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◗ «Υπήρχε τότε έντονη αίσθηση της δημοκρατίας 
που ακόμη και τα σπίτια τους, πλούσιων 
ή φτωχότερων, είχαν απόλυτη ομοιομορφία 
και αυτό δίνει απαντήσεις και στους άρχοντες 
που θέλουν να κυβερνούν τον τόπο» 
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Ένα ταξίδι
γεμάτο
γεύσεις
ζωής
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[ Πέτρος Θέμελης ] 
Ο καθηγητής Αρχαιολογίας και ψυχή των ανασκαφών στην Αρχαία Μεσσήνη μιλάει στην                        

Σ υνάντηση εκ των
σημαντικότερων
καλλιτεχνικών

δυνάμεων του τόπου
συντελείται απόψε για την
επίτευξη ενός από τα
σπουδαιότερα γεγονότα του
φετινού καλοκαιριού. 

στην ΕΦΗ ΠΟΛΥΖΩΗ 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο γε-
γονός, ούτε μπορεί να περάσει
απαρατήρητη η επαναλειτουργία
του Αρχαίου Θεάτρου της Μεσ-
σήνης ύστερα από 2.300 χρόνια.
Απόψε, Σάββατο 3 Αυγούστου,
για πρώτη φορά έπειτα από τόσα
χρόνια, θα ακουστούν ξανά από
την ορχήστρα του περίφημου
μνημείου η ανθρώπινη φωνή και
η μουσική. Είναι τα «εγκαίνια»
του αναστηλωμένου πια αρχαίου
θεάτρου, ύστερα από 26 χρόνια
υποδειγματικής εργασίας της
ομάδας του αρχαιολόγου Πέ-
τρου Θέμελη, που είχε όραμα,
στόχους και αποφασιστικότητα.
Πόροι από το 2ο και το 3ο ΚΠΣ
στήριξαν τις εργασίες αποκατά-
στασης και ήταν και η γενναία χο-
ρηγία του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος που κάλυψε τις δαπάνες
εκπόνησης των αναγκαίων μελε-
τών και το κόστος εφαρμογής
τους.

Ο πρόεδρος του «Διαζώμα-
τος», που αποσκοπεί στη διάσω-
ση και την ανάδειξη των αρχαίων
θεάτρων στην Ελλάδα, Σταύρος
Μπένος, εκφράζει τη συγκίνησή
του για τα «θυρανοίξια» του κο-
ρυφαίου μνημείου στην Αρχαία
Μεσσήνη τονίζοντας από καρ-
διάς: «Είναι μια μεγάλη και συμ-
βολική στιγμή γιατί η ερωτική συ-
νεύρεση ενός μεγάλου μνημείου
με έναν ποιητή της αρχαιολογίας
που απέδωσε μια εξαιρετική απο-
κατάσταση θα βιωθεί έπειτα από
2.300 χρόνια από τους πολίτες
του κόσμου». 

Και όλα αυτά για τον ομότιμο
καθηγητή Αρχαιολογίας και «ψυ-
χή» των ανασκαφών στην Αρχαία
Μεσσήνη Πέτρο Θέμελη, ο οποί-
ος μίλησε στην «Ε» λίγο πριν από
τα εγκαίνια του χώρου, ο οποίος,

όπως μας είπε, ιστορικά και «για
περισσότερα από 600 χρόνια φι-
λοξενούσε πολιτιστικές αλλά και
πολιτικές εκδηλώσεις. Στον χώ-
ρο του βρέθηκαν μεγάλες προ-
σωπικότητες της εποχής, όπως ο
βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιπ-
πος Ε’ και ο περίφημος στρατη-
γός της Αχαϊκής Συμπολιτείας
Φιλοποίμην ο Μεγαλοπολίτης».
Παράλληλα πρόσθεσε: «Έπειτα
από σιωπή και εγκατάλειψη 1.700
χρόνων, το αρχαίο θέατρο της
Μεσσήνης ανοίγει και πάλι τις πύ-
λες του για το κοινό το φετινό κα-
λοκαίρι, για πρώτη φορά μετά το
300 μ.Χ., οπότε και σταμάτησε η
λειτουργία του. Η αδιάκοπη λει-
τουργία του για έξι αιώνες (από το
300 π.Χ., όπως υπολογίζεται)
έδωσε τη θέση της στην εγκατά-
λειψη και παρακμή. Χαρακτηρι-
στικό είναι το γεγονός ότι οι Βυ-
ζαντινοί κάτοικοι της περιοχής
που βίωναν την κατάρρευση της
Πόλης, οπότε τα θέατρα δεν τα
χρειάζονταν πια γιατί είχαν το
Θείο Δράμα που παιζόταν στους
κόλπους της εκκλησίας. Τελικά,
όπως και αλλού, και αυτό το θέα-
τρο είχε γίνει λατομείο πια γι’ αυ-
τούς και αφού αποξήλωσαν πολ-
λά από τα καθίσματα του μνημεί-
ου και τα ξύλινα τμήματα τα έκα-
ψαν, ενώ τα υπόλοιπα τα χρησι-
μοποίησαν ως οικοδομικό υλικό
σε ναούς και κατοικίες. Χαρακτη-
ριστικό είναι ότι από αυτά τα υλι-
κά χτίστηκαν τρεις εκκλησίες
στην Αρχαία Μεσσήνη. Όταν ξε-
κινήσαμε τις ανασκαφές μάς

