ΕΚΘΕΗ ΖΩΗ ΜΠΑΚΙΡΣΖΗ
Β’ ΛΤΚΕΙΟΤ 1ο ΓΕΛ ΑΦΑΡΝΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΕΚΘΕΗ ΛΤΚΕΙΟΤ
Μια ςημαντικό αποκϊλυψη βγαύνει ςτο φωσ ςτο δόμο Αχαρνών. Σο 2007
αποκαλύφθηκε ςε κεντρικό ςημεύο του δόμου μεγϊλο τμόμα αρχαύου θεϊτρου. Μετϊ από
ϋρευνεσ οι αρχαιολόγοι πιςτεύουν ότι μπορεύ να εύναι εφϊμιλλο του μικρού θεϊτρου τησ
Επιδαύρου. ε αυτόν την αποκϊλυψη επιβεβαιώθηκαν επιγραφϋσ που αναφϋρονται ςτον
4ο αιώνα πΦ.
Σο αρχαύο θϋατρο αποκαλύφθηκε ςτην οδό αλαμύνοσ κοντϊ ςτη διαςταύρωςη τησ
με την οδό Λιοςύων κατϊ τη διϊρκεια εκςκαφόσ για την ανϋγερςη μιασ πολυκατοικύασ. Οι
οικοδομικϋσ εργαςύεσ διακόπηκαν και αμϋςωσ ϊρχιςαν οι αναςκαφϋσ οι οπούεσ μετϊ από
ϋνα χρόνο ςταμϊτηςαν λόγω οικονομικών αδιεξόδων. Η ϋρευνα μϋχρι τώρα ϋφερε ςτο
φωσ μια ολόκληρη κερκύδα πλϊτουσ 5 μϋτρων δυτικϊ και 22 ανατολικϊ με 11 ςειρϋσ
καθιςμϊτων ςε ημικυκλικό διϊταξη. Αποκαλύφθηκε επύςησ μικρό τμόμα κερκύδασ βόρεια
τησ πρώτησ που εύναι ϊθικτη καθώσ και ϋνα μικρό τμόμα ορχόςτρασ. Εύναι ςύγουρο ότι τα
υπόλοιπα τμόματα του θεϊτρου (πϊροδοι, ορχόςτρα και τα ςκηνικϊ)βρύςκονται ακόμα
κϊτω από το ϋδαφοσ. Ο προςανατολιςμόσ του θεϊτρου εύναι δυτικϊ με βορειοδυτικϊ. Οι
κερκύδεσ ϋχουν καταςκευαςτεύ ϋτςι ώςτε να ϋχουν μια προεξοχό για να ακουμπούν τα
πόδια τουσ οι θεατϋσ. Ακόμα βρϋθηκαν κϊτω από το διϊδρομο μεταξύ ορχόςτρασ και
κϊτω καθιςμϊτων, δόμοι οι οπούοι χρηςύμευαν ωσ αποςτραγγιςτικού αγωγού για την
διοχϋτευςη των νερών τησ βροχόσ. Η καταςκευό του θεϊτρου δεν μπορεύ να αναχθεύ ςε
ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο αν δεν ολοκληρωθεύ η ϋρευνα μετϊ την αναςκαφό. Με
βϊςη όμωσ τη χρονολογύα των επιγραφών που αναφϋρονται ςτο θϋατρο, το θϋατρο
λειτουργούςε τον 4ο αιώνα π.Φ.
Καλό όμωσ θα όταν να γνωρύζουμε τη ςημαςύα των θεϊτρων ςτην αρχαιότητα. Σο
αρχαύο ελληνικό θϋατρο όταν κοινωνικόσ θεςμόσ τησ αρχαιοελληνικόσ πόλησ κρϊτουσ.
Ήταν διδαςκαλύα και τϋλεςη θεατρικών παραςτϊςεων, επ' ευκαιρύα των εορταςμών του
Διονύςου. Αναπτύχθηκε ςτα τϋλη τησ αρχαώκόσ περιόδου και διαμορφώθηκε πλόρωσ
κατϊ την κλαςικό περύοδο κυρύωσ ςτην Αθόνα. Υϋρει ϋναν ϋντονο θρηςκευτικό και
μυςτηριακό χαρακτόρα κατϊ τη διαδικαςύα τησ γϋννηςησ του, αλλϊ και ϋναν εξύςου
ϋντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτόρα κατϊ την περύοδο τησ ανϊπτυξησ του. Με ϊλλα
λόγια το θϋατρο ςτην αρχαύα Ελλϊδα δεν υπόρξε ποτϋ ϋνα απλό ψυχαγωγικό δρώμενο ό
μϊλλον όταν ψυχαγωγικό ςτην κυριολεκτικό ϋννοια του όρου. Διαμόρφωνε ςυνειδόςεισ
και την ύδια ςτιγμό διαμορφωνόταν από τη ςυλλογικό ςυνεύδηςη. υνδυϊζοντασ τη
θρηςκεύα την κοινωνικό και πολιτικό κριτικό με την εκπαύδευςη, ϋγινε κόμβοσ, ϋνα
ςημαντικό ςταυροδρόμι για τισ ςυνιςτώςεσ που παρϊγουν ςυνόθωσ πολιτιςμικό δρϊςη.
