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Το ταξίδι του ∆ιαζώµατος στα Αρχαία Θέατρα 
του Ορχοµενού και της Ερέτριας

Στους ∆ελφούς αρχές Σεπτεµβρίου η 4η Γενική Συνέλευση του Σωµατείου 

Πλούσια η δραστηριότητα του µη κερδοσκοπικού
Σωµατείου ∆ΙΑΖΩΜΑ (www.diazoma.gr) ανά την πε-
ριφέρεια µε στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών
κοινωνιών για την αναστήλωση των αρχαίων θεάτρων
των πόλεών τους µε την συνδροµή και ουσιαστική
συµβολή των ίδιων προς σ’ αυτή την κατεύθυνση. Ορ-
χοµενός και Ερέτρια ήταν οι πρόσφατες επισκέψεις
που οργανώθηκαν από το ∆ΙΑΖΩΜΑ µε τη συνεργα-
σία των τοπικών εφοριών Αρχαιοτήτων και των
∆ήµων. Την ίδια ώρα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ αποφάσισε να πραγµατοποιηθεί η 4η
Γενική Συνέλευση στο αρχαίο θέατρο ∆ελφών στις
10 και 11 Σεπτεµβρίου 2011. Ήδη έχουν σταλεί στα
µέλη οι ενηµερωτικές επιστολές και η φόρµα συµ-
µετοχής ενώ θα ανακοινωνούν κι άλλες λεπτοµέ-
ρειες, όσο προχωρά η οργανωτική διαδικασία.

Αναλυτικότερα, την επίσκεψη του στο αρχαίο θέατρο της
Ερέτριας ολοκλήρωσε στις αρχές Ιουνίου 2011 το κλιµάκιο
του ∆ιαζώµατος. Εκεί τους περίµεναν ο  δήµαρχος κ. Βασί-
λης Βελέντζας και ο αρχαιολόγος κ. Κώστας Μπουκάρας

αλλά και µια πραγµατική έκπληξη, αφού πλήθος εθελοντών
της «ΜΕ∆ΟΥΣΑΣ» τους επεφύλασσε θερµή υποδοχή. Το
απόγευµα της ίδιας ηµέρας ξεκίνησε και η εκδήλωση όπου
οδήγησε και σε πολύ σοβαρές ανακοινώσεις και συµπερά-
σµατα. Το «∆ΙΑΖΩΜΑ» θα αναλάβει να εκπονήσει την ορι-
στική µελέτη συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης του
µνηµείου, µε χρήµατα που θα συγκεντρώσει από τον κουµ-
παρά του. Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλε-
σµα θα αξιοποιηθούν όλες οι µελέτες που έχουν εκπονηθεί
από πλήθος επιστηµόνων και κυρίως από την Ελβετική Αρ-
χαιολογική Σχολή.

Ο ∆ήµαρχος ανακοίνωσε ότι ο ∆ήµος θα διαθέσει το απα-
ραίτητο ποσόν για τον βαθύ αρχαιολογικό καθαρισµό του αρ-
χαιολογικού χώρου.  

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας, κος Θανάσης Μπουραν-
τάς, ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος θα συν-
δράµει 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 «∆ΙΑ-
ΖΩΜΑ». Ο αρχιτέκτων – αναστηλωτής, κος Κωνσταντίνος
Μπολέτης, θα συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές ανάθε-
σης της µελέτης. 

Η αρχαιολόγος, κα Ροζίνα Κολώνια, θα αναλάβει την επι-
µέλεια της έκδοσης των αρχαίων θεάτρων της Στερεάς Ελ-
λάδος. 

Ο σκηνοθέτης, κος Σταύρος Ιωάννου, θα αναλάβει το ντο-

κιµαντέρ των αρχαίων θεάτρων της Στερεάς Ελλάδος. 
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 Σύλ-
λογος Αρχιτεκτόνων Εύβοιας θα καταθέσει το ποσό των 300
ευρώ.  Η πιο συγκινητική στιγµή της εκδήλωσης ήταν η πα-
ρέµβαση της κας ∆έπυς Βότσαρη, προέδρου της θεατρικής
οµάδας της Ερέτριας, η οποία ανακοίνωσε ότι από τα πενι-
χρά τους έσοδα θα καταθέσουν το ποσό των 100 ευρώ στον
κουµπαρά του θεάτρου. 

Πάµε να τα.... χιλιάσουνε στο ∆ήµο Ορχοµενού!

