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Σε π�λλά, πλέ�ν, αρ�αία θέατρα �ργανών�νται κάθε καλ�καίρι καλλιτε�νικές εκδηλώσεις, πρ�καλώντας τις �ωηρές ανησυ�ίες των αρ�αι�λ�γων... (�ωτ.: Har. Bilios).

Γιατί κινδυνεύυν πλύ τα μνημεία
T�υ Xαράλαμπ�υ Mπ�ύρα

Kαθηγητή τ�υ Eθνικ�ύ Mετσ��ι�υ Π�λυτε�νεί�υ

«Eπειτα, στ� αρ�αί� θέατρ�. Παρατηρώ
μια τυπική αντίδρασή μ�υ �ταν �ρεθώ στ�
κ��ύλι εν�ς τέτ�ι�υ θεάτρ�υ: κ�ιτά�ω τ�
τ�πί� πέρα, πάντα τ�σ� καλά διαλεγμέν�,
κι αμέσως έπειτα ψά�νω τριγύρω μ�υ τ�υς
θεατές, πρ�σπαθώ να ιδώ τα μάτια τ�υς·
�ιλιάδες μάτια, σειρές, καρ!ωμένα σε μια
λεπτ�μέρεια, σε μια στιγμή π�υ δεν κληρ�-
ν�μιέται· ��ι μια συγκεκριμένη δράση  π�υ
θα μπ�ρ�ύσα εύκ�λα να υπ�θέσω. Tα μά-
τια σ�ήν�υν μα�ί με τη συγκίνησή τ�υς �-
πως πεθαίν�υν τ’ άστρα και μένει τ�ύτ� τ�
άδει� διάστημα, τ�ση ερημιά...».

Γ. Σε�έρης. «Mέρες»
(Δευτέρα, 26 I�υνί�υ 1950. 

Στην Στρατ�νίκεια τ�υ Aντι���υ Σωτήρ�ς)

TH συγκίνηση π�υ αισθαν�ταν � π�ι-
ητής μέσα στα ερειπωμένα ελληνικά
θέατρα, �ώρ�υς αρμ�νικ�ύς και
��ρτισμέν�υς απ� την ιστ�ρία, μπ�-

ρεί, υπ� �ρισμένες συνθήκες, να τη
νιώσει κάθε ευαίσθητ�ς επισκέπτης.
Eίναι αυτή π�υ τα κάνει ανεκτίμητα
π�λιτιστικά αγαθά καθ’ αυτά. Tη νιώ-
θ�υν επίσης �ι άνθρωπ�ι τ�υ θεά-
τρ�υ· είναι ένα μεγάλ� πλε�νέκτημα
π�υ θα ήθελαν να τ� �ικει�π�ιηθ�ύν
�ργανών�ντας τις παραστάσεις τ�υς
μέσα στα αρ�αία κελύ�η και μάλιστα
ανε�αρτήτως της κεντρικής ερμη-
νευτικής ιδέας της διδασκαλίας, κα-
θώς και των δυνατ�τήτων της. Aλλά
η ύλη, αυτή π�υ κάνει αισθητή την
αρ�ιτεκτ�νική ιδέα, ενώ πάνω της
δεί�νει τα τεκμήρια τ�υ περάσματ�ς
της ιστ�ρίας, έ�ει «παραδ�θή τη
�θ�ρά», απ� π�λλ�ύς αιώνες και δεν
αντέ�ει περισσ�τερ�. Eκείθεν τα
πρ�!λήματα.

Σ�εδ�ν κάθε καλ�καίρι στην
Eλλάδα και στις άλλες μεσ�γειακές
�ώρες τα πρ�!λήματα συ"ητ�ύνται

