Αξιότιμε κφριε Πρόεδρε τθσ Δθμοκρατίασ
Πϊσ πζραςε ολόκλθρθ δεκαετία από τότε που ανακαλφφκθκε το αρχαίο κζατρο ςτο Διμο μασ;
Ακόμθ δε μασ ζγινε αντιλθπτό. Κι όμωσ, βρίςκεται μζχρι ςιμερα μπλεγμζνο ανάμεςα ςτα δίχτυα τθσ
αφάνειασ - ίςωσ και να μθν ξεμπλεχτεί ποτζ, αν το περιφρονιςουμε περιςςότερο. Ποφ ακριβϊσ
κζλω να καταλιξω; Στο ότι το κράτοσ κα ζπρεπε να αςχολθκεί με το μνθμείο μασ, επειδι το να
ανακαλφπτεται ζνα κζατρο δεν είναι αςιμαντο κακθμερινό γεγονόσ και επιπλζον δεν ζχουν όλεσ οι
περιοχζσ δικό τουσ κζατρο.
Θα ςτακϊ ςτο ότι δεν αρκεί να ζχουμε απλϊσ ζνα ςπουδαίο μνθμείο, αλλά πρζπει να ξζρουμε
και πϊσ να το προωκοφμε. Το κζατρό μασ χρειάηεται τθ δικι του ‘’βιτρίνα’’. Με αυτό, εννοϊ πωσ για
να προβλθκεί επιτυχϊσ, είναι απαραίτθτο να περιβάλλεται από ζναν οπτικά ευχάριςτο κι ελκυςτικό
χϊρο ι καλφτερα να διεγείρει όλεσ τισ αιςκιςεισ του επιςκζπτθ: τθν ακοι, τθ γεφςθ κι αν γίνεται,
τθν όςφρθςθ, όχι μόνο τθν όραςι του. Δε διακζτουν όλοι οι άνκρωποι όλεσ τισ αιςκιςεισ.
Φανταςτείτε ότι είςτε ζνασ τουρίςτασ κι ζχετε βγει ζξω, μόνοσ ι με παρζα, ςτθν Ακινα. Βλζπετε
αξιοκζατα, όπωσ ο Παρκενϊνασ. Τραβάτε φωτογραφίεσ και ςυναναςτρζφεςτε μερικοφσ άλλουσ
τουρίςτεσ. Ζπειτα; Απολαμβάνετε το φαγθτό ςασ και τθ μουςικι του μαγαηιοφ, όπου κάκεςτε ι των
πλανόδιων μουςικϊν. Είναι ςίγουρο πωσ μυρίηει ψθτό κρζασ ι μονάχα κάποια ευωδιαςτά φυτά.
Μόλισ χρθςιμοποιιςατε τζςςερα από τα αιςκθτιρια όργανά ςασ κι αςφαλϊσ κα ζχετε γυρίςει ςπίτι
με τθν εντφπωςθ που ςασ άφθςε θ βόλτα ςασ. Μια εντφπωςθ κετικι κι άκρωσ ςφαιρικι. Τζτοια
εντφπωςθ κα ζπρεπε να αφινει και το κζατρό μασ.
Επομζνωσ, ζνα αξιοκζατο ‘’πουλάει’’, όταν είναι κάτι πολφ παραπάνω από ζνα αξιοκζατο. Ιςχφει
και για τουσ ανκρϊπουσ: για να ςυμπακιςουμε κάποιον, πρζπει να μασ προκαλεί ςυναιςκιματα
αντί να μασ αφινει αδιάφορουσ, ςωςτά;
Τα ζξοδα κα είναι οπωςδιποτε υπζρογκα: ϊςπου να ξεκαφτεί ολόκλθρο το κζατρο και να
αναδομθκεί πλιρωσ θ γφρω περιοχι, κα ζχουν ανζλκει τουλάχιςτον ςε ζνα ι δυο εκατομμφρια
ευρϊ (μπορεί και παραπάνω). Πάντωσ, αν όλα πάνε όπωσ προςδοκοφμε, αυτζσ οι δαπάνεσ κα
αντιςτακμιςτοφν από τα ζςοδα κατά τθν πρϊτθ περίοδο που κα είναι το μνθμείο διακζςιμο ςε
τυχόν επιςκζπτεσ ι τουρίςτεσ.
Από κει και πζρα, ζχοντασ ολοκλθρϊςει αυτι τθ ριψοκίνδυνθ διαδικαςία, ο Διμοσ κα είναι ςε
κζςθ να προωκιςει το μνθμείο. Είναι γνωςτό και ευρζωσ αποδεκτό πωσ τα κοινωνικά δίκτυα, ίςωσ
και το διαδίκτυο γενικά, ζχουν τθ δφναμθ να κάνουν κάτι τζτοιο. Διακζτουν πολλά πλεονεκτιματα,
ανάμεςα ςτα οποία ςυγκαταλζγονται θ εφκολθ και διαδεδομζνθ χριςθ τουσ, θ επιρροι που αςκοφν
όχι και τόςο ςυνειδθτά ςτον κόςμο κι θ πρόςβαςθ ςε αυτά, πιο προςιτι από ποτζ.
Για παράδειγμα, κα μποροφςαμε να ξεκινιςουμε οργανϊνοντασ εκδθλϊςεισ, όπωσ οι ςυναυλίεσ
ι τα διάφορα φεςτιβάλ, καλϊντασ ζνα γνωςτό πρόςωπο κι αναρτϊντασ το ςτο διαδίκτυο μαηί με τισ
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (τοποκεςία, ϊρα). Εφόςον ςτθν εποχι μασ το κακετί εξαπλϊνεται με
ιλιγγιϊδθ ταχφτθτα, αρκετά άτομα κα ενδιαφερκοφν και κα ζρκουν.
Μόλισ τελειϊςει θ εκδιλωςθ, εννοείται πωσ οι περιςςότεροι επιςκζπτεσ κα ‘’ανεβάςουν’’
φωτογραφία ςχετικά με τθ βόλτα τουσ. Συνεπϊσ, κα τθ δουν οι ‘’ακόλουκοί’’ τουσ και μάλλον κα
αποφαςίςουν να πάνε να δουν κι εκείνοι το κζατρο ςτθν επόμενθ εκδιλωςθ.
Για να ςυνοψίςουμε, πρόκειται για τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά και ςίγουρα χρειάηεται
ευλάβεια εκ μζρουσ των πολιτϊν, για να αξιοποιθκεί ςτο μζγιςτο. Είναι επικίνδυνθ κίνθςθ ι
τουλάχιςτον ζτςι φαίνεται αρχικά, το να επενδφςουμε ςε ζνα αρχαίο μνθμείο, αλλά αξίηει τον κόπο,
γιατί τα ζςοδα μποροφν να μασ βοθκιςουν ςε καταςτάςεισ επείγουςασ ανάγκθσ.
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Θα ςασ παρακαλοφςα, λοιπόν, να λάβετε υπόψθ ςασ τισ προτάςεισ μου και να μεριμνιςετε όςο
το δυνατόν καλφτερα για τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά.

Με εκτίμθςθ,
Μαρία Καραγιαννίδου, μακιτρια του 2ου Γυμναςίου του Διμου Αχαρνϊν, Σχολικό ζτοσ 2016-2017
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