έπιασε απογοήτευση. Το θέατρο
ήταν ανύπαρκτο, το είχαν κατα-
στρέψει. Υπήρχαν μόνο κάποιες
πεζούλες και γύρω ελαιώνες, οι
οποίοι αγοράστηκαν. Οι επιχώ-
σεις στην ορχήστρα και το κοίλο
ήταν τεράστιες. Εν τω μεταξύ, συ-
νειδητοποιήσαμε ότι τελικά είχαν
αφήσει και για εμάς αρκετά, γιατί
για κάποιο λόγο τα είχαν αφήσει
στη μέση. Ίσως λόγω κάποιας κα-
ταιγίδας και πλημμύρας που σκέ-
πασε ή δεν χρειάζονταν άλλα.
Πάντως συμπτωματικά». 

Πώς θα χαρακτηρίζατε αυ-
τή την εργασία στο συγκε-
κριμένο σημείο της ανα-
σκαφής; 

Από το μηδέν στο είναι. Έτσι
μπορεί να ειπωθεί πιο εύστοχα.
Γιατί ήταν μια ανασκαφή που κρά-
τησε χρόνια, γιατί τα πάντα ήταν
γκρεμισμένα. Και ό,τι υπήρχε
ήταν κάτω από το αρχικό του επί-
πεδο. Δεν υπήρχε τίποτα όρθιο
που να λειτουργεί. Είχαν καλυ-
φθεί με χώμα... Τελικά εδώ όλα
τα μνημεία ανασυντίθενται, ανα-
συγκροτούνται, αναγεννιούνται.
Δηλαδή μπαίνουν στη θέση τους,
αποκτούν τρίτη διάσταση και λει-
τουργούν. Και είναι πολύ ευχάρι-
στο που υπάρχουν τρεις χώροι
ανοιχτής ακρόασης, το Θέατρο,
το Στάδιο και το Εκκλησιαστήριο. 

Τώρα σε ποια φάση βρίσκε-
ται το θέατρο, που ήταν και
το πιο δύσκολο, και τι έπε-
ται; 

Βάλαμε δέκα σειρές εδω-
λίων. Καθώς καταφέραμε λίγα λί-
γα να τα ενώσουμε, να τα αποκα-
ταστήσουμε, τελικά βάλαμε στη
θέση τους περισσότερα από
2.000 καθίσματα και με την προ-
σθήκη ξύλινων πολυθρόνων. Οι
εργασίες στο κοίλο δεν έχουν
ολοκληρωθεί και θα συνεχιστούν
και μετά το καλοκαίρι. Μετά την
ολοκλήρωσή τους στο κάτω κοί-
λους του θεάτρου υπολογίζεται
ότι θα χωράει περίπου 3.500 θεα-
τές. Νομίζω ότι είναι καλό γιατί
και τώρα για την εκδήλωση τη ση-
μερινή τα εισιτήρια έχουν γίνει
ανάρπαστα. Και πάντα αυτό γίνε-
ται, κάτι που σημαίνει ότι η Μεσ-
σηνία ασκεί μια γοητεία. 

Πρόκειται για ένα έργο
ζωής; 

Κοιτάξτε να δείτε, δουλεύω
στη διάρκεια μιας γενιάς ολόκλη-
ρης, από το 1986, και αν μου επι-
τρέπεται θα συνεχίσω για άλλη
μία! Μακάρι. 