για μια ακ�μα ��ρά. H έμμ�νη ιδέα
π�υ αναπτύ�θηκε σε �λη την Eυρώ-
πη κατά τις δεκαετίες τ�υ ’60 και
τ�υ ’70 �τι � μ�ν�ς τρ�π�ς διατήρη-
σης των μνημείων είναι να �ρησιμ�-
π�ι�ύνται, πέρασε και για τα αρ�αία
θέατρα. H ιδέα αυτή εί�ε ως α�ετη-
ρία της την υπ�!άθμιση μεγάλων
συν�λων νεώτερης αρ�ιτεκτ�νικής
στις ευρωπαϊκές �ώρες για τα �π�ία
ετίθετ� τ� δίλημμα επανά�ρηση ή
κατεδά�ιση· δεν σ�ετί"εται με τα δι-
κά μας πρ�!λήματα. H ανα!ίωση άλ-
λωστε τ�υ κλασικ�ύ δράματ�ς μέσα
σε αρ�αία κελύ�η εί�ε αρ�ίσει π�λύ
παλαι�τερα τ�σ� στην Iταλία �σ�
και στην Eλλάδα. Aλλά η τάση για ε-
πανά�ρηση των μνημείων συνδυά-
σθηκε στ�ν τ�π� μας κατά τις ίδιες
ακρι!ώς δεκαετίες με την αλ�γιστη
τ�υριστική ανάπτυ�η και την απ�κέ-
ντρωση των π�λιτιστικών πρωτ�-

!�υλιών, �ωρίς την απαραίτητη επι-
στημ�νική και τε�νική υπ�στήρι�η.
T� απ�τέλεσμα  είναι σήμερα σ�ε-
δ�ν σε �λα τα αρ�αία ελληνικά θέα-
τρα ή ρωμαϊκά ωδεία να �ργανών�-
νται κάθε καλ�καίρι �εστι!άλ απ�
δήμ�υς, κ�ιν�τητες, θιάσ�υς και
συλλ�γ�υς, πρ�καλώντας τις "ωη-
ρές ανησυ�ίες των ν�μίμων και υ-
πευθύνων δια�ειριστών των μνημεί-
ων, των υπαλλήλων δηλαδή της
Aρ�αι�λ�γικής Yπηρεσίας, αλλά και
�σων σέ!�νται την π�λιτιστική κλη-
ρ�ν�μιά τ�υ αρ�αί�υ κ�σμ�υ.

Oι ανησυ�ίες αυτές είναι απ�λύ-
τως εύλ�γες και αν αναλυθ�ύν σ�ε-
τί"�νται με τις α�ίες π�υ εκ�ρά"�υν
τα αρ�αία αυτά κτίρια. Kαι καθώς
κάθε μνημεί� απ�τελεί μια ιδιαίτερη
περίπτωση, �πως επίσης και κάθε α-
νέ!ασμα θεατρικ�ύ έργ�υ απ�τελεί
�ε�ωριστή κατάσταση, �ι γενικεύ-

Tα αρ�αία θέατρα σήμερα:
Mνημεία ή �ωντανί θεατρικί �ώρι;

Πρ��λήματα απ� τη ρήση ή την κατάρησή τ�υς
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σεις απ�κλεί�νται. Θα μπ�ρ�ύσε
κανείς �μως να διακρίνει τέσσερις
�μάδες κατα�ρήσεων π�υ πρ�κα-
λ�ύνται απ� τη σύγ�ρ�νη θεατρική
δράση και τις πρακτικές της ε�αρ-
μ�γής της.

1. H γενική �θ
ρά. Π�λλά απ� τα
θεάτρα έ��υν �άσει τα καθίσματά
τ�υς και τ�υς πλάγι�υς αναλημμα-
τικ�ύς τ�ί��υς π�υ συγκρατ�ύσαν
στα δύ� τ�υ άκρα τ� κ�ίλ�ν. Aπ� τα
κτίρια της σκηνής σώ"�νται μ�ν�
θεμέλια και σκ�ρπια αρ�ιτεκτ�νικά
μέλη. O,τι απέμεινε είναι ευαίσθη-
τ�· δεν αντέ�ει στις �υσικές αιτίες
�θ�ράς (νερά και παγετ�), π�λύ πε-
ρισσ�τερ� δε σε !ήματα των θεα-
τών, μετακινήσεις λίθων και τα πα-
ρ�μ�ια. Mερικά έ��υν τ�σες ανω-
μαλίες στ� κ�ίλ�ν, ώστε η �ρήση
τ�υς είναι επικίνδυνη για τ�υς θεα-
τές, ιδίως κατά τη νύκτα (θέατρα
Aργ�υς, Δελ�ών, Δι�νυσιακ� Aθη-
νών, κ.ά.). Στα θέατρα αυτά έπρεπε
να απαγ�ρεύεται η είσ�δ�ς και να
δημ�υργηθ�ύν στέγαστρα πρ�στα-
σίας �π�υ �ρειά"εται. H αρ�αι�λ�γι-
κή τ�υς α�ία είναι π�λύ πι� σημαντι-
κή απ� την �ρηστική.

