
29 Aπριλίου 2011 
Εκδήλωςη βράβευςησ των εκθζςεων «Αρχαίο θζατρο Αχαρνών, χθεσ και ςήμερα» από το 

Δήμο Αχαρνών και το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ 
Ομιλήτρια το μζλοσ του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ 

Μαργαρίτα Κλαδιά, Ιςτορικόσ- Αρχαιολόγοσ 
 

Όταν πριν κάποιουσ μινεσ με πλθροφόρθςαν για τθ δθμιουργία μιασ μθ κερδοςκοπικισ 
εταιρείασ από τθν κυρία Μαρία Μίχα και άλλων ςυμπολιτϊν μασ, με ςτόχο τθν προςταςία και 
ανάδειξθ του αρχαίου κεάτρου Αχαρνϊν, θ ικανοποίθςι μου ιταν μεγάλθ. Επιτζλουσ ξεκινοφςε 
μια κίνθςθ ουςιαςτικι και  οργανωμζνθ για ζνα μνθμείο μοναδικό για τον τόπο μασ. Και 
μάλιςτα θ ικανοποίθςι μου ζγινε ακόμα μεγαλφτερθ, όταν το ΕΠΙΣΚΘΝΙΟΝ εντάχκθκε και 
αποτζλεςε μζλοσ του ΔΙΑΗΩΜΑΤΟΣ. Μιασ κίνθςθσ για τθν προςταςία και ανάδειξθ των αρχαίων 
κεάτρων τθσ επικράτειασ.  

Θ αποκάλυψθ του αρχαίου κεάτρου Αχαρνϊν, τθν φπαρξθ του οποίου γνωρίηαμε μζςα από 
τισ πθγζσ, γζμιςε με ενκουςιαςμό όχι μόνο τουσ αρχαιολόγουσ, αλλά και όλουσ όςοι αγαποφν 
τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό τθσ Ελλάδασ. Επιτζλουσ είδαμε δια ηϊςθσ τον χϊρο που 
αποτελοφςε το κζντρο διάπλαςθσ χρθςτϊν πολιτϊν των Αχαρνϊν, τον χϊρο που διδάχτθκαν 
τραγωδίεσ και κωμωδίεσ και φυςικά όλοι ςκεφτόμαςτε και προςπακοφμε να αναπαραςτιςουμε 
με τθ φανταςία μασ τθ ςτιγμι που οι Αχαρνισ του Αριςτοφάνθ κα πζραςαν κι από εδϊ. 

Σκεφτόμαςτε ότι ςε αυτι τθ γωνία τθσ Αττικισ γθσ, που τόςο ζχει τιμθκεί μζςα από ιςχυρζσ 
προςωπικότθτεσ και γεγονότα κατά τθ διάρκεια των αιϊνων, δίνεται επιτζλουσ θ ευκαιρία να 
αποδείξει ότι ο πολιτιςμόσ είναι ζνα από τα ςτοιχεία που τθν αναδεικνφουν και τθν κάνουν 
γνωςτι ςτο πανελλινιο και όχι μόνο. Κςωσ γι’ αυτό είναι τόςο ςθμαντικι θ ανάδειξθ του 
αρχαίου κεάτρου. Γιατί ο διμοσ των Αχαρνϊν μπορεί να δράξει τθν ευκαιρία και να ςυνδεκεί 
ςτενά με το παρελκόν του. Να διδάξει και πάλι πολιτιςμό και αγάπθ για τθν παιδεία και τον 
άνκρωπο.  

