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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ιδρφθηκε το “ΚΕΝΣΡΟ ΜΕΓΑΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ” 
με ομόφωνη απόφαςη του Δημοτικοφ υμβουλίου 

 

Στθν ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου τθσ 12θσ Φεβρουαρίου 2019, με 
ομόφωνθ απόφαςθ (43/2019) αποφαςίςτθκε θ ίδρυςθ του “ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΡΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ”, ςπουδαίο γεγονόσ υψίςτθσ πολιτικισ και πολιτιςτικισ ςθμαςίασ, που 
μπορεί να υλοποιθκεί με ζνα ςτρατθγικό πλάνο πολιτιςμικισ ανάπτυξθσ για τα 
Μζγαρα. 

κοπόσ τησ ίδρυςησ αυτοφ του Κζντρου είναι θ τόνωςθ τθσ ςυμβατισ με τθν 
τοπογραφία και τθν παράδοςθ δθμιουργικότθτασ ςτθν περιοχι με τθν καλλιζργεια 
τθσ Μεγαρικήσ Σαυτότητασ με άξονα αναφοράσ τθν μελζτθ του “Μεγαρικοφ 
χαρακτήρα” ςτθν ιςτορία και τον πολιτιςμό κατά τθν κλαςςικι αρχαιότθτα και ςτισ 
δραςτθριότθτεσ του Κζντρου κα περιλαμβάνονται θ ζρευνα, θ ζκδοςθ μελετϊν, 
ομιλίεσ και Σεμινάρια, Ελλθνικά και διεκνι Συμπόςια και Συνζδρια και άλλεσ ειδικζσ 
παρεμβάςεισ για ςυγκεκριμζνα μείηονα ηθτιματα του Διμου και τθσ πόλθσ. 
                 Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ ταμοφλησ παρουςίαςε ςτο Δημοτικό 
υμβοφλιο  εμπεριςτατωμζνη ειςήγηςη η οποία ζγινε ομοφώνωσ αποδεκτή. Μεταξφ 
άλλων τόνιςε: 

« Η πξφηαζή κνπ έρεη δπν  πηπρέο. Πξώηνλ ηελ ίδξπζε ελφο «Κέληξνπ Μεγαξηθψλ Μειεηψλ» 
κε ηνλ ππφηηηιν, πνπ εθθξάδεη επηγξακκαηηθά ηνλ ζθνπφ ηνπ: «Ιλζηηηνχην Δξεπλψλ 
Πνιηηηζκνχ, Φηινζνθίαο, Τέρλεο, Ιζηνξίαο θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο Πφιεσο ησλ 
Μεγαξέσλ  θαη  δεύηεξνλ, ην Κέληξν απηφ ζα απνηειέζεη θαη εμεηδηθεπκέλν εξγαιείν γηα ηελ 
εθπφλεζε ζηξαηεγηθήο δηακφξθσζεο ηεο πφιεο θαη αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο κε βάζε ηελ 
ηνπνινγηθή ηεο θπζηνγλσκία, ηελ ηζηνξηθή ηεο ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηεο 
ηαπηφηεηα.» 

Τν φιν εγρείξεκα ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ έγθξηην Διιελα επηζηήκνλα,ιφγην θαη 

θηιφζνθν θ. Απόζηνιν Πηεξξή, Γηεπζπληή ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Φηινζνθηθψλ Δξεπλψλ ηεο 

Πάηξαο, ν νπνίνο  αλαθέξεη ζρεηηθά κε ην νξγαλσηηθφ ζρήκα ηνπ λένπ απηνχ θνξέα φηη:  

« Τν Κέληξν Μεγαξηθψλ Μειεηψλ, εμεηδηθεπφκελν σο Ιλζηηηνύην Δξεπλώλ 

Πνιηηηζκνύ, Φηινζνθίαο, Σέρλεο, Ιζηνξίαο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηεο πφιεσο ησλ 

Μεγαξέσλ, κπνξεί λα ζηεγαζηεί ζε έλα εκβιεκαηηθφ Νενθιαζζηθφ ή παξαδνζηαθφ θηίξην, γηα 

βάζε ελεξγεηψλ θαη ρψξν ζπληνληζκνχ δξάζεσλ, γξαθεία δειαδή θαη αίζνπζα Σεκηλαξίσλ 

θαη εθδειψζεσλ θαη κία Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, πξνυπνζέζεηο πνπ αξθνχλ γηα λα αξρίζεη 

άκεζα λα ιεηηνπξγεί θαη λα παξάγεηαη  έξγν.»  

