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Οι εργασίες στο αρχαίο θέατρο Θάσου, έργο ενταγμένο στο πλαίσιο
του Άξονα Προτεραιότητας 9. «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα
Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη», του Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), με τίτλο «Αποκατάσταση
και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου», ξεκίνησαν τον Ιούλιο
του 2012.

Προηγήθηκε ο καθαρισμός - αποψίλωση του χώρου και στη συνέχεια
έγινε η αφαίρεση των ξύλινων εδωλίων του κοίλου, με σκοπό να
διερευνηθεί η εφαρμογή της εγκεκριμένης πρότασης της μελέτης για την
αντικατάστασή τους με αντίστοιχες πλάκες μαρμάρου. 

Ολοκληρώθηκαν οι προμήθειες των απαραίτητων εργαλείων και
υλικών καθώς και των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων και
του φαρμακείου. 

Τέλος τοποθετήθηκε η ενημερωτική πινακίδα λειτουργίας του έργου.
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Ακολούθησε η μετατόπιση των αρχιτεκτονικών μελών από το χώρο
όπου προγραμματίζεται η τοποθέτηση των εργοταξιακών οικίσκων, και
των δυο από τα βοηθητικά κτήρια εξυπηρέτησης του κοινού, ο
καθαρισμός και η διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου, όπου
αποκαλύφθηκε και ερευνήθηκε συστάδα ακτέριστων κυβωτιόσχημων
τάφων. 

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός προμήθειας του εργοταξιακού οικίσκου
ο οποίος όμως, λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών και
των δυσκολιών πρόσβασης προς το αρχαίο θέατρο από τον μοναδικό
δύσβατο αγροτικό δρόμο τοποθετήθηκε στη θέση του τον Μάρτιο. 

Ωστόσο, παρά τις αντίξοες καιρικές και τοπικές συνθήκες ως το τέλος
Μαρτίου είχαν προχωρήσει οι εργασίες υποδομής των δύο από τα
βοηθητικά κτήρια εξυπηρέτησης του κοινού (παρασκήνια, χώροι υγιεινής
κοινού) και είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης των δικτύων
ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης και ηλεκτροφωτισμού.
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Στις αρχές Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η μεταφορά και
εγκατάσταση του οικοδομικού γερανού, που είναι απαραίτητος για τις
αναστηλωτικές εργασίες του έργου. Επισημαίνουμε ότι η Εφορεία μας, σε
συνεννόηση με την γειτονική ΙΘ΄ΕΠΚΑ, δανείστηκε για τις ανάγκες του
έργου τον γερανό που υπήρχε εκεί και είχε χρησιμοποιηθεί στο αρχαίο
θέατρο της Μαρώνειας, εξοικονομώντας ένα σεβαστό ποσό από το
οικονομικό αντικείμενο του έργου που θα χρησιμοποιηθεί για άλλες
ανάγκες. 

Επειδή κρίθηκε απαραίτητη η αλλαγή χωροθέτησης των δυο από τα
πέντε βοηθητικά κτίρια για να καταστούν λειτουργικά και να εξυπηρετούν
αποτελεσματικά τις ανάγκες τέλεσης του Φεστιβάλ Φιλίππων Θάσου
προχωρήσαμε στην αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας τους. Οι
αλλαγές εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ στη συνεδρία του στις 14.04.2013 και θα
προχωρήσουν άμεσα.
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Μετά τη διαπίστωση, από την ομάδα επίβλεψης και εκτέλεσης του
έργου, ότι ο αναλημματικός τοίχος της Δυτικής παρόδου του θεάτρου
παρουσιάζει έντονη κλίση από την κατακόρυφο αναζητήθηκε λύση
αντιμετώπισης του προβλήματος μετά και την αυτοψία του Διευθυντή
Αναστήλωσης της Γ.Γ.Π. του κ. Δ. Σβολόπουλου στις αρχές Μαρτίου.

Έγινε καθαρισμός του εσωτερικού γεμίσματος του αναλήμματος και
ανατέθηκε γεωτεχνική και στατική μελέτη για την αποκατάσταση του
σωζόμενου τμήματος του αρχαίου τοίχου και την αναστήλωσή του με το
υπάρχον αρχαίο υλικό. 

Η μελέτη θα παραδοθεί στο τέλος Ιουνίου και μέχρι τότε θα έχει
«απλωθεί» για να μελετηθεί το οικοδομικό υλικό που προέρχεται σε
μεγάλο ποσοστό από το δυτικό ανάλημμα της παρόδου και θα
χρησιμοποιηθεί για την αναστήλωσή του. 
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Εικ.: Εργασίες από τον καθαρισμό της
Δυτικής παρόδου
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Εικ.: Εργασίες από τον καθαρισμό της Ανατολικής παρόδου


