ΑΧΑΡΝΕ, 19/2/2017
Αξιότιμε κφριε Πρωκυπουργζ,
Θα ικελα να λάβετε υπόψθ ςασ αυτιν τθν επιςτολι από εμάσ, τουσ κατοίκουσ του Μενιδίου
και ςυγκεκριμζνα από εμζνα, μια μακιτρια γυμναςίου, ςχετικά με τθ ςυντιρθςθ, τθν ανάδειξθ
αλλά και τθ διάςωςθ των ςπουδαίων μνθμείων του Διμου μασ.
Ζνα μεγάλο μζροσ του αρχαίου κεάτρου Αχαρνϊν βρίςκεται, φυλάςςεται προςτατευμζνο
βακιά μζςα ςτθν αχαρνικι γθ, περιμζνοντασ με κάποιο τρόπο να το αναδείξουμε αλλά και να
το περικάλψουμε. Αν εμείσ οι ίδιοι, ωσ υπεφκυνοι πολίτεσ αλλά και γθγενείσ αυτοφ του τόπου
δε βοθκιςουμε υποςτθριηόμενοι και από τθν απαραίτθτθ βοικειά ςασ, τότε ποιοσ κα το
διαςϊςει; Η προςδοκία μασ είναι μεγάλθ, κακϊσ και θ αναγκαιότθτα να αναδείξουμε αυτό,
όπωσ και όλα τα ςθμαντικά μνθμεία του Διμου μασ, του τόπου μασ. Ζχουν ιερι ςθμαςία για
όλουσ, όπωσ κα καταλάβετε κι εςείσ.
Σο αρχαίο κζατρο Αχαρνϊν πρωτοανακαλφφκθκε το Φεβρουάριο του 2007, περίπου 10
χρόνια πριν, ςτθν οδό αλαμίνοσ 21, ςτισ Αχαρνζσ. Από τθν πρϊτθ κιόλασ ςτιγμι αποτζλεςε
είδθςθ παγκόςμιασ προβολισ και ανάδειξθσ. Αυτό οφείλεται ςτθ μακρόχρονθ ιςτορικι,
αρχαιολογικι και πολιτιςτικι ςθμαςία του. Μζχρι τϊρα, ζχουν αποκαλυφκεί από διάφορεσ
αναςκαφζσ μια ολόκλθρθ κερκίδα με 11 ςειρζσ κακιςμάτων και τμιματα κερκίδων
χαλικοςτρωμζνθσ ορχιςτρασ. Ακόμθ, βρζκθκε μικρό τμιμα διαηϊματοσ και αποχετευτικόσ
αγωγόσ του κεάτρου. Οι αναςκαφζσ ζχουν δυςτυχϊσ διακοπεί… Όπωσ καταλαβαίνετε, είναι
κρίμα, μετά από τισ τόςεσ προςπάκειεσ αναςκαφισ, οι κόποι να πάνε χαμζνοι! Γι' αυτό κι εμείσ,
οι μακθτζσ, εδϊ και αρκετό χρονικό διάςτθμα πιραμε τθν πρωτοβουλία να αρχίςουμε να
μαηεφουμε εκελοντικά, μαηί με τουσ υπόλοιπουσ ςυμπολίτεσ μασ ςτθν περιοχι, μικρά
χρθματικά ποςά ο κακζνασ μασ, ϊςτε να βοθκιςουμε όλοι, με κάποιον τρόπο ςτθ ςυντιρθςθ
και ανάδειξθ του μνθμείου. υμμετζχουμε εξάλλου, ενεργά ςε διάφορεσ εκδθλϊςεισ που
γίνονται με πρωτοβουλία φορζων και εκελοντϊν ςυμπολιτϊν μασ. Μικροί, μεγάλοι
κακθμερινά αναηθτοφν και μακαίνουν όλο και περιςςότερα για τθν ιςτορία του και το πόςο
ςθμαντικό ιταν αυτό το κζατρο για τουσ προγόνουσ μασ. Για τον κακζνα μασ ξεχωριςτά, ζχει
άλλθ ςθμαςία θ εφρεςθ αυτοφ του κεάτρου. Ζτςι, δεν αναγκάηουμε κανζναν να ςυνεργαςτεί
χωρίσ τθ κζλθςι του. Όμωσ, υπάρχουν άνκρωποι που το κζλουν πραγματικά, κζλουν αυτόσ ο
χϊροσ να ολοκλθρωκεί επιτζλουσ και όλοι να μποροφμε να πθγαίνουμε ςαν επιςκζπτεσ, να
μποροφμε να παρακολουκοφμε εκεί δραςτθριότθτεσ διδακτικοφ περιεχομζνου και να
νιϊκουμε περιφανοι για τον τόπο μασ. Μιπωσ όςα διδαχτοφμε, δε κα ‘ναι για το μζροσ όπου
ηοφμε; Που οι πρόγονοί μασ μάσ άφθςαν; Εκείνοι δε μασ εμπιςτεφτθκαν όλα αυτά τα ςπουδαία
ζργα, με τθν ελπίδα εμείσ να τα διατθριςουμε; Δε κα ’ταν υπζροχο, αν κάποια μζρα είναι
ολοκλθρωμζνα και με περθφάνια λζμε τθν ιςτορία και τθ ςκλθρι δουλειά που
πραγματοποιικθκε;
Ζτςι λοιπόν, γράφοντασ αυτιν τθν επιςτολι, αναφζροντασ κάκε γνωςτι μζχρι τϊρα,
λεπτομζρεια για το αρχαίο κζατρο Αχαρνϊν, πιςτεφω ότι αποτυπϊκθκαν όλεσ οι προςδοκίεσ
μου να ςυνεχιςτεί θ προςπάκεια να ζρκει ςτο φωσ το κζατρο. Ελπίηω, δείχνοντάσ ςασ τθν
αγάπθ των κατοίκων τθσ περιοχισ γι' αυτό, να ςασ παρακινιςω να μασ βοθκιςετε ςτο να το
αναδείξουμε και να πείςουμε τουσ άλλουσ, που δεν το γνωρίηουν, για το πόςο ςπουδαίο είναι,
με μεγάλθ ιςτορία, που ο κακζνασ κα λάτρευε και κα ‘κελε να μάκει. Ελπίηω να πάρετε ςοβαρά
υπόψθ το γράμμα μου και να δϊςετε τθν απαραίτθτθ προςοχι ςτα λόγια μου και ςτισ
προςδοκίεσ τισ δικζσ μου και των κατοίκων τθσ περιοχισ.
Με εκτίμθςθ
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