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Ευρύτερη περιοχή Ορχοµενού (Leake,1805). 

Κυρίες και κύριοι, 

Είναι ιδιαίτερη η χαρά µου που µου 

ξαναδίδεται η ευκαιρεία να παρουσιάσω 

την µελέτη αναστήλωσης του αρχαίου 

θεάτρου της πόλης σας. Στον τόπο αυτό 

τις ηµέρες που εργάστηκα ένοιωσα την 

θερµή φιλοξενεία και αφουγκράστηκα 

την αγωνία του κόσµου για την τύχη των 

µνηµείων του γενικά και ειδικά την 

αγωνία για την τύχη του θεάτρου.  

Με αφορµή την συγκεκριµένη µελέτη 

είχα την τύχη να «συστρατευτώ» κατά 

καποιο τρόπο στο όραµα της ανάδειξης 

του αρχαιολογικού χώρου που έθεσε η 

κοινωνία και οργάνωσε το «∆ιάζωµα».  

 

 

 

Το αίτηµα της ανάδειξης των µνηµείων 

που εκφράζεται αόριστα µε ασάφεια και 

µε αντιφατικό πολλές φορές τρόπο 

προσδιορίζεται ως µια γενική τάση που 

αναζητά διεξόδους υλοποίησης και 

απέχει, πάρα πολύ, από τη µετουσίωση 

του σε συντεταγµένη δράση. Για 

παράδειγµα, εδώ και πολλά χρόνια 

αίτηµα της τοπικής κοινωνίας ήταν η 

ανάδειξη του µνηµειακού συνόλου του 

Ορχοµενού χωρίς όµως, µέχρι σήµερα, 

κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα.  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ

ΟΡΑΜΑ

ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

∆ΗΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΣΗ ∆ΡΑΣΗ 
-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ

ΤΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΠΠΟ

∆ΡΑΣΗ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Εδώ, εµφανίζεται ο ρόλος και η 

συµβολή του «∆ιαζώµατος» που η 

σηµασία του για τα πολιτιστικά 

πράγµατα της χώρας µας ήδη έχει 

καταγραφεί αλλά θα αξιολογηθεί ακόµα 

περισσότερο στο µέλλον αφού επενδύει 

στη γνώση και όχι στα βραχύβια 

πυροτεχνήµατα, που µαστίζουν την 

πολιτιστική ζωή της χώρας.  

Στην περίπτωση µας την ατοµική 

ευθύνη της συστράτευσης στο κοινό 

αυτό όραµα που έθεσε η κοινωνία και 

οργάνωσε το ∆ιάζωµα αποδέχτηκαν µε 

χαρά οι χορηγοί, ο δήµαρχος, ο 

περιφερειάρχης και τα στελέχη του 

Υπουργείου Πολιτισµού βοηθώντας 

υλικά και ηθικά το πρώτο στάδιο 

υλοποίησης του στόχου : την εκπόνηση 

της µελέτης αποκατάστασης του 

αρχαίου θεάτρου. 

Σε όλους, λοιπόν, θέλω να εκφράσω τις 

βαθύτατες ευχαριστίες µου.  

Η παρουσίαση της µελέτης 

διαρθρώνεται σε δύο µέρη :  

Στο πρώτο µέρος θα παρουσιαστεί το 

µνηµείο και στο δεύτερο µέρος θα 

παρουσιαστεί η πρόταση της 

αποκατάστασης. Το στάδιο αυτό της 

ανάλυσης των δεδοµένων είναι η 

διαδικασία αναζήτησης της 

νοµοτέλειας των πρωτογενών 

υπαρχόντων στοιχείων, για να 

θυµηθούµε τα λόγια του 

πολυβραβευµένου αρχιτέκτονα Αlvaro 

Siza.. 
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1. ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΑΘΟΣ 

Θέατρο : 
Αρχιτεκτόνηµα 
υψηλών προθέσεων

Τάφος Μινύα 
µέσα 13ου

π.Χ.

Σκριπού 
9ος µ.Χ

Πηγή: Αρχείο Θ’ Εφορείας 

Τρία είναι τα χαρακτηριστικά που 

συνθέτουν ταυτόχρονα τα πρόβλήµατα, 

τις προκλήσεις ή τα ερωτήµατα τα 

οποία έπρεπε να αντιµετωπίσει η 

συγκεκριµένη µελέτη. 

