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Ο ι φίλοι των «Σελίδων Πολιτισμού» έχουν την 
ευτυχία να απολαμβάνουν συχνά τα άρθρα 
του αρχαιολόγου Πέτρου Θέμελη, ο οποίος 

με υπομονή και ιδιαίτερη ευαισθησία έχει «σκαλίσει» 
ουσιαστικά όλη, σχεδόν, την Ελλάδα, από την αιτωλι-
κή Καλλίπολη στο Λευκαντί Ευβοίας και από την Ελεύ-
θερνα της Κρήτης στα Ακοβίτικα έως την «πόλη του», 
τη Μεσσήνη. 

Στις διαδρομές και αναζητήσεις του σε χώρους θρύ-
λου και Ιστορίας ακολούθησε μοναδικές διαδρομές τρι-
ών χιλιάδων ετών και αφιέρωσε τη ζωή του στο τιτάνιο 
έργο της πλήρους αποκάλυψης, αναστήλωσης και ανά-
δειξης της αρχαίας Μεσσήνης, μιας σημαντικής αρχαί-
ας πολιτείας, που ευνόησε η φύση της Μεσσηνίας. Ο επι-
σκέπτης αντικρίζει την εικόνα που παρουσίαζε ο ευρύ-
τερος χώρος της περίκλειστης από τείχη πόλης στην αρ-
χαιότητα και την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας, και που 
είναι σχεδόν όμοια με τη σημερινή όψη του αρχαιολο-
γικού πάρκου, με τα οικοδομήματα πολιτικού και λα-
τρευτικού χαρακτήρα να δεσπόζουν ανάμεσα σε σύγ-
χρονους ελαιώνες, αμπελώνες και αγρούς. 

Η αρχαία Μεσσήνη προσκαλεί τον σύγχρονο επι-
σκέπτη σε μια διαφορετική απολαυστική περιδίνηση 
και, ταυτόχρονα, σε μια αναμέτρηση με το παρελθόν, 
τις τέχνες και την αισθητική.

Εναν θησαυρό αναμνήσεων, αφηγήσεων και ιστο-
ριών του Πέτρου Θέμελη αποκαλύπτουν οι σελίδες του 
βιβλίου «Γεωγραφία της μνήμης» (έκδοση των Φίλων 
του Μουσείου του Μεσσήνιου χαράκτη Τάκη Κατσου-
λίδη και του συγγραφέα, παραγωγή: Andy’s Publishers, 
2021), καθώς ανακαλούν από τη λήθη και επαναφέρουν 
έναν κόσμο και μια αισθητική που άλλοτε λειτούργησαν 
αρμονικά με τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον. 

Πολύτιμες επίσης οι σκέψεις, προτροπές και οδηγίες 
του συγγραφέα με εμπειρίες δεκαετιών για την ορθή δι-
αχείριση του ευαίσθητου περιβάλλοντος και των ιστο-
ρικών χώρων, της πολύτιμης κληρονομιάς των Ελλή-
νων, ώστε να λειτουργούν εύληπτα και φιλικά στο ευ-
ρύ κοινό, «αναλαμβάνοντας παιδευτικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό ρόλο», γράφει. «Είναι πλέον γενικώς απο-
δεκτό ότι τα μνημεία όλων των εποχών και οι αρχαι-
ολογικοί χώροι προστατεύονται αποτελεσματικότερα 
όταν αποτελούν μέρος της ζωής των πολιτών, όταν ανα-
δεικνύονται σε πόλους έλξης και παράγοντες οικονο-
μικής ανάπτυξης. Ο καταναλωτής από παθητικός δέ-
κτης γίνεται συνδιαμορφωτής του προϊόντος που κα-
λείται να καταναλώσει. Κινητήριες δυνάμεις στην ανα-
πτυξιακή πορεία της οικονομίας του πολιτισμού και της 
δημιουργίας είναι η χρήση της νέας τεχνολογίας και η 
επιθυμία των πολιτών για απόκτηση εμπειριών και συ-
γκινήσεων». 

Οπως υπογραμμίζει, «σύμφωνα με το νέο διεθνές 
αναπτυξιακό παράδειγμα, η οικονομία της γνώσης και 
της τεχνολογίας συνδυάζεται με την οικονομία του πο-
λιτισμού και της δημιουργίας. Η πρόκληση για τη χώ-

ρα μας είναι να μεταστραφεί η τρέχουσα πολιτική της 
πολιτιστικής διαχείρισης από τη στατική στη δυναμι-
κή προσέγγιση, στην παραγωγή δηλαδή νέων μορφών, 
και αυτός είναι ένας από τους στόχους της Εταιρείας 
Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, στην οποία 
έχω την τιμή να προεδρεύω (Διαχείριση αρχαιολογι-
κών χώρων)».

«Η παρούσα έκδοση είναι η ελάχιστη συνεισφο-
ρά μας στο πολυσχιδές πολιτιστικό έργο του πρωτοπό-
ρου αρχαιολόγου, ο οποίος τα τελευταία 35 χρόνια έχει 
“αναστήσει” την Αρχαία Μεσσήνη και συνεχίζει απόλυ-
τα αφοσιωμένος την ανασκαφή και τις αναστηλώσεις» 
επισημαίνει στο «Σημείωμα του εκδότη» το Δ.Σ. του 
Συλλόγου «Φίλοι του Μουσείου Τάκη Κατσουλίδη».

«Τα κείμενα του ανά χείρας βιβλίου, που προέρχο-
νται από διαλέξεις, δημοσιεύσεις, συνεντεύξεις, εμπλέ-
κουν την αρχαιολογία, τον μύθο και την Ιστορία, και τα 
περισσότερα αφορούν την Αρχαία Μεσσήνη και την ευ-
ρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Είναι μικρά διαμάντια, 
που με μαγικό τρόπο μάς αποκαλύπτουν τον θαυμαστό 
αρχαίο κόσμο και συγκροτούν ένα βιβλίο με εύληπτα 
μαθήματα αρχαιολογίας.

