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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 : Ομιλίες και Παρουσίαση δράσεων από τα
Εταιρικά Μέλη του Διαζώματος
ΜΕΡΟΣ Α: «Η Λακωνία, η Σπάρτη, ένας διαρκής μύθος»
Η 6η Συνάντηση των Εταιρικών Μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» πραγματοποιήθηκε
στη Σπάρτη το διάστημα από 5 έως 7 Απριλίου 2019. Την έναρξη των εργασιών της 6ης
Συνάντησης των Εταιρικών Μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έκανε ο πρόεδρος του
Διαζώματος, κ. Σταύρος Μπένος. Ο κ. Μπένος, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στη
συνάντηση και τόνισε τη σπουδαιότητα που έχει για την Ελλάδα ο Θεσμός των Εταιρικών
Μελών, καθώς αποτελεί αυθεντική έκφραση της αποτελεσματικής και παραγωγικής
συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα:
Πρόεδρος Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ – Σταύρος Μπένος:
«Μια θερμή καλησπέρα σε όλους σας, στην 6η συνάντηση των Eταιρικών Mελών. Για όσους
δεν το γνωρίζετε, αυτός ο θεσμός είναι ένας νεοπαγής, ένας καινούργιος θεσμός για την
πατρίδα μας, για την Ελλάδα μας, γιατί στο καταστατικό μας προβλέψαμε ότι μέλη του
Σωματείου δεν είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρήσεις. Θέλω να σας
εξομολογηθώ ότι μία από τις μεγάλες πληγές που φέρω μέσα μου στη δημόσια ζωή μου που
ήδη έχει κλείσει 4 δεκαετίες και ήδη βαίνω προς την 5η δεκαετία, είναι μια λεξούλα μαγική:
η λέξη ̎συνέργειες̎. Είναι η μεγαλύτερη παθογένεια της χώρας μας. Δυστυχώς, δε
συνεργάζεται κανείς με κανέναν, ο καθένας έχει φτιάξει τη δική του φυλακή, αισθάνεται
ευτυχισμένος δήθεν εκεί, αισθάνεται ότι έχει μια μικρή αυτοκρατορία, αλλά στην ουσία έχει
χτίσει μια φυλακή.
»Δεν έχει νιώσει τη μαγεία του να εγκαταλείπεις ένα μικρό μέρος από την εξουσία που δήθεν
διαθέτεις και ν’ ανοίγεσαι στο πέλαγος των συνεργειών και ν’ απολαμβάνεις τη μαγεία των
συνεργειών. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ προβληματικές πολλές φορές οι σχέσεις του κεντρικού
κράτους με την Περιφερειακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, των δομών δηλαδή του
Δημοσίου. Αλλά δυστυχώς, το πιο προβληματικό κομμάτι, που ήταν και μια από τις αιτίες
της μεγάλης κρίσης στη χώρα μας, είναι μια αυθεντική συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο
και στον ιδιωτικό τομέα. Μ’ αυτό το θεσμό λοιπόν χαλυβδώνουμε, υψώνουμε, υμνούμε αυτή
τη συνεργασία. Εγώ χάρις σ’ αυτή τη συνεργασία έχω ανοίξει τους ορίζοντές μου πολύ
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περισσότερο από τ’ αξιώματα που είχα στη δημόσια ζωή και γνωρίζω μια νέα μορφή
πατριωτισμού, κυριολεκτικά.
»Κυρίες και κύριοι, έχουμε ήδη 45 εταιρικά μέλη, που ποτέ μα ποτέ δεν έχουν ζητήσει το
παραμικρό αντιστάθμισμα (για την προσφορά τους στον πολιτισμό). Αισθάνονται μάλιστα
ευγνωμοσύνη και περηφάνια, ότι τους δόθηκε η ευκαιρία και εκείνοι να συνδράμουν σε μια
καθολική προσπάθεια, τοπική, περιφερειακή και εθνική η οποία τώρα αποκτά και διεθνή
χαρακτηριστικά και οικουμενικά χαρακτηριστικά, για το μεγάλο θέμα της προστασίας και
της ανάδειξης της μεγαλύτερης προίκας που έχει η χώρα μας, των μνημείων της φύσης και
του πολιτισμού.
»Σήμερα λοιπόν είναι η 6η συνάντησή μας, έχουμε να ζήσουμε πολύ όμορφα πράγματα, πριν
όμως μπούμε στην ημερήσια διάταξη, θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους εδώ που τόσο
ωραία μας υποδέχθηκαν, ξεκινώντας από το Δήμαρχο. Βαγγέλη (Βαλιώτη) σ’ ευχαριστούμε
πάρα πολύ για την καλοσύνη που έδειξες από την πρώτη στιγμή και αυτή την ανοιχτή καρδιά
να μας υποδεχθείς και να φιλοξενήσεις στην πόλη σου. Μετά, (θα ήθελα να ευχαριστήσω)
την Αδαμαντία Τζανετέα, την Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκπροσωπεί το θεσμό της
Περιφέρειας. Την Έφορο, την κ. Πάντου, η οποία καταφέρνει να είναι πάντα σ’ αυτή την
ενέργεια και σ’ αυτή τη νιότη. Ευαγγελία μου ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία
συνεργασία που διανοίγεται. Έχουμε επίσης και εκπρόσωπο από το Κοινοβούλιο, τον κ.
Θανάση Δαβάκη και τον ευχαριστούμε θερμά αλλά, κυρίες και κύριοι, η χαρά μου είναι
μεγάλη γιατί σήμερα είναι εδώ μια μεγάλη προσωπικότητα της πολιτικής ζωής, που είναι ο
Πρόεδρος ο κ. Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος μας άνοιξε το δρόμο, με την επαφή που
εκείνος στην ουσία προετοίμασε με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την πρώτη χορηγία, που
ξεκίνησε η μελέτη του θεάτρου.
»Όμως, αυτή η επίσκεψη σήμερα δεν είναι μόνο μια επίσκεψη για μας. Είναι ένα προσκύνημα
σ’ έναν τόπο ιερό. Η ιστορικότητα, το βάθος κι ο συμβολισμός αυτής της πατρίδας, της
κοινής μας πατρίδας, είναι σπουδαίος, και στα χρόνια του αρχαίου κόσμου με τη Σπάρτη που
έχει δώσει τόσα και τόσα ως ένα πρότυπο κι ένα σύμβολο πολιτισμικό κατ' αρχάς και μετά
με όλες τις άλλες ιδιότητες, πολιτικό, στρατιωτικό και με όλες τις άλλες εκδοχές του, ηρωικό.
Αλλά είχαμε και μια άλλη δεσπόζουσα στιγμή στην ιστορία με το Δεσποτάτο του Μορέως
και τη γειτονική πόλη του Μυστρά, η οποία στην ουσία ήταν τα τελευταία σπαράγματα της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της εξελισσόμενης ιστορίας ανάμεσα στην Ανατολή και τη
Δύση. Μας έδωσε μάλιστα και τον τελευταίο αυτό δραματικό και συμβολικό αυτοκράτορα,
τον Κωνσταντίνο. Ερχόμαστε πραγματικά ως προσκύνημα εδώ και αποφασισμένοι όλοι οι

4

« Η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου ως τοπικό, εθνικό και οικουμενικό χρέος» - 5-7 Απριλίου 2019

άνθρωποι του Διαζώματος να οργανώσουμε την κοινή προσπάθεια. Έχουμε οργανώσει το
τριήμερο αυτό σε τρεις ωραίους κύκλους.
»Ο πρώτος κύκλος, όπως συνηθίζουμε πάντα, είναι για να τιμήσουμε το χώρο που
βρισκόμαστε και έχει το γενικό τίτλο ̋Η Λακωνία, η Σπάρτη, ένας διαρκής μύθος̏. Αύριο το
πρωί με το γενικό τίτλο ̋Το όραμα και το πανόραμα των εταιρικών μας μελών̏, θ’ απολαύσουμε
όλοι μαζί τη βιωματική και πνευματική κοινή μας πορεία με τον κόσμο των επιχειρήσεων
και τα σπουδαία επιτεύγματα που μέχρι τώρα έχουμε αποκομίσει, όχι για τους εαυτούς μας,
για την πατρίδα μα και για τα μνημεία, απ’ αυτή την ωραία συνεργασία. Και βεβαίως, η 3η
ενότητα είναι αφιερωμένη στο Θέατρο με το γενικό τίτλο ̋Η αποκατάσταση του Αρχαίου
Θεάτρου Σπάρτης ως τοπικό, εθνικό και οικουμενικό χρέος̏. Και οι τρεις κύκλοι έχουν
σπουδαίους ομιλητές και θα τους απολαύσουμε τις επόμενες ώρες.
Αμέσως μετά ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Σπάρτης, κ. Ευάγγελο Βαλιώτη,
ώστε να απευθύνει χαιρετισμό.
Χαιρετισμοί
Ευάγγελος Βαλιώτης:
«Κύριε Πρόεδρε, κ. Σταύρο Μπένο, φίλες και φίλοι, αγαπητοί σύνεδροι, μέλη του
Σωματείου ̎ΔΙΑΖΩΜΑ̎, σας καλωσορίζω στη Σπάρτη, στην ιστορική περιοχή του Μυστρά,
στην 6η Συνάντηση των Εταιρικών Μελών του Σωματείου ̎ΔΙΑΖΩΜΑ̎, με κεντρικό θέμα, ̋Η
αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου ως τοπικό, εθνικό και οικουμενικό χρέος̏, οι εργασίες
της οποίας θα διεξαχθούν από σήμερα έως και την Κυριακή 7 του μήνα. Ο καθορισμός του
τόπου συνάντησης ήταν φυσικό επακόλουθο της ανακήρυξης του Σωματείου ̎ΔΙΑΖΩΜΑ̎ του
2019 ως έτους Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης και διοργάνωσης της Έκθεσης Χαρακτικών και
Φωτογραφικών του Αρχαίου Σπάρτης που διοργανώνει ο Δήμος Σπάρτης, το Νομικό
Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Λακωνίας, την Πνευματική Εστία και το Σύνδεσμο Φίλων Ανασυγκρότησης Αρχαίου
Θεάτρου Σπάρτης ̋Ο Γιτιάδας̏. Το Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης, στο επίκεντρο της προσοχής μας.
Ένα από τα μεγαλύτερα Θέατρα της αρχαιότητας. Ο Παυσανίας το αναφέρει ως το θέατρον
λίθου λευκού, θέας άξιον. Η αποκατάσταση του Θεάτρου, το οποίο λόγω του μεγέθους και
της πολυτελούς κατασκευής του λειτουργεί ως τοπόσημο στον αρχαιολογικό χώρο της
Αρχαίας Σπάρτης, αναδεικνύει τη σημαντική όψη της πόλης. Άλλωστε τ’ Αρχαία Θέατρα
ήταν χώροι τέχνης και δημοκρατίας και η Αρχαία Σπάρτη ήταν η πόλη η οποία τιμούσε το
Θέατρο, τη Μουσική και τη Δημοκρατία.
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»Θέλω ν’ αποδώσω το εύσημα στο ΔΙΑΖΩΜΑ, οι δράσεις του οποίου καθοδηγούνται και
διαπνέονται από τη φιλοσοφία ανάδειξης του Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου. Συγχαρητήρια
για την ολοκληρωμένη προσέγγιση περί πολιτιστικής κληρονομιάς και τα εντυπωσιακά
αποτελέσματα που έχει σημειώσει στην κατεύθυνση περί φρούρησης και ανάδειξής της, για
τη συμβολή, ενεργοποίηση και διαμόρφωση κοινωνικών συνεργειών μεγάλου εύρους μεταξύ
πολιτών, φορέων και θεσμών με στόχο τη διάδοση, την προβολή Αρχαίων Ελληνικών
Θεάτρων σπάνιας ομορφιάς. Μια προσπάθεια που συνδέεται με την αειφορία, τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη και τις ολιστικές μεθόδους προβολής της τουριστικής ταυτότητας. Νιώθω την
ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συντελεστής του Διαζώματος και ιδιαιτέρως τον
επικεφαλής, το Σταύρο Μπένο, αυθεντικό εκφραστή της ορθής και συστηματικής
πολιτιστικής διαχείρισης που μετουσιώνει σε πράξεις την αγάπη του για τον πολιτισμό, για
την αγαστή συνεργασία που αναπτύξαμε από την απαρχή της παρουσίας στη δημοτική
περίοδο, για το όραμα και την εμπνευσμένη πρωτοβουλία του να καταπιαστεί με ζήλο,
επιμονή και μεθοδικότητα, με την υλοποίηση του έργου της αναστήλωσης του Αρχαίου
Θεάτρου καθώς και για την αρωγή και καθοδήγησή του όλα τα χρόνια, για ένα έργο που
αφορά την τοπική κοινωνία αλλά άπτεται του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος. Εξάλλου
τα πολιτιστικά αποθέματα είναι ένα κοινό αγαθό, περιουσία όλων των πολιτών του κόσμου.
Άποψη που απηχεί και το κεντρικό θέμα της συνάντησης, το ̎Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος̎ με τη
γενναία δωρεά του, εκπονήθηκε η μελέτη αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου από τον
Αρχιτέκτονα Μελετητή Γουλιέλμο Ορεστίδη.
»Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Ανδρέα
Δρακόπουλο αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης για την πολύτιμη αρωγή και
διαχρονική προσφορά τους στον τόπο μας, στηρίζοντας πολύπλευρα από τον τέως ακόμη
δήμο Οινούντος με ιδιαίτερη μέριμνα για τη Βαμβακού, τόπο καταγωγής του αείμνηστου
Σταύρου Νιάρχου, για την αναβίωση της οποίας βρίσκεται σ’ εξέλιξη ένα μεγαλόπνοο και
συγκροτημένο επενδυτικό πλάνο. Το έργο της διοίκησης του Ιδρύματος μας κάνει
υπερήφανους τόσο σαν Έλληνες και περισσότερο σα Λάκωνες, αποδεικνύοντάς μας ότι στην
Ελλάδα της κρίσης, υπάρχουν άνθρωποι που κοιτούν μπροστά.
»Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν δεν αρκεί, μιας και τ’ όνειρό μας για την ανάπτυξη του τόπου
μας είναι θεμέλιο της δικής τους αγάπης και της δικής τους προσφοράς, στο Ίδρυμα Kaplan
Fund που δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη και διαθέτει ένα σημαντικό ποσό των 100.000
δολαρίων για την εκτέλεση της α’ φάσης των εργασιών ανάδειξης, του αρχαιολόγους και
αρχιτέκτονες που θα μας ταξιδέψουν στην πλούσια ιστορία των μνημείων της Σπάρτης και
ιδιαίτερα το Στάθη Μπεκιάρη, Πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλων Ανασυγκρότησης του
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Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης Γιτιάδας, για την ανιδιοτελή ενασχόλησή του με το σπουδαίο
αυτό εγχείρημα».
Ο Δήμαρχος Σπάρτης ολοκλήρωσε το χαιρετισμό λέγοντας πως το Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης,
συνιστά συνδετικό κρίκο με την ένδοξη ιστορία της Σπάρτης και ευχαρίστησε τους
συμμετέχοντες για την προσφορά στους στη συνάντηση.
Ο Πρόεδρος του Διαζώματος συνεχάρη το Δήμαρχο Σπάρτης για την συμπυκνωμένη και
ολιστική, όπως τη χαρακτήρισε ομιλία του και αμέσως μετά έδωσε το λόγο στην
Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, την κα Αδαμαντία Τζανετέα. Η κ. Τζανετέα είπε περίπου
τα εξής:
Αδαμαντία Τζανετέα:
«Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω κι εγώ στη Λακωνία, κάτω από τη σκέπη του
Βυζαντινού Μυστρά, στον πανέμορφο αυτό χώρο και χαίρομαι ιδιαίτερα που το ΔΙΑΖΩΜΑ,
ο κ. Μπένος και τα μέλη του Διαζώματος έχουν επιλέξει η 6η συνάντησή τους να γίνει στη
Σπάρτη με θέμα την ανάδειξη και την αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου της Σπάρτης,
ένα μνημείο το οποίο είναι σημαντικό και γνωστό σε όλους. Θέλω να σημειώσω ότι η
Σπάρτη υπήρξε η κοιτίδα του δωρικού πολιτισμού, άρα είναι η βάση του ελληνικού
πολιτισμού. Και γίνεται μια, όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος μια συστηματική προσπάθεια, όλοι
οι φορείς να μπορέσουμε, Α’ και Β’ βαθμός, σε συνεργασία με τους φορείς, να μπορέσουμε
ν’ αναδείξουμε πολύ σημαντικά μνημεία σ’ αυτό τον τόπο».
Η κ. Τζανετέα ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον κ. Μπένο για τη μεγάλη προσπάθεια που
καταβάλει και ιδιαιτέρως για τις συνέργειες που κινητοποιεί για την ανάδειξη του Αρχαίου
Θεάτρου της Σπάρτης. Αναφέρθηκε ακόμη στη χρηματοδότηση της μελέτης αναστήλωσης
του αρχαίου θεάτρου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ύψους 110.000, καθώς επίσης και στη
χρηματοδότηση από το Ίδρυμα J. KAPLAN ύψους 100.000 δολαρίων (81.070,13 ευρώ) για
την εκτέλεση της α΄φάσης των εργασιών ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης.
Επίσης, τόνισε τη συμβολή του Συλλόγου «Γιτιάδα» και του κ. Στάθη Μπεκιάρη. Αμέσως
μετά, αναφέρθηκε στο έργο της Περιφέρειας.
»Από πλευράς μας, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και σε συνεργασία με το Υπουργείο
Πολιτισμού, οφείλουμε ν’ αναζητήσουμε πόρους, προκειμένου η αποκατάσταση που θ’
αρχίσει σε λίγο καιρόμε τους πόρους που υπάρχουν, να ολοκληρωθεί προκειμένου το
σημαντικό αυτό μνημείο ν’ αναδειχθεί. Θα πρέπει να πω ότι ήδη έχουμε βάλει τις βάσεις για
το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης της Σπάρτης, καθώς είναι σε εξέλιξη ο τεχνικός
διαγωνισμός. Θεωρώ λοιπόν το Μουσείο, το Αρχαίο Θέατρο, ο Μιστράς, τα μνημεία μας,
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όλα αυτά, θα μπορέσουν όταν θ’ αποκατασταθούν, να συμβάλλουν ουσιαστικά στην
ανάπτυξη του τόπου».
Η κ. Τζανετέα, έκλεισε το χαιρετισμό της εκφράζοντας τη στήριξή της στο έργο του
Διαζώματος.
Ο κ. Μπένος την ευχαρίστησε και ανακοίνωσε με τη σειρά του τη στήριξη του Σωματείου
στο έργο της Περιφέρειας. Ακολούθως, προσκάλεσε στο βήμα τον κ. Γιάννη Βαρβιτσιώτη,
που είπε τα εξής:
Γιάννης Βαρβιτσιώτης:
«Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω θερμά το Σταύρο Μπένο ο οποίος με κάλεσε να
παρευρεθώ σ’ αυτή την καταπληκτική συγκέντρωση. Το Σταύρο Μπένο τον γνώρισα όταν
ακόμα ήταν ενεργός στην πολιτική και είχα διακρίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε κάτι
διαφορετικό από εμάς τους πολιτικούς, είχε μεγαλύτερες σκέψεις από το Υπουργείο
Εσωτερικών, από το οποίο πέρασε. Έκτοτε τον παρακολουθούσα, διότι ήμουν βέβαιος ότι
θα κάνει κάτι μεγάλο. Και να πούμε ότι το έκανε. Όταν λοιπόν εγώ εγκαταστάθηκα εδώ στη
Σπάρτη, αποσυρθείς της καθημερινότητος της πολιτικής, σκέφτηκα ότι θα πρέπει όλοι όσοι
αγαπάμε αυτή την πόλη, να δώσουμε τον εαυτό μας, να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε για ν’
αναδειχθεί η Σπάρτη στο βαθμό που της αξίζει. Διότι, ας είμαστε τουλάχιστον μια φορά
ειλικρινείς, η Σπάρτη είναι παραμελημένη. Δε φταίνε οι κάτοικοι της Σπάρτης, φταίει η
πολιτεία, και όλοι όσοι κατά καιρούς ασχολήθηκαν με τα κοινά της πόλεως, του νομού. Εν
πάση περιπτώσει, τώρα νομίζω ότι αρχίζει με τη συμβολή του Σταύρου Μπένου, να μπαίνει
το νερό στο αυλάκι.
»Θέλω να πω και κάτι ακόμα: Το Αρχαίο Θέατρο πρέπει να γίνει. Γιατί; Γιατί αποτελεί το
σήμα εκείνο, το εμφανέστατο σήμα του πολιτισμού της αρχαιότητος. Βεβαίως, οι Αθηναίοι
θεωρούν και ήσαν ενδεχομένως εις το φιλοσοφείν πολύ πιο άξιοι των Αρχαίων Σπαρτιατών.
Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι η πόλις αυτή και η στρατιωτική αν θέλετε εκπαίδευση,
είχε κι ένα άλλο σημείο· είχε την ισότητα ανδρός και γυναικός που ήδη πραγματοποιήθηκε
πολλούς αιώνες αργότερα. Οι γυναίκες ήταν ισότιμες με τους άνδρες σ’ αυτή την πόλη. Η
πόλις αυτή βέβαια μετά, δυστυχώς όπως συνέβη και σε άλλες πόλεις, εδώ συνέβη κατά
μεγαλύτερο βαθμό, ουσιαστικά λεηλατήθηκε από τους ίδιους κατοίκους της. Όταν
απελευθερώθηκε η Ελλάδα από τον τουρκικό ζυγό κι όταν άρχισαν να χτίζονται τα παλιά
σπίτια, χτίστηκαν με πέτρες του Αρχαίου Θεάτρου ή άλλων μνημείων.
»Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, εάν πάτε στην Αρχαία Πόλη, θα δείτε με μελαγχολία,
ότι δεν έχει την έμπνευση εκείνη, την οποία θα έπρεπε να υπάρχει, να σου δώσει την
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έμπνευση εκείνη την οποία έπρεπε ν’ αποζητάς και ν’ απολαμβάνεις. Έτσι λοιπόν πιστεύω
ότι Αρχαίο Θέατρο, όταν και αυτό γίνει, ελπίζω να γίνει σύντομα, να δώσει αυτή την πνοή.
Και δεν είναι δυνατόν, όποιος ασχολείται με τ’ Αρχαία Θέατρα, να μην αναθέσει το βάρος
της ευθύνης αυτής, στο ΔΙΑΖΩΜΑ του Σταύρου Μπένου. Γιατί αν ο Σταύρος Μπένος δεν
είχε αποσυρθεί από την πολιτική και δεν είχε συλλάβει την ανάδειξη της αρχαιότητας στην
Ελλάδα κατά το σωστό τρόπο, που είναι η ανάδειξη των Αρχαίων Θεάτρων, ακόμη θα
μιλούσαμε για διάφορα άλλα γεγονότα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία. Θα μπορούσα
πολλά να σας πω για το τί έχω υποφέρει στη Σπάρτη προσπαθώντας να βάλω κι εγώ ένα
λιθαράκι. Όλοι μας γνωρίζουμε ποιο είναι το καθήκον μας και πρέπει ν’ αναγνωρίζουμε, να
έχουμε το θάρρος ν’ αναγνωρίζουμε τα λάθη μας αλλά και τα λάθη και την έλλειψη κοινού
ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην κοινωνία.
»Ας τα ξεχάσουμε όλα αυτά και ας ευχαριστήσουμε σήμερα το Σταύρο Μπένο και το
ΔΙΑΖΩΜΑ διότι ρίχνει μια πέτρα στο τέλμα των αρχαιολογικών προσπαθειών της Σπάρτης.
Σας ευχαριστώ πολύ».
Σε συνέχεια του χαιρετισμού, ο κ. Μπένος σχολίασε πόσο συγκινητική και σημαντική υπήρξε
η στιγμή που προηγήθηκε και τόνισε την έντονη συμβολή του κ. Βαρβιτσιώτη στην ιστορία
και στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Αμέσως μετά, έδωσε το λόγο στο Βουλευτή Λακωνίας,
κ. Θανάση Δαβάκη. Ο κ. Δαβάκης, ανέβηκε στο βήμα και είπε τα εξής:
Θανάσης Δαβάκης:
«Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κα Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,
αγαπητοί προσκεκλημένοι, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση να παρευρεθώ
σ’ αυτή την εξαιρετική και ιδιαίτερου χαρακτήρα Σύνοδο – Συνάντηση εταιρικών μελών, την
6η συνάντηση των εταιρικών μελών. Στην εισαγωγή του ο κ. Μπένος ανεφέρθη σε δυο πολύ
σημαντικές λέξεις, τη "συνέργεια" και τα "τείχη". Τη λέξη "συνέργεια", που είναι μια
αρχαιότατη ελληνική λέξη, την πρωτοεντόπισα σ’ ένα άρθρο του Καθηγητού, κ. Θέμελη,
πριν από καμιά 10αριά χρόνια στην "Καθημερινή", όπου εκεί μιλούσε βέβαια, αν θυμάμαι
καλά "πολιτών και αρχαιολόγων πολιτών " και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού
για την ανάδειξη της αρχαίας μας κληρονομιάς, που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και αυτό.
Η συμφιλίωση και η συνέργειά προς μια πολύ καλή κατεύθυνση. Δυστυχώς δεν υπάρχει και
αυτό.
»Επίσης ιδιαίτερη προσοχή μου έκανε η λέξη " τειχών" που ανέφερε ο κ. Μπένος. Πράγματι,
ενθυμούμενοι και τον Καβάφη, μεγάλα και υψηλά έκτισαν τριγύρω μας τείχη, χτίζονται
συνέχεια τριγύρω μας τείχη, όσον αφορά την αφαίρεση των προκαταλήψεων, των
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αγκυλώσεων και της γραφειοκρατίας μεταξύ Υπηρεσιών ένθεν κακείθεν. Και αυτό
συναντάται κυρίως και στα ζητήματα του πολιτισμού και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν
με τη διάσωση και την ανάδειξη της αρχαίας μας κληρονομιάς. Εμβληματικό παράδειγμα
όλων αυτών που είπε ο κ. Μπένος κι επαναλαμβάνω σχολιάζοντας εγώ, είναι το Αρχαίο
Θέατρο της Σπάρτης, αυτό το Ρωμαϊκό Θέατρο του 30 με 20 π.Χ., το οποίο πράγματι, όπως
πολύ σωστά είπε και ο Πρόεδρος, ο κ. Βαρβιτσιώτης, έχει ως συνέργεια δωρίσει με
οικοδομικό υλικό όλη τη νεότερη Σπάρτη γιατί οι πρόγονοί μας Σπαρτιάτες έπαιρναν από κει
όλα αυτά τα ιδιαιτέρου κάλλους, από τους ακρόλιθους μέχρι τις διάφορες κατασκευές των
διαζωμάτων, και των πέριξ και του κοίλου κι όλα αυτά, για να χτίσουν τα σπίτια τους στη
νεότερη Σπάρτη, σπαράγματα των οποίων βρίσκουμε ακόμα στα όσα εναπομείναντα νεότερα
κτίρια της Σπάρτης.
»Πιστεύω ότι οι ευθύνες είναι μεγάλες, αλλά καλό θα είναι πλέον να μην αναζητούμε ˙ έχει
κατατεθεί σχετική ερώτηση στη Βουλή πριν ένα χρόνο, με τη βοήθεια ενός σημαντικού
συνεργάτη σας εγράφη αυτή η ερώτηση και καταδεικνύεται ευδιάκριτα, πού μπορούν ν’
αναζητηθούν οι πόροι και πώς αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει ό,τι έχει υπάρξει σχετικά με
πόρους.
»Ευοίωνη προοπτική όμως και αχτίδα φωτός, είναι η τεράστια δράση του Διαζώματος ως
πόλου έλξης διαφόρων άλλων αρχαιόφιλων φορέων όπως είναι το Ίδρυμα Νιάρχος και το
νέο Ίδρυμα εξ Αμερικής, το Ίδρυμα KAPLAN το οποίο θα έλεγα, ενώνει τις δυνάμεις του
για την ανάδειξη του Θεάτρου. Θα έλεγα επίσης, επαναλαμβάνοντας αυτή την υπόθεση των
τειχών, ότι είναι απορίας άξιο πώς εδώ που έχουμε μελέτη - για το Μουσείο της Σπάρτης που
δεν έχει μελέτη και βγήκε τώρα ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, η προκήρυξη του
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για να εκπονηθεί η μελέτη. Εδώ και έχουμε μελέτη εγκεκριμένη
από το 2012, από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία
που πολλές φορές επικαλούμαστε για τη δημιουργία, την ανάδειξη ενός αρχαίου στοιχείου,
ενός πολιτιστικού στοιχείου. Εδώ υπάρχουν όλα και δεν υπάρχει εκείνη η στοιχειώδης
χρηματοδότηση προκειμένου αυτό ν’ αναδειχθεί, προκειμένου να γίνει επισκέψιμο και ν’
αποτελέσει ένα πόλο έλξης, μέχρι και δημιουργίας θεατρικών παραστάσεων σε μια πόλη που
πράγματι αυτό της Δωδώνης και της Μεγαλόπολης μπορεί να συγκριθεί το Θέατρο της
Αρχαίας Σπάρτης».
Ο κ. Δαβάκης, ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό με την ευχή η προσπάθεια όλων για την ανάδειξη
του θεάτρου Σπάρτης να αρχίσει να αποδίδει καρπούς και το όνειρο του Συλλόγου «Γιτιάδα»
να γίνει πραγματικότητα.
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Ακολούθησε το πρώτο μέρος της συνάντησης με την εναρκτήρια ομιλία της κ. Ευαγγελίας
Πάντου, Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας. Ο τίτλος της ομιλίας
της: «Αρχαιότητες της Λακωνίας».
Ομιλίες
Ευαγγελία Πάντου:
«Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, εκφράζει την ευαρέσκειά της για την τιμητική
πρωτοβουλία του Διαζώματος ν’ ανακηρύξει το έτος 2019 έτος Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης
και να πραγματοποιήσει στη Σπάρτη την 6η Συνάντηση των Εταιρικών Μελών του. Οι
επιστημονικές ερευνητικές εργασίες της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και οι χορηγίες του
Ιδρύματος Νιάρχος και ακολούθως του Ιδρύματος KAPLAN με πρωτοβουλία του
Διαζώματος, συνθέτουν ένα ευεργετικό πλαίσιο για την ανάδειξη ορατού τμήματος της
ιστορίας του θαυμαστού αυτού τόπου».
Η κ. Πάντου, στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δράση της Εφορείας Αρχαιοτήτων και στην
αξιοποίηση των προσφερόμενων χορηγιών.
«Στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, περιοχή αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Λακωνίας,

αλλιώς

ΕΦ.Α.ΛΑΚ.,

καταγράφεται

αξιοσημείωτα,

μεγάλος

αριθμός

μεμονωμένων μνημείων και μνημονιακών συνόλων, από τους προϊστορικούς έως και τους
μεταμεσαιωνικούς χρόνους, που συνιστούν ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό και ιστορικό τοπίο.
Εξέχουσα θέση μεταξύ αυτών κατέχουν οι αρχαιολογικοί χώροι Μυστρά, μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης της Αρχαίας
Σπάρτης, του κάστρου Μονεμβασίας, του κάστρου Γερακίου καθώς και η Χερσόνησος της
Μάνης, μια διακεκριμένη γεωγραφική και ιστορική ενότητα με αδιάσπαστη οικιστική
συνέχεια από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα, με μοναδική πυκνότητα βυζαντινών
μνημείων.
»Το ανθρώπινο δυναμικό της Εφορείας που προέκυψε από τη συνένωση της τέως Ε'
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της Ε' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων και αριθμεί 113 υπαλλήλους, κατά τα τελευταία χρόνια αφιερώθηκε στη
σύνθεση και πολυεπίπεδη εξέλιξη και ολοκλήρωση αρχαιολογικών έργων, απολογιστικά και
με αυτεπιστασία και μεταξύ αυτών, στην υλοποίηση 7 έργων και 2 υποέργων, ενταγμένων
στο ΕΣΠΑ 2007-2013, συνολικής τελικής δαπάνης πλέον των 7.000.000 ευρώ. Στη
Χερσόνησο της Μάνης στερεώθηκαν και αποκαταστάθηκαν δυο αξιόλογα μνημεία: ο
Μεσοβυζαντινός Ναός του Αγ. Νικολάου στην Οχιά και ο Παλαιολόγιος Ναός της Αγίας
Βαρβάρας στο Σκουτάρι. Κατά τη διάρκεια των εργασιών τεκμηριώθηκαν και

11

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

αποσαφηνίστηκαν τυπολογικά ζητήματα και οικοδομικές φάσεις, ήρθαν στο φως
ενδιαφέροντα κατασκευαστικά και μορφολογικά στοιχεία και αποκαλύφθηκαν άγνωστα
μέχρι σήμερα βυζαντινά, ζωγραφικά στρώματα. Τα δεδομένα αυτά συμπληρώνουν και
εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας για τη μακριά ιστορική διαδρομή των ίδιων των μνημείων αλλά
και γενικότερα για την αρχιτεκτονική παραγωγή και την καλλιτεχνική δραστηριότητα στην
απομακρυσμένη βυζαντινή Περιφέρεια της Μάνης. Στο Κάστρο Γερακίου και τον οικισμό
που αναπτύχθηκε γύρω του κατά την υστεροβυζαντινή εποχή προστατεύθηκαν,
συντηρήθηκαν και αναδείχθηκαν αυθεντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, παρέχοντας σαφή
εικόνα της δομής και λειτουργίας ενός οχυρωμένου μεσαιωνικού οικισμού.

Ακόμη,

δημιουργήθηκε δίκτυο διαδρομών περιήγησης που ακολουθεί αρχικές οδικές χαράξεις,
κατασκευάστηκε κτίριο υποδοχής των επισκεπτών και διαμορφώθηκε χώρος στάσης και
θέασης σε οπτική συνάφεια με το σύγχρονο Γεράκι και τα διάσπαρτα μνημεία στον
καταπράσινο ορίζοντα, εντάσσοντας το Κάστρο του Γερακίου δυναμικά στο δίκτυο των
επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Λακωνίας. Οι ανασκαφικές εργασίες
απέδωσαν μεγάλο αριθμό κινητών ευρημάτων που καλύπτουν χρονολογικά κυρίως το φάσμα
της περιόδου ζωής του οικισμού από τον 13ο μέχρι και τον 15ο αιώνα. Στην Κάτω Πόλη
Μονεμβασίας αποκαταστάθηκαν και αναδείχθηκαν οι ναοί της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας
και της Αγίας Άννας που ανάγονται στην περίοδο της 2ης Ενετοκρατίας (1690-1715) και
αποδόθηκαν στο κοινό ως λατρευτικοί χώροι και μνημεία πολιτισμού. Επεμβάσεις
συστηματικής συντήρησης, πραγματοποιήθηκαν στο ανατολικό τείχος στην Κάτω Πόλη
Μονεμβασίας, το οποίο αποτελεί τμήμα του εξωτερικού περιβόλου της πόλης. Στην Άνω
Πόλη Μονεμβασίας, αναδείχθηκε το συγκρότημα της κεντρικής πύλης, με πλησιόχωρο ναό,
δύο οικίες και δίκτυο δρόμων που συνδέονται με τον περιώνυμο Βυζαντινό Ναό της Αγίας
Σοφίας του 12ου αιώνα. Πρόκειται για ενδιαφέρουσα μνημειακή ενότητα η οποία μετά την
υλοποίηση του έργου, παρέχει τη δυνατότητα ερμηνευτικής ανάγνωσης της οργάνωσης και
λειτουργίας μιας πόλης κάστρου. Στη Νεάπολη Βοιών, οργανώθηκε η μόνιμη έκθεση του
Αρχαιολογικού Μουσείου με πυρήνα την αρχαιολογική συλλογή που συγκροτήθηκε το 1968.
Στο Μουσείο συμπεριλήφθησαν επιπλέον ευρήματα και από άλλες περιοχές της τέως
επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς, η οποία σχεδόν ταυτίζεται με τη χερσόνησο του Μαλέα.
Σ’ ένα οικείο ευφρόσυνο χώρο, ένα μοντέρνο Μουσειολογικό, μορφοπλαστικό λεξιλόγιο,
αξιοποιεί την ομοιότητα της κάτοψης του εκθεσιακού χώρου με το περίγραμμα της
χερσονήσου και την πορεία του περιηγητή Παυσανία σε αυτή. Οι παραθαλάσσιες θέσεις
σημαίνονται με μπλε χρώμα στους τοίχους, οι θέσεις της ενδοχώρας με ώχρα ενώ με κόκκινο
αποδίδεται το άστυ. Η διαδρομή της έκθεσης ξεκινά από το βορειοδυτικό τμήμα της
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χερσονήσου, από την πόλη της Αρχαίας Ασωπού και ακολουθώντας την ακτογραμμή
καταλήγει στα βορειοανατολικά παράλια, στα αρχαία Κύφαντα. Αγάλματα, επιτύμβια
ανάγλυφα, επιγραφές, αγγεία, μικροτεχνήματα αλλά και εντυπωσιακές φωτογραφίες,
σύγχρονες τοπιογραφίες, που λειτουργούν ως παράθυρα θέασης στα μνημειακά σύνολα,
συνιστούν τους σταθμούς του μουσειακού οδοιπορικού στην ιστορία του Μαλέα από την 3η
χιλιετία π.Χ. έως τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους».
Αμέσως μετά ακολούθησε η περιγραφή του έργου της ΕΦ.Α.ΛΑΚ. στη Σπάρτη:
«Εντός της πόλης της Σπάρτης συντηρήθηκαν και αναδείχθηκαν 4 μνημεία που είχαν
ανασκαφεί σε περασμένες δεκαετίες: Σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός, τρίκογχος ναός και
λουτρό των μεσοβυζαντινών χρόνων, καθώς και υστερορωμαϊκό βαλανείο, τα οποία
διαμορφώνουν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μνημειακή ενότητα, σε άμεση συνάφεια με τα
βυζαντινά μνημεία της πλησιόχωρης Ακρόπολης της Αρχαίας Σπάρτης. Τα μνημεία
εντάσσονται στο σύγχρονο αστικό τοπίο ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής οπτικής
εμπειρίας των κατοίκων, ενώ παράλληλα προβάλλεται η ιστορική ταυτότητά τους και
αναδεικνύεται η παιδευτική τους διάσταση. Ακόμη, προστατεύθηκαν και αναδείχθηκαν τα
σημαντικότερα μνημεία της Ακρόπολης της αρχαίας πόλης της Σπάρτης, διοικητικού και
θρησκευτικού της κέντρου από τον 8ο αι. π.Χ., έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους, με ζωή και
κατά τη βυζαντινή εποχή και διαμορφώθηκε ένας ασφαλώς οριοθετημένος και επισκέψιμος
αρχαιολογικής χώρος με επάρκεια πληροφόρησης και ερμηνευτικών μέσων και ενισχυμένη
πλέον την αισθητική και διδακτική αξία των υλικών του καταλοίπων. Επεμβάσεις που
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων στη Ρωμαϊκή Στοά, στο κυκλοτερές οικοδόμημα, η
ίδρυση του οποίου αποδόθηκε στους αρχαϊκούς χρόνους, στο στωικό οικοδόμημα γνωστό
ως ̎Αγορά̎, στο δίκογχο οικοδόμημα για το οποίο τεκμηριώθηκε χρήση από τους
πρωτοβυζαντινούς έως και τους μεταβυζαντινούς τουλάχιστον χρόνους και στο Ιερό της
Αθηνάς Χαλκιοίκου, επιτρέπουν στους επισκέπτες ν’ αντιληφθούν το ορατό και
αναδεδειγμένο πλέον τμήμα της ιστορίας της αρχαίας πόλης.
Παράλληλα με τ’ αρχαιολογικά έργα αυτεπιστασίας, υλοποιήθηκαν 20 υποέργα
αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών, ενταγμένα σε πράξεις της Περιφερειακής Ενότητας
Λακωνίας ή των Δήμων της, τελικής δαπάνης πλέον των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο
του πρόσφατα ολοκληρωμένου μεγάλου δημοσίου έργου κατασκευής του αυτοκινητόδρομου
Λεύκτρων-Σπάρτης, οι σωστικές ανασκαφικές έρευνες, αποκάλυψαν 155 αρχαιολογικές
θέσεις, σε επιφάνεια 72.000 τετραγωνικών μέτρων περίπου. Ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος,
ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη χάραξη αρχαίων και μεσαιωνικών οδικών αξόνων, που
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συνέδεαν τη Σπάρτη και τη Λακεδαίμονα με την υπόλοιπη Πελοπόννησο, κατά μήκος του
ποταμού του Ευρώτα. Οικιστικά κατάλοιπα, ναοί, αγροικίες, κυλινδρικές εγκαταστάσεις,
εργαστήρια και νεκροταφεία, παρόδια ταφικά μνημεία, ακόμη και τμήματα των ίδιων των
αρχαίων οδών, με χιλιάδες κινητά ευρήματα να τα συνοδεύουν, ήρθαν στο φως,
χαρτογραφώντας αρχαιολογικά μια εκτεταμένη γεωγραφική ενότητα. Ολοκληρώνοντας,
επιτρέψτε μου ν’ αναφερθώ και στο υπό ίδρυση Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης. Το
Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης, που συνηθίζουμε πλέον να το λέμε Ν.Α.Μ.Σ.,
πρόκειται να ιδρυθεί σ’ εξαγορασμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού οικόπεδο που
βρίσκεται βορείως της Ακρόπολης της Αρχαίας Πόλης και της Ζώνης Α’ προστασίας της και
πλησίον ορισμένων εκ των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της
Σπάρτης, με απρόσκοπτη θέα προς την επιβλητική κορυφογραμμή του Ταϋγέτου και την
παραποτάμια περιοχή του Ευρώτα. Οι κρίσιμες για την επιτάχυνση των διαδικασιών δράσεις
που έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί, είναι η συγκρότηση ομάδας εργασίας για την εκπόνηση
των προδιαγραφών της μελέτης του νέου Μουσείου, η τοπογράφηση των ανασκαφέντων
αρχαιοτήτων, οι σημαντικότερες από τις οποίες θα διατηρηθούν, θ’ αναδειχθούν και θα
ενσωματωθούν στο εκθεσιακό αφήγημα, η γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Εφορείας για την τύχη των αρχαιοτήτων και τη
χωροθέτηση των κτιρίων του Νέου Μουσείου, συνολικού μικτού εμβαδού 9.613,20
τετραγωνικών μέτρων, καθώς και η σύνταξη και έγκριση της μουσειολογικής προμελέτης
όπου προσδιορίζονται όλες οι παράμετροι που θέτουν τις προδιαγραφές για ένα σύγχρονο,
πλήρες λειτουργικό Μουσείο, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αρχές της σύγχρονης Μουσειολογίας
και τις προτεραιότητες της πολιτιστικής πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού.
Επισημαίνεται ότι βρίσκεται σ’ εξέλιξη ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το Νέο
Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης, που διακηρύχθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής
Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας της Πελοποννήσου, με
τίτλο Μελέτη Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης. Σίγουρα με τη μουσειολογική
προμελέτη, αποστολή του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης είναι η ανάδειξη των
ποικίλων όψεων της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σπάρτης από τους προϊστορικούς έως και
τους βυζαντινούς χρόνους, δια μέσου της συστηματικής προστασίας των υλικών τεκμηρίων
της και της προβολής τους μέσα από νέες προσεγγίσεις και πρισματικές ερμηνείες που
διεγείρουν και διατηρούν το ενδιαφέρον των διαφορετικών κατηγοριών επισκεπτών,
διαδίδοντας τη γνώση και προωθώντας την κριτική σκέψη.