1. Πρώτο χαρακτηριστικό. Η περιοχή 

ευρύτερα αλλά και το ίδιο µνηµείο 

διαθέτει µεγάλο ιστορικό βάθος 

• Μνηµεία κοµβικής σηµασίας για 

την ιστορία της αρχαίας και βυζαντινής 

αρχιτεκτονικής συνθέτουν  ένα διάλογο 

συνέχειας ιστορίας και πολιτισµού. 

• Ιδίως στο θέατρο ερείπια 

διαφορετικών εποχών συνθέτουν ένα 

παλίµψηστο φάσεων και χρήσεων του 

χώρου. Εντός του κοίλου βρίσκονται 

µυκηναϊκοί τάφοι που έχουν αποδώσει 

σηµαντικά ευρήµατα που κοσµούν 

σήµερα το µουσείο της Θήβας.  

2. ∆εύτερο χαρακτηριστικό. Το 

µνηµείο σώζεται σε κακή κατάσταση 

διατήρησης. Ανήκει στη κατηγορία 

των άτυχων µνηµείων της αρχαιότητας. 

Για παράδειγµα, οι αναληµµατικοί 

τοίχοι έχουν απολέσει το 90 % των 

λίθων τους ή από όλο το κοίλο µόνο 

λίγα σπαράγµατα θραυσµάτων εδωλίων 

έχουν σωθεί εδώ και εκεί. Η εύκολη 

πρόσβαση και η έντονη δραστηριότητα 

την περίοδο του Μεσαίωνα είχαν ως 

αποτέλεσµα την συστηµατική αρπαγή 

των λίθων του µνηµείου.  
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3. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΥΡΗΜΑ

Ο χώρος του θεάτρου στις αρχές 20 αι. Πηγή: 

Αρχείο Θ’ Εφορείας 

 

3. Τρίτο χαρακτηριστικό. Αποτελεί 

πρόσφατο εύρηµα.   

• Όταν έλαβαν χώρα τα µεγάλα 

ανασκαφικά προγράµµατα του 

Schliemann το θέατρο ήταν θαµµένο 

κάτω από βαθιά επίχωση. Η αποκάλυψη 

του θεάτρου έγινε µόλις τη δεκαετία 

του 70 µε δηµοσιευµένες ελάχιστες 

ανασκαφικές αναφορές και 

φωτογραφίες.   

• Το 1997 από την τοπική εφορεία 

διενεργήθηκε ανασκαφή τα πορίσµατα 

της οποίας δηµοσιεύτηκαν στο 

Αρχαιολογικό ∆ελτίο σε ένα σύντοµο 

άρθρο.  

 Όλα αυτά απείχαν από αυτό που άξιζε 

το µνηµείο: µια συστηµατική έρευνα.  

Προκύπτει, λοιπόν, αυτοµάτως, το θέµα 

κατά πόσο είναι εφικτή µια 

αναστήλωση όταν το κενό της γνώσης 

του χώρου είναι τόσο µεγάλο. 

Από την κατάσταση αυτή, φάνηκε, ότι 

κατά τη σύνταξη της µελέτης έπρεπε να 

ανταποκριθούµε άµεσα και µε 

πληρότητα σέ όλα τα θέµατα 

αναπαραστάσεων ενός απαιτητικού και 

πολύπλοκου µνηµείου.  

Έπρεπε λοιπόν να παραχθεί όχι µια 

επικαιροποίηση παλαιότερων σχεδίων 

και αναπαραστάσεων αλλά αµιγές 

πρωτότυπο και πρωτογενές υλικό που 

να συµβάλλει στη µελέτη της ιστορικής 

εξέλιξης της µνηµειακής τοπογραφίας 

του Ορχοµενού.  
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OI ΠΡΩΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

∆ελφοί 11.9.2011

«Η αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου του 

Βοιωτικού Ορχοµενού: πρόκληση 

για τη δηµιουργία αρχαιολογικού πάρκου και την 

πολεοδοµική αναβάθµιση»

 

