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«Προοριζμός ηοσ ανθρώποσ είναι να μοιάζει ηοσ Θεού»
«Σηελ επνρή καο παξαηεξείηαη ζε παγθόζκηα θιίκαθα κηα έληνλε ζηξνθή πξνο ηε
δηεξεύλεζε ηωλ ηδηαίηεξωλ ζηνηρείωλ ηεο παξάδνζεο θαη ηωλ πνιηηηζκηθώλ αμηώλ
πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα ηόπν ή κηα θνηλωλία ωο αληηζηάζκηζκα ηωλ νινθιεξωηηθώλ
ηάζεωλ ηεο

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο επηθξάηεζεο κηαο καδηθήο- απξόζωπεο

θνπιηνύξαο, πνπ νκνγελνπνηεί πνιηηηζηηθά θαη ηζνπεδώλεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα. Η
έλλνηα ηεο ηαπηόηεηαο δηεζείηαη κέζα από απηήλ ηεο παξάδνζεο θαη ηεο ηνπηθήο
ηζηνξίαο, πνπ απνηεινύλ πξνϋπνζέζεηο απηεπίγλωζεο θαη επηβίωζεο ζηελ άθξωο
αληαγωληζηηθή παγθόζκηα θνλίζηξα. Σε απηό ην πιαίζην, βέβαηα, ε παξάδνζε δελ
λνείηαη ωο κηα παγηωκέλε, αλειαζηηθή θαη απαξαζάιεπηε πξαγκαηηθόηεηα, ηελ νπνία
νθείινπκε λα ππεξεηνύκε δίθελ ηεξνύ θεηκειίνπ, ηείλνληαο κόλν ζηε δηαηήξεζε θαη
πξνβνιή όζωλ καο θιεξνδνηήζεθαλ. Η επηβίωζε ηεο παξάδνζεο ζήκεξα θξίλεηαη
ζηε δπλαηόηεηα επαλεξκελείαο θαη κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο θαη θαιείηαη λα απνηειέζεη
έλαπζκα επαλαπξνζδηνξηζκνύ ηεο πνιηηηζηηθήο καο ηαπηόηεηαο θαη πεγή έκπλεπζεο
εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο. Τν έξγν ηνπ Χαηδεβαζίιε κέζα από ην παξαπάλω ζθεπηηθό,
πξνβάιιεη ωο ην θαηαιιειόηεξν παξάδεηγκα δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ηωλ
ζηνηρείωλ ηεο παξάδνζεο θαη πξνζθέξεηαη γηα αληηθείκελν κειέηεο αιιά θαη πεδίν
λέωλ πξνβιεκαηηζκώλ πάλω ζηηο πηζαλέο κειινληηθέο ρξήζεηο ηνπ παξαδνζηαθνύ καο
πινύηνπ. Η πνηθηιία θαη ην εύξνο ηνπ έξγνπ ηνπ δηαηίζεληαη γηα πνιιέο θαη
δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο είηε κε άμνλα ηε ιαϊθή ηέρλε είηε ωο πξνο
ηα ζέκαηά ηνπ είηε ωο πξνο ηηο ηερληθέο ηνπ θαη κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ηόλωζε
ηεο ηζηνξηθήο καο κλήκεο θαη ζηελ θαηαλόεζε ηεο πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο,
ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ όξνπο εθ ηωλ ωλ νπθ άλεπ γηα ηε κειινληηθή καο επηβίωζε».

Η έθζεζε ζα θηινμελεζεί ζην θηήξην ηνπ Νεζηνξίδεηνπ Μέιαζξνπ, ζηελ Πιαηεία Γ.
Χαξίηνπ, Εθαηό Χνπξκαδηέο, από ηελ Παξαζθεπή 14/5 έωο 14/6 2010, (εγθαίληα ζηηο
8 ην βξάδπ).
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