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«Τίποτα δεν αφήνω να πέσει καταγής και να χαθεί 
/ φιλί με φιλί και ψίχουλο με ψίχουλο / χέρι με χέρι, θα 
τα μαζέψω όλα / ξανά μες στην αγάπη μου να σώσω 
την ψυχή μου» (Γιώργος Θέμελης, από τη συλλογή «De 
Rerum Natura»). «Το να αναζητείς τις απαντήσεις δια-
χρονικών ερωτημάτων στις ανασκαφές είναι και αυτό 
ένα μεγάλο πάθος, που σε μένα έχει διαρκέσει αναλλοί-
ωτο μια ολόκληρη ζωή» προσθέτει ο Πέτρος Θέμελης, 
και «θυμάμαι»,  συνεχίζει στη «Γεωγραφία της μνήμης» 
του, «όταν ανακαλύψαμε το εύχυμο μαρμάρινο σώμα 
μιας Αφροδίτης. Τράβηξα φωτογραφία τον συνεργά-
τη μου Κυριάκο Ψαρουδάκη να την κρατά στην αγκα-
λιά του μόλις την είχαμε ανασύρει από το έδαφος. Η 
σκηνή είχε κάτι βαθιά συγκινητικό, λες και αυτό το πέ-
τρινο κορμί είχε ακόμα ψυχή και ερωτισμό» («Συνομι-
λία περί έρωτος»). 

«Ενας ακόμη λόγος που ο Πέτρος Θέμελης σου 
επιτρέπει να τον πλησιάσεις», σημειώνει στον «Χαιρε-
τισμό στον Πέτρο Θέμελη» ο ιστορικός Βασίλης Πα-
ναγιωτόπουλος, «είναι η ευρυμάθειά του και, εν προ-
κειμένω, η ευρύτητα του επιστημονικού-πολιτιστικού 
πεδίου που διακονεί. Αρχαιολόγος της βιβλιογραφί-
ας και των πηγών, αλλά και του πεδίου, ανασκαφέας 
και ιστορικός του αρχαίου κόσμου, έχει επεκτείνει τα 
ενδιαφέροντά του σε δυσπρόσιτες ή και επιστημονικά 

αχαρτογράφητες περι-
οχές, όπως είναι ένα εί-
δος αρχαιοοικολογίας, 
που σίγουρα είναι ένας 
κλάδος με μεγάλο μέλ-
λον, ή το προσωπικό 
του hobby με τα γλυ-
πτά ακρόπρωρα των 
ξύλινων καραβιών του 
παραδοσιακού ναυτι-
κού, με τα οποία ασχο-
λείται ως ειδικευμέ-
νος, πλέον, μελετητής. 
“Ερασιτέχνης”, θα 
έλεγε κάποιος για έναν 
άνθρωπο στον οποίο 

οι αρχαίες σημασίες κάτι έχουν να πουν. Αλλά και τα 
εκλαϊκευτικά (ίσως όχι και τόσο!) δημοσιεύματα του 
Πέτρου Θέμελη αποτελούν μέρος της βαθύτερης επι-
στημονικής του εξωστρέφειας και, ταυτόχρονα, πύλη 
εισόδου για εμάς, τους ανέτοιμους, αλλά πρόθυμους να 
εισέλθουμε στον δικό του κόσμο της αρχαιογνωσίας. 

Διαβάζοντας Θέμελη απομακρυνόμαστε από τα 
επαναλαμβανόμενα πρότυπα ενός ανιαρού διδακτι-
σμού και καταλαβαίνουμε ότι ο αρχαίος κόσμος δεν εί-
ναι αλλοτινός και ξένος, αλλά είναι ένας κόσμος που 
μας αφορά. Ολοι μπορούμε να γευθούμε την ουσία του, 
αν θελήσουμε να ακολουθήσουμε τον αφηγητή.

