Αραξλέο , 10 Μαξηίνπ 2017.
Αμηόηηκε θπξία Υπνπξγέ Πνιηηηζκνύ
Δίκαη καζεηήο ηεο Β΄ ηάμεο ελόο Γπκλαζίνπ ησλ Αραξλώλ. Με αθνξκή ηα 10 ρξόληα πνπ
έθιεηζαλ ηνλ πξνεγνύκελν κήλα από ηελ ηειεπηαία αλαζθαθή ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ ησλ
Αραξλώλ, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηελ άπνςή κνπ γηα ην ζέκα ηεο επαλέλαξμεο ησλ εξγαζηώλ
ζηνλ αξραηνινγηθό απηό ρώξν.
Τελ ύπαξμε ηνπ ζεάηξνπ καξηπξνύλ δύν ζεκαληηθόηαηεο επηγξαθέο ηνπ 2νπ κηζνύ ηνπ 4νπ
αηώλα π. Φ. Μηα αλαζεκαηηθή επηγξαθή πνπ είρε βξεζεί από μέλνπο πεξηεγεηέο, αλαθέξεη ηα έζνδα
από ηε κίζζσζε ηνπ ζεάηξνπ ζε ηδηώηεο γηα παξαζηάζεηο ηξαγσδίαο ή θσκσδίαο, από ηα νπνία ζα
πιεξώλνληαλ νη ιαηξεπηηθέο αλάγθεο ηνπ δήκνπ. Μηα άιιε ζηήιε, όπνπ αλαγξάθνληαλ δπν
ςεθίζκαηα, βξέζεθε ην 1987, από ηελ θ. Μαξία Πιάησλνο, θαηά ηελ αλαζθαθή ελόο ξσκατθνύ
ινπηξνύ πίζσ από ηνλ Αγ. Γηάλλε, ζηελ νδό Ληνζίσλ θαη ζε κηθξή απόζηαζε από ην ζεκείν
εύξεζεο ηνπ ζεάηξνπ. Τα ςεθίζκαηα ήηαλ από ηελ ενξηή ησλ Γηνλπζίσλ θαη κε απηά ηηκόηαλ ν
ηακίαο ηνπ δήκνπ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ ηεο πόιεο, ν δήκαξρνο ησλ Αραξλώλ θαη ν
επηκειεηήο ησλ Γηνλπζίσλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζθαθήο ππήξραλ πνιιά πξνβιήκαηα. Πξώην πξόβιεκα ήηαλ όηη
όηαλ ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεάηξνπ δε ζπληεξνύληαλ, θαη απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ην ζέαηξν λα θαιύπηεηαη κε ρώκα θαη ζηγά ζηγά λα εμαθαλίδεηαη. Σηα λεόηεξα
ρξόληα επάλσ ζηα θαιπκκέλα ρώκαηα ρηίζηεθαλ νηθήκαηα. Από ην δηθαζηήξην νξίζηεθε έλα πνζό
γηα ηελ απαιινηξίσζε ηνπ νηθνπέδνπ εληόο ηνπ νπνίνπ είρε απνθαιπθζεί έλα ηκήκα ηνπ ζεάηξνπ.
Παξόια απηά νη αλαζθαθέο δελ πξνρώξεζαλ. Μηα ιύζε πνπ ζα κπνξνύζε λα δνζεί γηα ηελ επίιπζε
ηνπ πξνβιήκαηνο θαη γηα ηελ επαλέλαξμε ησλ εξγαζηώλ, ζα ήηαλ κηα επηζηνιή πξνο ηελ επηηξνπή
ρνξήγεζεο ΔΣΠΑ όπνπ ζα αλαγξαθόηαλ πόζν ζεκαληηθή είλαη ε αλάδεημε ελόο κλεκείνπ ζαλ θαη
απηό.
Η αλάδεημε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ εμάιινπ, ζα ήηαλ έλαο πνιύ θαιόο ηξόπνο γηα λα
αλαβαζκηζηεί ν δήκνο καο, κηαο θαη είλαη εδώ θαη αξθεηά ρξόληα ππνβαζκηζκέλνο. Ο δήκνο ζα
κπνξνύζε λα έρεη ζεκαληηθά έζνδα από ηνπο επηζθέπηεο, πνπ ζα έξρνληαλ λα ζαπκάζνπλ άιιν έλα
κλεκείν ηεο εζληθήο καο θιεξνλνκηάο. Δπίζεο ζα απνηειέζεη μεθίλεκα εξεπλώλ θαη
αλαζηειώζεσλ άιισλ αξραηνινγηθώλ κλεκείσλ ηεο πεξηνρήο καο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ
ηύκβνπ ηνπ Σνθνθιή πνπ βξίζθεηαη ζηελ Βαξπκπόκπε. Δπηπιένλ ζα δεκηνπξγεζνύλ ζέζεηο
εξγαζίαο γηα ηε θύιαμε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ζεάηξνπ.
Τν γεγνλόο απηό δελ ζα είλαη θαιό κόλν γηα ην δήκν αιιά θπζηθά θαη γηα όιε ηελ ειιεληθή
θνηλόηεηα. Η αλαζηήισζε ηνπ ζεάηξνπ ζα απνηειέζεη ζεκαληηθό παξάγνληα αλάπηπμεο γηα ηνλ
ηνπξηζκό, αθνύ ζα ππάξρεη θαη άιιν κλεκείν ζην λνκό Αηηηθήο γηα απηνύο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ
Αζήλα. Από ηηο επηζθέςεηο δε ζα κπαίλνπλ ρξήκαηα κόλν ζην ηακείν ηνπ δήκνπ καο αιιά θαη ζην
ηακείν ηνπ θξάηνπο. Αθόκα πξνζθέξεηαη ζηελ θνηλσλία καο άιιν έλα θνκκάηη ηεο ρακέλεο
ηζηνξίαο καο, πνπ είλαη ζεκαληηθό λα καζαίλνπκε ώζηε λα κελ μερλάκε από πνύ πξνεξρόκαζηε.
Σύκθσλα κε ηα πξνεγνύκελα ινηπόλ, ζα ήηαλ πνιύ ζεκαληηθό λα γίλεη ε επαλέλαξμε ησλ
εξγαζηώλ ησλ αλαζθαθώλ αιιά θαη αλαζηήισζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ. Θα βνεζήζεη πνιύ ζηελ
αλάπηπμε ηνπ δήκνπ καο σο πξνο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ην θύξνο θαη ηελ νηθνλνκία. Δπίζεο ζα
αλαδεηρζεί ε πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά θαη ζα εληζρπζεί ε εζληθή καο πεξεθάληα.
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