Η ανάγνωση κάθε κειμένου είναι μια νέα και απο-
καλυπτική εμπειρία. Ο τρόπος αφήγησης είναι απολαυ-
στικός, ενώ η πλούσια θεματολογία αναδεικνύει την πο-
λύτιμη, βαθιά γνώση του κόσμου που διαθέτει ο συγ-

γραφέας.
Μέσα από τα κείμενα προκύπτουν το πείσμα 

και η ασυμβίβαστη στάση ζωής του συγγραφέα 
τους, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, συμμε-
τείχε στις σημαντικότερες ανασκαφές ανά την Ελ-
λάδα, όμως η αγάπη του για τον δικό μας τόπο τον 
κράτησε εδώ για δεκαετίες. Και αυτή είναι η μεγά-
λη τύχη μας!»

Στις κομψές και γλαφυρές διηγήσεις του ο Πέτρος 
Θέμελης ανασταίνει ήρωες που φαντάζουν μυθικοί κι 
απόκοσμοι στην αχλύ των αιώνων, όπως ο Μεσσήνιος 
Αριστομένης ή ο Θησέας ή ο Επαμεινώνδας, καθώς κι 
όταν ακόμη «δεν βρίσκονταν πια ανάμεσα στους αν-
θρώπους», «πάρεδροι των θεών», προστατεύουν και 
σώζουν τις πόλεις τους από βαρβαρικές επιβουλές, 
όπως ο «μάρτυρας Αϊ-Γιώργης, που βρήκε στον ανθό 
της νιότης του φρικτό θάνατο επί Διοκλητιανού. Τα 
λείψανά του ενταφιάστηκαν στη Λύδδα της Παλαι-
στίνης, όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος τού έχτισε ναό. 
Η φήμη και τα θαύματά του απλώθηκαν σε όλη τη χρι-
στιανοσύνη. Εκπροσωπώντας τον ωραίο, ακμαίο και 
ενθουσιώδη πρόμαχο της πίστης, εικονίζεται συνήθως 
πάνοπλος καβαλάρης να καταβάλει τον μέγα δράκο-
ντα της πηγής και να ελευθερώνει τη νεαρή κόρη του 
τοπικού άρχοντα, ως νέος Βελλερεφόντης που σκο-
τώνει τη Χίμαιρα ή Περσέας που εξοντώνει το τρομε-
ρό κήτος και ελευθερώνει την αλυσοδεμένη Ανδρομέ-

δα. Ο Ρωμανός ο Μελωδός τού αφιέρωσε ύμνους 
και εγκώμια, ανακηρύσσοντάς τον «πρωταθλη-

τάρχην και πρωτοστράτηγον και μέγαν ταξιάρ-
χην και πρωταθλητήν της πίστεως / περιφρού-
ρητον εν θαλάσση πλέοντα, τον εν οδώ βαδί-
ζοντα και τον εν νυκτί κοιμώμενον», ή όπως 

ο «άγιος Δημήτριος, που με τη θαυματουργή 
του επιφάνεια καβάλα σε κατάλευκο άτι ή πεζός, 

φορώντας εντυπωσιακή λευκή χλαμύδα, έσωσε πά-
μπολλες φορές την πόλη του Θεσσαλονίκη από βαρ-
βαρικές επιδρομές» («Ηρωες της αρχαιότητας και άγι-
οι χριστιανοί»).

Εργα τέχνης, κατάλοιπα πολιτισμού συνδέουν επο-
χές και αντιλήψεις και κοσμοθεωρίες, και το μυθικό κι 
απόμακρο παρελθόν φαντάζει πρόσφατο, καθημερινό 
και οικείο. «Σημαντικό και πολυσήμαντο, παρά τα σπα-
σίματα και τις ελλείψεις» που έφεραν στο φως οι ανα-
σκαφές της αρχαίας Μεσσήνης, αναφέρει ο Θέμελης, 
«είναι το άγαλμα της θεάς Ισιδας, που καθισμένη θηλά-
ζει το βρέφος της, τον Ωρο. Η εικονογραφική συγγένεια 
της Ισιδας με τη βρεφοκρατούσα Θεοτόκο, την Πανα-
γία της δικής μας θρησκείας, είναι προφανής. Η μυριώ-
νυμος θεά του Νείλου ταυτίστηκε με πολυάριθμες θε-
ότητες του αρχαίου ελληνικού Πανθέου, συμπεριλαμ-
βανομένης της Δήμητρας, σύμφωνα με μαρτυρία του 
Ηροδότου (2.59), και θεωρήθηκε εφευρέτης του σίτου 
και όλων των καρπών της γης. Αγαπήθηκε με πάθος και 
λατρεύτηκε από τους κατοίκους της ελλαδικής χερσο-
νήσου και των νησιών ως την ύστερη αρχαιότητα, ενώ 
πολλές από τις υποστάσεις της, όπως εκείνη της Ισιδας 
Πελαγίας, προστάτιδας των ναυτικών, ενσωματώθη-
καν στη χριστιανική πίστη» («Βρεφοκρατούσα Ισιδα», 
βλ. και «κυριακάτικη δημοκρατία», Οκτώβριος 2017).

Η αρχαία Μεσσήνη προσκαλεί τον 
σύγχρονο επισκέπτη σε µια διαφορετική, 

απολαυστική περιδίνηση και, 
ταυτόχρονα, σε µια αναµέτρηση µε το 

παρελθόν, τις τέχνες και την αισθητική
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