14

« Η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου ως τοπικό, εθνικό και οικουμενικό χρέος» - 5-7 Απριλίου 2019

»Η

μόνιμη έκθεση του Νέου Μουσείου, επιδιώκει ν’ αναδείξει τη μοναδικότητα της

φυσιογνωμίας της Σπάρτης μέσα από τις θεμελιώδεις έννοιες του χώρου, του χρόνου και της
μνήμης, να προσεγγίσει υλικά τεκμήρια και μαρτυρίες των πηγών, να διερευνήσει συνέχειες
και ασυνέχειες, ερμηνείες και παρερμηνείες και να προβάλλει τη διαρκή και ενεργό συμβολή
της αρχαιολογικής έρευνας, αίροντας τις αρνητικές συμπαραδηλώσεις των λέξεων
"Μουσείο" και "Αρχαιολογία". Επιθυμούμε, το Νέο Μουσείο ως οργανικό Τμήμα της
ζωντανής, συνεχώς εξελισσόμενης επιστημονικής έρευνας, να τολμά και να εκθέτει τις
αμφιβολίες, τα ερωτήματα και τις προσωρινές ερμηνείες του, ν’ αντιλαμβάνεται την ευθύνη
του ως σύστημα παραγωγής αξιών και να μην παρουσιάζει τη γνώση ως θέσφατο, αλλά ως
δυναμική διαδικασία. Το αφήγημα της μόνιμης έκθεσης να πλέκει έναν ασύμμετρο κάναβο
από οριζόντιους και κάθετους άξονες, διακριτική αναφορά στις ανασκαφικές πρακτικές αλλά
και στον ιδιότυπο δυισμό των ιδρυτικών και δομικών στοιχείων της περιοχής».
Το λόγο αμέσως μετά πήρε ο κ. John Bennet, Διευθυντής της Βρετανικής Αρχαιολογικής
Σχολής. Ο τίτλος της ομιλίας του: «Η Βρετανική Σχολή των Αθηνών στη Λακωνία, από
το 1904 ως σήμερα»
John Bennet:
«Κύριε Πρόεδρε του Διαζώματος, διακεκριμένοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, με τη
σειρά μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία εδώ, σε αυτή
την εξαιρετική αίθουσα και στο εξαιρετικό ξενοδοχείο μεταξύ του Μυστρά και της Σπάρτης.
»Ζητώ συγνώμη, θα συνεχίσω στα Αγγλικά: As a prehistorian with a specialism in Linear B,
my interest in Sparta naturally lies some kilometers to the south at Agios Vasilios. However,
no director of the British School at Athens can ignore the British School at Athens’s long and
deep interest in Sparta and its region, which reaches well over a century into the past. Like
Knossos, Sparta is in the DNA, in the blood of the BSA.
»In the next few minutes I will take you on a very quick tour of the sites and areas where the
British School at Athens has worked in Sparta and Laconia, leaving out for the most part the
theatre on the city’s acropolis, about which I and others will speak more tomorrow.
»At the beginning of the twentieth century the British School at Athens, under its Director
Robert Carr Bosanquet, was mostly known for its work on the islands of Milos, notably at
Phylakopi, and Crete, at the sites of Zakros, Palaikastro and of course Knossos. All of these
were prehistoric, Bronze Age or earlier, sites.
»From 1902 the British School at Athens’s attention was drawn to Sparta and its wider region,
Laconia. In preparation for work at Sparta, the British School at Athens’s investigations began
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with a detailed study of material in the Sparta Museum by Alan Wace, then a student at the
BSA, later Director and excavator of Mycenae, and the BSA’s Assistant Director, Marcus
Tod. This work resulted in the first full catalogue of the Museum, published in 1906.
Alongside this work on the archaeological materials already recovered in the region, the
British School at Athens undertook topographical study, both to the southwest at ancient
Thalamai, then known as Koutifari, in the Mani and now, for our Chair, now in Messenia,
and to the southeast at Geraki, ancient Geronthrae, and the Monemvasia region, with
excavations at Angelona and site planning on the citadels of Zarax and Epidaurus Limera.
»Small-scale excavations were carried out in 1905 by Guy Dickins at Thalamae, a site thought
to be that of a dream oracle of Ino/Pasiphae. Alan Wace, William Hasluck and Henry Tillyard
explored the acropolis of Geraki, revealing many inscriptions. Wace and Hasluck investigated
a possible Archaic heroön near Angelona. And Ramsay Traquair, the BSA’s architect, also
planned a number of fortresses, such as the impressive walls that we just saw of the mediaeval
citadel of Geraki shown here on the left.
»In 1906, Bosanquet’s final year as Director of the BSA, he, together with his successor,
Dawkins, led a team that explored the city of Sparta itself, as well as the site of the Menelaion
sanctuary to the east of the city overlooking the Eurotas Valley. Here is the team in 1908. We
can identify Wace and Dawkins in the middle row, together with Maurice Thompson, who
later worked again with Wace in Thessaly. In the background we see Guy Dickins, sadly to
be a casualty of the First World War shortly afterwards, and Arthur Woodward, who would
become Director of the BSA in 1923 and lead a further campaign of excavations in Sparta,
including the theatre.
»A major achievement of this phase of work was the generation of a large-scale detailed plan
of the entire ancient city, indicating all its remains. This was drawn by an Austrian architect
called Sejk. In this phase of work Wace painstakingly traced the line of the ancient walls
around the ancient city. In that same campaign Dickins excavated a great altar on the west
bank of the Eurotas, while Wace identified a possible heroön a little further south. Wace and
Dickins together identified some built tombs near the so-called tomb of Leonidas, while
Traquair documented the Roman stoa to the south of the acropolis hill.
The most significant finds were however the Temple of Athena Chalkioikos immediately
above the theatre, excavated by Dickins, and of course the Sanctuary of Artemis Orthia, again
lying adjacent to the Eurotas River, excavated by Bosanquet and Dawkins. This site of course
is famous for its decorated pottery, for its carved ivories, for its small lead figurines and
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strange masks. Beginning in the eighth century B.C. the cult extended into the Roman period,
when the site was turned into an amphitheatre, where Roman tourists could watch the
diamastigosis of young Spartan men.
»In 1909, Wace, Thompson and Droop explored the Menelaion Sanctuary on the cliffs
overlooking the Eurotas Valley and made plans of the monument. In 1910, Dawkins
excavated a Mycenaean house, to which the BSA returned under the directorship of Hector
Catling some 63 years later. Following further prehistoric excavations, this time at Mycenae
under Wace, the British School at Athens returned to the city of Sparta in 1924, shortly after
Arthur Woodward had assumed the directorship. He was assisted by John Droop and the
brilliant architect Piet de Jong. Their focus this time was on the acropolis, in the area of the
Temple of Athena Chalkioikos, where the famous statue known as Leonidas was found, as
well as remains of a church and a Roman house. A member of that team was Winifred Lamb,
who went on to excavate Thermi on Lesbos, pictured here with William Cuttle. The team also
revealed much of the ancient theatre, about which I will say more tomorrow (στα ελληνικά)
and which of course is a focus of this meeting.
»After the 1927 campaign within the city of Sparta ended, British School at Athens fieldwork
once again returned to topographical study, with a survey of the entire region of Laconia by,
first, Helen Thomas, better known as Helen Waterhouse, in 1936-1938, and Richard Hope
Simpson in 1956-58, published in successive volumes of the Annual of the British School at
Athens in 1960 and 1961. And here we see their rather archaic, pre-GIS maps of the Eurotas
Valley on the left and the site and region of Agios Vasilios on the right. Further excavation
took place at Kalyvia tis Sochas in 1949, following catastrophic flooding there. There was a
water survey in 1968 of the site of Pavlopetri, where the BSA resumed work in συνεργασία
with the Ephorate of Maritime Archaeology in 2009. An investigation of the important late
Bronze Age site of Agios Stephanos began in 1959, but the major excavation campaigns did
not commence until 1973. In that same year Hector Catling commenced excavation at the
Bronze Age Menelaion, taking up where Dawkins had left off and uncovering two successive
mansions, which seemed at the time to imply that the Menelaion site had been a central site
for the Sparta region in the Mycenaean period.
»That has changed, or at least become more complicated, thanks to the more recent
excavation by Adamantia Vasilogamvrou on behalf of the Αρχαιολογική Εταιρία of Agios
Vasilios some kilometers further south. Team members from the Menelaion project continued
its work in two further related projects. The most recently completed was the excavation of
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the Neolithic site of Koufovouno, not far south of Sparta itself, important because of the
relative rarity of sites of this period in the entire Peloponnese. The project was co-directed by
William Cavanagh, the late Chris Mee and Josette Renard of the University of ClermontFerrand. Study is complete now, delayed somewhat as a result of the sadly and untimely death
of Christopher Mee, and the final publication should appear soon.
»The second project arising from the Menelaion excavations was an intensive survey of a
substantial area around the site of the Menelaion and east of the Eurotas, namely the Laconia
Survey Project, a collaboration between the British School at Athens and the Netherlands
Institute led by Cavanagh again and Jost Crouwel, which ran from 1983 to 1989 and revealed
several hundred new sites. One result of that project was the identification and excavation of
a Sanctuary of Zeus Messapios at Tsakona, a site then under threat. The Laconia Survey’s
successor, the Laconia Rural Sites Project, directed by Cavanagh, Mee and Peter James, used
modern non-invasive techniques to explore a sample of 20 small rural sites, in order to try to
understand how they functioned within the larger rural landscape. And that brings us back to
the city of Sparta itself and to the BSA’s most recent interventions there. Between 1988 and
1991, the late Geoffrey Waywell and John Wilkes conducted excavation on the Roman stoa
that shed significant light on its status as a building. They also used their publication as an
opportunity to discuss the controversial question of the location of the agora of Sparta,
without decisively resolving the question either way, however. Following their exploration
of the Roman stoa, Waywell and Wilkes turned the British School at Athens’s attention once
again to the theatre, carrying out several seasons of excavations between 1992 and 1998,
published in reports in the Annual of the British School at Athens. And most recently, in
collaboration with the local Ephorates of Prehistoric and Classical and of Byzantine
Antiquities, as they were then known, my predecessor as British School at Athens Director,
Cathy Morgan, carried out two seasons of work at the theatre in 2007 and 2008. But that is a
story for tomorrow».
Ο κ. Μπένετ, ολοκλήρωσε την ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική περιγραφή του έργου της
Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας στην περιοχή της Λακωνίας, και ιδιαιτέρως
στη Σπάρτη και ευχαρίστησε το κοινό για την προσοχή του.

Ακολούθησε ομιλία του

Ομότιμου Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας και Αντιπροέδρου του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Πέτρου Θέμελη, με τίτλο: «Λάκωνες και Μεσσήνιοι – Θέσεις και
Αντιθέσεις»
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Πέτρος Θέμελης:
«Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το θέμα μου είναι "Λάκωνες και Μεσσήνιοι – Θέσεις
και Αντιθέσεις". Το μνημειώδες διώροφο πρωτοελλαδικό μέγαρο στα Ακοβίτικα της
Μεσσηνίας, ο μεσοελλαδικός οικισμός στο Μάλθι, Δώρειον αλλιώς γνωστό που έσκαψε ο
Natan Valmin το ’36 και το μυκηναϊκό ανάκτορο του Νέστορος στον Άνω Εγκλιανό. Τ’
Ακοβίτικα είναι ένα μέγαρο πρωτοελλαδικό πάρα πολύ σημαντικό στα νοτιοανατολικά της
Καλαμάτας, ένας χώρος μοναδικός θα έλεγα, ο οποίος παραβάλλεται με ανάλογα μέγαρα της
πρώιμης εποχής του Χαλκού στη Λέρνα και αλλού. Αυτά τα τρία μνημεία αποτελούν τα
πλέον εξέχοντα δείγματα αρχιτεκτονικής των τριών φάσεων της εποχής του Χαλκού στη
Μεσσηνία. Ο χαρακτήρας του Μεσσηνιακού Χαλκού πολιτισμού είναι ελλαδικός,
πελοποννησιακός, σχετιζόμενος άμεσα με τους σύγχρονους της Αργολίδας και της
Λακωνίας, ενώ δέχεται ευεργετικές επιδράσεις από το νότο, τη μινωική Κρήτη και την
Ανατολή. Οι μεσσηνιακές βασιλικές γενεαλογίες δείχνουν σχέσεις αρχικά με τη Λακωνία και
την Αργολίδα και τη συνέχεια με την Ιωλκό και την Αθήνα, ως την περίοδο του Τρωικού
Πολέμου, το θάνατο του άνακτα της Πύλου Νέστορα και τη λεγόμενη επιστροφή των
Ηρακλειδών, γνωστή και ως κάθοδο των Δωριέων, που έλαβε χώρα γύρω στο 1200 με 1100
π.Χ. Τη στενή σχέση Αργείων, Λακεδαιμονίων και Μεσσηνίων από την πρώιμη ως την
ύστερη εποχή του Χαλκού, δηλαδή ως μυκηναϊκά χρόνια, μαρτυρεί και η παράδοση για την
πρώτη θεοποιημένη βασίλισσα της χώρας, τη Μεσσήνη, δωρικά Μεσσάνα, η οποία χάρισε
τ’ όνομά της στη νέα πρωτεύουσα των Μεσσηνίων. Ήταν κόρη του βασιλιά του Άργους
Τριόπα και σύζυγος του Λάκωνα Πολυκάωνα. Έχει βρεθεί ένας ναός στη Μεσσήνη,
αφιερωμένος στη θεοποιημένη αυτή βασίλισσα, πρώτη μυθική βασίλισσα της εποχής του
Χαλκού στη χώρα. Μια μερική αναστήλωση έλαβε χώρα πριν από μερικά χρόνια στην αγορά
της Αρχαίας Μεσσήνης.
»Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που αντλεί κανείς από τις μεσσηνιακές βασιλικές γενεαλογίες,
είναι η αναφορά σε δυο κέντρα εξουσίας και η σταδιακή μετατόπισή τους από την Ανδανία
και το Καρνάσιον Άλσος της Βόρειας Μεσσηνίας προς την Αρήνη και την Πύλο της Νότιας
Μεσσηνίας. Εδώ απλώς σας δείχνω μια ακόμα εικόνα του εσωτερικού της αυλής του
ανακτόρου του Νέκτορος της Πύλου της Μυκηναϊκής και δεξιά μια εικόνα του Κορυφάσιου,
της Πύλου των κλασικών ελληνιστικών χρόνων που βρίσκεται κοντά στη Βοϊδοκοιλιά και
στη λιμνοθάλασσα του Διβαρίου. Στη Μεσσηνία, ιδιαίτερα στην περιοχή τις Ιθώμης, είχαν
αναπτυχθεί οικισμοί πριν από τη σπαρτιατική κατάκτηση της χώρας, η οποία διέκοψε την
εξέλιξή τους σε σχηματισμούς ανεπτυγμένων πόλεων και την καλλιέργεια αστικής
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συνείδησης η οποία διαμορφώθηκε αργότερα με την ίδρυση της Μεσσήνης το 369 π.Χ. Στην
κορφή της Ιθώμης, το περίφημο μοναστήρι, παλιά Μονή Βουλκάνο, όπου βρίσκεται και το
Ιερό του Δία, Ιθωμάτα, κάτω απ’ αυτό το μοναστήρι και φυσικά μια εικόνα του βόρειου
μέρους της Μεσσήνης σήμερα, της πόλεως της Μεσσσήνης που ιδρύθηκε το 369. Εδώ έχουμε
φυσικά διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης πια τον 4ο αι. π.Χ. και κάτω.
»Η σταδιακή, σπαρτιατική κατοχή πάντως, δεν οδήγησε στην πλήρη απώλεια της εθνικής
συνείδησης των κατοίκων της Μεσσηνίας, δεν κατάφερε ν’ αφομοιώσει εθνικά όλους τους
Μεσσήνιους, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι ερευνητές. Σημαντικό ρόλο στην αντοχή και την
αντίσταση του μεσσηνιακού λαού ενάντια στον αφανισμό τους ως έθνος, έπαιξαν η
διατήρηση των τοπικών λατρειών, ιδιαίτερα των ηρώων, η μνήμη για τα κατορθώματα
θρυλικών μορφών του παρελθόντος όπως ο Αριστομένης καθώς και ο διακαής πόθος των
Μεσσηνίων της διασποράς για επιστροφή σε μια ελεύθερη πατρίδα. Οι Μεσσήνιοι, άνδρες
και γυναίκες, τραγουδούσαν τα κατορθώματα του εθνικού τους ήρωα και ταυτόχρονα
συντηρούσαν τις λατρείες τοπικών ηρώων ασκώντας αντίσταση. Ήταν μια μορφή
αντίστασης, όχι ανοιχτής αντιπαράθεσης με τον κατακτητή, η οποία ωστόσο αποδείχθηκε
αποτελεσματική καθώς επενεργούσε διαβρωτικά ενάντια στο σπαρτιατικό καθεστώς. Ήταν
μια μορφή μακράς επανάστασης (long revolution) όπως την αντιλαμβάνεται o Raymond
Williams στο ομώνυμο βιβλίο του, ή μιας πολιτισμικής επανάστασης ή αντίστασης, όπως την
όρισε ο Mars, ένας άλλος ερευνητής. Ο Παυσανίας, άκουσε στις μέρες του, 2ο αι. μ.Χ., ν’
απαγγέλλουν ακόμα ένα επικό ποίημα με ήρωα τον Αριστομένη, διέσωσε μάλιστα δυο
στίχους του, έναν εξάμετρο και έναν πεντάμετρο. Σε μετάφραση έχουν ως εξής αυτοί οι
στίχοι: "Καταμεσής, στης Στενυκλάρου την πεδιάδα και στο άκρο του βουνού (δηλαδή. τις
Ιθώμης), κυνήγησε ο Αριστομένης τους Λακεδαιμόνιους". Μέσα από το επικό ή δημοτικό αν
θέλετε αυτό τραγούδι, που μπορούμε να τ’ ονομάσουμε Αριστομενειάδα, κατά το
παράδειγμα της Αχιλιείδος ή της Ιλιάδας του Ομήρου και άλλων παρόμοιων χαμένων επικών
ασμάτων, πρόβαλλε η μορφή του Μεσσήνιου ήρωα, επαινούνταν οι αρετές του χαρακτήρα,
η μεγαλοφροσύνη και το απίστευτο θάρρος του. Πρέπει να περιγράφονταν ακόμα σε αυτό, η
θαυμαστή διαφυγή του από τον Καιάδα, όπου τον είχαν ρίξει οι Σπαρτιάτες που τον είχαν
αιχμαλωτίσει αρχικά, που ισοδυναμούσε με επιστροφή από τον Άδη. Η θυσία επίσης 100
αιχμαλώτων Σπαρτιατών τον Ιθωμάτα Δία που μαρτυρά ο Παυσανίας και άλλοι συγγραφείς
της αρχαιότητος. Επίσης η τελική πτώση του κάστρου της Ήρας στη Μεσσηνία από τους
Λάκωνες, η κατάχωση της παρακαταθήκης των ιερών κειμένων στο όρος της Ιθώμης καθώς
και άλλες περιπέτειες όπου γυναίκες έπαιζαν πρωτεύοντα ρόλο. Η πιο ενδιαφέρουσα είναι η
ιστορία με τη Σπαρτιάτισσα Αρχιδάμεια, ιέρεια της Δήμητρας, σ’ ένα Ιερό της Δήμητρας στη
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Λακωνική, η οποία ιέρεια τον ελευθέρωσε από την αιχμαλωσία, όχι για χρήματα, αλλά γιατί
ήταν ερωτευμένη από καιρό μαζί του. Όταν την κατηγόρησαν για την πράξη της,
προφασίστηκε ότι είχε ο Αριστομένης μόνος του δραπετεύσει καίγοντας τα δεσμά του. Οι
κατακτητές Λάκωνες προσπάθησαν να δημιουργήσουν μυθικούς δεσμούς και με τη γη της
Μεσσηνίας, την οποία κατέλαβαν σταδιακά όπως ξέρετε από το 720 π.Χ., και την κατείχαν
ως το 371 π.Χ., χρονιά της μεγάλης ήττας τους από τους Θηβαίους του Επαμεινώνδα στα
Λεύκτρα. Υιοθέτησαν οι Σπαρτιάτες, οι Λάκωνες και λατρείες Μεσσηνίων μυθικών
βασιλέων όπως το Αφαρέα, αδερφού του Λεύκιππου και του Τυνδάρεου, των γιων του
Αφαρέα, του Ίδα και του Λυγκέα, των εξαδέρφων τους των Διοσκούρων (αναφερόμενος στο
powerpoint: βλέπετε εδώ μια παράσταση Διοσκούρων έφιππων καθώς και των τριών
θυγατέρων του βασιλιά Λεύκιππου, της Φοίβης, της Ιλάειρας και της Αρσινόης, μητέρας του
Ασκληπιού της Μεσσήνης). Δεν είχε μητέρα την Κορώνη όπως ο Ασκληπιός της Επιδαύρου
αλλά η μητέρα του ήταν η Αρσινόη, η κόρη του Λεύκιππου, η βασίλισσα, σύμφωνα με τη
μεσσηνιακή βέβαια εκδοχή της παράδοσης.
» Οι Μεσσήνιοι, αγωνιζόμενοι για την ίδια τους την ύπαρξη, ή ζώντας μακριά από την
πατρίδα τους, δεν είχαν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος στους Περσικούς Πολέμους της
περιόδου 490-479 π.Χ. και να μοιραστούν με τους άλλους Έλληνες τη δόξα της απόκρουσης
των βαρβάρων της Ασίας. Οι μεγάλες νίκες στο Μαραθώνα, τις Θερμοπύλες, τη Σαλαμίνα
και τις Πλαταιές, ενάντια στα περσικά στίφη, εξακολουθούσαν ν’ ασκούν ιδιαίτερη αίγλη και
να ξυπνούν πατριωτικά αισθήματα στους Έλληνες ως τα χρόνια της ρωμαϊκής κυριαρχίας ή
και κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κατάκτησης. Οι Λάκωνες, όχι μόνο καυχούνταν για τη
συμβολή τους σε βάρος μάλιστα των Αθηναίων, αλλά την πρόβαλλαν δεόντως με μνημεία
όπως η Περσική Στοά στην Αγορά της Σπάρτης με ειδικές τελετές και κυρίως με τα ταφικά
μνημεία των νεκρών στις Θερμοπύλες και των πρωταγωνιστών των Περσικών Πολέμων.
όπως του Ναυάρχου Ευρυβιάδη και των ηρώων Λεωνίδα και Παυσανία. (αναφερόμενος στο
powerpoint: Βλέπετε έναν κορμό του Λεωνίδα που αποδίδεται στο Λεωνίδα και το άγαλμα του
Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, το σύγχρονο).
»Μετά το 369 π.Χ., χρονιά ίδρυσης της Μεσσήνης, οι Μεσσήνιοι προσπάθησαν με
ταχύτατους ρυθμούς να κερδίσουν το χαμένο έδαφος, να γεφυρώσουν το χάσμα που είχε
δημιουργήσει η πολύχρονη σπαρτιατική κατοχή. Εγκατέστησαν τάχιστα στη νέα πόλη τους
λατρείες του προ-δωρικού και του δωρικού παρελθόντος τους και λατρείες που είχαν
υιοθετήσει ζώντας σε περιοχές εκτός Μεσσηνίας, εκτός Ελλάδας, στη Βόρεια Αφρική, στην
Κάτω Ιταλία, στην Κεφαλονιά, στη Ναύπακτο και αλλού καθώς και νέες λατρείες ηρώων
οικιστών, οι οποίες σχετίζονταν με την πιο πρόσφατη ιστορία τους. Για τους Μεσσήνιους
21

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

δεν απέμενε άλλη διέξοδος, παρά να αναδείξουν τον Αριστομένη σε εθνικό τους ήρωα. Αυτός
ο κίονας έφερε έναν χάλκινο ανδριάντα του Αριστομένη που περιγράφει ο Παυσανίας μέσα
στο στάδιο, δίπλα στην ανατολική στοά του σταδίου όπου και αναστηλώθηκε όπως βλέπετε,
ένας δωρικός πανύψηλος κίονας. Επάνω στο κιονόκρανο υπάρχουν οι εγκοπές για τα
πέλματα του χάλκινου ανδριάντα του Αριστομένη. Γύρω μάλιστα απ’ αυτό τον κίονα,
ελάμβανε χώρα ένα δρώμενο, μαντικό δρώμενο. Αυτό τον ήρωα, δηλαδή τον Αριστομένη,
που είχε επανειλημμένα ταπεινώσει τους Σπαρτιάτες υποβάλλοντας σε δοκιμασία την
πολεμική τους αρετή και είχε αμαυρώσει τη φήμη των Σπαρτιατών ως ανίκητων πολεμιστών
στα Λεύκτρα φυσικά. Η θέση του τάφου ηρώου του Αριστομένη μέσα στο Γυμνάσιο και ο
χάλκινος ανδριάντας του εδώ στο στάδιο της Μεσσήνης, παραδειγμάτιζε τους εφήβους της
πόλεως της Μεσσήνης, της νέας πρωτεύουσας, θυμίζοντάς τους μεταξύ άλλων το ηρωικό
μεσσηνιακό παρελθόν και τονίζοντας την αντίθεση προς τον αιώνιο αντίπαλο, τη Σπάρτη.
» Ο Θηβαίος Επαμεινώντας τιμήθηκε ως ήρωας οικιστής της νέας και δυνατής πρωτεύουσας
Μεσσήνης. Έχουμε το στάδιο όπου ήταν στημένος ο χάλκινος ανδριάντας του Αριστομένη,
αριστερά κάτω (αναφερόμενος στο powerpoint) ίσως διακρίνετε τον κίονα μέσα σ’ αυτό το
μεγαλειώδες οικοδόμημα που λέγεται στάδιο, γυμνάσιο, παλαίστρα, λουτρά κτλ., της
Αρχαίας Μεσσήνης. Ο Επαμεινώνδας λοιπόν, τον οποίο βλέπετε εδώ σ’ έναν ανδριάντα που
του αποδίδεται, γιατί έχει επιγραφή από κάτω και γράφει ο ̎μοναδικός που σώζεται̎ σε
αντίγραφο βέβαια και γράφει Επαμεινώνδας και μια ασπίδα που αποδίδεται σ’ αυτόν, ήταν
αυτός που είχε καταφέρει με τη βοήθεια της θαυμαστής εμφάνισης στη μάχη των Λεύκτρων
του Αριστομένη, να υποβιβάσει τη Σπάρτη από μεγάλη δύναμη, όπως λέει ένας Άγγλος
Ιστορικός, ο Κάρτλερτ, σε "δεύτερης κατηγορίας αντίπαλο". Έκτοτε φυσικά, από το 371 και
πέρα επιφανή μέλη της μεσσηνιακής αριστοκρατίας αρέσκονται να προσθέτουν στο όνομά
τους και αυτό του "Nέου Eπαμεινώνδα". Το φαινόμενο αυτής της γενεαλογικής σνομπαρίας,
δεν ήταν σπάνιο. Όχι μόνο η μεσσηνιακή ελίτ αλλά και άλλων πόλεων της ελληνικής
επαρχίας, δε δίσταζε να οικειοποιηθεί ονόματα ηρώων, ή να ανάγει την καταγωγή της και σε
μυθικούς ακόμη ήρωες και ημίθεους όπως ο Ηρακλής και οι Διόσκουροι, προκειμένου να
ενισχύσει το κύρος της μέσα στην τοπική κοινωνία αλλά και απέναντι στη ρωμαϊκή
αριστοκρατία, που ήταν πρόθυμη να εντυπωσιασθεί με τέτοιου είδους μυθικές και ηρωικές
καταγωγές. Έστω κι αν ο τίτλος του "Νέου Επαμεινώνδα" είχε καταντήσει κοινός τόπος, οι
Μεσσήνιοι ως τον 1ο τουλάχιστον αιώνα μ.Χ., τον είχαν περί πολλού. Αυτό αποδεικνύεται
και από το γεγονός ότι αποκαλούν "Νέο Επαμεινώνδα" και τον αυτοκράτορα Τιβέριο στον
οποίο είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους για υποστήριξη μετά το θάνατο του Φιλολάκωνα
Αυγούστου. Ένας Σπαρτιάτης Δαμόστρατος, τιμάται από τους Μεσσήνιους γιατί κατάφερε
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να μετατρέψει σε φιλία έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, την πανάρχαια έχθρα των
δυο λαών. Αυτά λέει αυτή η επιγραφή. Η μοναδική αυτή πληροφορία, προέρχεται από το
ενεπίγραφο επίκρανο ενός πεσσού που ήταν στημένος στο στάδιο του 3ου αι. π.Χ., η οποία
επιγραφή λέει τα εξής, σε μετάφραση: "Αθάνατη μνήμη αρετής άφησες πίσω σου Δαμόστρατες
οδηγώντας σε φιλία την αρχαία έχθρα (εννοεί Σπάρτης και Μεσσήνης). Να εξομαλύνουν τις
σχέσεις Σπάρτης-Μεσσήνης πολλοί το ευχήθηκαν, όμως σ’ εσένα μόνο το χάρισε η τύχη".
»Το ιστορικό γεγονός που προκάλεσε τη μεσολάβηση του Δαμόστρατου, για την εφήμερη
έστω συμμαχία Λακώνων Μεσσηνίων, αναζητείται. Πάντως το 272 π.Χ., ο βασιλιάς της
Ηπείρου Πύρρος, επιστρέφοντας από την Ιταλία όπου απέτυχε να την καταλάβει, εισβάλλει
στην Πελοπόννησο, πολιορκεί τη Σπάρτη για να επιβάλλει την επιστροφή του εξόριστου
βασιλιά Κλεώνυμου, αλλά απωθείται από τους Σπαρτιάτες. Ο Πύρρος, στρέφεται τότε
ενάντια στο Άργος καταδιωκόμενος όμως από το βασιλιά της Σπάρτης, ο οποίος ένωσε τις
δυνάμεις του τότε μ’ εκείνες του Αντιγόνου. Για πρώτη φορά τότε, προ του κοινού κινδύνου,
συμμάχησαν οι Μεσσήνιοι με τους Σπαρτιάτες.
»Ενδέχεται τότε να μεσολάβησε ο Δαμόστρατος. Υπάρχει κι ένα άλλο ιστορικό γεγονός που
πιθανό να σχετίζεται με αυτή την ενέργεια του Δαμόστρατου. Το 210 π.Χ., οι Λάκωνες με
την παρακίνηση των Αιτωλών, αποφάσισαν ν’ αναζοπυρώσουν τον πόλεμο με την Αχαϊκή
Συμπολιτεία, τη μεγάλη τότε δύναμη και να συνάψουν συνθήκη συμμαχίας με τους
Αιτωλούς, τους Ηλείους και τους Μεσσήνιους. Η αντίθεση των Μεσσήνιων προς την
παντοδύναμη τότε Αχαϊκή Συμπολιτεία ήταν τόσο μεγάλη, ώστε θα μπορούσε να
υπερνικήσει ακόμα και το πανάρχαιο μίσος τους προς τους Σπαρτιάτες. Στην περιοχή του
Σταδίου, κοντά στο Πρόπυλο όπου αποκαλύφθηκε η επιγραφή του Δαμόστρατου, βλέπετε
εδώ την παλαίστρα και το στάδιο σε δεύτερο πλάνο όπως έχει αναστηλωθεί στην Αρχαία
Μεσσήνη πρόσφατα, βρισκόταν το Ιερό του Αριστομένη που αναφέρει ο Παυσανίας και
περιγράφει μάλιστα πολύ παραστατικά αυτό το μαντικό δρώμενο. Έδενε έναν ταύρο σ’
εκείνη την κολών που είδατε και αν η κολώνα σειόταν ήταν καλός οιωνός, αν δε σειόταν δεν
ήταν καλός οιωνός.
» Η Μεσσήνη εν τέλει είναι η μοναδική πόλη στον ελλαδικό χώρο, στην οποία σώζεται
μεγάλος αριθμός υπέργειων ταφικών μνημείων κοντά και σε σχέση με πολυσύχναστα
δημόσια οικοδομήματα, με κορύφωση αυτό το λεγόμενο μνημείο Κ3 που δεσπόζει στη
δυτική πλευρά τώρα του σταδίου του Γυμνασίου. Τα συγγενέστερα παραδείγματα πόλεων
με ανάλογο αριθμό ταφικών μνημείων εντός των τειχών (intra muros), ήταν η Σπάρτη
ακολουθούμενη από την επίσης δωρική πόλη των Μεγάρων. Στη Σπάρτη έχουν βρεθεί κατά
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καιρούς μέσα στην πόλη τυχαία ή όχι, μεγάλος αριθμός θραυσμάτων από επιτύμβια μνημεία
που περιέγραψε ο Παυσανίας εντός της πόλεως. Ταφικά ηρώα μεγάλων μορφών του
παρελθόντος της Σπάρτης. Ένα ηρωικό ανάγλυφο από αυτά, αρχαϊκό, βλέπετε εδώ στην
εικόνα.
» Η Μεσσήνη τελικά είχε καταφέρει να διατηρήσει επί ρωμαιοκρατίας ορισμένα προνόμια
καθώς και την ελευθερία ν’ αυτοδιοικείται με βάση τους αρχαίους θεσμούς, όπως και η
Σπάρτη. Η πρωτεύουσα "Μεσσήνη", αποτελούσε το κέντρο της κοινωνικής, οικονομικής και
δημόσιας ζωής και το σημείο αναφοράς ολόκληρης της επικράτειας. Ωστόσο, τόσο η
Μεσσηνία όπως και ολόκληρη η Πελοπόννησος, η ρωμαϊκή δηλαδή επαρχία της Αχαΐας
όπως λεγόταν τότε, συμπεριλαμβανομένης της Σπάρτης, κοιμόταν ήσυχη στο περιθώριο των
εξελίξεων, ενώ τα σημαντικά γεγονότα διαδραματίζονταν αλλού, οι αποφάσεις λαμβάνονταν
σε άλλα κέντρα. Σας ευχαριστώ».
Ακολούθησε η ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας κα Γενικού
Γραμματέα του Διαζώματος, κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, υπό τον τίτλο: «Η άλλη όψη της
Σπάρτης»
Βασίλης Λαμπρινουδάκης:
«Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ο δικός μου τίτλος, είναι " Η άλλη όψη της Σπάρτης".
Τον 5ο π.Χ. αιώνα, ο Θουκιδίδης έγραφε: " Αν υποθέσουμε ότι η πόλις των Λακεδαιμονίων
ερημωνόταν και δεν απέμεναν παρά τα ιερά και τα θεμέλια των άλλων οικοδομημάτων, οι
μεταγενέστεροι, ύστερα από πολλά χρόνια, δε θα πίστευαν ότι η δύναμις της πόλης αυτής υπήρξε
ανάλογη προς τη φήμη της, παρά το γεγονός ότι οι Λακεδαιμόνιοι όχι μόνο εξουσιάζουν τα 2/5
της Πελοποννήσου, αλλά έχουν και την αρχηγία του υπολοίπου αυτής της περιοχής και έχουν
ακόμη και πολλούς συμμάχους έξω από αυτήν. Αντίθετα, αν η πόλις των Αθηνών πάθαινε όμοια
συμφορά, η δύναμή της, κρινόμενη από την απλή εξωτερική εμφάνιση, θα φαινόταν διπλάσια
της πραγματικής". Η οξυδερκής πρόβλεψη του μεγάλου Ιστορικού, επαληθεύθηκε από το
χρόνο, αν κρίνει κανείς από της φανεράς όψεως –έτσι λέει ο Θουκιδίδης- από τα ορατά
λείψανα, όπως τόνισε ο Ιστορικός. Γιατί, με τη λιτότητα που χαρακτήριζε γενικώς την πόλη,
η σπαρτιατική ζωή δεν εξέφρασε την ισχύ της με ακριβά μνημειώδη δημόσια έργα. Έτσι
ώστε σήμερα, τ’ αναφερόμενα από την αρχαιότητα σπουδαιότερα οικοδομήματά μας, να
έχουν αφήσει πενιχρά μάλλον λείψανα που αγκαλιάζονται από τη σύγχρονη πόλη. Τέτοια
είναι, τ’ αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του Ιερού της Αθηνάς Πολιάδος ή Χαλκιοίκου στη
Ακρόπολη της Αρχαίας Πόλης, πανάρχαιου Ιερού που τον 6ο π.Χ. αιώνα ανακαινίστηκε με
τη συμβολή του καλλιτέχνη Γιτιάδα, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα ποιητής, μουσικός,
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αρχιτέκτονας και χαλκοπλάστης. Η θεά ονομάστηκε Χαλκίοικος, γιατί ο ναός της
διακοσμήθηκε τότε με χάλκινα ανάγλυφα ελάσματα. Σε ανάλογη κατάσταση, σώζονται και
τα λείψανα άλλων σημαντικών δημοσίων κατασκευών της πόλης. Στην αγορά ο Χορός,
υποτυπώδης θεατρική κατασκευή με αγάλματα του Απόλλωνα, της Άρτεμης και της Λητούς
μέσα, όπου οι έφηβοι της πόλης έστηναν χορούς για τους θεούς. Επίσης, η Περσική Στοά, αναφέρθηκε ήδη ο κ. Μπένος - δεν ξέρουμε ακριβώς πού ήταν η θέση της, που οικοδομήθηκε
από τα λάφυρα των Περσικών Πολέμων, διακοσμημένη με αγάλματα αιχμαλώτων Περσών.
Στη γύρω περιοχή, διατηρούνται τα λείψανα του Ιερού της Ορθίας Αρτέμιδος, θεότητας της
βλάστησης και της γονιμότητας με τρεις διαδοχικούς ναούς από τον 7ο έως τον 2ο π.Χ. αιώνα,
όπου οι έφηβοι υπέμεναν σύμφωνα με τη σκληρή σπαρτιατική αγωγή, τη δοκιμασία του
δημόσιου μαστιγώματος. Σώζεται επίσης το κατώτερο τμήμα του κτίσματος που η τοπική
παράδοση θέλει ως τάφο του Λεωνίδα, που μάλλον όμως σχετίζεται με το Ιερό του Κάδμιου
Απόλλωνα όπου οι Σπαρτιάτες μιμούνταν τελετουργικά τις διαδικασίες της στρατιωτικής
τους εκπαίδευσης.
» Νοτιότερα, από την ανατολική πλευρά του Ευρώτα, διατηρείται το κρηπίδωμα του Ηρώου
του Μενελάου και της Ελένης, ενώ 4 χιλιόμετρα νοτιότερα, σώζονται τα λείψανα από το
θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο της Αρχαίας Σπάρτης, το Ιερό του Αμικλέου Απόλλωνα,
όπου ήταν στημένο το 14 μ. ψηλό ξόανο του Απόλλωνα που στα μέσα του 6ου π.Χ. αιώνα
περιβλήθηκε με το μόνο ίσως μνημειώδες ιδιόρρυθμο οικοδόμημα που οι Λάκωνες ονόμασαν
θρόνο και στο οποίο θ’ αναφερθούμε πάλι σε λίγο. Αυτή τη συνήθη σήμερα για τα ερείπια
μιας αρχαίας ελληνικής πόλης κατάσταση, παρουσιάζουν τα κατάλοιπα των κτιρίων της
Σπάρτης, εικόνα πενιχρή σε σχέση με τη μυθική της φήμη. Όχι ότι δεν αξίζει ν’ αναδειχθούν
γιατί αποτελούν το κέλυφος της σημαντικής σπαρτιατικής ζωής, αλλά οι ρομαντικοί
αρχαιοδίφες του 19ου αι. γι’ αυτό απεικόνισαν με τη φαντασία τους τη Σπάρτη, με τρόπο που
θεωρούσαν αντάξιο του μύθου της αυστηρής αλλά πανίσχυρης πολιτείας, χρησιμοποιώντας
μνημειακά στοιχεία από την κλασική ελληνική αρχιτεκτονική. Αλλά η δύναμη της Σπάρτης
κυρίες και κύριοι, δεν εκφράστηκε ούτε απέβλεψε στην φανεράν όψιν που λέει ο Θουκιδίδης,
αλλά ανεπτύχθη από μια κοινωνία που την απάρτιζαν ένα εξαιρετικά πειθαρχημένο και
σκληρά εκπαιδευμένο αποφασιστικό σώμα πολιτών, οι πολύ περισσότεροι ελεύθεροι αλλά
χωρίς πολιτικά δικαιώματα περίοικοι που όμως συνέβαλλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση
της καθημερινότητας με όλες τις ασχολίες που η ζωή των πρώτων στα στρατόπεδα τους
απαγόρευε και οι υποδουλωμένοι είλωτες, που όμως φαίνεται ότι απολάμβαναν την ανοχή
κάποιων ελευθεριών. Όλοι ακολουθούσαν στον πόλεμο και η συμβολή περιοίκων και
ειλώτων στη σπαρτιακή οικονομία, ήταν ζωτικής σημασίας. Η πολιτική και πολιτιστική ακμή
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αυτής της ολιγαρχικής με δημοκρατικά στοιχεία κοινωνίας, δεν αναδεικνύεται κυρίως από
τα οικοδομικά της κατάλοιπα, καταγράφεται όμως έντονα στην ιστορική πραγματικότητα,
στους πιο γνωστούς πανελλήνιους μύθους και κυρίως στη λακωνική καλλιτεχνική παραγωγή.
» Εδώ είναι το Αμυκλαίο, εδώ είναι οι φανταστικές εικόνες που φιλοτέχνησαν τον 16ο αι.
στη Σπάρτη και μπαίνουμε στα όσα ξεκίνησα να λέγω. Στην πολιτική λοιπόν σκηνή, ήδη
γύρω στο 700 π.Χ., η Σπάρτη έχει εξαπλωθεί σε όλη την κοιλάδα του Ευρώτα, μέχρι το
Ταίναρο και έχει κατακτήσει μέρη της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας. Και λίγο πριν το 431
π.Χ., κατά την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέμου, βρίσκεται στο απόγειο της ισχύος
της, όπως βλέπετε στα δεξιά, ελέγχοντας όλη σχεδόν την Πελοπόννησο αλλά και με
συμμάχους σε όλη την Ελλάδα. Οι σύμμαχοι, εισφέρουν οικονομικά για τις επιχειρήσεις της
Σπάρτης όπως μαρτυρεί επιγραφή από τον Ταΰγετο. Οι εισφορές αυτές, φαίνεται ότι
αποτελούσαν μια πιο ήπια μορφή υποχρέωσης στη σπαρτιατική συμμαχία από εκείνη των
φόρων που πλήρωναν οι πόλεις που ανήκαν στην Αθηναϊκή Συμμαχία εκείνα τα χρόνια.
Βλέπετε, λέει οι Αιγινήτες έδωσαν 10 στατήρες και 10 μνες στους Λακεδαιμονίους για τον
πόλεμο. Οι εξόριστοι Χίοι, φίλοι των Λακεδαιμονίων, έδωσαν 1.00 αιγιναίους στατήρες.
Εμφανίζονται ως οικειοθελείς παροχές.
» Μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο εν πάση περιπτώσει, η δύναμη της Σπάρτης άρχιζε να
φθίνει σταδιακά, μέχρι τη Μάχη των Λεύκτρων, όπως αναφέρθηκε, με την οποία
περιορίστηκε η πόλη στην αρχική περιοχή της. Χαρακτηριστικό του τέλος της μυθικά
ισχυρής πολιτείας, είναι το γεγονός της κοπής νομισμάτων από τον 3ο π.Χ. αιώνα, η χρήση
των οποίων απαγορευόταν προηγουμένως μέσα στο αυστηρό σύστημα λιτής ζωής της
Σπάρτης. Πιθανώς οι συναλλαγές γίνονταν με τους οβελούς που βλέπετε αριστερά.
» Ένας άλλος τομέας στον οποίο καταγράφεται έντονα και από πολύ νωρίς η ισχυρή
παρουσία της Σπάρτης στην πνευματική και πολιτική ζωή της Ελλάδας, είναι η αρχαία
μυθολογία. Ο σπαρτιατικός μύθος της γέννησης της Ελένης, τοποθετηθεί τη Νέμεση, θεά της
τήρησης του μέτρου, στη Σπάρτη. Σύμφωνα με το σπαρτιατικό μύθο, ο Δίας ερωτεύτηκε τη
Νέμεση, η οποία για να τον αποφύγει, μεταμορφώθηκε σε χήνα. Τότε κι εκείνος
μεταμορφώθηκε σε κύκνο κι έτσι μπόρεσε να γονιμοποιήσει τη Νέμεση, η οποία μ’ αυτό τον
τρόπο γέννησε μετά από λίγο ένα μεγάλο αυγό. Βοσκοί βρήκαν το αυγό και το έδωσαν στη
Λήδα, γυναίκα του βασιλιά της Σπάρτης Τινδάρεο. Από το αυγό, ξεπήδησε η μικρή Ελένη
μπροστά στην έκπληξη Λήδα η οποία την ανέθρεψε ως δικό της παιδί. Βλέπετε εδώ, στην
πρώτη αγγειογραφία η Ελένη είναι ακόμη μέσα στο αυγό, στη συνέχεια βγαίνει από το αυγό
και εδώ έχει βγει πλέον πλήρως από το αυγό. Και στις τρεις περιπτώσεις όπως βλέπετε, είναι
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μέσα σ’ ένα Ιερό αυτή η σκηνή και το αυγό είναι πάνω σ’ ένα βωμό, πράγμα το οποίο δείχνει
την ιερότητα των πραγμάτων. Ο μύθος εμφανιζόταν και με μια άλλη παραλλαγή σύμφωνα
με την οποία ο Δίας γονιμοποίησε στον ύπνο της την ίδια τη Λήδα ως κύκνος. Βλέπετε εδώ,
ο Ύπνος, δε φαίνεται στην εικόνα, αλλά κρατάει το μαγικό ραβδί με το οποίο υπνωτίζει τη
Λήδα η οποία αγκαλιάζει εδώ τον κύκνο. Κι εδώ εμφανίζεται η ίδια η Λήδα εμφανίζεται
δίπλα στον ποταμό Ευρώτα και τη Λακεδαιμονία, δηλαδή την προσωποποίηση της περιοχής
της Λακεδαίμονος και εδώ οι τρεις αδερφές, η Ιλάειρα και η Φοίβη, αναφέρθηκε ο κ. Θέμελης
σ’ αυτές, τις ξαδέρφες της Ελένης. Αυτός λοιπόν, ο δεύτερος μύθος έλεγε ότι η ίδια η Ελένη
γέννησε το αυγό. Έλεγαν ακόμη ότι η Λήδα γέννησε δυο αυγά από το ένα από τα οποία βγήκε
η Ελένη και ο Πολυδεύκης, ο ένας απ’ τους Διόσκουρους, ενώ από το άλλο η Κληταιμνήστρα
και ο Κάστωρ, ο άλλος από τους Διόσκουρους, δίνοντας έτσι θεία προέλευση και στα
αδέρφια της Ελένης, τους Διος-κούρους, τα παιδιά του Δία δηλαδή ουσιαστικά.
» Πάντως, στο Ιερό των Λευκιππίδων στη Σπάρτη, αυτές οι τρεις κοπέλες που είδαμε
προηγουμένως, εξαδέλφων της Ελένης, είδε ο περιηγητής Παυσανίας τον 2 ο αι. μ.Χ., ένα
γιγάντιο αυγό να κρέμεται από την οροφή, τυλιγμένο με ταινίες, που του είπαν ότι είναι το
αυγό που γέννησε η Λήδα. Νέμεσις και Λήδα πάντως στη μυθική γλώσσα, είναι το ίδιο
πρόσωπο στη θεϊκή, αθάνατη και την ανθρώπινη θνητή του εκδοχή. Και η ένωση της
Νέμεσης ή της Λήδας με το Δία, με τη μορφή υδρόβιων πτηνών, δείχνει την αρχική σχέση
του μύθου με το νερό του Ευρώτα και τη Σπάρτη. Η Νέμεσις ήταν μια αρχέγονη θεά, που
σύμφωνα με την αρχαία Θεογονία γεννήθηκε από τη Νύκτα. Να και ο Ύπνος που είδαμε
προηγουμένως, παίζει ρόλο. Γεννήθηκε από τη Νύκτα χωρίς επαφή με αρσενικό.
»Ήδη η γένεση της Νέμεσης από μια μητέρα που ξεκινά τον κόσμο, αφού γεννά χωρίς
βοήθεια αλλά και η γέννα από το αυγό, θυμάστε κατά τους Ορφικούς, η Νύχτα γέννησε το
κοσμικό αυγό από το οποίο ξεπήδησε όλη η ζωή. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι ο
σπαρτιατικός μύθος αναφερόταν στην αρχή του κόσμου και ως γενεσιουργό στοιχείο του
κόσμου, θεωρούσε την ισορροπημένη κατανομή (Νέμεσις=νέμω, κατανέμω), δηλαδή το
μέτρο και την τιμωρία της απόκλισης από αυτό.
» Δεν πρέπει να είναι τυχαίο κυρίες και κύριοι, ότι βασικά διδάγματα ενός μεγάλου
Σπαρτιάτη και πολιτικού του 6ου π.Χ. αιώνα, του Χίλωνα, ήταν το μηδέν άγαν και το ότι ο
Ζευς ταπεινώνει τα υψηλά και υψώνει τα ταπεινά. Την κατ’ εξοχήν σπαρτιατική αυτή
αντίληψη του μέτρου και της τιμωρίας υπέρβασής του, προβεβλημένη στη θεία σφαίρα ως
Νέμεση, ασπάστηκαν όλοι οι Έλληνες. Χαρακτηριστικό είναι το ρίζωμα της λατρείας της
Νέμεσης στο Μαραθώνα της Αττικής, της αντίπαλης, της Σπάρτης, όπου απέδιδαν στη θέα
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την ήττα των Περσών ως τιμωρία της ύβρεως, δηλαδή της αλαζονείας τους. Τη διείσδυση
του σπαρτιατικού μύθου της Ελένης στην ιστορική συνείδηση όλων των αρχαίων Ελλήνων,
δείχνει άλλωστε ο κεντρικός της ρόλος στην κοινή περιπέτεια του Τρωικού Πολέμου.
» Κοιτάξτε πόσο οι Αρχαίοι υπαινίσσονταν πάντα την αρχή από το αυγό. Το αγγείο αυτό στο
οποίο εμφανίζεται ο Πάρις να απάγει την Ελένη, έχει σχήμα αυγού. Αλλά και οι αδερφοί της
Ελένης, οι Διόσκουροι, συμβόλισαν από νωρίς τον ανταγωνισμό και τη διεκδίκηση υπεροχής
της Σπάρτης απέναντι στην Αθήνα. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Θησέας είχε απαγάγει την
Ωραία Ελένη και την είχε κλείσει στο Φρούριο των Αφιδνών. Οι αδερφοί της όμως
εκστράτευσαν εναντίον της Αθήνας, κατέλαβαν τις Αφίδνες, εγκατέστησαν φιλικό τους
βασιλιά στην Αθήνα και γύρισαν μαζί με την Ελένη στη Σπάρτη. Εκεί όμως που με
πραγματικά στοιχεία φαίνεται καλύτερα το υψηλό επίπεδο της ζωής του συνόλου της
κοινωνίας της Σπάρτης, παρά την παραδεδομένη μονομερή εικόνα αφ’ ενός της σκληρής
αγωγής και της λιτής στρατιωτικής ζωής των πολιτών της και αφ’ ετέρου των καταπιεσμένων
ειλώτων, είναι ο τομέας του πολιτισμού και των έργων της τέχνης που μας κληροδότησε η
πόλη από την ιστορική διαδρομή κατά την αρχαιότητα. Ήδη από τον 8ο π.Χ., αιώνα, στην
αρχή της σπαρτιατικής ιστορίας, αγγεία που παράχθηκαν στην περιοχή, δείχνουν
τεχνοτροπία και ποιότητα συγγενή με ανάλογα προϊόντα των Κυκλάδων, γεγονός που δείχνει
ότι η Σπάρτη ήταν ανοιχτή και δραστήρια η ίδια στα προοδευτικά πολιτισμικά ρεύματα που
αναπτύσσονταν τότε με ωθήσεις από την Ανατολή. Στην πυξίδα μάλιστα της εικόνας δεξιά,
η παράσταση του κύκλιου χορού, δείχνει πόσο παλιά ήταν η αγάπη των Σπαρτιατών στη
Μουσική Αγωγή. Από την ίδια εποχή έχει σωθεί πλήθος έργο μικροπλαστικής, που
απεικονίζουν θεούς και ανθρώπους. Τους δεύτερους, με την προβεβλημένη σπαρτιατική
ιδιότητα του πολεμιστή αλλά και μ’ εκείνη του καλλιεργημένου μουσικού όπως βλέπετε
δεξιά, τον αυλητή.
»Λίγο αργότερα, τα ευρήματα από τον 7ο π.Χ. αιώνα στου Ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος,
δείχνουν ότι στη Σπάρτη παράγεται ένα πλήθος οστέινων και ελεφαντοστέινων έργων
υψηλής ποιότητας, τα οποία επίσης χαρακτηρίζονται από στενή συγγένεια με τα
καλλιτεχνικά ρεύματα της Ανατολής. Μερικά από τ’ αφιερώματα όπως το περίτεχνο χτένι
της εικόνας που βλέπετε δεξιά, μαρτυρούν περαιτέρω, ότι το καλλωπιστικό οπλοστάσιο
κάποιων τουλάχιστον γυναικών της Σπάρτης, περιελάμβανε ακριβά αντικείμενα. Ανάλογη
είναι και η μαρτυρία χάλκινων έργων της μικροτεχνίας από τον 6 ο αι., όπου μεταξύ άλλων
προβάλλεται η αλκή των Λακώνων ανδρών, η μεγαλύτερη στη Σπάρτη Ελευθερία των
γυναικών και η επίδοσή τους στην άσκηση του σώματος, βλέπετε τη Δρομέα αλλά και η
επιμελημένη εξυπηρέτηση της γυναικείας φιλαρέσκειας, όπως δείχνει ένας χάλκινος
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καθρέφτης από τον Ταϋγετο δεξιά, με λαβή που εικονίζει γυμνή γυναίκα που κρατεί τα στήθη
της. Άλλη μια συγγένεια με την Ανατολή με τα γνωστά αγαλμάτια της Αστάρτης που έχουν
αυτή τη στάση.
»Από τον 6ο π.Χ. αιώνα στη Σπάρτη, ασκήθηκε άλλωστε και η μεγάλη ανάγλυφη ή και
περίοπτη γλυπτική. Αν και η τεχνοτροπία της που αποδίδει τις μορφές επίπεδα και κυρίως με
το περίγραμμά τους, αποπνέει τη σπαρτιατική λιτότητα, στα γενικά τους χαρακτηριστικά
ακολουθούν την έκφραση της εποχής. Ιδιαίτερα επιμελημένη ήταν μια ιδιόμορφη κατηγορία
λακωνικών αναγλύφων, στην οποία αναφέρθηκε και ο κ. Θέμελης, τα οποία απεικονίζουν
ένθρονα ζεύγη, που συνοδεύονται από φίδι και συνδέονται με τη λατρεία ηρώων της
Σπάρτης, ειπώθηκε ήδη ότι τα ηρώα ήταν πάρα πολλά ή αφηρωισμένων νεκρών όπως του
Χίλωνος –βλέπετε την επιγραφή Χίλων επί τα λαιά (προς τ’ αριστερά), ενός των 7 σοφών της
αρχαιότητας.
» Όπως ανέφερα, στη Σπάρτη παράγονταν και περίοπτα πλαστικά έργα, αντίστοιχα με αυτά
που γνωρίζουμε από άλλες περιοχές της Ελλάδας αυτή την εποχή, όπως το καθήμενο άγαλμα
στ’ αριστερά της εικόνας, αλλά και πλαστικά έργα που κοσμούσαν αρχιτεκτονήματα, όπως
το μεγάλο ακρωτήριο στο μέσο της προβολής που κοσμούσε την κορυφή του αετώματος
στην πρόσοψη κάποιου ναού.
» Ως προς την Αρχιτεκτονική, ανέφερα ήδη το θρόνο του Αμυκλαίου Απόλλωνα, με το 14 μ.
ύψους ξοανόμορφο άγαλμα του Θεού, βλέπετε εδώ όπως το αναπαριστούν, που ήταν στημένο
πάνω στον τάφο του Υακίνθου, του όμορφου νέου από τις Αμύκλες, που ο Απόλλων σκότωσε
κατά λάθος. Στα μέσα του 6ου αι. ο γλύπτης και αρχιτέκτων Βαθυκλής, από τη Μαγνησία κι
αυτός της Μικράς Ασίας, ήρθε με συμπατριώτες του τεχνίτες στη Σπάρτη και περιέβαλλε το
υπερμέγεθες άγαλμα του Θεού μ’ ένα περίτεχνα διακοσμημένο αρχιτεκτονικό συγκρότημα
στοών, όπως βλέπετε εδώ, με στοιχεία ιωνικού ρυθμού, που έδινε την εντύπωση θρόνου.
Τόσο τα λίγα αρχιτεκτονικά μέρη που σώζονται και βλέπετε δεξιά από το μνημειώδες αυτό
κτίριο, όσο και ο συνδυασμένος πλούτος αρχιτεκτονικών και πλαστικών στοιχείων με τα
οποία η έρευνα αναπαριστά το θρόνο σύμφωνα με τις αρχαίες περιγραφές, μαζί με την
προέλευση του Βαθυκλή και του επιτελείου του από την Ιωνία, αναδεικνύουν και εδώ τις
πολιτισμικές σχέσεις και συγγένειες της αυστηρής Σπάρτης με την αβρή Ιωνία. Ανάλογες
σχέσεις αποκαλύπτει και η κεραμική παραγωγή της Σπάρτης. Οι λακωνικές κύλικες του 6 ου
αι. παραπέμπουν στις αντίστοιχες παραγωγές του νοτιοανατολικού Αιγαίου, ενώ οι
ανάγλυφοι πίθοι, παραπέμπουν στην αντίστοιχη παραγωγή των Κυκλάδων. Μια λακωνική
κύλικα, στη μέση κάτω, μας διέσωσε ένα ακόμη πιο σημαντικό μήνυμα για την ανοιχτή και
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δυναμική κοινωνία της Σπάρτης. Σ’ αυτήν απεικονίζεται ο βασιλιάς της Κυρήνης Αρκεσίλας,
να επιστατεί την εμπορία του συλφίου. Το σύλφιο ήταν ένα περιζήτητο προϊόν στην
αρχαιότητα και για την υγεία, το οποίο ήταν τόσο περιζήτητο, ώστε γύρω στον 5 ο αι.
εξαφανίστηκε από την αγορά, δεν υπήρχε πλέον. Η Κυρήνη, στην οποία βασίλευε ο
Αρκεσίλας, αποικίσθηκε από τη Θήρα, που και αυτή είχε αποικισθεί από τους
Λακεδαιμονίους, ήταν επομένως έμμεσα μια αποικία της Σπάρτης.
» Η Σπάρτη ίδρυσε άλλωστε και τον Τάρανδα, στη Νότια Ιταλία, στο τέλος του 8ου αι., στην
αρχή του 2ου εποικισμού. Οι υπερπόντιες επομένως εμπορικές σχέσεις δεν έλειπαν από τη
Λακωνία. Από τον 5ο π.Χ. αι., τα έργα της μικροτεχνίας που έχουν σωθεί, μας μεταφέρουν
τα ίδια μηνύματα. Στη Μεγάλη Κλασσική, η διττή έκφραση της σπαρτιατικής τεχνοτροπίας
συνεχίζεται στα μικρότερων απαιτήσεων έργα, όπως στην επιτύμβια στήλη στα δεξιά της
εικόνας, ενώ παράγονται και έργα εφάμιλλα της υψηλής παραγωγής της Ελλάδας, όπως στο
άγαλμα του οπλίτη αριστερά, που η ποιότητά του έχει κάνει την έρευνα ν’ αμφιβάλλει αν ο
δημιουργός του ήταν Λάκων. Όμως και στα ταπεινότερα έργα, εκφράζεται τώρα όπως και
στην υπόλοιπη Ελλάδα, το συναίσθημα. Εδώ, στο επιτύμβιο δεξιά η λύπη, που αποδίδεται
αριστοτεχνικά στο ανάγλυφο αυτό, με την κύρτωση του σώματος και τη στήριξη της κεφαλής
στο μέτωπο με κεκαμμένο και ακουμπισμένο στο μηρό το χέρι.
» Η πρώιμα ανεπτυγμένη πολιτισμικά όπως αποδεικνύεται, κοινωνία αυτή, δε μπορούσε
παρά να διαθέτει και σπουδαίους διανοητές. Ο Λυκούργος και ο Χίλων, στον οποίο ήδη
αναφερθήκαμε, σφράγισαν με τη σκέψη και τη σοφία τους το ιδιαίτερα επιτυχημένο και
ανθεκτικό όπως αποδείχθηκε, πολιτειακό σύστημα της Σπάρτης. Στη Σπάρτη διακρίθηκαν
στη Φιλοσοφία και γυναίκες. Γνωρίζουμε ότι από τις 7 επιφανέστερες Ελληνίδες
Πυθαγορείους φιλοσόφους, οι 5 μεταξύ των οποίων η Θεάδουσα και η Κρατησίκλεια, ήταν
Σπαρτιάτισσες. Υπήρχαν και ποιήτριες. Στον τομέα της Λογοτεχνίας και της Μουσικής, ο
ποιητής Τυρταίος συνέθεσε τον 7ο ήδη π.χ. αι. τις πολεμικές ελεγείες του, ενώ ένας άλλος
ποιητής και μουσικός, ο Τέρπανδρος, επινόησε νέα μουσικά όργανα και μουσικές κλίμακες
και συνέβαλλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της ελληνικής μουσικής, τον 7ο
π.Χ. αιώνα. Είναι χαρακτηριστικό για την ανθρώπινη πλευρά της αυστηρής Σπάρτης, ότι
ένας τρίτος ποιητής, ο Αλκμάν, του οποίου βλέπετε ένα πορτρέτο μεταγενέστερο εδώ, ο
οποίος έδρασε κι αυτός στη Σπάρτη τον 7ο αι., θεωρήθηκε εφευρέτης των ερωτικών
ποιημάτων.

