Κύξηε Πξσζππνπξγέ ηεο Ειιάδαο,
Θα ήζεια λα δηαζέζεηε ιίγν από ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο θαη ηελ πξνζνρή
ζαο γηα λα ελεκεξσζείηε γηα ην αξραίν ζέαηξν ησλ Αραξλώλ.
Τν ζπνπδαίν απηό θάησ από ην ρώκα κλεκείν, ππνινγίδεηαη όηη ήηαλ
κεγαιύηεξν από ην Ηξώδην ζέαηξν αθνύ θηινμελνύζε πεξίπνπ ζηνπο
2000 ζεαηέο θαη ρξνλνινγείηαη από επηγξαθέο γύξσ ζηνλ 4ν π.Φ.,ίζεο
αμίαο κε ηα κεγαινπξεπή κλεκεία ηεο επνρήο ελώ ιεηηνπξγνύζε έσο ηνλ
12ν αη.κ.Φ.Καη επεηδή δελ ζέισ λα ζαο θνπξάζσ κε πιεξνθνξίεο πνπ δελ
ζαο ελδηαθέξνπλ ζηακαηώ εδώ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεάηξνπ θαη πεξλώ
ζηα επηρεηξήκαηα ζην γηαηί πξέπεη λα ελδηαθεξζείηε πξνζσπηθά.
Τν πξώην επηρείξεκα πνπ πξνθαλώο πξέπεη λα ζαο ελδηαθέξεη
πεξηζζόηεξν, είλαη ε <<εμαζθάιηζε ηεο ππόιεςεο>>.Αλ αζρνιεζείηε κε
ην ζέκα ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηόηε ζα εμαζθαιίζεηε ηελ πνιππόζεηε
πζηεξνθεκία ησλ έξγσλ ππό ηε δηθή ζαο θπβέξλεζε (πάληα ππάξρεη
άιισζηε ε πξώηε θνξά)
<<Η αλάδεημε ηνπ κεγαιείνπ θαη ηεο δύλακεο ηνπ Ειιεληζκνύ θαη ηεο
ειιεληθήο ςπρήο>>. Είλαη γλσζηό όηη ν ειιεληθόο ιαόο ήηαλ, είλαη θαη ζα
είλαη πάληνηε δπλαηόο αζρέησο παξαθκήο. Σηηο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο
όηαλ ρξεηαζηεί δίλνπκε ηνλ θαιύηεξν εαπηό καο. Απηό αθξηβώο ζέισ θη
εγώ λα πξάμεηε γηα κηα θνξά. Δείρλεηε ην κεγαιείν καο ζε όινπο όζνπο
ηξέρεηε από πίζσ γηα βνήζεηα.Απνδείμηε όηη όπσο θαη ηόηε έηζη θαη ηώξα
είκαζηε ην ίδην δπλαηνί.
<<Η νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή ζεκαζία ηνπ κλεκείνπ>> Η ζσζηή
αμηνπνίεζε κέζσ ηεο πξνβνιήο θαη ηεο αλάδεημεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ
ζα επηθέξεη ηνπξηζηηθό ελδηαθέξνλ θαη νηθνλνκηθά νθέιε. Εμάιινπ είζηε
αξθεηά επηθνηλσληαθόο ώζηε λα σθειεζείηε από ηελ πξνβνιή ηνπ
κλεκείνπ.Άιισζηε ε αμηνπνίεζή ηνπ πξνϋπνζέηεη θαη πξνζθνξά
εξγαζίαο ζε άλεξγνπο επηζηήκνλεο θαη κε ζρεηηθνύο κε ην ρώξν.
<<Υπελζύκηζε ηεο Ιζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ καο>> Τν ζπκθέξνλ ηεο
παηξίδαο καο, όπσο δηαηείλεζηε , θαη ε πξνβνιή ζαο ζα ήηαλ ηεξάζηηα.
Θα ζαο έθαλε αθόκα πην αγαπεηό ζηα κάηηα ηνπ ιανύ αλ δηδάζθνληαλ
πεξηζζόηεξεο ώξεο ε ηζηνξία ζηα ζρνιεία ώζηε λα ελδηαθέξνληαλ
πεξηζζόηεξν νη Έιιελεο σο απόιπηνη γλώζηεο ησλ ζεκάησλ.Σεκηλάξηα γηα
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ελήιηθεο ζρεηηθά κε ην επίκαρν ζέκα ζα ελδηέθεξε μέλνπο θαη Έιιελεο.
Αξραηνιόγνη, ηζηνξηθνί.,ζεαηξηθνί ζπγγξαθείο,κπνξνύλ λα πξνβάιινπλ
ηηο γλώζεηο ηνπο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπο.
Όπσο ζέισ λα πηζηεύσ μέξεηε όηη ν ιαόο καο απηή ηε ζηηγκή
πζηεξεί όρη ζε γλώζεηο αιιά ζε εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη νξάκαηα.Με
ηελ εκθάληζε ηνπ ζεάηξνπ νη λένη ζα πξέπεη λα κάζνπλ όρη κόλν ηε
ζπνπδαηόηεηα ηνπ ζεάηξνπ αιιά θαη ζα πξνβιεκαηίδνληαλ κε ην ηη
ππάξρεη θάησ από ηα πόδηα ηνπο, θάησ από ηα νξαηά ζεκεία ηνπ
νξίδνληα, όπσο πνιιαπιά νξίδεηαη απηόο.
Θεσξώ πσο ηα επηρεηξήκαηα κνπ είλαη απνιύησο ξεαιηζηηθά θαη
εθηόο από εζάο ζπκθέξνπλ όιν ην έζλνο.Πεξηκέλσ άκεζν ελδηαθέξνλ
αιιηώο ζα ζαο ζεσξνύζα αδηάθνξν πνιηηηθό ή άλζξσπν αλάιγεην πνπ
δελ ηνλ ελδηαθέξνπλ κλεκεία παγθόζκηαο ηζηνξηθήο θαη εζλνινγηθήο
ζεκαζίαο.
Αξηζηείδεο Φακπίκπεο, έλαο αηζηόδνμνο καζεηήο, ηεο Α’ Τάμεο
ηνπ Α’ ΕΠΑΛ Αραξλώλ.Σρνιηθό έηνο 2016-2017
Υ.Γ.Καη αλ ην ύθνο κνπ είλαη αξθεηά δεθηηθό, ην έληνλν ελδηαθέξνλ ελόο
δεθαπεληάρξνλνπ αλζξώπνπ πνπ επηδεηεί ηελ άκεζε επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπ δήκνπ ηνπ, ην θαζηζηά αλαγθαίν.
Έκαζα λα δσγξαθίδσ ηα όλεηξά κνπ κε έληνλεο αιεζηλέο πηλειηέο.
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