
Ο Πέτρος Θέμελης δεν αποτε-
λεί μόνο έναν κορυφαίο αρχαιο-
λόγο που κατάφερε να “αναστή-
σει” από τη λήθη την αρχαία Μεσ-
σήνη, έχοντας σαν οδηγό το πο-
λύτιμο έργο του Παυσανία, και να 
την αναδείξει στα πέρατα του κό-
σμου ως ένα από τα πιο σημαντικά 
ανασκαφικά, αναστηλωτικά και 
ερευνητικά έργα. 

Ο  Πέτρος Θέμελης δεν αποτελεί 
μόνο έναν επιστήμονα με ένα βι-
ογραφικό γεμάτο διακρίσεις και 
επαίνους, πλούσιο συγγραφι-

κό, ανασκαφικό και μελετητικό έργο. Εί-
ναι πάνω απ’ όλα μια μεγάλη ψυχή, ικα-
νή να εμπνέει, ένας δάσκαλος που κατά-
φερε να εμφυσήσει την αγάπη για την 
αρχαιολογία, τον πολιτισμό και την τέ-
χνη σε πολλές γενιές αρχαιολόγων, διδά-
σκοντας για χρόνια Κλασική Αρχαιολο-
γία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, είτε η τύ-
χη τούς οδήγησε στο να ακολουθήσουν 
το επάγγελμα των ονείρων τους, είτε να 
αλλάξουν ρότα έχοντας πάντα αναμμέ-
νη τη σπίθα της Αρχαιολογίας στο μυα-
λό τους, τη μυρωδιά του φρεσκοσκαμ-
μένου χώματος ζωντανή στις αισθήσεις, 
τη λάμψη στα μάτια μόλις δουν ένα αντι-
κείμενο που μετά από αιώνες έχει ξανα-
δεί το φως, όσο μικρό και όσο φαινομενι-
κά ασήμαντο και αν μοιάζει σε πρώτη “α-
νάγνωση”. Αυτή τη λάμψη, αυτή τη γνώ-
ση, αυτή τη δίψα για κάθε τεκμήριο του 
παρελθόντος που μετέδωσε με αριστο-
τεχνικό τρόπο σε όλους έχουν την τύχη 
να τον γνωρίζουν, σε όσους έσκαψαν 
μαζί του και πήραν λίγη από τη λάμψη 
της γνώσης του μαζί τους σαν πολύτιμο 
φυλακτό στις πανεπιστημιακές ανασκα-
φές στον Ανατολικό Τομέα Ι της αρχαίας 
Ελεύθερνας στο Ρέθυμνο, τις οποίες και 
διηύθυνε από το 1985 έως το 2003. 

Αυτός ο ακούραστος οραματιστής και 
παράλληλα νεωτεριστής της Αρχαιολο-
γίας, το έργο του οποίου μαρτυρεί στην 
Κρήτη η γεμάτη εμπειρίες και φως δια-
δρομή του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
τα μνημεία της Ελληνιστικής, Ρωμαϊκής 
και Παλαιοχριστιανικής Ελεύθερνας και 
τα ευρήματά της που απολαμβάνουν οι 
επισκέπτες στο Μουσείο της Ελεύθερ-
νας, βλέπει να προστίθεται ένα ακόμα λι-
θαράκι στην αναγνώριση της πολύτιμης 
συνεισφοράς του στην επιστήμη. Σε αυ-
τόν, που εύστοχα περιγράφεται ως ένας 
σύγχρονος θρύλος της Αρχαιολογίας με 
διεθνή ακτινοβολία, αφιερώνει το Ελλη-
νικό Ίδρυμα Πολιτισμού τη διαδικτυακή 
εκπομπή “Προσωπικότητες” του Ιουλίου 
2021. Ο Πέτρος Θέμελης θα μας ξεναγή-
σει από τον χώρο που έχει γίνει ο μεγά-
λος σκοπός της καριέρας του, την εντυ-
πωσιακά αναστηλωμένη Αρχαία Μεσ-
σήνη, το “Αρχαιολογικό Πάρκο”, όπως 
ο ίδιος το αποκαλεί, που καθηλώνει κά-
θε επισκέπτη. Την πόλη η οποία συνεχί-
ζει να ανασκάπτεται και να αναστηλώ-
νεται, αποτελώντας πλέον ένα αρχαιο-
λογικό πάρκο, έχοντας αποκαλύψει πο-
λύτιμα μυστικά του παρελθόντος, 800 ε-
πιγραφές, 9.000 νομίσματα και 18.000 α-
ντικείμενα! 

Αυτή την Κυριακή 25 Ιουλίου, στις 
18:30, στην ιστοσελίδα, το Facebook 
και το Youtube του Ελληνικού Ιδρύμα-
τος Πολιτισμού, ο επιστήμονας που α-
ποτελεί έναν από τους κορυφαίους της 
Κλασικής Αρχαιολογίας στην Ελλάδα, 
αποκαλυπτικός και γλαφυρός όπως πά-
ντα, απαντά σε ερωτήσεις και συγχρό-

νως αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο 
της τεχνολογίας στην επιστήμη της Αρ-
χαιολογίας.  Στις “Προσωπικότητες” Ιου-
λίου 2021 του Ελληνικού Ιδρύματος Πο-
λιτισμού, ο Πέτρος Θέμελης με ιδιαίτε-
ρα παραστατικό τρόπο ξαναζωντανεύει 
την ιστορία της Αρχαίας Μεσσήνης ανα-
φερόμενος στο τιτάνιο ανασκαφικό του 
έργο και στη συγκινητική εμπειρία της 
πρώτης συναρπαστικής ανακάλυψης. 
Γιατί στην αρχαία Μεσσήνη υπάρχουν 

