Αραξλέο, 12/03/2017
Αμηόηηκε θύξηε Πξσζππνπξγέ,
Είκαζηε καζεηέο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Αραξλώλ θαη κε δεδνκέλν όηη έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ
αξραίνπ ζεάηξνπ ,πνπ έρεη αλαθαιπθζεί ζηελ πεξηνρή καο , θπιιάζεηαη ζηα ζπιάρλα ηεο
αραξληθήο γεο , αλακέλνληαο ηελ αλάδεημε θαη ηελ δηάζσζή ηνπ , απνθαζίζακε , σο κειινληηθνί
θύιαθεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηόπνπ καο , λα ζαο ζηείινπκε κηα επηζηνιή ,κε ηελ
νπνία δεηνύκε ηελ αλάιεςε ,εθ κέξνπο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ, γηα ηελ δηάζσζε , απνθαηάζηαζε
θαη αλάδεημε ηνπ ζπνπδαίνπ απηνύ κλεκείνπ ηνπ Δήκνπ καο.
Τν Αξραίν Θέαηξν Αραξλώλ απνθαιύθζεθε ζηελ νδό Αξραίνπ ζεάηξνπ (παιαηόηεξα Σαιακίλνο )
αξηζ. 21 θνληά ζηε δηαζηαύξσζε κε ηελ νδό Ληνζίσλ, ζην θέληξν ηνπ ζεκεξηλνύ δήκνπ θαηά ηελ
παξαθνινύζεζε εθζθαθήο ζε ηδησηηθή ηδηνθηεζία, γηα ηελ αλέγεξζε ηξηώξνθεο νηθνδνκήο.Η κέρξη
ηώξα αλαζθαθηθή έξεπλα έθεξε ζην θσο κηα νιόθιεξε θεξθίδα.Αλαζθάθζεθε επίζεο κηθξό ηκήκα
θεξθίδαο, βόξεηα ηεο πξώηεο, πνπ ζπλερίδεηαη άζηθηε, όπσο πηζηεύεηαη από ηελ αξραηνιόγν, θάησ
από ην ζεκέιην ηεο λεόθηηζηεο θαθεηέξηαο, πνπ έρεη ζεκειησζεί ζε ςειόηεξν επίπεδν από απηό ηνπ
ζεάηξνπ θαη ην κηζό άιιεο πξνο ηα λόηηα ηεο πξώηεο, πνπ ζπλερίδεηαη θάησ από ην νδόζηξσκα ηεο
νδνύ Σαιακίλνο.
Οη δηθέο καο πξνηάζεηο πάλσ ζην ζέκα ηεο αλάδεημεο θαη ηελ δηάζσζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ, ηηο
νπνίεο θαη ζα ζέιακε λα καο βνεζήζεηε λα πινπνηήζνπκε ,είλαη:
Σρεηηθά κε ηελ αλάδεημε ηνπ ζεάηξνπ:
 Δξαζηεξηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο κέζσ εθδειώζεσλ θαη ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ(θεζηηβάι)
πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε ιενθώξν ηνπ Αξραίνπ ζεάηξνπ ε νπόηα γηα δπν κ’ξεο ζα
κέλεη ζπκβνιηθά θιεηζηή
 θαηα ηε δηάξθεηα ηνπ δηεκέξνπ ζα ήηαλ θαιό λα ελεξγνπνηνύληαη εζεινληηθέο νκάδεο από
όιε ηελ Αηηηθή νη νπνίεο ζα βνεζνύλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξίσλ, ζεαηξηθνύ
παηρληδηνύ θαη θαηαζθεπώλ
 Κηλεηνπνίεζε ηνπ ηύπνπ ηνπ δήκνπ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ζεάηξνπ κέζσ ζρεηηθώλ άξζξσλ
ζηνλ ηύπν θαη πξνβνιή ηνπο κέζσ ηεο θξαηηθήο ηειεόξαζεο. Σην ζεκείν απηό ε πξνζσπηθή
ζαο δεκόζηα ηνπνζέηεζε γηα ηελ αμία ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ Αραξλώλ ζα ήηαλ ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή, ελώ ε παξνπζία ζαο ζηηο εθδειώζεηο ζα αλαδείθλπε θάζε πξνζπάζεηα
 Ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ δηαθόξσλ ζρνιείσλ κέζσ ζεκηλαξίσλ από εμεηδηθεπκέλνπο