Λίγες ηµέρες νωρίτερα, είχε ολοκληρωθεί η  επίσκεψη του
Προέδρου και Ιδρυτή του ∆ιαζώµατος κ. Σταύρου Μπένου
στην πόλη του Ορχοµενού – παρουσία του Προϊσταµένου της
Θ` ΕΠΚΑ κ. Βασίλη Αραβαντινού – σε εκδήλωση που οργα-
νώθηκε από κοινού µε το ∆ήµο Ορχοµενού και είχε τίτλο «Οι
Πολίτες ξαναζωντανεύουν το Αρχαίο Θέατρο Ορχοµενού»,
όπου έδωσε την αφορµή σε δύο ακόµη συµβολικές πρωτο-
βουλίες, να φανερώσουν το ενδιαφέρον τους. Πρόκειται για
τους µαθητές του Α` ∆ηµοτικού Σχολείου Ορχοµενού που κα-
τέθεσαν στον κουµπαρά της αναστήλωσης του Αρχαίου Θε-
άτρου το ποσό των 111, 60 ευρώ καθώς και ο Σύλλογος
Συνταξιούχων Ορχοµενού «Η Αλληλεγγύη» που επίσης ενί-
σχυσε αυτή τη συλλογική προσπάθεια µε άλλα 100 ευρώ.

Η ηµερίδα ξεκίνησε µε χαιρετισµό του ∆ηµάρχου και συ-
νεχίστηκε µε κεντρικούς οµιλητές τον διευθυντή της Θ’
ΕΚΠΑ κ. Β. Αραβαντινό ,ο οποίος έκανε γενική αναφορά για
τις αρχαιότητες του Ορχοµενού και την µοναδικότητα του
χώρου που περιλαµβάνει µνηµεία από την αρχαιοελληνική,
την ελληνιστική και την βυζαντινή περίοδο, και τον πρόεδρο

του ∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Σταύρο Μπένο. Ο κ.Μπένος εξέφρασε
τον ενθουσιασµό του για την περιοχή µας ,χαρακτήρισε τον
αρχαιολογικό χώρο «θησαυρό» και πρότεινε την δηµιουργία
αρχαιολογικού πάρκου. Πρόσθεσε επίσης ότι χρειάζονται
αναλογικά ελάχιστα χρήµατα έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί
η µελέτη αναστήλωσης και να µπορέσει να ενταχθεί το έργο
στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ. 

Το βασικό συµπέρασµα είναι ότι η µελέτη αναστήλωσης
του αρχαίου θεάτρου πρέπει να συνδυαστεί µε τη µελέτη συ-
νολικής ανάπλασης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, η
οποία θα συµπεριλάβει εκτός από το αρχαίο θέατρο και τα
δύο σπουδαία γειτονικά µνηµεία , το θολωτό τάφο – θησαυρό
του Μινύου και το βυζαντινό ναό  της Παναγίας Σκριπούς.
Έτσι η περιοχή θα µετατραπεί σε µοναδικό αρχαιολογικό
πάρκο, αφού θα περιλαµβάνει τρία κορυφαία µνηµεία της
προϊστορικής, την ελληνιστικής και της βυζαντινής περιόδου.
Το ∆ΙΑΖΩΜΑ θα συµβάλει µε όλες του τις δυνάµεις για την
προώθηση του οραµατικού αυτού στόχου. Σιγά σιγά, δηλαδή,
κοντεύουν να τα χιλιάσουν! Όσοι θέλετε να υιοθετήσετε το
στολίδι του Ορχοµενού, πατήστε
http://www.diazoma.gr/GR/Page_16-00_00.asp

Επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας
οργανώνει το Περιφερειακό Τµήµα 

του ΤΕΕ Ευβοίας

Το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας αξίζει να αναστηλωθεί και
να διατηρηθεί γιατί είναι το µοναδικό στο νοµό µας, αφού το
αντίστοιχο θέατρο της Χαλκίδας δεν έχει εντοπιστεί ως σή-
µερα και, µάλλον, έχει οριστικά χαθεί.

Το αρχαίο θέατρο αποτελεί σηµαντικό µνηµείο όχι µόνο για
την Ερέτρια, αλλά για ολόκληρη την Εύβοια και µπορεί να
αποτελέσει πόλο έλξης για πολιτιστικό τουρισµό. Οι επενδύ-
σεις στον Πολιτισµό µας, πέρα από την διατήρηση της ιστορι-
κής µνήµης δηµιουργούν σηµαντικές υπεραξίες για τον Νοµό
µας και έχουν έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα. Οργανώ-
νουµε, επίσης επίσκεψη για τους Μηχανικούς µε ξενάγηση
από αρχαιολόγους στο Αρχαίο Θέατρο και σε άλλα δυο ση-
µαντικά µνηµεία της Ερέτριας, στο σπίτι µε τα µωσαϊκά και
στο ναό του ∆αφνηφόρου Απόλλωνα στην Ερέτρια το πρωινό
του Σαββάτου, 18 Ιουνίου. Το ΤΕΕ θα ναυλώσει πούλµαν από
την Χαλκίδα για την µεταφορά όσων ενδιαφέρονται, γι' αυτό
σας παρακαλούµε να δηλώσετε την συµµετοχή σας στο τηλ.
22210 61285,86.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Μπουραντάς




