Αξιότιμθ Κυρία Τπουργζ πολιτιςμοφ,
Ο πολυπακισ Διμοσ Αχαρνϊν που δίνει τθν εντφπωςθ ςτο πανελλινιο μιασ παραμελθμζνθσ
περιοχισ τιμικθκε ιδιαίτερα μετά τθν ανακάλυψθ του 2007 όταν βρζκθκαν τα κατάλοιπα ενόσ
αρχαίου κεάτρου, θ φπαρξθ του οποίου χρονολογείται ςτα μζςα του 4ου αιϊνα π.Χ.Ζιναι
οδυνθρό, όμωσ ,για εμζνα που μεγάλωςα ςτο διμο που ζηθςαν οι πρόγονοί μου ,αλλά και
για κάκε κάτοικο τθσ πόλθσ μασ να βλζπει αυτόν τον πλοφτο αναξιοποίθτο.Είναι ,λοιπόν,
αναγκαίο εμείσ οι κάτοικοι των Αχαρνϊν που αςκανόμαςτε ωσ κάτοικοι ενόσ ''κατϊτερου''
διμου να ςυνθδειτοποιιςουμε πωσ τελικά ζχει πολλά να μασ προςφζρει ξεκινϊντασ από
τον πλοφτο μασ ςτον πολιτιςτικό τόμεα και αναδεικνφοντασ το κζατρο μασ.
Είναι ςθμαντικό να τονίςω ότι ο διμοσ μασ δεν ιταν πάντα μια κακόφθμθ περιοχι τθσ
Αττικισ.Οι Αχαρνζσ ιταν ζνασ διμοσ ευρζωσ γνωςτόσ από τθν ομϊνυμθ κωμωδία του Αριςτοφάνθ
''Αχαρνείσ'' θ οποία δείχνει τθ κζςθ του τόπου μασ ςτθν αρχαιότθτα.Επίςθσ,ο λυρικόσ ποιθτισ
Πίνδαροσ και ο ιςτορικόσ Θουκυδίδθσ είχαν αναφερκεί ςτουσ δθμότεσ των Αχαρνϊν για τον ρόλο
που διαδραμάτιςαν ςτα πολιτικά,κοινωνικά και κρθςκευτικά δρϊμενα τθσ εποχισ.Ακόμα, θ πόλθ
μασ είναι ςπίτι πολλϊν ευρθμάτων αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ χαρακτθριςτικά παραδείγματα
των οποίων είναι ο Σφμβοσ του τραγικοφ ποιθτι οφοκλι ςτθ Βαρυμπόμπθ και ο κολωτόσ
μυκθναϊκόσ τάφοσ ςτον Κόκκινο μφλο ο οποίοσ είναι εφρθμα ςπάνιο για το λεκανοπζδιο.Σον
τελευταίο καιρό ,όμωσ, τα βλζμματα ζχουν ςτραφεί ςτο αρχαίο κζατρο που αποκαλφφκθκε προ
δεκαετίασ προκαλϊντασ τόςο το καυμαςμό των ντόπιων όςο και του πανελλθνίου.
Οι αρχαιολογικζσ ανακαλφψεισ ςτο διμο μασ ςυνιςτοφν ζνα άγγιγμα τθσ γενζκλιασ
γθσ, και θ άμεςθ επαφι με αυτά τα ευριματα είναι μια μοναδικι ευκαιρία ςφνδεςθσ με τισ
ρίηεσ μασ, μια πρόςκλθςθ επαφισ του παρόντοσ με το παρελκόν.υγκεκριμζνα, το αρχαίο αυτό
κζατρο δίνει μια αφορμι αναςτοχαςμοφ του παρελκόντοσ και εξαγωγισ πολφτιμων
διδαγμάτων για το παρόν και το μζλλον.Ερχόμενοι ςε ουςιαςτικι επαφι με αυτό, μακαίνουμε
όχι μόνο για τον αρχαίο ελλθνικό τρόπο ηωισ αλλά και για τισ ςυνικειεσ, τισ αξίεσ του
παρελκόντοσ που αντανακλϊνται μζςα από αυτό.
Επιπρόςκετα, το μνθμείο αυτό με τθν ομορφιά, τθν αρμονία και το μζτρο που το διζπει
καλλιεργεί ςε όλουσ εμάσ τθν αίςκθςθ για το ωραίο.Μακθτζσ από διάφορα ςχολεία
φιλοτζχνθςαν μια ηωγραφιά εμπνεόμενοι από το αρχαίο κζατρο .Οι ηωγραφίεσ τοποκετικθκαν
πρόςφατα ςτθν μπροςτινι του όψθ δίνοντασ του μια άλλθ πνοι.Είναι ςθμαντικό να
καταλάβουμε πωσ μικρζσ δράςεισ ςαν και αυτι βάηουν το λικαράκι για τθν ευαιςκθτοποίθςθ
τθσ νζασ γενιάσ.
Η γνωριμία και θ επαφι με το κζατρο ενζχει καίρια ςθμαςία τόςο ςε εκνικό όςο και ςε
τοπικό επίπεδο.Αρχικά, το μνθμείο αυτό τονϊνει τθν εκνικι μασ ςυνείδθςθ,διότι κατανοοφμε
τα κοινά μασ ςθμεία όπωσ θ ιςτορία και θ πολιτιςμικι μασ ταυτότθτα.Σαυτόχρονα, θ
αρχαιολογικι αυτι ανακάλυψθ δίνει άλλο χαρακτιρα ςτθν πόλθ μασ εφόςον το αρχαίο κζατρο
ζρχεται ςε αντίκεςθ με τα ςυνικθ κτίςματα ενόσ αςτικοφ τοπίου. Ανάμεςα ςτισ πολυκατοικίεσ
και τα μεγάλα κτίρια ξεπροβάλλει το κζατρο κυμίηοντασ μασ μιαν άλλθ εποχι.Επίςθσ θ

αξιοποίθςθ αυτοφ του μνθμείου μπορεί να αποτελζςει τουριςτικό πόλο ζλξθσ και να αποφζρει
αξιόλογια ποςά ςτον Διμο Αχαρνϊν μζςω των επιςκζψεων ςτον αρχαιολογικό χϊρο.