Δθ ηνπ Γξαθείνπ Δπηθνηλωλίαο & Γεκνζίωλ ρέζεωλ 
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Απόζηνινο Λ. Πηεξξήο, Φηιόζνθνο, Γηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ  
Φηινζνθηθώλ Δξεπλώλ ηεο Πάηξαο 

 
ΣΟ ΠΛΗΡΔ ΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΙΗΓΗΗ ΣΟΤ ΓΗΜΑΡΥΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ θ. ΓΡΗΓΟΡΗ 

ΣΑΜΟΤΛΗ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

« Η αρχι τθσ τοπικότθτασ είναι ιδιαίτερα χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του Ελλθνιςμοφ από τθν 
αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα. 

Ο Έιιελαο είλαη ππεξήθαλνο γηα ην κέξνο πνπ γελλήζεθε θαη δεη. Καη αλ ην 

θαινζθεθζνχκε πέξα απφ ζπλαηζζεκαηηζκνχο, ππάξρεη ζεκαληηθφο ιφγνο γη απηφ. Η 

γεσγξαθία, ην κηθξνθιίκα, ε ρισξίδα θαη παλίδα, ε ζπλνιηθή θπζηνγλσκία θάζε ηφπνπ ζηελ 

ρψξα καο αλαδίλεη κνλαδηθή πλνή πνπ αλαπλένπκε θαη πλεχκα πνπ βηψλνπκε, θαη ρσξίο 

αθφκε λα ην ζπλεηδεηνπνηνχκε – θαη απηά έρνπλ αθήζεη θαη αθήλνπλ ηελ απνθαζηζηηθή 

ζθξαγίδα ηνπο ζηελ ηζηνξία γηαηί απηά παξάγνπλ ηηο ζπλήζεηεο, ηνλ ηξφπν βίνπ θαη ηελ 

πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα πνπ θαζνξίδεη ηελ αλζξψπηλε παξνπζία ζηνλ δεδνκέλν ηφπν, φζεο 

εμσηεξηθέο κεηαβνιέο θαη αλ θαηαγξαθνχλ ζην πνηάκη ηνπ ρξφλνπ. 

Σηελ Διιάδα δε ην θπζηθφ απηφ πεξηβάιινλ δηαξζξψλεηαη ζε κηθξνρψξνπο κε 

μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά ν θαζέλαο , πνπ απφ ηηο αξραίεο πφιεηο κέρξη ηηο λεψηεξεο 

θνηλφηεηεο ζεκαηνδνηνχλ ηελ πνξεία ηνπ Διιεληζκνχ ζηελ ηζηνξία. 

Η ραξαθηεξηζηηθή καο απηή αξρή ηεο ηνπηθφηεηαο, γεσπνιηηηζηηθά ζεκειησκέλε, αληί 

λα απνηειεί παξάγνληα δπζιεηηνπξγίαο, απνδηνξγάλσζεο θαη απνδφκεζεο, ζπληζηά αληίζεηα 

εθαιηήξην δεκηνπξγηθήο νξκήο κε ηελ άκηιια πνπ πξνθαιεί θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θάζε πεξηνρήο. Πξφθεηηαη γηα έλα δπλακηθφ πνιιαπιαζηαζηή 

ελέξγεηαο, ελζαξξχλνληαο ηνλ θαζέλα αηνκηθά θαη φινπο ζπιινγηθά πνπ αλαπλένπλ ηνλ ίδην 

«αέξα» λα θζάζνπλ ζην κέγηζην ηεο απφδνζήο ησλ. Βγάδεη «θηεξά» ν Έιιελαο θαη «πεηάεη», 

αλ αηζζάλεηαη ππεξήθαλνο γη απηφ πνπ εηδηθά είλαη, γηα ηελ ηνπηθή πνιηηηζηηθή ηνπ ηαπηφηεηα, 

ηελ ηδηνπξνζσπία ηνπ.  



Αξθεί ε αίζζεζή ηνπ λα είλαη δηθαηνινγεκέλε θαη φρη θαληαζηαθή, απνδεδεηγκέλε κε 

άμην έξγν θαη θαιή απφδνζε. Καη γηα απηφ ρξεηάδεηαη ην ζσζηφ πιαίζην, ηελ δνκή πνπ ηνπ 

ηαηξηάδεη. Αιιηψο ηα ζεηηθά ραξακίδνληαη ζε κηα απηνθαηαζηξνθηθή αξλεηηθφηεηα, ζε 

αηέιεησηεο «ηξηβέο».  

