Προσ:
Υπουργείο Πολιτιςμοφ

Αξιότιμθ κυρία υπουργζ,

Ονομάηομαι Λανάρα Ναταλία και είμαι μακιτρια του 3ου Γενικοφ Λυκείου Αχαρνϊν. Με
αφορμι τθν κατάςταςθ του αρχαίου κεάτρου τθσ περιοχισ μασ, αποφάςιςα να ςασ ςτείλω
αυτι τθν επιςτολι ελπίηοντασ να μπορζςετε να βοθκιςετε ςτθν ανάδειξθ, αποκατάςταςθ και
διάςωςθ του ςπουδαίου αυτοφ μνθμείου του Διμου μασ.
Όπωσ πικανότατα γνωρίηετε, το αρχαίο κζατρο Αχαρνϊν αποκαλφφκθκε τον Φεβρουάριο του
2007 από τθν αρχαιολόγο Μαρία Πλάτωνοσ. Δυςτυχϊσ το κζατρο δεν είναι αρκετά γνωςτό όχι
μόνο ςτουσ Ακθναίουσ πολίτεσ, αλλά ακόμα και ςτουσ κατοίκουσ του Διμου Αχαρνϊν. Λόγω
τθσ γεωγραφικισ του τοποκζτθςθσ, το κζατρο δεν μπορεί να αναδειχκεί με τον κατάλλθλο
τρόπο και ειδικά ςε ζνα όχι και τόςο τουριςτικό μζροσ όπωσ είναι το Μενίδι. Γι’αυτό τον λόγο
κα ζπρεπε εμείσ οι μακθτζσ και μελλοντικοί φφλακεσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου
μασ, μαηί με τθν βοικειά ςασ, να κάνουμε ότι το δυνατόν περνά από το χζρι μασ για να
διαςϊςουμε και να αναδείξουμε αυτό το αρκετά ατθμζλθτο μνθμείο.

Με τθ βοικεια των ςυμμακθτϊν μου αλλά και τθσ κακθγιτριάσ μασ, ςκεφτικαμε και
προτείναμε αρκετοφσ τροπουσ για τθν ανάδειξθ του κεάτρου. Αρχικά, κα μποροφςαμε να
τοποκετιςουμε περιςςότερεσ ταμπζλεσ και αφίςςεσ με ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ και
εικόνεσ ςχετικά με το κζατρο, να μοιραςτοφν διάφορα διαφθμιςτικά φυλλάδια και να
διοργανωκοφν εκδθλϊςεισ με δωρεάν είςοδο που να ζχουν ωσ κζμα τθν αξία και τθν ιςτορία
του μνθμείου. Σκοπόσ μασ είναι οι κάτοικοι τθσ γφρω περιοχισ αλλά και εκτενζςτερα να
αποκτιςουν ςυνείδθςθ τθσ αρχαίασ τουσ κλθρονομιάσ. Ζνασ ακόμθ αποτελεςματικόσ, εφκολοσ
και γριγοροσ τρόποσ ανάδειξθσ του μνθμείου είναι θ διαφιμιςθ μζςα από το διαδίκτυο.
Εξαιτίασ τθσ ραγδαίασ ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ, πζον, οι περιςςότεροι άνκρωποι
ενθμερϊνονται κυρίωσ από το διαδίκτυο πράγμα που το κακιςτά το κατάλλθλο μζςο
διαφιμιςθσ.

Όςον αφορά τθν διαμόρφωςθ του αρχαίου κζτρου, ζχουμε ςκεφτεί κάποιεσ ενδιαφζρουςεσ
ιδζεσ. Κάποιοι μακθτζσ πρότειναν να βελτιϊςουμε τον χϊρο γφρω από το κζατρο ζτςι ϊςτε να
μοιάηει περιςςότερο με αρχαιολογικό πάρκο και να πεηοδρομθκεί θ λεωφόροσ κεάτρου, για να
γίνει πιο ελκυςτικό για τουσ επιςκζπτεσ του. Άλλοι πρότειναν τθν καταςκευι γυάλινθσ εξζδρασ,
κάτι που, κατά τθ γϊμθ μου, κα μποροφςε να προςελκφςει ακόμθ περιςςότερουσ επιςκζπτεσ,
αφοφ με αυτό τον τρόπο κα ζχουν τθν ικανότθτα να παρατθριςουν το κζατρο από μία άλλθ
οπτικι γωνία.
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Μετά τθν ανάδειξθ και τθ διαμόρφωςθ του κεάτρου ακολουκεί θ ςυντιρθςι του. Για αυτόν το
ςκοπό απαραίτθτθ είναι θ πρόςλθψθ επαγγελματιϊν αρχιτεκτόνων και ςυντθρθτϊν που με τθ
βοικειά τουσ το κζατρο κα παραμείνει τουριςτικό αξιοκζατο για τισ επόμενεσ γενιεσ. μάλιςτα,
θ χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε φοιτθτζσ ( αρχιτζκτονεσ, αρχαιολόγουσ, καλλιτζχεσ κτλ.) που κα
αναλάμβαναν μια διπλωματικι ςχετικά με το Αρχαίο κζατρο των Αχαρνϊν κα ζδινε νζα ϊκθςθ
ςτθ δθμιουργικι ανάδειξι του.

Για να γίνουν, όμωσ, όλα τα παραπάνω, όπωσ καταλαβαίνετε, απαραίτθτθ είναι θ οικονομικι
ςυμβολι του κράτουσ αλλά και θ εξάλειψθ οποιαςδιποτε μορφισ γραφειοκρατίασ. Εννοείται
πωσ κι εμείσ κα κάνουμε ότι μποροφμε για να ςυγκεντρϊςουμε κάποιο χρθματικό ποςό που κα
βοθκιςει ςτθν βελτίωςθ του χϊρου, όπωσ για παράδειγμα διάφορεσ εκδθλϊςεισ ι κεατρικζσ
παραςτάςεισ, όμωσ θ χρθματοδότθςθ του Υπουργείου Πολιτιςμοφ κα μασ ιταν πραγματικά
πολφ χριςιμθ.

Το Αρχαίο Θζατρο Αχαρνϊν ςθμαίνει πολλά για τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά του Διμου μασ και
θ ανάδειξθ και θ διάςωςθ του κα ιταν ςπουδαία. Όχι μόνο κα γίνει γνωςτό ςτθν περιοχι, αλλά
και ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα. Ωσ Ζλλθνεσ οφείλουμε να τιμοφμε και να ςεβόμαςτε αυτά που οι
πρόγονοί μασ δθμιοφργθςαν με τόςο κόπο και το πρϊτο βιμα για να το καταφζρουμε αυτό
είναι θ διάςωςθ των πιο κοντινϊν μασ μνθμείων. Θα ςασ παρακαλοφςα ,λοιπόν, να λάβετε
ςοβαρά υπόψιν ςασ τθν επιςτολι αυτι και με οποιονδιποτε τρόπο ςυμβολισ ςασ κα ςασ
είμαςταν ευγνϊμων.

Με εκτίμθςθ,

Ναταλία Λανάρα , μακιτρια του 3ου Λυκείου Αχαρνϊν,Σχολικό ζτοσ 2016-2017
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