Αυτό ιταν το κίνθτρο και για τθν ιδζα μασ, ϊςτε να κεςμοκετιςουμε ζναν διαγωνιςμό 
ζκκεςθσ. Ο λαόσ μασ είναι ίςωσ ο μοναδικόσ παγκοςμίωσ που δείχνει τζτοιο πάκοσ για τθν τζχνθ 
του λόγου, τθν ανάλυςθ, τθν απόδειξθ. Καλζςαμε, λοιπόν, τουσ μακθτζσ των λυκείων και 
γυμναςίων του διμου μασ να γράψουν τισ ςκζψεισ τουσ και τα οράματά τουσ για το μνθμείο 
αυτό του πολιτιςμοφ. Άλλωςτε ποιοσ άλλοσ είναι καταλλθλότεροσ από τουσ νζουσ που βλζπουν 
καλφτερα και ουςιαςτικότερα το μζλλον μζςα από τθν ελπίδα και τθν αιςιοδοξία; Θελιςαμε 
ζτςι όχι μόνο να «κλζψουμε» όμορφεσ ιδζεσ από τουσ νζουσ μασ, αλλά και να τουσ 
ευαιςκθτοποιιςουμε ζτι περιςςότερο ςτθν προςπάκεια που οφείλουμε όλοι να καταβάλουμε 
γι’ αυτι τθν τόςο ςπουδαία αποκάλυψθ. Πζραν τοφτου δεν νομίηω, να υπάρχει κάποιοσ 
κάτοικοσ του διμου μασ που να μθν πιςτεφει ςτθ ςπουδαιότθτα αυτοφ του μνθμείου, του 
ςεβαςμοφ που οφείλουμε να του δείξουμε και τθσ προςπάκειασ που χρειάηεται να καταβλθκεί 
από όλουσ για τθν προςταςία και τθν ανάδειξι του. 

Οι εκκζςεισ που παραδόκθκαν, αν και δεν ιταν πάρα πολλζσ, ιταν όμωσ εξαιρετικζσ ςτισ 
ιδζεσ και ςτισ ςκζψεισ που κάνουν παιδιά 14, 15 16 ετϊν. Ο αναγνϊςτθσ των εκκζςεων 
αιςκάνεται περθφάνια, όταν ςυνειδθτοποιεί ότι οι νζοι ςυνεχίηουν να ζχουν άποψθ ουςιαςτικι 
ςυνδυαςμζνθ με οράματα και ιδζεσ που είναι ικανζσ να δθμιουργιςουν ζνα ελπιδοφόρο 
μζλλον.  

Σασ διαβάηω ζνα μικρό απόςπαςμα από τισ βραβευμζνεσ εκκζςεισ, για να καταλάβετε τι 
εννοϊ: 

«Αυτό το κζατρο είναι ςαν «φλζβα χρυςοφ» για το διμο μασ. Συγκεκριμζνα μπορεί να 
επιφζρει πολλά οφζλθ οικονομικά και πολιτιςμικά. Με τθ ςωςτι διαχείριςθ των οικονομικϊν 
πόρων κα πραγματοποιοφνται οι εκδθλϊςεισ που προείπαμε και κα ειςπράττει ο διμοσ μασ 
ζςοδα που κα καλφπτουν τισ ανάγκεσ του κεάτρου αλλά γενικότερα και του υπόλοιπου διμου. 
Θ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ κα επιφζρει επαγγελματικι αποκατάςταςθ ςτουσ 



άνεργουσ δθμότεσ. Επίςθσ μπορεί να αναπτυχκεί πολιτιςμικά με τθ διοργάνωςθ επιςκζψεων 
εκπαιδευτικϊν από τοπικά και όχι μόνο ςχολεία. Ζτςι τα παιδιά κα μποροφν να εκπαιδεφονται 
και μζςω δραςτθριοτιτων ενόσ μουςείου που κα δθμιουργθκεί να περνοφν ευχάριςτα τθν ϊρα 
τουσ. Με αυτό το τρόπο κα ελκφονται κι άλλα άτομα όπωσ είναι οι τουρίςτεσ από το εξωτερικό. 
Ακόμα ο διμοσ μασ κα αναβακμιςτεί ςε κοινωνικό επίπεδο και κα κερδίςει το ςεβαςμό του 
περιςςότερου κόςμου».   

 
Θ  κετικι ανταπόκριςθ όλων για τθν κίνθςι μασ αυτι, μασ κάνει να πιςτεφουμε ότι του 

χρόνου κα ζχουμε ακόμα μεγαλφτερθ ςυμμετοχι και ότι ο διμοσ μζςω του δθμάρχου και των 
αντιδθμάρχων παιδείασ κα ςυνεχίςει να μασ ςτθρίηει και να επικροτεί τισ προςπάκειζσ μασ 
ϊςτε κυρίωσ οι νζοι να ςυμπράξουν ςε ό,τι ζχει ςχζςθ με το αρχαίο κζατρο.  


