Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργϋ,
Όλοι μασ ςυνηθύζουμε να επαιρόμαςτε για τον αρχαύο πολιτιςμό και τα μνημεύα
του παρελθόντοσ, που ςτολύζουν τα ελληνικϊ εδϊφη και τισ τοπικϋσ ελληνικϋσ
κοινωνύεσ. Με αφορμό την πόλη ςτην οπούα διαμϋνω, την πόλη των Αχαρνών, θα
όθελα να ςασ αναθϋςω την ανϊληψη, τη διϊςωςη και την ανϊδειξη του αρχαύου
θεϊτρου του δόμου μασ, δεδομϋνου ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο δόμο και
την αρχαιότερη πόλη τησ Αττικόσ, κϋντρο των τεχνών και των γραμμϊτων ,
όπωσ απϋδειξαν τα ευρόματα του Θολωτού Τϊφου και η ύπαρξη του Ιςτορικού
και Λαογραφικού Μουςεύου.
Το αρχαύο θϋατρο των Αχαρνών, όταν γνωςτό μόνο από περιγραφϋσ του 4ου
αιώνα π.Χ. και αποκαλύφθηκε τον Φεβρουϊριο του 2007, ςε εκςκαφό
τριώροφησ οικοδομόσ, ςτην πιο κεντρικό πλατεύα του Δόμου, την πλατεύα
Καρϊβου. Τα εδώλια που αποκαλύφθηκαν όταν καταςκευαςμϋνα από
αςβεςτόλιθο και το μεγαλύτερο τμόμα του, η ορχόςτρα και η ςκηνό, βρύςκονται
κϊτω από το οδόςτρωμα τησ οδού Σαλαμύνοσ. Το αρχαύο αυτό θϋατρο φαύνεται
πωσ λειτουργούςε ωσ τον 12ο αιώνα μ.Χ. Φιλοξενούςε περύπου 2.000 θεατϋσ
χωρύσ το επιθϋατρό του. Οι εργαςύεσ για την πλόρη αναςκαφό του διεκόπηςαν
εξαιτύασ των απαλλοτριώςεων που εκκρεμούν, τησ μακρϊσ γραφειοκρατύασ και
τησ ϊγνοιασ των πολιτών, λόγω ελλιπούσ ενημϋρωςησ για τη ςημαντικότητα
ανϊκαμψησ και προβολόσ τησ ιςτορύασ μασ, κατϊ ςυνϋπεια και προσ τη βελτύωςη
ποιότητασ ζωόσ των κατούκων.
Εν ϋτει 2017, εύναι πολύ ςημαντικό η ολοκληρωτικό του αποκϊλυψη, για την
κατανόηςη τησ αξύασ του αρχαύου αυτού μνημεύου, του οπούου η θϋςη δηλώνει
το πολιτικό, οικονομικό και θρηςκευτικό κϋντρο ανϊπτυξησ των γειτονικών
δόμων τησ βόρειασ Αττικόσ. Σε μύα χώρα που εύναι το κϋντρο του πολιτιςμού,
των τεχνών και των γραμμϊτων ςε παγκόςμιο επύπεδο, εύναι λυπηρό ϋωσ
βϊρβαρο να παραβλϋπεται, να αποςιωπϊται και να διακόπτεται κϊθε εργαςύα,
για ϋνα τϋτοιο γεγονόσ που εύναι γϋννημα θρϋμμα ελληνικού πολιτιςμού, τϋχνησ
και αξιών. Η απομϊκρυνςη από την τοπικό παρϊδοςη, η ϊγνοια, η αδιαφορύα για
το ϋνδοξο ιςτορικό μασ παρελθόν και η λανθαςμϋνη νοοτροπύα απϋναντι ςτα
μνημεύα αντιμετώπιςησ τουσ ωσ ξεπεραςμϋνα καταλόγουν ςτο να
ομογενοποιούμαςτε ςτα ςταθμϊ τησ παγκοςμιοπούηςησ ςφραγύζοντασ αξύεσ,
πνευματικότητα και τον πολιτιςμό του παρελθόντοσ. Με αυτόν τον τρόπο,
καταργεύται κϊθε εθνικό πολιτιςμικό αξύα, προςδοκώντασ μόνο τεχνολογύα,
εκμοντερνιςμό και παραγκώνιςη αρχαύων πολιτιςμών, με απλϊ λόγια από πού
προόλθαμε.
Το αρχαύο θϋατρο Αχαρνών εύναι εθνικό περιουςύα και καύχημα του δόμου μασ,
τησ τοπικόσ μασ κοινωνύασ κι όχι μόνο. Το ϋργο αυτό εύναι ευθύνη και ςυμβολό
τησ εκπαύδευςησ, ϊξιο θαυμαςμού και πληθώρασ ιςτορικών γεγονότων.
Σκεφτεύτε την επιςκεψιμότητα των μαθητών απ’ όλη την Ελλϊδα, το αξιακό του
περύβλημα, το αρχαιολογικό ενδιαφϋρον και, παρϊλληλα, τα πολλαπλϊ κϋρδη
που θα αποφϋρει ςτο δόμο μασ, οικονομικϊ και πολιτιςτικϊ.

Το υπουργεύο πολιτιςμού εύναι αρμόδιο για την οργϊνωςη τησ προβολόσ του με
ειδικϋσ εκπομπϋσ και αφιερώματα ςτα Μ.Μ.Ε. Ένα οδοιπορικό ςτην πόλη μασ και
η διοργϊνωςη διϊφορων εκδηλώςεων εύναι το κλειδύ τησ επιςκεψιμότητασ για
την απόςβεςη των απαλλοτριώςεων, ώςτε να αποκαλυφθεύ ολόκληρο το
θϋατρο κι όχι ϋνα τμόμα του.
Συμπεραςματικϊ, η αξύα αυτού του θεϊτρου εύναι ανυπολόγιςτη, η αποκϊλυψό
του εύναι το διαμϊντι του δόμου μασ και η ανϊδειξό του, ϋνα μεγϊλο υπϋρ ςτον
πολιτιςτικό πλούτο τησ χώρασ μασ. Εύναι ςτη δικό ςασ κρύςησ αν αξύζει να μην
προχωρόςετε τισ απαλλοτριώςεισ και να παραμεύνει θαμμϋνο και αναξιοπούητο
ϋνα αρχαύο μνημεύο ςαν αυτό, αντύ τησ ολοκληρωτικόσ αποκϊλυψόσ του, όπου
θα επιφϋρει οικονομικό ανϊπτυξη ςτη χώρα μασ, γνώςη και διαφόμιςη του
τόπου μασ ςε παγκόςμιο επύπεδο.
Με εκτύμηςη,
Γεωργύα Βανδώρου,μαθότρια τησ Α’ Τϊξησ του 3ου ΕΠΑΛ Αχαρνών