2. Bιαστικές απ
καταστάσεις με
σκ�π� τη �ρήση. Oπως κάθε κτίρι�
της αρ�αι�τητ�ς π�υ �έρνει στ�
�ως η αρ�αι�λ�γική ανασκα�ή, έτσι
και τα θέατρα πρέπει εγκαίρως να
δημ�σιεύ�νται. Nα δίδεται δηλαδή
με εικαστική τεκμηρίωση (σ�έδια και
�ωτ�γρα�ίες) και με αναλυτικά κεί-
μενα ��ι μ�ν�ν η περιγρα�ή τ�υς,
αλλά και η αναπαράσταση και η ιστ�-
ρική τ�υς ερμηνεία. Πριν απ� την ε-
�αντλητική μελέτη και τη δημ�σίευ-
ση, κάθε επέμ!αση είναι αντιδε�ντ�-
λ�γική. Π�λλά αρ�αία θέατρα άλλω-
στε έ��υν περισσ�τερες απ� μία �ι-
κ�δ�μικές �άσεις και αυτ� περιπλέ-
κει τα πράγματα.

Στην Eλλάδα π�λλά θέατρα �ρησι-
μ�π�ι�ύνται ήδη �ωρίς π�τέ να με-
λετηθ�ύν (Oρ��μεν�ύ, Φιλίππων,
Θάσ�υ, Πειραιώς, Δημητριάδ�ς, π�-
λεως Eπιδαύρ�υ) και μερικά συμπλη-
ρώθηκαν !ιαστικά �ωρίς να τηρηθεί
η δε�ντ�λ�γία των αναστηλώσεων
(Monte Smith P�δ�υ, Δωδώνης,
Ωδεί�ν Nικ�π�λεως κ.ά.). Oι μη ανα-
στρέψιμες ενέργειες εις ��ελ�ς των
παραστάσεων και εις !άρ�ς της αρ-
�αίας ύλης τ�υ μνημεί�υ καταστρέ-
��υν ανεπαν�ρθωτα την αρ�αι�λ�-
γική τ�υ α�ία.

3. Mη συμ�ατές νεώτερες πρ�σω-
ρινές κατασκευές. Πρ�κειται για τα
σκηνικά τα �π�ία θεωρ�ύνται απα-
ραίτητα για τ� ανέ!ασμα εν�ς έρ-
γ�υ. Oι άνθρωπ�ι τ�υ θεάτρ�υ, εν �-
ν�ματι της σύγ�ρ�νης δημι�υργίας
στήν�υν στα αρ�αία θέατρα μεγάλες
κατασκευές, παραμ�ρ�ωτικές τ�υ
αρ�ιτεκτ�νικ�ύ μνημεί�υ, συνήθως
μέσα στην �ρ�ήστρα. Eίναι �αρακτη-
ριστικ� �τι τ� πρ�σκήνι� τ�υ θεά-
τρ�υ της Eπιδαύρ�υ, τ� �π�ί� ανα-
στηλώθηκε τ� 1960, απ�μακρύνθηκε
αμέσως, μετά απ� απαίτηση των αν-
θρώπων τ�υ θεάτρ�υ γιατί εμπ�δι"ε
τα σύγ�ρ�να σκηνικά. Mεγά�ωνα,
καλώδια, στύλ�ι και καμπίνες �ειρι-
σμ�ύ των �ώτων, καμαρίνια, �ώρ�ι
απ�θηκεύσεως και κάθε μ�ρ�ής ε-
�υπηρετήσεις παραμ�ρ�ών�υν κατά
τ� διάστημα των παραστάσεων (και
��ι μ�ν�ν) τα αρ�αία θέατρα.

4. Παρεμπ�διση της �ρήσεως των
θεάτρων ως σπ�υδαίων αρ�ιτεκτ�νι-

κών εκθεμάτων. Θα μπ�ρ�ύσε κα-
νείς να ισ�υρισθεί �τι π�λλές απ� τις
παραπάνω δυσμενείς καταστάσεις
είναι επί τέλ�υς αναστρέψιμες.
E��υν �μως �ρ�νική διάρκεια, η �-
π�ία απ�!αίνει συνήθως κρίσιμη.

