Αξιότιμε κφριε Πρωκυπουργζ,
Πθγαίνω ςτο 3ο Γενικό Λφκειο Αχαρνϊν και ονομάηομαι Ι. Κ.Με δεδομζνο ότι ζνα μεγάλο
τμιμα του αρχαίου κεάτρου Αχαρνϊν φυλάςςεται ςτα ςπλάχνα τθσ αχαρνικισ γθσ, ςασ ςτζλνω
αυτι τθν επιςτολι με ςκοπό να προτείνω ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ που κα βοθκιςουν ςτθν
διάςωςθ,αποκατάςταςθ και ανάδειξθ του ςπουδαίου αυτοφ μνθμείου του Διμου μασ.
Το αρχαίο κζατρο Αχαρνϊν αποκαλφφκθκε ςτθν οδό Σαλαμίνοσ,αρικμόσ 21,κοντά ςτθν
διαςταφρωςθ με τθν οδό Λιοςίων.Η μζχρι τϊρα αναςκαφικι ζρευνα ζφερε ςτο φωσ μια
ολόκλθρθ κερκίδα πλάτουσ 5 μ. (ςτο δυτικό τθσ τμιμα) και 22 μ. (ςτο ανατολικό τθσ τμάμα) με
11 ςειρζσ κακιςμάτων από αςβεςτολικικοφσ δόμουσ ςε θμικυκλικι διάταξθ.
Ο προςανατολιςμόσ του κεάτρου είναι προσ τα Δ-ΒΔ. Οι κερκίδεσ ζχουν κεμελιωκεί ςτο φυςικό
ελαφρϊσ επικλινζσ προσ τα ανατολικά ζδαφοσ. Στθν πίςω πλευρά των δομϊν υπάρχει μία
αμελϊσ διαμορφωμζνθ προεξοχι που χρθςίμευε πικανότατα για να ακουμποφν τα πόδια τουσ
οι κακιςμζνοι ςτισ υπερκζιμενεσ κζςεισ κεατζσ.Το πλάτοσ των εδωλίων είναι ςχετικά μικρό
(από 0,22 ζωσ 0,40 μ.) ενϊ θ απόςταςθ μεταξφ τουσ ποικίλλει, κακϊσ ζχουν ελαφρϊσ
μετακινθκεί, κατά τόπουσ και μερικά τμιματα, κυρίωσ από τθ νότια κερκίδα λείπουν. Κάτω από
τον διάδρομο, μεταξφ τθσ ορχιςτρασ και των πρϊτων κακιςμάτων φαίνεται ότι υπάρχουν
δόμοι ακτινωτά διατεταγμζνοι που καλφπτουν τον αποςτραγγιςτικό αγωγό που είναι
απαραίτθτοσ για τθ διοχζτευςθ των νερϊν τθσ βροχισ, κακϊσ ο υδροφόροσ ορίηοντασ τθσ
περιοχισ είναι πολφ ψθλά.
Από τθν περίμετρο τθσ ορχιςτρασ εντοπίςτθκαν πζντε δόμοι, διαφορετικοφ μεγζκουσ ο
κακζνασ με επιμελθμζνθ τθν ορατι προσ τουσ κεατζσ επιφάνεια και λίγο βακφτερα μικρό
τμιμα του χαλικόςτρωτου δαπζδου τθσ ορχιςτρασ.Όπωσ καταλαβαίνετε το κζατρο Αχαρνϊν
αποτελεί ςθμαντικό εφρυμα διεκνοφσ ςθμαςίασ και είναι ζνα από τα επτά κζατρα
περιφερειακϊν διμων τθσ Αττικισ από τα οποιά ςϊηονται κατάλοιπα τουσ.
Υπάρχουν άνκρωποι που δεν είναι ενιμεροι για το αρχαίο κζατρο του τόπου μασ και ζνασ
τρόποσ για να γίνει γνωςτό είναι να τοποκετθκοφν περιςςότερεσ ταμπζλεσ και αφίςεσ με
ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ και εικόνεσ ςχετικά με τθν αξία και τθν ιςτορία του αρχαίου
κεάτρου,ζτςι ϊςτε οι κάτοικοι τθσ γφρω περιοχισ και εκτενζςτερα να αποκτιςουν ςυνείδθςθ
τθσ αρχαίασ κλθρονομιάσ τουσ.
Ζνασ άλλοσ τρόποσ είναι θ βελτίωςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ γφρω από το κζατρο.Για
παράδειγμα, θ καταςκεφθ ενόσ πάρκου δίπλα από το κζατρο κα προςελκφςει περιςςότερο
κόςμο και κα ομορφαίνει ακόμα περιςςότερο το μζροσ.Θα μποροφςαμε επίςθσ, να
διαμορφϊςουμε μία ομάδα εκελοντϊν για τθν ςυντιρθςθ του κεάτρου.Για όςουσ
ενδιαφζρονται να μάκουν για τθν πολιτιςτικι τουσ κλθρονομιά κα πρζπει να υπάρχουν
επιμορφωτικά ςεμινάρια για μικροφσ και μεγάλουσ(μακθτζσ και γονείσ).
Τζλοσ,ζνασ διαςκεδαςτικόσ τρόποσ που κα ευχαριςτιςει όςουσ λατρεφουν το κζατρο είναι θ
ανάδειξθ του, μζςω κεατρικϊν παραςτάςεων, αλλά ακόμθ κα μποροφςε να διοργανωκοφν και
εκδρομζσ ζξω από το κζατρο.
Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω,είμαςτε από τουσ τυχεροφσ διμουσ που είχαν τθν
ευκαιρία να ζχουν ζνα τζτοιο αρχαιολογικό μνθμείο ςτθν περιοχι τουσ και κα ιταν κρίμα να
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μθν το εκμεταλλευτοφμε.Θα ςασ παρακαλοφςα να δϊςετε ιδιαίτερθ προςοχι ςε αυτά που ςασ
ανζφερα και αν μπορείτε να ςυμβάλλετε με οποιονδιποτε τρόπο κα ιταν τιμι μασ.

Με εκτίμθςθ,
Ιωάννα Κωςτι, μακιτρια 3ου ΓΕΛ Αχαρνϊν, Σχολικό ζτοσ 2016-2017
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