Από αυτό την ϊποψη θεωρούμενο ενςωμϊτωςε τουσ κανόνεσ τησ πόλησ και την ύδια
ςτιγμό ϋγινε ϋνα μεγϊλο λαώκό δικαςτόριο για το κοινό, τησ κοινωνικόσ τησ διαχεύριςησ
και όλα αυτϊ κϊτω απ’ το ϊγρυπνο «βλϋμμα» του Διονύςου, του επαναςτϊτη θεού.
Επύςησ το θϋατρο ωσ χώροσ όταν δημόςιο ούκημα. Θα μπορούςαμε να πούμε λοιπόν πωσ
η ςυγκϋντρωςη ςτο θϋατρο λειτουργούςε και ωσ εκκληςύα του δόμου, με την παρουςύα
πολυϊριθμων ξϋνων και αποτελούςε ϋνα εντυπωςιακό πλαύςιο για οριςμϋνεσ κρατικϋσ
ενϋργειεσ που δεν εύχαν θρηςκευτικό χαρακτόρα. Σο αθηναώκό κρϊτοσ θεωρούςε τη
γιορτό κατϊλληλη αφορμό για να υπογραμμύςει την ηγετικό θϋςη του ςτην Ελλϊδα με
μια όςο το δυνατόν εντυπωςιακότερη επύδειξη μεγαλεύου.
Φιλιϊδεσ χρόνια αργότερα ςτην Ελλϊδα του ςόμερα ποια από αυτϊ τα
χαρακτηριςτικϊ ϋχει ϊραγε διατηρόςει το θϋατρο και ποιοσ εύναι ο ρόλοσ του ςύγχρονου
θεϊτρου; Ιδιαύτερα ςτισ μϋρεσ μασ το θϋατρο πρϋπει να παύζει πολύ καθοριςτικό ρόλο

όπωσ παλιότερα. Εύναι αναγκαύεσ οι πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ, γιατύ με την κυριαρχύα τησ
τεχνολογύασ, όλοι οι ϊνθρωποι γενικότερα ζουν ςτην μονομϋρεια αυτόσ τησ τεχνολογύασ.
Μαζύ με την προςπϊθεια που καταβϊλλεται παγκοςμύωσ να προοδεύει η τεχνολογύα, να
διδϊςκονται και να καταρτύζονται τα ϊτομα ςτη χρόςη αυτών των ςύγχρονων μϋςων
,διαπιςτώνεται ςυγχρόνωσ και η επιτακτικό ανϊγκη να αςχολούνται όλοι με θϋματα που
ϊπτονται του πολιτιςμού, τησ πνευματικόσ καλλιϋργειασ και τησ ανϊπτυξησ τησ
προςωπικότητα τουσ, ώςτε να μη διαταρϊςςεται η αναγκαύα ιςορροπύα. Όςο και αν εύναι
αναγκαύα η τεχνολογύα, η πρακτικό γνώςη και η επαγγελματικό κατϊρτιςη και οι
διευκολύνςεισ ςτη ζωό ϊλλο τόςο και ςε μεγαλύτερο ύςωσ βαθμό εύναι αναγκαύα η
επύδραςη ςτο χαρακτόρα, η καλλιϋργεια και η διαμόρφωςη τησ προςωπικότητασ
ϊνθρωποσ ϋχει και πνευματικό υπόςταςη με ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ. Η φύςη του μϊλιςτα
δεν αλλϊζει παρϊ τισ όςεσ εξωτερικϋσ μεταβολϋσ. Η ζωό δεν εύναι μόνο επϊγγελμα, ο
ϊνθρωποσ δεν ϋχει μόνο υλικϋσ και οικονομικϋσ ανϊγκεσ, ϋχει πρωτύςτωσ πνευματικϋσ
αναζητόςεισ. Επύςησ το θϋατρο μπορεύ να βοηθόςει τα ϊτομα να καλλιεργόςουν τισ
ψυχικϋσ και πνευματικϋσ τουσ ικανότητεσ. Να αποκτόςουν γνώςεισ, αιςθητικό εμπειρύα
και θεωρητικό κατϊρτιςη γύρω απ’ τη θεατρικό τϋχνη, επύςησ μπορούν να
διαμορφώςουν ϋνα υψηλό αιςθητικό επύπεδο ωσ δϋκτεσ θεαμϊτων. Ακόμα διερευνούνται
οι ορύζοντεσ με ϋνα ουςιαςτικό ϊνοιγμα ςτη τϋχνη και το πολιτιςμό. Γνωρύζονται οι
πολιτιςτικϋσ δημιουργύεσ των λαών διαχρονικϊ και ςυνειδητοποιούν το διαπολιτιςμικό
χαρακτόρα του θεϊτρου. Καθοριςτικό εύναι ακόμη η ςυμβολό του θεϊτρου ςτην
κοινωνικοπούηςη του ανθρώπου ςόμερα δε που οι ανθρώπινεσ ςχϋςεισ εύναι
επιφανειακϋσ .Σο θϋατρο ξυπνϊ ςυναιςθόματα, ευαιςθητοποιεύ τον ϊνθρωπο και τον
βοηθϊ να προςεγγύςει το ςυνϊνθρωπο του να «ανούξει» την ψυχό του και ϋτςι να
αναπτύξει ουςιώδεισ και ιςχυρούσ δεςμούσ με τουσ ςυνανθρώπουσ του.
