Αμηόηηκε Κπξία Τπνπξγέ Πνιηηηζκνύ,
Ολνκάδνκαη Γεσξγαθνπνύινπ Καηεξίλα θαη είκαη καζήηξηα ηεο Α’ Λπθείνπ ζην
Γεληθό Λύθεην Αραξλώλ. Απνθάζηζα λα ζαο γξάςσ απηή ηελ επηζηνιή γηα λα ζαο
παξνπζηάζσ έλα πξόβιεκα ηεο πεξηνρήο κνπ ζρεηηθά κε ην αξραίν ζέαηξν Αραξλώλ
πνπ πξόζθαηα ήξζε ζην θσο ηνλ αλαζθαθώλ.
Δπζηπρώο έρεη απνθαιπθζεί κόλν έλα πνιύ κηθξό ηκήκα ηνπ γηαηί ην ππόινηπν
βξίζθεηαη θάησ από νηθίεο θαη θηίζκαηα. Είλαη ινηπόλ πνιύ ζεκαληηθό λα
ζπλερηζηνύλ νη αλαζθαθέο θαη λα βξεζεί κηα ιύζε κε ηνπο θαηνίθνπο ώζηε λα
αλαζθαθεί όιν ην ζέαηξν γηαηί είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό κλεκείν ηεο πεξηνρήο κνπ,
ε νπνία είλαη από ηηο πην παιηέο ηεο Αηηηθήο θαη πνιιά θείκελα αξραίσλ ζπγγξαθέσλ
αλαθέξνληαη ζε απηή. Η απξόζθνπηε εθηέιεζε ησλ απαιινηξηώζεσλ είλαη
θαζνξηζηηθή, θαζώο είλαη δπλαηόλ λα εμαζθαιηζηνπλ νη απαξαίηεηνη πόξνη. Η
αλάδεημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξραηνινγηθνύ κλεκείνπ ζην ζύλνιό ηνπ ζα πξόζθεξε
κηα πνιύηηκε νηθνλνκηθή αλάζα ζε έλα δήκν πνπ ηαιαλίδεηαη από ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε.
Αθνύ αλαζθαθνύλ όια ηα ηκήκαηα ηνπ ζεάηξνπ ζα πξέπεη αξρηθά λα δηακνξθσζεί
ζσζηά ν ρώξνο ώζηε λα ζπκίδεη ην αξραίν ζέαηξν όπσο απηό ηεο Επηδαύξνπ ή ηεο
Λάξηζαο πνπ όπσο θαη ην αραξλαηθόβξίζθεηαη εληόο ηεο πόιεο, αλαδείρζεθε όκσο
θαη θόζκεζε ηνλ αζηηθό ηζηό. Επηπιένλ ζα πξέπεη λα γίλεη κηα παξνπζίαζε ηνπ ρώξνπ
ζηα κέζα ελεκέξσζεο από αξραηνιόγνπο θαη αξρηηέθηνλεο γηα λα ηνληζηεί ε
αξραηνινγηθή ηνπ αμία αιιά θαη ε ζεκαζία ηνπ σο ζεάηξνπ. Επηπιένλ ζα έπξεπε λα
γίλεη κηα ζπληήξεζε από εηδηθνύο ηερληθνύο γηα λα έξζεη ζηε πξόηεξε ηνπ κνξθή.
Αθόκε ζα ήηαλ θαιό λα ππάξρεη λνκηθόο αξραηνιόγνο-ζπληεξεηήο, ώζηε λα μελαγεί
καζεηέο, θαζεγεηέο, γνλείο αιιά θαη πνιίηεο πνπ ζα ήζειαλ λα κάζνπλ γηα ην αξραίν
ζέαηξν Αραξλώλ, ηελ ηζηνξία ηνπ θαη ηε πξνζθνξά ηνπ ζηνλ πνιηηηζκό καο. Σν πην
ζεκαληηθό όκσο από όια είλαη ην ππνπξγείν ζαο λα θαηαιάβεη ηε ζεκαζία απηνύ ηνπ
ρώξνπ θαη λα βξεζνύλ ρξήκαηα θαη ρνξεγνί πνπ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ αξρηθά ηελ
αλαζθαθή, λα πξνσζήζνπλ ηε νζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξε απαιινηξίσζε ησλ
ηδηνθηεζηώλ θαη ύζηεξα όια ηα απαηηνύκελα γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ δηακόξθσζε
ηνπ ρώξνπ.
Ειπίδσ ε επηζηνιή κνπ λα ζαο θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ, λα ηε δηαβάζεηε θαη λα
δώζεηε ηελ απαξαίηεηε ζεκαζία ζε απηόλ ηνλ ζπνπδαίν ρώξν. Γηα εκάο ηνπο
θαηνίθνπο ησλ Αραξλώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα αλαδεηρζεί ην ζέαηξν θαη ν ηόπνο
καο λα απνθηήζεη θύξνο θαη αμία σο κηα αξραηνινγηθή πεξηνρή πνπ κπνξεί λα έρεη
θαη άιια ζεκαληηθά θαηάινηπα ηνπ παξειζόληνο. αο επραξηζηώ εθ ησλ πξνηέξσλ.
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