταξίδι 
στο χρόνο που κάνουν οι µαθητές και οι µαθήτριες όταν µελετούν και 
αλληλοεπιδρούν µε τα εκθέµατα του. Είναι το σχολείο που θα οικοδοµήσει το 
εκπαιδευτικό του πρόγραµµα σε αυτές τις εµπειρίες. Είναι οι γονείς που θα νιώσουν 
το χάσµα των γενεών να γίνεται µικρότερο µέσα από την αφήγηση των δικών τους 
εµπειριών στα παιδιά τους µε αφορµή το µουσείο. 

Το µουσείο Θεάτρου Σκιών που εγκαινιάζουµε σήµερα έχει όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που µπορούν να το µετατρέψουν ακριβώς σε ένα τέτοιο χώρο όπου 
παιδεία και πολιτισµός αλληλοσυµπληρώνονται.  Η φιγούρα του Καραγκιόζη ως ένα 
άτοµο λαϊκό µε γνήσια χαρακτηριστικά της παράδοσης της περιοχής µας, ενός 
ατόµου που αµφισβητεί, ενός ατόµου που εκπέµπει µια αισιοδοξία και προοπτική 
για τη ζωή, ενός ατόµου που επιβιώνει σε συνθήκες σκλαβιάς,  έχει τη δύναµη να 
µεταφέρει ιδιαίτερα στους νέους και νέες µας µηνύµατα που η σηµερινή ψηφιακή 
εικόνα έχει καταπατήσει βάναυσα.  

Το µουσείο αποτελεί ταυτόχρονα και µνεία στις θετικές υπηρεσίες που πρόσφεραν 
γνωστοί καραγκιοζοπαίκτες της εποχής, όπως ο Χριστόδουλος Πάφιος, ο Νίκος 
Ιωάννου, ο Χρίστος Παής, ο Γιώργος Ιδαλίας, ο Ευθύµιος Θεµιστοκλέους, ο Γιάννης 
Κισσονέργης, ο Κώστας Τσιλλαρίας και ο Ανδρέας Ιδαλίας.  

 

Προσωπικότητες τέτοιες, δεν µπορεί η αναφορά τους να  περιορίζεται µόνο στα 
ιστορικά βιβλία. Είµαι βέβαιή ότι ακόµα και σήµερα, νέοι καραγκιοζοπαίκτες που 
ίσως να βρίσκονται ανάµεσα µας και συνεχίζουν το έργο των δασκάλων τους, θα 
εκτιµήσουν ιδιαίτερα αυτό το µουσείο και το ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει. 
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Προτού ολοκληρώσω το σύντοµο χαιρετισµό µου, θα ήθελα να αναφερθώ στους 
θεσµούς και τα άτοµα που βρίσκονται πίσω από αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία. 
Συγχαίρω το ∆ήµο Λευκωσίας και το Λεβέντειο ∆ηµοτικό Μουσείο και στο πρόσωπο 
της ∆ηµάρχου Ελένης Μαύρου ευχαριστώ ως Κύπρια πολίτης, όλους εκείνους που 
έχουν εργαστεί για να έρθει εις πέρας αυτό το έργο. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία 
του ∆ήµου που αξιοποιεί µε τον καλύτερο τρόπο τα κονδύλια του UNDP ACT και  
USAID για να φέρει πιο κοντά στο δηµότη αλλά και στον Κύπριο πολίτη ευρύτερα το 
δικό του πολιτισµό. 

 

Σας εύχοµαι κάθε επιτυχία και συνέχιση του έργου που επιτελείτε. 

 

Ευχαριστώ. 

 
 


