Από ανακοίνωση στον τοπικό τύπο της 15ης Φεβρουαρίου 2021

Κάποιοι προσπαθούν ανεπιτυχώς να παραχαράξουν την αλήθεια
Αγαπητοί συντοπίτες , φίλες και φίλοι,
Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε να εκτυλίσσεται ένα σενάριο
επιστημονικής φαντασίας σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να
ονοματοθετήσει έναν κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου
Βενιζέλου και Βασιλέως Παύλου στη Ραφήνα.
Η διευρυμένη πλειοψηφίας απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αποδώσει
τιμή στη μεγάλη προσωπικότητα της νεότερης Ελληνικής ιστορίας και επί επτά
φορές Πρωθυπουργού της χώρας Ελευθέριου Βενιζέλου, συνάδει απόλυτα με τον
πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας και της χώρας μας.
Κάποιοι –δυστυχώς γνωστοί- σε όλους μας, προσπαθούν ανεπιτυχώς να
παραχαράξουν την αλήθεια και να αποδώσουν μικροπολιτικά κίνητρα στην
απόφαση αυτή ξεχνώντας ότι αυτή έτυχε αποδοχής πέραν της διοικήσεως του
Δήμου και από άλλες παρατάξεις.
Το σημαντικότερο όμως στοιχείο των ανακριβών αναφορών σχετικά με την
ονοματοθεσία του χώρου αποτελεί ανακρίβεια ότι δήθεν, τον χώρο, τον είχε
ανασκάψει σε προγενέστερο χρόνο η αείμνηστη μορφή του Δημήτρη Θεοχάρη.
Η πραγματικότητα είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος πρώτο ανασκάφθηκε σήμερα,
οι δε αρχαιότητες της εποχής του μεσοχαλκού και των μυκηναϊκών χρόνων, πρώτη
φορά ήρθαν στο φως του ήλιου από την αρχαιολογική σκαπάνη των σύγχρονων
αρχαιολόγων της Εφορίας αρχαιοτήτων και ουδεμία σχέση έχουν με την
αρχαιολογική σκαπάνη του μεγάλου αρχαιολόγου Δημήτρη Θεοχάρη, του οποίου
τα επιτεύγματα είναι κατατεθειμένα στην αρχαιολογική υπηρεσία για όποιον
ενδιαφέρεται.
Ο Δημήτρης Θεοχάρης προφανώς πρέπει να τιμηθεί για το μεγάλο έργο του, σε
κατάλληλο χώρο που συνδέεται με το δικό του έργο και όχι έργο άλλων.
Η προσπάθεια υποβάθμισης της ιστορικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη και η ανάδειξη της αλήθειας αποτελεί
καθήκον και υποχρέωση του Συλλόγου Κρητών Ραφήνας – Πικερμίου, για την
προάσπιση της τιμής, όχι μόνο ενός συμπατριώτη μας που δόξασε τη χώρα, αλλά
μιας παγκόσμιας αναγνωρισμένης προσωπικότητας που τυγχάνει καθολικής
αποδοχής.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Κρητών Ραφήνας