H εντατική �ρήση των αρ�αίων
κελυ�ών, ιδίως κατά τ� θέρ�ς, πα-
ρεμπ�δί"ει την ανάδει�ή τ�υς ως
μνημείων και την πρ�!�λή των καλ-
λιτε�νικών τ�υς α�ιών. Περισσ�τε-
ρ� ίσως και απ� ένα να�, τ� κ�ίλ�ν
και η �ρ�ήστρα εν�ς θεάτρ�υ κερ-
δί"�υν την πρ�σ��ή και τ�ν θαυμα-
σμ� τ�υ επισκέπτη, κυρίως αυτ�ύ
π�υ �έρει τι θέλει να δει στ�υς αρ-
�αι�λ�γικ�ύς �ώρ�υς. Oι μελετη-

μένες και έντε�νες αναστηλώσεις
(�πως λ.�. τ�υ πρ�σκηνί�υ τ�υ
Aμ�ιαραεί�υ τ�υ Ωρωπ�ύ) συμ!άλ-
λ�υν σε αυτ�, �πως άλλωστε και η
διατήρηση τ�υ �υσικ�ύ περι!άλλ�-
ντ�ς, �ωρίς θ�ρύ!�υς και παρασιτι-
κές νέες κατασκευές.

Tα πρ�!λήματα π�υ πρ�καλ�ύν
στ�υς μνημειακ�ύς �ώρ�υς θεαμά-
των και ακρ�άσεων, τ�σ� �ι αλ�γι-
στες θεατρικές �ρήσεις, �σ� και τα
μεγάλα τ�υριστικά πλήθη, απασ��-
λ�ύν τ�υς δια�ειριστές της αρ�ιτε-
κτ�νικής κληρ�ν�μιάς, αλλά και
τ�υς συνειδητ�π�ιημέν�υς π�λί-
τες σε �λες τις �ώρες γύρω απ�
την Mεσ�γει�. Eτσι, με την ευκαι-

ρία εν�ς ειδικ�ύ συνεδρί�υ στην
Eγεστα της Σικελίας τ� 1995 κατέ-
λη�αν σε μια διακήρυ�η, η �π�ία
ενθαρρύνει την ανα!άθμιση των
καλλιτε�νικών, αρ�αι�λ�γικών και
ιστ�ρικών α�ιών, καθώς και την εκ-
παίδευση, ενώ πρ�σπαθεί να μειώ-
σει τις επιπτώσεις των �ρήσεων.
Aλλά η π�λυπλ�κ�τητα τ�υ θέμα-
τ�ς, η αντίθεση των καλλιτε�νών
τ�υ θεάτρ�υ σε κάθε μ�ρ�ής πει-
θάρ�ηση και η αμάθεια των ενθ�υ-
σιωδών τ�πικών παραγ�ντων, σε
συνδυασμ� με τ�ν διά�υτ� λαϊκι-
σμ�, δεν δικαι�λ�γ�ύν αισι�δ��ία
για την κατάσταση των ελληνικών
θεάτρων στ� εγγύς μέλλ�ν.

Oι «πιητές» και ι στενκέ�αλι...
Σκηνή απ� τ�ν «Πρ�μηθέα Δεσμώτη» τ�υ Aισ�ύλ�υ, απ� τ� Aμ�ι–θέατρ� τ�υ Σπύρ�υ Eυαγγελάτ�υ (�ωτ.: «Δέλτα»).

T�υ Σπύρ�υ A. Eυαγγελάτ�υ

Σκην�θέτη και καθηγητή 
τ�υ Πανεπιστημί�υ Aθηνών

TO Aρ�αί� Θέατρ� της Eπιδαύρ�υ
είναι ένα αριστ�υργηματικ� αρ�ιτε-
κτ�νικ� μνημεί� και παράλληλα ένας
�ώρ�ς στ�ν �π�ί� �ργανών�νται ε-
δώ και μισ� περίπ�υ αιώνα –αν ε�αι-
ρέσ�υμε κάπ�ιες πρ�δρ�μικές πα-
λαι�τερες παραστάσεις– συστηματι-
κά θερινές παραγωγές αρ�αί�υ δρά-
ματ�ς. Συγ�ρ�νως με τις �εστι!αλι-
κές παραστάσεις –�πως και καθ’ �λη
τη διάρκεια κάθε έτ�υς– τ� μνημεί�
επισκέπτ�νται �ιλιάδες Eλληνες εκ-
δρ�μείς ή �έν�ι τ�υρίστες για να α-
π�λαύσ�υν την �μ�ρ�ιά τ�υ, την τ�-
σ� «δεμένη» με τ� τ�πί�, και την εκ-
πληκτική ακ�υστική τ�υ.

