Αμηόηηκε θύξηε Πξόεδξε ηεο Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο,
ζαο ζηέιλσ απηήλ ηελ επηζηνιή γηα λα ζαο παξνπζηάζσ ην αμηνζέβαζην κλεκείν
ησλ Αραξλώλ, ην γλσζηό Αξραίν Θέαηξν.
ηηο αξρέο ηνπ 2007 νη Αραξλέο ήξζαλ απξνζδόθεηα ζηελ επηθαηξόηεηα. Η είδεζε
όηη βξέζεθε ζην δήκν ην Αξραίν Θέαηξν θίλεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ θόζκνπ.
Σν Αξραίν Θέαηξν Αραξλώλ αλαθαιύθζεθε ζηελ νδό αιακίλνο, ζε θεληξηθό ζεκείν
ηνπ δήκνπ θαηά ηελ δηάξθεηα εξγαζηώλ γηα ηελ αλέγεξζε νηθνδνκήο, ηα ζθαπηηθά
κεραλήκαηα ζθόληαςαλ ζηηο θεξθίδεο ηνπ. Ο δήκαξρνο θαη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην
ηνπ δήκνπ Αραξλώλ, κεηνλόκαζαλ ηηκεηηθά ηελ νδό αιακίλνο (όπνπ βξέζεθε ην
κλεκείν), ζε νδό Αξραίνπ Θεάηξνπ.
Οη ακθηζεαηξηθά ηνπνζεηεκέλνη νξζνγώληνη αζβεζηνιηζηθνί δόκνη , πνπ
εκθαλίζηεθαλ θαη δηακόξθσζαλ ζεηξέο εδξάλσλ, δελ άθελαλ από ηελ αξρή
ακθηβνιία γηα ηελ ηαύηηζε ηνπ επξήκαηνο : άλεθαλ ζην θπθιηθό θνίιν ελόο αξραίνπ
νηθνδνκήκαηνο .
Σν Αξραίν Θέαηξν έρεη 11 ζεηξέο θαζηζκάησλ ζε εκηθπθιηθή δηάηαμε, πνπ πξνθαλώο
είραλ κεηαθεξζεί από θάπνην ηνπηθό ιαηνκείν ιίζνπ. Η επεμεξγαζία ησλ πξντόλησλ
ηνπ ιίζνπ έγηλε ζην ζεκείν αλέγεξζεο ηνπ κλεκείνπ. Επίζεο έρεη απνθαιπθζεί έλα
πνιύ κηθξό ηκήκα ηεο νξρήζηξαο. Σν Αξραίν Θέαηξν Αραξλώλ εθηηκάηαη όηη ζα
πξέπεη λα θηινμελνύζε 1.500-2.000 ζεαηέο. Οη Αραξλέο είλαη έλαο από ηνπο έμη
δήκνπο ηεο Αηηηθήο πνπ έρνπλ δηθό ηνπο Αξραίν Θέαηξν.
Γηα ηελ ύπαξμε ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ Αραξλώλ, καο πξντδεάδνπλ δύν ζεκαληηθέο
επηγξαθέο, πνπ ρξνλνινγνύληαη, πεξίπνπ ζηα κηζά ηνπ 4νπ αηώλα π.Χ. Η κηα επηγξαθή
βξέζεθε από μέλνπο αξραηνιόγνπο. ε απηή ηελ επηγξαθή γίλεηαη αλαθνξά ζηα έζνδα
από ηε κίζζσζε ηνπ ζεάηξνπ ζε ηδηώηεο γηα παξαζηάζεηο ηξαγσδίαο ή θσκσδίαο,
κέξνο από ηα νπνία ζα δηαηίζελην γηα ηηο ιαηξεύηεθεο δαπάλεο ηνπ δήκνπ. Η δεύηεξε
επηγξαθή αλαθαιύθζεθε ζηελ αλαζθαθή ελόο Ρσκατθνύ ινπηξνύ, ζε κηθξή
απόζηαζε από ην ζεκείν εύξεζεο ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ, θαη εθεί γίλεηαη ιόγνο γηα
δύν ςεθίζκαηα γηα ην Αξραίν Θέαηξν, γηα ηα νπνία δελ έρνπκε πεξαηηέξσ αλαθνξέο.
Σν Αξραίν Θέαηξν πνπ αλαθαιύθζεθε ζηηο Αραξλέο, καο απνθαιύπηεη θαη κηα άιιε
πηπρή ηεο Αζήλαο. Σα ζέαηξα ζηελ αξραηόηεηα ήηαλ ν βαζηθόηεξνο παξάγνληαο
κόξθσζεο ηνπ απινύ ιανύ. Απηή ηελ ηδέα ηελ δηαηύπσζε θαη ηελ πινπνίεζε ν
Πεξηθιήο, ηνλ 5ν αηώλα π.Χ., εηζάγνληαο ηνλ ζεζκό ησλ ζεσξηθώλ, πνπ επέηξεπαλ ηελ
είζνδν όισλ ησλ πνιηηώλ ζηα ζέαηξα.
