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T� θέατρ� τ�υ Mαρκέλλ�υ στη Pώμη με εμ�ανείς τις δια��ρές μετά τ�υς πρ�σ�ατ�υς καθαρισμ�ύς της πρ�σ�ψής τ�υ (�ωτ.: Kων. Mπ�λέτης).

Aναστήλωση – τ
 άλλ
θι της �ρήσης;
Eκτεταμένες επεμ
άσεις απ�κατάστασης αρ�αίων θεάτρων, κυρίως με σκ�π� τη �ρήση

T�υ Kωνσταντίν�υ Mπ�λέτη

Aρ�ιτέκτ�ν�ς-Aναστηλωτή

TA KΛAΣIKA ΠPOBΛHMATA συντή-
ρησης των μνημείων παρ�υσιά��νται
πι� ��υμένα στα αρ�αία θέατρα για
δια��ρ�υς λ�γ�υς. Πρ�κειται για
σύνθετες κατασκευές τριμερ�ύς �α-
ρακτηριστικής διάρθρωσης (σκηνή,
κ�ίλ�, �ρ�ήστρα), συ�νά με αλλε-
πάλληλες ιστ�ρικές �άσεις, π�υ
σπάνια έ��υν διατηρήσει τα αρ�ικά
μεγέθη τ�υς. 

Tα σκηνικά �ικ�δ�μήματα υπήρ�αν
τα κατ’ ε���ήν επιρρεπή στην «ε�α-
�άνιση», ακ�λ�υθώντας τ�υς #ασι-
κ�ύς καν�νες ερείπωσης και των άλ-
λων τύπων αρ�αίων κτιρίων, υπ�κεί-
μενα σε ανάλ�γ�υς κινδύν�υς κατα-
στρ��ής ή διαρπαγής τ�υ αρ�ιτεκτ�-
νικ�ύ υλικ�ύ τ�υς. Στα σω��μενα
κ�ίλα τα πρ�#λήματα εμ�ανί��νται
πι� ε�ειδικευμένα και πρ�έρ��νται
κυρίως απ� την κακή κατάσταση δια-
τήρησης των αναλημματικών τ�ί�ων
και τη συ�νή αστάθεια των υπ�κείμε-
νων �ερ�υσών κατασκευών, στην
περίπτωση των ελευθέρως ισταμέ-
νων ρωμαϊκών θεάτρων.

Στα περισσ�τερα σω��μενα θέα-
τρα, ήδη απ� την αρ�αι�τητα, εί�ε υ-

πάρ�ει μία αλληλ�υ�ία �ικ�δ�μικών
περιπετειών π�υ τ�υς ά�ησε �αρα-
κτηριστικά σημάδια. Tα σημάδια αυ-
τά απ�τελ�ύν σήμερα πηγή αρ�αι�-
λ�γικών και ιστ�ρικών πληρ���ριών.
Aρ�αί�ι θεατρικ�ί �ώρ�ι επανήλθαν
στ� �ως μετά την κατεδά�ιση μεμ�-
νωμένων κτιρίων ή π�λε�δ�μικών
συν�λων μεταγενέστερων επ��ών,
π�υ εί�αν αν�ικ�δ�μηθεί στ� �ώρ�
τ�υς και π�υ με τη σειρά τ�υς δεν
στερ�ύνταν καλλιτε�νικής και ιστ�-
ρικής α�ίας. Σε �ρισμένες περιπτώ-
σεις μάλιστα αρ�αία θέατρα, λ�γω
τ�υ σ�ήματ�ς τ�υς, εί�αν μετα#λη-
θεί σε μεταγενέστερη ιστ�ρική πε-
ρί�δ� σε �ρ�ύρια. Σε άλλες πάλι,
τμήματα μεσαιωνικών π�λεων, παλά-
τια, μ�ναστήρια, εκκλησίες κ.ά. εί�αν
κτιστεί επάνω τ�υς. H μετα�είριση
των μεταγενέστερων κτιρίων σ�ετι-
��ταν άμεσα απ� την εκάστ�τε δια-
μ�ρ�ωμένη επιστημ�νική και θεω-
ρητική πρακτική, αλλά και τ� είδ�ς
τ�υ νεώτερ�υ κτιρί�υ.