Και είναι ακόμα χαρακτηριστικό για τις σχέσεις της Σπάρτης με την

προοδευτική Ανατολική Ελλάδα, ότι ο Τέρπανδρος ήταν Λέσβιος που εγκαταστάθηκε στη
Σπάρτη, ενώ για τους άλλους δυο προαναφερθέντες ποιητές, οι αρχαίες πληροφορίες ως προς
την καταγωγή τους διχάζονται ανάμεσα στην προέλευσή τους από την Ιωνία με
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μετανάστευση στη Σπάρτη και στην εντοπιότητά τους. Ο Τυρταίος, Λακεδαιμόνιος ή
Μιλήσιος που ήρθε στη Σπάρτη, ο Αλκμάν από τις Σάρδεις της Λυδίας ή από τη Μεσόα, μία
από τις κόμες της Σπάρτης.
» Πληροφορίες για θεατρική παραγωγή στη Σπάρτη δεν έχουμε, μολονότι θεατρική
παράδοση με την ευρύτερη έννοια, υπήρξε στην πόλη και μάλιστα από πολύ νωρίς. Θυμίζω
την κατασκευή του χορού που είδαμε στην αρχή αλλά και την πληροφορία του Ηροδότου
από τον 5ο π.Χ. αι., για την ύπαρξη θεάτρου στην πόλη, όπου ο βασιλιάς Δημάρατος έβλεπε
τις Γυμνοπαιδίες, που περιελάμβαναν και χορούς, οι οποίοι μάλιστα μαθαίνουμε ότι με τον
καιρό, απέκτησαν διονυσιακή, επομένως κοντά στη θεατρική, μορφή. Πάντως αν και η
μεγάλη εποχή και η ιδιαιτερότητα της Σπάρτης ουσιαστικά έληξαν όπως ακούσαμε μέσα
στον 4ο π.Χ. αιώνα, η πόλη εξακολούθησε να μετέχει ενεργά στην πολιτική και πολιτισμική
ζωή της Ελλάδας και να παράγει πολιτισμό. Σ’ αυτή τη φάση της αρχαίας Ιστορίας της
Σπάρτης, ανήκει το Μεγάλο Θέατρο το οποίο επιχειρείται τώρα ν’ ανακληθεί στη ζωή,
επιχείρηση για τη στήριξη της οποίας βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ. Ευχαριστώ».
Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο κ. Γιώργος Γιαξόγλου, Αρχιτέκτονας και τακτικό μέλος του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». O τίτλος της ομιλίας του: «Η Λακωνία, η Σπάρτη ένας διαρκής
μύθος. Γνωριμία με το διαχρονικό αρχιτεκτονικό της αποτύπωμα»
Γιώργος Γιαξόγλου:
«Καλησπέρα κι από μένα αγαπητοί φίλοι, επισκέπτες της Σπάρτης αλλά και ντόπιοι. Είχα
σημειώσει να πω κι "εντιμότατοι άρχοντες" αλλά δε βλέπω κανέναν, είναι προεκλογική
περίοδος. Πρώτα και κύρια θέλω να καλωσορίσω και εγώ µε την σειρά µου όλους τους
συμμετέχοντες στις εργασίες της 6ης Συνάντησης του Σωματείου "ΔΙΑΖΩΜΑ" µε τα
Εταιρικά του Μέλη. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και το Διάζωμα που αποφάσισε η 6η
Συνάντηση µε τα εταιρικά του μέλη να πραγματοποιηθεί στη Σπάρτη αλλά και για την
απόφασή του να χαρακτηρίσει το έτος 2019 "Έτος Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης". Για το λόγο
αυτό κι εμείς εδώ στη Σπάρτη, η Πνευματική Εστία Σπάρτης, το Νομικό Πρόσωπο
Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας και
ο Σύνδεσμος Φίλων του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης "Ο Γιτιάδας", συμμετέχοντας στις
δράσεις αυτές, οργανώσαμε αυτή την περίοδο την Έκθεση Χαρακτικών και Φωτογραφιών
του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης, μια έκθεση που θα επισκεφθείτε την Κυριακή και θα είναι
ανοιχτή και την επόμενη εβδομάδα, 7 με 9. Τέλος, ευχαριστίες πρέπει να αποδοθούν τόσο
στο δικό µας Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ που χρηματοδότησε το 2012 µέσω του
Διαζώματος τη σύνταξη της µμελέτης αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης µε το
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ποσό των 110.000 ευρώ, όσο και στο ίδρυμα JΜ ΚΑΡLΑΝ από τη µακρινή Νέα Yόρκη των
Η.Π.Α., που χρηματοδότησε, και πάλι µέσω του Διαζώματος, µε το ποσό των 100.000
δολαρίων για τις εργασίες αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου. Μετά την χρηματοδότηση
των ως άνω Ιδρυμάτων είναι φυσικό να περιμένουμε και την χρηματοδότηση των εργασιών
αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου και από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
αλλά και τον Δήμο αλλά και από την Περιφέρεια. Αναμένουμε.
»Σήμερα ακούσαμε επιφανείς Αρχαιολόγους να μας δίνουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για
τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Αρχαίας Σπάρτης. Στην αποψινή ομιλία
μου κατά βάση θ’ αναφερθώ στην εξέλιξη της νέας πόλης της Σπάρτης όπως αυτή
αποτυπώνεται μέσα από εξέλιξη της αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Όμως επειδή η νέα πόλη
επανιδρύθηκε το 1834, θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να κάνω μία σύντομη αναφορά στην όλη
ιστορία του οικισμού αυτού και της εγγύς περιοχής του ούτως ώστε να έχουμε στο μυαλό
μας μια συνολική εικόνα της όλης εξέλιξης.
»Κατά τη μυκηναϊκή εποχή η περιοχή της Σπάρτης γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη. Τα ομηρικά
έπη και ο μύθος του Μενέλαου και της Ωραίας Ελένης απηχούν αυτή την πραγματικότητα.
Σημαντικά μυκηναϊκά κέντρα εκτός από την Σπάρτη, υπήρξαν στις Αμύκλες, στο Βαφειό,
στην Πελλάνα, στα Μενελάϊα, και σχετικά πρόσφατα, σημαντικό ανακτορικό κέντρο
εντοπίστηκε στον Άγιο Βασίλειο του Ξηροκαμπίου. Περί τα μέσα του 10ου αιώνα π.Χ.
εγκαθίστανται στην περιοχή οι Δωριείς, αρχικά δίπλα στον Ευρώτα και αργότερα
επεκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή της σημερινής Σπάρτης, δημιουργώντας 4 οικισμούς:
την Πιτάνη, την Μεσόα, τις Λίμνες και την Κυνόσουρα. Το οικιστικό αυτό μοντέλο των
τεσσάρων οικισμών, οι οποίοι δεν συνιστούν ένα ενιαίο πολεοδομικό ιστό, κυριαρχεί μέχρι
τα Ελληνιστικά χρόνια. Ας σημειωθεί ότι η Σπάρτη διέθετε έναν επιπλέον οικισμό, τις
Αμύκλες, 4 χιλιόμετρα νοτιότερα.

Με το ιδιότυπο πολιτικό σύστημα (δύο βασιλείς -

Γερουσία - Απέλλα - Έφοροι), την άκαμπτα οροθετημένη κοινωνική οργάνωση (πολίτες περίοικοι - είλωτες) και τους αυστηρούς Θεσμούς - κοινή ανατροφή και σκληρή στρατιωτική
πειθαρχία - οι Σπαρτιάτες επιβάλλονται σταδιακά ως ηγέτες της Πελοποννήσου και
αποτελούν μία σημαντική δύναμη στον Ελληνικό χώρο από τον 9ο έως και τον 4ο αι. Από
την περίοδο αυτή υπάρχουν πολύ λίμα ίχνη κτισμάτων εξ αιτίας: Των καταστροφών από
φυσικά αίτια (σεισμοί κ.ά.), από ανθρώπινες επεμβάσεις (επιδρομές, δηώσεις αλλοφύλων
αλλά πολύ περισσότερο ομοφύλων και κατά τη γνώμη μου, από την εκτεταμένη χρήση
ωμοπλίνθων στις κατασκευές των ανωδομώντων κτιρίων. Γιατί τα περισσότερα που
βρίσκουμε είναι θεμέλια. Τον 4ο αιώνα π.Χ. παρατηρείται κάμψη της δύναμης της πόλης
και αργότερα, μετά το 146 π.Χ., ακολουθεί την τύχη όλης της Ελλάδας και υποτάσσεται με
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την σειρά της στους Ρωμαίους. Οι Ρωμαίοι, χάρη στη λαμπρή ιστορία της, της παραχωρούν
προνόμια και την περίοδο αυτή παρουσιάζεται σημαντική ανάπτυξη, γεγονός που
αποδεικνύεται και από τα αρχαιολογικά ευρήματα (επαύλεις, μεγάλα δημόσια κτίρια,
ψηφιδωτά κλπ).

Ψηφιδωτά, επαύλεις, το Αρχαίο Θέατρο, δρόμος ρωμαϊκός που είχε

ανασκαφεί με συστήματα αποχέτευσης, υδροδότησης κτλ. Ένα κομμάτι που έχει μείνει από
το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο που έφερνε νερό από τον Ευρώτα στη Σπάρτη, είναι στον Καραβά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη κατά τα τέλη της Ελληνιστικής εποχής η πόλη ενοποιείται
οικιστικά, αποκτά οργανωμένο πολεοδομικό σύστημα και περιτειχίζεται. Η περίοδος ακμής
συνεχίζεται μέχρι και τον 4ο αιώνα μ.Χ., οπόταν η πόλη υπέστη μεγάλες ζημιές από τον
καταστροφικό σεισμό του 375 μ.Χ., ακόμα μεγαλύτερες, όμως, από την επιδρομή των
Γότθων του Αλάριχου το 395 μ.Χ.. Επανοικήθηκε με το όνομα όμως Λακεδαιμονία και κατά
τους μέσους βυζαντινούς χρόνους η πόλη παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, όπως προκύπτει
και από τα ερείπια ευάριθμων ναών που έχουν εντοπιστεί. Όμως την περίοδο αυτή
εντοπίζονται και καταστροφές στα προϋπάρχοντα οικοδομήματα της πόλης των
προηγούμενων ιστορικών περιόδων. Είναι χαρακτηριστική η κατασκευή κτισμάτων πάνω
στις κερκίδες του αρχαίου θεάτρου. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους
Φράγκους το 1204 τελικά και η Λακεδαιμονία καταλαμβάνεται το 1207 από τον Γοδεφρείδο
Βιλλαρδουίνο. Η Λακεδαιμονία, ονομαζόμενη από τους Φράγκους Lα Cremonie, ακμάζει
αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Φραγκικής ηγεμονίας της Αχαΐας. Η
ακμή της πόλης συνεχίζεται μέχρι και τον 13ο αιώνα. Προκειμένου να προκαλέσει τον τρόμο
και συγχρόνως να προστατεύσει την αγαπημένη του πόλη, την Lα Cremonie (τη
Λακεδαιμονία), από την απειθάρχητη φυλή των Σλάβων Μηλιγγών, που ζούσαν στα
δυσπρόσιτα λαγκάδια του Ταϋγέτου, όπου ήδη είχαν εγκατασταθεί από τον 8° περίπου
αιώνα, ο Γουλιέλμος Βιλλαρδουίνος, αναγείρει το κάστρο του Μυστρά, στην κορυφή του
γειτονικού στη Σπάρτη λόφου, Μυζηθρά. Η κατασκευή του Κάστρου ολοκληρώθηκε το
1249. Το 1262 το κάστρο του Μυστρά περιέρχεται στην δικαιοδοσία του Βυζαντίου. Στην
ουσία όμως αποτελούσε ένα απόμερο φυλάκιο των Ελλήνων, ανάμεσα σε εδάφη που
ελέγχονταν από τους Φράγκους. Οι Φράγκοι εξακολουθούσαν να κατέχουν την πόλη της
Λακεδαιμονίας και οι Βιλλαρδουίνοι δεν είχαν καμιά πρόθεση να εγκαταλείψουν το παλάτι
που είχαν εκεί.

Επειδή οι Έλληνες και Ορθόδοξοι που ζούσαν στην Λακεδαιμονία,

αντιμετωπίζονταν από τους Φράγκους σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, άρχισαν να
φεύγουν από την πόλη, και να καταφεύγουν στον γειτονικό Μυστρά, και έτσι κάτω από το
Κάστρο άρχισε να δημιουργείται μία νέα πόλη. Και όπως αναφέρει ο Μελέτιος
Γαλανόπουλος ο Μυστράς εξεμηδένισε τη Σπάρτη και συν τω χρόνω αττερρόφησε αυτήν.
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Μετά και την εγκατάλειψη της Λακεδαιμονίας από τους Φράγκους φτάνει και το τέλος της
ιστορικής πόλης της Σπάρτης. Στις παρυφές της Λακεδαιμονίας, στη Μαγούλα και τους
παρακείμενους συνοικισμούς, θα παραμείνουν ελάχιστοι κάτοικοι, ασχολούμενοι κυρίως με
αγροτικές δραστηριότητες. Η ζωή στην κοιλάδα της Σπάρτης, για τους επόμενους επτά
σχεδόν αιώνες θα έχει για κέντρο τον Μυστρά. Στη διαφάνεια αυτή, εκτός από το χάρτη με
την καστροπολιτεία του Μυστρά, βλέπουμε και μια σειρά από τμήματα από κατασκευές της
κλασικής Σπάρτης που έχουν ενσωματωθεί σε κτίρια του Μυστρά. Το πιο χαρακτηριστικό
είναι η Αγία Τράπεζα στη Μαγούλα με κιονόκρανο μάλλον από το Αρχαίο Θέατρο. Με την
εδραίωση της Τουρκικής κυριαρχίας και στην περιοχή της Λακωνίας, μετά την παράδοση
του Μυστρά το 1460 από τον Δεσπότη Δημήτριο Παλαιολόγο στον Μωάμεθ τον Πορθητή,
ο Μυστράς εξακολουθεί να είναι το διοικητικό και οικιστικό κέντρο της περιοχής, ενώ
αρχίζει να αναπτύσσεται και ο εκτός των τειχών οικισμός του νέου Μυστρά, με την
κατασκευή κτιρίων τόσο Οθωμανών όσο και κυρίως Ελλήνων προυχόντων. Στα 1685 και
μέχρι το 1715 ο έλεγχος της περιοχής περιέρχεται στους Βενετούς και διοικητικά ανήκει στο
"Θέμα" του Μυστρά. Το ενδιαφέρον είναι ότι η αίγλη της βυζαντινής καστροπολιτείας αλλά
και της Σπάρτης, προσέλκυσε από νωρίς το διεθνές ενδιαφέρον. Από τον 17ο αιώνα, πολλοί
περιηγητές επισκέφθηκαν την περιοχή καταγράφοντας ο καθένας με τον δικό του τρόπο όσα
συνάντησε και όσα είδε και φυσικά ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα χαρακτικά που συνοδεύουν
τις αφηγήσεις τους. Όλοι σχεδόν οι περιηγητές εκτός από τον Μυστρά επισκέπτονται και την
περιοχή της Αρχαίας Σπάρτης και στα έργα τους κυρίαρχη θέση έχει το αρχαίο θέατρο.
»Και φτάνουμε στο 1834 όπου πραγματοποιείται η ανίδρυση της Σπάρτης. Η απελευθέρωση
της Ελλάδας από τους Τούρκους, στα 1828, βρήκε την περιοχή της Σπάρτης να είναι ένας
απέραντος ελαιώνας. Από την αρχαία πόλη ότι είχε απομείνει από τις επιδρομές αλλοφύλων
και ομοφύλων ήταν πια βαθιά θαμμένο στη γη. Οι κάτοικοι της άλλοτε κραταιάς Σπάρτης
των Κλασσικών χρόνων, της Λακεδαιμονίας των Βυζαντινών, της "La Cremmonie" των
Βιλλαρδουίνων είχαν από το 1300 περίπου μετοικήσει στον γειτονικό οχυρό και ασφαλή
Μυστρά, παίρνοντας μαζί τους εκτός από τα υπάρχοντά τους και τα μάρμαρα της. Εκεί στην
γύρω περιοχή είχαν απομείνει, διάσπαρτα μέσα στον κάμπο λίγοι αγρότες, που κατοικούσαν
στην Μαγούλα, στου Τσούνη, τον Κλαδά, τα Αφυσού, το Αλάμπεη, την Καλογωνιά, το
Τσάσι, την Ριβιώτισσα. Η μακραίωνη όμως, αλλά και ένδοξη ιστορία της Σπάρτης σε
συνδυασμό με τα ιδεολογικά ρεύματα του ρομαντισμού και του νεοκλασικισμού που
επικρατούσαν εκείνη την περίοδο, οδήγησαν τον bβασιλιά Όθωνα στην απόφαση της
ανίδρυσης της πόλης της Σπάρτης και στα 1834 υπογράφει το σχετικό διάταγμα.

Η

επανίδρυση της Σπάρτης δεν ήταν μία μεμονωμένη πράξη συναισθηματικής έκρηξης του
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Όθωνα. Ήταν ενταγμένη σε μια γενικότερη προσπάθεια διαμόρφωσης και της κατάλληλης
πολεοδομικής υποδομής, προκειμένου να καλυφθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές του νέου
ελληνικού κράτους. Μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από τους χρόνους του Καποδίστρια.
Η ανίδρυση πόλεων που είχαν αναπτυχθεί κατά την αρχαιότητα (Κόρινθος, Ερέτρια, Σπάρτη
κτλ.) είχε σαν στόχο και την σύνδεση του νέου ελληνικού κράτους με την αρχαιότητα. Μέσα
στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της νέας πόλης, που τοποθετήθηκε νότια
της ακρόπολης της Αρχαίας Λακεδαιμονίας. Έφτανε περίπου μέχρι Θερμοπυλών το αρχικό
σχέδιο πόλης. Το σχέδιο εκπονήθηκε, με βάση τις αρχές του Ιπποδάμειου συστήματος, από
τον Βαυαρό Γεωμέτρη Fr. Stauffert, σε τοπογραφική αποτύπωση του Λοχαγού του
Μηχανικού Jochmus και κάλυπτε έκταση 1.000 στρεμμάτων περίπου. Αξίζει να σημειωθεί
ότι ο Stauffert δεν έλαβε καθόλου υπόψη του τον πολεοδομικό ιστό της παλιάς πόλης, δηλαδή
της ρωμαϊκής, πολεοδομικό ιστό που ήταν και τότε αλλά και τώρα εμφανής από υπάρχοντες
δρόμους, όπως φαίνεται στο διπλανό χάρτη.
Αυτοί οι δρόμοι είναι οι δρόμοι της παλαιάς πόλης, της ρωμαϊκής πόλης. Το ενδιαφέρον
είναι, γιατί είναι λιγάκι στριμμένο σε σχέση με το βορρά, ότι ίδιος προσανατολισμός έχει
εντοπισθεί και στα ευρήματα του Αγίου Βασιλείου στο Χρυσοκάμπι. Ο Stauffert, εκτός τις
λεωφόρους, τους φαρδείς δρόμους, τους κοινόχρηστους χώρους προέβλεπε και την
χωροθέτηση δημοσίων κτιρίων όπως: Στο λόφο της Ευαγγελίστριας, τριών κτιρίων
Διοίκησης στην βορεινή πλευρά του, με πρόσωπο προς την οδό Λυκούργου και του
Καθεδρικού Ναού της πόλης στην κορυφή του λόφου. Από αυτά τα τρία κτίρια
κατασκευάστηκε μόνο το ένα όπως θα δούμε στη συνέχεια. Στην κεντρική πλατεία της
Σπάρτης, που αρχικά ήταν ενοποιημένη με τον σημερινό Κήπο του Αρχαιολογικού
Μουσείου. Εδώ είναι σήμερα το Δημαρχείο, αυτή είναι η πλατεία, το Μουσείο, η
Παλαιολόγου επάνω, η Παλαιολόγου κάτω, αυτοί οι δυο κοινόχρηστοι χώροι ήταν
ενοποιημένοι με το αρχικό σχέδιο του Stauffert. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε γίνει και
πρόβλεψη και μίας οιωνοί βιοτεχνικής ζώνης, με την χωροθέτηση της χρήσης "βαφεία" σε
ένα οικοδομικό τετράγωνο στο βορειοδυτικό άκρο του σχεδίου πόλης, εκεί όπου και πριν
μερικά χρόνια υπήρχαν ακόμα τα παλιά εργοστάσια επεξεργασίας μεταξιού και
βυρσοδεψεία. Το 1898 έγινε μία επέκταση της πόλης, περιμετρικά του αρχικού σχεδίου, που
φαίνεται με την μπλε σκίαση (εικόνα powerpont). Οι περιοχές προς βορρά του αρχικού
σχεδίου πόλης που περιήλθαν στην επέκταση αυτή, δημιούργησαν έναν ασφυκτικό κλοιό
γύρω από την Ακρόπολη της Αρχαίας Σπάρτης. Επίσης οι περιοχές αυτές ταυτίζονται
απόλυτα με τη Σπάρτη της ρωμαϊκής περιόδου, όπως φάνηκε από το πλήθος των ευρημάτων
που ήρθαν στο φως με τις σωστικές ανασκαφές κυρίως. Παρ' όλο που υποτίθεται ότι η
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επέκταση αυτή έγινε για να καλύψει τις οικιστικές ανάγκες της περιόδου εκείνης, η
ανοικοδόμηση των περιοχών της επέκτασης αυτής άρχισε μόλις το 1960.
»Να δούμε τώρα στα έτη ανάμεσα 1834 και 1860, τα πρώτα κτίρια. Η μετεγκατάσταση των
Δημοσίων Αρχών από τον Μυστρά, μέχρι τότε πρωτεύουσας της Λακωνίας, στην νέα πόλη
της Σπάρτης έγινε το 1837 οπότε και είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτιρίου του
Διοικητηρίου, γύρω από το οποίο είχαν αρχίσει να αναγείρονται και τα πρώτα κτίρια της νέας
πόλης. Το κτίριο του Διοικητηρίου αποτελεί ένα σημαντικό ιστορικό κτίριο, τόσο γιατί είναι
από τα λίγα οθωνικά κτίρια που σώζονται στην Ελλάδα όσο και γιατί είναι το Αρχαιότερο
Δημόσιο Κτίριο της Σπάρτης αλλά και από τα αρχαιότερα της Ελλάδας. Περί το 1900, το
κτίριο άλλαξε χρήση μιας και σε αυτό εγκαταστάθηκαν οι Δικαστικές Υπηρεσίες. Αρχικά το
κτίριο ήταν αρμολογημένο, όπως σαφώς προκύπτει από τα ίχνη που εμφανίζονται μετά την
καθαίρεση των επιχρισμάτων στα πλαίσια των κουφωμάτων. Tα νεοκλασικά τυπολογικά
στοιχεία προστέθηκαν περί τα τέλη του 19ου αιώνα, δραστηριότητα που έχουμε εντοπίσει
και σε άλλα κτίρια και της Σπάρτης και του Μυστρά. Περί το 1930 έγιναν σημαντικές
παρεμβάσεις στο κτίριο, με την προσθήκη τμήματος ορόφου στην νότια πλευρά και την
αλλαγή της εισόδου από βορρά, που ήταν αρχικά, στην νότια πλευρά. Τα κτίρια των
κατοικιών της πρώτης αυτής περιόδου ήταν απλά, επηρεασμένα περισσότερο από τη λαϊκή
αρχιτεκτονική και την τυπολογία που είχε αναπτυχθεί στο Μυστρά και ελάχιστα από τα
νεοκλασικά πρότυπα. Χαρακτηριστικό δείγμα της περιόδου αυτής αποτελεί η οικία
Τζιβανόγλου. Το κτίριο αυτό είχε χτιστεί περί το 1835, από τον τότε επίσκοπο Δανιήλ και
εκεί στεγάστηκε το πρώτον, η Επισκοπή Σπάρτης. Στην οικογένεια Τζιβανόγλου περιήλθε
από αγορά, στις αρχές του 20ου αι. Δυστυχώς το κτίριο αυτό έχει σχετικά πρόσφατα
κατεδαφιστεί. Να παρατηρήσουμε ότι εκτός από τη σημασία που είχε λόγω της αρχικής του
χρήσης, το κτίριο αυτό είχε και μια επιπρόσθετη αξία αποτελώντας ένα ιστορικό τοπόσημο
συνδεδεμένο με την πρόσφατη ιστορία της πόλης μας, μιας και ήταν η κατοικία των 4
αδερφών Τζιβανόγλου που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα το Νοέμβριο του
’44 στο Μονοδένδρι. Παρακάτω βλέπουμε μια σειρά από κτίρια κατοικιών της Σπάρτης που
είχε ανεγερθεί το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, την οθωνική περίοδο. Το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό των κτισμάτων αυτών είναι ότι τα κουφώματα είναι τοποθετημένα στην έξω
παρειά των τοίχων. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εκείνης της περιόδου, έτσι
χτίζονταν και στο Μυστρά. Δεν έχουν ακόμη τα περίπλοκα και επιτηδευμένα κυμάτια των
μεταγενέστερων κτιρίων, που εκτιμώ ότι απετέλεσαν μεταγενέστερες προσθήκες. Στους
εξώστες τα φουρούσια είναι μεταλλικά και σε αρκετά από αυτά υπάρχει το χαγιάτι (ανοικτό
ή κλειστό) αυτών που λέμε, των λαγκαδιανών, παραδοσιακών κτισμάτων. Φτάνουμε στο το
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1860 στη δημιουργία του εμπορικού κέντρου. Περί το 1860 εγκρίνεται το σχέδιο κατασκευής
του εμπορικού κέντρου της Σπάρτης γύρω από την κεντρική πλατεία της πόλης και αρχίζει η
ανέγερση των καταστημάτων. Με την τροποποίηση αυτή του σχεδίου πόλης, διασπάται το
ενιαίο των κεντρικού κοινόχρηστου χώρου με την δημιουργία δύο επί μέρους χώρους, της
κεντρικής πλατείας και του κήπου του Μουσείου. Το αρχικό ήταν αυτό, έφτιαξαν ένα
οικοδομικό τετράγωνο, ένα δεύτερο, στενά είναι, λιγότερο από 20 μέτρα, και ενοποίησαν το
δρόμο. Η Παλαιολόγου διασπώταν από τον κεντρικό κοινόχρηστο χώρο. Η διάσπαση αυτή
γίνεται τόσο με την ενοποίηση των δύο τμημάτων της Παλαιολόγου, όσο και με την
δημιουργία δύο μικρών σε βάθος οικοδομικών τετραγώνων. Υποτίθεται η δημιουργία των
δύο αυτών οικοδομικών τετραγώνων έγινε προκειμένου από τα χρήματα που Θα
εισπραχθούν από την πώλησή τους να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των δημοσίων κτιρίων
της πόλης. Με την τροποποίηση, που αναφέρθηκε προηγούμενα, προβλεπόταν, πέραν των
ρυθμίσεων του ρυμοτομικού σχεδίου και ειδικός κανονισμός και προδιαγραφές που
αφορούσαν την κατασκευή των κτιρίων, με βάση τον οποίο τα κτίρια την βορεινή και νότια
πλευρά της σημερινής κεντρικής πλατείας θα είναι μονώροφα με δίρριχτη στέγη και με την
στοά να διαμορφώνεται με τοξοστοιχίες. Στην παραπάνω φωτογραφία του 1865 του Ρaul De
Granges βλέπουμε καταστήματα που έχουν ήδη ανεγερθεί με βάση τον κανονισμό αυτόν.
Επίσης μπορούμε να δούμε και τα καταστήματα που είχαν αρχίσει να κατασκευάζονται σ’
αυτά τα καινούργια οικοδομικά τετράγωνα. Χαρακτηριστικό των καταστημάτων αυτών,
είναι οι δίρριχτες στέγες και η τοξοστοιχία με της ημικυκλικές καμάρες που διαμόρφωναν
τις στοές περιμετρικά της πλατείας. Τα περισσότερα από αυτά προβλέπονταν ισόγεια,
υπήρχαν όμως και διώροφα ή ημιδιώροφα που στον όροφο ή στο μεσόροφο βρισκόταν ή η
κατοικία του ιδιοκτήτη ή το εργαστήριό του. Τα διώροφα κτίρια που υπάρχουν και σήμερα,
είναι μεταγενέστερες κατασκευές που έγιναν περί τα τέλη του 19ου αιώνα, μετατρέποντας τα
ισόγεια σε διώροφα. Το ευτυχές ήταν ότι σε αυτή την περίπτωση είχε τεθεί η τοξοστοιχία της
στοάς.
»1870: Φτάνει και στη Σπάρτη ο νεοκλασικισμός. Το 1874 άρχισε να οικοδομείται με σχέδια
του αρχιτέκτονα Κατσαρού το Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης που ήταν το πρώτο
επαρχιακό Μουσείο της Ελλάδας που σχεδιάστηκε και χτίστηκε εξαρχής για το σκοπό αυτό.
Χτίστηκε στην ανατολική πλευρά της αρχικά ενιαίας πλατείας, η κατασκευή του
ολοκληρώθηκε το 1876 και αρχικά δέχθηκε τη συλλογή τω 288 αρχαίων αντικειμένων που
είχε συγκεντρώσει από το 1872 ο Έφορος Αρχαιοτήτων Παναγιώτης Σταματάκης. Η επάνω
φωτογραφία είναι η όψη του αρχικού κτιρίου και η κάτω φωτογραφία είναι μετά από τις
προσθήκες. Και στο σχέδιο αριστερά είναι η διαμόρφωση του κήπου του Μουσείου που
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σχεδόν είχε υλοποιηθεί έτσι όπως το δείχνει. Το 1890 εγκαινιάζεται ο μητροπολιτικός ναός
που χτίστηκε κατά τα πρότυπα της Μητρόπολης των Αθηνών, δηλαδή νεοκλασικού ρυθμού.
Δυστυχώς, οι μεταγενέστερες επεμβάσεις και κυρίως του υπερυψωμένου αρτιφισιέλ,
αλλοίωσε την αρχική του μορφή. Πληροφοριακά, θα πρέπει ν’ αναφέρουμε εδώ, ότι περί το
1906 συντάχθηκαν από το γνωστό αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχο προσχέδια για την
κατασκευή Επισκοπείου Σπάρτης στο χώρο που βρίσκεται και σήμερα το Επισκοπείο, σχέδια
όμως που εν τέλει δεν εφαρμόστηκαν. Το 1909 εγκαινιάζεται το Δημαρχείο της Σπάρτης που
δεσπόζει στην κεντρική πλατεία, έργο του αρχιτέκτονα Γεωργίου Κατσαρού και αποτελεί το
επιβλητικότερο νεοκλασικό κτίριο της πόλης. Αρχικά η είσοδος του Δημαρχείου ήταν από
ανατολάς, από το υπάρχον πρόστεγο και η προσπέλαση προς τον όροφο γινόταν εσωτερικά
με επιβλητική σκάλα με τρία σκέλη. Περί το 1925, με τη δημιουργία της Εμπορικής Λέσχης,
ανεξαρτητοποιήθηκαν τα δύο επίπεδα και για το λόγο αυτό καταργήθηκε η εσωτερική σκάλα
και κατασκευάστηκαν δυο εξωτερικές σκάλες στη δική του πλευρά. Εκατέρωθεν του κτιρίου
είχαν ανεγερθεί δυο διώροφα κτίρια που χρησιμοποιούνταν για καταστήματα και γραφεία
και τα οποία κατεδαφίστηκαν τη δεκαετία του 1930. Η Κουμαντάρειος Πινακοθήκη
αποτελούσε την οικία Βαλασάκη. Το κτίριο αυτό χτίστηκε εξαρχής, είναι διώροφο με
υπόγειο και αποπερατώθηκε περί το 1909. Χαρακτηριστικά στοιχεία του κτιρίου αυτού
αποτελούν η σε εσοχή είσοδος και βεράντα καθώς και η επικάλυψή του με δώμα
κατασκευασμένο

με

σιδηροδοκούς

από

συμπαγή

τούβλα

και

σκυρόδεμα

και

μαλτεζόπλακες. Το κτίριο αυτό προκειμένου να προσαρμοστεί στην νέα του χρήση – της
Πινακοθήκης - επισκευάστηκε περί το 1980. Υπάρχει κι ένα φυλλάδιο σήμερα στον όροφο
φιλοξενείται μια μόνιμη Έκθεση της νεοελληνικής ζωγραφικής. Η οικία Λιναρδάκη επί της
οδού Ανανίου, επιβλητικό κτίριο, με ενδιαφέρουσα κάτοψη έχει πολλά κοινά μορφολογικά
χαρακτηριστικά με αυτά του Δημαρχείου. Η οικία Λιναρδάκη στην διασταύρωση των οδών
Παλαιολόγου και Όθωνος Αμαλίας, από τα ελάχιστα τριώροφα κτίρια που σώζονται στην
Σπάρτη. Η οικία Λιούνη στην διασταύρωση των οδών Ευαγγελιστρίας και Αγησιλάου όπου
σήμερα στεγάζεται η ΕΦΑΛΑΚ. Το κτίριο αυτό απαλλοτριώθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο,
επισκευάστηκε, ήταν η έδρα της Ε' Ε.Φ.Α., σήμερα της ΕΦ.Α.ΛΑΚ.. Η οικία Φικιώρη,
διασώθηκε, έγινε κάποια στιγμή και μια προσθήκη, ένα καινούργιο κτίριο στο πίσω μέρος,
λιτό ούτως ώστε ν’ αναδεικνύει το διατηρητέο νεοκλασικό. Η οικία Ματάλα, στην
διασταύρωση των οδών Λυκούργου και Λεωνίδου, όπου σήμερα στεγάζεται η Στρατιωτική
Λέσχη. Στο κτίριο αυτό είναι χαρακτηριστική η διαμόρφωση του ισογείου του οποίου η όψη
έχει διαμορφωθεί με μαρμάρινους δόμους με κυρίαρχο στοιχείο τα τοξωτά ανοίγματα του
ισογείου του. Λέγεται ότι τα μάρμαρα αυτά είναι από το Αρχαίο Θέατρο της Σπάρτης. Άλλο
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ένα κτίριο το οποίο έχει διασωθεί, η οικία Κυριαζόπουλου όπου ήταν η Αγροτική Τράπεζα,
η Τράπεζα Πειραιώς σήμερα. επισκευάσθηκε, αναδείχθηκε και στο πίσω μέρος έχει γίνει και
μια προσθήκη, λιτή και αυτή ούτως ώστε ν’ αναδεικνύεται το μπροστινό κτίριο.

