Αξιότιμθ κυρία Υπουργζ,
Ωσ εκπρόςωποσ του ςχολείου μου, ςασ ςτζλνω αυτιν τθν επιςτολι με αφορμι τθν
πρόςφατθ αναφορά ςασ ςτον πολιτιςμικό πλοφτο και τθν ανάγκθ διαφφλαξθσ των αρχαίων
μνθμείων μασ για να ςασ τονίςω τθν ανυπζρβλθτθ άξια του αρχαίου κεάτρου του Μενιδίου
και τθν ανάγκθ για άμεςθ δραςτθριοποίθςθ όλων των φορζων ,ϊςτε να επιτευχτεί θ
ουςιαςτικι απαλλοτρίωςθ αυτοφ του μνθμείου. Είναι απαραίτθτο λοιπόν να λθφκουν
μζτρα για τθν ανάδειξθ του ςυγκεκριμζνου κεάτρου ςυνάμα όμωσ για τθν αποκατάςταςθ
και τθν διάςωςθ του .Πϊσ είναι όμωσ το κζατρο ςιμερα;
Αν ζχετε επιςκεφτεί πρόςφατα το Μενίδι είναι πικανό να ιρκατε αντιμζτωπθ με τθν τωρινι
και ντροπιαςτικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται το κζατρο των Αχαρνϊν . Όπωσ
γνωρίηετε το ςυγκεκριμζνο κζατρο ςυγκαταλζγεται ςτα ςπουδαιότερα όλθσ τθσ Ελλάδοσ
αφοφ ο διμοσ των Αχαρνϊν ιταν ζνασ από τουσ αρχαιότερουσ και μεγαλφτερουσ ςε όλθ
τθν αττικθ.Επακολουκο είναι λοιπόν να διζκετε ζνα τόςο μεγάλο και ιδιάηον κζατρο ςτο
οποίο παίηονταν παραςτάςεισ ςπουδαίων ςυγγραφζων . Είναι δυνατόν επομζνωσ ζνα
τζτοιο ςτολίδι για τον διμο μασ και γενικά για τθν χωρά μασ να μζνει ςτο παραςκινιο και
να μθν του δίνεται θ ευκαιρία να λάμψει όπωσ του αξίηει; Θα πρζπει, λοιπόν, να
δραςτθριοποιθκείτε ϊςτε να εφαρμόςετε ςτθν πράξθ τθ διαφφλαξθ του πολιτιςμικοφ μασ
πλοφτου που κα επιφζρει πολλά κετικά και κα εξυψϊςει το Μενίδι το οποίο μαςτίηεται
από διάφορα δεινά.
Όπωσ διαπιςτϊνετε είναι ςωςτι θ λιψθ αποφάςεων για τθν βελτίωςθ αυτοφ του
ςθμαντικοφ κεάτρου. Αναλυτικότερα κα ιταν ςωςτό να προςλθφκοφν ειδικοί και
ζμπειροι επιςτιμονεσ όπωσ αρχιτζκτονεσ και αρχαιολόγοι , οι οποίοι κα εργαςτοφν
διαςϊηοντασ και αναπαλαιϊνοντασ το κζατρο , ςυνδυάηοντασ ςτοιχεία από τθν αρχαιότθτα
και τθν ςφγχρονθ εποχι . επίςθσ κα μποροφςε να καλλιεργθκεί μια γόνιμθ ςυνεργαςία με
τα ιδρφματα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και να προωκθκεί θ εκπόνθςθ διπλωματικϊν
εργαςιϊν που κα ςχετίηονται με το αρχαίο κζατρο των Αχαρνϊν και κα προτείνουν
πρωτοποριακοφσ τρόπουσ ανάδειξθσ του. Επιπρόςκετα, αναγκαία τίκεται θ χρθματοδότθςθ
από τθν πολιτεία και τον Διμο των ζργων, αγοράηοντασ ζτςι εξελιγμζνα μθχανιματα και
εργαλεία ςτοχεφοντασ με αυτόν τον τρόπο ςτθν αςφαλι και αποτελεςματικι διεκπεραίωςθ
του ζργου αλλά και τθν λαμεςθ απαλλοτρίωςθ των ιδιοκτθςιϊν που αυτι τθ ςτιγμι θ μθ
ολοκλιρωςι τουσ κακυςτερεί τθν ανάδειξθ του μνθμείου. Συνοψίηοντασ λοιπόν
ςυνειδθτοποιείτε πωσ είναι ςθμαντικι θ ςυμβολι ςασ ϊςτε να λθφκουν μζτρα που
αποτελοφν προχπόκεςθ για τθν ανοικοδόμθςθ του μνθμείου. Τι κα πρζπει όμωσ να γίνει
ζπειτα από τθν διάςωςθ , ϊςτε να μπορεί να ςυντθρθκεί το κζατρο;
Είναι φανερό πωσ μόνο θ διάςωςθ ενόσ ζργου δεν είναι αρκετι για να αναδειχκεί ςωςτά
και να διατθρθκεί ςτο χρόνο, αφοφ εξαιτίασ διαφόρων παραγόντων όπωσ θ όξινθ βροχι ι
άλλα καιρικά φαινόμενα απειλοφν το μνθμείο και του προκαλοφν διάβρωςθ .