Πριν από τη υπογραφή της σύµβασης 

της µελέτης και πριν εκτελεστούν οι 

εργασίες καθαρισµού του µνηµείου 

καθορίστηκε ένα προγραµµατικό πλάνο 

που έγινε µε σκοπό την παρουσίαση του 

σε σχετική ηµερίδα στους ∆ελφούς το 

2011. Στα δύο σκίτσα  που 

παρουσιάστηκαν τότε φαίνονται οι  

βασικές αρχικές προθέσεις.  Η 

διερεύνυση αυτή µέσω απρόβλεπτων 

διαδροµών, αλλού προσαρµόστηκε και 

αλλού τελειοποιήθηκε. Από τότε, όµως,  

διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα 

διεύρυνσης  των ασφυκτικών ορίων 

του αρχαιολογικού χώρου και της 

µετατόπισης της υφιστάµενης 

αµαξωτής οδού ζήτηµα που 

εναρµονιζόταν έτσι και αλλοιώς µε τις 

απόψεις του καταξιωµένου αρχιτέκτονα 

∆. ∆ιαµαντόπουλου που ήδη εργαζόταν 

για την πολεοδοµική µελέτη.  

 

Η εκπόνηση της µελέτης ξεκίνησε τον 

Ιούλιο του 2012.  

Για να διενεργηθεί όµως η αποτύπωση 

έπρεπε να προηγηθούν καθαρισµοί και 

µικρής έκτασης αρχαιολογικές έρευνες. 

Οι εργασίες αυτές χρηµατοδοτήθηκαν 

από την περιφέρεια και 

ολοκληρώθηκαν το Νοέµβριο του 2012.  

Οι απαιτούµενες εργασίες  είχαν ήδη 

αποφασιστεί και προγραµµατιστεί από 

το 2011 µε τους αρµόδιους φορείς µαζί 

µε τον καθ. Πέτρο Θέµελη, στον οποίο 

οφείλω ευχαριστίες για την 

εµπιστοσύνη που µου έδειξε τόσο σε 

αυτό το θέµα όσο και στο παρελθόν.  
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19 Ιουλίου 2012 

10 Ιουλίου 2013

Αρχαιολογικές Εργασίες :

Ιούλιος 2012 - Νοέμβριος 2012

 

 

Παράλληλα µε τις ανασκαφικές 

εργασίες η οµάδα µας ξεκίνησε την 

καταγραφή και την αποτύπωση της 

υπάρχουσας κατάστασης και των 267 

διασπάρτων µελών. Όπου ήταν δυνατό 

δίναµε κάποιες κατευθύνσεις στις 

σποραδικές και µικρής κλίµακας 

ανασκαφικές τοµές µε σκοπό την 

αποσαφήνιση των κατασκευών. Η 

επικοινωνία και συνεργασία σε αυτό το 

στάδιο της µελέτης τόσο µε το 

προσωπικό της εφορείας όσο και µε τις 

αρχαιολόγους Όλγα Κυριαζή και την 

Γαρυφαλιά Κίτσου καθώς και µε τους 

φύλακες ήταν υποδειγµατική και γιαυτό 

τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Η 

επικοινωνία και η εµπιστοσύνη µεταξύ 

των εµπλεκοµένων πάντα παίζει ρόλο 

στη διαµόρφωση της επιτυχίας του 

τελικού αποτελέσµατος είτε αυτό 

αφορά µια µελέτη είτε την υλοποίηση 

ενός ολοκληρωµένου αρχιτεκτονικού 

έργου.  

Με το πέρας της έρευνας ήµασταν σε 

θέση να ταξινοµήσουµε χρονολογικά 

όλα τα ερείπια που καταλαµβάνουν το 

χώρο του θεάτρου. Ταφές από το 16
ο
 αι. 

π. Χ. (κιβωτιόσχηµοι – θαλαµοειδείς 

τάφοι), θέατρο µε µετασκευές που 

έφτασαν και τον 3
ο
 αι. µ.Χ. Το 

φαινόµενο της αλλαγής από µυκηναϊκό 

νεκροταφείο σε θέατρο αποτελεί µια 

σπάνια  περίπτωση σε διεθνές επίπεδο.  
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Εξαιτίας της πολυπλοκότητας του 

θέµατος και αξιολογώντας τα δεδοµένα 

του µνηµείου που αποκαλύφθηκαν µετά 

τις εργασίες καθαρισµού καταρτίσαµε 

ένα πρόγραµµα παραγωγής σχεδίων που 

τελικά ξεπερνούσε τις απόλυτα 

«συµβατικές» µας υποχρεώσεις. 