Η

Επαγγελματική Σχολή της Σπάρτης, χτίστηκε περί το 1911 με δαπάνες του Ιωάννη και της
Αικατερίνης Γρηγορίου. Το κτίριο αυτό δεν υπάρχει σήμερα, γκρεμίστηκε την περίοδο της
χούντας για ν’ ανεγερθεί στη θέση του το κτιριακό συγκρότημα του 2ου Λυκείου.
»Να δούμε τώρα πολύ γρήγορα και μια σειρά από άλλα νεοκλασικά κτίρια της πόλης μας,
που εξακολουθούν να υπάρχουν μεν και σήμερα, δυστυχώς όμως δε βρίσκονται όλα σε καλή
κατάσταση. Οι φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο της ομάδας μας, που στο πλαίσιο
της Ε.Π.Α. 1981-1984 και στα πλαίσια της οικονομικής μελέτης, είχε καταγράψει τα
παραδοσιακά κτίσματα της Σπάρτης με την ευθύνη του Αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου
Μυλωνά, Καθηγητή του Ε.Μ.Π.. Αυτό είναι από ένα κτίριο που έχει περιέλθει στην
ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού, είχαν ξεκινήσει να το επισκευάζουν, δεν έχει
ολοκληρωθεί. Αυτό ήταν ένα κτίριο του 1925 που επισκευάστηκε και αναδείχθηκε. Αυτή
είναι η οικία του παλαιού Δημάρχου του μεσοπολέμου, του Γκορτσολόγου, η οποία
δυστυχώς έχει εγκαταλειφθεί. Αυτό το κτίριο αγοράστηκε από την Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Λακωνίας, τώρα έχει περιέλθει στην Περιφέρεια και η στέγη του έχει πέσει.
Εδώ είναι δυο ξενοδοχεία, το Μενελάειο το οποίο το έχουν επισκευάσει και αναδείξει και το
παλιό ξενοδοχείο Πανελλήνιον, το οποίο έχει αλλάξει μεν χρήση αλλά έχει επισκευασθεί κι
έχει διασωθεί. Φυσικά την περίοδο αυτή δεν έχτιζαν όλοι κτίρια σαν κι αυτά που είδαμε,
διώροφα νεοκλασικά κτλ. Οι εργάτες στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες μετάξης: Η οικονομία
της Σπάρτης μέχρι το ’40 στηριζόταν κατά βάση στην επεξεργασία της μετάξης, μια
δραστηριότητα που υπήρχε από την εποχή του Βυζαντίου και υπήρξε ανάπτυξη και για την
περίοδο της τουρκοκρατίας. Οι υπάλληλοι στα μαγαζιά κτλ., κατοικούσαν σε απλά ισόγεια
ή χαμηλά διώροφα κτίρια. Είναι μερικά από αυτά χαρακτηριστικά, κάποιο ενδιαφέρον έχει
αυτό που έχει πέσει λιγάκι, που είναι χτισμένο με πλίθρες. Κτίρια με πλίθρες υπήρχαν αρκετά
στη Σπάρτη και μάλιστα όχι μόνο έτσι χαμηλά αλλά και διώροφα. Και φτάνουμε στην
περίοδο του μεσοπολέμου. Βλέπουμε δυο σχέδια, αριστερά είναι ο ναός του Αγίου Νίκωνα,
στο Μουσείο απέναντι, που ανεγέρθηκε με βάση σχέδια του Αναστασίου Ορλάνδου, η
μελέτη έγινε το 1930 περίπου, τα εγκαίνια του ναού το 1954. Δίπλα, είναι ένα σχέδιο που
είχε συνταχθεί από τον αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχο που είχε κάνει και το σχέδιο για τα
γραφεία της Επισκοπής, το οποίο δεν εφαρμόστηκε. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα
πρόταση. Μετά το 1930 αρχίζουν να εμφανίζονται στη Σπάρτη κτίρια με μορφολογικά
στοιχεία και τυπολογικά στοιχεία του τότε μοντέρνου κύματος Μπάουχαουζ, Αρτ Ντεκό και
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άλλα κτίρια με εμφανή επιμελημένη λιθοδομή. Έχει ενδιαφέρον, αυτό είναι το συγκρότημα
του Γυμνασίου Αρένων, έργο του Κούλη Παναγιωτάκου, είναι ο αρχιτέκτονας που έχει κάνει
και τη μελέτη της μπλε πολυκατοικίας στα Εξάρχεια. Και πάνω είναι το Δημοτικό Σχολείο.
Αυτά είναι χαρακτηριστικά δείγματα Μπάουχαους. Από την τυπολογία αυτή είχαν
επηρεαστεί και απλά κτίρια κατοικιών. Όπως και αυτό είναι επηρεασμένο από το
Μπάουχάουζ, με στοιχεία αρτ ντεκό. Επίσης είχαμε και κάποια άλλα κτίρια εκείνης της
περιόδου, με εμφανή επιμελημένη λιθοδομή, κτισμένα κυρίως από τεχνίτες, τους
Τσουβαλαίους, που είχαν έρθει από την Πυρσόγιαννη της Ηπείρου. Αν περπατήσετε στην
Παλαιολόγου θα δείτε, ευτυχώς έχουν παραμείνει.
»1950 ως σήμερα, η σύγχρονη αρχιτεκτονική έκφραση. Οικία Ζενέτου, υπάρχει ακόμα.
Κτίριο με μελέτη σχεδιασμένη από τον Τάκη Ζενέτο, κτίριο του 1955. Ακόμη και σήμερα
είναι πρωτοποριακό. Επίσης εκείνη την περίοδο, αρχίζουν οι αρχιτέκτονες να δείχνουν το
μπετόν, να το κάνουν εμφανές. Εδώ φαίνεται ο σκελετός σε μια προσπάθεια σύζευξης
παραδοσιακών στοιχείων και μοντέρνων, όπως και το XENIA της Σπάρτης. Δεν είναι μελέτη
του Άρη Κωνσταντινίδη, αλλά ο άλλος Κωνσταντινίδης ήταν Διευθυντής στην Τεχνική
Υπηρεσία εκείνη την περίοδο. Το κτίριο αυτό εκτιμούμε ότι σώζεται γιατί είναι σ’ εξέλιξη η
ανάθεση σε εργολάβο και απλώς διαδικαστικά. Αυτό είναι ένα ξενοδοχείο σχεδιασμένο από
τους αδερφούς Μελετόπουλου που είναι με σαφή στοιχεία εμφανούς σκυροδέματος. Κυρίως
μετά το 1990 αρχίζει η μαζική κατασκευή πολυκατοικιών. Παλιά νεοκλασικά κτίρια
γκρεμίζονται και τη θέση τους παίρνουν πολυώροφο κτίρια. Εδώ, γκρεμίζουν ένα
καταπληκτικό κτίριο που υπήρχε, Λυκούργου και Άγιδος. Εκτιμάται ότι από το 1984 μέχρι
το 2000 πρέπει να κατεδαφίστηκαν περί τα 50 νεοκλασικά κτίρια. Η κατεδάφιση, αλλά όχι η
εγκατάλειψη σταμάτησε περί το 2000 με την κήρυξη ικανού αριθμού παραδοσιακών
κτισμάτων ως διατηρητέων. Μετά το 2000, κάποια κτίρια χαρακτηριστικά της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής συντηρούνται και αναδεικνύονται. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως,
σας είχα αναφέρει για το κτίριο της ΕΦ.Α.ΛΑΚ.. Εδώ η οικία Ντίκα σήμερα, εδώ το 2ο
Δημοτικό Σχολείο το οποίο είχαν εγκαταλείψει τελείως, επισκευάστηκε με εσωτερική
θερμομόνωση κτλ.

Εδώ βλέπετε κάποιες περιπτώσεις πολυκατοικιών που είναι

συμπαθητικές. Παρ’ όλα αυτά η πόλη της Σπάρτης αρχίζει να χάνει την παλιά
προσωπικότητα και χρόνο με το χρόνο μετασχηματίζεται σε μια τυπική άχρωμη πόλη της
ελληνικής Περιφέρειας. Ακόμα και οι φοίνικες της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου χάνονται
και αυτοί. Ευτυχώς όμως, οι νεραντζιές και οι πορτοκαλιές παραμένουν ακόμα και σε λίγες
μέρες οι ανθοί τους θα σκορπίζουν και πάλι στην πόλη μας το ευωδιαστό άρωμά τους».
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Ο κ. Γιατξόγλου ευχαρίστησε το κοινό και ευχήθηκε μα καρποφορήσουν οι προσπάθειες έναρξης
των εργασιών του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης, καθώς και να ολοκληρωθεί η σ’ εξέλιξη διαδικασία
του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ίδρυση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης
στο χώρο του ΧΥΜΟΦΙΞ, όπου βρίσκεται το κτίριο που είχε σχεδιάσει ο αρχιτέκτονας Τάκης
Ζενέτος.
ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΗΜΕΡΑΣ

ΗΜΕΡΑ 2η
ΜΕΡΟΣ Β’: ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
«Το όραμα και το πανόραμα των Εταιρικών μας Μελών»
Την έναρξη των εργασιών τις δεύτερης ημέρας έκανε ο πρόεδρος του Διαζώματος, κ.
Σταύρος Μπένος. Ο κ. Μπένος έκανε μια αναδρομή στις κομβικές ιστορικές φάσεις της
πορείας του σωματείου, λέγοντας τα εξής:
Σταύρος Μπένος:
«Η διαδρομή μας: Ο πρώτος κύκλος που μας απασχόλησε πάρα πολύ, ήταν ένας κύκλος
παιδευτικός. Γιατί, το μεγαλύτερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη παθογένεια της χώρας μας είναι
ότι δεν συνεργαζόμαστε. Σας το λέω με πεποίθηση αυτό, είμαι 30 ολόκληρα χρόνια εντός
των τειχών της δημόσιας ζωής, διανύοντας όλη την πυραμίδα, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση
ως Δήμαρχος Καλαμάτας, μέχρι υπουργικούς θώκους, και φέρω μέσα μου, θα το έχετε
ακούσει κι άλλες φορές, αλλά θέλω να το επαναλάβω, δυο πολύ βαθιές πληγές. Η μία πληγή
είναι μια λεξούλα όλη κι όλη, η λέξη συνέργειες. Δε συνεργάζεται κανείς με κανέναν. Ο
καθένας, όπως είπα κι εχθές, χτίζει το δικό του ανάκτορο δήθεν, το οποίο στην ουσία είναι
μια φυλακή και δεν απλώνει το χέρι στο διπλανό του και αλληλοαναιρούνται ακόμα και
υπέροχες προσπάθειες που έχουν εκδηλωθεί σ’ αυτή τη χώρα ή δεν ευδοκιμούν. Το πιο
δραματικό όμως είναι, όχι οι συνέργειες ανάμεσα στους δημόσιους πυλώνες, αλλά ανάμεσα
στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Έχω κάνει πολλές φορές την αυτοκριτική μου, ο Ντίνος
Πλεμμένος θα θυμάται ότι είμαι κι εγώ από εκείνους που στα πρώτα μου βήματα είχα
ενοχοποιήσει κι εγώ την επιχειρηματικότητα. Ο κ. Πλεμμένος είναι η σημαντικότερη
παρουσία στα Μ.Μ.Ε. της πατρίδα μας. Ξεκινήσαμε μαζί, το πρώτο φύλλο της Ελευθερίας,
της υπέροχης εφημερίδας του, βγήκε τη ημέρα που ξεκίνησα κι εγώ τα πρώτα μου βήματα,
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μάλιστα του είχα δώσει και την πρώτη είδηση -ποιος θα είναι Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, ο μπαρμπα-Ντίνος, ο συγχωρεμένος ο Μακρόπουλος.
»Λοιπόν, είναι μια μεγάλη πληγή αυτή για τη χώρα, τείνει να την ξεπεράσει, δεν την έχει
ξεπεράσει για το τί σημαίνει πραγματικά χωρίς κόμπλεξ, χωρίς δεύτερες σκέψεις στο πίσω
μέρος του μυαλού μας να συνεργάζεται ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα.
»Η δεύτερη παθογένεια, είναι πιο ύπουλη γιατί δε φαίνεται. Την παθογένεια αυτή την
ονομάζουν ροπή στην εκτελεστότητα. Τί είναι αυτή η παθογένεια; Τα στελέχη τα πολιτικά και
τα διοικητικά της χώρας μας, ταυτίζουν δυο έννοιες που είναι επάλληλες.

Δεν είναι

ταυτόσημες. Είναι η υποδομές και η ανάπτυξη. Οι περισσότεροι Έλληνες πολιτικοί, θεωρούν
ότι όταν κάνουμε μια σπουδαία υποδομή, ένα δρόμο, ένα λιμάνι, ένα αεροδρόμιο, ένα κέντρο
υγείας, καθαρίσαμε. Δεν καθαρίσαμε. Αν αυτό το έργο δε μπει στη ζωή των ανθρώπων και
στην πραγματική οικονομία, πολλές φορές είναι και μεγάλο άχθος, άγος, πρόβλημα. Μήπως
σας έρχεται στο νου κανένα παράδειγμα; Ακούστε όμως, το πιο μεγάλο κακό που έχει γίνει
στη χώρα, είναι ότι έχουν επενδυθεί απίστευτοι πόροι, όχι τόσο χρηματικοί, ανθρώπινοι
πόροι, από τη σπουδαία οικογένεια, την ευρύτερη οικογένεια των αρχαιολόγων, τη σπουδαία
οικογένεια των αρχαιολόγων για την αποκατάσταση χιλιάδων μνημείων της πίστης και του
πολιτισμού. Σας καλώ να σκεφθείτε σε τί κατάσταση βρίσκονται αυτά τα μνημεία, ακόμα και
αυτά που έχουν υποδειγματικά αναστηλωθεί. Επειδή δεν έχουμε τη φιλοσοφία, την ένταξή
τους στη ζωή και στην οικονομία, παραδέρνουν στη μοναξιά τους. Εγώ το φαινόμενο αυτό
τ’ ονομάζω σύγχρονο αβδηριτισμό. Όπως οι αρχαίοι Αβδηρίτες είχαν μια υπέροχη κρήνη που
δεν είχε νερό για τους ανθρώπους. Τί να κάνω εγώ την περικαλλή κρήνη; Έτσι λοιπόν και τα
μνημεία δεν έχουν το νεράκι της ανθρώπινης θαλπωρής. Για να μπορέσουμε λοιπόν ν’
αναιρέσουμε αυτές τις δυο παθογένειες, φτιάξαμε το ΔΙΑΖΩΜΑ και ορίσαμε και χωρίσαμε
τη δουλειά μας σε δυο ιστορικούς κύκλους. Ο πρώτος κύκλος απαντούσε στο πρώτο
πρόβλημα, τις συνέργειες».
Αμέσως μετά ο κ. Μπένος αναφέρθηκε στην καταλυτική για την πορεία του Διαζώματος
συμβολή των σπουδαίων αρχαιολόγων κ.κ. Θέμελη και Λαμπρινουδάκη και εξήγησε το έργο
του Διαζώματος κατά την πρώτη ιστορική του φάση.
«Οι μέντορές μας είναι οι δύο σπουδαίοι αρχαιολόγοι που τους απολαύσατε χτες, που εγώ
τους θεωρώ κορυφαίους στον κόσμο, τον κ. Λαμπρινουδάκη και τον κ. Θέμελη. Είναι η
πυξίδα μας, ξέρουμε ότι βαδίζουμε σοβαρά, σωστά, χωρίς παρεκκλίσεις. Είναι δηλαδή για
μας μεγάλη ευλογία, πνευματική κυρίως ευλογία που τους έχουμε και πραγματικά μας
καθοδηγούν στα βήματά μας. Επιλέξαμε λοιπόν μια κατηγορία μνημείων, κατά τεκμήριο των
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πιο δημοφιλών, που είναι οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης. Ή, για να το πω απλά, τ’
αρχαία θέατρα. Και κάναμε μια άσκηση, η οποία δεν ήταν μια άσκηση management, που το
σεβόμαστε πάρα πολύ, αν και ακόμα ένα κομμάτι του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα αυτό το
πράγμα το βλέπει πολύ περιφρονητικά, αλλά ήταν και άσκηση πνευματική. Θα τη δούμε σε
μια κάρτα λοιπόν (powerpoint). Κοιτάξτε αυτή τη μαγική κάρτα που λέει «Με μια ματιά».
Βλέπετε την πλευρά την αριστερή, που είναι τα πέντε χρώματα. Τα πέντε χρώματα αυτά,
είναι οι πέντε φάσεις αποκατάστασης ενός μνημείου. Οποιουδήποτε μνημείου, όχι μόνο των
αρχαίων θεάτρων. Η πρώτη φάση, με το κίτρινο χρώμα, αφορά τις “γεωφυσικές έρευνες”,
για τις μαρτυρίες ότι υπάρχει μνημείο. Οι μαρτυρίες, όπως μ’ έχουν μάθει οι αρχαιολόγοι
μας, προέρχονται από τρεις πηγές: τις φιλολογικές πηγές, τις επιγραφές που βρίσκουμε στις
ανασκαφές και είναι και τους περιηγητές, όπως ο Μέγιστος ο Παυσανίας αλλά και νεότεροι
περιηγητές, στο 17ο, 18ο αιώνα που ήρθαν από χώρες της Ευρώπης. Με τις μαρτυρίες,
μπορούμε να θέσουμε μια τέτοια έρευνα, η οποία μας δείχνει τί κρύβεται κάτω από το έδαφος
και βοηθά πολύ το έργο των αρχαιολόγων. Η δεύτερη φάση είναι οι απαλλοτριώσεις. Είναι
το ελληνικό παράδοξο. Γιατί είναι πάρα πολλοί αρχαιολογικοί χώροι που ανήκουν σε ιδιώτες,
που είναι ατομικές ιδιοκτησίες. Η τρίτη φάση, είναι η κλασική φάση των ανασκαφών. Η
τέταρτη φάση είναι οι μελέτες αποκατάστασης και η πέμπτη φάση είναι οι εργασίες
αποκατάστασης. Επί χρόνια προσπαθούσαμε να οικοδομήσουμε το επιχειρησιακό μας
πρόγραμμα γιατί θέλαμε όταν βγούμε στο φως, να μην είμαστε μια διακήρυξη αγάπης ότι
αγαπάμε τα μνημεία. Το θέμα είναι πώς θα τα σώσουμε, να είμαστε χρήσιμοι.
»Προσέξτε τώρα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μόνο την πέμπτη φάση. Για να
προσεγγίσουμε τους πόρους, γιατί είναι μεγάλοι οι πόροι που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση,
πρέπει - να χρησιμοποιήσω μια λέξη των Μηχανικών - να

ωριμάσουμε, δηλαδή να

διανύσομε τις 4 πρώτες φάσεις. Τί κάναμε γι’ αυτό; Με δεδομένο ότι το ΔΙΑΖΩΜΑ δεν
παίρνει λεφτά από το κράτος ούτε μπαίνουμε σ’ ευρωπαϊκά προγράμματα. Κάναμε τρεις
καινούργιες πύλες χρηματοδότησης. Οι δυο από αυτές είναι από την Αμερική, τα εταιρικά
μέλη. Τα εταιρικά μέλη, το κοριτσάκι μου, η Κασσιανή που είναι εδώ, το διάστημα που
σπούδαζε στην Αμερική μου μίλησε για τα εταιρικά μέλη. Το άλλο είναι το crowdfunding.
Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α., Μπαράκ Ομπάμα, είχε πει το "θέλω λίγα από πολλούς κι όχι πολλά
από λίγους". Εμείς πώς το κάναμε αυτό William (Reynolds); Κάναμε "κουμπαράδες".
Δηλαδή ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς για κάθε θέατρο ξεχωριστά. Και λέγαμε στους
πολίτες όπου πήγαινα εγώ στις πόλεις και στα χωριά, πως "όπως ανάβετε ένα κεράκι στην
εκκλησία, πατέρα Λάζαρε, βάλτε κι ένα κεράκι στο θέατρο της καρδιάς σας". Δε μπορώ να σας
περιγράψω πόσο ωραία λειτούργησε αυτό το πράγμα. Αξιοποιώντας τώρα και τους θεσμούς

43

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

της πατρίδας μας, παράλληλα με αυτά που σας είπα, δηλαδή νόμος χορηγικός για τους
μεγάλους χορηγούς, ένας νόμος που ονομάζεται "προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμού",
τον είχα κάνει εγώ ως Υπουργός Πολιτισμού το ’96. Ήταν ένας νόμος σε αδράνεια, και τώρα
τον φέραμε στο προσκήνιο. Πρόκειται για σύναψη σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο και την
Περιφέρεια, την πόλη και την Περιφέρεια με το Υπουργείο Πολιτισμού και μπορούν και
εκείνοι να συμβάλλουν στην αποκατάσταση ενός μνημείου.
»Όλα αυτά μαζί λοιπόν, δημιούργησαν ένα πολυμετοχικό fund, όμορφο fund, μια ανθοδέσμη
χρηματοδοτική που συμμετείχαν απλοί πολίτες, τραπεζικό σύστημα, Ιδρύματα. Και τώρα για
εμάς, είναι πολύ συμβολικός θεσμός. Γιατί γνωριστήκαμε με ποιητικό τρόπο. Και για εμάς
η συνεργασία με το JK Kaplan σημαίνει πολλά γιατί είναι η πρώτη μας ευεργεσία από μια
μεγάλη χώρα και σημαίνει πάρα πολύ ότι είστε εδώ σήμερα, για να απολαύσουμε μαζί τους
καρπούς αυτής της κοινής μας προσπάθειας».
Ο κ. Μπένος προχώρησε την ομιλία του περιγράφοντας τα αποτελέσματα αυτής της
συνέργειας μεταξύ του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών.
«Θέλετε να δείτε το αποτέλεσμα; Ξέρετε τί βλέπετε στον πίνακα; 57 Αρχαία Θέατρα, 57
προγράμματα. Για να καταλάβετε τί σημαίνει αυτό, στα 200 χρόνια από την ίδρυση του
νεοελληνικού έθνους, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ασχοληθεί με 30 θέατρα όλα κι όλα.
Μέσα σε μια πενταετία έγινε όλο αυτό. Για να δείτε τη δύναμη που έχει η κοινωνία και οι
συνέργειες. Και προσέξτε, μη σας παραπλανεί το ότι στο κίτρινο χρώμα είναι λίγα, δεν
χρειάζονται παντού γεωφυσικές έρευνες, ή -στο μπλε - ότι είναι οι απαλλοτριώσεις λίγες. Δε
χρειάζονται παντού απαλλοτριώσεις. Στο καφέ όμως βλέπετε ότι σχεδόν είναι πλήρης ο
κατάλογος. Εκεί που βλέπετε τα κενά, που είναι οι ανασκαφές, είχαν γίνει οι ανασκαφές από
το παρελθόν. Το πιο εντυπωσιακό είναι η 4η στήλη με το πράσινο. 50 μελέτες, έχουν
παραδοθεί κι έχουν εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Και κοιτάξτε στην
5η στήλη, περίπου τα μισά είναι εργοτάξια. Περίπου τα μισά θέατρα, είναι ήδη εργοτάξια.
Βλέπετε από αυτή την πρώτη περίοδο που ήταν όχι μόνο επιχειρησιακή αλλά και παιδευτική,
γιατί όπου πήγαινα, είχα μαζί μου το Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τον Έφορο Αρχαιοτήτων
πρώτα απ’ όλα, τις τοπικές κοινωνίες και πιθανούς χορηγούς από εκεί για να δείξουμε ότι
είμαστε όλοι μαζί.
»Προσέξτε, δεν τα κατάφερα να το κάνω ως Υπουργός Πολιτισμού. Γιατί το κράτος,
δυστυχώς είναι ενοχοποιημένο στη συνείδηση των πολιτών. Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα πράγμα
που οι πολίτες το αισθάνονται πιο πολύ κοντά τους για να το προσεγγίσουν και άρα να του
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δώσουν τη δυνατότητα να γίνει καταλύτης αυτών των ωραίων συνεργειών. Αυτή λοιπόν είναι
η πρώτη φάση της δουλειάς μας.
»Αμέσως μετά, μπαίνουμε στη δεύτερη φάση. Αυτό που βλέπετε στον πίνακα τώρα είναι
πολύ συγκινητικό. Το 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βγάζει ένα ψήφισμα, το οποίο
ψήφισμα είναι το καταστατικό του Διαζώματος. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον
κορυφαίο θεσμό, το Ευρωκοινοβούλιο, θεσμό δημοκρατικό εννοώ, γιατί κι άλλοι θεσμοί
είναι σπουδαίοι, αλλά ο πιο δημοκρατικός είναι το Ευρωκοινοβούλιο και βγάζει ένα ψήφισμα
το οποίο είναι ταυτόσημο με το καταστατικό μας που εμείς το κάναμε το ’08. Με το
καταστατικό αυτό, ορίζεται το ’18, ως Έτος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και
προσέξτε τώρα, αρχές Ιουνίου λάβαμε μια επιστολή από τον Πρόεδρο του
Ευρωκοινοβουλίου Ταγιάνι που μας καλούν τιμητικά, το μόνο Σωματείο στην Ευρώπη, να
παρουσιάσουμε τη δουλειά μας γιατί θεωρούν ότι είναι πρότυπο για τις ευρωπαϊκές πολιτικές
των ολιστικών προγραμμάτων. Και μας ζητούν πολύ ευγενικά, να κάνουμε ένα βίντεο για
την εκδήλωσης, στην οποία ήταν όλοι οι θεσμοί: ο Τουσκ, ο Γιουνκέρ, ο Ταγιάνι, η
UNESCO, το κανάλι ARTE, σπουδαίοι διανοούμενοι, άνθρωποι του πολιτισμού, η Europa
Nostra. Κι εμείς είχαμε την τιμητική μας. Τώρα θα δείτε το βίντεο που έκανε ο Ευδόκιμος
Φρέγκογλου με τη Μαρία Σοφικίτου και τη φωνή χάρισε η αρχαιολόγος Εύη Παπαδοπούλου.
Υπ' όψιν τους άρεσε τόσο πολύ, που εκτόπισαν όλα τ’ άλλα βίντεο, έπαιζε μόνο το δικό μας,
επαναλαμβανόμενο, πριν αρχίσει η εκδήλωση. Θα καθίσεις Μαρία μου να το δούμε παρέα»
Ακολούθησε η Προβολή βίντεο
Ο πρόεδρος συνέχισε την ομιλία του με τη δεύτερη φάση πορείας του σωματείου.
«"Τα μνημεία στο κέντρο της ζωής" , ο δεύτερος κύκλος. Κοιτάξτε το χάρτη των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που βλέπετε με το κόκκινο χρώμα είναι ο πρώτος
πυλώνας του προγράμματος, είναι οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Θα πρέπει να σας
πω ότι ήμουν πνευματικά έτοιμος και εξοικειωμένος με τα ολιστικά προγράμματα. Ένα
τέτοιο πρόγραμμα εφήρμοσα ως νεαρούλης Δήμαρχος στην Καλαμάτα με τους σεισμούς με
τον ιδιοφυή πολεοδόμο που είχα, τον αείμνηστο Γρηγόρη Διαμαντόπουλο, ο οποίος εκεί τί
έκανε: Βρήκε από την Ευρώπη την περίφημη
χρηματοδότησης

για

την

προετοιμασία,

γραμμή 550,
των

που ήταν η γραμμή

Μεσογειακών

Ολοκληρωμένων

Προγραμμάτων. Άρα στους σεισμούς δεν κοίταζα μόνο τα κτίρια, κοίταζα ως κέντρο τον
πολίτη της Καλαμάτας και τις ανάγκες του: πολιτιστικές, κοινωνικές, ψυχολογικής στήριξης.
Την αγορά που έπρεπε ν’ αναζωογονηθεί κι ήταν ένα πλήρες ολιστικό πρόγραμμα. Αυτά τα
προγράμματα, φιλοδοξούν με κέντρο τα μνημεία, να συνδέσουν όλες τις δυνάμεις τις τοπικές
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και κυρίως την επιχειρηματικότητα. Και κυρίως στην επιχειρηματικότητα, τους δυο
μεγάλους πυλώνες, το κομμάτι το τουριστικό και το κομμάτι της αγροδιατροφής, όλα αυτά
να γίνουν ένα ενιαίο προϊόν. Και μας έχουν

δώσει τρεις σπουδαίους πυλώνες:

τις

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, που αναφέρονται σε μεγάλα γεωγραφικά σύνολα, τη
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη που είναι για τις πόλεις και τον τρίτο, ένα μικρό ζουζουνάκι, που
πάει να καλύψει τα κενά των δυο μεγάλων προγραμμάτων. Το Τ.Α.Π.ΤΟ.Κ., Τοπική
Ανάπτυξη

με Πρωτοβουλίες Τοπικών Κοινοτήτων. Είναι το παλιό LEADER και η

μετεξέλιξή του. Και υπάρχει κι ένα πρόγραμμα επιπλέον, τομεακό πρόγραμμα, λέμε τομεακό
γιατί η χώρα μας έχει 18 προγράμματα, τα 13 είναι τα λεγόμενα Π.Ε.Π., Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα, ένα για κάθε Περιφέρεια, σύνολο 13 και είναι και 5 Τομεακά,
που είναι στην κυβέρνηση. Είναι ένα για την επένδυση του κράτους, ένα για την
επιχειρηματικότητα, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, ένα για το Κοινωνικό Ταμείο, για
την ανεργία και τη φτώχεια, το Αγροτικό Ταμείο για τους αγρότες και υπάρχει ένα Ταμείο
για το περιβάλλον, που είναι μια παγκόσμια πολιτική για το περιβάλλον. Έχουμε αξιοποιήσει
λοιπόν και αυτό το Ταμείο που έχει προγράμματα που συνδέουν τα μνημεία της φύσης και
του πολιτισμού. Στο χάρτη αυτό βλέπετε ότι έχουμε επιλέξει απ’ όλη τη χώρα μας
προγράμματα για να δημιουργήσουμε μια όχι τόσο πολύ επιχειρησιακή κρίσιμη μάζα, αλλά
κυρίως να δημιουργήσουμε μια πνευματική μάζα. Γιατί, πιστέψτε με, σας το λέω με απόλυτη
πεποίθηση, στην πατρίδα μας αυτό που έλειπε δεν ήταν τόσο οι πόροι όσο η νοοτροπία. Πώς
αλλάζουμε δηλαδή νοοτροπία, πώς βλέπουμε το κράτος, πώς βλέπουμε την οικονομία, πώς
βλέπουμε την ανάπτυξη, πώς βλέπουμε το ρόλο των μνημείων, πώς διαχειριζόμαστε τα
μνημεία. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν μας έδωσαν πραγματικά αυτά τα τρία φοβερά πολυεργαλεία
να δουλέψουμε. Δε σας κρύβω ότι αν δεν υπήρχε το ΔΙΑΖΩΜΑ ίσως δεν είχε συμβεί τίποτε
απ’ όλα αυτά. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τις κρατικές δομές να τα προχωρήσουν αυτά τα
πράγματα. Ούτε η πνευματική επάρκεια να το κάνουν. Λυπάμαι που το λέω. Γιατί εγώ αγαπώ
τη Δημόσια Διοίκηση, την υπηρέτησα με πολλή αγάπη. Και το λέω με αγάπη αυτό, δεν το
λέω για να κάνω κριτική.
»Τί κάναμε λοιπόν: Το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα το έχουμε αναπτύξει σε τρεις Περιφέρειες
της χώρας. H Ήπειρος, η πρώτη που ξεκινήσαμε, η ακριτική Περιφέρεια της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και η Στερεά Ελλάδα. Αυτό που βλέπετε με την κίτρινη γραμμή,
είναι τα προγράμματα που ετοιμάζουμε για το επόμενο Ε.Σ.Π.Α.. Είναι δυο προγράμματα
στην Πελοπόννησο, είναι στη Θεσσαλία, είναι στην Αιτωλοακαρνανία και βεβαίως
ετοιμάζουμε σιγά-σιγά για όλη τη χώρα στον πρώτο πυλώνα. Ο δεύτερος πυλώνας, είναι η
βιώσιμη αστική ανάπτυξη και έχουμε επιλέξει μια πολύ δύσκολη αλλά και πολύ ιστορική
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πόλη, το Ηράκλειο της Κρήτης. Στο Ηράκλειο συμβαίνει το εξής· ενώ η Κρήτη
πρωταγωνιστεί στο τουριστικό προϊόν της χώρας, το Ηράκλειο είναι απωθητικό, δηλαδή
περνά απ’ έξω ο κόσμος και δε μπαίνει στην πόλη. Και το θέμα είναι πώς αυτό το
αντιμετωπίζουμε. Για πάμε λοιπόν τώρα, να τα δούμε επί τροχάδην αυτά τα προγράμματα,
να τα ξεφυλλίσουμε γρήγορα και μετά θα μπούμε σε μεγαλύτερο βάθος.
»Ήπειρος, το πρώτο. Εδώ θέλω να κάνω μια τιμητική αναφοράς την εθελόντριά μας η οποία
μας ενέπνευσε να συγκροτήσουμε αυτό το πρόγραμμα, είναι εκείνη που το σχεδίασε και
ενέπνευσε όλους μας να το προχωρήσουμε, η κα Μπέττυ Χατζηνικολάου. Η Μπέττυ είναι
σπουδαία, και οργάνωσε το πρόγραμμα το ’12. Μάλιστα έγινε το εξής καταπληκτικό, το
πρόγραμμα ετοιμάστηκε το ’13, μετά συναντήσαμε και το Γιάννη Ζηρίνη, που έδωσε νέα
πνοή στο πρόγραμμα, μετά την κα Ελένη Ρόκκου που ήταν η Προϊσταμένη της
Διαχειριστικής Αρχής της Ηπείρου. Αυτά ήταν τα τρία πρόσωπα που έπαιξαν έναν πολύ
σπουδαίο ρόλο και το πρόγραμμα ετοιμάστηκε το ’13, πριν αρχίσει το Ε.Σ.Π.Α., που
ξεκινούσε από το ’14. Το Ε.Σ.Π.Α. ξέρετε, είναι από το 2014 ως το 2020. Άρεσε τόσο πολύ
στον Επίτροπο, τότε το Γιοχάνες Χαν, τώρα ο Επίτροπος αυτός είναι για τη διεύρυνση της
Ευρώπης, θα τον βλέπετε στα εξωτερικά θέματα συχνά πυκνά. Και έκαναν το εξής θεσμικό
παράδοξο. Αφ’ ενός μεν έκαναν μια ειδική εκδήλωση για να παρουσιαστεί το πρόγραμμα
στο ξενοδοχείο CARAVEL στην Αθήνα το Νοέμβριο του ’13 και αφ’ ετέρου, ενέκριναν το
πρόγραμμα το ’13 πριν αρχίσει η προγραμματική περίοδος. Γιατί ήθελαν να δείξουν ποιό
θέλουμε να είναι το μοντέλο το ευρωπαϊκό για τη διαχείριση των μνημείων και το απόθεμα
των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού .
»Προχωράμε, να δούμε επί τροχάδην τους 5 αρχαιολογικούς χώρους που συγκροτούν το
πρόγραμμα. Η Αρχαία Δωδώνη, η Αμβρακία η οποία είναι στην πόλη της Άρτας, τα Γίτανα,
το Κοινό των Θεσπρωτών, η Νικόπολις, ιστορικός τόπος από τη ναυμαχία του Ακτίου και η
Αρχαία Κασσώπη. Είναι ο ωραιότερος αρχαιολογικός χώρος της πατρίδας μας η Κασσώπη,
είναι ένας μαγικός τόπος. Κοιτάξτε τώρα ένα γράφημα που το έκανα όταν μας κάλεσαν στην
Παγκόσμια Τράπεζα, επειδή ήθελαν να μας γνωρίσουν γι’ αυτό που κάνουμε με τη σύνδεση
του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Και ήθελα να δείξω μ’ έναν πολύ παραστατικό τρόπο,
τί κάνει το ΔΙΑΖΩΜΑ και πώς αναπτύσσονται οι συνέργειες. Βλέπετε λοιπόν το στερεότυπο
ενός Αρχαίου Θεάτρου όπου στο κέντρο, στην ορχήστρα που γίνεται το δρώμενο είναι η
διαδρομή, στο σκηνικό οικοδόμημα είναι ο χρηματοδοτικός φορέας που είναι το Ε.Σ.Π.Α.,
στην πρώτη σειρά των εδωλίων, στο κάτω διάζωμα όπως λέμε είναι ο δημόσιος τομέας, το
Υπουργείο Πολιτισμού, οι Περιφέρειες, το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ο καταλύτης και στις κερκίδες
είναι τα εταιρικά μας μέλη. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή τη μόχλευση όπως λένε οι οικονομολόγοι
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η οποία για μένα δεν είναι τόσο οικονομική όσο πνευματική μόχλευση. Το Ίδρυμα Νιάρχος,
προσέφερε 200.000 ευρώ για τις μελέτες αρχαίων Θεάτρων στη Νικόπολη, του Θεάτρου και
του Σταδίου. Η COSMOTE έκανε μια οριζόντια μελέτη 60.000 ευρώ για τις ψηφιακές
εφαρμογές. Η Clio Muse –και χαίρομαι γιατί έχουμε δυο νέα κορίτσια εδώ από την Clio
Muse, start up επιχείρηση η οποία έκανε την πρώτη εφαρμογή, ψηφιακή εφαρμογή για τη
διαδρομή της Ηπείρου. Η ΒΙΚΟΣ, τοπική βιομηχανία εμφιάλωσης και σταθερός χορηγός
μας, που έκανε πάρα πολύ ωραία προγράμματα κυρίως με σχολεία, για τη διαδρομή. Τί να
πω για τη Νέα Οδό; Είναι ο Νίκος Γκοτσούλιας απέναντί μου εκπροσωπεί τη Νέα Οδό.
Κυρίες και κύριοι, είναι συγκινητικό και συγκλονιστικό, πώς όλοι οι αυτοκινητόδρομοι της
χώρας βοηθάνε την προσπάθεια και δε μπορώ να μην κάνω μια αναφορά στην αγαπημένη
Σοφία Στάμου, γιατί μαζί ξεκινήσαμε όλα αυτά τα οραματικά πράγματα που κάνουμε με
τους αυτοκινητόδρομους. Και περνάω πάλι στο Νίκο. Νίκο, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την
τόσο γενναιόδωρη συμβολή. Νομίζω είναι πάνω από 100.000 ευρώ που έχει συμβάλλει η
Νέα Οδός στο πρόγραμμα αυτό. Μετά είναι το Ίδρυμα Κανελλόπουλου, του ομίλου ΤΙΤΑΝ.
Που κι εκείνο έχει συμβάλλει με πολλούς τρόπους στην οικοδόμηση αυτού του προϊόντος
της Ηπείρου. Τέλος, Νίκο Μέλλιο, είναι η Εθνική Τράπεζα, και απευθύνομαι πάλι στον
William, με crowdfunding William η Εθνική Τράπεζα, υπάρχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονική,
σκεφτόμαστε να πάμε σε αμερικάνικη πλατφόρμα να το κάνουμε αλλά να, ω, του θαύματος,
έγινε η πρώτη πλατφόρμα στην πατρίδα μας από την Εθνική Τράπεζα. To «act for Greece»
κυρίες και κύριοι και νομίζω ότι είναι και το success story αυτή η δουλειά που κάναμε μαζί.
Έγινε πολύ ωραία, 80.000 ευρώ. Θα πρέπει να κάνω και μια τιμητική αναφορά στο κορίτσι
μας, που έκανε την καμπάνια. Είναι η Αντιγόνη Παφίλη που έκανε μια υπέροχη καμπάνια
για την επιτυχία αυτού του προγράμματος. Όλο αυτό μαζί είναι 700.000 ευρώ. Κοιτάξτε,
Νίκο Κουτσιανά (πρόεδρος Apivita), εσύ που έχεις φτιάξει αυτό το θαύμα, στην Αpivita,
37.000.000 το πρόγραμμα. Μόχλευση 700.000 ευρώ και το απελευθερώσαμε. Αν δεν
υπήρχαν αυτά δε θα είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα ακόμα. Οι αρχαιολόγοι ξέρουν τους
ρυθμούς του Υπουργείου Πολιτισμού. Μόνο για τις μελέτες θα ήθελαν 10 χρόνια. Ας
αφήσουμε τις οικονομοτεχνικές μελέτες κι όλα αυτά

που ήταν απαραίτητα για να

λειτουργήσει η διαδρομή».
Ο κ. Μπένος συνέχισε την ομιλία του με το επόμενο μεγάλο πρόγραμμα πολιτιστικής
ανάπτυξης που υλοποιείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη συμβολή του
Διαζώματος.
«Αυτή είναι η διαδρομή της Στερεάς Ελλάδος. Στο "καλάθι" των χορηγών, είναι η Νέα Οδός,
ο Όμιλος Μυτιληναίου, το Ίδρυμα Λάτση και ο όμιλος Στασινόπουλου με τη ΣΤΗΛΜΕΤ
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Α.Ε. Εδώ είναι μια σπουδαία κυρία, η Σταυρούλα Κακαουνάκη, που εκπροσωπεί αυτό το
σπουδαίο Όμιλο που είναι εταιρικό μας μέλος κι έχουμε εξαιρετικά συνεργασία. Αυτό,
Βασίλη Πιτσινίκο, είναι το πρόγραμμα το δικό σας. Ο Βασίλης Πιτσινίκος είναι ο
Προϊστάμενος Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
μια σπουδαία ομάδα, κάνουν εξαιρετική δουλειά, οικοδόμησαν με αριστοτεχνικό τρόπο αυτό
το πρόγραμμα που βλέπετε τους πυλώνες του εδώ, είναι 55.000.000 το πρόγραμμα αυτό».
Στη συνέχεια ο κ. Μπένος αναφέρθηκε στα υπόλοιπα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη στη
χώρα:
«Εδώ είναι το πρόγραμμα του Ηρακλείου όπως σας έλεγα, της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
του Ηρακλείου. Εδώ είναι η Σαντορίνη. Η Σαντορίνη ξέρετε, είναι το πιο δύσκολο
πρόγραμμα που έχουμε αναλάβει. Ξέρετε γιατί; Γιατί όπως έμαθα από μικρό παιδί, από το
Γρηγόρη Διαμαντόπουλο, μου έλεγε όταν επισκέφθηκα τη μαρίνα, που ήταν κρανίου τόπος,
μου λέει "μη φοβάσαι την υπανάπτυξη, θεραπεύεται, διορθώνεται. Εκείνο που δε θεραπεύεται
είναι η υπερανάπτυξη", όταν εξαντλήσει δηλαδή ένας τόπος τη φέρουσα ικανότητά του. Αυτό
έχει πάθει η Σαντορίνη. Γι’ αυτό λοιπόν με δυο σπουδαίους χορηγούς, την Aegean του
Ευτύχη Βασιλάκη και τον ΑΙΓΕΑ του Θανάση Μαρτίνου. Το ΔΙΑΖΩΜΑ ανέθεσε δυο
μεγάλες μελέτες. Κάναμε μια ημερίδα πριν από λίγες μέρες με τους ανθρώπους της
Σαντορίνης και θα πιάσουμε δουλειά κι εδώ για την ανάταξη του προϊόντος, να μη χάσουμε
το προϊόν, γιατί η Σαντορίνη από μόνη της είναι ένας πια διεθνής προορισμός, έχει φύγει κι
από τα όρια της χώρας, είναι παγκοσμίως γνωστή, πάντα βαθμολογείται πολύ υψηλά και δεν
πρέπει να χάσουμε αυτό το μοναδικό προϊόν που έχει αυτό το ιστορικό νησί.
»Και πάμε στο πρόγραμμα "Φύση και Πολιτισμός της Στερεάς Ελλάδας". Εδώ έχουμε δυο
υποπρογράμματα. Το ένα είναι το Αρχαιολογικό Πάρκο στον Ορχομενό της Βοιωτίας. Στον
Ορχομενό Βοιωτίας υπάρχει το εξής συγκλονιστικό. Είναι τρία μνημεία διαφορετικών
επαφών δίπλα-δίπλα. Παναγιά της Σκριπούς, μόλις άρχισε να σχηματίζεται ο ρυθμός ο
περίφημος μεταβατικός μετά τρούλου στην πρώτη του απόπειρα. Γι’ αυτό θεωρείται μνημείο
μοναδικό (9ος αι. μ.Χ.), το Ελληνιστικό Θέατρο (3ος αι. π.Χ.) και το ταφικό μνημείο, ο
θησαυρός του Μινύα. Είναι ο βασιλιάς που έκανε το περίφημο έργο της Κωπαϊδας κι όλα
αυτά

έχουν συγκροτήσει ένα σπουδαίο Αρχαιολογικό Πάρκο. Ξέρετε ποιο είναι το

συγκλονιστικό; Ότι οι πολίτες του Ορχομενού που ήταν το μνημείο δίπλα τους και δεν έδιναν
καμία σημασία, όταν πήγα για πρώτη φορά ήταν ένα βομβαρδισμένο τοπίο, όλοι
τσακώνονταν με όλους. Ο Δήμος με την Περιφέρεια, όλοι μαζί με το κράτος, όλοι μαζί με τη
Μητρόπολη, ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Και καθίσαμε σ’ ένα τραπέζι και σιγά-σιγά χτίσαμε
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αυτή τη συμμαχία. Είναι ο μεγαλύτερος κουμπαράς απ’ όλους. Ο κουμπαράς αυτός έχει
190.000 ευρώ, από μια κωμόπολη 6-7 χιλιάδων κατοίκων που επιστράτευσαν όλους τους
γνωστούς, τους επιχειρηματίες, τα σχολεία και έκαναν αυτό το ωραίο μπουκέτο που κάναμε
10 μελέτες εκεί, που έχουν εγκριθεί όλες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τώρα
είναι εργοτάξιο αυτό το πάρκο στον Ορχομενό Βοιωτίας.
»Και το άλλο βεβαίως μεγάλο Αρχαιολογικό Πάρκο, του καθηγητή μας, του Βασίλη
Λαμπρινουδάκη, που είναι το Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Εδώ κυρίες και κύριοι έχει γίνει
ένα ιστορικό ατύχημα. Όλοι γνωρίζουμε το θέατρο, το θέατρο όμως ήταν απλώς μια
συνιστώσα της ίασης. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο θεραπευτήριο του αρχαίου δυτικού κόσμου,
το Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Και για να δεις πώς περιέργως η Αμερική έχει μια σύνδεση
μ’ αυτό τον κόσμο, είχε 170 παραρτήματα όπως οι πολυεθνικές εταιρείες. Αφιδρύματα, έτσι
τα έλεγαν, παραρτήματα. Και είχαν και γιατρούς που έλεγχαν την ποιότητα, είχαν ISO με
γιατρούς William!