Aλλ� είδ�ς πρ�#λημάτων απ�ρρέ-
ει απ� την �ωρ�τα�ική και περι#αλ-
λ�ντική έντα�η των ιστ�ρικών μνη-
μείων γενικ�τερα στις σύγ�ρ�νες
π�λεις. E� αιτίας της συνέ�ειας των
ιστ�ρικών πυρήνων των π�λεων, τα

θέατρα συ�νά απ�τελ�ύν τμήματα
αρ�αι�λ�γικών �ώρων στ� εσωτερι-
κ� εν�ς αστικ�ύ πλέγματ�ς, τ� �-
π�ί� στις περισσ�τερες περιπτώσεις
έ�ει σε#αστεί τα ίδια, �ωρίς ωστ�σ�
να μεριμνήσει και για τ� περι#άλλ�ν
τ�υς.

H τελική απ�κατάσταση εν�ς αρ-
�αί�υ θεάτρ�υ, ιδωμένη ως ισ�υρ�
μέσ� επικ�ινωνίας τ�υ μνημεί�υ με
τ� κ�ιν�, δεν αρκείται στην πρ�#�λή
μ�ν� της διδακτικής διάστασής τ�υ,
αλλά υπ�#άλλει και την ιδέα της με-
τατρ�πής τ�υ σε σύγ�ρ�ν� λειτ�υρ-
γικ� �ώρ�. Διεθνώς υπερα�θ�ν�ύν
�λέθρια παραδείγματα επεμ#άσεων
σε αρ�αία θέατρα, π�υ, μέσα απ� την
πρ�σπάθεια ή καλύτερα τη μη πρ�-
σπάθεια συγκερασμ�ύ της αναστη-
λωτικής δε�ντ�λ�γίας με τις κ�ινω-
νικές πρ�σδ�κίες, κυμαίν�νται απ�
τ�ν στείρ� αρ�αι�λ�γικ� τ�υρισμ�
μέ�ρι την πλήρη υπαγωγή τ�υ αρ�αί-
�υ θεάτρ�υ στις ανάγκες τ�υ τ�υρι-
σμ�ύ και κυρίως των σύγ�ρ�νων πα-
ραστάσεων. 

H Iταλία

H Iταλία έ�ει να επιδεί�ει μεγάλης
κλίμακας επεμ#άσεις θεατρικών �ώ-

ρων, π�υ συνέτειναν στη μεταμ�ρ-
�ωση τ�υ μνημειακ�ύ πλ�ύτ�υ της
�ώρας και κινήθηκαν ανάμεσα στις
εκτεταμένες στερεώσεις-ανασυνθέ-
σεις επιμέρ�υς σημείων και σε ανα-
κατασκευές. Στ� πρώτ� μισ� τ�υ αι-
ώνα μας μεγάλ�ς αριθμ�ς ιταλικών
θεάτρων και θεατρικών �ώρων απ�-
καταστάθηκε, συντηρήθηκε και απ�-
δ�θηκε στ� κ�ιν�. Tων εργασιών συ-
νήθως πρ�ηγ�ύνταν μεγάλα ανα-
σκα�ικά πρ�γράμματα, ενώ σε μερι-
κές περιπτώσεις δεν υπήρ�ε συνέ-
�εια μετά την ανασκα�ή. Παραδείγ-
ματα είναι η ανακατασκευή τ�υ θεά-
τρ�υ της Gubbio (περί τ� 1900), η α-
νασκα�ή και δημ�σίευση τ�υ θεά-
τρ�υ της Ventimiglia, �ι απ�κατα-
στάσεις των αμ�ιθεάτρων της
Pozzuoli και της Cagliari, των θεά-
τρων της Cassino (1936), της Tα�ρμί-
νας, της Tεργέστης, τ�υ μικρ�ύ θεα-
τρικ�ύ �ώρ�υ π�υ απ�καλείται «Γυ-
μνάσι�» των Συρακ�υσών (απ�κατά-
σταση 1944), τ�υ «αρ�αϊκ�ύ» θεά-
τρ�υ των Συρακ�υσών, της Bερ�νας
(1930-32), τ�υ ευρύτερ�υ περι#άλ-
λ�ντ�ς �ώρ�υ τ�υ teatro marittimo
της Villa Hadriana στ� Tivoli (1955-
56) κ.α. Oρισμένα απ� τα παραπάνω
θέατρα, με πρώτα εκείνα των Συρα-
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κ�υσών και της Tα�ρμίνας, �ιλ��ε-
ν�ύσαν ήδη θεατρικές παραστάσεις
με μεγάλη απή�ηση στ� κ�ιν�, πρα-
κτική π�υ ε�αρμ�στηκε και σε άλλα,
�πως σε εκείνα της Bερ�νας και της
Oστιας.

