
1 

 

 

 

 

 

 

Οµιλία του   

Προέδρου Valéry GISCARD d’ESTAING 

 

Στα εγκαίνια της ̟λατείας  

Jacqueline de Romilly 

 

Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 

 

 

 

Αθήνα  

--- 

∆ευτέρα 16 Σε̟τεµβρίου 2013 

 



2 

 

Κύριε ∆ήµαρχε, 

Κυρία Πρόεδρε του Ελληνικού πολιτιστικού κέντρου Παρισίων, 

Κύριε Πρόεδρε της Ακαδηµίας Αθηνών, 

Κύριε Πρόεδρε του Γαλλικού Ινστιτούτου Παρισίων, 

Κύριε Γενικέ Γραµµατέα της Ακαδηµίας Γραµµάτων και 

Επιγραφών, 

Κύριοι Ακαδηµαϊκοί, 

Κύριε πρέσβη, 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Η Jacqueline de Romilly αγαπούσε την Ελλάδα ! 

 

∆εν είναι πια κοντά µας για να το πει η ίδια, για αυτό το αναφέρουµε 

στη θέση της. 

 

Παρότι έµενε στο Παρίσι και στην Εξ-αν-Προβάνς, παρότι 

παρίστατο κάθε Πέµπτη στην Γαλλική Ακαδηµία, γνωρίζαµε ότι το πνεύµα 
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της και η καρδιά της ήταν συνεχώς στραµµένα προς την Ελλάδα, και 

κυρίως προς την Αθήνα. 

 

Για αυτό και ευχαριστώ τον ∆ήµο Αθηναίων που, µε την ευγενική 

του χειρονοµία έδωσε το όνοµά της σε µια Πλατεία και την επέλεξε 

µάλιστα µε τρόπο ώστε η Jacqueline de Romilly να µην έχει παρά µερικά 

βήµατα να κάνει για τη συνάντηση µε την Αρχαία Ελλάδα, την Ελλάδα του 

5ου αιώνα που αγαπούσε ιδιαίτερα. 

 

Η αγάπη της δεν ήταν στατική, ήταν µια αγάπη δυναµική, γιατί 

γνώριζε ότι η Ελλάδα, κατά την συγκεκριµένη περίοδο που γνώρισε πλήθος 

µεγάλων προσωπικοτήτων, βίωσε εξελίξεις που σηµάδεψαν ολόκληρη την 

ανθρωπότητα. 

 

Η Jacqueline de Romilly ήταν καθηγήτρια ελληνικών. 

Νοσταλγούσε, όπως και εγώ άλλωστε, την ακόµα πρόσφατη περίοδο, όπου 



4 

 

οι περισσότεροι µαθητές του λυκείου διδάσκονταν την γλώσσα του 

∆ηµοσθένη και του Πλάτωνα. 

 

Βρίσκουµε τη σκέψη της Jacqueline de Romilly σε δύο από τα 

βιβλία της, όπου µας δείχνει την εξαιρετική εξέλιξη του Ανθρώπου κατά τη 

διάρκεια του Αθηναϊκού 5ου αιώνα. 

 

Το πρώτο αναφέρεται στην ιστορία της αρχαίας τραγωδίας. Στη 

σύντοµη περίοδο των 80 ετών της σύνταξής τους, από το 472 έως το 404, η 

Jacqueline de Romilly µας δείχνει τη θαυµαστή εξέλιξη της θέσης του 

Ανθρώπου έναντι των Θεών.  

 

Στην τραγωδία « Πέρσες », οι Θεοί είναι κυρίαρχοι του κόσµου και 

η µοίρα των ανθρώπων εξαρτάται από τις αποφάσεις τους. 

 

Στη συνέχεια, µε τον Σοφοκλή, ο ηθικός προβληµατισµός 

παρεµβαίνει στη συζήτηση. Οι Θεοί διατηρούν την εξουσία της λήψης των 
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αποφάσεων, αλλά πρωτίστως οι άνθρωποι αναµετρούνται γύρω από τις 

λύσεις. 

 

Και ο Ευρυπίδης ολοκληρώνει την εξέλιξη, εφιστώντας την προσοχή 

στην πολυσύνθετη πλευρά των ανθρώπινων συµπεριφορών, καθώς και στις 

τραγικές τους αντιθέσεις. 

 

Βλέπουµε έτσι την εξέλιξη, σε 80 χρόνια, της αυτονοµίας του 

ανθρώπου που αποµακρύνεται από τους Θεούς, καθώς και τις τεράστιες 

ευθύνες που πρέπει να αναλάβει. 

 

Το δεύτερο βιβλίο, ένα από τα τελευταία της, έχει τίτλο « Η έξαρση 

της δηµοκρατίας στην αρχαία Αθήνα ». 

 

Η Jacqueline de Romilly τονίζει ότι η έννοια της δηµοκρατίας δεν 

γεννήθηκε πρώτη, αλλά ότι αποτελεί την απάντηση σε ένα πρότερο αίτηµα 

που αφορούσε στο δικαίωµα στο λόγο, την ισηγορία. 
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Πριν από την ισότητα σε θέµατα εξουσίας, οι Αθηναίοι αναζήτησαν 

την ισότητα στο δικαίωµα να αγορεύουν. Το ζητούµενο δεν ήταν η 

προβολή ειδικών διεκδικήσεων, αλλά η αναζήτηση της καλύτερης δυνατής 

πορείας για τη διάσωση της πατρίδας.  

 

Είναι αυτό που εκφράζει η υπέροχη δήλωση που ο Ευριπίδης φέρνει 

στα χείλη του Θησέα στις Ικέτιδες, στην Αγορά όπου και βρισκόµαστε : 

« Και η πεµπτουσία της ελευθερίας, εκείνο το =ποιος έχει να 

προτείνει κάτι καλό για την πόλη; Να έρθει να το καταθέσει εδώ, ενώπιον 

όλων= ». 

«τουλεύθερον δ εκείνο «τις θέλει ̟όλει χρηστόν τι βούλευµ ες µέσον φέρειν 

έχων;».  

* 

*        * 

Είναι το µήνυµα της Jacqueline de Romilly από τον Παρνασσό 

όπου βρίσκεται τώρα πια, σε µια δύσκολη στιγµή της ιστορίας του 
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ελληνικού λαού. Οι φίλοι της Ελλάδας, στους οποίους ανήκω και εγώ, 

αρχίζουν ήδη να βλέπουν το τέλος της. 

Εκείνη µας προτείνει: 

«Ας πάρουν το λόγο εκείνοι που θέλουν, εκείνοι που µπορούν, να 

προτείνουν κάτι καλό για την πατρίδα ». 

 

Σας ευχαριστώ. 

Valéry Giscard d’Estaing 

 

 