Και η Μεσσήνη; Η αρχαία και η τωρινή! Αυτό είναι 
το ζήτημα που απαιτεί κάποιες διευκρινίσεις. Πώς έγι-
νε “δικός μας άνθρωπος” ο Πέτρος Θέμελης; Πώς, από 
πανελλήνιος αρχαιολόγος, που βέβαια δεν έπαψε να εί-
ναι, έγινε ένας Μεσσηνιακός “ήρωας”; Η απάντηση, νο-
μίζω, είναι εύκολη.

Εγινε γιατί αγάπησε την “πόλη” της ζωής του. Αγά-
πησε την αρχαία πόλη, αγάπησε την ανασκαφή του, και 
η σημερινή ομώνυμη πόλη τού ανταποδίδει την αγάπη 
της και ειλικρινείς ευχαριστίες.

Το να αγαπήσεις μια πόλη -δεν εννοώ τη γενέτειρά 
σου- δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. Το να αφοσιωθείς 
όμως σε μια πόλη, στα ερείπια μιας αρχαίας πόλης, να 
την ανασκάψεις, να την αναστηλώσεις, να την προστα-
τεύεις κάθε μέρα από φυσικούς κινδύνους ή από την 
ανθρώπινη αμέλεια είναι μια αγάπη διαφορετική. Είναι 
μια επιλογή ζωής που, όπως όλα δείχνουν, είναι οριστι-
κή και ανυποχώρητη για τον Πέτρο Θέμελη».

«Γεωγραφία της μνήμης» ή ένας απολαυστικός χάρ-
της Ιστορίας, τέχνης και πολιτισμού και μια συναισθη-
ματική περιδιάβαση στους αιώνες, με έναν αλάνθα-
στο οδηγό, που πρόθυμα προσφέρει τις γνώσεις και τις 
εμπειρίες του και υποδεικνύει νέες οδούς και μεθόδους 
για την προστασία, ανάδειξη και ορθή αξιοποίηση του 
εθνικού θησαυρού της χώρας.

Πολεοδομία χτες και σήμερα

Πέτρινο κορµί µε ψυχή κι ερωτισµό...

Ο ςαρχιτέκτων και πολεο-
δόμος Πολλίων Βιτρούβι-
ος αφιέρωσε το σύγγραμ-

μά του «Περί Αρχιτεκτονικής» στον 
πρώτο Ρωμαίο αυτοκράτορα Οκτα-
βιανό Αύγουστο, νικητή του Αντώ-
νιου και της Κλεοπάτρας στην ιστο-
ρική ναυμαχία του 31 π.Χ. στο Ακτιο 
(δίπλα στη σημερινή Πρέβεζα) και 
αναμορφωτή της Ρωμαϊκής Αυτο-
κρατορίας. Ο Βιτρούβιος είχε συμ-
βουλευτεί όλα τα σωζόμενα στην 
εποχή του συγγράμματα Ελλήνων 
φυσικών, αστρονόμων και μαθημα-
τικών και μετέφερε τη συσσωρευμέ-
νη επιστημονική γνώση στα δέκα κε-
φάλαια του βιβλίου του. 

Σημαντικά είναι όσα αναφέρει 
ο Ρωμαίος πολεοδόμος στο πρώ-
το κεφάλαιό του σχετικά με την επι-
λογή της θέσης πόλεων. Επιλέγεται 
υγιεινή τοποθεσία σε υψηλή θέση, η 
οποία δεν καλύπτεται από ομίχλη ή 
πάχνη τον χειμώνα και είναι στραμ-
μένη όχι προς τις ζεστές ή τις κρύες, 
αλλά προς τις ενδιάμεσες περιοχές 
του ουρανού, ενώ δεν γειτνιάζει με 
ελώδη εδάφη.  Ανθυγιεινές θεωρεί 
και τις παραθαλάσσιες πόλεις, εφό-
σον είναι στραμμένες προς τον Νότο 
ή τη Δύση, γιατί το καλοκαίρι η νότια 
περιοχή του ουρανού είναι ζεστή το 
πρωί και το μεσημέρι, ενώ η δυτική 
είναι ευχάριστη το πρωί, αλλά ζεστή 
το μεσημέρι και πυρωμένη το από-
γευμα. Κατά την άποψή του, οι συ-
νεχείς εναλλαγές ζέστης και κρύου 
προξενούν βλάβες στα σώματα των 
έμβιων όντων, ενώ ανάλογες βλάβες 
προκαλούνται όταν με τον άνεμο και 
την αύρα διεισδύει στο σώμα των αν-
θρώπων η ψυχρότητα της υγρασίας. 
Οι δρόμοι πρέπει να είναι στραμμέ-
νοι προς τις περιοχές των ανέμων, 
ώστε οι τελευταίοι να προσκρούουν 
στις γωνίες που σχηματίζουν τα κτί-
ρια των κατοικιών για να απωθού-
νται και να διασκορπίζονται. 