Θεωροί και θεαροδόκοι λέγονταν οι επόπτες.

Και τώρα ο κ.

Λαμπρινουδάκης μαζί με την Ιατρική Σχολή έχει βαλθεί να κάνει ένα δίκτυο για ν’
αναζωογονήσουμε αυτό το σπουδαίο δίκτυο σε όλο τον κόσμο αλλά και ν’ αποδώσουμε, ήδη
έχει μπει στο Ε.Σ.Π.Α. το πρόγραμμα, ν’ αποδώσουμε στο Ασκληπιείο πραγματικά αυτό που
του αξίζει. Σ’ αυτό έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ο αγαπημένος μας ο Νίκος Κουτσιανάς
(Apivita) που μας έκανε δωρεάν τη μελέτη γιατί έχει μεγάλη αγάπη γι’ αυτά το ζεύγος
Κουτσιανά, με τα φαρμακευτικά φυτά της αρχαιότητας στο Βοτανικό Κήπο, ο αγαπημένος
μας Γιάννης Ρούντος (ΙNTERAMERICAN) που θα βοηθήσει και το Δίκτυο. Βλέπετε αυτή
την κόκκινη γραμμή, είναι χορηγία της INTERAMERICAN που είναι η διαδρομή εντός
Ασκληπιείου. Ο υπέροχος κ. Ζέκκος μας έκανε δωρεάν όλες τις μελέτες. Τον ξέρετε τον κ.
Ζέκκο, ένας σπουδαίος μελετητής, γνωριζόμαστε από παιδιά με τον Κωνσταντίνο. Και
βεβαίως τα ψηφιακά είναι χορηγία του Ο.Τ.Ε., έχει μπει στο Ε.Σ.Π.Α το πρόγραμμα και
ελπίζουμε πολύ σύντομα να ξεκινήσει».
Αμέσως μετά ο κ. Μπένος αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόγραμμα που σχεδιάζεται στην Αττική
με τίτλο "Τριλογία της Αθήνας".
«Εδώ κυρίες και κύριοι είναι το πρόγραμμα των προγραμμάτων. Πέρυσι ασχοληθήκαμε πάρα
πολύ επίμονα στην Ελευσίνα και στο Λαύριο. Είναι η "Τριλογία της Αθήνας", δε θα πω
πολλά λόγια, παλεύουμε πολύ με την Ιωάννα να το συγκροτήσουμε το πρόγραμμα αυτό. Με
δυο λόγια θα σας πω ότι το προϊόν της Αθήνας, τείνει να είναι μονοθεματικό, μόνο η
Ακρόπολη, δε διαχέεται ο κόσμος, δεν έχει γίνει προορισμός η Αθήνα, είναι απλώς πέρασμα
και πρέπει ν ‘αποδώσουμε όλη την αίγλη, το οφείλουμε, της κλασικής Αθήνας με τους τρεις
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βασικούς πυλώνες της, που δεν ήταν μόνο η Ακρόπολη που ήταν το διοικητικό και
πολιτιστικό κέντρο, και το εμπορικό μαζί με τον Πειραιά αλλά και το θρησκευτικό και
μυστηριακό κέντρο που ήταν η Ελευσίνα κι από δίπλα ο πλούτος που ήταν το Λαύριο. Γιατί
χωρίς αυτούς τους δυο πυλώνες δε θα υπήρχε η κλασική Αθήνα. Εδώ, τιμητικά Ιωάννα μου,
η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από σας, το This is Athens, που είμαστε σε μια πολύ ωραία
συζήτηση και εδώ θα πρέπει να σας πω, το έχω συζητήσει και με το Βασίλη που είναι δίπλα
σου, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικής Οδού, ότι είναι ατύχημα που δεν είναι η
Αττική Οδός μέσα σ’ αυτή τη συμμαχία. Πρέπει επειγόντως αυτό να το ανατάξουμε. Δε
γίνεται, η Αττική Οδός μας συνδέει».
Αμέσως μετά ο κ. Μπένος παρουσίασε στο κοινό ένα βίντεο που περιγράφει τη μαγεία και
το όραμα που εμπεριέχει το πρόγραμμα αυτό και το σκηνοθέτησε ο κ. Βαγγέλης Ευθυμίου.
Προβολή βίντεο
Στη συνέχεια ο κ. Μπένος μίλησε στο κοινό της εκδήλωσης για το αναπτυξιακό πρόγραμμα
"Via Egnatia" που σχεδιάζεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
προσθέτοντας σε αυτό κάποιες προσωπικές νότες:
«Κοιτάζω στα μάτια το Βασίλη Πιτσινίγκο. Βασίλη, κοίταξε πώς θα οικοδομήσουμε στη
Θράκη μας, γιατί εγώ ξέρεις, αισθάνομαι περισσότερο Θρακιώτης λόγω της Ευτυχίας
(συζύγου του). Γνώρισα μικρό παιδί, φαντάρος την Ευτυχία στο Διδυμότειχο και είμαι
(αισθάνομαι) μισός Θρακιώτης. Πώς θα το οικοδομήσουμε λοιπόν. Πρώτη φάση, υποδομές.
Θα πάρουμε το παράδειγμα της Ηπείρου που έχουμε κλείσει αυτό τον κύκλο. Βλέπουμε (σε
powerpoint) το Αρχαίο Θέατρο της Νικόπολης, πώς είναι σήμερα από μια αεροφωτογραφία
και πώς θα γίνει μετά τη μελέτη. Είναι εργοτάξιο τώρα. Αυτό είναι το Στάδιο της Νικόπολης.
Oι χορηγίες του Ιδρύματος Νιάρχος. 150.000 το θέατρο, 50.000 το στάδιο. (Απευθυνόμενος
στον κ. Νίκο Μέλλιο, της Εθνικής Τράπεζας). Αυτό είναι το θεατράκι που κάναμε το
crowdfunding με την Εθνική Τράπεζα και βλέπετε το πώς είναι και πώς πρόκειται να γίνει.
Το Ίδρυμα Κανελλοπούλου, του Ομίλου TITAN, προσέφερε 80.000 ευρώ για το χώρο
υποδοχής του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης και η μελέτη θα παραδοθεί εντός Μαΐου
για να πάρει κι αυτή για έγκριση από το Κ.Α.Σ.».
Ο κ. Μπένος συνέχισε την ομιλία του περιγράφοντας τα τέσσερα στάδια οικοδόμησης μιας
πολιτιστικής διαδρομής:
«Εμείς στο ΔΙΑΖΩΜΑ εκτιμούμε πάρα πολύ και τις μικρές λειτουργικές υποδομές, Ιωάννα.
(απευθυνόμενος στην Ιωάννα Δρέττα). Οι υποδομές αυτές αφορούν στο επίπεδο της
επισκεψιμότητας και αυτό που βλέπει κανείς μπροστά του, ο φροντισμένος χώρος , το ωραίο
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parking, οι ευγενικοί φύλακες, το ωραίο πωλητήριο, το ωραίο W.C.. Ως προς αυτά, οι
νοοτροπίες πρέπει ν’ αλλάξουν και είναι σημαντικό να δίνεται μεγάλο βάρος σ’ αυτά.
»H δεύτερη φάση, αφορά το marketing και τις ψηφιακές εφαρμογές, για τα οποία
αξιοποιήσαμε τη μελέτη που κάναμε με την COSMOTE. Η μελέτη marketing έγινε από την
Περιφέρεια και αυτός (στη διαφάνεια που προβάλλεται) είναι ο λογότυπος της διαδρομής.
και οι πινακίδες που τοποθετήθηκαν σε όλο το εθνικό, το περιφερειακό και το τοπικό
δίκτυο».
Ο κ. Μπένος πρόσθεσε πως οι εκδόσεις και οι μεταφράσεις έγιναν για την προβολή της
διαδρομής πραγματοποιήθηκαν χάρη στηχορηγία

της εταιρείας Ιόνια Οδός Α.Ε. και

παραδόθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και πως η σύνταξη των κειμένων έγιναν από τη
συνεργάτη – κειμενογράφο του Διαζώματος, κα Κατερίνα Σέρβη, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες

Εφορείες Αρχαιοτήτων. Χορηγία του ίδιου εταιρικού μέλους, ήταν, και η

ιστοσελίδα της διαδρομής. Στη συνέχεια αναφέρθηκε εκτενώς στον τρίτο πυλώνα
σχεδιασμού, την επιχειρηματικότητα.
«Eρχόμαστε στον 3ο πυλώνα, που είναι ο πυλώνας της επιχειρηματικότητας. Είχαμε έναν
διάλογο που κράτησε αρκετά χρόνια και συγκροτήθηκε το πρώτο cluster, η πρώτη συστάδα
επιχειρήσεων, 60 επιχειρήσεις από την Ήπειρο οι οποίες έχουν κλαδική διασπορά, κυρίως
στο κομμάτι της τουριστικής αλυσίδας και της αγροδιατροφής. Για την ενσωμάτωσή τους θα
πρέπει να πληρούνται 7 προϋποθέσεις. Εφαρμόζουμε την αγαπημένη μου θεωρία της ολικής
ποιότητας, που ανήκει ως ιδέα σε έναν Αμερικανό, ο οποίος δοξάστηκε στην Ιαπωνία για
αυτή και όχι πρώτα στην Αμερική. Τί λέει αυτή η τόσο απλή θεωρία˙ πως για να είναι ένα
προϊόν ποιοτικό στο τέλος της παραγωγικής αλυσίδας, πρέπει όλοι οι κρίκοι να είναι
ποιοτικοί. Αν σου σπάσει ένας κρίκος, έχασες το προϊόν. Τί σημαίνει για τα δικά μας; Για
έναν τουρίστα που επισκέπτεται μια περιοχή έχει σημασία, πώς θα τον υποδεχθούμε στο
πούλμαν, πώς θα μπει στο ταξί, τί μουσική θ’ ακούσει; Πώς θα πάει στο ξενοδοχείο και τί
χώρους θα επισκεφθεί. Αλλά και στο τυροκομείο που θα πάει τί θα βρει ή στο οινοποιείο ή
στους αρχαιολογικούς χώρους; Γιατί, όπως λέτε οι ειδικοί, σήμερα το στοίχημα είναι η
συνολική εμπειρία. Άμα λοιπόν η εμπειρία δεν είναι καλή, θα τον χάσουμε. Εγώ θα έλεγα
ότι είναι η συνολική εικόνα.
»Να γίνω και λίγο αυτοαναφορικός: Όταν μπήκατε σ’ αυτή την αίθουσα σας προδιάθεσε η
εικόνα ότι θα ζήσουμε κάτι ωραίο; Ανάλογα, όταν μπαίνεις στην Αττική Οδό, πετάς ποτέ
αποτσίγαρο; Δεν πετάς, γιατί λάμπουν όλα. Το ίδιο κι όταν μπαίνεις στο αεροδρόμιο. Το ίδιο
και στο μετρό. Και πας έξω απ’ το μετρό, έξω από την Αττική Οδό και γίνεται χαμός. Το
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θέμα είναι λοιπόν πώς κατακτάς αυτό τον κόσμο της ποιότητας. Αυτό είναι το μεγάλο
στοίχημα όλων μας εν τέλει. Έχουμε βάλει λοιπόν 7 απλά κριτήρια ποιότητας, τα οποία
αποτελούν πρόταση της σχετικής μελέτης: α) οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν να έχουν
ιστοσελίδα στα Ελληνικά και στ’ Αγγλικά, β) να διαθέτουν

σύστημα διαχείρισης

παραπόνων, γ) να έχουν περιβαλλοντικές δράσεις, ανακύκλωση κι εξοικονόμηση ενέργειας,
δ) να προσφέρεται συνεχής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού τους, ε) να
γίνεται υποχρεωτική χρήση τοπικών προϊόντων στο πρωινό των ξενοδοχείων και στο μενού
των εστιατορίων, όπως στο ξενοδοχείο μας σήμερα, και στ) βεβαίως το πιο σημαντικό απ’
όλα, θα σας πω μια λεξούλα καινούργια, ένα νεολογισμό, το συμμετοχικό marketing. Κάθε
επιχείρηση που θα είναι ενταγμένη στο Σύμφωνο Ποιότητας θα κάνει marketing, όχι μόνο
για τον εαυτό της αλλά και για τη διαδρομή, που θα οργανώνεται από τα όργανα διοίκησης
του cluster».
Αναφέρθηκε στη συνέχεια ο πρόεδρος στη συγκρότηση του πρώτου cluster στην Ήπειρο:
«Συμμετείχα κι εγώ πριν 15 μέρες με τον Περιφερειάρχη και σε μια πανδαισία. Είδαμε την
Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία συγκροτήθηκε και έχει τρία όργανα: την Επιτροπή
Παρακολούθησης, την Επιτροπή Δεοντολογίας και τη Γενική Συνέλευση. Έχουμε βάλει ένα
όριο μέχρι τις 30 Ιουνίου να συγκροτηθούν τα όργανα και μετά θ’ ανοίξει το cluster προς
όλους τους επιχειρηματίες της Ηπείρου».
Ο κ. Μπένος σε αυτό το σημείο μίλησε στο κοινό για την πρόκληση της οργάνωσης της
διοίκησης ενός προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού τους κάλεσε να συμμετέχουν σε ένα
παραγωγικό διαλόγο. Είπε ο πρόεδρος περίπου τα εξής:
«Ερχόμαστε στο πιο δύσκολο και το πιο κρίσιμο, που είναι στο κέντρο της σημερινής μας
συζήτησης και σας παρακαλώ να πάρετε όλοι μέρος στη συζήτηση αυτή. Πώς θα είναι
βιώσιμο το προϊόν; Πώς θα το διοικήσουμε; Κι εγώ που όλα μου τα χρόνια ασχολούμαι με
τα συστήματα διοίκησης, περηφανεύομαι να λέω ξέρετε, ότι τους σεισμούς της πόλης μου
τους διοίκησα εγώ. Και είχα 50 φορείς εκ των οποίων οι 20 ήταν έξω από την Ελλάδα. Δεν
υπάρχει ωραιότερο πράγμα - και λείπει από την πατρίδα μας - από το να έχεις απόλυτη
επίγνωση τί σημαίνει διοίκηση ενός προϊόντος. Το λέω στους φίλους μου τους αρχαιολόγους
και ταράζονται. Προϊόν λέει το μνημείο; Προϊόν είναι. Το μνημείο θέλει ανθρώπους, θέλει
κόσμο, θέλει νέο πλούτο. Θέλει επισκέπτες. Και άρα πρέπει να είναι ένα προϊόν πραγματικά
που θα χτίσουμε όμορφα για να είναι ελκυστικό και επισκέψιμο. Κι επειδή τα προϊόντα αυτά
των πολιτιστικών διαδρομών και των πάρκων έχουν πολλούς παίκτες ετερόκληκτους,
δύσκολους που δεν έχουν ασκηθεί στη μαγεία των συνεργειών, όπως είναι ας πούμε οι
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Εφορείες Αρχαιοτήτων, όπως είναι οι μεγάλοι αρχαιολογικοί χώροι, τα Μουσεία, όπως είναι
τα ΚΤΕΛ, τα ταξί, τα αεροδρόμια, το πιο εύκολο κομμάτι, είμαι σίγουρος, είναι οι
επιχειρήσεις. Το βλέπουμε δηλαδή και στην πορεία ότι είναι εκείνες που προσχωρούν, ίσως
επειδή έχουν την τριβή του καθημερινού ανταγωνισμού κι έχουν πεισθεί για το πόσο
σπουδαία αξία είναι να έχεις ποιοτικό προϊόν. Αυτό το σχήμα που βλέπετε (αναφέρεται σε
powerpoint), είναι μια μεγάλη πνευματική κατάκτηση, προσωπική και συλλογική του
Διαζώματος και δείχνει, τί σημαίνει διαχείριση μιας διαδρομής. Η κίτρινη κλωστή, είμαστε
όλοι εμείς. Ως μια πολιορκία ποιότητας. Το εξωτερικό περιβάλλον των μνημείων, χρειάζεται
όλους μας αλλά και μ’ έναν τρόπο αγάπης αλλά και ποιότητας, να τα πλαισιώσουμε, να
δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό μέσα από όλους αυτούς τους όρους και τους κανόνες που
σας περιέγραψα. Και λείπει δραματικά και λείπει και ανόητα, αν θέλετε τη γνώμη μου. Μα
πόσο ανόητο είναι να μην έχεις σταθερά ωράρια στους αρχαιολογικούς χώρους; Πόσο
ανόητο είναι αυτό; Απλοί κανόνες λοιπόν ποιότητας και αξιολόγησης πρέπει να είναι και
στους κόκκινους κύκλους, που αυτό δεν είναι δική μας υπόθεση, είναι υπόθεση του
Υπουργείου Πολιτισμού, ναι, εκεί και πρέπει να πεισθούν και θα πεισθούν γιατί είναι για το
δικό τους συμφέρον οι Αρχαιολόγοι μας, ότι πρέπει να εγκαθιδρυθεί κι ένα σύστημα
ποιότητας και αξιολόγησης και στους αρχαιολογικούς χώρους. Βλέπουμε λοιπόν στο σχήμα
αυτό τη συνέργεια δυο κόσμων ποιότητας, αυτών που θα φτιάξουμε εμείς και αυτών που
σιγά-σιγά θα βοηθήσουμε να φτιάξει και το Υπουργείο Πολιτισμού και τί ωραία θα
συναντηθούν αυτοί οι δύο κόσμοι ποιότητας, για να έχουμε ένα προϊόν πραγματικά όχι μόνο
ολιστικό, αλλά και ολικής ποιότητας.
»Να σας πάω και πιο πέρα τώρα, γιατί βλέπω τα μάτια σας και με συνεπαίρνετε, αν και
πέρασα και το χρόνο. Η τρίτη θεωρία είναι η Συναισθηματική νοημοσύνη κάτι που επίσης
πρέπει να κατακτήσουμε. Τί σημαίνει αυτό; Ότι το προϊόν αυτό θα πετύχει αν το αγαπήσουν
οι πολίτες του κάθε τόπου. Αν αισθανθούν περήφανοι οι πολίτες του κάθε τόπου, αλλά και
όλοι οι συμμέτοχοι που κάνουμε αυτό το προϊόν. Και πώς περιμένουμε να το αγαπήσουν οι
ξένοι, οι επισκέπτες, αν δεν το αγαπήσουμε εμείς; Αυτό λοιπόν, με απλά λόγια, είναι η θεωρία
της συναισθηματικής νοημοσύνης. Δηλαδή εγώ πιστεύω δεν πρέπει ν’ αρκεστούμε στη
θεωρία της ολικής ποιότητας αλλά να πάμε κι ένα βήμα παραπέρα, προκειμένου πραγματικά
πέρα από τα τεχνοκρατικά εκείνα σημεία και κανόνες και διαγράμματα, να μπουν κι οι ψυχές
μας μέσα. Τότε αποθεώνονται τα πράγματα. Θα μπει και το συναίσθημά μας. Όπου λείπει
το συναίσθημα και η πνευματικότητα, δε γίνονται μεγάλα πράγματα. Και βεβαίως αυτό δε
θα γίνει στο εποικοδόμημα, όπως λέγαμε νεαροί που διαβάζαμε τις θεωρίες. Στον απλό
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κόσμο θα γίνει. Θα το αγαπήσουν οι άνθρωποι όλο αυτό. Κα πιστέψτε με, στην Ήπειρο έχει
αρχίσει να συμβαίνει».
Ο κ. Μπένος αναφέρθηκε αμέσως μετά στα ζητήματα που θα απασχολούσαν το επόμενο
πάνελ και συνέχισε την ομιλία του αναφορικά με τη στρατηγική διαχείρισης των προϊόντων
πολιτιστικού τουρισμού, ως εξής:
«Το 4+3 είναι 4 φάσεις οικοδόμησης, 3 φάσης λειτουργίας. Αυτό είναι το management. Όλοι
θα τραγουδάμε 4+3, θα βγάλουμε χαλκομανίες, θα βάλουμε εικαστικούς Κασσιανή
(Μπένου), να κάνουμε μια έκθεση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για το 4+3, θα κάνουμε
διάφορες εκδηλώσεις. 4 φάσεις οικοδόμησης, 3 φάσεις λειτουργίας. Και χτίζουμε μια
συμμαχία τώρα, μια συμμαχία για τη διοίκηση αυτών των προϊόντων που βλέπετε τη
συμμαχία που ήδη βρισκόμαστε σ’ ένα δυναμικό διάλογο. Το DMΜO μη σας ξενίζει, είναι
Destination Management and Marketing Organization. Είναι δηλαδή ο φορέας διαχείρισης
του προορισμού. Έχουμε εδώ και τα στελέχη. Και βλέπετε τους συμμάχους, είναι το
ΔΙΑΖΩΜΑ, ο ΣΕΤΕ και είναι και το Ίδρυμα Λάτση. Ο κ. Αφεντούλης μου είπε να σας
μεταφέρω ότι την Τρίτη θα συνεδριάσει για να πάρει την οριστική απόφαση το Ίδρυμα και
είμαστε σε διαβούλευση με την Εθνική Τράπεζα για νέα τραπεζικά προϊόντα με τα οποία η
τράπεζα θα στηρίξει τη μεγάλη προσπάθεια».
Στη συνέχεια ο κ. Μπένος αναφέρθηκε στα υπόλοιπα προγράμματα πολιτιστικού τουρισμού
που προωθεί τα ΔΙΑΖΩΜΑ στη χώρα:
«Θα περάσουμε τώρα πολύ γρήγορα να δούμε και όλα τ’ άλλα προγράμματα πώς
οικοδομούνται. Στη Στερεά Ελλάδα, το "πρόγραμμα Οιδίπους", και είναι έτοιμο branding το
"Οιδίπους". Εδώ χάρη στον (Περιφερειάρχη) Κώστα Μπακογιάννη, που πετάει
κυριολεκτικά, έχουμε κάνει συνέργειες και των οικονομικών πόρων όλων των
προγραμμάτων και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και των ιδιωτών, ώστε να είναι ένα
πρόγραμμα 86.000.000 ευρώ. Ήδη βρισκόμαστε στη φάση της συγκρότησης του cluster. Εδώ
είναι τα δυο παιδιά του DMO, είναι η Κατερίνα και ο Θάνος, από τη Στερεά. Εδώ
προχωρήσαμε σ’ ένα βήμα παραπέρα, αυτό ήταν του γιου μου πρόταση, σας το λέω με
καμάρι, του Θοδωρή μου, που είναι το περίφημο στέλεχος "μεσολαβητής". Δηλαδή θα
υπάρχει ένας μεσολαβητής ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα και στο τουριστικό κύκλωμα για
να μπορεί να φέρνει σ’ επαφή μαζικά τον κόσμο της αγροδιατροφής με το τουριστικό
κύκλωμα. Χτίζεται με 75 επιχειρήσεις, τα παιδιά ήδη κάνουν αυτή τη δουλειά, η μελέτη έχει
τελειώσει κι εδώ, η διακυβέρνηση είναι αντίστοιχο το γράφημα που σας έδειξα και είναι εδώ
η αναπτυξιακή της Ευβοίας, το DMO όπως στην Ήπειρο είναι η Ήπειρος Α.Ε.».
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Ο κ. Μπένος στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά των αδελφών
Αδριοπούλου, οι οποίες προσέφεραν το ποσό των 47.488 ευρώ στον κουμπαρά του Αρχαίου
Θεάτρου των Δελφών. Πλέον, όπως ενημέρωσε έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη μελέτη
και κατόπιν της έγκρισής της από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είναι σε εξέλιξη το
εργοτάξιο. Επίσης, ανέφερε πως σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί και στο Αρχαίο Θέατρο
του Ορχομενού Βοιωτίας, όπου στον κουμπαρά του θεάτρου έχουν συγκεντρωθεί 187.000
ευρώ.
Αμέσως μετά ο πρόεδρος ζήτησε να προβληθεί ένα βίντεο για το πρόγραμμα που υλοποιείται
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τίτλο Via Egnatia και συνέχισε ως
εξής:
«Αυτοί ήταν οι κόμβοι, σύμφωνα με το Master Plan που εκπονήθηκε, το οποίο ανέθεσε και
επέβλεψε η Διαχειριστική Αρχή. Αυτές είναι εικόνες από τα μνημεία, που απολαύσαμε όσοι
ήμαστε στη Γενική Συνέλευση πρόπερσι. Σε ότι αφορά το marketing και τις ψηφιακές
εφαρμογές, έχει ανατεθεί μελέτη για τις ψηφιακές εφαρμογές και για την ιστοσελίδα, με
χορηγία της Εθνικής Τράπεζας. Η χορηγία αυτή θα μας δώσει την αρχιτεκτονική της
ιστοσελίδας, την παραγωγή των κειμένων της ιστοσελίδας αλλά και την ψηφιακή στρατηγική
της διαδρομής, μετά από ανάθεσή της στον κ. Χρήστο Χιώτη. Επιπλέον, στο κινητό σας
μπορείτε να δείτε και μια εφαρμογή της Clio Muse για την πόλη της Κομοτηνής. Ενώ στον
τομέα της επιχειρηματικότητας, έχει ανατεθεί μελέτη στον κ. Δρακωνάκη, με τα ίδια
χαρακτηριστικά με την Ήπειρο. Σας ανακοινώνω, εδώ, πως ο Περιφερειάρχης Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης, όρισε την Αναπτυξιακή της Ροδόπης, στην Κομοτηνή ως το DMO. Δε
σας κρύβω τον κρυφό μου καημό, το έχω πει σε όλους του παράγοντες, αυτό που θα ήθελα
να γίνει, διότι μου το έχει υποσχεθεί, είναι ότι η Άρτεμις Τσολάκη (μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου) να κάνει διδακτορικό με θέμα τις διαδρομές και αναλάβει το DMO της Via
Egnatia».
Ο κ. Μπένος συνέχισε την ομιλία του με το πρόγραμμα ανάπτυξης που υλοποιείται στην
πόλη του Ηρακλείου Κρήτης:
«Αυτό είναι το συμφωνητικό, για την ΟΧΕ στην Κρήτη. Είναι τρεις χώροι κηρυγμένοι από
την UNESCO και δυο ΟΧΕ που έχουν ανατεθεί από την Περιφέρεια. Εμείς ασχολούμαστε
με το Ηράκλειο κι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και μ’ ένα πρόγραμμα ΤΑΠΤΟΚ για το
Θέατρο της Χερσονήσου στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ, με τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη στο πρόγραμμα. Οι πιστώσεις που προβλέπονται για το πρόγραμμα είναι
14 εκατομμύρια. Και έχουμε σαν ΔΙΑΖΩΜΑ αναθέσει το marketing και τις Ψηφιακές
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Εφαρμογές στον κ. Κούτουλα, έναν σπουδαίο καθηγητή και κάναμε και διεθνή διαγωνισμό
για το logo του Ηρακλείου. Ήταν μια πολύ καινοτομική διαδικασία στην οποία πήραν μέρος
14 γραφεία. Ο ο κ. Δρακωνάκης κάνει τη μελέτη για το cluster της πόλεως, που έχει
διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα cluster των Περιφερειών. Για τη διακυβέρνηση,
αναζητούμε τον καταλληλότερο φορέα διακυβέρνησης για την πόλη του Ηρακλείου. Επίσης,
πρόκειται να κάνουμε μια πιλοτική εφαρμογή εντός της πόλεως, ενώνοντας όλες τις ψηφίδες
της πόλης. Αυτό είναι πάρα πολύ καινοτομικό, αυτό το έχω και μέσα μου ως παλιός
Δήμαρχος ξέρετε και ήταν πάντα ο καημός μου, να φύγουμε δηλαδή από τις αναπλάσεις, να
φύγουμε μόνο από την επέμβαση στο δημόσιο χώρο και να πάμε και στον ιδιωτικό χώρο να
δούμε και τις όψεις των κτιρίων, να συλλειτουργήσουν, αλλά να δούμε και το ανθρώπινο
δυναμικό της πόλης, τους πολίτες και τους επιχειρηματίες, πώς όλες οι ψηφίδες της πόλης θα
οικοδομήσουν αυτό το προϊόν της πόλης, είναι σπουδαίο εγχείρημα».
Αμέσως

μετά, ο κ. Μπένος αναφέρθηκε σε ένα νέο πρόγραμμα ανάπτυξης για την

Περιφέρεια Πελοποννήσου, το πρόγραμμα ΜΟΡΕΑΣ και σε έργα που είναι σε εξέλιξη στην
Πελοπόννησο με τη συνδρομή του Διαζώματος:
«Με την κ. Σοφία Στάμου από την Ολυμπία Οδό, είχα την πρώτη κουβέντα για τη διαδρομή
της Πελοποννήσου και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους θεσμούς που
απευθυνθήκαμε. Αλλά δε θα παύω να λέω ότι η πρώτη κουβέντα έγινε με την Ολυμπία Οδό,
με όλους σας και τη συμβολή του σπουδαίου κ. Παπανικόλα αλλά και τη συμβολή όλων μας.
Και βεβαίως ακολουθεί το "πρόγραμμα ΜΟΡΕΑΣ", αλλά να δούμε πρώτα πού έχει
δραστηριοποιηθεί το ΔΙΑΖΩΜΑ. Αναφέρω

το Θέατρο της Σικυώνας, τον Ορχομενό

Αρκαδίας, η μελέτη του οποίου είναι στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο προς έγκριση,
το Αρχαιολογικό Πάρκο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου που σας παρουσίασα και στη
Μεγαλόπολη, το

Master Plan του οποίου αναμένουμε την εξέλιξη.

Επίσης, να σας

ενημερώσω πως η μελέτη που ανέθεσε το ΔΙΑΖΩΜΑ για τον ηλεκτροφωτισμό στον
Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, καθώς ο Πέτρος Θέμελης θέλει τη Μεσσήνη
να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, είναι τώρα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει
χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Κανελλόπουλου. Η κατασκευή έχει προϋπολογισμό 800.000
ευρώ και προέρχεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Επίσης, τέλος, το θέατρο της
Σπάρτης, έργο που υλοποιείται με τον συμβολισμό και τη συμμαχία δυο Ιδρυμάτων, που θα
τα δούμε το βράδυ όλα αυτά πολύ αναλυτικά. Και πάμε τώρα στην πρόταση που θέλουμε
να συμπεριλάβει ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην Πελοπόννησο».
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Ο κ. Μπένος μίλησε στο κοινό για το πρόγραμμα ΜΟΡΕΑΣ που προτείνει το ΔΙΑΖΩΜΑ για
την Περιφέρεια Πελοποννήσου και που θα λειτουργεί σαν μια ομπρέλα για τα διάσπαρτα
προγράμματα ΟΧΕ, ΤΑΠΤΟΚ και ΒΑΑ που είναι σε εξέλιξη στην Πελοπόννησο. Μια
ομπρέλα υπό τον τίτλο της Πολιτιστικής Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού - «Μορέας, ένα
ταξίδι από τις αρχαίες στις σύγχρονες πόλεις», όπως είπε, ενώ τόνισε πως η 6η Συνάντηση
των Εταιρικών Μελών του Διαζώματος, επιθυμεί να είναι η πρώτη δημόσια παρουσίαση του
προϊόντος της Πελοποννήσου.
Ακολούθησε σε βίντεο ένα απόσπασμα από την ομιλία του προέδρου του Διαζώματος στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσα από την οποία επιχείρησε να μεταφέρει στην Ευρώπη το
δημιουργικό κλίμα της Ελλάδας σε ότι αφορά το σχεδιασμό προϊόντων πολιτιστικού
τουρισμού. Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο ταμίας του Διαζώματος, κ. Γιώργος Κουρουπός.
η ομιλία του είχε τίτλο «Τα οικονομικά του Διαζώματος» και είπε περίπου τα ακόλουθα:
Γιώργος Κουρουπός:
«Είχε πει κάποτε ο Μέγας Ναπολέων, ότι ο πιο σίγουρος τρόπος για να μείνεις φτωχός, είναι
να είσαι τίμιος. Κι όμως, το απόφθεγμα αυτό, έρχεται να διαψεύσει το ΔΙΑΖΩΜΑ. Το
ΔΙΑΖΩΜΑ όπως θα δείτε σε λίγο από τα νούμερα, είναι ένα πολύ εύρωστο Σωματείο. Κι
όμως είναι πρότυπο εντιμότητας και διαφάνειας. Πώς γίνεται αυτό; Απλά, προτείνει στα μέλη
του, στους φίλους του, στις εταιρείες, στις επιχειρήσεις, στους χορηγούς και στα εταιρικά
μέλη, να χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένα έργα δηλαδή, με
συγκεκριμένο στόχο και συγκεκριμένο κόστος. Και ανά πάσα στιγμή δίνουμε ακριβή
λογαριασμό για την εξέλιξη του έργου και το ύψος της δαπάνης του.
»Πρόκειται δηλαδή για μια καθαρή σχέση που βασίζεται αφ’ ενός στο ενδιαφέρον και την
αγάπη των πολιτών για τη χώρα τους και αφ’ ετέρου στη διαπίστωση ότι τα χρήματά τους
πιάνουν τόπο. Πολύ περισσότερο, που ο αρχικός στόχος, η διάσωση και η αποκατάσταση
των Αρχαίων Θεάτρων, έχει ιδιαίτερα αναβαθμιστεί από τη σύνδεση των Θεάτρων και των
Μνημείων με το ευρύτερο περιβάλλον και από τα προγράμματα οριστικής διαχείρισης και
αξιοποίησης».
Αμέσως μετά την σύντομη αλλά περιεκτική αυτή εισαγωγή, ο κ. Κουρουπός ενημέρωσε το
κοινό λεπτομερώς για τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία και το έργο του
Διαζώματος τη δεκαετία που παρήλθε.
«Τώρα θα περάσουμε στα συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία της δεκαετίας 2008-2019, θα
έχετε μια πλήρη εικόνα των συγκεκριμένων έργων που έχουν αναληφθεί, αυτούς που τα
έχουν αναλάβει οικονομικά και το αντίστοιχο κόστος του κάθε έργου και τη χρηματοδότησή
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του. Εγώ, μια και αρχίζουν να μιλούν τα νούμερα από μόνα τους, δεν έχω να κάνω κάποιο
σχολιασμό, απλώς μπορεί αν χρειαστεί να πω μια λέξη. Το σύνολο εσόδων είναι 3.690.598
€. Τα λειτουργικά έξοδα και τα παραγωγικά έξοδα. Τα παραγωγικά είναι το κυρίως έργο, τα
λειτουργικά είναι η λειτουργία του Διαζώματος, οι μισθοί, ό,τι χρειάζεται ένα γραφείο, τα
έξοδα πραγματικά του Διαζώματος για να συντηρείται. Το σύνολο των εξόδων και τα
διαθέσιμα που έχει το Σωματείο αυτή τη στιγμή, 180.394 €. Το αποθεματικό του Διαζώματος
μοιράζεται, αποθεματικό 70.498 € και το υπόλοιπο αποθεματικό είναι στους κουμπαράδες,
110.895 €. Εδώ είναι η ουσία των πραγμάτων, είναι οι χορηγοί δηλαδή τί έχουν δώσει και τί
έχουν πάρει σε έργο. Τιμούμε τους χορηγούς και τους χρηματοδότες, οι οποίοι ανά πάσα
στιγμή βλέπουν τί έχουν δώσει και τί έχουν πάρει σαν αποτέλεσμα έργου. Tο σύνολο είναι
3.124.050 €.»
Ο κ. Κουρουπός ολοκλήρωσε την ομιλία του ευχαριστώντας το κοινό και με την ευχή χρόνο
με το χρόνο το ΔΙΑΖΩΜΑ θα γίνεται πλουσιότερο και εντιμότερο, ώστε να συνεχίσει να
προσφέρει μεγάλο έργο στη χώρα. Ακολούθησε στρογγυλή τράπεζα με θέμα τη συμβολή του
Διαζώματος στη λειτουργία και διοίκηση των προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού μέσα
από τη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Το λόγο πήρε ο κ. Πρόδρομος
Τσιαβός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος.
Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Πως θα συμβάλλουμε στη λειτουργία και
τη διοίκηση των Νέων Προορισμών που σχεδιάζουμε;»
Πρόδρομος Τσιαβός:
«Είναι κι εμένα ιδιαίτερη η χαρά μου που βρίσκομαι εδώ, κυρίως ως εθελοντής του
Διαζώματος, δευτερευόντως ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Να πω ότι έχουμε μια
ιδιορρυθμία. Είπε ο πρόεδρος προηγουμένως ότι για ιστορική ηγεσία˙ εμείς έχουμε μια
ιστορική ηγεσία η οποία τρέχει μαραθώνιο με ρυθμό sprint. Αυτό λίγο είναι ιδιαίτερη
περίπτωση αλλά αυτό είναι το ΔΙΑΖΩΜΑ, προσπαθούμε λοιπόν κι εμείς ως νεότεροι κάπως
να το κυνηγήσουμε.
»Η συζήτηση που έχω την τιμή να συντονίσω συνεχίζει, πιάνει το κομμάτι, λίγο πολύ το νήμα
από εκεί που το άφησε ο Πρόεδρος προηγουμένως, δηλαδή το θέμα του πώς ο δημόσιος και
ιδιωτικός τομέας μπορούν να συνεργαστούν και πώς μπορούμε να κοιτάξουμε για ένα
μοντέλο διακυβέρνησης για τη συνεργασία αυτή. Να πω ότι μιλάμε για συνεργασία του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και σε αυτή τη συνεργασία το ΔΙΑΖΩΜΑ παίζει έναν
καταλυτικό ρόλο. Λέμε καμιά φορά καταλύτης και έψαξα σήμερα το πρωί τον ορισμό του
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καταλύτη. Στον καταλύτη, να θυμίσω, στη χημεία ότι είναι η ουσία η οποία αυξάνει την
ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης και κυρίως μένουμε στο μετασχηματισμό και στην
ταχύτητα, αλλά αν προσέξετε, είναι χωρίς να μεταβάλλεται η ίδια. Εδώ δεν το λέμε αυτό με
την έννοια της σκλήρυνσης, αλλά με την έννοια της ακεραιότητας. Το είπαμε πολλές φορές,
είχαμε μόλις τώρα και την παρουσία του κ. Κουρουπού, αυτό που