Προτεραιότητα µας ήταν να υπάρχει 

µια προσεκτική και όσο το δυνατόν πιο 

περιγραφική παρουσίαση του 

περίπλοκου όπως εξελίχθηκε, τελικά, 

θέµατος. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι 

εκπονήθηκαν, τελικά, 11 

αρχιτεκτονικές τοµές στο κοίλο αντί για 

4.  Η αποτύπωση έγινε σε µεγάλα 

σχέδια λίθο λίθο τα οποία σχεδιάζονταν 

επιτόπου. Η επιτόπια εργασία είναι 

υπερπολύτιµη όταν εκπονούµε µελέτη 

αποκατάστασης για ένα µνηµείο είτε 

αυτό είναι αρχαίο, είτε είναι βυζαντινό, 

είτε ακόµα και νεώτερο. 

Για παράδειγµα, ένα απόγευµα 

διακρίναµε ίχνη στους λίθους που 

εξήγησαν και το αινιγµατικό σηµείο της 

παράξενης συµβολής των κατασκευών 

στο νότιο µέρος του θεάτρου.  

Εκεί υπάρχει ένα αρχαίο λατρευτικό 

κτήριο η µορφή του οποίου είναι 

σήµερα υποθετική αλλά στο µέλλον µε 

τη συνέχεια του έργου µπορεί να 

αποσαφηνιστεί ακόµα καλύτερα και να 

εµπλουτίσει σηµαντικά  την τελική 

εικόνα του αρχαιολογικού πάρκου. Το 

κτήριο αυτό λόγω της λατρευτικής του 

χρήσης, φαίνεται ότι καθόρισε την 

εξέλιξη του χώρου, φαινόµενο που 

παραπέµπει ευθέως στον αρχαϊκό ναό 

του ∆ιονύσου στην Αθήνα.  
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Με την µελέτη αποσαφηνίστηκε η 

αρχιτεκτονική µορφή και η δοµή του 

µαρµάρινου θεάτρου. 

Το κοίλο εδραζόταν εν µέρει πάνω σε 

βράχο και εν µέρει πάνω σε επίχωµα. 

Τα εδώλια ήταν τοποθετηµένα πάνω σε 

µαρµάρινους κρατευτές. Μεταξύ των 

κρατευτών ενδιάµεση λιθοδοµή 

στερέωνε το σύστηµα. Τα εδώλια 

διέθεταν διακοσµηµένα πέρατα σε κάθε 

σειρά εκδηλώνοντας µια πρωτοφανή, 

θα έλεγα, πολυτέλεια.  

Τα εδώλια ήταν δύο τύπων. Με κοίλη 

και µε απλή διαµόρφωση της 

επιφάνειας του καθίσµατος. Το 

µαρµάρινο θέατρο, που αντικατέστησε 

πρωιµότερο που αναφέρεται σε χρήση 

ήδη τον 4
ο
 αι. π.Χ. είναι όψιµης 

ελληνιστικής εποχής. Με τα στοιχεία 

που εµφανίζει το αποσπασµατικά 

σωζόµενο ερείπιο του περιµετρικού 

αναληµµατικού τοίχου ήταν 

εκτιµούµενης χωρητικότητας 5000 

θεατών.  

Αλλά ας γυρίσουµε στο σήµερα και στο 

αύριο. 

Το κυριότερο πρόβληµα του χώρου 

είναι η ασάφεια που προκαλεί µια 

δυσνόητη εικόνα ακόµα και για τους 

ειδικούς. Εκλείπει εντελώς η γεωµετρία 

του θεάτρου και είναι ακατανόητη η 

συµπλοκή των ερειπίων των 

διαφορετικών εποχών.  