Γενικά όλα τα δημόσια οικοδο-
μήματα μιας αρχαίας πόλης, οι στο-
ές, τα θέατρα, τα στάδια, οι δημόσιες 
θέρμες, περιλάμβαναν πίνακες ζω-
γραφικής και εκατοντάδες αγάλμα-
τα και, επίσης, ψηφίσματα και απο-
φάσεις των εκλεγμένων Αρχών για 
σημαντικά θέματα, που γίνονταν 
γνωστά σε όλους τους πολίτες. Χα-
ραγμένα μάλιστα τα ψηφίσματα σε 
ανθεκτικές στον χρόνο λίθινες στή-

λες, επιβιώνουν έως τις μέρες μας και 
μας προσφέρουν όχι μόνο τη συγκί-
νηση και τη χαρά της πρώτης ανά-
γνωσης του κειμένου, αλλά και τη 
γνώση για τα δημόσια και τα ιδιω-
τικά πράγματα όπως και τις διεθνείς 
πολιτικές και εμπορικές σχέσεις της 
πόλης. Είναι προφανές ότι ο πολεο-
δόμος αναφέρεται σε πόλεις-πρότυ-
πα, χτισμένες με το επιτυχημένο ιππο-
δάμειο σύστημα, το οποίο ήταν δο-
κιμασμένο στον Πειραιά, στη Ρόδο, 
στην Αλεξάνδρεια, τη Μεσσήνη. Πό-
λεις με άνετους, ευρείς δρόμους, που 
σχηματίζουν εσχάρα και ορίζουν τα 
οικοδομικά τετράγωνα, πόλεις βα-
σισμένες στις αρχές της Δημοκρατί-
ας, στην ισομοιρία, στην ισονομία και 
την ισοπολιτεία, με γνώμονα πάντα 
την υγιεινή και ευχάριστη διαμονή 
των κατοίκων τους, οι οποίοι δεν κιν-
δυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους 
και να πνιγούν σε περιπτώσεις θυελ-
λωδών ανέμων και βροχοπτώσεων 
ή να καούν ζωντανοί έγκλειστοι στις 
οικίες τους από εύφλεκτα πεύκα που 
τους περιβάλλουν. 