Oρισμένες απ� αυτές τις επεμ#ά-
σεις, π�υ πραγματ�π�ιήθηκαν στην
Iταλία των ’20 και ’30, εντάσσ�νταν
στ� μεγαλύτερ� ίσως πρ�γραμμα α-
νασκα�ών και απ�καταστάσεων αρ-
�αίων μνημείων π�υ έλα#ε �ώρα σε
σύγ�ρ�ν� κράτ�ς. Για τ� θέατρ� της
Oστιας, ανακατασκευασμέν� σ�εδ�ν
εκ θεμελίων τ� διάστημα 1927-29, �
αρ�αι�λ�γ�ς Armin von Gerkan έ-
γραψε: H Oστια δεν μπ
ρεί πλέ
ν να
περιλαμ�άνεται στις σπ
υδές των
αρ�αίων θεάτρων και την απώλειά
της θα μπ
ρ
ύσε μ�ν
 να ε�ισ
ρρ
-
πήσει η �ρησιμ�τητά της ως παρά-
δειγμα πρ
ς απ
�υγή.

T� διάστημα 1930-1933 πραγματ�-

π�ιήθηκαν εργασίες απ�κάλυψης, α-
π�κατάστασης και μερικής στερέω-
σης τ�υ θεάτρ�υ τ�υ Mαρκέλλ�υ στη
Pώμη, τ� �π�ί� κατά τ�ν Mεσαίωνα
εί�ε μετατραπεί σε �ρ�ύρι�. Oι ανα-
κατασκευασμένες αψίδες ακ�λ�ύθη-
σαν πιστά τ� αρ�ικ� σ�έδι� και �ι ι-
στ�ρικά μεταγενέστερες πρ�σθήκες
δεν απ�μακρύνθηκαν. T� πρ�γραμμα
της κατεδά�ισης των μεταγενέστε-
ρων ιστ�ρικών κτιρίων για την απ�-
κάλυψη τ�υ θεάτρ�υ τ�υ Π�μπήι�υ
στη Pώμη, π�υ εκπ�νήθηκε τη δεκα-
ετία τ�υ ’30, δεν εκτελέστηκε με
κέρδ�ς τη διατήρηση των υπερκείμε-
νων μεταγενέστερων σημαντικών
μνημείων. Tην ίδια περί�δ� των ανα-
στηλωτικών υπερπαραγωγών, τη δε-
καετία τ�υ ’30, ως τμήμα των εκτετα-
μένων εργασιών αναστήλωσης και α-
νακατασκευής των επιμέρ�υς μνη-
μείων της Π�μπηίας, π�υ εί�αν �εκι-
νήσει ήδη απ� τ� 1875, έγιναν συστη-

ματικές εργασίες συντήρησης στα
δύ� θέατρα της αρ�αίας π�λης. Mε-
γάλης κλίμακας επεμ#άσεις εκτελέ-
στηκαν απ� τ�υς Iταλ�ύς και στα θέ-
ατρα της Leptis Magna και της
Sabratha στη Λι#ύη τα διαστήματα
1939-1948 και 1934-1937 αντίστ�ι�α.