Άξα δελ θάλω ηίπνηα άιιν παξά ην πξνθαλέο κε ην λα πξνηείλω ηελ πηνζέηεζε 

από όινπο καο θαη κε ηελ ζύκπλνηα όιωλ ηωλ Μεγαξέωλ, ελόο πξνγξάκκαηνο πνπ επί 

ηέινπο δελ ζα εηεξνθαζνξίδεηαη έρνληαο ζπιιεθζεί θαη ζπληεζεί αιινύ, κε άιιεο 

πξνδηαγξαθέο, πξνο ράξηλ άιιωλ αλζξώπωλ, θαη ζπλεπώο γηα άιινπο ζθνπνύο – 

αιιά ζα μεθηλάεη από ηελ δεκηνπξγηθή αξρή ηεο ηνπηθόηεηαο εθαξκνζκέλε ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε δηθή καο πεξίπηωζε.  

Καη ζηα Μέγαξα, είκαζηε ηπρεξνί, ζπληζηνύλ ηδεώδε πεξίπηωζε γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη δπλακηθά απηή ε αξρή. 

Σηελ θιαζζηθή αξραηφηεηα, ηα Μέγαξα απνηεινχζαλ ηδηαίηεξε πεξίπησζε θαζαξήο 

ζχλζεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ πνιηηηζκηθψλ επηπέδσλ, ηεο Λειεγηθήο θαη Αρατθήο 

δηαζηξσκάησζεο, κε ηελ θπξηαξρηθή Γσξηθή επηβνιή. Αθφκε θαη απιά θαη κφλνλ ν 

ζεκειηψδεο ραξαθηήξαο αθ’ ελφο, θαη ην φλνκα ηεο πφιεο καο αθ’ εηέξνπ, δηαηξαλψλνπλ 

απηήλ ηελ κνλαδηθή ζχλζεζε: θαη’ εμνρήλ Γσξηθή θπζηνγλσκία κε ηίηιν πνπ έξρεηαη απφ ηελ 

Πειαζγηθή πξντζηνξία θαη ζξεζθεπηηθφηεηα. Αληί ηα δχν λα αληηηίζεληαη, ζπλζέηνπλ κηα 

αμηνζαχκαζηε ελφηεηα, πνπ κάιηζηα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ παξαδεηγκαηηθφ κνληέιν ηνπ 

Διιεληζκνχ: Γσξηθή νπζία ζε Πειαζγηθφ ππφβαζξν θαη κε Ισληθή δηαθφζκεζε. 

Καη δίπια ήηαλ ν άιινο πόινο ηνπ Διιεληζκνύ. Η άκεζε γεηηνλία πξνο κηα πνιύ 

δηαθνξεηηθή εζηία ηνπ Διιεληθνύ πνιηηηζκηθνύ «Κόζκνπ», ηελ Αζήλα, πνπ έκειιε λα 

αλαδεηρζεί ζε εγεκνληθή δύλακε, αληί λα ξίμεη ηνλ ηόλν ηωλ Μεγαξέωλ, ηνπο έδωζε, 

ηνπο ράξηζε, κηα επμεκέλε ζπλείδεζε ηαπηόηεηαο, απηή δε ε νμπκκέλε απηνγλωζία κε 

ηελ ζεηξά ηεο νδήγεζε ηελ πόιε ζε κηα ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή δηαδξνκή 

απνθαιππηηθήο έληαζεο θαη πνιύπιεπξεο ζεκαζίαο ηδίωο ζηνπο κνξθνπιαζηηθνύο 

αξραϊθνύο ρξόλνπο, αιιά θαη αξγόηεξα.  

Ο παξαιιειηζκόο κε ηε ηωξηλή θαηάζηαζε είλαη εληππωζηαθόο. Γηα λα 

πξνρωξήζνπκε ζε κηα αλάπηπμε κε λόεκα, απηόλνκε θαη ζηαζεξή, πξέπεη λα βξνύκε 

ηνλ δηθό καο βεκαηηζκό, κε ηνλ δηθό καο ηδηνραξαθηήξα, θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ηόπνπ καο, όρη ζαλ παξνηθία ηεο Αζήλαο, νύηε ζηε ζθηά ηεο, νύηε ζαλ κηθξή Αζήλα 

δίπια ζηελ Αζήλα.  

Σηεθφκαζηε δε θαιά θαη θηλνχκαζηε απνηειεζκαηηθά φηαλ έρνπκε ην Γειθηθφ «γλψζη 

ζαπηφλ», φηαλ μέξνπκε ηνλ εαπηφ καο ζηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ θαη ηα έρνπκε θαιά καδί ηνπ. Σηελ 

ηζηνξία ηεο πφιεο δε, θαη ηδηαίηεξα ζηηο θάζεηο κεγάιεο αθκήο ηεο, εθδηπιψλεηαη θαλεξά ε 

ηαπηφηεηά καο, ν πξαγκαηηθφο εαπηφο καο. Απφ εθεί ζα αληιήζνπκε θξνληκάδα θαη δχλακε 

ζρεηηθά κε ηα ζπγθξηηηθά καο πιενλεθηήκαηα. 

