Καλησπέρα σας,
Ονομάζομαι Βιντζηλαίος Κίμωνας και είμαι μαθητής στην Β' Λυκείου του Μουσικού
Λυκείου Παλλήνης.
Σήμερα, επισκεφθήκαμε με την τάξη μου το Κέντρο Επισκεπτών του Κέντρου
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρακολουθήσαμε τη μικρού μήκους ταινία που
δημιουργήσατε για την παρουσίαση του Κέντρου Πολιτισμού, είδαμε την μακέτα και
μάθαμε γενικά για το έργο αυτό.
Σας γράφω αυτό το email επειδή νιώθω την ανάγκη και την υποχρέωση να
συγχαρώ το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για αυτή την προσφορά του, να σας πω ότι
συγκινήθηκα από όλα αυτά που άκουσα και είδα. Πολλά νέα παιδιά βιώνοντας αυτή τη
κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την χώρα τους
για να σπουδάσουν έξω και έπειτα να ζήσουν στο εξωτερικό πιστεύοντας πως θα είναι
καλύτερα εκεί. Πολλά νέα παιδιά νιώθουν παρατημένα από το κράτος, η παιδεία είναι
φθαρμένη, ο πολιτισμός μας κινδυνεύει, το ίδιο και εμείς, οι νέες γενιές. Μιλώ και για
εμάς τους μουσικούς, για εμάς τους χορευτές, για εμάς τους ζωγράφους και γενικά για
τους καλλιτέχνες που ψάχνουν απογοητευμένοι κάποια ευκαιρία για σπουδές στο
εξωτερικό.
Με το έργο αυτό όμως, δίνεται ελπίδες στις νέες γενιές, δίνετε ευκαιρίες, χαρά,
ανακούφιση στις νέες γενιές. Όταν έφυγα από το Κέντρο Επισκεπτών ένιωθα άλλος
άνθρωπος, ένιωσα πως ακόμα υπάρχουν ελπίδες, πως δεν μας ξεχάσανε όλοι. Είναι ένα
παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι, ένα παράδειγμα που πρέπει να βλέπουμε
εμείς, οι νέες γενιές, και να αρχίσουμε να πιστεύουμε πως μπορούμε να ζήσουμε στην
Ελλάδα αξιοπρεπώς και να την κάνουμε καλύτερη, καλύτερη και από τον ίδιο της τον
εαυτό.
Εγώ και οι συμμαθητές μου περιμένουμε με αγωνία την πρώτη συναυλία στην
νέα Λυρική Σκηνή, την ορχήστρα που θα γεμίσει πρώτη τον χώρο με μουσική, το πρώτο
βιβλίο που θα βγάλουμε από τα ράφια της βιβλιοθήκης και θα το ξεφυλλίσουμε, την
πρώτη μας βόλτα στο πάρκο, στην αγορά. Όταν γίνουν όλα αυτά η Αθήνα για εμάς, για
εμένα, θα έχει αλλάξει πια.
Ευχόμαστε οι Έλληνες να καταλάβουν τι δώρο πρόκειται να λάβουν, αυτό το πολύτιμο
και ανεκτίμητο δώρο, όχι από την χρηματική του αξία αλλά πιο πολύ από την
πολιτιστική του αξία, εύχομαι να έχει την αντιμετώπιση που του αξίζει.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσφορά σας αυτή.
Εύχομαι να ολοκληρωθεί με επιτυχία όλο το Κέντρο Πολιτισμού.