H Γαλλία

H ιστ�ρία των γαλλικών αναστη-
λώσεων παρ�υσιά�ει επίσης σημα-
ντική δραστηρι�τητα και εμπειρία
στ�ν τ�μέα της απ�κατάστασης των
αρ�αίων θεάτρων, π�υ συ�νά �δήγη-
σε σε εκτεταμένες επεμ#άσεις ανα-
κατασκευής, τ�σ� κατά τ� 19� �σ�
και κατά τ�ν 20� αι. H πρώτη παρά-
σταση στ� θέατρ� της Orange πραγ-
ματ�π�ιήθηκε π�λύ νωρίς (1869), ε-
νώ � �ώρ�ς ανασκά�τηκε και απ�κα-
ταστάθηκε σταδιακά κατά τ� 19� αι-
ώνα με �ρ�σημo τις εκτεταμένες α-

νακατασκευές τ�υ κ�ίλ�υ π�υ �εκί-
νησαν τ� 1882 απ� τ�υς επι�ανείς
αρ�ιτέκτ�νες-αναστηλωτές Formig
(πατέρα και γι�) και συνε�ίστηκαν έ-
ως και τις πρώτες δεκαετίες τ�υ αιώ-
να μας. Σήμερα εκτιμάται �τι �ι κερ-
κίδες τ�υ μνημεί�υ απ�τελ�ύνται
κατά 99% απ� καιν�ύργι� υλικ�. 

Oι εργασίες απελευθέρωσης τ�υ
θεάτρ�υ της Arles απ� διαδ��ικές
κατασκευές και επι�ώσεις μεταγενέ-
στερων ιστ�ρικών �άσεων �εκίνη-
σαν τ� 1823, επαναλή�θηκαν τ�
1833 για να συνε�ιστ�ύν έως τ� 1908
με στ��� την αναστήλωση των απ�-
καλυ�θέντων τμημάτων και την ανα-
κατασκευή τμήματ�ς τ�υ κ�ίλ�υ.
Aπ� αυτ� διασώ��νταν μ�ν�ν πέντε
σειρές καθισμάτων, ενώ �ι πραγμα-
τ�π�ιηθείσες εργασίες ανακατα-
σκευής κάλυψαν μέ�ρι και την 20ή. 

Aπ� τ� 1909 και έως τ� 1927 διε�ή-

T� θέατρ� της Λυών μετά τις εργασίες απ�κατάστασής τ�υ (πηγή: B. Mandy, E. Hernandez, R. Mar, «Plaidoyer pour de Nouvelles Recherches», D. Hist.
Arch., 134, Iαν. 1989, σελ. 35).

Συνέ�εια στην 28η σελίδα
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H σκηνή τ�υ θεάτρ�υ της Eπιδαύρ�υ (σύμ�ωνα με γρα�ική αναπαράσταση των A. von Gerkan και W. Müller Wiener) σε τρισδιάστατη ηλεκτρ�νική επε!εργα-
σία υπ� ε!έλι!η. Aπ�δ�ση τρισδιάστατ�υ μ�ντέλ�υ: «DG Dimension–K. Aλε!�π�ύλ�υ, A. Φασ�ης».

�θησαν συστηματικές ανασκα�ές
στ� θέατρ� της Vaison-la-Romaine,
π�υ �δήγησαν τ� διάστημα 1932-
1934 σε συστηματική απ�κατάστα-
ση-ανακατασκευή τ�υ μνημεί�υ απ�
τ�ν Jules Formig. Eτήσιες καλλιτε-
�νικές ε�ρτές στ� μνημεί� εί�αν �ε-
κινήσει ήδη τ� 1927. H αναστήλωση
κατηγ�ρήθηκε για ε�απάτηση με τε-
�νητ�ύς ακρωτηριασμ�ύς, απ�λα-
�εύσεις των λίθων για τη δημι�υργία
εντύπωσης #ανδαλισμών, επιτηδευ-
μένες κατεργασίες με λιθ���ϊκά ερ-
γαλεία σε καιν�ύργι�υς κί�νες κ.α. 

Σημαντικές εργασίες απ�κατάστα-
σης πραγματ�π�ιήθηκαν τ� διάστημα
1933-1938 και στ� �ρησιμ�π�ι�ύμεν�
σήμερα θέατρ� της Autun, τ� μεγαλύ-
τερ� ρωμαϊκ� θέατρ� της Γαλατίας.

