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Με τη συµβολή όλων 
µας θα σωθεί το Αρχαίο 

Θέατρο της Ερέτριας

Το "∆ιάζωµα" επισκέφτηκε το Αρχαίο Θέατρο µετά από πρόσκληση της "Μέδουσας"

«Μου έστειλαν ραβασάκι 
για το νέο λιµενικό ταµείο»

Πιο ακριβά θα πληρώνει 
το νερό η Ερέτρια

Η κίνηση του δήµου της Ερέτριας να προβεί 
στη σύσταση δηµοτικού λιµενικού ταµείου 
το οποίο θα λειτουργήσει παράλληλα µε 
το Κρατικό, προκάλεσε την αντίδραση  
Προέδρου του Λιµενικού Ταµείου Ερέτριας 
Γιώργου Μάζη ο οποίος µίλησε αποκλειστικά 
στα «ΝτΕ» για το θέµα. (σελ. 2)

Ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών «Μέδουσα», ήρθε σε επαφή µε το «∆ιάζωµα» πριν από λίγο καιρό και να τα αποτελέσµατα. Αρχικά 
ανοίχτηκε ο κουµπαράς στον οποίο µε διαφανείς διαδικασίες ο κάθε πολίτης υιοθετώντας το Αρχαίο Θέατρο της Ερέτριας, µπορεί να 
καταβάλλει χρήµατα σε ένα τραπεζικό λογαριασµό, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από εξειδικευµένους επιστήµονες για την εκπόνηση 
µίας συγκροτηµένης µελέτης που αφορά την αναστήλωση του θεάτρου. (σελ. 3)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ SPECIAL OLYMPICS

Ακριβότερα θα πληρώνουν  το νερό οι 
Ερετριανοί σε σχέση µε του Αµαρυνθίους 
και αυτό, γιατί αν µπουν στη διαδικασία να 
εξοµοιώσουν τις τιµές, η ήδη προβληµατική 
οικονοµικά επιχείρηση της Ερέτριας 
(∆.Ε.Υ.Α.Ε) θα καταβαραθρωθεί. (σελ. 4)

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011 το πρωί, 
έγινε η άφιξη της φλόγας των Special 
Olympics στην Αµαρυνθο. Αθλητές των 
Special Olympics έφεραν τη φλόγα στην 
πόλη της Ερέτριας µετά από µισή ώρα. (σελ. 11)

Η Αφή της Ολυµπιακής 
φλόγας στην Ερέτρια
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 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΜΕ∆ΟΥΣΑ» ΣΤΗΝ ΕΡΕΤΡΙΑ

Κατά τη διάρκεια της ηµεριδας…
• Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας, κος Θανάσης 
Μπουραντάς, ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδος θα συνδράµει µε κάθε τρόπο στην κοινή 
προσπάθεια ανάδειξης του µνηµείου. Στρατηγικός 
στόχος είναι η ένταξη του µνηµείου στο Ε.Σ.Π.Α., αφού 
ολοκληρωθεί η µελέτη από το «∆ΙΑΖΩΜΑ».
• Ο Δήµαρχος Β. Βελέντζας δεσµεύτηκε να διαθέσει 
το απαραίτητο ποσό για τον βαθύ αρχαιολογικό 
καθαρισµό του αρχαιολογικού χώρου.
• Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ευβοίας, κος 
Γιώργος Μπουραντάς, ανακοίνωσε ότι το παράρτηµα 
του Τ.Ε.Ε. της Εύβοιας θα καταθέσει το ποσό των 500 
ευρώ στον κουµπαρά του θεάτρου.
• Η αρχιτέκτων κα Μαριάννα Ράνου ανακοίνωσε ότι 
ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Εύβοιας θα καταθέσει το 
ποσό των 300 ευρώ.
•Η κ. Δέπης Βότσαρη, από τη θεατρική οµάδα 
«ΕΡΕΤΕΣ» ανακοίνωσε ότι από τα πενιχρά τους έσοδα 
θα καταθέσουν το ποσό των 100 ευρώ στον κουµπαρά 
του θεάτρου. 