χαρακτηρίζει το

ΔΙΑΖΩΜΑ είναι η ακεραιότητά του. Αλλάζει τα πράγματα αλλά παραμένει ένας ακέραιος
Οργανισμός και νομίζω γι’ αυτό μπορεί και να τ’ αλλάζει.
»Το θέμα του πάνελ μας είναι πώς συμβάλλουμε στη λειτουργία και διοίκηση των νέων
προορισμών που σχεδιάζουμε. Είπαμε προηγουμένως, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι πώς να
ξεπεράσουμε αυτό που λέει ο πρόεδρος συχνά, το νέο αβδηριτισμό, ή το λέμε καμιά φορά
"τους λευκούς ελέφαντες". Δηλαδή που σου κάνουν δώρο ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος, έναν
"λευκό ελέφαντα", μια μεγάλη υποδομή και επειδή στην κάνουν δώρο, δεν την έχεις φτιάξει
απ’ την αρχή μαζί και επειδή είναι κάτι το οποίο είναι σπάνιο και ακριβό, μετά το κόστος να
ζήσεις μ’ αυτό τον άσπρο ελέφαντα είναι αφόρητο, σε βυθίζει. Άρα εμείς το ερώτημα που
έχουμε, είναι πώς μπορούμε να συζητήσουμε τη διακυβέρνηση, το management τριών
πραγμάτων· προϊόν, που ταυτόχρονα είναι κοινό αγαθό και ταυτόχρονα πρέπει να έχει
ποιότητα. Αυτή είναι η συζήτηση που θα έχουμε στη συνέχεια».
Στο σημείο αυτό ο κ. Τσιαβός παρακάλεσε να προβληθεί βίντεο παρέμβασης του κ. Γιάννη
Ρέτσου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ.
Προβολή βίντεο - Γιάννης Ρέτσος:
«Καλημέρα σε όλους κι ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λυπάμαι που δε μπορώ να
βρίσκομαι κοντά σας σήμερα, όμως ακόμα και εξ αποστάσεως, ήθελα να μοιραστώ μαζί
σας κάποιες σκέψεις.
Ένα από τα κύρια οχήματα που έχει επιλέξει ο ΣΕΤΕ για την περαιτέρω ανάπτυξη του
ελληνικού τουρισμού, είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος μέσω
του εμπλουτισμού, της ταξιδιωτικής εμπειρίας που προσφέρουμε ως χώρα. ανάμεσα στις
βασικές μας προτεραιότητες είναι η ενίσχυση των δεσμών, μεταξύ του τουρισμού, του
πολιτισμού και της αγροδιατροφής, καθώς οι συνέργειες και η διασύνδεσή τους,
προσφέρουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης των
τοπικών κοινωνιών.
Για να το κάνουμε αυτό, τον τελευταίο ενάμισι χρόνο ταξιδέψαμε με τη Marketing Greece
και το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ ανά την Ελλάδα, πραγματοποιώντας συναντήσεις εργασίας με
τοπικές Αρχές, Φορείς και Ενώσεις. Στα σχεδόν 20 ταξίδια μας, καταγράψαμε ανάγκες και
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ευκαιρίες ανά περιοχή και βρήκαμε πεδία συνεργασίας για τη δημιουργία δράσεων και
προγραμμάτων.
Η πρωτοβουλία με το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα που δείχνει
στην πράξη όσα πρεσβεύουμε, ότι η διασύνδεση έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη. Αυξάνει τις
ευκαιρίες για εγχώρια παραγωγή, συμβάλλει στη δημιουργία νέων αγορών και στην
ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ευκαιρίες για την ανάδειξη
προορισμών μέσω της βιωματικής εμπειρίας. Ευχαριστώ πολύ και πάλι εύχομαι καλή
επιτυχία στις εργασίες σας».
Ο κ. Τσιαβός συνέχισε το συντονισμό της συζήτησης και στη συνέχεια ζήτησε να προβληθεί
το βίντεο που ετοίμασε το ΔΙΑΖΩΜΑ και αφορά στον τρόπο λειτουργίας ενός Φορέα
Διαχείρισης Προορισμού.
«Κι επειδή είμαστε στη φάση που βλέπουμε τα βίντεο και φτιάχνουμε λίγο ένα λεξιλόγιο για
την κουβέντα που θ’ ακολουθήσει, θα παρακαλέσω να βάλουμε και το βίντεο για το DMO
που έχουμε τη χαρά ως ΔΙΑΖΩΜΑ να έχουμε παράξει. Πριν το βάλουμε, μια κουβέντα μόνο:
Το DMO, το ζήτημα δηλαδή του ποιος είναι ο φορέας και πώς λειτουργεί που ασκεί τη
διοίκηση ενός τέτοιου προϊόντος, αυτού του κοινού αγαθού που φτιάχνουμε όλοι μαζί, είναι
κρίσιμο να υπενθυμίσω δυο πράγματα που είπε ο Πρόεδρος πριν αλλά πραγματικά
πιστεύουμε ότι είναι σημαντικά. Ξεκινάμε από το Υπουργείο Πολιτισμού, ένα βαρύ θεσμικό
φορέα και τις Εφορείες (Αρχαιοτήτων) και καταλήγουμε στον ταξιτζή, στο ΚΤΕΛ, και στην
επιχείρηση η οποία όπως είπαμε είναι κι αυτή η οποία όπως είπαμε, είναι κι αυτή που είναι
κινητήριος δύναμη αυτού του πράγματος. Αυτά όλα είναι που δημιουργούν το προϊόν και το
κάνουν να λειτουργεί. Για να δούμε λίγο το βίντεο, τη δουλειά που έχει γίνει στο να
εξηγήσουμε τί είναι το DMO». Ακολούθησε η Προβολή του βίντεο.
Το λόγο στο σημείο αυτό έλαβε η κα Μπέττυ Χατζηνικολάου, Tourism Expert και πρώην
Πρόεδρος του ΕΟΤ, η οποία έκανε την πρώτη εισήγηση.
Μπέττυ Χατζηνικολάου:
«Κατ' αρχάς να δούμε λιγάκι πιο συστηματικά, αν θέλετε πιο ρεαλιστικά, τί είναι οι
πολιτιστικές διαδρομές και τ’ αρχαιολογικά πάρκα, ως τουριστικά προϊόντα. Είναι λοιπόν
οργανωμένα σύνολα δραστηριοτήτων που βασίζονται στην ύπαρξη πολιτιστικών στοιχείων
και ενός πλήθους υπηρεσιών τουριστικών αλλά όχι μόνο τουριστικών, τα οποία φτάνουν στη
γνώση του δυνητικού τουρίστα, στο σπίτι του, στον υπολογιστή του. Μπορεί να τα χαζέψει,
να τα ψάξει, να τα ονειρευτεί, να τ’ αγοράσει εξ αποστάσεως, να έρθει να τ’ απολαύσει και
τελικά να πάρει μαζί του αυτό που είναι το ζητούμενο του σύγχρονου τουρισμού, ακούσατε
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που το είπε ο κ. Ρέτσος πριν από λίγο και αυτό είναι μια βιωματική εμπειρία, την οποία θα
τη μοιραστεί με συγγενείς και φίλους. Να σας πω ότι παρά τη φοβερή κυριαρχία του
διαδικτύου, έρευνες δείχνουν ότι από τους παλιούς τρόπους προβολής, ο μόνος τρόπος που
πραγματικά κρατάει ακόμη σημαντικά ποσοστά στην αποτελεσματικότητα των μέσων
προβολής, εξακολουθεί να είναι αυτό που λέμε η μεταφορά των εμπειριών σε συγγενείς και
φίλους και στη συνέχεια παραπέρα.
»Μιλάμε για τους 4 τομείς δραστηριότητας που απαρτίζουν τις πολιτιστικές διαδρομές και
τη αρχαιολογικά πάρκα. Όπως και αυτό το έχετε δει, απ’ αυτό θα ήθελα όμως να κρατήσετε
μόνο τις Περιφέρειες που είναι με κόκκινο περίγραμμα, που είναι ουσιαστικά μαζί με το
Ηράκλειο που είναι μια πόλη, είναι οι τομείς δραστηριότητας που είναι πιο προωθημένοι και
επομένως αρχικά ας μιλάμε γι’ αυτούς, μέχρι να μπούμε να φτάσουμε σ’ ένα σημείο να
έχουμε σχεδόν έτοιμες και άλλες διαδρομές ή πάρκα.
»Να δούμε λιγάκι ποιος σχεδιάζει, ποιος υλοποιεί, ποιος προβάλλει και ποιος βεβαιώνει το
ποιοτικό επίπεδο των προϊόντων αυτών σήμερα. Γιατί τα λέμε προϊόντα, τα λέμε θεματικά
προϊόντα, προϊόντα πολιτιστικού τουρισμού: Όπως ξέρετε, πάρα πολύ γρήγορα, η χώρα μας
έχει μια κυρίαρχη μορφή τουρισμού, που είναι ο ήλιος και θάλασσα και προσπαθεί τα
τελευταία χρόνια, να μη σας πω από τα μέσα της δεκαετίας του ’85 έχουν εξαγγελθεί αλλά
δεν έχουν γίνει και πάρα πολλά, να διαμορφωθούν θεματικά προϊόντα, δηλαδή προϊόντα για
τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα. Στην προκειμένη περίπτωση τουρίστες με πολιτιστικά
ενδιαφέροντα, είτε γενικότερα, είτε τουρίστες πιο εξειδικευμένους, όπως θα ήταν π.χ. να πάει
ο κ. Θέμελης σε μια άλλη χώρα, τί θα έβλεπε και πώς θα το έβλεπε, με πόση μεγαλύτερη
εξειδίκευση θα το προσέγγιζε. Μέχρι τώρα λοιπόν, κατ' αρχάς κάνει έναν αρχικό σχεδιασμό
το ΔΙΑΖΩΜΑ, το δίνει στην Περιφέρεια και οι Περιφέρειες αυτό το πράγμα τ’
ολοκληρώνουν και ουσιαστικά αλλά και τυπικά, γιατί το εργαλείο της Ολοκληρωμένης
Χωρικής Επένδυσης, προϋποθέτει έναν εγκεκριμένο σχεδιασμό με κάποιους συγκεκριμένους
τρόπους και από συγκεκριμένα όργανα, Περιφερειακό Συμβούλιο κτλ. Και πάλι υλοποιούν
τα έργα οι Περιφέρειες, εκτός εάν πρόκειται για έργα σε αρχαιολογικούς χώρους οπότε ο
φορέας που υλοποιεί είναι οι Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού. Ποιος προβάλλει; Επίσης προβάλλουν οι Περιφέρειες, οι οποίες οργανώνουν
και τα clusters, δηλαδή τις συστάδες των συνδεδεμένων με τη διαδρομή επιχειρήσεων και οι
οποίες εγγυώνται, υποτίθεται, το ποιοτικό επίπεδο του συνολικού προϊόντος, δηλαδή την
καλή λειτουργία του. Εδώ να πούμε ότι οι Περιφέρειες, αφ’ ότου ξεκίνησαν τα ΚΠΣ, έχουν
πάρα πολλά χρήματα για τουριστική προβολή, τα οποία άλλοτε διατίθενται με τους τρόπους
που πρέπει και άλλοτε όχι. Άλλοτε δηλαδή διατίθενται μ’ έναν τρόπο που τελικά δεν αποδίδει
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όσο θα μπορούσε ν’ αποδώσει η διάθεση αυτών των χρημάτων. Επομένως, ουσιαστικά ο
φορέας που μέχρι τώρα έκανε όλες αυτές τις δουλειές, ήταν η Περιφέρεια. Χωρίς την
παρέμβαση, την ήπια παρέμβαση του Διαζώματος, θα συνέχιζε να είναι η Περιφέρεια και θα
συνεχίζαμε ενδεχομένως σε κάποιους από τους τομείς που είδατε, από τους 4 τομείς που σας
έδειξε και ο Πρόεδρος και ήταν και στα φιλμάκια, δηλαδή τις υποδομές, το marketing και
τα ψηφιακά, την επιχειρηματικότητα και τη διακυβέρνηση, θα συνεχίζαμε να έχουμε αρκετές
ενδεχομένως αδυναμίες και ελλείψεις του αναπόφευκτα γραφειοκρατικού χαρακτήρα, του
τρόπου λειτουργίας αλλά και γιατί όλο αυτό προϋποθέτει μια πολύ μεγαλύτερη εξειδίκευση».
Στη συνέχεια η κ. Χατζηνικολάου αναφέρθηκε στο ρόλο και στη λειτουργία ενός
Οργανισμού Διαχείρισης και Προβολής Προορισμού:
«Να πούμε λιγάκι τί είναι οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προβολής των Προορισμών. Καμιά
φορά θα τους δείτε μ’ ένα "Μ", που μπορεί το "Μ" ν’ αντιπροσωπεύει τη λέξη "Μanagement
"ή "Marketing", θα τους δείτε και με δύο "ΜΜ" αν ο ίδιος ο Οργανισμός κάνει και Marketing
και Management του προορισμού. Συνήθως Management του Προορισμού θα έπρεπε να
είναι μεταξύ άλλων, όχι μόνο η δουλειά της καλής νοικοκυράς για να χρησιμοποιήσω μια
φράση που χειρίζεται ο Γιάννης Ζηρίνης και είναι πολύ χαρακτηριστική, δηλαδή του να
λειτουργούν όλα στη διαδρομή όπως πρέπει και σ’ ένα αναμφίβολο ποιοτικό επίπεδο, αλλά
πρέπει να κάνει και τη δουλειά της διαμόρφωσης νέων προϊόντων, μεταξύ των οποίων και
πολιτιστικών προϊόντων. Αυτό βέβαια δε γίνεται πάντα. Υπάρχουν διάφορες τάσεις τώρα στο
τί σημαίνει και πώς λειτουργούν και να οργανώνονται οι DMO ή οι DMMO, αν έχουμε έναν
προορισμό που είναι ήδη καθιερωμένος όπως είναι μια πρωτεύουσα που είναι από μόνη της
brand είναι πολύ καλύτερο, αντί ν’ ασχολείται ο Οργανισμός αυτός με το marketing ν’
ασχολείται με τη διαχείριση του προορισμού ώστε να επιλύει όλα τα προβλήματα, να κάνει
δηλαδή management του προορισμού, όχι μόνο για τους τουρίστες αλλά και για τους
κατοίκους. Και τέτοιο θα δούμε ότι δεν έχουμε μεν στην Ήπειρο, ενδεχομένως έχουμε όμως
έναν προορισμό brand μέσα στη διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας κι αυτό φυσικά είναι οι
Δελφοί. Να πούμε ότι αυτοί οι Οργανισμοί είναι συνήθως αποκεντρωμένοι και λιγότερο
γραφειοκρατικοί απ’ ό,τι είναι οι ίδιες οι Περιφέρειες και αυτοί αναλαμβάνουν σχεδιασμό,
υλοποίηση έργων και δράσεων, προβολή, σύνδεση με την επιχειρηματικότητα και εγγύηση
της ποιοτικής αλυσίδας των προϊόντων που εν προκειμένω επιδιώκουμε τα προϊόντα αυτά
σα σύνολα ν’ αποτελέσουν προορισμούς. Δηλαδή πάω, κάνω ένα ταξίδια, μια τουριστική
μετακίνηση για να δω, να ζήσω, να βιώσω ας πούμε την πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων
θεάτρων της Ηπείρου. Υπάρχουν βέβαια τέτοιοι Οργανισμοί στο εξωτερικό πολλοί, εδώ και
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πολλά χρόνια, στην Ελλάδα τα παραδείγματα είναι λίγα, δεν είναι όλα επιτυχημένα,
υπάρχουν όμως και στην Ελλάδα κάποιοι από αυτούς.
»Οι Περιφέρειες Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας που είναι οι πιο προχωρημένες διαδρομές,
έχουν ορίσει ήδη DMO, τις αναπτυξιακές τους εταιρείες, δηλαδή εταιρείες που πατάνε στο
δημόσιο τομέα και αυτές είναι η "Ήπειρος Α.Ε." στην Ήπειρο και η Αναπτυξιακή της
Εύβοιας στη Στερεά Ελλάδα. Δεν ήξερα ότι είχε ήδη ορισθεί και η Αναπτυξιακή της Ροδόπης
για την Εγνατία Οδό. Αυτές οι εταιρείες, έχουν και εμπειρία σε κοινοτικά προγράμματα και
αξιόλογο προσωπικό. Έχουν όμως εμπειρίες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή έχουν
χειριστεί θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
προγράμματα LEADER κτλ., ή επίσης προγράμματα διατήρησης στοιχείων της παράδοσης,
ας πούμε τα κτίρια της πέτρας στην Ήπειρο, τα μονοπάτια τα πετρόκτιστα κτλ., αλλά δεν
έχουν σε επάρκεια εκπαιδευμένο προσωπικό, κατάλληλη οργάνωση και εμπειρία στους
τομείς αυτούς στους οποίους χρειαζόμαστε ακριβώς να παρέμβει ο DMO, στην πολιτιστική
διαδρομή.
»Αν λάβουμε τώρα υπ' όψιν μας ότι ο κάθε τομέας από αυτούς τους 4 που σας δείξαμε πριν
με τα χρώματα, προϋποθέτει οργάνωση, π.χ., ο τομέας της προβολής προϋποθέτει γνώση των
χαρακτηριστικών των τουριστικών αγορών και επίσης των τμημάτων των αγορών και
τμήματα είναι για παράδειγμα οι τουρίστες που κάνουν πολιτιστικά ταξίδια. Επίσης
προϋποθέτει γνώση της εμβέλειας των μέσων, σε ποιες αγορές, ποια μέσα λειτουργούν και
αποδίδουν καλύτερα, σε ποια τμήματα, ποια μέσα αποδίδουν καλύτερα. Προϋποθέτει
εξειδίκευση σε θέματα ψηφιακών μέσων, που αυτή τη στιγμή είναι αυτά που κυριαρχούν.
Προϋποθέτει οργάνωση της πληροφόρησης των τουριστών κτλ. κι αυτό το ίδιο ισχύει για
όλους τους επιμέρους τομείς. Πήραμε το marketing αλλά τα ίδια πράγματα λίγο πολύ,
οργάνωση, απαιτείται και στη σύνδεση με την επιχειρηματικότητα και βέβαια πολύ
σημαντικό, στη διακυβέρνηση, σ’ αυτό που λέμε, " η καλή νοικοκυρά".
»Το ΔΙΑΖΩΜΑ λοιπόν, σε συνεργασία με τη Marketing Greece, οργάνωσε ήδη ένα
σεμινάριο για υπαλλήλους φορέων που προορίζονται να εξελιχθούν σε DMO ή σε DMMO.
Ήρθαν από την Ήπειρο, ήρθαν τα παιδιά τα δύο, ο Θάνος και η Κατερίνα από τη Στερεά
Ελλάδα, ήρθε η Άρτεμις από τη Θράκη, ήρθαν από την Κρήτη, από το Δήμο Ηρακλείου κτλ.,
ένα σεμινάριο που κυρίως το βάρος του, να πω τη μαύρη αλήθεια, το έφερε και η Marketing
Greece και λιγότερο εμείς. Ένα σεμινάριο δεν αρκεί. Επομένως χρειάζεται μια άλλη λύση
ώστε οποιεσδήποτε αδυναμίες και ελλείψεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους φορείς,
να καλυφθούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Πώς θα γίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι
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απαιτείται στήριξη, δηλαδή απαιτείται περισσότερη τεχνογνωσία, Τεχνική Βοήθεια προς
αυτές τις εταιρείες και καμιά φορά απαιτούνται και οικονομικοί πόροι για τη στήριξή τους
για ένα διάστημα, όχι γιατί τα ΠΕΠ δεν έχουν πόρους, τα ΠΕΠ έχουν πολλούς πόρους, της
Στερεάς Ελλάδας λιγότερο από το ΠΕΠ, της Ηπείρου έχει χρήματα το ΠΕΠ, αλλά γιατί δεν
εν πάντα εύκολο, εκεί που χρειάζεται να διοχετευθούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Κι αυτό
είναι ένα θέμα. Επομένως, η λογική είναι να στηριχθούν αυτοί οι φορείς για ένα διάστημα
περίπου 3 ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων προφανώς αυτές οι εταιρείες και οι ίδιες, θα
μετέχουν και συγχρόνως θα αντλούν τεχνογνωσία και πόρους, ώστε να μπορέσουν να
φτάσουν σ’ ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Στη στήριξη αυτή στοχεύει αυτή η συνεργασία
για την οποία ήδη είδατε μερικά πράγματα, είδατε το φιλμ, με το ΣΕΤΕ, να σας πω ότι ο
ΣΕΤΕ είναι ο κοινωνικός εταίρος στο χώρο του τουρισμού, προφανώς θα λειτουργήσει μέσα
από τη Marketing Greece, που είναι η εταιρεία του για marketing της χώρας, με το Ίδρυμα
Ιωάννου-Σπύρου Λάτση και με την Εθνική Τράπεζα στην περίπτωση που χρειαστεί και
ενδέχεται να χρειαστεί να γίνει crowdfunding.Η συνεργασία αυτή, που οι φορείς της την
επιδιώκουν σταθερή συνεργασία, θα συμφωνείται και θα εξειδικεύεται ανάλογα με την
περίπτωση, δηλαδή ανάλογα ουσιαστικά με την Περιφέρεια και τις ελλείψεις ή τα
προβλήματα που υπάρχουν, με μνημόνιο συνεργασίας, που θα μετέχει η κάθε Περιφέρεια και
η κάθε αναπτυξιακή εταιρεία.
»Τί θα καλύπτει αυτή η συνεργασία: Αυτή η συνεργασία έχει τους εξής στόχους: Την
ποιοτική λειτουργία της διαδρομής, το βάζω πρώτο-πρώτο γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό,
ακόμη κι αν κάνομε τα άλλα, αν μας λείπει αυτό δεν έχουμε επιτύχει. Επομένως εδώ θέλουμε
πρόληψη και αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων, έγκαιρη κινητοποίηση των
φορέων που μπορεί να είναι κεντρικοί ή αποκεντρωμένοι, ή ακόμη και ιδιωτικοί, ας πούμε
τα ΚΤΕΛ και επιχειρήσεις που ουσιαστικά μετέχουν σ’ αυτό το συνολικό προϊόν,
αποκατάσταση δυσλειτουργιών κτλ. Ένας δεύτερο στόχος είναι η υλοποίηση του marketing
της διαδρομής όπως έχει σχεδιαστεί. Σας είπε ήδη ο Πρόεδρος ότι είχαμε χρηματοδοτήσει
ένα marketing plan και γενικά όπως προωθείται μέσω των πόρων που διατίθενται από κάθε
Περιφέρεια για marketing. Σας είπα πριν ότι οι Περιφέρειες έχουν σημαντικούς πόρους, δε
διατίθενται πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Εδώ είναι ένα πεδίο πραγματικά ίσως από τα τρία
πεδία που η εξειδίκευση είναι conditio sine qua non, δεν έχει εξειδίκευση, δεν επιτυγχάνεις
τίποτα. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά, από την εμπειρία μου στον ΕΟΤ τί να σας πω το
τί έχω δει, αλλά δεν έχει νόημα να τα επαναλάβουμε ή να τ’ αφήσουμε να επαναληφθούν.
Και το τελευταίο είναι η δημιουργία, η περαιτέρω διεύρυνση με νέες επιχειρήσεις και η
λειτουργία του cluster των συνδεδεμένων στη διαδρομή επιχειρήσεων. Εδώ θέλουμε ο
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φορέας αυτός, ο DMO, ή DMMO, να λειτουργεί τα όργανα του cluster, να τα κυνηγάει
δηλαδή και να τα κυνηγάει δηλαδή και να βεβαιώνεται ότι τα όργανα συγκαλούνται στους
σωστούς χρόνους και έχουν αποτέλεσμα, να προσελκύει νέες επιχειρήσεις, να διακριβώνει
τη συνδρομή των κριτηρίων συμμετοχής σε μια πρώτη φάση, να εξασφαλίζει πιστοποιήσεις
για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε μια δεύτερη φάση κτλ. Και βέβαια, προφανώς αυτό
θ’ αρχίσει από την Ήπειρο, η συνεργασία αυτή επιδιώκουμε όπως ας είπα να δοκιμαστεί
πρώτα πρώτα στην Ήπειρο, αλλά είναι μια συνεργασία που τουλάχιστον από τη σκοπιά του
Διαζώματος αλλά και απ’ ό,τι δηλώνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στη συνεργασία είναι
μια συνεργασία που ήρθε για να μείνει, για να στηρίζει τις προτάσεις του Διαζώματος που
έχουν ήδη υιοθετηθεί. Και μάλιστα οι άλλοι τρεις συμμετέχοντες να στηρίζουν αυτή την
προσπάθεια του Διαζώματος στην πράξη και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και γι’ αυτό και
τους ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ».
Ο κ. Τσιαβός ευχαρίστησε την κ. Χατζηνικολάου και έδωσε το λόγο στην κ. Ιωάννα Δρέττα.
Ιωάννα Δρέττα:
«Καλή σας μέρα κι από μένα. όπως ακούσατε, σήμερα έχω τη χαρά να εκπροσωπώ και το
ΣΕΤΕ και τη Marketing Greece. Πολύ λίγα λόγια για όσους δεν ξέρετε τις λεπτομέρειες: Ο
ΣΕΤΕ, είναι κοινωνικός εταίρος του τουρισμού, η Marketing Greece είναι η εταιρεία που
ίδρυσε ο ΣΕΤΕ προκειμένου να κάνει προβολή των ελληνικών τουριστικών προϊόντων και
της Ελλάδας εν γένει. Είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία βασίζεται σε χορηγίες και
σε επιμέρους συνεργασίες, με αρκετά μεγάλο εύρος δραστηριότητας, σ’ ένα αντικείμενο που
φυσικά, θα έλεγε κανείς ότι είναι ανεξάντλητο.
»Θα ήθελα να πω ότι είναι η 4η φορά που βρίσκομαι σε τέτοια Γενική Συνέλευση Εταιρικών
μελών και με πολλή χαρά βρίσκομαι εδώ. Πάντα όλοι έχουμε μια εξαιρετική εμπειρία εδώ,
βρισκόμαστε σε μια γυάλα δημιουργικότητας και αισιοδοξίας από την οποία θα φύγουμε
φυσικά μόλις βγούμε από την πόρτα του ξενοδοχείου αλλά έχουμε την ευκαιρία να
μπαίνουμε και να βγαίνουμε.
»Ο ΣΕΤΕ, ακούσατε και τον Πρόεδρο Γιάννη Ρέτσο, έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας του προϊόντος. Αυτή, με μια λέξη, ουσιαστικά προϋποθέτει και ταυτόχρονα
στοχεύει, τη βιωσιμότητά του. Κι όταν μιλάμε για βιωσιμότητα στον τουρισμό, ουσιαστικά
εκτός από την προφανή οικονομική βιωσιμότητα η οποία φυσικά είναι προϋπόθεση, οι
εταιρείες και τα clusters εταιρειών και άλλων εταίρων, πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμα.
Αναφέρεται φυσικά και στην κοινωνική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβάνει αυτό, τους
ανθρώπους, τους ντόπιους ανθρώπους το σεβασμό στα ήθη και στα έθιμα, τη διατήρηση του
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τοπικού χρώματος όπως λέμε, των προορισμών. Και προφανώς αναφέρεται και στη
βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, όλες οι δράσεις για την ανάπτυξη των προϊόντων πρέπει να
σέβονται το περιβάλλον γιατί το περιβάλλον για την Ελλάδα είναι κομμάτι αυτού που
πουλάμε, κομμάτι του USP, από τα πράγματα τα οποία είναι κομμάτι του τουρισμού,
συνεπώς θα πρέπει να προστατεύεται προκειμένου να μη χάνει την αξία του».
Η κ. Δρέττα συνέχισε την ομιλία της επικεντρώνοντάς τη στην οπτική προσέγγιση του ΣΕΤΕ
για τον πολιτιστικό τουρισμό:
«Ας δούμε όμως λίγο τη δική μας οπτική στο κομμάτι που λέγεται πολιτιστικός τουρισμός:
Προσωπικά δε μου αρέσει καθόλου να χρησιμοποιώ αυτό τον όρο και γενικά αυτούς τους
όρους, παρ’ όλο που είναι καθιερωμένοι και είναι καθιερωμένοι για ερευνητικούς λόγους,
για εμάς που δουλεύουμε στον τουρισμό είναι ένας εύκολος τρόπος να διαχωρίσουμε τα
προϊόντα, να τα μελετήσουμε, να μπούμε εις βάθος και να μπορέσουμε να τα εξελίξουμε. Ο
λόγος που δε μου αρέσει να το χρησιμοποιώ, είναι διότι αναδεικνύει δυο διαφορετικές
πλευρές, μιας εμπειρίας που για μας είναι ενιαία. Γι’ αυτό και δεν το χρησιμοποιώ, προτιμώ
να χρησιμοποιώ τη λέξη "πολιτιστική εμπειρία" ή τη λέξη "εμπειρία "εν γένει που είναι και
χρυσή λέξη του τουρισμού. Ο τουρισμός είναι εμπειρία και είναι συναίσθημα. Δεν είναι
υποδομή. Προϋποθέτει υποδομή και ιδιωτική και δημόσια φυσικά, δεν είναι διαμονή, δεν
είναι μεταφορά, είναι εμπειρία. Εμπειρία πολιτιστική, εμπειρία γαστρονομική, εμπειρία
φυσιολατρική, αυτοί είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες της εμπειρίας στην Ελλάδα και πολλά
άλλα επιμέρους και πολύ ενδιαφέροντα κομματάκια που κατά περίπτωση προσθέτουμε. Γιατί
όμως είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ο πολιτιστικός τουρισμός - ας τον χρησιμοποιήσουμε τον
όρο για την οικονομία της συζήτησης- σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο; Οι άνθρωποι οι οποίοι
επιλέγουν να επισκεφθούν τη χώρα με αφορμή κάποιο μνημείο ή κάποιο αρχαιολογικό χώρο
ή κάποιο Μουσείο, οι άνθρωποι που έρχονται έτσι κι αλλιώς, 80% του προϊόντος μας είναι
το προϊόν "ήλιος-θάλασσα" και είναι υψηλής καταναλωτικής δαπάνης, υψηλού μορφωτικού
επιπέδου και η περαιτέρω ανάπτυξη της εμπειρίας της πολιτιστικής εμπλουτίζει το προϊόν
μας, διευρύνει την τουριστική περίοδο.
»Θα έχετε ακούσει και να μην ασχολείστε καθόλου με τον τουρισμό, ένα από τα κεντρικά
ζητούμενο για τον ελληνικό τουρισμό πέραν της αύξησης των εισπράξεων και όχι των
τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα, είναι η άμβλυνση της εποχικότητας της περιόδου,
δηλαδή να μην έρχονται μόνο τους μήνες αιχμής το καλοκαίρι. Με πολύ λίγα λόγια αυτά.
Προκειμένου όμως να γίνουν όλα αυτά

πραγματικότητα, επειδή ο τουρισμός στην

πραγματικότητα δεν είναι ένας τομέας, είναι μια αλυσίδα αξιών που εμπλέκει φυσικά τις
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ιδιωτικές επιχειρήσεις, εμπλέκει τις Ενώσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων και τα clusters που
αυτές δημιουργούν, εμπλέκει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εμπλέκει την κεντρική κυβέρνηση,
εμπλέκει την τοπική κοινωνία. Εν τέλει, αυτοί οι οποίοι σερβίρουν το τουριστικό προϊόν είναι
οι άνθρωποι

και ξέρουμε πολύ καλά από μελέτες ότι τελικά η χώρα το μεγαλύτερο

πλεονέκτημά της το έχει σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες πάντα και συγκρίνοντας
ομοειδή πράγματα, το έχει στην επαφή με τον άνθρωπο, στη φιλικότητα που δείχνει ο
Έλληνας απέναντι στον ξένο τουρίστα και στην οικειότητα η οποία αναπτύσσεται μεταξύ
τους, είτε πρόκειται για επαγγελματία του τουρισμού είτε πρόκειται για πρόκειται για
απλό, ντόπιο στην περιοχή που επισκέπτεται ο τουρίστας. Η σύνδεση λοιπόν αυτού του
προϊόντος εξ ορισμού προϋποθέτει συνέργειες, συνεργασίες, συμμαχίες και το αύριο του
ελληνικού τουρισμού από κει θα κριθεί, κατά πόσο αυτές οι συνέργειες υπήρξαν, πάρα πολύ
δύσκολο για εμάς τους Έλληνες και κατά πόσο απέδωσαν. Αυτό το σημείο είναι το σημείο
πνευματικής επαφής μας όπως λέει ο κ. Μπένος με το ΔΙΑΖΩΜΑ, με το οποίο ως
Οργανισμοί μοιραζόμαστε κοινές αξίες και έχουμε κοινούς στόχους γι’ αυτό και δουλεύουμε
μαζί.
»Στην Ήπειρο ειδικότερα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για ένα πάρα πολύ σημαντικό Project
το οποίο ουσιαστικά στοχεύει στη βαθιά διασύνδεση δυο διαφορετικών πλευρών, που είναι
ο τουρισμός και ο πολιτισμός, ένας υψηλός στόχος, που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από
συμμαχίες σαν κι αυτή».
Η κ. Δρέττα ολοκλήρωσε την ομιλία της εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη
συνεργασία με το ΔΙΑΖΩΜΑ και ευχήθηκε η νέα συμμαχία σύντομα να αφήσει το θετικό
της αποτύπωμα.
Ο κ. Τσιαβός αμέσως μετά έδωσε έμφαση σε τρία σημεία της τοποθέτησης της κ. Δρέττα: α)
ο τουρισμός δεν είναι τομέας, αλλά αλυσίδα αξίας και ανθρώπων, β) οι άνθρωποι είναι πολύ
σημαντικοί και συνιστούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, και γ) ότι στόχος
είναι μια βαθιά διασύνδεση.
Η κ. Δρέττα πήρε εκ νέου το λόγο και ζήτησε να προβληθεί ένα βίντεο που ετοίμασε η
Marketing Greece και που προβάλει το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, που είναι οι
άνθρωποί της.
«Να προσθέσω κάτι: Επειδή ζήλεψα για τα βιντεάκια που είδαμε σήμερα, θέλω να δείξω κι
εγώ κάτι. Έχει διάφορα κοινά με αυτά τα οποία είδατε σήμερα, είναι αποτέλεσμα πολύ
σκληρής δουλειάς και πάθους, σ’ αυτή την περίπτωση της δικής μας πρωτοβουλίας και
εταιρείας, της Marketing Greece. Είναι μια ταινία η οποία ήθελε να προβάλλει ακριβώς αυτό,
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ότι το κεντρικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας όσον αφορά τον τουρισμό είναι οι
άνθρωποι και η οικειότητα που αναπτύσσει ο τουρίστας με αυτούς, ότι ουσιαστικά ο
τουρισμός είναι εμπειρία, γύρω από εκεί χτίζεται όποιο προϊόν. Θα δείτε μια ταινία που
παρουσιάζει όλα αυτά, είναι μια καμπάνια η οποία κάνει η Marketing Greece για την
προβολή της χώρας, δημιουργήθηκε με επίπονο fund razing στον ιδιωτικό τομέα, πάρα
πολλές εταιρείες, άνω των 50 εταιρειών συνέβαλλαν προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η
εταιρεία, είναι αποτέλεσμα διαγωνισμού ιδέας που κάναμε, συμμετείχαν πάνω από 40
διαφημιστικές, στο δεύτερο γύρο πέρασαν 12 και στον τρίτο 5 και καταλήξαμε στην εξής
μία, με την οποία συνεργαστήκαμε πολύ στενά και φτιάξαμε αυτό το οποίο θα δείτε».
Ακολούθησε η Προβολή βίντεο “Oh My Greece | Unlock the Feeling”.
Αμέσως μετά ακολούθησε συζήτηση με τους συνέδρους.
Νίκος Κουτσιανάς (πρόεδρος Apivita) :
«Καλημέρα σας. Δε μπορεί να βρει κανείς ψεγάδι σ’ αυτά που παρουσιάστηκαν σήμερα, με
την έννοια δηλαδή, ότι θα μπορούσε να δει κανείς τα τρία πράγματα που είπες. Πρόεδρε, τις
συνέργειες, υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα εδώ και τα καταφέρατε πάρα πολύ καλά. Το
δεύτερο θέμα των υποδομών βεβαίως. Αν μιλήσουμε για την ανάπτυξη που αναφερθήκατε,
δυστυχώς εδώ η ανάπτυξη φθίνει συνεχώς. Δηλαδή η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, με
όποιον τρόπο, και δε μιλάω γι’ αυτά, για την αειφόρο ανάπτυξη, για το people planet profit
που μιλάμε στις επιχειρήσεις με ηθική, με πειθαρχία και απόδειξη, είναι ελάχιστα αυτά τα
πράγματα που έχουμε σήμερα και βεβαίως πρέπει συνεχώς αυτό που έχω πει κατ’
επανάληψη, να κοιταζόμαστε όλοι στον καθρέφτη. Γιατί αν ψάξουμε τα ξενοδοχείο, θα
δούμε ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι ελαχιστότατα. Κι αν μιλήσουμε για το διατροφικό
κομμάτι, κι αυτά πάρα πολύ λίγα. Εδώ είδαμε πραγματικά ένα μάθημα για διατριβή. Μάλλον
έχει γίνει διατριβή εδώ. Δηλαδή δε μπορεί κανείς να πει όλα αυτά που μιλήσατε, για το
όραμα, γενικά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι όποιες δράσεις της ζωής μας. Μιλάμε
για όραμα, άριστο, για αποστολή εξαιρετική, γι’ αποτελέσματα στο επίπεδο αυτό που το
έχετε φέρει, αυτή τη στιγμή δε μπορεί να πει ότι μπορεί να προσθέσει κάποια πράγματα. Το
ζητούμενο από δω και πέρα, επειδή είναι πάρα πολλά αυτά που έχετε κάνει, κι εγώ
αισθάνομαι πάρα πολύ υπερήφανος που συμμετέχω σε μια τέτοια διαδικασία, χρειάζεται από
δω και πέρα το management. Κι επειδή αναφέρατε όλα αυτά προηγούμενα, ότι δε
συνεργαζόμαστε, μάλλον πρέπει να ξεκινήσει αυτό, αν θέλουμε δηλαδή πραγματικά να
υλοποιήσουμε πράγματα απ’ αυτά, βεβαίως οι συνέργειες, βεβαίως οι δημοκρατίες, βεβαίως
όλα αυτά, τα έχετε κάνει μέχρι τώρα, αλλά το management δε μπορεί να δικαιολογήσει
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καθυστερήσεις. Γιατί αν δεν τα κάνατε αυτά με τον τρόπο που τα κάνατε, δε θα είχαμε φτάσει
εδώ. Eπομένως εδώ χρειάζεται ένα management και η επιλογή του management, ας
ξεκινήσουμε με ένα από αυτά, να δούμε στην υλοποίησή του, με όλες τις παιδικές αρρώστιες,
συνεπικουρούμενα με αυτά που προαναφέραμε περί μη συνεργειών, περί μη υποδομών και
αναπτυξιακής λογικής και να πάμε παραπέρα. Βλέπουμε τα νέα παιδιά και τα καμαρώνουμε
εδώ και ειδικά τον αγαπητό Πρόδρομο, είδα το βιογραφικό σου, μαρτυράει τα πάντα το
Google, εξαιρετικό, κάποια προσπάθεια πρέπει να κάνετε εσείς οι ίδιοι, διότι τί έχουμε εμείς
συμπεράνει με τη Νίκη όλα αυτά τα χρόνια: Όποιος δεν πιστεύει, ό,τι να έχει σπουδάσει δε
γίνεται τίποτα. Η ψυχή που είπε ο Σταύρος. Μπορείς να εναποθέσεις την ψυχή στους άλλους;
Εμείς το εφαρμόσαμε στην εταιρεία. Αν δείτε το ξεκίνημα με τους φαρμακοποιούς,
αγαπήσαμε πρώτα τους φαρμακοποιούς, κάναμε τις συνέργειες, τους μεταφέραμε την ψυχή
της Ελλάδας μέσα από τα βότανα, μελισσοκομικά προϊόντα και τον Ιπποκράτη για τον οποίο
έχω την τιμή να ηγούμαι μιας νέας προσπάθειας που με το Σταύρο βρισκόμαστε σε πολύ
καλή επαφή για ν’ αναδείξουμε τον τεράστιο για μένα Ιπποκράτη, όχι μόνο ως πατέρα της
Ιατρικής, αλλά ως φιλόσοφο και κυρίως ως επιχειρηματία. Μπορεί να ξενίζει κάποιους,
αλλά αυτό το τρίπτυχο του Ιπποκράτη, το discipline, ethics και evidence, ήταν τα
καθοριστικά για μένα στην ανάπτυξη αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η σύνδεση
αυτή τη στιγμή του πολιτισμού που, όπως πολλές φορές λέει ο Πρόεδρος, εγώ μιλάω για την
ελληνική φύση, είναι στη μοναξιά τους. Το κάναμε εμείς σ’ ένα άλλο επίπεδο
επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά ήμαστε εμείς και κυρίως η ψυχή, η εκ Πελοποννήσου
ορμώμενη σύζυγός μου η οποία κατάφερε δηλαδή να κάνει marketing αυτό και μάλιστα εμείς
το λένε Πρόεδρε green holistic marketing. Γιατί χρειάζεται αυτό να μπαίνει στη μέση για να
συνειδητοποιούμε κάποια πράγματα. Όταν κάποια στιγμή μιλούσαμε εμείς τότε, τα “ 4P ”
του marketing, εμείς τα κάναμε 12. Και ξέρετε τί βάλαμε πάνω-πάνω; Το “Purpose”, το
σκοπό. Εδώ υπάρχει σκοπός, σκοπάρα θα λέγαμε.