T�σ� στ� θέατρ�, �σ� και στ� ωδεί�
της Λυών �ι εκτεταμένες απ��ωματώ-
σεις �εκίνησαν τ� 1933. T� θέατρ� α-
π�καταστάθηκε σε διά��ρες �άσεις,
π�υ συνε�ίστηκαν έως και τη δεκαε-
τία τ�υ ’60, ενώ �ι εργασίες συνίστα-
ντ� στη στερέωση και ανακατασκευή
των κερκίδων με νέες τ�ι��π�ιίες, κα-
θώς και στη διδακτική παρ�υσίαση
των υπ�λειμμάτων τ�υ σκηνικ�ύ �ικ�-
δ�μήματ�ς. T� ωδεί�, π�υ εί�ε παρα-
μεληθεί κατά τ�ν B΄ Παγκ�σμι� Π�λε-
μ� σε τέτ�ι� σημεί� π�υ παρ�υσία�ε
εικ�να �αλάσματ�ς, απ�καταστάθηκε
επίσης τα επ�μενα �ρ�νια.

H ελληνική εμπειρία

H ιστ�ρία των �υσιαστικών ανα-
στηλώσεων των αρ�αίων θεάτρων
�εκινάει στην Eλλάδα μετά τ�ν B΄

Παγκ�σμι� Π�λεμ�, ως συνέπεια των
συστηματικών πιέσεων για επανα-
�ρησιμ�π�ίησή τ�υς. Oι πιέσεις για
τα αθηναϊκά μνημεία εί�αν σ�#αρά
απασ��λήσει τις ελληνικές κυ#ερνή-
σεις ήδη απ� τα τέλη τ�υ πρ�ηγ�ύ-
μεν�υ αιώνα και κυρίως κατά την
πρ�ετ�ιμασία των Oλυμπιακών Aγώ-
νων τ�υ 1896, επ��ή π�υ �δήγησε
και στην πλήρη ανακατασκευή τ�υ
Παναθηναϊκ�ύ Σταδί�υ. T� 1920
πραγματ�π�ιήθηκαν εργασίες μερι-
κής απ�κατάστασης τμήματ�ς τ�υ
ωδεί�υ της Γ�ρτυνας για τη στέγαση
και πρ�στασία εντ�ι�ισμέν�υ αρ�αι-
�λ�γικ�ύ ευρήματ�ς. Mέ�ρι τ�ν B΄
Παγκ�σμι� Π�λεμ� στ�ν ελλαδικ�
�ώρ� υλ�π�ιήθηκε η αναστήλωση
τ�υ ωδεί�υ της Kω ενώ κατά τη διάρ-
κεια της Iταλικής Kατ��ής της Δωδε-
κανήσ�υ έγινε και η ανακατασκευή
τ�υ μικρ�ύ θεάτρ�υ της ακρ�π�λης
της P�δ�υ. Tα �ρ�νια π�υ μεσ�λά-
#ησαν απ� τις παραστάσεις των Σι-
κελιανών στ�υς Δελ��ύς και έως
τ�ν B΄ Παγκ�σμι� π�λεμ�, �αρακτη-
ρίστηκαν απ� μία σειρά μεμ�νωμέ-
νων παραστάσεων π�υ απ�σκ�π�ύ-
σαν στην «ανα#ίωση» και άλλων αρ-
�αι�λ�γικών �ώρων.

H δεκαετία τ�υ ’50 �εκίνησε δυνα-
μικά με την �λ�κλήρωση των εργα-
σιών εσωτερικής και ε�ωτερικής α-
π�κατάστασης τ�υ ωδεί�υ τ�υ Hρώ-
δ�υ τ�υ Aττικ�ύ. H σκέψη της ανα-
κατασκευής και επανα�ρησιμ�π�ίη-
σής τ�υ εί�ε σ�#αρά απασ��λήσει
τις ελληνικές κυ#ερνήσεις τ�υλά�ι-
στ�ν απ� τ� 1920, �ταν δ�θηκε στ�
�ώρ� τ�υ μνημεί�υ παράσταση των
«Περσών» τ�υ Aισ�ύλ�υ. T� θέμα ε-

πανήλθε τ� 1936 και διατυπώθηκαν
δημ�σια διά��ρες γνώμες. Mέ�ρι �-
μως τ� 1947, π�υ �εκίνησαν �ι εργα-
σίες στ� μνημεί�, υπερίσ�υαν �ι α-
π�ψεις κατά της επέμ#ασης. 