Το όνειρο για την αναστήλωση 
του Αρχαίου Θεάτρου Ερέτριας 
γίνεται πραγµατικότητα!

Έ
γιναν κατά καιρούς συζητήσεις επί συζητήσεων 
για την αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου 
της Ερέτριας µε τους αρµόδιους, διαφορετικοί 

κάθε φορά, να προχωρούν στην εκπόνηση µελετών 
χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσµα. Ήρθε η ώρα το όνειρο 
των πολιτών της Ερέτριας να γίνει πραγµατικότητα 
σε µία δυσµενή περίοδο για την οικονοµία µεν αλλά 
ευχάριστη για τον εθελοντισµό.
Το «∆ιάζωµα» είναι µία κίνηση πολιτών που αγκαλιάζει 
όλη τη Χώρα. Στόχος του είναι να συνενώσει, να 
συνδέσει και να υποκινήσει όχι µόνο τις δυνάµεις του 
Κράτους αλλά όλους τους θεσµούς και τους πολίτες 
της χώρας µας, µε σκοπό την ανάδειξη των σπουδαίων 
µνηµείων που είναι τα αρχαία Θέατρα της Χώρας µας. 
Έχει την εµπειρία και την τεχνογνωσία στο να συντονίζει 
και να βοηθάει δύσκολες µελέτες αναστήλωσης 
Αρχαίων Θεάτρων, όπως του Αρχαίου Θεάτρου 
της Ερέτριας, γιατί στα µέλη του συγκαταλέγονται 
οι πιο επιφανείς και έµπειροι Αρχαιολόγοι και 
Τεχνικοί αναστήλωσης που διαθέτει η χώρα µας, οι 
οποίοι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, θα θέσουν τις 
προδιαγραφές της µελέτης και θα συντονίσουν την όλη 
διαδικασία ώστε να υπάρξει εγγυηµένο αποτέλεσµα 
σε σύντοµο χρόνο.
Επίσης, έχει δηµιουργήσει για κάθε θέατρο ένα 
ξεχωριστό λογαριασµό, «έναν κουµπαρά», όπου 
κάθε πολίτης, ανάλογα µε τις δυνατότητές του θα 
µπορεί να συνεισφέρει τον οβολό του για τη µελέτη, 
την ανασκαφή, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και 
τη λειτουργική ένταξη των αρχαίων θεάτρων στην 
καθηµερινότητά µας.
 Ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών «Μέδουσα», ήρθε 
σε επαφή µε το «∆ιάζωµα» πριν από λίγο καιρό και 
να τα αποτελέσµατα. Αρχικά ανοίχτηκε ο κουµπαράς 
στον οποίο µε διαφανείς διαδικασίες ο κάθε πολίτης 
υιοθετώντας το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας, µπορεί 
να καταβάλλει χρήµατα σε ένα τραπεζικό λογαριασµό, 
τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από εξειδικευµένους 
επιστήµονες για την εκπόνηση µίας συγκροτηµένης 
µελέτης που αφορά την αναστήλωση του θεάτρου.
Την Πέµπτη 9 Ιουνίου έγινε και το επόµενο βήµα. 
Επισκέφθηκε το Αρχαίο Θέατρο της Ερέτριας ο πρώην 

Υπουργός Πολιτισµού και Πρόεδρος του ∆.Σ του 
«∆ιαζώµατος» Σταύρος Μπένος και οι άνθρωποι από το 
«∆ιάζωµα», ανάµεσα τους αρχαιολόγοι και µηχανικοί. 
Ιδιαίτερα συγκινηµένος από την δουλειά που έκαναν 
οι εθελοντές του συλλόγου «Μέδουσα» πριν από λίγο 
καιρό για τον καθαρισµό του Θεάτρου, ο κ. Σταύρος 
Μπένος εξέφρασε την αισιοδοξία του για το θέµα, 
λέγοντας: «Σήµερα είναι µία µέρα γεµάτη συγκίνηση. 
Ήταν ένα προσκύνηµα σε ένα τόπο ιερό και σε ένα 
µνηµείο µεγάλο. Το µνηµείο αυτό έχει όµως πάρα 
πολλά προβλήµατα, γιατί έµεινε για πολλά χρόνια 
εκτεθειµένο στους καιρούς. Είµαι στην ευχάριστη θέση 
να σας πώ ότι αύριο έρχονται από την Ελβετία πολύ 
µεγάλες προσωπικότητες ανάµεσα τους και ένας τέως 
Πρωθυπουργός και πάρα πολλοί υποψήφιοι χορηγοί.»
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κ. Μπένος αναφέρθηκε και 
στις µελέτες που έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς από 
διάφορους φορείς για το Αρχαίο Θέατρο της Ερέτριας 
οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση µιας 
ολοκληρωµένης µελέτης.