Το δεύτερο που βάλαμε ήταν το

“pollination” γιατί είχαμε εμπνευστεί από τις μέλισσες. Πώς οι μελισσούλες πηγαίνουν από
κλαδί και επικονιάζουν και γίνεται αυτό το πράγμα, αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση
τουλάχιστον εδώ σε μεγάλο βαθμό. Αλλά δεν αρκούν τα πάνω από 1.000 μέλη. Να κάνουμε
επικονίαση δηλαδή αυτών των πραγμάτων. Κι αυτό είναι το θέμα, πώς μέσα από τα social
media τα οποία τα έχετε κάνει πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή, να μεταφέρουμε αυτό στον
επιχειρηματικό κόσμο. Και βεβαίως το personal responsibility. Θα πρέπει να καταλάβουμε
ότι δε μας φταίει ο Παπανδρέου ή ο Τσίπρας ή ο Σαμαράς, πρέπει αυτό που σας είπα, να
κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη και ν’ αγαπήσουμε εαυτούς, την Ελλάδα, η οποία τα έχει
όλα, αρκεί να ομονοήσουμε. Εδώ ομονοήσαμε. Το δύσκολο έργο είναι η πολιτική».
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Το λόγο πήρε η κ. Σταυρούλα Κακαουνάκη, Αντιπρόεδρος στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Στερεάς Ελλάδα.
Σταυρούλα Κακαουνάκη:
«Καλησπέρα. Συγχαρητήρια, είναι η 3η φορά που βρίσκομαι σε μια τέτοια συνέλευση. Είμαι
Αντιπρόεδρος στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδα και διευθύνω μια εταιρεία του
Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ στη Θίσβη Βοιωτίας. Ο προηγούμενος ομιλητής ήταν καταπέλτης, τα
είπε όλα. Ήθελα να μεταφέρω το εξής. Η κ. Μπέττυ Χατζηνικολάου αναφέρθηκε στις
αναπτυξιακές εταιρείες που πράγματι, είναι καλή επιλογη σ’ αυτή τη φάση να αναλάβουν το
management, το DMΜΟ, σε αυτή τη λειτουργία αν θέλετε που θέλετε να προωθήσετε. Εδώ
θα επιμείνω κι εγώ σ’ αυτό με τον προηγούμενο ομιλητή, ότι οι άνθρωποι πρέπει να διέπονται
από τρία πράγματα: πίστη, εμμονή και επιμονή. Αυτό είναι το ένα, από την εμπειρία που
μεταφέρω. Το δεύτερο όσον αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, είναι να τεθούν κάποιοι στόχοι
οι οποίοι να είναι υλοποιήσιμοι. Η προσέγγιση στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι ειλικρινής
και σαφής, με σαφείς στόχους. Δηλαδή, όταν θα κάνετε κάποιο Σύμφωνο και θα υπογραφεί,
ο κάθε επιχειρηματίας, ο μικρός ή μεγάλος και κυρίως οι μικροί που έχουν πάρα πολύ
απογοητευθεί όλο αυτό το διάστημα με διάφορα που ακούν, θα πρέπει να ξέρει ακριβώς,
εξαρχής πότε θα δει αποτέλεσμα με ό,τι κάνει, με ό,τι βοήθεια. Είναι πολύ ευαίσθητο σημείο
αυτό και το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές και με πολύ τρέξιμο, για να καταφέρω το στόχο.
Και ένα τρίτο θέμα που θέλω ν’ αναφέρω είναι σίγουρα, είτε μέσω της Ηπείρου είστε μέσω
της Στερεάς Ελλάδας, μία από τις δυο αναπτυξιακές, ή όποια άλλη που προχωράει πιο
γρήγορα, θα πρέπει να γίνει μια, θα έλεγα τμηματική επιλογή από κάποιες επιχειρήσεις που
πράγματι φαίνεται ότι έχουν τις προϋποθέσεις έστω και λίγες αν είναι αυτές, και έστω και αν
ακούγονται παράπονα για να ξεκινήσει το πρόγραμμα έστω μ’ ένα μικρό δείγμα, ώστε το
αποτέλεσμα να φαίνεται».
Ο κ. Τσιαβός σε συνέχεια των ζητημάτων που τέθηκαν από τις προηγούμενες παρεμβάσεις,
ζήτησε ένα επεξηγηματικό σχόλιο από την κ. Χατζηνικολάου σχετικά με την επιλογή των
επιχειρήσεων που θα απαρτίζουν το cluster.
Μπέττυ Χατζηνικολάου:
«Όπως είπε ο Πρόεδρος, έχουν μπει κατ' αρχάς 7 εύκολα κριτήρια ακριβώς για να μπουν όσο
το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και κυρίως μικρομεσαίες. Υπάρχουν επιχειρήσεις με
πάρα πολύ ποιοτικό προϊόν στην Ήπειρο, που όμως είναι μικρομεσαίες. Αυτές λοιπόν
θέλουμε όλες να τις τραβήξουμε. Ήδη όμως, έχει γίνει η πρώτη μαγιά του cluster, δηλαδή
ήδη έχουν μπει οι επιχειρήσεις μέσα και επομένως δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δεδομένου ότι η

71

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

είσοδος στο cluster είναι ελεύθερη. Δηλαδή όποιος έχει τα κριτήρια, έρχεται και εγγράφεται,
υπογράφει ένα χαρτί που είναι η εισδοχή του ουσιαστικά στις αξίες και στα κριτήρια του
cluster, επομένως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Προφανώς την επιλογή των επιχειρήσεων δεν την
κάνει το ΔΙΑΖΩΜΑ και ούτε θα έπρεπε να την κάνει. Η Ήπειρος Α.Ε., η αναπτυξιακή
Ηπείρου, εν προκειμένω, αργότερα η Αναπτυξιακή Εύβοιας για τη Πολιτιστική Διαδρομή
Στερεάς Ελλάδας, κλπ. θα το αναλάβουν . Η Ήπειρος Α.Ε. έχει ήδη ξεκινήσει την
επικοινωνία με επιχειρήσεις. Τώρα για τα τρία σημεία, τις τρεις έννοιες, αυτό που εγώ βίωσα
εκεί, που βέβαια το βίωνα ούτως ή άλλως στα 35 χρόνια στον ΕΟΤ και έκτοτε, είναι ότι
πράγματι αυτά πρέπει να υπάρχουν, αλλά ότι ακόμη βρισκόμαστε λίγο πίσω σ’ αυτό που
λέμε αλλαγή νοοτροπίας. Δηλαδή εξακολουθεί να υπάρχει μια νοοτροπία πατριωτισμού του
φορέα στον οποίο βρίσκεται κανείς. Κι αυτό το ζήσαμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα από
την Ήπειρο, το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση: Μια φορά σε μια σύσκεψη στην
Αναπτυξιακή, στην “ Ήπειρος Α.Ε. ”, είχαν έρθει για να προετοιμαστούμε για το launch event,
οι Έφοροι Αρχαιοτήτων, μικρότεροι αρχαιολόγοι που υπηρετούν σε Εφορείες. Είδαν κάπου
γραμμένο ότι αυτό είναι ένα προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, η διαδρομή, ένα προϊόν
πολιτιστικού πολιτισμού, μια πολιτιστική εμπειρία. Και όταν ένας μικρότερος αρχαιολόγος το
είδε αυτό, μου είπε “γιατί λέτε τουρισμού; Αυτό δεν είναι προϊόν τουρισμού, αυτό είναι προϊόν
πολιτισμού”. Και έπρεπε εγώ να το εξηγήσω. Κατ' αρχάς φανταστείτε πόσο στενά το βλέπει
κανείς αυτό, δηλαδή αν αυτός ο άνθρωπος στον αρχαιολογικό χώρο που δουλεύει είχε τα
χρήματα και τους ανθρώπους και τα εργαλεία για να τα κάνει όλα τέλεια, ν’ αναστηλώσει τα
πάντα και να φτιάξει και τον περιβάλλοντα χώρο και μετά τον έκλεινε, τί θα πετύχαινε.
Ουσιαστικά δε θα πετύχαινε τίποτα. Γιατί ο κατ’ εξοχήν τομέας στον οποίο μπορεί ν’
απευθυνθεί αυτό ώστε αφ’ ενός μεν να έχει μια μεγαλύτερη κατανόηση, αποδοχή, μια
μεγαλύτερη εμβέλεια, το πολιτιστικό αγαθό αφ’ ενός, αφ’ ετέρου για να συγκεντρωθούν και
κάποια χρήματα για τη συντήρηση του μνημείου αργότερα. Αυτό δεν το είχε καθόλου
καταλάβει και αισθανόταν ότι υπάρχει μια σύγκρουση τουρισμού-πολιτισμού. Αυτή τη
σύγκρουση όμως μπορείτε να τη δείτε σε πολλά επίπεδα μέσα στους φορείς. Επομένως
νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι η αλλαγή νοοτροπίας και στους κεντρικούς φορείς και
στις Περιφέρειες και στις Αναπτυξιακές και είναι καλό το ότι πλέον σε κάποιες αναπτυξιακές
δουλεύουν πιο νέοι άνθρωποι που έχουν λιγότερες εμμονές και αγκυλώσεις και επομένως
μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Αλλά η αλλαγή νοοτροπίας δε γίνεται απ’ τη μια στιγμή
στην άλλη. Θέλει χρόνο κι αυτό που είπες, εμμονή και προσπάθεια».
Αμέσως μετά ο κ. Τσιαβός ζήτησε από την κ. Ιωάννα Δρέττα ένα σχόλιο για την αξία που
μπορεί να προσδώσει σε μια μικρομεσαία επιχείρηση η συμμετοχή στο εγχείρημα αυτό.
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Ιωάννα Δρέττα:
«Θα τοποθετηθώ εμμέσως, με το πώς το αντιλαμβανόμαστε εμείς στη Marketing Greece που
έχουμε αντίστοιχους προβληματισμούς. Εδώ ουσιαστικά η συζήτηση μπορεί να μεταφραστεί
ως εξής: ή αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είμαστε κρίκος μιας αλυσίδας και βλέπουμε το δάσος
κι όχι το δέντρο, ή πολύ απλά, συνεχίζουμε να υπηρετούμε τα συμφέροντα του δέντρου, το
δέντρο δεν εντάσσεται πουθενά και το απορρίπτει η αγορά η οποία αγορά είναι αμείλικτη. Ο
ανταγωνισμός δε, γιατί εδώ έχουμε και μια οπτική παγκόσμια, συζητάμε πώς θα έρθουν όχι
μόνο Έλληνες, φυσικά και ξένοι άνθρωποι να επισκεφθούν όλες αυτές τις περιοχές και να
προσδώσουν αξία και όχι μόνο οικονομική. Ο ανταγωνισμός είναι αμείλικτος. Υπάρχουν κι
άλλες πολύ όμορφες χώρες, υπάρχουν κι άλλες χώρες οι οποίες έχουν αρχαιολογικά μνημεία
και ξέρω ότι ενδεχομένως αυτό να πονάει όσους εργάζονται σε αυτά, αλλά ο ανταγωνισμός
είναι αμείλικτος. Επομένως μόνο φροντίζοντας το δάσος και λειτουργώντας ως ομάδα και
μια ενότητα μπορούμε να πάμε παρακάτω. Συνεπώς, όσον αφορά την αξία, συμφωνώ επί της
αρχής ότι κανείς πρέπει να είναι ρεαλιστής στους στόχους τους οποίους θέτει, αλλά από την
άλλη, επειδή εδώ συζητάμε και για οραματικά πράγματα, είναι και λίγο ιδεολογία. Δηλαδή
ο άλλος πρέπει ν’ ασπαστεί την ιδεολογία προκειμένου να συμμετάσχει σ’ αυτό. Ναι, φυσικά
θα έχει πίσω συγκεκριμένη αξία και ξαναλέω, δεν εκπροσωπώ το ΔΙΑΖΩΜΑ σ’ αυτό, λέω
το πώς το βλέπουμε εμείς στη Marketing Greece που είναι αντίστοιχος ο προβληματισμός.
Απτά πράγματα του τύπου "πόσα έβγαλα φέτος και πόσα έβγαλα πέρυσι", δε χωράνε σ’ αυτή
τη συζήτηση. Ή πάμε όλοι μαζί μπροστά ή πολύ απλά εγκλωβιζόμαστε ο καθένας στο
μικρόκοσμό του. Κάπως έτσι το βλέπουμε, αν και δέχομαι 100% το σχόλιο που αφορά τους
υλοποιήσιμους στόχους».
Το λόγο έλαβε αμέσως μετά ο κ. Κουρουπός, ό οποίος είπε περίπου τα εξής:
Γιώργος Κουρουπός:
«Μιλάω γι’ αυτό που είπες στην τελευταία σου ατάκα και σκέφτομαι το εξής: Ότι εδώ πολύ
σωστά παλεύουμε για να κάνουμε κάποια πράγματα και υποτίθεται ότι μαζί μας υπάρχει
πολύς κόσμος που μας πιστεύει και μας στηρίζει. Το θέμα είναι ότι διαπιστώνω κάθε τόσο
και το διαπιστώνεις κι εσύ και το λες, ότι όσο και να προχωράμε, αν το Δημόσιο παραμείνει
αυτό που είναι, κάθε φορά θα έχουμε μια αναχαίτιση, ένα πρόβλημα το οποίο δε θα μπορούμε
εύκολα να ξεπεράσουμε. Αυτό δηλαδή επιβραδύνει σε βαθμό τρομερό την όλη προσπάθεια.
Και αναρωτιέμαι πώς, με ποιο τρόπο μπορεί να επηρεάσει κανείς, με μια πραγματική τομή
πάνω στο θέμα του δημόσιου τομέα. Δηλαδή πώς μπορεί να γίνει μια πραγματική
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αναβάθμιση στο δημόσιο τομέα και πώς μπορούμε και σ’ αυτό να επηρεάσουμε. Διότι
αλλιώτικα πραγματικά θα κολλάμε κάθε τόσο και λιγάκι».
Kαι συνέχισε με παρέμβαση ο κ. Ξενοφώντας Κάππας. Γενικός Διευθυντής στο Ίδρυμα
«Καπετάν Βασίλη» - Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου:
Ξενοφών Κάππας:
«Καλησπέρα κι από μένα, από το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου. Συγχαρητήρια κατ' αρχάς.
Να ξεκινήσω ένα πιο τεχνικό κομμάτι και να μπω και λίγο στο πιο γενικό γιατί νομίζω ότι
γίνεται κι ένας διάλογος που έχει και μια ουσία πιο ιδεολογική όπως ειπώθηκε. Γιατί καλό
είναι να βλέπουμε λίγο και την εμπειρία που όλοι έχουμε, του ελληνικού χώρου. Άρα
βλέπουμε ένα πάρα πολύ καλά σχεδιασμένο προϊόν, βλέπουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολύ
καλά βήματα ν’ αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος. Θυμίζω για παράδειγμα ότι μέσω του
LEADER, κάθε ραχούλα και χωριό είχε ένα Σύμφωνο Ποιότητας με μηδενικά κριτήρια,
οπότε αυτά φτιάχτηκαν, στήθηκαν, έγιναν καμπάνιες marketing για κάτι το οποίο δεν είχε
κανένα υπόβαθρο και καμία ουσία. Άρα είναι πολύ θετικό που αυτή τη στιγμή έχουν μπει τα
κριτήρια, τα έχω δει κιόλας τα κριτήρια, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ισορροπημένα, ακριβώς
απ’ τη μία να μην πνίγουν την οποιαδήποτε μικρομεσαία επιχείρηση προσπαθεί να μπει, απ’
την άλλη να θέτουν κι ένα επίπεδο.
»Τα δυο ερωτήματα που τίθενται και βάζω λίγο σε τεχνικό επίπεδο το ένα, είναι μετά πώς
θα γίνεται αξιολόγησή τους, γιατί αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να παρακολουθείται. Το
δεύτερο, είναι ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Υπάρχει από τη μικρομεσαία επιχείρηση που
φτάνει βία τα 7 κριτήρια και υπάρχει ο ανταγωνιστής του, που μπορεί να πληροί και 15
κριτήρια. Μήπως θα είχε νόημα και μια διαβάθμιση μέσα σ’ αυτά τα κριτήρια ενός τύπου,
ας το πούμε έτσι, αστεράκια ή κυκλάκια στο trip advisor; Δηλαδή μήπως θα πρέπει κάποια
στιγμή, ίσως είναι πολύ νωρίς, αλλά κάποια στιγμή να μπει μια λογική ότι ναι, όλοι είμαστε
καλοί αλλά κάποιοι ίσως είναι και λίγο καλύτεροι; Αυτό είναι λίγο στο τεχνικό κομμάτι.
Τώρα στο ευρύτερο, αναφέρθηκε και η κα Χατζηνικολάου, αυτά τα θέματα των Φορέων
Διαχείρισης στην Ελλάδα δεν έχουν προχωρήσει πολύ, είναι συνήθως μοντέλα που έχουν
έρθει από το εξωτερικό και δεν έχουν δουλέψει. Ένα μοντέλο που προσπάθησε να δουλέψει
μ’ αυτό τον τρόπο με Φορείς Διαχείρισης, ήταν οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων
Περιοχών στην Ελλάδα, το οποίο είναι ακόμα ζωντανό και μάλιστα δείχνει να ξεπερνάει
αρκετά προβλήματα. Του πήρε πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 10ετία και μπορούμε να δούμε
τα προφανή προβλήματα που είχε, που ήταν η γραφειοκρατία. Θυμίζω ότι κι εκείνα είναι
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, βέβαια για να στηθούν θέλουν ΦΕΚ, δεν έχουν το
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ευέλικτο σχήμα το αναπτυξιακό που προτείνεται πολύ σωστά εδώ πέρα. Άρα εκεί ένα θέμα
που είχαμε ήταν η γραφειοκρατία.
»Ένα δεύτερο όμως θέμα που είχαμε, λίγο πιο κρυφό αλλά επίσης εξίσου ουσιαστικό, ήταν
αυτό που λέγεται εδώ πέρα, ότι δεν υπάρχει κουλτούρα συνέργειας. Καθόταν στο ίδιο τραπέζι
ο Δήμαρχος, η Περιβαλλοντική Οργάνωση, ο κοινωνικός εταίρος και προσπαθούσαν να
συνεννοηθούν για το θέμα της διαχείρισης της προστατευόμενης φυσικής περιοχής και πώς
αυτή θα μπορέσει ν’ αποτελέσει, α) προστατευταίο αντικείμενο, β) δυνατότητα ανάπτυξη
της περιοχής. Κι ο ένας κοιτούσε στην ανατολή κι ο άλλος στη δύση. Αυτό είναι ένα
ζητούμενο που θεωρώ ότι θα πρέπει λίγο να το δούμε και εδώ, ώστε ακριβώς ν’ αρχίσουν να
στήνονται οι συνέργειες και θα πρέπει να πέσει βάρος σε αυτό το πράγμα. Βλέπω αυτή τη
στιγμή ότι ήδη έχουμε ένα θέμα με όλο αυτό το κομμάτι του τί είναι πολιτισμός, τί είναι
τουριστικό προϊόν, δε νομίζω ότι λέμε διαφορετικά πράγματα εδώ πέρα. Πρέπει απλά να
δούμε το δάσος και αρχίζουμε να συζητάμε για το δάσος και όχι για το επιμέρους.
»Ο πολιτισμός είναι και τουριστικό προϊόν, προφανώς δεν είναι μόνο τουριστικό προϊόν,
προφανώς έχει υπεραξίες δύσκολα μετρήσιμες και έχει αυτό που συνηθίζουμε να λέμε
αυταξία, γιατί ακριβώς δε μπορούμε να μετρήσουμε ποια ακριβώς είναι η αξία. Άρα μιλάμε
για το τουριστικό κομμάτι σαν ένα κομμάτι του, μαζί με τ’ άλλα, προφανώς αν το
αποδεχθούμε αυτό πιστεύω θα καμφθούν και πολλές αντιστάσεις».
Ο κ. Κάππας αναφέρθηκε στη συνέχεια στη σπουδαιότητα της πρωτοβουλίας του
Διαζώματος να επιδιώξει μια ευρεία συνέργεια για την διοίκηση του Φορέα Λειτουργίας,
προτείνοντας ωστόσο τη διεύρυνσή της:
«Πιστεύω ότι αυτή η πρωτοβουλία που αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει το ΔΙΑΖΩΜΑ, τη
Marketing Greece, το Ίδρυμα Λάτση και την Εθνική Τράπεζα, θα πρέπει να διευρυνθεί σε
μια λογική ενός Εθνικού Συμβουλίου ας το πούμε έτσι, όπως έχουν φυσικά οι
προστατευόμενες περιοχές έχουν την Επιτροπή "Φύση", που είναι μια Επιτροπή και
Διαχείρισης και Επιστημονικής Συμβολής και αν θέλετε προώθησης αυτής της ιδέας μέσα
σε όλους, με την έννοια ακριβώς να προωθήσει λίγο τις ενέργειες, να βάλει αυτή την ψυχή
που όλοι συζητάμε, μέσα σε όποιους θα κάνουν τη διαχείριση αυτού του προϊόντος. Γιατί
είναι πολύ καλό που βλέπουμε εδώ πέρα και τους συνεργάτες, που έχουν ξοδέψει το
Σαββατοκύριακό τους από την Αναπτυξιακή Εύβοιας, ν’ ακούσουν, να μάθουν κτλ., αλλά
αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνει πιο συστηματικό. Και δεν αρκεί πιστεύω ένα
ΔΙΑΖΩΜΑ το οποίο τρέχει, όπως ειπώθηκε, Μαραθώνιους με ταχύτητες sprint. Πρέπει να
βάλουμε όλοι λίγο πλάτη σε αυτό το πράγμα. Άρα ίσως να είναι διευρυμένο σχήμα που θα
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έχει εθνικά αυτό το ρόλο, να σπρώξει αν θέλετε και να παρακολουθήσει και να βάλει την
ψυχή μέσα, θα είχε νόημα».
Ο κ. Τσιαβός, στο σημείο αυτό, ευχαρίστησε τον κ. Κάππα για την πλούσια τοποθέτησή του
και ζήτησε ένα σύντομο σχόλιο από την κ. Χατζηνικολάου.
Μπέττυ Χατζηνικολάου:
«Έβαλε τρία μεγάλα θέματα. Το ένα, ως προς τα κριτήρια, σε μια δεύτερη φάση θα υπάρχει
Φορέας Πιστοποίησης. Σε πρώτη φάση, μέχρι τώρα από τις συζητήσεις βγαίνει ότι επειδή
είναι εύκολα τα κριτήρια, να διαπιστώσει κανείς την ύπαρξή τους αφ’ ενός, αυτά που ήδη
υπάρχουν, γιατί κάποιοι αναφέρονται στο μέλλον, ας πούμε, “θέλεις να συμμετάσχεις σε κοινή
διαφήμιση, θέλεις να βάλεις το προσωπικό σου να κάνει εκπαίδευση;”. Επομένως, προς το
παρόν τη διακρίβωση των κριτηρίων θα την κάνει η Αναπτυξιακή. Άλλωστε έχει μια εμπειρία
σ’ αυτά.

Όμως ένα σημαντικό πράγμα είναι ότι το cluster, είναι σε κάποιο βαθμό

αυτοδιοικούμενο και κατά συνέπεια υπάρχει η δυνατότητα καθώς θα προχωράει και
βλέποντας και την εξέλιξη, να μπορούν οι ίδιοι αργότερα να προσθέσουν κριτήρια ή ν’
αυστηροποιήσουν ή να κάνουν ακόμη κι αυτό που είπατε . Δεν ξέρω σε τί βαθμό θα μπορούσε
να γίνει, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε.
»Δεν είμαι σίγουρη ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τους μεγάλους απ’ τους μικρούς, γιατί οι
μικροί είναι πάντα λίγο καχύποπτοι και δύσκολα συνεργάζονται. Αυτό το έζησα και στον
ΕΟΤ, κάναμε μια φορά μια δράση cluster, είχαμε προβλέψει 30 clusters να έρθουν για να
χρηματοδοτηθούν και δεν ήρθε κανένα. Βέβαια μιλάω τώρα για το Γ’ ΚΠΣ, έχει περάσει ο
χρόνος, ίσως η κρίση μας έκανε λίγο πιο σοφούς. Στο θέμα του φορέα, ας πούμε πώς
λειτούργησαν οι φορείς των προστατευομένων περιοχών, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ
σημαντικό ότι υπάρχει από πίσω κοινωνική οργάνωση, δηλαδή υπάρχουν οι διάφοροι
περιβαλλοντικοί φορείς οι οποίοι λειτουργούν ως φορείς πίεσης, αντίδρασης, ενημέρωσης
κτλ. και αυτό κρατήθηκε. Βέβαια κι αυτό είχε πολλές διακυμάνσεις. Και κυρίως οικονομικές
διακυμάνσεις.
»Αυτό που θέλω να πω παίρνοντας αφορμή από αυτό που είπες Ξενοφών, είναι ότι ένα
πρόβλημα στην Ελλάδα και στον τουρισμό της δεν είναι η μη ύπαρξη πόρων, δηλαδή η
Ελλάδα έχει εκπληκτικούς τουριστικούς πόρους παντού, σε όλη τη χώρα και όχι μόνο
πολιτιστικούς, που ούτως ή άλλως οι πολιτιστικοί πράγματι είναι μοναδικοί κι αυτό μας το
δείχνουν όλες οι μελέτες, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι η εκτίμησή τους στη συνείδηση του
μέσου τουρίστα είναι η ίδια. Δηλαδή ο Πέτρος Θέμελης αλλιώς βλέπει τους πολιτιστικούς
πόρους στην Ελλάδα ή ο Βασίλης Λαμπρινουδάκης. Αλλά ο μέσος άνθρωπος; Aς πούμε μας
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βγήκε μια φορά αποτέλεσμα έρευνας ότι στους αρχαιολογικούς χώρους αυτό που βλέπουν
είναι just a few rocks. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που προσπαθεί το ΔΙΑΖΩΜΑ ν’
αλλάξει με τους συνεργάτες και τα εταιρικά του μέλη και κυρίως αυτοί οι πόροι να
οργανωθούν, να εξελιχθούν σε προϊόντα, με την έννοια, όχι μόνο οι υποδομές τους να είναι
άρτιες, αλλά να έχουμε και marketing, να έχουμε και σύνδεση με την τοπική κοινωνία
ουσιαστικά, να το αισθανθεί δικό της η τοπική κοινωνία μέσα από την οικονομία της και
τελικά να έχει μια πολύ καλή διοίκηση αυτό το πράγμα.
»Έχω δει πάρα πολλές φορές να πηγαίνουν σε πολύ μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού,
προορισμοί που δεν είναι προορισμοί για εισερχόμενο τουρισμό και να διαφημίζονται με
παντελώς ακατάλληλους τρόπους. Φυσικά αν δείτε τα φυλλάδια που εκδίδουν οι ΟΤΑ Α’
βαθμού, ως επί το πλείστον έχουν ένα διάγγελμα του Δημάρχου που σε πολύ λίγο δε θα είναι
Δήμαρχος. Δεν έχουν σκεφτεί πώς θα τα διανείμουν, δεν έχουν δίκτυο διανομής, δεν έχουν
τίποτα. Λοιπόν, η Οργάνωση είναι ένα θέμα που στον τουρισμό μέχρι τώρα τουλάχιστον, σε
κάποιο βαθμό βέβαια, σημαντικό βαθμό ακόμη, εξακολουθεί να λείπει. Και αυτό είναι κατά
τη γνώμη μου ένα από τα πράγματα που πάει να πολεμήσει το ΔΙΑΖΩΜΑ».
Η κ. Δρέττα θέλησε να υπογραμμίσει στο σημείο αυτό τα εξής:
Ιωάννα Δρέττα:
«Κι εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω

τη διαφορά μεταξύ πόρου και προϊόντος. Άλλο

(σημαίνει) έχουμε τους πόρους: αρχαιολογικούς χώρους, πρωτογενής παραγωγή, όμορφα
τοπία, θάλασσες και άλλο προϊόν, ενώ τουριστικό προϊόν. Και δεύτερον, να υπογραμμίσω τη
διαφορά αρχαιολογικού χώρου, με την τεράστια αξία του φυσικά αλλά αρχαιολογικού χώρου
και εμπειρίας στον αρχαιολογικό χώρο, που είναι αυτό το οποίο προβάλλουμε. Επίσης να
πω ότι, επειδή έχω κι εγώ χορηγούς και οφείλω να τους τιμώ, το Ίδρυμα
Κωνσταντακόπουλου είναι και δικός μας χορηγός, κάναμε πρόσφατα μια πολύ ωραία
καμπάνια στην Πελοπόννησο».
Το λόγο αμέσως έλαβε ο κ. Γιάννος Μητσός, Senior Advisor, Αναπτυξιακές Πολιτικές στον
Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων (Σ.Ε.Β.).
Γιάννος Μήτσος:
«Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω εδώ αλλά είμαι πολύ χαρούμενος και ο Οργανισμός
είναι πολύ χαρούμενος που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Με κίνδυνο να πω κάποια
πράγματα που ενδεχομένως να είναι πολύ γνωστά σε όλους σας, εγώ όπως το
αντιλαμβάνομαι εδώ, η δουλειά που γίνεται ξεπερνάει το αντικείμενο. Και ξεπερνάει το
αντικείμενο που μπορεί να είναι τα αρχαία θέατρα ή μπορεί να είναι ο τουρισμός. Η δουλειά
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βάσης που γίνεται και ο τρόπος με τον οποίο κινητοποιείται ολόκληρο σύστημα σε τοπικό ή
σε εθνικό ή οποιοδήποτε άλλο επίπεδο είναι το σημαντικό, είναι μια εκπαιδευτική,
αναπτυξιακή, συνεργατική διαδικασία η οποία ανοίγει πάρα πολλούς ορίζοντες και νομίζω,
εκεί ξεκινά να χτίζεται και η εμπιστοσύνη που λείπει μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού που
συνέχεια λέμε ότι πρέπει να βελτιωθεί και πρέπει ν’ αλλάξει και πρέπει να γίνει το ένα ή το
άλλο, μέσα από τέτοιες διαδικασίες είναι που θα γίνει αυτό, αυτό είναι το είδος των υποδομών
που είπε και η Ιωάννα (Δρέττα). Υπάρχουν οι φυσικές υποδομές, υπάρχουν οι νομοθετικές
υποδομές, υπάρχουν όμως και τέτοιου είδους υποδομές που πρέπει να γίνουν. Εγώ είμαι από
το Σ.Ε.Β.. Δεν έχουμε τον τουρισμό μέσα στα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε, είναι ένα
βήμα πριν. Δηλαδή προτού γίνει τουριστικό ένα προϊόν, όλη αυτή η διαδικασία, είναι άλλου
είδους προϊόν. Προϊόν γίνεται στη διεπαφή του με τον καταναλωτή του κατά κάποιον τρόπο.
Το τουριστικό προϊόν είναι το τέλος της διαδικασίας αυτής, το πολιτιστικό προϊόν κατά
κάποιον τρόπο. Πριν απ’ αυτό είναι πολύ διαφορετικά τα προϊόντα και αυτές οι μελέτες, οι
ωριμάνσεις, όλες οι διαδικασίες που τηρούνται, είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι και
πάρα πολύ σημαντικά και τα clusters. Αναφέρθηκε η αποτυχία των clusters στο παρελθόν.
Η αποτυχία των clusters στο παρελθόν, ήρθε κυρίως επειδή τα clusters είναι μια bottom up
διαδικασία, έτσι δουλεύουν.
»Στο παρελθόν τί γινόταν. Γινόταν ένα κάλεσμα, δημιουργία cluster για το τάδε και
δημιουργούνταν ad hoc σχήματα από κάτω, να πάνε να το υπηρετήσουν. Αυτό το πράγμα δε
μπορεί να λειτουργήσει, έχει πάρα πολλή σημασία να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις οργανικά.
Και από αυτή την άποψη, εκεί μπαίνει και το θέμα της βιωσιμότητας κατά κάποιο τρόπο
διότι έτσι μπορείς να κινητοποιήσεις όλες τις επιχειρήσεις και όλες τις τοπικές κοινωνίες.
Και σ’ αυτό φτάνουμε στα κριτήρια και η ερώτησή μου για τα κριτήρια είναι. Είναι δεδομένα
τα κριτήρια κάθε φορά ή τα ίδια; Διότι τα κριτήρια αλλάζουν λογικά και μέσα στο χρόνο και
ανάλογα με το τί έχουμε μπροστά μας. Και όσο πιο δυναμικά είναι αυτά τα κριτήρια, τόσο
πιο εύκολο θα είναι να κινητοποιούν πραγματικά δυνάμεις. Οπότε εγώ είμαι πραγματικά
πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ σήμερα κι ευχαριστώ πολύ».
Στο σημείο αυτό ο κ. Τσιαβός ζήτησε από τους συνέδρους να θέσουν ερωτήσεις και στη
συνέχεια να ακολουθήσουν τοποθετήσεις.
Το λόγο πήρε η κ. Μπέσσυ Πολυζωγοπούλου, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου για την
Ανασυγκρότηση του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης, «Γιτιάδα».
Μπέσσυ Πολυζωγοπούλου:
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«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που η 6η Συνάντηση Εταιρικών Μελών γίνεται στην πόλη μας
και για το σκοπό που γίνεται. Θα συμπληρώσω λίγο τη συζήτηση. Είμαι οικονομικός
σύμβουλος-μελετητής, συνεργάτης των Αναπτυξιακών Εταιρειών θα έλεγα της περιοχής μου
και επειδή είχα και συμμετοχή σαν εθελόντρια, σαν αντιπρόσωπος του "Γιτιάδα" στην
Επιτροπή Τουρισμού. Θα μεταφέρω κάποιες απλές προτάσεις πάνω στην αγωνία της κας
Κακαουνάκη, στη θέση του κ. Κάππα πάνω στη διαβάθμιση των κριτηρίων, οι οποίες
υπάρχουν με την εμπειρία πάνω σε προστατευμένες περιοχές και τελικά με τον κ. Μητσό,
όπου συμφωνώ ότι οι αναπτυξιακές εταιρεία πιστεύω ότι έχουν ανάγκη να στελεχωθούν από
επιχειρηματική σκέψη και πνεύμα, οι οποίοι θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην υλοποίηση
αυτών των προγραμμάτων συνεργασίας, των γνωστών clusters.
»Η δική μου επαφή δείχνει την έλλειψη αυτής της ιδεολογίας και της σκέψης και προτείνω
οι αναπτυξιακές εταιρείες να συνεργαστούν με τους εκάστοτε φορείς όπως είναι τα
Επιμελητήρια, που αντιπροσωπεύουν όλους τους τομείς επιχειρηματικότητας. Το
Τουριστικό Επιμελητήριο που αντιπροσωπεύει τις ανάλογες μορφές τουριστικών
καταλυμάτων, οι οποίοι κατά καιρούς και λόγω των προϊόντων που θέλουν να προέχουν,
μπορούν να δημιουργήσουν καινούργια κριτήρια που θα διαμορφώνονται ανάλογα με τις
ανάγκες. Πιστεύω λοιπόν και με την εμπειρία μου λόγω επαγγέλματος, καθώς έχω
δημιουργήσει cluster στην παραγωγή ελαιολάδου με τυποποιημένα προϊόντα, όπου έχουν
συμμετοχή 6 νέοι επιχειρηματίες οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ καλά προωθώντας το
προϊόν τους το κοινό του ελαιολάδου. Και δεύτερον, μια πρόταση: Οι ίδιες οι αναπτυξιακές,
με προτάσεις των Περιφερειών, να προκηρύξουν ένα ειδικό πρόγραμμα με το οποίο να
προωθήσουν την κοινή ιδεολογική και διοικητική διαδικασία ποιοτικών χαρακτηριστικών
των clusters. Δυο προτάσεις οι οποίες εύχομαι να είναι ωφέλιμες. Ευχαριστώ πολύ».
Ο κ. Νίκος Ιμιρζιάδης, πρόεδρος της Sales Promotion S.A., πήρε αμέσως μετά το λόγο και
έθεσε ερώτημα ως προς τον τρόπο διαχείρισης των clusters:
Νίκος Ιμιρζιάδης:
«Διευθύνω το Κέντρο Προωθήσεως Πωλήσεων. Από την παρουσίαση του προϊόντος των
διαδρομών, θεωρώ ότι όλο το προϊόν επαφίεται τελικά στα clusters της επιχειρηματικότητας
και στις DMO που θα δημιουργηθούν, δηλαδή στην Περιφέρεια και στις Αναπτυξιακές των
Περιφερειών που θ’ αναλάβουν αυτό το έργο. Η βιωσιμότητα, θεωρώ, του προϊόντος αυτού,
βασίζεται κυρίαρχα πάνω στα clusters των επιχειρήσεων που συμμετέχουν. Επειδή τα
κριτήρια είναι πολύ πρωτογενή αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι σ’ αυτό το cluster των
επιχειρήσεων που συμμετέχει σε κάθε προϊόν, πρέπει να γίνουν επεμβάσεις, νουθεσίες,
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motivation, πράγματα που δε διέκρινα από την ομιλία της κας Δρέττα, ενώ διέκρινα
επεμβάσεις και σεμινάρια εκπαίδευσης στις Αναπτυξιακές που θ’ αναλάβουν στη συνέχεια
τις DMO.
Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια σκέψη επέμβασης σ’ αυτά τα επιχειρησιακά clusters
ώστε αυτά να προωθήσουν και να διαιωνίσουν το προϊόν που αναλαμβάνουμε σήμερα.
Ευχαριστώ».
Ο κ. Τσιαβός από το προεδρείο ζήτησε από την κ. Χατζηνικολάου να απαντήσει στο ερώτημα
που τέθηκε.
Μπέττυ Χατζηνικολάου:
«Κατ' αρχάς αυτό για τα δυναμικά κριτήρια, όπως σας είπα πριν, στο βαθμό που είναι
αυτοδιοικούμενα τα clusters, μπορούν να βάζουν πρόσθετα κριτήρια βλέποντας πού
πηγαίνουν. Κατ' αρχάς βλέποντας το επίπεδο και το ενδιαφέρον, βλέποντας την κινητοποίηση
μέχρι στιγμής, γιατί προφανώς θα υπάρξει και ευρύτερη κινητοποίηση και θα έρθω σ’ αυτό,
μπορούν να βάζουν και πρόσθετα κριτήρια. Αλλά όταν ξεκινά κανείς κάτι που δεν έχει
ξαναγίνει σε μια περιοχή, πρέπει να πηγαίνει με μικρά και σταδιακά βήματα. Δηλαδή πρέπει
να τους τραβήξεις κατ' αρχάς το ενδιαφέρον, τί είναι αυτή η διαδρομή. Το launch event είχε
και κάποιο τέτοιο χαρακτήρα. Να τους τραβήξει τους ίδιους, να δουν κομμάτι από την
παράδοσή τους, τη μουσική από την παράδοσή τους. Λοιπόν, πρέπει πρώτα να πας με μικρά
βηματάκια. Οι ίδιοι όμως, έχουν τη δυνατότητα να βάλουν και πρόσθετα κριτήρια και
δυναμικά και οτιδήποτε κριτήρια.
Ως προς τη δεύτερη παρέμβαση, ίσως παραλείψαμε να πούμε τί κερδίζει μια επιχείρηση που
μετέχει στο cluster. Κερδίζει λοιπόν κατ' αρχάς προβολή, προβάλλεται μέσα από την
ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα της διαδρομής. Ένα δεύτερο πράγμα που κερδίζει, είναι
κρατικές ενισχύσεις, στοχευμένες στις ανάγκες των επιχειρήσεων της διαδρομής. Δηλαδή
αυτά που βλέπετε τα προγράμματα των μικρομεσαίων, που είναι ίδια σε όλη την Ελλάδα,
έχουμε τη δυνατότητα εκεί - και ήδη ξεκίνησε αυτό να γίνεται -, να γίνονται στοχευμένες
στις ανάγκες της διαδρομής για να μπορούν να τα πάρουν, βεβαίως πληρώντας και κάποια
άλλα κριτήρια που είναι αυτονόητο, οι επιχειρήσεις που μετέχουν στο cluster. Και τελικά
κερδίζουν και σε εκπαίδευση προσωπικού, διότι οι Περιφέρειες, έχουν πολύ σημαντικά
κονδύλια από το Κοινωνικό Ταμείο, τα οποία είναι για κατάρτιση, ανακατάρτιση κτλ. Αυτά
τα κονδύλια λοιπόν, ήδη η Στερεά Ελλάδα άρχισε να μελετά στόχευση αυτών των κονδυλίων,
δηλαδή πού θα πάνε ώστε να βοηθήσουν τη διαδρομή. Και μέσω της Τεχνικής Βοήθειας,
μπορείς να κάνεις motivation, εκπαίδευση, κατάρτιση προσωπικού, ακόμη και των ίδιων των
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μικρών επιχειρηματιών. Επομένως θα επωφεληθούν τριπλά αυτοί

που θα μπουν στη

διαδρομή και σιγά-σιγά μέσω του cluster θα μπορούν να προσθέτουν κι άλλα πράγματα και
ν’ ανεβάζουν και το επίπεδο του ίδιου του cluster και των επιχειρήσεων που μετέχουν».
Η κ. Κλημεντίνη Διακομανώλη, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα στο σημείο αυτό ζήτησε να κάνει μια σύντομη παρέμβαση ως προς
την μεθοδική προβολή των προϊόντων που υλοποιεί το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Κλημεντίνη Διακομανώλη:
«Είμαι πρώτα απ’ όλα μέλος του Διαζώματος και στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα
ήθελα αν μου επιτρέπετε να φύγουμε από τα clusters και το

