Η διαχείριση των μνημείων της
ιστορίας και του πολιτισμού από
την ίδια την κοινωνία
Σχετικά με το θέμα αυτό έγιναν δύο
συναντήσεις μία με τον καθηγητή
ανθρωπολογίας José Rubén Orante
s García, ο οποίος είχε καλέσει
το Μάκη Σταύρου στο Πανεπιστήμιο,
όσο
και
με
την
καθηγήτρια
ιστορίας Patricia Gutieres, και μια κεντρική εκδήλωση που διήρκεσε τέσσερις ώρες,
με μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου. Τόσο οι καθηγητές
όσο και οι φοιτητές είχαν μελετήσει την εισήγηση για το θέμα, που είχε σταλεί πριν
από ένα μήνα και οι συζητήσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες
Στην κεντρική εκδήλωση το άνοιγμα έκανε ο καθηγητής José Rubén, ο
οποίος ανάμεσα στα άλλα τόνισε ότι σαν πανεπιστήμιο καλέσαμε εδώ τον κύριο
Σταύρου, γνωρίζοντας την εισήγηση για τα ιστορικά μνημεία από συναγωνιστές και
συναγωνίστριες από το Μεξικό που συμμετείχαν στην 6 η Διεθνή Συνάντηση για την
Οικονομία των Εργαζομένων που έγινε τον περασμένο Αύγουστο στο Μπουένος
Άϊρες. Η εισήγηση είναι πραγματικά πρωτότυπη τόσο στο θεωρητικό της μέρος, όσο
και στην πρόταση για τον τρόπο αυτοοργάνωσης των πολιτών, για τα ιστορικά
μνημεία. Παρόμοια προβλήματα εκποίησης και εμπορευματοποίησης μνημείων της
ιστορίας και του πολιτισμού έχουμε και εμείς εδώ, τόσο στην περιοχή του Σαν
Κριστόμπαλ και των Τσιάπας, όσο και στο Μεξικό γενικότερα. Η εμπειρία λοιπόν της
Σύμπραξης για τα ιστορικά μνημεία και της Εναλλακτικής Δράσης είναι για εμάς
πολύτιμη και για το λόγο αυτό καλέσαμε εδώ τον κύριο Μάκη Σταύρου.
Ο Μάκης Σταύρου, έκανε παρουσίαση της εισήγησης του, την οποία είχαν διαβάσει
οι παρευρισκόμενοι/ες, επικεντρώνοντας στην ανάγκη να παρέμβει η κοινωνία
οργανωμένα, όχι μόνο για να προστατέψει αλλά και να διαχειρισθεί τα μνημεία της
ιστορίας και του πολιτισμού, τα οποία σήμερα κινδυνεύουν είτε να εκποιηθούν από
το κράτος σε ιδιωτικές εταιρείες για κερδοσκοπική εκμετάλλευση, είτε κινδυνεύουν να
καταστραφούν από καταστροφικές επενδύσεις (εξορύξεις, φράγματα, τουριστικές
υποδομές κ.ά) που γίνονται με άδεια και υποστήριξη του κράτους. Στο σημείο αυτό
ανέφερε παραδείγματα καταστροφής και υποβάθμισης ιστορικών μνημείων τόσο από
την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες. Είναι φανερό κατέληξε, ότι κράτος και ιδιώτες
συμπλέκονται και διαπλέκονται και για την εκποίηση των ιστορικών μνημείων. Είναι
ανάγκη λοιπόν η κοινωνία να παρέμβει άμεσα και οργανωμένα για την προστασία και
διαχείρισή τους. Ανέφερε σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτοοργάνωσης των
πολιτών την Σύμπραξη για τα ιστορικά μνημεία, που λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο
στα πλαίσια της Συμμαχίας για τα Κοινά, όπου συμμετέχει και η Εναλλακτική Δράση.
Μετά
από
την
εισήγηση
έκανε
παρέμβαση
η
καθηγήτρια
ιστορίας Patricia Gutieres, η οποία ανάμεσα στα άλλα δήλωσε: προσωπικά είμαι
ενθουσιασμένη με την εισήγηση, τη διάβασα πολλές φορές και θα ζητήσω από τον
κύριο Σταύρου την άδεια να τη μοιράσουμε σε όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες της
ιστορίας στο Πανεπιστήμιο μας. Δίνει τροφή για σκέψεις και προβληματισμούς που
εδώ στο Μεξικό δεν έχουν ξαναακουσθεί. Και κυρίως προσφέρει ένα πρότυπο
αυτοοργάνωσης των πολιτών, που είναι ανάγκη και στη χώρα μας να αξιοποιήσουμε,
γιατί πολλά μνημεία μας κινδυνεύουν. Έχω ήδη συζητήσει με τον κύριο Σταύρου και
είναι πρόθυμος τόσο ο ίδιος όσο και η Σύμπραξη για τα ιστορικά Μνημεία να μας
βοηθήσουν με την εμπειρία τους
Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που είχαν μελετήσει την
εισήγηση και έκαναν όλοι και όλες πού ενδιαφέρουσες σκέψεις και προτάσεις.
(Ολόκληρη η εκδήλωση έχει βιντεοσκοποηθεί και βασικά κομμάτια της (γιατί όλη είναι
πολύ μεγάλη) θα μεταφρασθούν και θα δημοσιοποιηθούν)

Μετά από το τέλος της συζήτησης ο καθηγητής José Rubén, προσέφερε στον Μάκη
Σταύρου, εκ μέρους του Πανεπιστημίου της Τσιάπας, τιμητικό έπαινο πιστοποίησης
της παρουσίας του στο Πανεπιστήμιο τονίζοντας: Εκ μέρους του Πανεπιστημίου
θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σταύρου, που μας έκανε την τιμή και ήλθε κοντά μας,
όπως και τα κινήματα της Σύμπραξης για τα ιστορικά μνημεία και της Εναλλακτικής
Δράσης που εκπροσωπεί. Θέλω να πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα συνεχισθεί και
αυτό, όπως έχουμε συζητήσει με τον κύριο Σταύρου είναι κοινή επιθυμία