ην ζέαηξν παξνπζηάδνληαλ δηάθνξεο ζαηπξηθέο, θσκηθέο θαη ηξαγηθέο παξαζηάζεηο.
Η παξάζηαζε πνπ κε ην όλνκά ηεο ηηκάεη ηνλ δήκν Αραξλώλ, είλαη ην έξγν
<<Αραξλείο >>ηνπ Αξηζηνθάλε. Σν έξγν απηό καο παξνπζηάδεη έλαλ πνιίηε ησλ
Αραξλώλ, ν νπνίνο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ, αξλήζεθε λα
κπεη ζηα Μαθξά ηείρε γηα λα πξνζηαηεπηεί από ηνλ θίλδπλν, αληηζέησο πξνηίκεζε λα
παξακείλεη έμσ από απηά θαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ γε ηνπ. Σν Αξραίν Θέαηξν δελ

ρξεζηκνπνηνύληαλ κόλν γηα ηελ παξνπζίαζε παξαζηάζεσλ, αιιά ήηαλ θαη ρώξνο
ζπγθέληξσζεο ρηιηάδσλ πνιηηώλ, όπνπ ζπδήηαγαλ δηάθνξα, θπξίσο δεκόζηα ζέκαηα.
Αλ θαη ην Αξραίν Θέαηξν Αραξλώλ είλαη αξθεηά ζεκαληηθό όρη κόλν γηα ηελ
πνιηηηζηηθή ηνπ αμία αιιά θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο, δελ
ππάξρνπλ αξθεηά θνλδύιηα γηα λα γίλεη ε νιηθή απνθάιπςε ηνπ, θαη ε απαηηνύκελε
ζπληήξεζε. Δπζηπρώο ε πεξηνρή καο ην ρεηκώλα δέρεηαη κεγάιε πνζόηεηα πδάησλ
εληζρπόκελε από ην βνπλό ηεο Πάξλεζαο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ απώιεηα ησλ δαζηθώλ
όγθσλ, κε απνηέιεζκα ε πνζόηεηα ησλ πδάησλ λα επηβαξύλεη ζεκαληηθά ην κλεκείν.
Η νξρήζηξα ιόγσ ηεο ρακειόηεξεο ζηάζκεο από ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν
ζπγθεληξώλεη όιε ηελ πνζόηεηα πδάησλ, κε απνηέιεζκα λα ζπζζσξεύνληαη ρσξίο λα
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα απνκάθξπλζεο ηνπο. Αθόκα, θαηά ηελ ξνή ησλ πδάησλ από
ςειά κε θαηεύζπλζε ηελ νξρήζηξα, δηαβξώλνπλ ηνλ ππξόιηζν θαη ηνπο δηαδξόκνπο
νη νπνίνη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από ρώκα, κε απνηέιεζκα λα απνζπλζέηνπλ ηνλ
νξγαληζκό ηνπ ζεάηξνπ.
Ο δήκνο Αραξλώλ εθηόο από ην Αξραίν Θέαηξν, έρεη θαη άιια κλεκεία κεγάιεο
ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο από ηελ αξραηόηεηα, όπσο ν ζνισηόο Μπθελατθόο ηάθνο, ν
ηύκβνο ηνπ νθνθιή, ην Αδξηάλεην πδξαγσγείν, ην Αραξλατθό αξδεπηηθό έξγν θαη ε
Ρσκατθή Αγξνηθία.
Αλ ήηαλ δπλαηόλ λα κεηαθεξόκαζηαλ κε κηα κεραλή ηνπ ρξόλνπ πίζσ ζηελ ηζηνξία,
ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ, λα κεηαθεξόκαζηαλ ζηνλ δήκν Αραξλώλ, θαη λα
παξαθνινπζνύζακε ή κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε ή κηα ζπγθέληξσζε ησλ πνιηηώλ ζην
ζέαηξν, γηα ηελ δηεπζέηεζε ελόο ζεκαληηθνύ δεκνζίνπ δεηήκαηνο.
Ειπίδσ κέζα από απηήλ ηελ επηζηνιή, αμηόηηκε θύξηε πξόεδξε ηεο Ειιεληθήο
δεκνθξαηίαο, λα ζπκβάιεηε ζεηηθά γηα λα απνθαιπθζεί ην Αξραίν Θέαηξν Αραξλώλ,
δηόηη είλαη θξίκα θαη άδηθν γηα ηνπο πξνγόλνπο καο αιιά θαη γηα εκάο ηνπο ίδηνπο, λα
είλαη ζε άζιηα θαηάζηαζε έλα ζηνιίδη ηνπ αξραίνπ Ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ.
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Γεσξγίνπ Καηεξίλα, καζήηξηα ηνπ 1νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Αραξλώλ.