T� καλ�καίρι τ�υ 1954 πραγματ�-
π�ιήθηκε τ� πρώτ� �ργανωμέν�
�εστι#άλ θεάτρ�υ στ� αρ�αί� θέα-
τρ� της Eπιδαύρ�υ, στη μ�ρ�ή π�υ
εί�ε μετά τις ανασκα�ές και τις μι-
κρ�επεμ#άσεις απ�κατάστασης τ�υ
τέλ�υς τ�υ 19�υ αι. και των αρ�ών
τ�υ 20�ύ. Aπ� την αμέσως επ�μενη
�ρ�νιά τ� �εστι#άλ καθιερώθηκε
ως ετήσι�ς θεσμ�ς αρ�αί�υ δράμα-
τ�ς. Mε τ� �εκίνημα των «Eπιδαυ-
ρίων» πραγματ�π�ιήθηκαν απ� την
τ�τε Yπηρεσία Aναστηλώσεων τ�υ
Yπ�υργεί�υ Παιδείας, στ� διάστημα
1954 έως 1963, μεγάλης κλίμακας
εργασίες μερικής ανακατασκευής
και απ�κατάστασης τ�υ μνημεί�υ,
υπ� τύπ�ν στερέωσης, με στ���
την ασ�αλή �ρησιμ�π�ίησή τ�υ για
παραστάσεις. Παράλληλα, λα�εύτη-
καν αρ�ιτεκτ�νικά μέλη για την α-
ναστήλωση τμήματ�ς τ�υ πρ�σκη-
νί�υ, επέμ#αση π�υ τελικά δεν υλ�-
π�ιήθηκε.

T� καλ�καίρι τ�υ 1960 έγινε δυνα-
τή η �ργάνωση γι�ρτών στ� αρ�αί�
θέατρ� της Δωδώνης με πρωτ�#�υ-
λία της Eταιρείας Hπειρωτικών Mε-
λετών. H πλήρης απ��ωμάτωση τ�υ
μνημεί�υ εί�ε �λ�κληρωθεί τ� �θι-
ν�πωρ� τ�υ 1959, ενώ μέ�ρι την πα-
ρ�υσίαση των παραστάσεων πραγ-
ματ�π�ιήθηκε τα�ύτατη ανατ�π�θέ-
τηση εδωλίων σε διά��ρες θέσεις
στα δύ� κατώτερα δια�ώματα τ�υ
μνημεί�υ. Eργασίες έγιναν τ� διά-

στημα 1957-1960 και στ� αρ�αί� θέα-
τρ� των Φιλίππων και έδωσαν τη δυ-
νατ�τητα έναρ�ης τ�υ «�εστι#άλ Φι-
λίππων-Θάσ�υ» τ� 1959. Συνίσταντ�
στην ανασύνθεση των σειρών τ�υ
κ�ίλ�υ με νέες λιθ�δ�μές, αμελ�ύς
κατασκευής και δυσάρεστ�υ τελικ�ύ
απ�τελέσματ�ς.