Στόχος της πρότασης ήταν η 

αναστήλωση µέρους του θεάτρου µε 

αρµονική συνύπαρξη ερειπίων 

διαφόρων εποχών χωρίς όµως να 

προκαλείται ασάφεια στο τελικό 

αποτέλεσµα.  Μια οµάδα 33 εργασιών 
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ΒΑΣΙΚΗ Ι∆ΕΑ : 
Σωστή αξιολόγηση 

και ανάδειξη της 
µοναδικής 
ιστορικής 

διαστρωµάτωσης 
του χώρου

ΣΤΟΧΟΣ : 
Αρµονική 

συνύπαρξη 
ερειπίων διαφόρων 

εποχών χωρίς 
όµως να 

προκαλείται 
ασάφεια στο τελικό 

αποτέλεσµα

 
επιστρατεύονται µε σκοπό τη ριζική 

αλλαγή του µνηµείου έτσι ώστε να έχει 

στο µέλλον τις προϋποθέσεις να γίνει 

ένας χώρος ενταγµένος πλήρως στη 

καθηµερινή ζωή των πολιτών, 

πολυδιάστατος και πολυλειτουργικός, 

σύµφωνα, πάντα, µε τις σύγχρονες 

απόψεις περί διαχείρισης των µνηµείων.  

Η προβλεπόµενη αναστήλωση 

εγκαθιστά ένα διάλογο εποχών, 

φωτίζοντας την εξέλιξη της µνηµειακής 

τοπογραφίας της θέσης. Τµήµα του 

νεκροταφείου διατηρείται 

αναδεικνύοντας το µυκηναϊκό 

περιεχόµενο του χώρου.  

Η απόφαση αυτή συνδέει µε έναν 

ισχυρό µίτο νοηµατικής και 

ουσιαστικής συνέχειας τη θέση του 

θεάτρου µε τον τάφο του Μινύα.  

Η αντιµετώπιση αυτή είναι συνεπής, 

έτσι και αλλιώς µε τη λογική του 

αρχαιολογικού πάρκου. Εκεί που 

κρίθηκε απαραίτητο για λόγους 

δηλωτικούς των βασικών µεγεθών και 

της κλίµακας της κατασκευής (πρώτες 

σειρές εδωλίων, γωνία αναληµµατικών 

τοίχων, τοίχος σκηνικού 

οικοδοµήµατος) το αναστηλωτικό 

πρόγραµµα είναι τολµηρό. Στην 

υπόλοιπη του έκταση, εκεί που δεν είναι 

τόσο απαραίτητο, προτείνονται είτε 

ηπιότερες δράσεις (αναστήλωση 

λιθοδοµών έδρασης εδωλίων) είτε 

ακόµα προτείνεται περιοχές του 

µνηµείου να διατηρηθούν ως έχουν.  
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Το κοίλο διαχωρίζεται σε δύο ζώνες.  

Στη πρώτη ζώνη την εγγύτερη στη 

ορχήστρα διαµορφώνεται η δράση που 

ορίζεται µε αναστηλωτικούς όρους. 

Σε µια άλλη δεύτερη ζώνη 

διαµορφώνεται το έδαφος µε επιχώσεις 

έτσι ώστε να αποδοθεί κατά το µέτρο 

του δυνατού η γεωµετρία της 

κατασκευής. Προτείνονται τµηµατικές 

επιχώσεις που επουλώνουν τις τοµές 

των παλαιών ανασκαφών που 

καταστρέφουν τη συνέχεια του χώρου 

και την κατανόηση της κλίµακας. Εδώ 

η δράση ορίζεται µε όρους 

διαµόρφωσης τοπίου.  

Γραµµικοί διάδροµοι ακτινωτά 

διατεταγµένοι και  ένας περιµετρικός 

που τοποθετούνται σε οµόλογες θέσεις 

της αρχικής κατασκευής, θέτουν τα 

όρια της έτσι ώστε να γίνει κατανοητή 

η κλίµακα του µνηµείου.  

Στο βόρειο τµήµα του κοίλου 

διατηρείται ως έχει τµήµα του 

µυκηναϊκού νεκροταφείου σε µορφή 

ανοικτού ανασκαφικού ορύγµατος. Τα 

όρια του εναι αυστηρά έτσι ώστε να 

διαχωρίζονται µε σαφήνεια από τις 

γραµµές του θεάτρου.  

Στη πρώτη ζώνη την εγγύτερη στη 

ορχήστρα 

Συµπληρώνονται τα ερεισείνωτα των 

προεδριών και ανακατασκευάζονται µε 

νέο µάρµαρο οι πρώτες σειρές των 

εδωλίων. Για αύξηση της 
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Το θέατρο. Υπάρχουσα κατάσταση. 