Εκείνο που προζχει, είναι ότι για να εκτιμιςει ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ το αρχαίο αυτό
κζατρο απαιτείται πλθρζςτερθ γνϊςθ αυτοφ.Ιδιαίτερα για τουσ νζουσ ,ςθμαντικόσ κρίνεται ο
ρόλοσ του ςχολείου και των γονζων ,που οφείλουν να καλλιεργιςουν τθ γόνιμθ και βιωματικι
ςχζςθ με τα μνθμεία του πολιτιςμοφ.Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κάκε κάτοικοσ του Διμου
Αχαρνϊν να είναι ευαιςκθτοποιθμζνοσ για το αρχαίο κζατρο αφοφ είναι αναγκαίο να είναι
ςυνδεδεμζνοσ με τον τόπο που αφιερϊνει το μεγαλφτερο κομμάτι τθσ ηωισ του.Επιπλζον, οι
κακθγθτζσ οφείλουν να κατευκφνουν τουσ μακθτζσ ,μζςω δθμιουργικϊν ερευνθτικϊν
εργαςιϊν, ςτθν ανακάλυψθ τθσ ιςτορίασ κάνοντασ μια καλι αρχι από τα μνθμεία τθσ πόλθσ
τουσ. Εξίςου ςθμαντικό είναι να οργανϊνουνται εκδρόμεσ ςτο ιςτορικό και λαογραφικό
μουςείο ςτθν κεντρικι πλατεία αλλά και τθν αρχαιολογικι ςυλλογι του διμου μασ με
προτροπι του υπουργείου.Σζλοσ, μια επίςκεψθ ςτο αρχαίο κζατρο κα μασ πείςει για τθν αξία
του και για τθν αναγκαιότθτα να ςυνεχιςτοφν οι περαιτζρω προςπάκειεσ για τθν αναςκαφι του
αφοφ μόνο τμιμα του κοίλου του κεάτρου ζχει ζρκει ςτο φωσ και ζχει ςταματιςει κάκε ζργο
προςταςίασ και διάςωςθσ.Γι'αυτό το λόγο κα ικελα να κεντρίςω τθν προςοχι ςασ αλλά και να
ςασ προςκαλζςω να επιςκεφτείτε το κζατρο μασ ϊςτε να αιςκανκείτε και θ ίδια το χρζοσ που
ζχουμε να το αναδείξουμε.
Αν και οικονομικά δαπανθρι θ αναςκαφι, ο διμοσ Αχαρνϊν ζχει απαραίτθτο να
προςτατεφςει και να αξιοποιιςει το αξιόλογο αυτό μνθμείο.Γι'αυτόν το λόγο κρίνεται
επιτακτικό τόςο το υπουργείο όςο και θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ να διακζςει χριματα
προκειμζνου να ξεκινιςουν εκ νζου εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και ανάδειξθσ.Εκείνο που προζχει
είναι, θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ να οργανϊνει ομιλίεσ και παρουςιάςεισ ςτοχεφοντασ ςτθν
ενθμζρωςθ κάκε πολίτθ με τθ ςτιριξι ςασ.Επιπρόςκετα, είναι αναγκαίο να ενκαρρφνονται οι
πρωτοβουλίεσ των πολιτϊν αλλά και των πολιςτικϊν φορζων όπωσ το ''Επιςκινιον'' που ζχουν
απϊτερο ςκοπό τθν πολυπόκθτθ αναςκαφι και προβολι τθσ ςθμαςίασ του.
Όπωσ είχε αποφανκεί και ο γνωςτόσ Ρωμαίοσ ριτορασ Κικζρων ''Φωσ τθσ αλικειασ,
μάρτυρασ των καιρϊν, δάςκαλοσ τθσ ηωισ είναι θ ιςτορία'' ζτςι είναι αδιριτθ ανάγκθ για κάκε
Ζλλθνα πολίτθ να είναι ιςτορικά ενθμερωμζνοσ.αφζςτατα,κάκε κάτοικοσ των Αχαρνϊν είναι
ςθμαντικό να γνωρίηει και να ζρχεται ςε επαφι με τον ιςτορικό πλοφτο τθσ περιοχισ μασ.Οι
φορείσ κοινωνικοποίθςθσ, λοιπόν,όςο και ο κακζνασ μασ ξεχωριςτά είναι απαραίτθτο να πάρει
τθν πρωτοβουλία και να δράςει ϊςτε να επιτευχκεί ο κοινόσ μασ ςτόχοσ δθλαδι θ ανάδειξθ
του αρχαίου κεάτρου ωσ δείγμα τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ.Ελπίηω θ επιςτολι
μου αυτι να αποτελζςει εναφςμα για παραγωγικοφσ διαλόγουσ ςτο υπουργείο, οι οποίοι κα
είναι θ αρχι για τθν ανάδειξθ του διμου μασ και ενόσ κεάτρου κρυμμζνου κάτω από τθν
Αχαρναϊκι γθ.
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