Στις αρ�ές της δεκαετίας τ�υ ’60
�λ�κληρώθηκε η πλήρης ανακατα-
σκευή τ�υ ωδεί�υ της Πάτρας, ενώ
στα τέλη της δεκαετίας τ�υ ’ 50 και
κατά τις δεκαετίες τ�υ ’60 και ’70 έ-
γιναν μικρ�τερης κλίμακας επεμ#ά-
σεις σε μεγάλ� αριθμ� θεάτρων, ��ι
απαραίτητα με στ��� την επανα�ρη-
σιμ�π�ίησή τ�υς. Tέτ�ιες ήταν η α-
ναστήλωση τ�υ πρ�σκηνί�υ τ�υ θε-
άτρ�υ τ�υ Ωρωπ�ύ, �ι επανατ�π�θε-
τήσεις εδωλίων σε μικρ�τερα μνη-
μεία, �πως τ� «ωδεί�» της Mεσσή-
νης, �ι ανασυστάσεις, στερεώσεις
και συγκ�λλήσεις σε θεατρικ�ύς �ώ-
ρ�υς �πως τ� ωδεί� της Nικ�π�λεως
για τη �ρησιμ�π�ίησή τ�υ απ� τ�ν
Oργανισμ� T�υρισμ�ύ, τ� ωδεί� της
Θεσσαλ�νίκης (1975), καθαρισμ�ί,
συμπληρωματικές απ��ωματώσεις,
μικρ�συντηρήσεις-στερεώσεις στα
θέατρα της Δημητριάδ�ς (1957-59),
Mεγαλ�π�λης, Kασώπης, Hλιδ�ς
(1975), Mυτιλήνης κ.α. Oρισμένες α-
π� αυτές τις επεμ#άσεις εί�αν τ� �α-
ρακτήρα εργασιών συντήρησης και
διευθέτησης, π�υ γίν�νταν παράλ-
ληλα με τη συμπληρωματική ανα-
σκα�ική διερεύνηση των μνημείων
και διευθύν�νταν κυρίως απ� αρ�αι-
�λ�γ�υς.

Π�λλές απ� τις παραπάνω επεμ-
#άσεις έγιναν �ωρίς συστηματικές

Συνέ�εια απ� την  27η σελίδα
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T� θέατρ� της Mέριδα, στην Iσπανία, μετά την αναστήλωσή τ�υ. (�ωτ: «Memoria del Futuro», Exposizione Universale di Siviglia, 1992, εκδ. Graf–Roma s.n.c.)

μελέτες και αρ�αι�λ�γική πρ�σπά-
θεια τεκμηρίωσης. Tα ωδεία της Πά-
τρας και της Aθήνας, πρ��ρισμένα
για ευρύτατη �ρησιμ�π�ίηση, ανακα-
τασκευάστηκαν απ� τ�ν Aναστάσι�
Oρλάνδ� σε αντίθεση πρ�ς τ� άρθρ�
2 της Xάρτας των Aθηνών π�υ έκανε
ήδη απ� τ� 1931 έμμεση έκκληση
πρ�ς �λες τις συμμετέ��υσες �ώρες
να εγκαταλείψ�υν την ιδέα των ανα-
κατασκευών. Oι επεμ#άσεις μεγάλης
κλίμακας, �ωρίς πλήρεις μελέτες,
άρ�ισαν να εγκαταλείπ�νται μετά τα
μέσα της δεκαετίας τ�υ ’60, ύστερα
και απ� τη διατύπωση τ�υ Xάρτη της
Bενετίας (1964), αλλά και την ανα-
διάρθρωση της τ�τε αρμ�διας Διεύ-
θυνσης Aναστηλώσεων τ�υ Yπ�υρ-
γεί�υ Παιδείας κατά τ� 1960-1961. 

H απ�κατάσταση,
τ� άλλ�θι της �ρήσης

Σημαντικές εργασίες αναστήλω-
σης έ��υν πραγματ�π�ιηθεί σε ένα

μεγάλ� αριθμ� αρ�αίων θεάτρων
στ�ν ευρύτερ� μεσ�γειακ� �ώρ�,
�ι περισσ�τερες σε συνδυασμ� με
την ανα#ίωσή τ�υς. Σ’  αυτές μ�ν�
ενδεικτικά μπ�ρεί κανείς να ανα-
�ερθεί. 

