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ΕΤΙΚΕΤΕΣ:AΠOΓPAΦEΣ
Ενας πολίτης είχε κάποτε επισκεφθεί δημόσια υπηρεσία και ρωτήθηκε από τον
υπάλληλο, ο οποίος συμπλήρωνε τα χαρτιά, πού μένει. «Στην Κοζάνη», απάντησε ο
πολίτης. «Σε όοοολη την Κοζάνη;» αναρωτήθηκε ο υπάλληλος. Κατά τον ίδιο τρόπο
δεν ήταν όλη η Μακρόνησος τόπος μαρτυρίου. Ηταν κάποια στρατόπεδα στη δυτική
πλευρά της νήσου, τα οποία τώρα ρημάζουν από έλλειψη χρημάτων που θα
χρηματοδοτούσαν τις αναστηλώσεις. Εχει δίκιο λοιπόν ο δήμαρχος Κέας Ιωάννης
Ευαγγέλου, ο οποίος διαμαρτύρεται για την απαγόρευση εγκατάστασης αιολικού
πάρκου στο νησί, από το υπουργείο Πολιτισμού. «Πριν από μερικά χρόνια είχε γίνει
μια προμελέτη για τη δημιουργία αιολικού πάρκου, το οποίο θα χρηματοδοτούσε τη
συντήρηση και ανάδειξη των μνημείων, τόσο των διατηρητέων όσο και των αρχαίων
ευρημάτων, αλλά και των αναγκαίων υποδομών ώστε να γίνουν επισκέψιμα», είπε
στον συνάδελφο Γιώργο Λιάλιο («Καθημερινή» 19.3.2019). «Αν το ΥΠΠΟ κρίνει ότι
δεν πρέπει να γίνει αιολικό πάρκο, ας μας βρει τρόπους να χρηματοδοτήσουμε τη
συντήρηση των μνημείων».
Την απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων υπερασπίστηκε και η
«Αυγή» με δημοσίευμα που είχε τίτλο «“Νησί της ανεμογεννήτριας” θέλει η Μιράντα
Ξαφά να μετατραπεί η μαρτυρική Μακρόνησος, το Νταχάου της Ελλάδας»
(21.3.2019) .Βεβαίως η κ. Ξαφά δεν έχει καμιά σχέση με το εγχείρημα και απλώς
διαφώνησε με την απόφαση. Αλλά η εφημερίδα τη βάφτισε «σύμβουλο του κ.
Μητσοτάκη», για να ’χουμε να λέμε...
Η διατήρηση της μνήμης είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά η συντήρηση των
μνημείων κοστίζει πολύ. Εξάλλου δεν συντηρήθηκε ολόκληρη η περιοχή του
Χαϊδαρίου επειδή εκεί υπήρξε τόπος εκτέλεσης των κρατουμένων από τους ναζί,
αλλά ούτε και ολόκληρο το Μόναχο διότι γειτνιάζει με το Νταχάου. Η συντηρητική
λογική της «Προόδου» είναι μην πειράξετε τίποτε, αφήστε τα πάντα να ρημάξουν.
Η Ελλάδα έχει πολλή Ιστορία –αρχαία, μεσαιωνική, νεότερη, νεότατη– την οποία δεν
μπορεί να διαχειριστεί, με αποτέλεσμα να χάνουμε από τη φθορά του χρόνου πολλά
μνημεία που θα έπρεπε να διατηρηθούν. Αν ισχύει το σκεπτικό του Κεντρικού
Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων ότι οι ανεμογεννήτριες στη Μακρόνησο
«αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του ιστορικού τόπου και δεν συνάδουν με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του», όλοι πρέπει να μεταναστεύσουμε. Αφενός τα σπίτια μας
πιθανότατα γειτνιάζουν σε κάποιον τόπο ηρωισμού ή μαρτυρίου και σίγουρα
αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του. Αφετέρου κάπου πρέπει να παράγουμε κάτι για να
μπορούμε να ζούμε. Ή έστω να πληρώνουμε τους μισθούς εκείνων που
χαρακτηρίζουν «όοοοολη την Ελλάδα» έναν απέραντο τόπο ιστορικής μνήμης...

