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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε τησ Δημοκρατύασ,
Ωσ πρόεδροσ του δεκαπενταμελούσ του 3ου ΕΠΑΛ Αχαρνών, αποφϊςιςα να ςασ
ςτεύλω την παρούςα επιςτολό, που ςκοπόσ τησ εύναι η υποβολό προτϊςεων με
ςτόχο την αναςτόλωςη και την ανϊδειξη ενόσ ςημαντικότατου ευρόματοσ τησ
πόλησ των Αχαρνών του αρχαύου θεϊτρου.
Εύναι γεγονόσ ότι οι ώροι θϋαςησ και ακρόαςησ που δημιούργηςε η ελληνικό
αρχαιότητα αποτελούν για πολλούσ λόγουσ μια από τισ πιο ςημαντικϋσ ομϊδεσ
μνημεύων τησ πολιτιςμικόσ κληρονομιϊσ τησ χώρασ μασ. Πρώτα απ’ όλα γιατύ οι
χώροι αυτού ωσ τόποι μαζικόσ ςυγκϋντρωςησ για θρηςκευτικούσ, πολιτικούσ και
ψυχαγωγικούσ ςκοπούσ εκφρϊζουν τη δημοκρατικό αντύληψη για τη ζωό και
την ϋντονη αύςθηςη κοινότητασ που χαρακτόριζε τον αρχαύο βύο. Επύςησ, οι
ςυγκεκριμϋνοι χώροι ϋχουν ιδιαύτερη ςημαςύα καθώσ εκεύ αναπτύχθηκε το
ψυχαγωγικό θϋαμα, με την κυριολεκτικό ϋννοια τησ ψυχαγωγύασ, τησ αγωγόσ
τησ ανθρώπινησ ψυχόσ. Και γι’ αυτό αποτελούν από τα ςημαντικότερα
κοινωνικϊ πολιτιςμικϊ αγαθϊ. Μϋςα, λοιπόν, από αυτούσ τουσ χώρουσ θϋαςησ,
όπωσ εύναι και το αρχαύο θϋατρο των Αχαρνών, αςκεύται ςτη ςύγχρονη κοινωνύα
αλλϊ και ςτη ςύγχρονη καλλιτεχνικό δημιουργύα μια ιδιαύτερη πρόκληςη
επαφόσ του παρόντοσ με το παρελθόν επειδό προςφϋρονται για την ύδια
λειτουργύα που ςχεδιϊςτηκαν.
Το αρχαύο θϋατρο των Αχαρνών, λοιπόν, και η αποκϊλυψη του εύναι ουςιώδη για
την κατανόηςη τησ οργϊνωςησ του αρχαύου δόμου, καθώσ και η εύρεςη του ςτη
ςυγκεκριμϋνη θϋςη δηλώνει και το πολιτικό του κϋντρο. Εύναι ϋνα μνημεύο που
οφεύλει η πολιτεύα να αναδεύξει και αυτό θα μπορούςε ν’ αρχύςει ςϋρνοντασ τουσ
μαθητϋσ του δόμου, αλλϊ και ϊλλων δόμων από όλη την Ελλϊδα ςε επαφό μαζύ
του. Η ϊμεςη επαφό των μαθητών με το αρχαύο θϋατρο θα τουσ βοηθόςει να
αντιληφθούν καλύτερα την αρχιτεκτονικό και τον διϊκοςμό του, πρϊγματα που
αντανακλούν την ιδεολογύα, την οικονομικό και κοινωνικό κατϊςταςη, καθώσ
και το πολύτευμα που επικρατούςε την εποχό δημιουργύασ του. Όταν, λοιπόν, οι
μαθητϋσ επιςκϋπτονται το αρχαύο θϋατρο των Αχαρνών, θα εκτιμόςουν την αξύα
του, διότι θα απολαύςουν το περιβϊλλον μϋςα ςτο οπούο βρύςκεται και
επομϋνωσ θα νιώςουν την ανϊγκη να το ςεβαςτούν, να το προβϊλλουν και να το
προςτατϋψουν.
Επιπλϋον, το αρχαύο θϋατρο θα πρϋπει να εύναι πόλοσ ϋλξησ για όλουσ κι όχι ν’
αποτελεύ μια υποχρεωτικό εκπαιδευτικό εκδρομό. Λόγω, όμωσ, τησ ελλιπούσ
ενημϋρωςησ του κοινού, τησ διακοπόσ των απαλλοτριώςεων και των
γραφειοκρατικών κωλυμϊτων παύει να υφύςταται ϋντονη επιςκεψιμότητα,
διότι το ενδιαφϋρον του κοινού ςτρϋφεται ςε ϊλλα μνημεύα, ςυνόθωσ
καλοδιατηρημϋνου που ύςωσ δεν ϋχουν και την ύδια πολιτιςτικό βαρύτητα.
Οφεύλει, ϋτςι, η πολιτεύα μϋςω των υπηρεςιών του ΥΠ.ΠΟ. ςε ςυνεργαςύα με το

δημοτικού ςυμβούλιο να προβούν ςε μϋτρα απαλλοτρύωςησ ακινότων για την
επϋκταςη τησ αναςκαφόσ και υλικοτεχνικόσ υποςτόριξησ ώςτε το αρχαύο
θϋατρο να αποκτόςει ξανϊ ζωό και να χρηςιμοποιηθεύ για την πολιτιςτικό
ανϊταςη του κοινού, την προβολό τησ ιςτορύασ του δόμου μασ και την βελτύωςη
τησ ποιότητασ ζωόσ των κατούκων τησ.
Συγκεφαλαιώνοντασ, αποτελεύ αδόριτη ανϊγκη να ςυνειδητοποιόςουμε την
καθοριςτικό ςυμβολό του αρχαύου θεϊτρου των Αχαρνών ςτην πολιτιςτικό
κληρονομιϊ τησ Ελλϊδασ. Οφεύλουμε ϋτςι να το προςτατεύςουμε και να το
αναδεύξουμε ςε ϋνα χαρακτηριςτικό λαμπρό μνημεύο του τόπου μασ, καθώσ
αποτελεύ εύρημα διπλόσ ςημαςύασ.
Με εκτύμηςη
Σπυριδούλα Τςιϊτα , μαθότρια τησ Γ’ Τϊξησ του 3ου ΕΠΑΛ Αχαρνών