δύο θέατρα; Ποια ήταν η σχέση της με 
την Ιταλία; Ποιος ο ρόλος του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου; Τι κατέγραψε ο Παυσανίας 
που δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη; Μια 
συναρπαστική διήγηση με τον γλαφυρό 
παραστατικό τρόπο του μεγάλου καθη-
γητή, που θα μας ταξιδέψει στον χώρο 
και τον χρόνο. Μέσα από την ανασκαφή, 
τα ευρήματα, τον χώρο και το κορυφαίο 
έργο της αναστήλωσης, απώτερος στό-
χος της οποίας είναι να δοθεί η δυνατό-

τητα στον επισκέπτη να μεταφερθεί νο-
ερά στην εποχή της ακμής της πόλης. Αυ-
τή η προσέγγιση χαρακτηρίζεται ως “κοι-
νωνικοποίηση” των αρχαιολογικών χώ-
ρων, με σκοπό τα μνημεία να είναι “ζω-
ντανά”, με έντονο το στοιχείο της τρίτης 
διάστασης. Και αυτό το έχει πετύχει με 
τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο ο κ. Θέμε-
λης μέσα από πολλές πρωτοβουλίες, και-
νοτόμες γι’ αυτή την χώρα, αλλά και πο-
λύτιμες δράσεις στην τοπική κοινωνία. 

Τον Αύγουστο του 2013, ύστερα από 
2.300 χρόνια σιωπής, άνοιξε τις πύλες 
του το θέατρο της αρχαίας Μεσσήνης 
σε μια ξεχωριστή συναυλία της Κρατι-
κής Ορχήστρας Αθηνών, ενώ χάρη στις 
πρωτοβουλίες του καθηγητή η πλέον κα-
λοδιατηρημένη αρχαία πόλη της Ελλά-
δας, που ανασκάπτει εδώ και τρεις δε-
καετίες, ξαναζωντάνεψε, ανοίγοντας έ-
να “παράθυρο” ώστε να “συνομιλήσει” 
με το σήμερα με υπαίθριες εκθέσεις έρ-
γων, όπως εκείνη του 2018 με δημιουρ-
γίες δύο από τους σημαντικότερους σύγ-
χρονους γλύπτες, του Γιώργου Ζογγολό-
πουλου και του Γιώργου Χουλιαρά, με 
τα έργα τους να συνδιαλέγονται μεταξύ 
τους και κυρίως με τα εμβληματικά μνη-
μεία της αρχαίας Μεσσήνης. Μια πρω-
τοβουλία που άφησε εποχή, πόσω μάλ-
λον όταν ανακαλεί στη μνήμη την αρχαί-
α δόξα της πόλης που ίδρυσε ο Θηβαίος 
στρατηγός Επαμεινώνδας το 370/369 
π.Χ., τα μνημεία της οποίας αποτελού-
σαν από μόνα τους μια γλυπτοθήκη, κα-
θώς κοσμούνταν από έργα τέχνης καλλι-
τεχνών από τα πιο σημαντικά κέντρα της 
αρχαίας Ελλάδας. 
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Πέτρος Θέμελης: Ένας 
θρύλος της Αρχαιολογίας

Οι ανασκα-
φές στην Ελ-
ληνιστική, Ρω-
μαϊκή και 
Πρωτοχρι-
στιανική Ε-
λεύθερνα, υ-
πό τη διεύθυν-
ση του καθη-
γητή Πέτρου 
Θέμελη, απο-
κάλυψαν πο-
λύτιμα στοι-
χεία για τη ση-
μαντική αυτή 
αρχαία πόλη 
της Κρήτης.

Στις “Προσωπικότητες” Ιουλίου 2021 του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, ο 
Πέτρος Θέμελης με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο ξαναζωντανεύει την ιστορία 
της αρχαίας Μεσσήνης, αναφερόμενος στο τιτάνιο ανασκαφικό του έργο και 
στη συγκινητική εμπειρία της πρώτης συναρπαστικής ανακάλυψης.

Με πλήθος διακρίσεων να τον συνο-
δεύουν, ο Πέτρος Θέμελης έχει κα-
ταξιωθεί ως ένας κορυφαίος αρχαιο-
λόγος, ένας εκπληκτικός πανεπιστη-
μιακός δάσκαλος και ένας επιστήμο-
νας με μεγάλη κοινωνική προσφορά 
στον τόπο.

  Αφιέρωμα στον κορυφαίο  επιστήμονα από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στη διαδι-
κτυακή  εκπομπή “Προσωπικότητες”  του Ιουλίου  2021
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Ο καθηγητής 
Πέτρος Θέμελης 
ποζάροντας συ-
γκινημένος στον 
φακό με φόντο 
το Αρχαίο Θέα-
τρο της Μεσσή-
νης, λίγη ώρα 
πριν ξεκινήσει το 
gala όπερας, το 
Σάββατο 3 Αυ-
γούστου 2013. 
Τότε το θέατρο 
της αρχαίας Μεσ-
σήνης γιόρτασε 
τα “θυρανοίξιά” 
του - ύστερα από 
2.300 χρόνια σι-
ωπής - σε μια ξε-
χωριστή συναυ-
λία της Κρατικής 
Ορχήστρας Αθη-
νών.

Στον Πέτρο 
Θέμελη, που 

εύστοχα περιγράφεται ως 
ένας σύγχρονος θρύλος της 
Αρχαιολογίας με διεθνή 
ακτινοβολία, αφιερώνει το 
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού 
τη διαδικτυακή εκπομπή 
“Προσωπικότητες” 
του Ιουλίου 2021