Αναλυτικότερα είναι αναγκαίο να προςλθφκοφν ςυντθρθτζσ ,που κα προφυλάςςουν το
μνθμείο από αρνθτικοφσ παράγοντεσ. Ταυτόχρονα, κα πρζπει να κτιςτεί με τθν βοικεια
αρχιτεκτόνων θ κατάλλθλθ καταςκευι που κα διαφυλάςςει το κζατρο από επιβλαβείσ
εξωτερικοφσ παράγοντεσ. Τζλοσ , είναι απαραίτθτθ θ επιμόρφωςθ των κατοίκων για τθν
αξία του κεάτρου μζςω ςεμιναρίων ι ςχολικϊν μακθμάτων αναδεικνφοντασ τθν ςθμαςία
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τουσ και μακαίνοντασ ςτουσ πολίτεσ να ςζβονται και να προςτατεφουν τα μνθμεία τουσ , τα
οποία αποτελοφν ςθμαντικό ςτοιχείο ςφνδεςθσ τουσ με τουσ αρχαίουσ προγόνουσ τουσ. Η
ςυνδρομι ειδικευμζνων κεατρολόγων που κα εργάηονταν ςε όλα τα ςχολζια του διμου
Αχαρνϊν με ςχζδια μακθμάτων προςανατολιςμζνα ςτο αρχαίο κζατρο κα ιταν πολφ
χριςιμθ!
Από τθν μζχρι τϊρα αποδεικτικι διαδικαςία κα ζχετε καταλάβει πωσ ,ωσ μελλοντικοί
φφλακεσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου μασ είναι υποχρζωςι μασ να
αγωνιηόμαςτε για τα αρχαία μασ μνθμεία τα οποία εξωραΐηουν μια περιοχι και
αναπτφςςουν το επίπεδό τθσ και τθν ανάγουν ςε τουριςτικι και πιο επικερδι περιοχι.
Είναι καλό λοιπόν να ςυνδράμουμε όλοι ϊςτε να αναδειχκεί ςωςτά το κζατρο και να
αναγεννθκεί ξανά το ίδιο το Μενίδι προςφζροντα σ πολλζσ εργαςίεσ και μετατρζποντάσ το
ςε πόλο ζλξθσ πολλϊν τουριςτϊν . Όλα αυτά είναι πικανόν να πραγματοποιθκοφν αν
γίνουν οι αναγκαίεσ εργαςίεσ , να διοργανωκοφν δενδροφυτεφςεισ και γενικά να
μεταμορφωκεί το Μενίδι ςε εξαίςια περιβαλλοντικι περιοχι. Επιπλζον κα ιταν καλό να
εκκενωκεί ο δρόμοσ, θ λεωφόροσ Αρχαίου Θεάτρου, και να γίνει πλακόςτρωτοσ
,κυμίηοντασ λίγθ από τθν αίγλθ του αρχαίου διμου. Τζλοσ , απαραίτθτθ είναι θ
ςυνειςφορά διάφορων χορθγϊν που κα διαφθμίςουν αυτόν τον τόπο και κα οργανϊνουν
εκδθλϊςεισ μουςικζσ και κεατρικζσ προςεγγίηοντασ ζτςι κόςμο για να επιςκεφτεί το
κζατρο.
Επιλογικά, το αρχαίο κζατρο φςτερα από τισ διάφορεσ εργαςίεσ και τθν διαφθμιςτικι
προβολι κα γνωρίςει μεγάλθ φιμθ , ανάπτυξθ και κα επιφζρει πολλά κετικά ςτοιχεία,
οικονομικά και πολιτιςμικά, ςτουσ τοπικοφσ κατοίκουσ , δίνοντασ με αυτό τον τρόπο ηωι
ξανά ςτο Μενίδι.Οδθγοφμαςτε εφκολα ςτο ςυμπζραςμα ότι είναι κακικον όλων μασ να
προςτατεφουμε τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά , θ οποία μασ ςυνδζει με τουσ προγόνουσ
μασ και μασ ενκυμίηει το μεγαλείο του τότε κόςμου. Ζτςι και το κζατρο του Μενιδίου
χρειάηεται τθν υποςτιριξι μασ , αλλά και τθν δικι ςασ ,για να ορκοποδιςει ξανά .Αυτι θ
διαμόρφωςθ κα πετφχει αν δραςτθριοποιθκοφν όλοι οι φορείσ και αςχολθκοφν με τθν
διάςωςθ αυτοφ του μνθμείου. Ελπίηω να λάβετε εισ γνϊςθ ςασ τα ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία
και να δράςετε με τον καλφτερο τρόπο , που κα ωφελιςει όλουσ μασ .Εφχομαι να υπάρξει
ουςιαςτικι βελτίωςθ και βοικεια από όλουσ .Επίςθσ , κζλω να πιςτεφω πωσ κα γίνετε
αρωγόσ αυτισ τθσ πρωτοβουλίασ , που κα επιφζρει πολλά κετικά και κα αναηωπυρϊςει τθν
οικονομία και τθν εικόνα όχι μόνο του Μενιδίου αλλά και τθσ ίδιασ τθσ πολφπακθσ Αττικισ.
Με εκτίμθςθ ,
Αριςτζα Αλεξανδράκθ, μακιτρια τθσ Α1 Τάξθσ του 3ου ΓΕΛ Αχαρνϊν, Σχολικό ζτοσ 20162017
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