Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε τησ Βουλόσ των Ελλόνων,
Ονομϊζομαι Χ.Κ. και εύμαι μαθότρια τησ Α’ τϊξησ του ΓΕΛ Αχαρνών. Πόρα το
θϊρροσ να ςασ ςτεύλω αυτόν την επιςτολό για να προτεύνω λύςεισ όςον αφορϊ
ςτην ανϊδειξη, τη διϊςωςη αλλϊ και την αποκατϊςταςη του αρχαύου θεϊτρου
Αχαρνών.
Ύςτερα από τισ αναςκαφϋσ που ϋγιναν, αποκαλύφθηκε ϋνα μικρό μϋροσ του
αρχαύου θεϊτρου, το οπούο παραμϋνει ανεκμετϊλλευτο μϋχρι και ςόμερα. Αν
γινόταν μια πρόςληψη από επαγγελματύεσ αρχαιολόγουσ, αρχιτϋκτονεσ και
ςυντηρητϋσ για τη μελϋτη των πρωτότυπων ςχεδύων και την καθαριότητα
αυτών, θα μπορούςε το θϋατρο να γύνει επιςκϋψιμοσ χώροσ. Επύςησ, καλό θα
όταν να παρθούν τα κατϊλληλα μϋτρα ϋτςι ώςτε να μην καταςτραφεύ το
υπόλοιπο μϋροσ του θεϊτρου που δεν ϋχει αναδειχθεύ ακόμα, κατϊ τη διϊρκεια
τησ αναςκαφόσ. Επιπρόςθετα, μόλισ γύνοταν τα παραπϊνω και το θϋατρο ϋρθει
πϊλι ςτην επιφϊνεια, ϋνασ τϋλειοσ τρόποσ για την ανϊδειξό του εύναι τα
ενημερωτικϊ φυλλϊδια και η χρόςη εθελοντών για το μούραςμα αυτών ςε όλουσ
τουσ κατούκουσ του Δόμου και τησ ευρύτερησ περιοχόσ. Επιπλϋον, ϊλλοι τρόποι
διαφόμιςησ του αρχαύου θεϊτρου εύναι μια ιςτοςελύδα ςτο διαδύκτυο, πρόςληψη
δημοςιογρϊφων για την προώθηςη δημοςιογρϊφων ςε κϊποιο τηλεοπτικό
κανϊλι, ενημερωτικϋσ εκδηλώςεισ ςτο Δόμο και ςυγκεντρώςεισ ςχετικϊ με την
αξύα και την ιςτορύα του. Για να γύνουν όλα αυτϊ, όμωσ, χρειαζόμαςτε και την
ςτόριξη κϊποιων χορηγών ό, ακόμη καλύτερα, μύα χρηματοδότηςη από το
Υπουργεύο Πολιτιςμού. Αν καταφϋρουμε να πϊρουμε ϋνα επιθυμητό χρηματικό
ποςό, θα ϋχουμε την οικονομικό δυνατότητα να κϊνουμε κϊποιεσ διαμορφώςεισ
ϋτςι, ώςτε να γύνει το θϋατρο πιο μοντϋρνο και μϋςα ςε αυτό να κϊνουμε
θεατρικϋσ παραςτϊςεισ, κϊτι το οπούο θα βοηθόςει πϊρα πολύ ςτην ανϊδειξό
του.
Κλεύνοντασ, θα όθελα πϊρα πολύ να πϊρετε ςοβαρϊ υπόψη ςασ όλεσ τισ
παραπϊνω ιδϋεσ για την ανϊδειξη, τη διϊςωςη και την αποκατϊςταςη του
αρχαύου θεϊτρου των Αχαρνών και να καταλϊβετε πόςο ςπουδαύα εύναι η
επύλυςη των προβλημϊτων που ϋχει και πόςο ςπουδαύα εύναι η ανϊδειξό του.
Γι’αυτό το λόγο επιθυμώ να γύνουν αποδεκτϋσ οι προτϊςεισ μου και να
υλοποιηθούν με επιτυχύα.
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