Όςον αφορϊ ςτο αρχαύο θϋατρο Αχαρνών ϋχουν γύνει πολλϋσ ςυζητόςεισ για την
αναςκαφό του. Για να γύνει όμωσ αυτό πραγματικότητα πρϋπει να ςυνειςφϋρουν πολλού
οικονομικού παρϊγοντεσ για τισ αποζημιώςεισ των κτηρύων και την ενύςχυςη των όςων
θα ςυμβϊλλουν ςτην αναςκαφό του μνημεύου. Όταν πραγματοποιηθούν όλα τα
προηγούμενα, γύνουν οι αναςκαφϋσ και η αναςτόλωςη του τότε το θϋατρο θα γύνει
επιςκϋψιμο. Με μια καλό διαχεύριςη οικονομικών ανθρώπινων και υλικών πόρων τότε το
θϋατρο θα μπορεύ να ανθύςει όπωσ και την εποχό που το δημιούργηςαν. Να διοριςτεύ
προςωπικό το οπούο να ϋχει τισ κατϊλληλεσ γνώςεισ και μερϊκι για αυτό τη δουλειϊ ώςτε
να μπορούν να αξιοποιόςουν το μνημεύο ςωςτϊ. Να προςφϋρουν την κατϊλληλη
αςφϊλεια ςτο χώρο και να μην επιτρϋπουν ςε κανϋνα τη φθορϊ του. Σϋλοσ θα μπορούν
να διοργανώνονται πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ κι παραςτϊςεισ ώςτε ο χώροσ να γύνει
ευρύτερα γνωςτόσ. Επύςησ μϋςω των διαφημύςεων, τησ τηλεόραςησ και των εντύπων να
προβϊλλεται το ϋργο και η προςπϊθεια τησ αξιοπούηςησ του θεϊτρου που μπορεύ να
αναβαθμύςει το πολιτιςμικό επύπεδο όλων.
Αυτό το θϋατρο εύναι ςαν «φλϋβα χρυςού» για το δόμο μασ. υγκεκριμϋνα μπορεύ να
επιφϋρει πολλϊ οφϋλη οικονομικϊ και πολιτιςμικϊ. Με τη ςωςτό διαχεύριςη των
οικονομικών πόρων θα πραγματοποιούνται οι εκδηλώςεισ που προεύπαμε και θα
ειςπρϊττει ο δόμοσ μασ ϋςοδα που θα καλύπτουν τισ ανϊγκεσ του θεϊτρου αλλϊ
γενικότερα και του υπόλοιπου δόμου. Η δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ θα επιφϋρει
επαγγελματικό αποκατϊςταςη ςτουσ ανϋργουσ δημότεσ. Επύςησ μπορεύ να αναπτυχθεύ
πολιτιςμικϊ με τη διοργϊνωςη επιςκϋψεων εκπαιδευτικών από τοπικϊ και όχι μόνο
ςχολεύα. Έτςι τα παιδιϊ θα μπορούν να εκπαιδεύονται και μϋςω δραςτηριοτότων ενόσ
μουςεύου που θα δημιουργηθεύ να περνούν ευχϊριςτα την ώρα τουσ. Με αυτό το τρόπο
θα ελκύονται κι ϊλλα ϊτομα όπωσ εύναι οι τουρύςτεσ απ’ το εξωτερικό. Ακόμα ο δόμοσ μασ
θα αναβαθμιςτεύ ςε κοινωνικό επύπεδο και θα κερδύςει το ςεβαςμό του περιςςότερου
κόςμου.

υμπεραύνοντασ λοιπόν απ’ τη μελϋτη των αρχαύων θεϊτρων και ειδικϊ των
Αχαρνών ϋμεινα ϋκπληκτη απ’ τη ποιότητα του ςχεδύου και την ϋκταςη του οικόματοσ
του θεϊτρου. Ανυπομονώ να πραγματοποιηθεύ η αναςκαφό του για να εκπληρωθούν οι
προςδοκύεσ μου. Ευελπιςτώ όλα αυτϊ που προεύπα να μην μεύνουν μόνο ςτο επύπεδο των
θεωρητικών ςκϋψεων, αλλϊ να γύνουν πρϊξη, αλλϊζοντασ ριζικϊ την εικόνα τησ πόλησ
μασ, αλλϊ και την καθημερινότητα μασ. Άλλωςτε, όπωσ οι δημιουργού αυτών των
ςπουδαύων επιτευγμϊτων πολιτιςμού τόνιζαν, οι πολύτεσ ευτυχούν και ευημερούν μόνο
όταν η πόλη ευημερεύ και προοδεύει

