Αξιότιμη κ. Υπουργϋ Πολιτιςμού τησ Ελλϊδασ,
Η θϋςη ςασ και το κύροσ ςασ ςτον ελληνικό και ευρωπαώκό χώρο με ώθηςαν ςτη
ςύνταξη αυτόσ τησ επιςτολόσ για να ςασ γνωςτοποιόςω ϋνα θϋμα όχι απλώσ
τοπικού, αλλϊ πανελλόνιου ενδιαφϋροντοσ που εςεύσ και όλεσ οι αρμόδιεσ
πολιτειακϋσ αρχϋσ καλεύςτε να γνωρύςετε και να μεριμνόςετε ανϊλογα.
Τον Φεβρουϊριο του 2007 αποκαλύφθηκε από την αρχαιολόγο Μαρύα
Πλϊτωνοσ – Γιώτα κατϊ τη διϊρκεια εκςκαφόσ για την ανϋγερςη οικοδομόσ ςε
οικόπεδο ςτο κϋντρο του ςημερινού Δόμου Αχαρνών, ϋνα μνημεύο μεγϊλησ
ςπουδαιότητασ, το θϋατρο του αρχαύου αττικού δόμου των Αχαρνών. Την
ύπαρξη του μαρτυρούςαν δύο ςημαντικότατεσ επιγραφϋσ του 2ου μιςού του 4ου
αι. π.Χ. Η μϋχρι τώρα αναςκαφικό ϋρευνα ϋχει φϋρει ςτο φωσ μια ολόκληρη
κερκύδα με 11 ςειρϋσ καθιςμϊτων από αςβεςτολιθικούσ δόμουσ ςε ημικυκλικό
διϊταξη. Έχουν επύςησ αναςκαφεύ τμόματα κερκύδων, ενώ ϋχουν αποκαλυφθεύ
τμόμα τησ χαλικοςτρωμϋνησ ορχόςτρασ, μικρό τμόμα του διαζώματοσ και ο
αποχετευτικόσ αγωγόσ του θεϊτρου. Το υπόλοιπο τμόμα του κούλου, οι πϊροδοι,
η ορχόςτρα και το ςκηνικό οικοδόμημα βρύςκονται κϊτω από τα προσ βορρϊ
κτύςματα και κϊτω από το δρόμο. Αναμϋνεται να αποκαλυφθούν όταν θα
ςυνεχιςθεύ η αναςκαφικό ϋρευνα που ςταμϊτηςε, ελλεύψει πιςτώςεων, το
καλοκαύρι του 2007 και όταν ολοκληρωθεύ η απαλλοτρύωςη των γειτονικών
οικοπϋδων, που αποφαςύςτηκε πρόςφατα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο, όπου αυτό εκτεύνεται.
Δϋκα χρόνια αργότερα και καμύα ενϋργεια δεν ϋχει γύνει, ενώ, παρϊλληλα, εύναι
γενικευμϋνο το φαινόμενο τησ απομϊκρυνςησ των ατόμων διϊφορων ηλικιών
από την ιςτορύα τουσ, τον πολιτιςμό τουσ και κυρύωσ το ενδιαφϋρον για τισ
δρϊςεισ των προγόνων τουσ. Δυςτυχώσ, ο κόςμοσ εξελύχθηκε ϋτςι ώςτε το
παρελθόν να φαντϊζει αδιϊφορο και ανώφελο.