Εγώ το αγαπώ πολύ αυτό που
κάνω και εκτελώ αυτή τη δουλειά
με κέφι μεγάλο παρά τις δυσκο-
λίες και τις αντιξοότητες που αντι-
μετωπίζω. Και με τους εργατοτε-
χνίτες της περιοχής που έχουν
εργαστεί οι ίδιοι, πάντα όλα αυτά
τα χρόνια νιώθουμε σαν μια οικο-
γένεια. Οι άνθρωποι που είναι
από τη γύρω περιοχή μπορεί να
εξαφανίζονται κατά περιόδους,
καθώς λήγουν οι συμβάσεις, αλ-
λάζουν οι διοικήσεις των υπουρ-
γείων ή και μένουν απλήρωτοι τε-
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◗ «Υπήρχε τότε έντονη
αίσθηση της
δημοκρατίας που
ακόμη και τα σπίτια
τους, πλούσιων ή
φτωχότερων, είχαν
απόλυτη ομοιομορφία
και αυτό δίνει
απαντήσεις και στους
άρχοντες που θέλουν
να κυβερνούν τον
τόπο» 

◗ «Όταν ξεκινήσαμε τις
ανασκαφές μάς έπιασε
απογοήτευση. Ήταν μια
ανασκαφή που
κράτησε χρόνια γιατί τα
πάντα ήταν
γκρεμισμένα. Δεν
υπήρχε τίποτα όρθιο
που να λειτουργεί.
Είχαν καλυφθεί με
χώμα…»

◗ Απόψε, ύστερα από
2.300 χρόνια σιωπής,
το Αρχαίο θέατρο
Μεσσήνης επιστρέφει
στη ζωή χάρις τους
πόρους του ΚΠΣ και τη
γενναία χορηγία του
Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος 

«Δεν μπορώ να δω τον
εαυτό μου χωρίς την
Αρχαία Μεσσήνη»
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                        «Ε» με αφορμή τα εγκαίνια για την επαναλειτουργία του ιστορικού θεάτρου 

λευταία, ωστόσο δεν τους αλλά-
ζω με τίποτα. Είναι εκείνοι που
δουλέψαμε από την αρχή μαζί με
όραμα και μεράκι. Υπάρχουν-δεν
υπάρχουν χρήματα, εγώ θα συ-
νεχίσω να ζω και να παράγω σε
αυτή την περιοχή. Δεν μπορώ να
δω τον εαυτό μου χωρίς την Αρ-
χαία Μεσσήνη. 

Πώς αντιδρά ο κόσμος
στον χώρο; Τι θυμάστε; 

Από τους τόσες χιλιάδες που
περνάνε οι περισσότεροι -όλοι

μάλλον- δηλώνουν ενθουσια-
σμένοι από την περιοχή και τη
δουλειά που γίνεται εκεί. Άλλω-
στε και οι ίδιοι ο Μεσσήνιοι έχουν
αγκαλιάσει την ανασκαφή και
έχουν συνειδητοποιήσει πόσο
καλό κάνει στον τόπο τους. Γιατί
είναι αλήθεια ότι η αίγλη που
ασκείται είναι παγκόσμια. Άλλω-
στε φαίνεται και από την έκρηξη
επισκεψιμότητας που έχουμε.
Ξαφνικά έγινε ένα «μπουμ» και
γέμισε κόσμο η Αρχαία Μεσσή-
νη. Τόσο πολύ κόσμο που είδαμε

φέτος δεν τον είχαμε ξαναδεί πο-
τέ. Όλα έπαιξαν τον ρόλο τους. Η
φήμη για το Αρχαίο Θέατρο, η
όλη ανασκαφή, οι διαλέξεις που
κάνουμε ανά τον κόσμο. 

Τι μας διδάσκει ο χώρος;
Ποιες είναι οι απορίες που
έχετε κληθεί να απαντήσε-
τε πιο συχνά; 

Συνήθως εύλογες για τον
πληθυσμό και τον πολιτισμό του,
τα αίτια καταστροφής και άλλα
τέτοια. Γιατί πρόκειται για μια πό-

λη από τις πιο καλά σωζόμενες
της Ελληνιστικής Περιόδου, που,
όπως όλα δείχνουν, ήταν πολύ
μεγάλη -10.000 κάτοικοι, τερά-
στιο νούμερο για την εποχή-,
ήταν καλά οργανωμένη. Το κέν-
τρο της είχε τα πάντα, οργανωμέ-
νο σύστημα αποχέτευσης και ο
πολεοδόμος είχε λάβει υπόψη
του όλες τις αρχές της υγιεινής.
Ο κάθε πολίτης είχε το δικό του
σπίτι, με χαγιάτια, αυλές πολύ
όμορφα, τόσο που σήμερα νομί-
ζεις ότι ζούμε στην αθλιότητα.

Και υπήρχε κάτι ιδιαίτερο, υπήρ-
χε τέτοια αίσθηση της δημοκρα-
τίας τόσο έντονη που ακόμη και
τα σπίτια τους, πλούσιων ή φτω-
χότερων, είχαν απόλυτη ομοι-
ομορφία. Αυτό δίνει απάντηση
στη σύγχρονη μανία επίδειξης
πλουτισμού και δύναμης. Αλλά
δίνει απαντήσεις και στους άρ-
χοντες που θέλουν να κυβερ-
νούν τον τόπο. Τότε για να κυβερ-
νήσουν έπρεπε από μόνοι τους
και για την υστεροφημία τους να
προσφέρουν στον λαό. Ο λαός
έπρεπε να είναι ευκατάστατος
και σε καλή κατάσταση για να
έχουν και οι ίδιοι αξία ως άρχον-
τες του τόπου. Το δημόσιο καλό
και αγαθό τούς ένοιαζε πάνω
από όλα. 