χωρητικότητας και για την στερέωση 

των χωµάτινων πρανών 

αναστηλώνονται οι λιθοδοµές των 

υποδοµών. Σηµαντική έκταση του 

κοίλου, στη περιοχή του 

καλολαξευµένου βράχου παραµένει ως 

έχει. Η περιοχή αυτή µπορεί να 

χρησιµοποιείται από το κοινό χωρίς  

ιδιαίτερες προσαρµογές µόνο µε τη 

χρήση κάποιων µαξιλαριών. Η 

διατήρηση των τµηµάτων αυτών έχει ως 

αποτέλεσµα η τελική εικόνα του έργου 

να συνδιαλέγεται επαρκώς µε την 

υφιστάµενη εικόνα του ερειπίου.  

Αρκετοί αρχαίοι λίθοι ενσωµατώνονται 

στο σκηνικό οικοδόµηµα σε οµόλογες 

θέσεις πιστοποιώντας την ορθότητα της 

επέµβασης και παράλληλα 

ανακουφίζοντας τον χώρο από την 

συνακόλουθη µορφική επιβάρυνση και 

φλυαρία που προκαλούν ως διάσπαρτοι. 

Ξύλινη κατασκευή θα προστατέψει το 

αρχαίο κλιµακοστάσιο το οποίο θα 

ενταχθεί στο δίκτυο µονοπατιών του 

χώρου.  
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Το θέατρο. Πρόταση. 

Μικρό Belvedere µε συγκέντρωση 

διάσπαρτων αρχαίων εδωλίων  απλού 

τύπου κατασκευάζεται στο ψηλότερο 

σηµείο του κοίλου. Η θέα από κει θα 

θυµίζει αυτό που ονόµασε ο Σεφέρης 

«κατωφερικό βυθό» σε ένα άλλο 

θέατρο.  

Χαµηλή βλάστηση χρησιµοποιείται είτε 

ως εδαφοκάλυψη είτε ως ήπια 

οριοθέτηση του χώρου του θέατρου 

µέσα στο αρχαιολογικό πάρκο και ως 

οπτικό φράγµα από το γύρω 

περιβάλλον.  

Έτσι, το µνηµείο θα γίνει κατανοητό 

και θα ενταχθεί στη ζωή της σύγχρονης 

πόλης, θα εξασφαλιστεί από τη φθορά 

και θα προστατευτεί για τις µελλοντικές 

γενιές. Η εκτιµούµενη χωρητικότητα 

του αναστηλωµένου τµήµατος 

ανέρχεται στα 1000 άτοµα. Ευρύτερα 

τα πρανή µπορούν να τα χρησιµοποιούν 

και περισσότερα.  
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Θέλω, κλείνοντας, να αναφερθώ 

ιδιαίτερα στους συνεργάτες µου οι 

οποίοι συµµετείχαν  

και αυτοί στο τελικό αποτέλεσµα.  

 

Η Μαρία Μαγνήσαλη, αρχιτέκτων 

ΕΜΠ µε µακρά εµπειρία στην 

αποκατάσταση µνηµείων, µε έργα 

βραβευµένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν 

παρούσα σε όλα τα στάδια της µελέτης 

συµβάλλοντας µέγιστα στη 

διαµόρφωση του αποτελέσµατος. Οι 

ταλαντούχοι νέοι αρχιτέκτονες  

Παναγιώτης Γκατσόπουλος και Τίµος 

Κουιµτζόγλου, υποψήφιοι διδάκτορες  

και οι δύο µε διακρίσεις στους τοµείς 

τους βοήθησαν επιτόπου και πολύ 

περισσότερο στο γραφείο. Η σύντοµη 

αυτή αναφορά ας θεωρηθεί ως µια 

ελάχιστη ανταπόδοση της πολύτιµης 

προσφοράς τους. 

 

Η στιγµή θα έλεγα ότι είναι ιστορική: 

ένα σπουδαίο µνηµείο της περιφέρειας 

ανασύρεται από τη λήθη µε µια µελέτη 

που σχολιάζει την αιώνια και αµφίσηµη 

σχέση µας µε την αρχαιότητα  

ως πρότυπο που δεσµεύει και  

ως αφορµή που εµπνέει.  

 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


