Αξιότιμθ κυρία υπουργζ,
Ραίρνοντασ όλο το κάρροσ που κα μποροφςε να ζχει μία μακιτρια προσ ζναν τόςο
αξιοκαφμαςτο άνκρωπο ςαν εςάσ, κυρία Κονιόρδου, κα ικελα να μοιραςτϊ μαηί ςασ τισ
ςκζψεισ μου όςο αναφορά τθν ανάδειξθ του ςπουδαίου μνθμείου του διμου Αχαρνϊν, του
αρχαίου κεάτρου. Ραράλλθλα, δεν μπορϊ να κρφψω τον ενκουςιαςμό μου-είμαι
πραγματικά υπεριφανθ που αυτιν εδϊ τθ ςτιγμι μιλάω ςτθν Υπουργό Ρολιτιςμοφ τθσ
Ελλάδασ μασ, γι’αυτό ςασ παρακαλϊ ςυγχωρζςτε με για τυχόν απρζπειεσ που ξζρω πολφ
καλά πωσ απαγορεφονται όταν μιλάμε ςε κάποιον ςαν εςάσ, αλλά τζλοσ πάντων κα μου
ιταν πιο εφκολο να εκφραςτϊ ςαν «εγϊ» παρά ςαν κάποιον άλλον που ξζρω πωσ πρζπει
μα μου είναι αδφνατον να μιμθκϊ. Ράντωσ, ειλικρινά πιςτζψτε με, κα είμαι ςυγκρατιμζνθ.

Πντασ κάτοικοσ του Μενιδίου αιςκάνομαι ευγνϊμων. Ναι ,αιςκάνομαι. Και δεν το λζω για
να το πω, ι επειδι ζτςι μου ζμακαν. Το λζω γιατί το νιϊκω. Ναι το νιϊκω. Πχι για τον
πλοφτο του, δεν ζχει πλοφτο το Μενίδι. Με τθν κυριολεκτικι ζννοια τουλάχιςτον. Μόνο με
τθν κυριολεκτικι ζννοια δθλαδι, γιατί μεταφορικά ζχει και παραζχει. Ξζρετε κάτι κυρία
Κονιόρδου; Κάποιοι άνκρωποι, είναι τόςο φτωχοί που το μόνο που ζχουν είναι χριματα. Οι
Μενιδιάτεσ δεν είναι από αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ. Οι Μενιδιάτεσ, ζχουν πλοφτο ψυχισ και
αυτό τουσ αρκεί. Πταν όμωσ ςε ζνα οικόπεδο τθσ περιοχισ Αχαρνϊν άρχιςαν να γίνονται
εκςκαφζσ για τθν κεμελίωςθ 4όροφθσ πολυκατοικίασ ϊςπου διακόπθκαν κακϊσ άρχιςε να
αποκαλφπτεται τμιμα ενόσ αρχαίου κεάτρου, τότε ιταν που οι Μενιδιάτεσ ζνιωςαν
ηάμπλουτοι. Ιταν ηάμπλουτοι. Είναι ηάμπλουτοι. Είναι και κα είναι. Μα δεν φτάνει να
γνωρίηουν μόνο οι ίδιοι για το κζατρο αυτό. Ρρζπει να το γνωρίςει ο κόςμοσ, πρζπει να
αναδειχτεί και πιςτεφω πωσ είςτε ο μόνοσ που μπορεί να κάνει κάτι γι’αυτό.

Κα μποροφςα να ςασ πω κάποια πράγματα για το κζατρο αυτό. Κα το κάνω αφοφ πρϊτα
ςασ ενθμερϊςω για κάτι άλλο. Κα ικελα να ξζρετε πωσ ό,τι ςασ πω γι’αυτό το κζατρο
προζρχεται από ζρευνα δικι μου. Γιατί αυτό; Γιατί κανείσ δεν φρόντιςε να μου μάκει
τίποτα για το ςπουδαίο αυτό κζατρο των Αχαρνϊν. Τόςο αμελθμζνο είναι. Μα δεν
καταλαβαίνω, πωσ περιμζνουν να μάκουμε εμείσ, ‘θ νζα γενιά’ για τθν πολιτιςμικι μασ
κλθρονομιά; Δεν μου αρζςει που αναγκάηομαι να ψάξω γι’αυτό. Οφείλω να παίηω τθν
ιςτορία του ςτα δάχτυλα. Δεν ςυμβαίνει ζτςι κι αυτό με ςτενοχωρεί.
Αυτό που ξζρω πάντωσ είναι πωσ αυτό το κζατρο γίνεται ςυχνά κζμα προσ ςυηιτθςθ. Να,
ασ ποφμε, πρόςφατα άκουςα τον μπαμπά μου να λζει πωσ-κα ςασ τα πω λζξθ προσ λζξθ-«
Αν θ Ελλάδα ςυνεχίςει να πθγαίνει κατά διαόλου , αυτό το κζατρο ίςωσ γίνει θ αιτία
διάςωςισ τθσ» Και μεσ ςτο κεφάλι μου γεννιοφνται χίλια δυο ερωτιματα που δεν κα βρουν
ποτζ απάντθςθ. Ροιόσ να ςωκεί κι από τι; Θ Ελλάδα; Ρϊσ μπορεί ζνα κζατρο να ςϊςει μία
ολόκλθρθ Ελλάδα; Ροιοσ κα απαντιςει ςτισ ερωτιςεισ μου; Τι ζχετε να πείτε για όλα αυτά
κφριε Μπαλτά; Εε;
Μζχρι ςτιγμισ το μόνο που ιξερα για το αρχαίο κζατρο των Αχαρνϊν, ιταν θ διεφκυνςι
του, οδόσ Σαλαμίνοσ αρικμόσ 21, κοντά ςτθ διαςταφρωςθ με τθν οδό Λιοςίων. Κάνοντασ
όμωσ τθν ζρευνα για τθν οποία ςασ μίλθςα προθγουμζνωσ, βρικα χιλιάδεσ πλθροφορίεσ
που προφανϊσ δεν ιξερα. Κα ςασ τα πω περιλθπτικά: όλα άρχιςαν λοιπόν από ζνα
οικόπεδο. Σ’αυτό λοιπόν το οικόπεδο, κάποιοι κζλθςαν να χτίςουν μία τετραόρωφθ
πολυκατοικία, μα αδφνατον! Οι αμφικεατρικά τοποκετθμζνοι ορκογϊνιοι αςβεςτολικικά