Αλήθεια, πόσους πολιτι-
κούς έχετε ξεναγήσει στον
τόπο; Ακούνε προσεκτικά
τα όσα λέτε; 

Έχω ξεναγήσει εκατοντάδες
πολιτικούς και έχω να σας πω το
εξής: Οι πολιτικοί όταν είναι στα
πράγματα, και κυρίως οι πρωθυ-
πουργοί, περνάνε και βλέπουν
ακροθιγώς το χώρο σαν να μην
τους ενδιαφέρει τίποτα. Όταν
όμως πάρουν σύνταξη έρχονται
και κάθονται εκεί με τις ώρες και
λένε μακάρι να ήταν υπουργοί
Πολιτισμού. Βγάλτε τα συμπερά-
σματά σας…

Αν πραγματικά θέλαμε, η Αρ-
χαία Μεσσήνη θα μπορούσε να
αποτελέσει το καλύτερο μοντέλο
διακυβέρνησης ως παράδειγμα
για το σήμερα.

Θα τραγουδήσουν ο βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς και η σο-
πράνο Τσέλια Κοστέα. Τους καλλιτέχνες θα συνοδεύει η Κρατική
Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου.
Στη φωτό μαζί με τον βαρύτονο Δημ. Καβράκο (δεξία)

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια από την πρώτη μέρα

Λαμπρό γκαλά ιταλικής όπερας στα αποψινά εγκαίνια
Το σωματείο «Διάζωμα» με

το Φεστιβάλ Αθηνών και την
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
ενώνουν τις δυνάμεις του και,
όπως στήριζαν -άλλος πιο
ενεργά, άλλος πιο συμβολικά-
έως τώρα τις εργασίες, απόψε
οργανώνουν ένα γκαλά ιταλι-
κής όπερας, υπό τη μουσική
διεύθυνση του Βασίλη Χριστό-

πουλου και με σολίστ τούς διά-
σημους λυρικούς τραγουδι-
στές Τσέλια Κοστέα και Δημή-
τρη Πλατανιά. 

Για την υλοποίηση της εκ-
δήλωσης συνεργάζονται ακό-
μη η Περιφέρεια Πελοποννή-
σου, ο Δήμος Μεσσήνης και η
ΛΗ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων.
Ενθουσιώδης υπήρξε και η

υποδοχή του κοινού,
που έσπευσε να εξα-
σφαλίσει εγκαίρως τα
εισιτήριά του, τα οποία
σχεδόν αμέσως εξαντ-
λήθηκαν.

Το πρόγραμμα της
βραδιάς αποτελείται
από άριες και ορχη-
στρικά αποσπάσματα

από τις όπερες «Οι Παλιάτσοι»
του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο
(1857-1919), «Σιμόν Μποκα-
νέγκρα», «Λα Τραβιάτα», «Ο
Σικελικός Εσπερινός» και
«Οθέλλος» του Τζουζέπε
Βέρντι (1813-1901), «Μανόν
Λεσκώ» και «Τόσκα» του Τζά-
κομο Πουτσίνι (1858-1924) και
«Αντρέα Σενιέ» του Ουμπέρτο
Τζορντάνο (1867-1948). Η συ-
ναυλία θα κλείσει με το περί-
φημο ντουέτο «Udiste? Come
albeggi» από τον «Τροβατό-
ρε» του Βέρντι.

Για την ιδιαίτερη αυτή συ-
ναυλία η Κρατική Ορχήστρα
Αθηνών, ο μαέστρος και οι σο-
λίστ προσφέρθηκαν να συμμε-
τάσχουν αφιλοκερδώς.

Ο πρόεδρος του «Δια-
ζώματος» Σταύρος
Μπένος έχει συνεργα-
στεί και τον Πέτρο Θέ-
μελη και εξέφρασε
στην «Ε» τη βαθιά συγ-
κίνησή του για τα σημε-
ρινά «θυρανοίξια» 

Το αρχαίο θέατρο για περισσότερα από 600 χρόνια φιλοξενούσε πολιτιστι-
κές αλλά και πολιτικές εκδηλώσεις. Στον χώρο του βρέθηκαν μεγάλες προ-
σωπικότητες της εποχής, όπως ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος Ε’ και
ο περίφημος στρατηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας Φιλοποίμην ο Μεγαλο-
πολίτης
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