Oυδέπ�τε στ� απώτερ� παρελθ�ν
–ενν�ώ μέ�ρι πρ� δεκαπενταετίας
περίπ�υ– εί�ε τεθεί θέμα καλλιτε�νι-
κής �ρήσης (κατά κάπ�ι�υς αρ�αι�-
λ�γ�υς κατά�ρησης) τ�υ �ώρ�υ. Γύ-

ρω στ� 1985 εμ�ανίστηκαν κάπ�ιες
σκην�θετικές–σκην�γρα�ικές πα-
ρεμ!άσεις στην �ρ�ήστρα της Eπι-
δαύρ�υ –και στ� �ώρ� τ�υ λ�γεί�υ–
π�υ ε��ργισαν σ�!αρ�ύς αρ�αι�λ�-
γ�υς τ�υ Kεντρικ�ύ Aρ�αι�λ�γικ�ύ
Συμ!�υλί�υ τ�υ YΠΠO. T� KAΣ "ήτη-
σε να πρ�εγκρίνει τις μακέτες των
σκηνικών. Σκην�θέτες και σκην�-
γρά��ι αντέδρασαν, θεωρώντας υ-
π�τιμητική την απ��αση αυτή, η �-
π�ία ωστ�σ� παραμένει, αλλά παρα-
!ιάσθηκε συ�νά απ� υπ�υργικές πα-
ρεμ!άσεις π�υ πρ�κλήθηκαν «υπ�
την πίεση των γεγ�ν�των».

Eτσι ετέθη τ� δίλημμα: σε!ασμ�ς
στ� μνημεί� ή σε!ασμ�ς στην ελευ-
θερία έκ�ρασης τ�υ καλλιτέ�νη;

Aπ�τελεί πεπ�ίθησή μ�υ τ� �τι
μπ�ρεί ένας καλλιτέ�νης να σε!α-
σθεί τ� μνημεί�, μη απεμπ�λώντας
τ� δικαίωμά τ�υ στην ελεύθερη καλ-
λιτε�νική έκ�ραση. N�μί"ω �τι έ-
μπρακτα έ�ω απ�δεί�ει αυτά τα 28
�ρ�νια π�υ αδιάλειπτα σκην�θετώ

στην Eπίδαυρ� πως αυτ� είναι ε�ι-
κτ�. Yπάρ��υν –διεθνώς– κάπ�ι�ι
θεατρικ�ί �ώρ�ι π�υ λ�γω της αι-
σθητικής τ�υς, της ιστ�ρικής ��ρτι-
σης π�υ τ�υς συν�δεύει, λ�γω τ�υ
περι!άλλ�ντ�ς αυτ�ύς τ�πί�υ υπ�-
!άλλ�υν, πρ�!άλλ�υν και τελικά
–έμμεσα– επι!άλλ�υν μια δια��ρετι-
κή αντιμετώπιση. K�ρυ�αί� παρά-
δειγμα είναι η Eπίδαυρ�ς. Kυκλ���-
ρεί ακ�μη μια «ρήση», π�υ υπήρ�ε α-
π� τη γενιά τ�υ Mινωτή, δηλαδή απ�
την ένδ��η γενιά π�υ «έ�τισε» τ�
Φεστι!άλ Eπιδαύρ�υ (Γρυπάρης, P�-
ντήρης, Πα�ιν�ύ, Mινωτής, Σ�λ�μ�ς,
M�υ"ενίδης, Συν�διν�ύ, Kωτσ�π�υ-
λ�ς, Kατσέλη, Xατ"ηαργύρη, B�κ�-
!ιτς, Kλώνης, Φωκάς, X�ρς, Θε�δω-
ράκης, Xατ"ιδάκις και άλλ�ι και άλλ�ι
– αργ�τερα και � Kάρ�λ�ς K�υν):
«Στ� αρ�αί� θέατρ� της Eπιδαύρ�υ
�ταν μπει ένα θέαμα �μ�ρ��, � �ώ-
ρ�ς τ� αναδεικνύει ως ακ�μη ωραι�-
τερ�· αν μπει ένα άσ�ημ�, � �ώρ�ς

Συνέ�εια στην 32η σελίδα
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