Ο κύριοσ λόγοσ για την πολιτιςτικό αδιαφορύα εύναι ο τεχνολογικόσ χαρακτόρασ
και ο γοργόσ και μοναχικόσ τρόποσ ζωόσ των αςτικών κοινωνιών. Σε αυτό το
ςημεύο το πρόβλημα ξεκινϊ από το ύδιο το ςύςτημα το οπούο με τη ςειρϊ του δε
λαμβϊνει κατϊλληλα μϋτρα να κινόςει το ενδιαφϋρον για τη γνώςη των πολιτών
τησ ιςτορύασ τουσ και την καλλιϋργεια του πνευματικού τουσ κόςμου. Υπϊρχει
μονόπλευρη όψη ςτη θϋαςη των γεγονότων από το ύδιο το ςύςτημα που δεν
επιτρϋπει ςτουσ πολύτεσ του την πνευματικό τουσ ανϊταςη
Στη ςημερινό εποχό, ϊλλωςτε, το κύριο θϋμα του κόςμου αφορϊ ςτην απόκτηςη
υλικών αγαθών, αν και ςτισ μϋρεσ μα η οικονομικό κρύςη δημιουργεύ απλώσ
ςυνθόκεσ επιβύωςησ, αδιαφορώντασ για την ςπουδαύα αποκϊλυψη του αρχαύου
Θεϊτρου των Αχαρνών. Οι αρχαύοι Έλληνεσ όμωσ όταν ϊνθρωποι με
δημιουργικότητα, καθαρό νου και κυρύωσ με πνευματικϋσ αναζητόςεισ. Αυτό
όταν και το κύνητρό τουσ για να καταφϋρουν να δημιουργόςουν το ακατόρθωτο
και αυτό δεν όταν ϊλλο από το να αφόςουν το όνομα και την πινελιϊ τησ

Ελλϊδασ ςε κϊθε μεριϊ του κόςμου. Όμωσ, όπωσ διαπιςτώθηκε με την πϊροδο
του χρόνου, οι ϊνθρωποι ϋχουν παύςει να εκτιμούν και προπϊντων να ςϋβονται
το παρελθόν τουσ για να καταφϋρουν να κϊνουν όνειρα για το μϋλλον. Έχουν
αφόςει πύςω τουσ τισ ρύζεσ τουσ, το θεμϋλιο τησ γησ τουσ και το μόνο ενδιαφϋρον
τουσ παραμϋνει να εύναι το κλουβύ τησ τεχνολογύασ και η απομϊκρυνςό τουσ από
την αυτοκριτικό και, κυρύωσ, από την κριτικό ςκϋψη ςτην πολιτικό ζωό και το
ιςτορικό κομμϊτι τουσ. Οι νϋοι αδυνατούν να πιςτϋψουν πωσ εύναι δυνατόν μϋςα
από τα μνημεύα να μϊθουν τισ ϋννοιεσ τησ αυτοκριτικόσ, του ςεβαςμού ςτισ ρύζεσ
τησ αρχόσ και ύπαρξησ τησ εθνότητασ τουσ ςτη δημιουργύα του μϋλλοντοσ.
Για τουσ παραπϊνω λόγουσ θα πρϋπει τα υπουργεύα πολιτιςμού και παιδεύασ να
λϊβουν ςοβαρϊ μϋτρα για να καταφϋρουν να προςελκύςουν το ενδιαφϋρον των
νϋων ανθρώπων να επιςκεφτούν τουσ αρχαιολογικούσ χώρουσ όπωσ το αρχαύο
θϋατρο των Αχαρνών. Παρϊλληλα, θα πρϋπει ο Δόμοσ να ςυνεχύςει να ςυντηρεύ
όςο το δυνατόν καλύτερα το χώρο και με τη δικό ςασ αρωγό και ςε ςυνεργαςύα
με τουσ φορεύσ πολιτιςμού του υπουργεύου να πραγματοποιόςει εκδηλώςεισ,
φεςτιβϊλ, καλλιτεχνικϊ και μαθητικϊ δρώμενα ςε όλεσ τισ βαθμύδεσ
εκπαύδευςησ, ώςτε να κινόςει το ενδιαφϋρον των νϋων αρχικϊ να γνωρύςουν
τον αρχαύο τούτο χώρο και να διευρύνουν τισ γνώςεισ τουσ. Το ςυγκεκριμϋνο
θϋμα ϊπτεται των αρμοδιοτότων ςασ και εύναι υποχρϋωςη όλων μασ η αλλαγό
νοοτροπύασ.
Εύναι αναγκαύο η εκπαύδευςη να ςυμμαχόςει με την τεχνολογύα, η οπούα
επηρεϊζει καθημερινϊ τισ ζωϋσ όλων μασ θετικϊ αλλϊ και μασ απομακρύνει από
τισ αξύεσ μασ και από την αναγνώριςη ςπουδαύων ϋργων από ανθρώπουσ που
πϊλεψαν ςτη ζωό τουσ για να χαρύςουν ςε μασ την παιδεύα, τη μόρφωςη, την
αλληλεγγύη και το ςεβαςμό ςτο τώρα, μα κυρύωσ ςτο θηςαυρό του πριν.
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