Ο εθελοντισµός θα σώσει το µνηµείο…

Για να ανατεθεί η µελέτη όµως χρειάζονται χρήµατα. 
Από 50.000 έως 100.000€. Γι αυτό το λόγο ανοίχτηκε 
ο κουµπαράς. Για να µπορέσουν να µαζευτούν τα 
χρήµατα που απαιτούνται για τη µελέτη και εν συνεχεία 
να ενταχθεί το έργο για χρηµατοδότηση στο ΕΣΠΑ. 
Χρήµατα όµως που θα δώσουν οι πολίτες και διάφοροι 
φορείς.
 Το απόγευµα πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα µε θέµα: 
« Ένα Αρχαίο Μνηµείο µας περιµένει», στο Λύκειο 
της Ερέτριας όπου ο κ. Μπένος ενηµέρωσε και τους 
πολίτες για τον τρόπο που λειτουργεί το "∆ιάζωµα" και 
βέβαια τη σηµασία του εθελοντισµού για τη διάσωση 
των µνηµείων µας. 
Το λόγο πήραν στη συνέχεια εκπρόσωποι των 
συλλόγων οι οποίοι µεταξύ άλλων προσέφεραν  
διάφορα χρηµατικά ποσά, ενισχύοντας έτσι τον 
κουµπαρά του Αρχαίου Θεάτρου της Ερέτριας. 
Μπορούµε να υιοθετήσουµε όλοι µας το Θέατρο της 
Ερέτριας και να ενισχύσουµε τον κουµπαρά του. Ας 
µην ξεχνάµε ότι το Αρχαίο Θέατρο αποτελεί σηµαντικό 

Για την Ιστορία…
Το αρχαίο θέατρο βρίσκεται σήµερα στη συνοικία 
Θεάτρου, στην Ερέτρια Ευβοίας.
Η πρώτη οικοδοµική φάση του χρονολογείται 
πιθανόν στο τελευταίο τρίτο του 4ου αιώνα π. Χ. 
και η δεύτερη γύρω στο 300 π. Χ. Κατά την τρίτη 
και τελευταία οικοδοµική φάση, µετά το 198 π. 
Χ., επεκτάθηκε το κτίριο της σκηνής, ενώ στους 
ρωµαϊκούς χρόνους χρησιµοποιήθηκε και ως 
αρένα για αγώνες µονοµάχων.

µνηµείο όχι µόνο για την Ερέτρια, αλλά για ολόκληρη 
την Εύβοια και µπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για 
πολιτιστικό τουρισµό.
Οι επενδύσεις στον Πολιτισµό µας, πέρα από την 
διατήρηση της ιστορικής µνήµης δηµιουργούν 
σηµαντικές υπεραξίες για το Νοµό µας και έχουν 
έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Ο ∆ήµαρχος Β. Βελέντζας µε τον Πρόεδρο του «∆ιαζώµατος» Σ. Μπένο, τον Κ. Μπολέτης που θα συντάξει τις τεχνικές 
προδιαγραφές ανάθεσης της µελέτης, την αρχαιολόγο Ροζίνα Κολώνια , το σκηνοθέτη Σταύρο Ιωάννου και τον αρχαιολόγο Κ. 
Μπουκάρα . Ανάµεσα τους και οι µικρές «Μέδουσες» Ελένη και Θάλεια.

Επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο 

Στην ηµερίδα...
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