 



Αθξηβώο γη απηόλ ηνλ ιόγν ε πξόηαζή κνπ έρεη δπν ζπλεξηεκέλεο πηπρέο. 

Πξώηνλ ηελ ίδξπζε ελόο «Κέληξνπ Μεγαξηθώλ Μειεηώλ» κε ηνλ ππόηηηιν πνπ εθθξάδεη 

επηγξακκαηηθά ηνλ ζθνπό ηνπ: «Ιλζηηηνύην Δξεπλώλ Πνιηηηζκνύ, Φηινζνθίαο, Σέρλεο, 

Ιζηνξίαο θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ηεο Πόιεωο ηωλ Μεγαξέωλ».  

Σην Σηξαηεγηθφ Ιδξπηηθφ Πιάλν ηνπ Κέληξνπ πνπ ππνβάιισ εμεηδηθεχεηαη ν 

ραξαθηήξαο, ν ζθνπφο, ε ιεηηνπξγία θαη ην έξγν ηνπ. Θα απνηειέζεη κηα εζηία βαζηθήο 

έξεπλαο γηα ηελ Μεγαξηθή ηαπηφηεηα ζε φια ηα πεδία πνπ ν ππφηηηινο αγθαιηάδεη, έλα ίδξπκα 

πςεινχ επηπέδνπ θαη δηεζλνχο πξνβνιήο θαη ζρέζεσλ.  

Γεύηεξνλ, ην Κέληξν ζα απνηειέζεη θαη εμεηδηθεπκέλν εξγαιείν γηα ηελ 

εθπόλεζε ζηξαηεγηθήο δηακόξθωζεο ηεο πόιεο θαη αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο κε βάζε 

ηελ ηνπνινγηθή ηεο θπζηνγλωκία, ηελ ηζηνξηθή ηεο ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πνιηηηζκηθή 

ηεο ηαπηόηεηα.  

Η ζηξαηεγηθή ζα είλαη επνκέλσο νηθεία θαη νινθιεξσκέλε ψζηε λα πεξηιακβάλεη 

νηθνλνκία, πνιενδνκία θαη πνιηηηζκό. Ξεθηλώληαο ζωζηά, κε βάζε δειαδή, λα ην πω 

απιά, θαη ζύκθωλα πξνο ηελ «Μεγαξηθόηεηα»,  επηιεγκέλεο, ηεξαξρεκέλεο θαη 

ζπλαξηεκέλεο δξάζεηο, ιίγεο ζρεηηθά θαη ιίγν παξεκβαηηθέο, κπνξνύλ λα έρνπλ 

δπζαλάινγα κεγάιν θαη ζπνπδαίν απνηέιεζκα ζην πξόζωπν ηεο πόιεο θαη ηελ 

δπλακηθή αθκή ηεο πεξηνρήο, έηζη ώζηε ην όθεινο λα δηαρέεηαη ζε όιεο ηηο νκάδεο. 

Να πξνζζέζω θιείλνληαο ηελ εηζήγεζε θάηη πνπ εθθξάδεη ηελ θιαζζηθή 

απαίηεζε ζύδεπμεο ζεωξεηηθήο επάξθεηαο θαη πξαθηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο. Έρω 

ηελ πεπνίζεζε όηη θαλεξά θαη ζεκαληηθά δείγκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ ζα 

έρνπκε πνιύ ζύληνκα, κέζα δε ζηνλ ρξόλν ζα δνύκε λα εθηπιίζζνληαη νη πεξηζζόηεξεο 

από ηηο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηδξπηηθό πιάλν ηνπ. Ο ιόγνο ηεο βεβαηόηεηάο 

κνπ είλαη όηη απηόο, πνπ αλέιαβε, λα πινπνηήζεη ηελ ηδέα ηνπ Κέληξνπ θαη ηεο έδωζε 

κνξθή πνπ κπνξεί άκεζα λα πξαγκαηωζεί, έρεη ήδε πξνρωξήζεη απνθαζηζηηθά θαη 

θαηαιεθηηθά ηελ έξεπλα ζηα πεδία αλαθνξάο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ. Δίλαη δε ελδεηθηηθό ηεο 

ζρέζεο ηνπ πξνο ηα Μεγαξηθά πξάγκαηα, όηη πξν εηώλ είρε δηνξγαλώζεη έλα θνξπθαίν 

θαη εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθό ζπκπόζην γηα ηελ Μεγαξηθή θηινζνθία, κε ζπκκεηνρή 

ηωλ δηαπξεπέζηεξωλ  κειεηεηώλ ηνπ ζέκαηνο από ηνλ δηεζλή ρώξν.» 

 