τοποκετθμζνοι δόμοι που εμφανίςτθκαν και διαμόρφωναν ςειρζσ εδράνων, δεν άφθναν
από τθν αρχι αμφιβολία για τθν ταφτθςθ του ευριματοσ. Οι οικοδομικζσ εργαςίεσ
διακόπθκαν και άρχιςε αμζςωσ θ ςωςτικι αναγραφι του οικοπζδου. Κι ζτςι όπωσ άρχιςε,
ζτςι παρζμεινε…όχι, όχι πλάκα κάνω. Δεν παρζμεινε ζτςι. Θ μζχρι τϊρα αναςκαφι ζφερε
ςτο φωσ μία ολόκλθρθ κερκίδα, πλάτουσ 5μ( ςτο δυτικό τμιμα) και 22, (ςτο ανατολικό
τμιμα) με 11 ςειρζσ κακιςμάτων από αςβεςτολικικοφσ δόμουσ ςε θμικυκλικι διάταξθ.
Επίςθσ, αποκαλφφκθκε και πολφ μικρό μζροσ τθσ ορχιςτρασ ςε βάκοσ 2,3 περίπου μζτρων.
Είναι φανερό ότι το υπόλοιπο τμιμα του κοίλου, οι πάροδοι, θ ορχιςτρα και το ςκθνικό
οικοδόμθμα βρίςκονται κάτω από τα προσ βορά κτίςματα και κάτω από τον δρόμο.
Αναμζνεται να αποκαλυφκοφν όταν κα ςυνεχιςτεί θ αναςκαφικι ζρευνα που ςταμάτθςε το
καλοκαίρι του 2007. Μόλισ είπα 2007; 2007;;; Eμμ..γκοφχου γκοφχου, κα ικελα να το
τονίςω αυτό το 2007 και να ςασ κυμίςω πωσ ζχουμε 20017.Ραρόλα αυτά, καταλαβαίνω
πωσ τα ζξοδα είναι τεράςτια κακϊσ χρειάηονται 475.950 ευρϊ μόνο και μόνο για τθν
απολλοτρίωςθ.
Τϊρα όμωσ να ςασ πω κάτι κυρία Κονιόρδου; Δεν είμαι θ μόνθ που κα ςασ ςτείλω γράμμα
για να ςασ “κυμίςω” πωσ ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό μνθμείο ζχει μείνει ςτθ μζςθ. Κα ςασ
ςτείλουν τόοςα παιδιά που κάποια ςτιγμι κα απαυδιςετε, κα πλιξετε πϊσ να το πω; Κι
όλοι κα ςασ λζμε τα ίδια. Δθλαδι, για να ςασ πω τθν αλικεια, δεν πιςτεφω πωσ ζχει αξία να
ςασ λζω τι ζχει ανακαλυφκεί από το κζατρο αυτό μζχρι ςτιγμισ, εξάλλου είναι πράγματα
που ιδθ γνωρίηετε. Ζνα πράγμα μόνο δεν ξζρετε…πωσ θ “νζα γενιά” διψά για μάκθςθ.
Μάκθςθ όμωσ ουςιαςτικι. Να μάκουμε για τουσ προγόνουσ μασ, να μάκουμε για το
παρελκόν μασ. Και που ξζρετε; Ίςωσ ο μπαμπάσ μου ζχει δίκιο, ίςωσ αυτό το μνθμείο του
οποίου τθν αξία εμείσ αγνοοφμε ςϊςει κάποτε τθν διαρκϊσ καταςτρεφόμενθ Ελλάδα.
Με όλον τον ςεβαςμό, μία μακιτρια του 1ου Γυμναςίου Αχαρνϊν
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