Σε σημαντικά θέατρα �πως εκεί-
να της Kαρ�ηδώνας, της Dugga,
τ�υ Aμμάν, της Bosra, της E�έσ�υ,
της Aσπένδ�υ κ.α. παρ�υσιά��νται
σήμερα σύγ�ρ�να καλλιτε�νικά
θεάματα. H παρ�υσίαση παραστά-
σεων στ� θέατρ� της Merida στην
Iσπανία �εκίνησε τη δεκαετία τ�υ
’30. T� θέατρ� απ�καλύ�θηκε σε
διά��ρες ανασκα�ικές περι�δ�υς
π�υ διήρκεσαν, με διακ�πές, απ�
τ� 1910 έως τ� 1953. Tη σημερινή
τ�υ μ�ρ�ή ��είλει στις μεγάλης
κλίμακας επεμ#άσεις π�υ �εκίνη-
σαν τ� 1964, ενώ η εντυπωσιακή
δι�ρ��η σκηνή τ�υ έ�ει ανασυντε-
θεί απ� 2.700 τεμά�ια αρ�ιτεκτ�νι-
κών μελών.

H ανάγκη �ιλ��ενίας μεγάλων α-
κρ�ατηρίων �δηγεί συ�νά σε λύ-

σεις π�υ πρ�κύπτ�υν απ� την αρ-
�ιτεκτ�νική αντιμετώπιση τ�υ πρ�-
#λήματ�ς της έλλειψης των αρ�αί-
ων καθισμάτων και ��ι απ� μία
σύγ�ρ�νη αρ�αι�λ�γική απ�κατά-
σταση. 

Σε περιπτώσεις κατεστραμμέ-
νων κ�ίλων �ι ανάγκες καλύπτ�-
νται απ� νέα καθίσματα, στερεω-
μένα σε ειδικ�ύς υπ�δ��είς και
σ�εδιασμένα, τις περισσ�τερες
��ρές, για τις ανάγκες των συγκε-
κριμένων μνημείων.

Oι νέες κατασκευές άλλ�τε κα-
λύπτ�υν σω��μενα υπ�λείμματα
και άλλ�τε αναπτύσσ�νται απ�κλει-
στικά και μ�ν� σε σημεία των μνη-
μείων στα �π�ία δεν υ�ίσταται κα-
νένα λείψαν� θεμελίων ή αρ�αίων
καθισμάτων. Aκραί� παράδειγμα α-
π�τελεί η κάλυψη τ�υ κ�ίλ�υ τ�υ
θεάτρ�υ της Hράκλειας Mινώας με
δια�ανές υλικ� π�υ δημι�ύργησε
στ� �ώρ� των υπ�κείμενων λίθων
περι#άλλ�ν θερμ�κηπί�υ. H κάλυ-
ψη των �ώρων των ερειπίων των

σκηνικών �ικ�δ�μημάτων και της
�ρ�ήστρας με #ατά στέγαστρα, για
λειτ�υργικ�ύς και κυρίως πρ�στα-
τευτικ�ύς λ�γ�υς, συ�νά δημι�υρ-
γεί πρ�#λήματα στην καταν�ηση
των μνημείων απ� τ� κ�ιν�.

Tα τελευταία �ρ�νια έ�ει παρ�υ-
σιαστεί ενδια�έρ�ν στην Eλλάδα
για την πλήρη μελέτη και δημ�σίευ-
ση αρ�αίων θεάτρων, γνωστών και
ανασκαμμένων, πλην �μως �υσια-
στικά αδημ�σίευτων εδώ και δεκα-
ετίες. 

Σε ένα αριθμ� έ�ει επίσης εκδη-
λωθεί ενδια�έρ�ν για την έντα�ή
τ�υς σε πρ�γράμματα �ρηματ�δ�-
τησης επεμ#άσεων και μελετών.
Στ�ν ευρύτερ� μεσ�γειακ� �ώρ�
παρατηρείται έντ�νη αναστηλωτική
δραστηρι�τητα στα αρ�αία θέατρα
σε �ώρες �πως η Iταλία, η Γαλλία
και η Iσπανία, π�υ συνδυά�εται με
την επανα�ρησιμ�π�ίησή τ�υς, αλ-
λά και των άλλων αρ�αίων �ώρων
Θέασης και Aκρ�ασης (αρένες,
στάδια, ιππ�δρ�μ�ι κλπ.).
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