Αξιότιμε κφριε πρόεδρε τθσ Βουλισ των Ελλινων
Επικοινωνϊ μαηί ςασ, διότι κα ικελα να ςασ ενθμερϊςω για το αρχαίο κζατρο
Αχαρνϊν και να ςασ εκφράςω τθν επικυμία όλων των μακθτϊν τθσ περιοχισ να
ςυνεχιςτοφν οι αναςκαφζσ για τθν ανάδειξι του. Ζχει μεγάλθ ςυναιςκθματικι αξία για
εμάσ.
Αν και ζχει αποφαςιςτεί αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ για γειτονικό οικόπεδο, οι
αναςκαφζσ δεν ζχουν προχωριςει. Ζχει μάλιςτα ανοιχτεί ειδικόσ τραπεηικόσ λογαριαςμόσ
(«κουμπαράσ») για το αρχαίο κζατρο, όπου πολίτεσ αλλά και μακθτζσ ςχολείων, όπωσ το
δικό μου, ςυμβάλλουν όςο μποροφν. Εκελοντζσ πολίτεσ εξάλλου, κάνουν ςυνεχϊσ
εκδθλϊςεισ, για να ενθμερϊςουν τουσ υπόλοιπουσ ςυμπολίτεσ μασ για το κζατρο.
Ζνα τμιμα του κεάτρου ζχει εντοπιςτεί αλλά όχι όλο. Το υπόλοιπο τμιμα βρίςκεται
κάτω από τα ςφγχρονα κτίςματα. Μζχρι τϊρα τα μόνα ςτοιχεία που ζχουν αποκαλυφκεί,
είναι από τθν περίμετρο τθσ ορχιςτρασ. Πζντε δόμοι διαφορετικοφ μεγζκουσ, πολλζσ
ςειρζσ κακιςμάτων και δόμοι από αςβζςτιο. Επίςθσ ζχουν βρεκεί δφο κάκετεσ ράμπεσ και
αρκετά προϊςτορικά όςτρακα αλλά και λεπίδεσ οψιανοφ από τθν εποχι τθσ Φραγκοκρατίασ.
Πρόκειται άρα, για μια περιοχι κατοικθμζνθ διαχρονικά.
Διάφοροι ειδικοί παλιότερα, είχαν μελετιςει τισ αναφορζσ για το κζατρο αλλά δεν
είχαν ανακαλφψει το ακριβζσ μζροσ όπου ιταν καμμζνο. Το αρχαίο κζατρο τελικά
αποκαλφφκθκε ςτο ςθμερινό κζντρο του διμου κατά τθν διάρκεια εκςκαφισ ςε ιδιωτικι
ιδιοκτθςία.
Πιςτεφω ότι πρζπει να ςυνεχιςτοφν οι αναςκαφζσ του κεάτρου, για να καταλάβουν
όλοι πόςο ςθμαντικό είναι να ζχουμε ζνα τζτοιο αξιοκζατο που μασ κυμίηει τισ
προθγοφμενεσ γενιζσ και το τι ζκαναν για εμάσ. Τα αρχαία χρόνια γινόντουςαν εκεί
ςθμαντικζσ παραςτάςεισ τραγωδίασ ι κωμωδίασ, όπωσ οι Αχαρνείσ, οι Νεφζλεσ και οι
Ιππείσ του Αριςτοφάνθ. Αν αναλογιςκοφμε μάλιςτα, ότι οι πρόγονοί μασ που ζχτιςαν αυτό
το κζατρο αλλά και τα άλλα ιςτορικά μνθμεία, δεν είχαν τα ςφγχρονα μθχανιματα, ϊςτε να
κάνουν πιο εφκολθ τθ δουλειά τουσ, καταλαβαίνουμε ότι κα πρζπει να εκτιμάμε
περιςςότερο τα ζργα τουσ. Θεωρϊ πωσ πρζπει να αναδείξουμε το αρχαίο μασ κζατρο και
να το φζρουμε ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ, διότι πρζπει να δοφνε όλοι οι κάτοικοι αλλά και οι
επιςκζπτεσ των άλλων χωρϊν τθν ομορφιά αυτοφ του αριςτουργιματοσ. Και να μθν
ξεχνάμε, όπωσ είπε και ο Μακρυγιάννθσ ότι «εμείσ πολεμιςαμε για τα αρχαία μνθμεία».
Εμείσ ςιμερα, κα πρζπει να τα αγνοιςουμε;
Ωσ μακιτρια και κάτοικοσ τθσ περιοχισ, ςασ εκφράηω το αίτθμα όλων μασ να
ενθμερϊςετε και τουσ άλλουσ βουλευτζσ γι’ αυτιν τθν υπόκεςθ και να βοθκιςετε όςο
μπορείτε για τθ διάςωςθ και ανάδειξθ του μνθμείου.
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