Τα όσα προτείνει ο αρχιτέκτο-
νας πολεοδόμος Βιτρούβιος δεν 
έχουν, δυστυχώς, καμία σχέση με 
την αυθαίρετη, χαώδη και ανεξέλε-
γκτη δόμηση της νεοελληνικής κοι-
νωνίας. Δόμηση που πραγματοποι-
είται κατά κανόνα χωρίς σχεδιασμό, 
με τις ευλογίες των εκάστοτε κυβερ-
νώντων και την «εισπρακτική» τους 
πολιτική, δόμηση ακόμα και πολυ-
τελών κατοικιών σε δασικές περιο-
χές, με τις τραγικές συνέπειες που βι-
ώνουμε κάθε χρόνο, θρηνώντας συ-
χνά και ανυπεράσπιστα θύματα. Η 
εκατόμβη ανθρώπινων ζωών οφεί-
λεται εν πολλοίς και στην ανικανότη-
τα, στην ανευθυνότητα και την αναι-
σθησία των εκάστοτε ιθυνόντων.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε δρα-
ματικά, προστέθηκαν η εγκληματι-
κή μόλυνση των ποταμών (όπως της 
Μαυροζούμενας και του Πάμισου 
στη Μεσσηνία), της θάλασσας και 
της ατμόσφαιρας, η μόλυνση του 
αέρα, τα ανεξέλεγκτα νταμάρια, οι 
ανοιχτές χωματερές, τα τοξικά από-
βλητα, ο Ιλισός και ο Κηφισός, που 
έγιναν υπόνομοι στην Αττική, τα 
ρεύματα που χτίστηκαν αυθαίρετα, 
ο Υμηττός, που δεν «μιλάει» πια με... 
κέφι στην καταφαγωμένη Πεντέλη, 
η αποθέωση του αυτοκινήτου και η 

αυτοκρατορία του μπετόν αρμέ. 
Εξακολουθούμε -παραδόξως- 

ορισμένοι να ζούμε στην ημιθανή 
πόλη που λέγεται Αθήνα και να την 
αγαπάμε, μάλιστα. Ζούμε για χρό-
νια με την ελπίδα και το όνειρο της 
ανάκαμψης, περιμένουμε τον «δή-
μαρχο μεσσία» που θα τη σώσει, δη-
μιουργώντας πάρκα, κήπους, παιδι-
κές χαρές, ελεύθερες παραλίες, φω-
τισμένους και καθαρούς δρόμους, 
που θα γκρεμίσει τα αυθαίρετα, θα 
μας απαλλάξει από τις χωματερές 
και τα χαίνοντα νταμάρια, από ενα-
έρια ηλεκτροφόρα καλώδια, που τρί-
βονται στις κλάρες πεύκων. 

Η πρόκληση που καλείται να 
αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα σή-
μερα είναι να κατανοήσει ότι ο πλα-
νήτης αποτελεί μια ολότητα, να επι-
νοήσει στρατηγικές που θα αποτρέ-
ψουν την περιβαλλοντική και την οι-
κονομική ταυτόχρονα κατάρρευση, 
να αναπτύξει σχέδιο για τη βιωσιμό-
τητα του πολιτισμού μας και την πο-
ρεία προς ένα αισιόδοξο μέλλον. Το 
πρόβλημα διασάλευσης της ευπα-
θούς ισορροπίας μεταξύ φυσικού 
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
με την τερατώδη διόγκωση του δεύ-
τερου δεν είναι μόνο ελληνικό ή ευ-
ρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο και απει-
λεί την επιβίωση του ίδιου του πλα-
νήτη Γη.

«Οι πελατειακές σχέσεις από συ-
στάσεως του ελληνικού κράτους εί-
ναι εκείνες που διαμόρφωσαν τη βα-
θύτατα πωρωμένη σχέση του Δημο-
σίου με τους πολίτες, οι βραχυπρό-
θεσμες επιτυχίες κοντόφθαλμων 
συναλλαγών διαμόρφωσαν τη με-
σοπρόθεσμα αποκρουστική εικόνα 
του Ελληνα ως ανακόλουθου κατερ-
γάρη… Αν επιμένεις να διακηρύτ-
τεις την αξία της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, αν νοιάζεσαι και μάχεσαι 
με πάθος για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος και να στιγματίζεις πα-
ραβάτες και καταστροφείς…, όταν 
κάνεις πολυετείς αγώνες για θέματα 
που θίγουν συμφέροντα, συχνά ενο-
χλείς και γίνεσαι στόχος... Ομως ό,τι 
και να λέμε αξίζει να είμαστε Ελλη-
νες, αξίζει ο κόπος, η μάχη με τα προ-
βλήματα και τα εμπόδια...» (Κώστας 
Καρράς, «Ημιτελές τοπίο»).

Karoly Marko, «Arcadia»
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