αξραηνιόγνπο, κνπζεηνιόγνπο θαη ζξαηξνπαηδαγσγνύο ζα ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία κηα
λεαο θνπιηνύξαο ππεξ ηεο αλάδεημεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ κλεκείνπ
 Ελεκέξσζε πνιηηώλ κέζσ θπιιαδίσλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ, αιιά θαη γηα ηελ
πξνζπάζεηα αλάδεημήο ηνπ
 Σρεηηθέο δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεόξαζε θαη ην δηαδίθηπν
 ελζάξξπλζε ρνξεγηώλ από δηάθνξεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο θαη όρη κόλν σο κέξνο ηεο
θνηλσληθήο ηνπο επζύλεο
Σρεηηθά κε ηελ δηάζσζε ηνπ ζεάηξνπ:
 Πξόζιεςε έκπεηξσλ αξρηηεθηόλσλ θαη ζπληεξεηώλ πνπ ζα αζρνιεζνύλ πεξαηηέξσ κε ην
ζέκα ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο δηάζσζεο (ηδηαίηεξα πξνηεηλόκελε ε πξόζιεςε θνηηεηώλ
ηκεκάησλ αξραηνινγίαο γηα αθόκα πεξηζζόηεξε κειέηε θαη ίζσο κειινληηθή ζπγγξαθή
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο)
Σρεηηθά κε ηελ δηακόξθσζε ηνπ ζεάηξνπ:
 Πεξηβαιινληηθή αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ / Δεληξνθύηεπζε θαη δεκηνπξγία ελόο
αξραηνινγηθνύ πάξθνπ πνπ ζα πεξειάκβαλε πεδνδξνκεκέλε θαη ηε ιεσθόξν Αξραίνπ
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Θεάηξνπ
 Δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ π.ρ. εεμέδξα κε γπάιηλν πάησκα , εηδηθό ζηέγαζηξν θιπ
 Κηλεηνπνίεζε δηάθνξσλ θαιιηηέρλσλ (δσγξάθσλ, γιππηώλ θιπ) γηα ηελ δεκηνπξγηθή
δηακόξθσζε ηνπ ζεάηξνπ κέζσ ηεο θήξπμεο ελόο παλειιήληνπ δηαγσληζκνύ ηα έξγα ηνπ
νπνίνπ ζα κπνξνύζαλ λα δεκνπξαηεζνύλ θαη κε ηα έζνδα λα ππνζηεξηρζνύλ νη δξάζεηο ηνπ
Επηζθελίνπ ή θαιύηεξα λα θνζκήζνπλ δηάθνξεο γσληέο ηεο πόιεο καο ππελζπκίδνληαο ζε
όινπο ηε κνλαδηθόηεηα θαη ηε ζπνπδαόηεηα ηνπ ζεάηξνπ καο
 πξνθήξπμε ελόο παλειιήληνπ δηαγσληζκνύ ζπγγξαθήο παηδηθνύ παξακπζηνύ κε ζέκα ην
Αξραίν Θέαηξν ησλ Αραξλώλ θαη ε έθδνζε ελόο βηβιίνπ κε ηα βξαβεπκέλα έξγα ην νπνίν
ζα κπνξνύζε λα θνζκήζεη ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο ηεο ρώξαο καο
Τν αίηεκά καο, ινηπόλ, είλαη ε βνήζεηα θαη ε ζηήξημή ζαο, νηθνλνκηθή θαη εζηθή, ζηελ πινπνίεζε
ησλ πξνηάζεώλ καο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, δηόηη είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα εκάο έλα ηέηνην
ζπνπδαίν κλεκείν ηνπ ηόπνπ καο λα έρεη ηελ δηάζσζε , δηακόξθσζε θαη θπξίσο ηελ αλάδεημε πνπ
ηνπ αλαινγεί.Ειπίδνπκε όηη νη πξνηάζεηο καο ζα εηζαθνπζηνύλ θαη ζα απνδεηρζνύλ ρξήζηκεο,
ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα ζέιακε πνιύ λα θαηαβάιιεηε θη εζείο.
Με εθηίκεζε,
Μαξία Καξάηζαινπ, καζήηξηα ηεο Α Τάμεο ηνπ 3νπ ΓΕΛ Αραξλώλ
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