Σεβαζηή θ. Υπνπξγέ Πνιηηηζκνύ ηεο Διιάδαο,
Ωο κειινληηθόο αθαδεκατθόο πνιίηεο ζα ήζεια λα ζαο γλσζηνπνηήζσ
αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ζθέςεηο κνπ πνπ αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ
Διιήλσλ πνιηηώλ.
Απηή ε επηζηνιή έρεη σο ζέκα ηελ απνθάιπςε ελόο κεγάινπ
ηκήκαηνο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ησλ Αραξλώλ θαη παξάιιεια ηελ παύζε
ησλ εξγαζηώλ.Δπέιεμα λα απεπζπλζώ ζε εζάο, θαζώο είζηε ε
ζεκαηνθύιαθαο ηνπ θξάηνπο θαη έλα άηνκν ππεύζπλν γηα ηελ πξνβνιή
ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ.
Τν αξραίν ζέαηξν ησλ Αραξλώλ απνθαιύθζεθε ην 2007 θαη απνηειεί
εύξεκα δηεζλνύο ζεκαζίαο αιιά θαη ζπνπδαίν ηεθκήξην ηνπ ηζηνξηθνύ
παξειζόληνο ηεο πόιεο καο.Η νινθιεξσηηθή απνθάιπςή ηνπ θαη ε
αμηνπνίεζε ηνπ ζεάηξνπ ζα ζπκβάιινπλ πνιιαπιά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ
δήκνπ θαη ζα δώζνπλ άθζνλν πιηθό ζηελ ηζηνξηθή θαη αξραηνινγηθή
επηζηήκε.
Θεσξώ πσο όια ηα κλεκεία είλαη εζληθή πεξηνπζία ελόο ιανύ θαη
καο ππελζπκίδνπλ πνηνη είκαζηε θαη από πνπ πξνεξρόκαζηε. Δίλαη
επζύλε ηνπ θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο λα θέξεη ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε
ηα πνιηηηζηηθά επηηεύγκαηα ηνπ ηόπνπ ηνπ. Οη καζεηέο ζα θαηαλνήζνπλ
πσο όια απηά ηα κλεκεία αληαλαθινύλ ηελ ηδενινγία, ηελ νηθνλνκηθή
θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζαλ ηελ επνρή πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ. Έηζη νη καζεηέο ζα κάζνπλ λα εθηηκνύλ ηελ αμία ησλ
κλεκείσλ θαη λα απνιακβάλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο. Θα είλαη ζε ζέζε λα
ζπγθξνηήζνπλ νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηελ έλλνηα ηεο ηζηνξηθήο
εμέιημεο θαη αιιαγήο.
Γπζηπρώο, όια απηά ηα ρξόληα νη πξνζπάζεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο λα κεηαδώζεη ηε ζεκαζία ησλ κλεκείσλ γεληθά είλαη
αλεπαξθείο γηαηί δελ είλαη βησκαηηθή. Οη επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνύο
ρώξνπο είλαη ειάρηζηεο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ ιηγνζηό.Έηζη ηα
άηνκα εθδειώλνπλ αδηαθνξία γηα ην ηζηνξηθό παξειζόλ κε απνηέιεζκα
ηελ άγλνηα γηα ηνλ πλεπκαηηθό πινύην ηεο ρώξαο, ελώ ηαπηόρξνλα ε
ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρεη απνπιαλήζεη όινπο καο.Τέινο, ε
γλσξηκία κε ηνλ αξραηνινγηθό πινύην είλα θαζαξά ηππηθή κηαο θαη
ππάξρεη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ηόζν από ηελ νηθνγέλεηα όζν θαη από ην
ζρνιείν.

Βέβαηα πνηέ δελ είλαη αξγά γηα λα βειηησζεί απηή ε ζιηβεξή
πξαγκαηηθόηεηα.Τν αξραίν ζέαηξν ησλ Αραξλώλ κπνξεί λα θέξεη ηελ
αλαηξνπή αλ γίλεη ε ζσζηή παξνπζίαζε ηνπ ζε ειιεληθά θαη δηεζλή
κέζα ελεκέξσζεο. Αλ αλαδσππξώζεη ηελ θιόγα ηνπ ιακπξνύ θαη
ζηέξενπ παξειζόληνο πνπ μέξεη λα δηαθξίλεηαη κε ηελ πξσηνηππία ηνπ
θαη ηνλ δπλακηζκό ηνπ θαη ζπλδέζεη ηελ Διιάδα ηνπ παξειζόληνο κε ην
κίδεξν παξόλ θαη δεκηνπξγήζεη ειπίδεο θαη νξάκαηα.
Γλσξίδσ πσο ε επέθηαζε ηεο αξραηνινγηθήο αλαζθαθήο θαη νη
ππνρξεσηηθέο απαιινηξηώζεηο ζα δπζθόιεπε ηνπο πνιίηεο γηα θαηξό
όπσο θαη ε έιιεηςε πόξσλ από ηελ πιεπξά ηνπ ππνπξγείνπ ζαο. Όκσο ηα
νθέιε αμηαθά, ηζηνξηθά, εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά είλαη αλππνιόγηζηα
θαη δελ πξέπεη λα ηα παξαθάκςεηε.
Έρεη έξζεη ε ώξα ε εθπαίδεπζε λα πηνζεηήζεη κηα δηαθνξεηηθή
λννηξνπία θαη ζηάζε κε κηα δηα βίνπ παηδεία ε νπνία ζα μεθηλά από ην
ζρνιείν θαη ζα ζπλερίδεηαη σο ηα γεξάκαηα κε αθνξκή ηελ απνθάιπςε
ησλ αραξλατθώλ κλεκείσλ.Αιισζηε όια ηα κλεκεία απνηεινύλ
αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ρώξαο καο θαη
πξέπεη όια λ’ αμηνπνηεζνύλ ώζηε λα έρνπκε κηα πιήξε εηθόλα γηα ην
παξειζόλ ηεο ρώξαο καοθαη λα δεκηνπξγήζνπκε γεξέο βάζεηο γηα ηε
κεηάδνζε ηησλ γλώζεσλ θαη ησλ παξαδόζεσλ ζηηο θαηλνύξηεο γεληέο.
Διπίδσ ε επηζηνιή κνπ λα ζαο επηζήκαλε ηελ αλαγθαηόηεηα
αμηνπνίεζεο ησλ κλεκείσλ θαη ηελ πξνζσπηθή ζαο κέξηκλα γηα ηελ
εθπαηδεπηηθή θαη πνιηηηθή ηνπ ππνπξγείνπ ζε εζληθό θαη επξσπατθό
επίπεδν.
Με εθηίκεζε
Γεκήηξηνο Σπξηώηεο, καζεηήο ηεο Α’ Τάμεο ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ Αραξλώλ