DMO που είναι πολύ

ενδιαφέροντα, αλλά μια άλλη διάσταση που νομίζω αξίζει τον κόπο να θίξουμε, είναι η
επικοινωνία του προϊόντος του Διαζώματος και δε νομίζω ν’ ακούγεται άσχημο ως προϊόν
το ΔΙΑΖΩΜΑ, γιατί είναι και προϊόν. Θα μοιραστώ λοιπόν κάποιες σκέψεις που μου
δημιουργήθηκαν προχθές, σ’ ένα μεταπτυχιακό αγγλόφωνο του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, που αφορούσε Digital Media και Tourism. Όλοι οι φοιτητές ήταν ξένοι,
κανένας Έλληνας, πολύ νέα παιδιά και η Καθηγήτρια έδειξε δύο βιντεοκλίπ για τουρισμό
στην Ελλάδα. Το πρώτο ήταν ενός αμερικάνικου Οργανισμού που έδειχνε βασικά μόνο
αρχαία και το storytelling ήταν ο Αμερικάνος ο οποίος πήγε στην Ελλάδα, είδε τ’ αρχαία,
έκανε μια σύνδεση στο μυαλό του για την αγάπη του στην Ελλάδα και είχε πολύ κείμενο και
πολλές εικόνες αρχαιολογικών θησαυρών. Το δεύτερο ήταν το δικό σας, το Marketing
Greece το οποίο είχε όλες-όλες πέντε λέξεις (έλα, φάε, βούτα κτλ.) και πολλή εικόνα και είχε
αρχαιολογικούς θησαυρούς μόνο 2-3 εικόνες. Όλα τα παιδιά, νέα παιδιά 25 χρόνων, ψήφισαν
ότι αυτό το βίντεο θα τους δημιουργούσε έλξη για να έρθουν στην Ελλάδα να κάνουν
διακοπές. Γιατί το λέω; Γιατί ουσιαστικά όλες αυτές οι εταιρείες και οι τοπικοί παράγοντες
που θέλουμε να φέρουμε μέσα στο ΔΙΑΖΩΜΑ για να συνεργαστούν και τους ενδιαφέρει η
προβολή τους, έχουν όφελος αν ο τρόπος που θα πουλήσουμε αυτό το προϊόν, είναι φιλικός
στο χρήστη και ειδικά στο χρήστη που είναι υπεραπασχολημένος, είναι κουρασμένος, είναι
νέος και είναι ξένος. Άρα, αυτού του είδους η εξωστρέφεια θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ
σημαντική. Δε λέω ότι δεν υπάρχει, λέω ότι θα πρέπει να είναι ο άξονας ακόμη περισσότερο
και με πολύ μοντέρνο τρόπο, με πολύ σύγχρονο τρόπο. Αυτή την παρατήρηση μόνο,
ευχαριστώ.
Στη συνέχεια ζητήθηκε να γίνει μια σύντομη παρέμβαση από τον κ. Παναγιώτη Γκανά,
διευθυντή του καταστήματος της Alpha Bank στο Ναύπλιο.
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Παναγιώτης Γκανάς:
«Μαζί με τον κ. Κάντζαρη εκπροσωπούμε την Alpha Bank σ’ αυτή τη συνάντηση.
Είναι αλήθεια ότι ερχόμενος χτες το απόγευμα εδώ, δεν ήξερα τί ακριβώς έπρεπε να
περιμένω από μια τέτοια συνάντηση Εταιρικών Μελών ενός Σωματείου σαν το ΔΙΑΖΩΜΑ.
Οφείλω να πω και για χθες και για σήμερα, ότι πραγματικά η εμπειρία ήταν και είναι πολύ
δυνατή. Βλέπω ανθρώπους, αισθάνομαι στον αέρα, δηλαδή το νιώθω πάρα πολύ έντονα, νέα
παιδιά τα οποία πραγματικά αποτελούν αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε "μικρή
ζύμη" που χρειάζεται αυτή η χώρα για να προχωρήσει, πέρα από το επιχειρηματικό κομμάτι
και το επιστημονικό το οποίο επιδείχθηκε ότι είναι απόλυτα άρτιο και νομίζω αυτή δεν είναι
μόνη η δική μου αίσθηση, θέλω να πω ότι η προσφορά ενός ανθρώπου σαν τον κ. Μπένο
και των Καθηγητών Αρχαιολογίας που μας μίλησαν, δείχνει πώς λίγοι ξεχωριστοί και
εμπνευσμένοι άνθρωποι μπορεί να οδηγήσουν αυτή τη χώρα σε κάποια άλλα πεδία.
Ευχαριστούμε πραγματικά γι’ αυτή την πρόσκληση, για μένα ήταν όντως μια ολιστική
εμπειρία. Συγχαρητήρια σε όλους».
Το λόγο αμέσως μετά έλαβε ο αρχιτέκτονας – πολεοδόμος, κ. Τόμας Γκρέβε, που έχει
εκπονήσει μαζί με τον κ. Νίκο Σμίτ, το Master Plan της Πολιτιστικής Διαδρομής της
Σαντορίνης. Ο κ. Γκρέβε είπε τα ακόλουθα:
Τόμας Γκρέβε:
«Καλησπέρα, είμαι Αρχιτέκτονας και είχα τη χαρά και τη τιμή να συμμετέχω στη μελέτη για
την Πολιτιστική Διαδρομή της Σαντορίνης. Από εκεί μου έχουν προκύψει κάποιες σκέψεις
που ήθελα να μοιραστώ. Η μία που μου επιβεβαιώθηκε λίγο κι από τις συζητήσεις που
άκουσα σήμερα εδώ πέρα, είναι η στελέχωση του DMO. Και πιστεύω σαν ιδέα ότι η ηγεσία
του κάθε DMO θα παίξει κρίσιμο ρόλο στην πρώτη φάση με όλα αυτά που είπατε και οι
προηγούμενοι και εκεί νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία που τη θεωρώ ιδιαίτερα κρίσιμη,
δηλαδή της τεχνικής στήριξης των DMO από το ΔΙΑΖΩΜΑ και το ΣΕΤΕ, θα πρέπει να παίξει
ένα ρόλο στη στελέχωση, στην ηγεσία των DMO. Δηλαδή πιστεύω ότι άμεσα θα πρέπει να
κάνετε σαν hedge funding, να δείτε ποιοι θα ήταν τα άτομα τα οποία θα έχουν την ικανότητα
ν’ ανταποκριθούν σ’ αυτό το ρόλο του στησίματος και της λειτουργίας του DMO ιδιαίτερα
σ’ έναν προορισμό όπως η Σαντορίνη που είναι παγκόσμιας εμβέλειας με σοβαρούς
επιχειρηματίες. Ένα είναι αυτό.
»Το δεύτερο, πάλι προς το σχήμα το δικό σας, είναι το θέμα της διεθνούς κοινωνίας. Πιστεύω
ότι υπάρχει και απ’ έξω μεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτό που πάμε εδώ ν’ αναπτύξουμε, απλώς
να σας μεταφέρω ότι στα πλαίσια της μελέτης μας είχαμε επικοινωνία με την εταιρεία
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STUDIOSUS, είναι ο γερμανικός κολοσσός του πολιτιστικού τουρισμού. Μας είπαν πως θα
ήθελαν να είναι στη Σαντορίνη μα δεν βρίσκουν ξενοδοχεία. Προφανώς δεν βρήκαν άτομα
με τα οποία να επικοινωνήσουν επί του θέματος. Ο φορέας αυτός, πριν ιδρυθεί ο DMO, ο
δικός σας φορέας θα μπορούσε να είναι αυτός που θα είναι ο ανταποκριτής σ’ ένα τέτοιο
αίτημα. Αυτές τις δύο σκέψεις ήθελα, ευχαριστώ».
O κ. Τσιαβός ζήτησε από τις κυρίες Χατζηνικολάου και Δρέττα να προσθέσουν κάποιο
σχόλιο στο ζήτημα της σημασίας της στελέχωσης και της διεθνούς επικοινωνίας.
Ιωάννα Δρέττα:
«Θα ήθελα να πω ότι η επικοινωνία και το marketing, παρ’ όλο που φαίνονται έτσι εύκολα,
αυθόρμητα και πολύ φυσικά, είναι μία τεχνική διαδικασία. Είναι μια επιστήμη από μόνη της.
Γενικά τις ταινίες δεν τις συγκρίνουμε μεταξύ μας, ευχαριστούμε για το παράδειγμα το οποίο
φέρατε και χαιρόμαστε πάρα πολύ για το αποτέλεσμα αυτών που ψήφισαν οι φοιτητές, αλλά
να πω ότι τις ταινίες δεν τις συγκρίνουμε μεταξύ τους γιατί συνήθως οι ταινίες υπηρετούν
διαφορετικό στόχο, ενδεχομένως η πρώτη είχε στόχο εξειδικευμένο κοινό. Όμως,
ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι όταν μιλάμε στους ξένους τουρίστες, παρ’ όλο που η
αυθεντικότητα, η οικειότητα, η αμεσότητα, η βάση του προϊόντος μας που είναι πολύ απλά
η φύση, ο πολιτισμός, η γαστρονομία και ο άνθρωπος, πρέπει να προβάλλονται ως μήνυμα,
θα πρέπει να έχουμε στο νου μας να τους μιλάμε με τον τρόπο που διευκολύνει το μήνυμα
προκειμένου να περάσει κι όχι μέσα από τα δικά μας μάτια κι από τα δικά μας θέματα. Το
κλασικό αντιπαράδειγμά μου γι’ αυτή τη μικρή ιστορία την οποία πολύ συχνά λέω, είναι ότι
η τουριστική πλατφόρμα της Κεντρικής Μακεδονίας, έχει URL "verymacedonia.gr". Αυτό,
θέλω να πω, αφορά εμάς, οι ξένοι αυτό δεν το αντιλαμβάνονται. Τί σημαίνει "very
Macedonia" για τους ξένους; Δε σημαίνει απολύτως τίποτα. Άρα η ταινία της Marketing
Greece αυτό είχε στο νου της, πώς θα μιλήσει στους ξένους, όπως λέτε με εξωστρέφεια, μ’
έναν τρόπο που το μήνυμα θα περάσει, θα καταναλωθεί και θα υπάρξει και η αντίδραση σε
αυτό.
»Όσον αφορά την επικοινωνία σ’ ένα επίπεδο διεθνών εμπορικών σχέσεων, υπάρχουν πάρα
πολλοί Οργανισμοί που κάνουν τέτοιου είδους επαφές. Η περίπτωση της Σαντορίνης είναι
μια πάρα πολύ ειδική περίπτωση. Η δυσκολία του συγκεκριμένου Οργανισμού να βρει
συνομιλητή δεν είναι η απουσία συνομιλητών, είναι μάλλον η δυσκολία στη σύνθεση του
προϊόντος και μια ειδική κατεύθυνση που έχει πάρει το προϊόν εκεί. Σε κάθε περίπτωση,
είμαστε πάρα πολλοί οι παίκτες σ’ αυτό το στερέωμα και όλοι βάζουμε πλάτη προκειμένου
να επιτευχθεί ο στόχος».
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Αμέσως μετά πήρε το λόγο η κ. Χατζηνικολάου.
Μπέττυ Χατζηνικολάου:
«Κατ' αρχάς θέλω να πω κάτι γι’ αυτή τη στροφή του ΣΕΤΕ και μέσω του ΣΕΤΕ, της
Ελληνικής Ξενοδοχείας, στο να προβάλλει το συναίσθημα, να προβάλλει κάποιες συνήθειες
δικές μας που ουσιαστικά καταλήγουν σε συναίσθημα, πράγμα που δεν υπήρχε πριν μερικά
χρόνια. Θα βλέπατε τότε να προβάλλουν ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις όσο το δυνατόν
ωραιότερες, να υπάρχουν γήπεδα γκολφ, συνεδριακές αίθουσες. Κυρίως ξενοδοχειακές
υποδομές, διότι αυτό θεωρούσαν ότι πρέπει να επικοινωνηθεί. Επομένως, η στροφή αυτή για
μένα, όπως και όλα τα καινούργια πράγματα που ακούμε από τον κ. Ρέτσο, είναι μια πολύ
μεγάλη εξέλιξη. Εγώ, όπως ξέρετε, προέρχομαι απ’ τον ΕΟΤ. Όταν δημιουργήθηκε η
Marketing Greece ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτική για το τί σήμαινε αυτό. Αυτή τη στιγμή
θεωρώ ότι ήταν μεγάλη κατάκτηση. Οφείλεται στην Ιωάννα το περιεχόμενο και κυρίως το
πνεύμα αυτού του φιλμ. Και πραγματικά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση διότι αυτό τελικά
είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι η Ελλάδα. Ένα θέμα είναι αυτό.
»Ένα δεύτερο θέμα, που κάποιος έθιξε, είναι το θέμα της στελέχωσης. Κατ' αρχάς να πούμε
ότι αυτά τα προϊόντα είναι προϊόντα των Περιφερειών. Οι Περιφέρειες έχουν τα ΠΕΠ. Δεν
είναι προϊόντα του Διαζώματος. Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένας φορέας υποστήριξης ουσιαστικά.
Σε κάποιο βαθμό όμως, το ΔΙΑΖΩΜΑ επηρεάζει. Θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει.
Επομένως στο βαθμό που μπορεί να παρεμβαίνει, αλλού περισσότερο κι αλλού λιγότερο γιατί κι εδώ υπεισέρχεται η νοοτροπία για την οποία μιλούσαμε πριν. Επομένως, προφανές
είναι ότι καλό θα είναι να υπάρξουν στελέχη σ’ αυτές τις εταιρείες, εξειδικευμένα. Κατά τη
γνώμη μου το πιο δύσκολο απ’ όλα αυτά είναι το marketing. Εκεί υπάρχουν οι μεγαλύτερες
πιθανότητες να γίνουν λάθη ή να πεταχτούν χρήματα. Στο marketing πρέπει πραγματικά να
έχεις εξειδίκευση. Νομίζω ότι τα άλλα πράγματα που ακούσαμε, ουσιαστικά ήταν προτάσεις
προς το ΔΙΑΖΩΜΑ, ήταν προτάσεις που τις θέλουμε και που θα τις μελετήσουμε με μεγάλη
προσοχή. Τα Επιμελητήρια μετέχουν κι αυτά με κάποιους τρόπους στη δημιουργία του
cluster, δεν είναι ότι έχουν μείνει απ’ έξω».
Ο κ. Τσιαβός στο σημείο αυτό ρώτησε αν κάποιος σύνεδρος επιθυμεί να κάνει κάποια
τοποθέτηση.
Σύνεδρος:
«Είμαι δικηγόρος στη Σπάρτη, ασχολούμαι με τον τουρισμό και τον πολιτισμό χρόνια, μέσω
Πολιτιστικών Συλλόγων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κατ' αρχάς, όλους τους εταίρους οι
οποίοι συμβάλλουν σε κάτι που στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο. Στη συνέργεια και στη
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συνεργασία. Και βλέπω το ΔΙΑΖΩΜΑ σαν έναν πολιορκητικό κριό, ο οποίος θα σπάσει
κάποια δεδομένα και σαν αντίρροπη δύναμη, στα έργα και τις ημέρες του Αββά Frumont ο
οποίος με συνοδεία μουσικής ξεθεμελίωνε και κατεδάφιζε τη Σπάρτη, την Τροιζήνα, την
Πελοπόννησο ολόκληρη. Δεν είναι μόνο ο Έλγιν. Εσείς κάνετε μια αντίθετη εργασία.
Προσπαθούμε ν’ αποκαταστήσουν τα αρχαία θέατρα τον πολιτισμό μας, τα μνημεία μας και
γι’ αυτό σας ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε και όλους και τα Ιδρύματα που ασχολούνται
με τη φτωχή περιοχή μας, η οποία μπορεί να είναι πλούσια σε αισθήματα, μπορεί να έχει
μνημεία, αλλά αναπτυξιακά, είναι πολύ πίσω. Και θα πρέπει σαν ένας μοχλός, το Αρχαίο
Θέατρο, τα μνημεία μας, ο Μυστράς ο οποίος έχει 1.000.000 επισκέπτες ετησίως, να
χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του τόπου και αυτή η ανάπτυξη να περάσει στον κόσμο,
στο λαό. Έτσι θ’ αγαπήσει ο κόσμος και το έργο και όλα. Διότι θα πρέπει να συμβάλλει και
να το δει στην καθημερινότητά του και στην ανάπτυξη την οικονομική. Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ για την προσπάθεια και για ό,τι κάνετε όλοι για την Ελλάδα μας και τη φτωχή μου
πατρίδα. Ευχαριστώ».
Στο σημείο αυτό ζήτησε να κάνει τοποθέτηση η κ. Αντιγόνη Παφίλη, δημοσιογράφος και
υπεύθυνη μάρκτινγκ στην εταιρεία Draculi A.E., που είναι εταιρικό μέλος του Διαζώματος.
Αντιγόνη Παφίλη:
«Είμαι αιώνια Διαζωματική και πάντα εμπνεόμενη από το Σταύρο Μπένο. Aυτό που θέλω
να πω είναι ότι όντως, αν μπορούσαμε ν’ απαντήσουμε, statement είναι, δήλωση δηλαδή, να
το πούμε κι ελληνικά, ότι όντως βλέπουμε ότι όλες οι ελληνικές εταιρείες και οτιδήποτε
πλέον έχει μια στρατηγική branding, οδηγείται στην επίκληση στο συναίσθημα, αυτό που
λέγαμε και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί όλοι έχουμε μπει μέσα σε οθόνες, οπότε αυτό που θα
μας τραβήξει λίγο έξω απ’ αυτό είναι το συναίσθημα. Η ωραία ιστορία, ένας άνθρωπος που
θα μας εμπνεύσει, κάτι που θα μας οδηγήσει κάπου αλλού, που θα μας δώσει συναίσθημα
και αγάπη. Βλέπω πάρα πολύ ωραίες πρωτοβουλίες. Δεν ήξερα για το Marketing Greece τόσα
πολλά. Δεν ήξερα για όλα αυτά που κάνετε που είναι τόσο κοντά στους Διαζωματικούς και
σ’ εμάς, και χαίρομαι πάρα πολύ. Θεωρώ ότι το επόμενο βήμα σε αυτά είναι η συνέργεια
πραγματικά όλων των ελληνικών εταιρειών και οι συνέργειες όλων όσων νιώθουν ελληνικές
εταιρείες, δεν είναι μόνο αυτές που έχουν και παράγουν και υπάρχουν στην Ελλάδα. Εκεί
νομίζω ότι θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ».
Η κ. Δρέττα απάντησε ως εξής:
«Ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι είναι όπως τα λέτε. Όσον αφορά το συναίσθημα, για να μη
μπούμε σε τεχνικά τα οποία εξηγούν γιατί είναι αυτό, θα σας πω το εξής πολύ απλό
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παράδειγμα. Όταν τ’ απορρυπαντικά πωλούνται με συναίσθημα και προβάλλονται με
συναίσθημα, ο τουρισμός με τί να προβληθεί; Με υποδομή; Δε θα ήταν δυνατό αυτό».
O κ. Tσιαβός στο σημείο αυτό ανακοίνωση την ολοκλήρωση της συζήτησης του πάνελ:
«Έχουμε καλύψει νομίζω ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Έχουμε καλύψει από τα κομμάτια τα
οποία αφορούν το πώς παράγεται αξία για τον πολίτη, πώς παράγεται αξία για τις
επιχειρήσεις. Έχουμε περάσει στο κομμάτι σιγά-σιγά, όχι μόνο της διαχείρισης και πώς
γίνεται, αλλά και στο κομμάτι αυτό που λέμε, πώς χτίζουμε τη δεξιότητα και πώς χτίζουμε
την ωριμότητα των Οργανισμών, μέσα από εκπαιδεύσεις, μέσα από υποστήριξη. Και των
Οργανισμών που συμμετέχουν στο cluster και των Περιφερειών που εξακολουθούν να είναι
στη θέση του οδηγού. Βέβαια είναι μια θέση του οδηγού που έχει πολύ χώρο. Η θέση του
οδηγού είναι και οι κοινωνικοί εταίροι, ο ΣΕΤΕ, στη θέση του οδηγού είναι και το
ΔΙΑΖΩΜΑ, στη θέση του οδηγού πάνω απ’ όλα είστε όλοι εσείς που είστε τα εταιρικά μέλη.
Η ανάπτυξη φαίνεται να είναι τελικά μια κινητήριος δύναμη σε προσωπικό επίπεδο σε
κοινωνικό επίπεδο. Και είπαμε επίσης και για τη μεγάλη σημασία του marketing το οποίο,
το είπατε όλοι αρκετές φορές, είναι αρκετά τεχνικό, μπορεί να έχει κέντρο το συναίσθημα,
αλλά ακόμα και αυτό γίνεται πάρα πολύ τεχνικά και για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Και
καταλήγουμε σ’ αυτό που είπε ο Πρόεδρος στην αρχή, ότι πρέπει να μπορέσουμε να
φτάσουμε και στο επίπεδο της συναισθηματικής νοημοσύνης για ν’ αντιμετωπίσουμε αυτό
το πολύ σύνθετο πράγμα, το οποίο δεν είναι τομέας, είναι αλυσίδα και είναι ο τουρισμός».
Ακολούθησε η αποφώνηση της Προέδρου:
«Σας ευχαριστώ πολύ όλους, νομίζω ότι η κα Χατζηνικολάου και η κα Δρέττα μίλησαν μ’
έναν τρόπο κατανοητό ώστε να καταλάβουμε όλοι ποια είναι η αξία του marketing, ποια είναι
τα σημαντικά σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε στο ξεκίνημα της διαχείρισης αυτών
των φορέων, των οποίων πιστεύω ότι η σωστή λειτουργία τους θα είναι κι αυτοί οι οποίοι θα
εξασφαλίσουν το αποτέλεσμα και πραγματικά να επιτύχουμε κι εμείς το στόχο μας να
βάλουμε τα μνημεία στο κέντρο της ζωής και της καθημερινότητάς μας».
Το όραμα και το πανόραμα των εταιρικών μας μελών
Σε συνέχεια των ομιλιών της Β’ Ενότητας με τίτλο «Το όραμα και το πανόραμα των
Εταιρικών μας Μελών» στο βήμα ανέβηκε ο κος Ευδόκιμος Φρέγκογλου, στέλεχος του
Διαζώματος. Η ομιλία του είχε τίτλο «Το πανόραμα των Εταιρικών μας Μελών μέσα από
την ματιά του Ευδόκιμου». Ο κος Φρέγκογλου είπε τα εξής:
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Ευδόκιμος Φρέγκογλου:
«Είμαι στέλεχος του Σωματείου "ΔΙΑΖΩΜΑ" τα τελευταία 4 χρόνια και έχω κληθεί από τον
Πρόεδρό μας να σας κάνω μια ξενάγηση σε όλο αυτό το ωραίο φάσμα δράσεων και
συνεργειών. Ξεκινώντας λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στο παρελθόν. Έχουμε
πάρει μια χρονομηχανή και πηγαίνοντας, βρήκα ένα view master που βλέπουμε και πολλές
εικόνες από παλιά, δεν ξέρω αν πολλοί από σας το έχετε χρησιμοποιήσει, για να δούμε πώς
έχει ξεκινήσει αυτός ο θεσμός.
»Η πρώτη μας συνάντηση έγινε το 2014 και έγινε στη Ερέτρια, με τα Εταιρικά μας Μέλη,
συνεχίσαμε στη 2η που μας φιλοξένησε ο κ. Κωνσταντακόπουλος στο COSTA NAVARINO
το 2015, συνεχίσαμε στην Πάργα όπου εκεί πέρα ξεκίνησε να παίρνει και μπρος όλη η
συζήτηση για τη διαδρομή της Ηπείρου, γι’ αυτό και έγινε εκεί, για να τιμήσουμε κιόλας το
μέρος. Συνεχίσαμε στο Καρπενήσι όπου εκεί ανακοινώθηκε για πρώτη φορά όλο αυτό το
κομμάτι όπως έδειξε ο κ. Μπένος με τους κόκκινους και τους κίτρινους κύκλους για τη
διακυβέρνηση γενικότερα ενός τέτοιου προϊόντος και πέρυσι στην Ελευσίνα. Φέτος λοιπόν
είμαστε εδώ, και θα σας κάνω μια μικρή αναδρομή πώς έχουν ξεκινήσει τα Εταιρικά μας
Μέλη να μπαίνουν στην οικογένειά μας όλα αυτά τα χρόνια.
»Αρχικά, το 2009, οι δυο πρώτοι άνθρωποι που μου ζήτησε και ο Πρόεδρος ν’ αναφερθώ
γιατί είναι πολύ σημαντικοί για το ξεκίνημα και είναι από πάντα μας, είναι ο κ. Αχιλλέας
Κωνσταντακόπουλος από το COSTA NAVARINO και ο κ. Θεόδωρος Τρύφων από την
ΕΛΠΕΝ, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μας και ξεκίνησαν να μας
χρηματοδοτούν και να μας αιμοδοτούν για να μπορούμε να προχωρούμε. Tο 2010 τα ΕΛΠΕ,
η Τράπεζα Πειραιώς, η McCAIN, η ΑΤΡΕΥΣ, η Εθνική Τράπεζα και η Attica Bank, το ’11
Alpha Bank, το ’12 ο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, το ’13 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Ίδρυμα Κανελλόπουλου,
ΦΟΥΡΛΗΣ, ΤΙΤΑΝ, ΒΙΚΟΣ, INTERAMERICAN, ΖΑRA, το ’14 το Ίδρυμα Μποδοσάκη,
η Ολυμπία Οδός και η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, το ’15 η COSMOTE, η AEGEAN, η
Κεντρική και Νέα Οδός και ο Όμιλος ΕCONOMIA, το ’16 ο ΣΕΤΕ, ο Όμιλος OPTIMA με
τη ΜΕΤΡΟ και την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., ο ΣΕΒ, το Sunny Resort και η APIVITA, το ’17 βλέπετε
(στην διαφάνεια που προβάλλεται) πόσοι πολλοί ήρθαν στην οικογένειά μας και το ’17,
ήρθαν η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, το Ίδρυμα Λάτση, ο Όμιλος QUEST, ο ΜΟREAS, η KOSMESIS,
o Aερολιμένας Αθηνών, η EUROBANK, η ΓΣΕΒΕΕ και η Εγνατία Οδός. Και το 2018, η
STEELMET, η CLIO MUSE και η Marketing Greece που μας υποστηρίζουν σε όλες τις
δράσεις που κάνουμε. Τέλος, το 2019 θέλω να καλωσορίσουμε τα νέα μας Εταιρικά Μέλη,
την Sales Promotion Center, την κα Τζίμα και Νίκος Ιμιρζιάδη που είναι σήμερα στην παρέα
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μας, όπως και η Frezyderm. Πριν δυο μέρες μας ανακοινώθηκε από τον κ. Κουτσιανά, η
ίδρυση της νέας εταιρείας της APIVITA που λέγεται Symbeeosis. Μπορεί μετά η κα Νίκη
Κουτσιανά, η οποία είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος αν δεν κάνω λάθος, να μας πει δυο λόγια
για την εταιρεία. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν!
»Θα κάνω κάτι ανάποδο. Δε θα σας λέω για το κάθε Εταιρικό Μέλος τί έχει κάνει, αλλά θα
σας λέω πώς έχουν εμπλακεί τα Εταιρικά μας μέλη στα προγράμματα που ανέφερε πριν ο κ.
Μπένος για να καταλάβετε λίγο το εύρος και πόσο σημαντική είναι η προσφορά τους. Πάμε
λοιπόν στην Ήπειρο. Αυτή είναι η διαδρομή. Βλέπετε τ’ Αρχαία Θέατρα και το logo της
διαδρομής που είπαμε πριν και πάμε να δούμε τώρα τί γίνεται στην καρδιά της διαδρομής
αυτής. Αυτό είναι και ο λογότυπος της διαδρομής με μια μικρή παρέμβαση και βλέπουμε
πόσες πολλές εταιρείες έχουν εμπλακεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

Το Ίδρυμα

Κανελλόπουλου μας έχει δώσει χορηγία για την Κασσώπη (αρχαιολογικός χώρος), για να
γίνει ένα μεγάλο μέρος για τη μελέτη αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου. Επίσης έδωσε
χορηγία για να γίνει μελέτη για το χώρο υποδοχής (του Αρχαιολογικού Χώρου) της
Νικόπολης. Το 2018, μία από τις αγαπημένες μου χορηγίες ήταν αυτή η οποία πιάνει και ένα
κομμάτι πιο ευαίσθητο για όλους εμάς, που ήταν χορηγία που έγινε για να μπορέσουμε να
βάλουμε τους αρχαιολογικούς χώρους, χάρτες, για τυφλούς. Πρόκειται για τη συνεργασία
στο Mind the Map Project και έχουμε και τη χαρά να έχουμε και τον κ. Γιώργο Μικρού μαζί
μας που είναι ο δημιουργός του. Ξεκίνησε από μια πτυχιακή εργασία ενός παιδιού και σε
λίγους μήνες, σε πρώτη φάση, η ιδέα του θα είναι πράξη σε όλη την Ήπειρο ˙σε όλα τ’
Αρχαία Θέατρα θα βρίσκεται ο (απτικός) χάρτης , ο οποίος δεν έχει απλά γραφή στο σύστημα
Braille, αλλά είναι ακόμα πιο εξελιγμένος με ήχους που μπορούν να κάνουν την περιήγηση
ενός ανθρώπου που έχει προβλήματα όρασης ακόμα πιο διαδραστική και πιο εύκολη. Πάμε
να δούμε ένα μικρό βιντεάκι πώς δουλεύει. Προβολή βίντεο. Η εφαρμογή παρουσιάστηκε
για πρώτη φορά στη Δωδώνη, στην εκδήλωση έναρξης (launch event) και μάλιστα είχαμε
και μια ξενάγηση και για κωφούς, όπου δείξαμε γενικότερα το θέμα προσβασιμότητας, πόσο
πολύ σημαντικό είναι για όλες τις ομάδες των ανθρώπων.
»Προχωρώντας, έχουμε και μια χορηγία για το 2019 η οποία είναι τριμερής, θα πάει και για
το πρόγραμμα της Via Egnatia και για την Ήπειρο αλλά και για το θέμα που αφορά το
Ηράκλειο Κρήτης, για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και συνεχίζουμε λοιπόν τις συνέργειες
σε αυτό το πλαίσιο. Είναι ο δρόμος ο οποίος μας υποστηρίζει. Έχουμε λοιπόν το 2015 την
οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία μας έδωσε πάρα πολλά δείγματα και προτάσεις για το πώς
θα δουλέψουμε και ήταν το έναυσμα να ξεκινήσει η όλη ιστορία που αφορά το cluster και
μάλιστα και για το Σύμφωνο Ποιότητας και γενικότερα, οτιδήποτε χρειάζεται η

88

« Η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου ως τοπικό, εθνικό και οικουμενικό χρέος» - 5-7 Απριλίου 2019

επιχειρηματικότητα για να μπορέσει δίπλα στα μνημεία και ν’ ανθίσει και να εξελιχθεί. Αυτή
είναι η μελέτη η οποία έγινε το 2017 και με βάση αυτή, προχωρούμε και στις επόμενες.
Επίσης εδώ υπήρξε το ’16 μια πολύ όμορφη συνεργασία με την Clio Muse, κάναμε το
Ψηφιακό Πανόραμα, για την πολιτιστική διαδρομή της Ηπείρου. Αυτή τη στιγμή και στο
κινητό σας μπορείτε να κατεβάσετε στην Clio Muse την εφαρμογή και κάποιος επισκέπτης
που θα πάει στην Ήπειρο μπορεί να επισκεφθεί από το κινητό του και να ενημερωθεί για τα
μνημεία που υπάρχουν πάνω στην Ήπειρο σε όλες τις περιοχές και από κει και πέρα να κάνει
και μια ηχητική ξενάγηση από μόνος του. Επίσης εδώ πέρα υποστηρίχθηκε πάρα πολύ το
launch event το οποίο κάναμε από την Ιόνια Οδό και μπόρεσαν να μας υποστηρίξουν γιατί
κάναμε και το ντοκιμαντέρ αλλά κάναμε και όλες τις εγκαταστάσεις εκεί πάνω για να γίνει
ακόμα πιο δυνατή η όλη αυτή προσπάθεια. Έχω και μερικές φωτογραφίες για να δείτε το
χώρο πώς τον αλλάξαμε. Έγινε σ’ ένα πολιτιστικό κέντρο πάνω στην Ήπειρο, στα Ιωάννινα.
Βλέπετε ότι είχαμε πάντα δίπλα να γίνεται και η ταυτόχρονη μετάφραση στη νοηματική, τα
περίπτερα μέσα με όλες τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και έχουμε φυσικά στο τέλος το βίντεο
όπου ήταν ο χορηγός στη δήλωση και μπορούσε να προβληθεί και να βλέπει ο κόσμος
γενικότερα τα θέατρα μέσα από τη ματιά της Νέας Οδού. Επιπλέον, το 2019
χρηματοδοτήθηκε και μια μελέτη η οποία θα δημιουργήσει καλές βάσεις για να ξέρουμε πώς
θα λειτουργήσει το DMO στο μέλλον και γενικότερα όλα αυτά που ακούσατε να μπορέσουν
να πάρουν μία ωραία ροή πάνω στην Ήπειρο γιατί είναι πολύ καινοτόμα όλα αυτά τα
προϊόντα και τώρα ξεκινάνε και σιγά-σιγά πρέπει να δουν πώς θα λειτουργήσουν και θα είναι
βιώσιμα. Και τέλος, υποστήριξη του Διαζώματος σε όλες τις δράσεις που θα κάνει το ’19,
που αφορούν την Ήπειρο, για να μπορέσουμε να υποστηρίζουμε συνεχώς και να αιμοδοτούμε
κι ένα έμψυχο υλικό και άψυχο υλικό, το DMO πάνω στην Ήπειρο.
»Η COSMOTE, πάντα δίπλα μας, σπουδαίος συνεργάτης, σύμμαχος και έχει δώσει χρήματα
κι έχει κάνει το 2016 τη μελέτη που αφορά την Ψηφιακή Στρατηγική για τον πολιτισμό βάσει
της οποίας κάνουμε και όλες τις ψηφιακές δράσεις που σχεδιάζουμε στο μέλλον. Αλλά
υπάρχει και η συζήτηση για να μπορέσουμε να βάλουμε WiFi δίκτυα σε όλους τους
αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου, τους βασικούς, και μάλιστα να είναι και πάρα πολύ
γρήγορα, για να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι για μας να υπάρχει καλό δίκτυο και πόσο
σημαντικό είναι να πηγαίνει ο κόσμος εκεί και να επισκέπτεται ελεύθερος, να φωτογραφίσει,
να μοιραστεί τις εικόνες του και τις εμπειρίες του με όλο τον κόσμο.
»Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το 2015 μας έδωσε μια σπουδαία χορηγία για τη μελέτη
αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου της Νικόπολης, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι
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εργοτάξιο. Το 2016 το Στάδιο της Νικόπολης, που αναφέρθηκε πριν και ο κ. Μπένος, σας
έχω εδώ πέρα και με κάτοψη να δείτε πώς είναι σήμερα και πώς ελπίζουμε κι ευελπιστούμε
να γίνει.
»Και ο ΒΙΚΟΣ με το νεράκι του που μας δροσίζει κι είναι πάντα δίπλα μας, δημιούργησε μια
πολύ όμορφη καμπάνια που αυτό είναι δύσκολο γενικά για μια τέτοια εταιρεία. Τί έκανε; Στα
μπουκαλάκια πριν ένα χρόνο που μπορούσε και έβγαζε την παραγωγή, υπήρχε μια ετικέτα
του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με το μήνυμα ̋Υιοθετήστε ένα αρχαίο θέατρο̏, ώστε οποιοσδήποτε
άνθρωπος έπαιρνε το μπουκαλάκι αυτό, μ’ έναν πολύ ωραίο τρόπο και QR που έμπαινε στο
site μας, μπορούσε να μάθει γι’ αυτή τη δράση και να μπορεί να προσφέρει παραπάνω για τ’
αρχαία θέατρα. Αυτό κυκλοφόρησε περίπου για ένα χρόνο και τα νούμερα ήταν πάρα πολύ
μεγάλα. Tο είχα βρει και στην Αθήνα, μου είχαν στείλει και φωτογραφίες φίλοι μου από τη
Θεσσαλονίκη, μου είχαν στείλει κι από τα Γιάννενα, ήταν πολύ σπουδαίο και πολύ
εντυπωσιακό. Επίσης, χρηματοδότησε και δωρεάν ξεναγήσεις σε 18 σχολεία στην Ήπειρο,
για να πάνε και να έρθουν κοντά με το Θέατρο της Κασσώπης, το οποίο όπως θα δούμε και
πιο μετά, υποστήριξαν και οικονομικά στο crowdfunding. Κι ένα πολύ μικρό βιντεάκι που
είχαμε κάνει τότε, το οποίο ήταν πιο χαριτωμένο για τον κόσμο, δεν έχει ήχο, απλά ήταν σα
banner, να το βλέπει ο κόσμος και να είναι σα μια μικρή διαφήμιση για το τί κάνουμε πάνω
στην Ήπειρο με τα παιδάκια και τα εκπαιδευτικά γενικότερα, τα οποία η κα Μπελογιάννη,
θα έχετε ακούσει πολλές φορές πόσο πολύ τρέχουν και πόσο πολύ τα θεωρούμε σημαντικά.
»Προχωράμε στη συνέχεια με την Εθνική Τράπεζα. Το πρώτο crowdfunding που είπε πριν
ο κ. Μπένος και φυσικά έγινε κι ένα event ωραίο σ’ έναν πολύ ωραίο χώρο που μας έδωσε η
Εθνική Τράπεζα, για να μπορέσουμε να κάνουμε προβολή ακόμα παραπάνω του όλου project
και επίσης εκεί ανακοινώθηκαν πάρα πολύ μεγάλα ποσά που έδωσαν μεγάλα εταιρικά μας
μέλη. Μαζεύτηκε ένα μεγάλο ποσό 80.000 ευρώ σε λιγότερο από 3 μήνες σχεδόν, το οποίο
ήταν μάλιστα ένα success story για την Τράπεζα, για εκείνη την περίοδο, γιατί ήταν το πρώτο
crowdfunding που έγινε για αρχαίο θέατρο. Τα εταιρικά μας μέλη έχουν συνδράμει το κάθε
ένα με τα ανάλογα ποσά για όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και τους ευχαριστούμε πάρα
πολύ.
»Ακολούθως, ο Όμιλος QUEST, που έχει δείξει ενδιαφέρον για τις ψηφιακές δράσεις που
είναι να γίνουν επάνω, έχει βγει πρόσκληση όπως σας είπε και πριν ο κ. Μπένος, πράγμα
πολύ σημαντικό, πρώτη φορά βγαίνει πρόσκληση για τα μνημεία και έχει δείξει ενδιαφέρον
να εμπλακεί. Η Clio Muse, η οποία μας έκανε μια χορηγία, μια διαδρομή για τ’ Αρχαία
Θέατρα της Ηπείρου, αφορά μια εξιστόρηση ανθρώπου από έναν θίασο που θέλει να δώσει
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την τελευταία του παράσταση και μας διηγείται μέσα απ’ όλη αυτή τη διαδρομή του σε όλα
τ’ Αρχαία Θέατρα, τί είναι το καθένα, ώστε να παίρνουμε πληροφορίες, να μπορούμε να
ενημερωνόμαστε και να γίνει αυτό που λέμε, πιο ελκυστική η ξενάγηση μέσα από αυτές τις
ιστορίες.
»Ο Όμιλος Φουρλή. Εδώ είχαμε μια πολύ όμορφη ιδέα, πάλι πιλοτικό, είναι το Αρχαίο
Θέατρο της Δωδώνης επειδή είναι και σε μια πολύ καλή κατάσταση για να ξεκινάμε από εκεί
και να προωθούμε στα υπόλοιπα. Έχουμε λοιπόν συζητήσει για μια χρηματοδότηση του να
γίνει ένα ειδικό 3D παζλ για το Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης και μιλήσαμε με τον Όμιλο
Φουρλή και με τον κ. Φουρλή και μας είπε ότι αυτό ευχαρίστως να διανέμεται σε όλο το
δίκτυο και ό,τι χρήματα εξοικονομούνται να πηγαίνουν για το Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης.
Έτσι θέλουμε γενικότερα να δουλεύουμε, με συνέργειες και να δείχνουν πόσο πολύ θέλουμε
να υποστηρίζουμε τ’ Αρχαία Θέατρα από έξυπνες δράσεις. Και αυτό (προβολή διαφάνειας)
είναι μια 3D μακέτα που έχουμε ξεκινήσει να κατασκευάζουμε, αυτό θα είναι ένα παζλ. Θα
μπορεί κάποιος να το πάρει σπίτι του και να το κατασκευάσει και να το έχει σαν αναμνηστικό.
»Η Ολυμπία Οδός, η οποία την περίοδο που είχαμε το crowdfunding μας υποστήριξε με μια
πολύ ωραία καρτ ποστάλ μ’ ένα μήνυμα του κ. Μπένου το οποίο το μοιράζανε στα διόδια
και το έπαιρνε ο επισκέπτης μαζί του φεύγοντας. Και στην ίδια λογική κινήθηκε και η γέφυρα
η οποία και αυτή είναι δίπλα μας και επίσης είχε μια καρτ ποστάλ η οποία μοιραζόταν στα
διόδια στον κόσμο εκείνη την περίοδο. Και τέλος, ο όμιλος ΟΡΤΙΜΑ, που κι αυτός
δραστηριοποιείται εκεί, έχει δηλώσει ενδιαφέρον γενικότερα για να εμπλακεί στο cluster
που γίνεται των επιχειρηματιών, με την τεράστια εμπειρία που έχει.
»Όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται, όπως είπαμε και πριν, μια δομή υποστήριξης, αυτό το DMO
που λέμε. Εκεί όμως εμπλέκονται και άλλα δυο εταιρικά μας μέλη, που είναι το ΛΑΤΣΗΣ,
το μεγάλο αυτό Ίδρυμα και ο ΣΕΤΕ με τη θυγατρική του Marketing Greece. Και φυσικά το
ΔΙΑΖΩΜΑ, αλλά έπρεπε να κάνουμε και μια αναφορά για να κλείσουμε το τί γίνεται στην
Ήπειρο με όλα αυτά.
»Προχωράμε στη Στερεά Ελλάδα. Βλέπετε εδώ, αυτό είναι ο λογότυπος της διαδρομής, όλοι
οι κόμβοι, οι 7 κόμβοι που αφορούν τη διαδρομή και πάμε να δούμε τί γίνεται στην καρδιά
του προγράμματος αυτού, ποια εταιρικά μέλη λίγο πολύ έχουν εμπλακεί. Η Νέα Οδός η οποία
έχει χρηματοδοτήσει άλλο ένα πανόραμα φύσης και πολιτισμού μέσα από την εφαρμογή της
Clio Muse που κι αυτό είναι δωρεάν, αυτό ήταν το πρώτο που κάναμε, η πρώτη μας
εφαρμογή, πάντα με τη μεγάλη υποστήριξη από την Εύη Παπαδοπούλου, αλλά θα σας πω
πιο πολλά μετά για την Εύη Παπαδοπούλου, γι’ αυτά που έχουμε κάνει. Και το 2018, το
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Marketing Plan, υποστήριξη και χρηματοδότηση ενός μεγάλου μέρους της μελέτης για τη
Φύση και Πολιτισμό της Κεντρικής Ελλάδας. Επίσης το 2019 θα μας υποστηρίξουν και με
μια σπουδαία χρηματοδότηση για να γίνει η σήμανση σημείων αλλά και γενικότερα
στρατηγική υποστήριξη των σημείων που αφορούν τους κόμβους της διαδρομής. Και τέλος,
ένα πρώτο μέρος της υποστήριξης από τη Νέα Οδό για το θέμα Διαχείρισης του
αρχαιολογικού χώρου του Τείχους των Φωκέων. Το Ίδρυμα Λάτση, χρηματοδοτηθεί τη
δημιουργία του website για την πολιτιστική διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας. Έχουμε ήδη
ξεκινήσει

να το δουλεύουμε, είναι σε μια demo μορφή. Βλέπετε ότι υπάρχουν μέσα

φωτογραφίες που εναλλάσσονται εκείνη τη στιγμή από ωραία σημεία της διαδρομής και
γενικότερα, όταν κάποιος χρήστης μπει μέσα, θα μπορεί να έχει άμεσα μια επαφή με όλους
τους κόμβους ενώ είναι μέσα στην ιστοσελίδα. Βλέπετε πώς περνάνε, οπότε όταν πάει πάνω
αριστερά βλέπετε ότι οι επιχειρήσεις πάντα είναι στην πρώτη γραμμή μαζί με τα μνημεία και
τη διαδρομή, για να δούμε πόσο σημαντικό είναι οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε αυτά
τα προγράμματα. Η κεντρική οδός, υποστηρίζει επίσης τη μελέτη που είπαμε πιο πριν για
τις Θερμοπύλες, όπου κυρίως εστιάζει στο τείχος των Φωκέων. Τα ΕΛΠΕ, πάντα δίπλα μας,
έχουν υποστηρίξει μ’ ένα πολύ σημαντικό ποσό τη μελέτη για την ενοποίηση του
αρχαιολογικού χώρου της Ερέτριας. Εδώ είναι το θεατράκι της Ερέτριας από την Γενική
Συνέλευση που κάναμε πριν 3 χρόνια, πόσο όμορφο είναι.. Ο Φουρλής, ο οποίος έδωσε κι
αυτός ένα μέρος χρηματοδότησης για το κομμάτι του Marketing Plan για τη διαδρομή, για
να παραχθούν όλα αυτά τα εγχειρίδια για τον επισκέπτη αλλά και για τον tour operator, για
να μπορεί να προωθεί τη διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας. Η Attica Bank, η οποία υποστήριξε
του κουμπαρά μας, που έχουμε κουμπαράδες για όλα τ’ Αρχαία Θέατρα, που αφορά τον
Ορχομενό Βοιωτίας που είδαμε και πριν από τον κ. Μπένο κι ο Όμιλος Στασινόπουλος, έχει
δηλώσει γενικότερα ενδιαφέρον να εμπλακεί στη Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα σε
περιβαλλοντικές δράσεις που αφορούν τη Στερεά Ελλάδα, να υποστηρίξει με το δικό του
κομμάτι, όσο μπορεί. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η οποία επίσης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον
για το cluster όταν με το καλό προωθηθεί και γίνει, να μας υποστηρίξει και ο Όμιλος
Μυτιληναίου, που έχει υποστηρίξει την αντίστοιχη μελέτη που έγινε στην Ήπειρο για την
επιχειρηματικότητα και γενικότερα την τοπική οικονομία. της περιοχής. Παράλληλα, έχει
υποστηρίξει και τον κουμπαρά του Θεάτρου του Ορχομενού Βοιωτίας και άλλες δράσεις.
»Φεύγουμε από τη Στερεά Ελλάδα, πάμε λίγο πιο βόρεια, πάμε στη Via Egnatia. Εδώ είναι
η παλιά Εγνατία Οδός, τα ίχνη της παλιάς Εγνατίας Οδού κι αυτή είναι η καινούργια, για να
δείτε πόσο πολύ είναι ταυτόσημες. Και αυτό είναι γενικότερα το περίγραμμα της
Περιφέρειας. Εδώ πέρα έχει χώρο η Εθνική Τράπεζα, έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις και μας

92

« Η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου ως τοπικό, εθνικό και οικουμενικό χρέος» - 5-7 Απριλίου 2019

υποστηρίζει με δυο μελέτες, έχουμε συζητήσει να μας υποστηρίξει με δυο μελέτες, η μία
είναι για το κομμάτι της τοπικής οικονομίας της περιοχής, για τους επιχειρηματίες, για το
cluster της Εγνατίας Οδού οπότε θα καθίσουμε και θα συζητήσουμε με όλους αυτούς και
δεύτερον, την Ψηφιακή Στρατηγική όπως είναι η ιστοσελίδα που είπαμε πριν, που
ετοιμάζεται για να υποστηριχθεί και με τα ψηφιακά μέσα αυτό το μεγάλο πρόγραμμα. Το
Ίδρυμα Κανελλόπουλου, επίσης είπαμε πριν ότι έχει μια πολιτιστική χορηγία για το 2019 η
οποία είναι μέσα και η Via Egnatia στο κομμάτι της υποστήριξης και επίσης το Ίδρυμα
Μποδοσάκη, που στο παρελθόν έχει χρηματοδοτήσει 3D scanning, δηλαδή το να μπορείς
ψηφιακά ν’ απεικονίσεις με 3D scanner θέατρα, στα Άβδηρα αλλά και στη Σαμοθράκη.
»Πάμε λίγο πιο νότια, στην Ολυμπία Οδό. Βλέπουμε το δρόμο πώς είναι, βλέπουμε πόσα
σπουδαία μνημεία έχει πάνω γενικότερα η διαδρομή, το αρχαίο Θέατρο της Ήλιδας, η Αρχαία
Ολυμπία, είναι πάρα πολύ πλούσια αυτή η διαδρομή. Είναι λοιπόν η πολιτιστική και
περιβαλλοντική διαδρομή της Ολυμπίας Οδού. Είναι έτοιμη αυτή η διαδρομή, περιμένουμε
μια υποστήριξη κι ένα πράσινο φως από την Περιφέρεια, να μπορέσει να ξεκινήσει, έχουμε
κάνει ήδη τις συζητήσεις να ξεκινήσει όπως είπε ο κ. Μπένος και θέλουμε να πιστεύουμε
ότι από τα επόμενα χρόνια θα πάρει μπρος, γιατί ο κόσμος εκεί πέρα το θέλει πάρα πολύ και
ελπίζουμε ο αυτοκινητόδρομος αυτός να είναι ένα όχημα πολιτισμού. Εδώ πέρα να δούμε
και την Ολυμπία Οδό πόσο πολύ έχει υποστηρίξει γενικότερα αυτή την προσπάθεια. Πρώτα
χρηματοδότησε μια μελέτη η οποία αφορούσε το να γίνει καταγραφή των σημείων φύσης και
πολιτισμού ώστε μετά να έχουμε υλικό για να μπορέσουμε πάνω εκεί να χτίσουμε εφαρμογές
αλλά και γενικότερα το σχεδιασμό αυτής της διαδρομής. Χρηματοδότηση σ’ ένα ντοκιμαντέρ
το οποίο κι αυτό το έκανε ο Βαγγέλης Ευθυμίου και έχουμε κι ένα μικρό βιντεάκι να δείτε
λίγες εικόνες από αυτό το όμορφο ντοκιμαντέρ που φτιάξαμε. Και δε μείναμε μόνο εκεί,
κάναμε μια πολύ όμορφη εφαρμογή πάλι με την Clio Muse, η οποία ήταν ουσιαστικά ένα
ψηφιακό πανόραμα και εδώ, για την Ολυμπία Οδό, και αυτό είναι δωρεάν στα κινητά σας
και σε δυο γλώσσες. Βλέπετε κάποιες ιστορίες και πως μέσα υπάρχουν για να ξεναγηθεί
κάποιος σε όλα αυτά τα όμορφα σημεία, έχω διαλέξει απλά δυο πιλοτικά, να σας το δείξω.
Και προχωράμε, πηγαίνουμε στη Σαντορίνη, όπου εκεί είχαμε και μια εκδήλωση πριν από
κάποιες εβδομάδες, αναφέρθηκε η μελέτη η οποία εκπονηθεί για το Master Plan. Εδώ
ουσιαστικά δύο είναι τα εταιρικά μέλη, γενικότερα οι υποστηρικτές μας: Ο ΑΙΓΕΑΣ του κ.
Μαρτίνου, ο οποίος σηματοδότησε μια μελέτη η οποία ξεκίνησε να είναι μια μελέτη για το
κυκλοφοριακό που να υποστηρίζει την καλύτερη πρόσβαση σε αρχαιολογικούς χώρους, αλλά
στο τέλος κατέληξε να είναι

μια μελέτη που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά το

κυκλοφοριακό ολόκληρου του νησιού, γιατί ο κ. Ζέκκος πάντα όταν κάνει μια δουλειά και
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με το ΔΙΑΖΩΜΑ, κοιτάει να την κάνει ολοκληρωμένα και να ξεφεύγει και λίγο από τα όρια.
Μια πολύ σημαντική μελέτη την οποία οι κάτοικοι την έχουν ήδη υποδεχθεί με μεγάλη χαρά
γιατί πιστεύουν ότι θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και η Aegean η οποία υποστήριξε το
Master Plan της διαδρομής.
»Πηγαίνουμε λίγο πιο νότια, η βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Ηρακλείου. Εδώ βλέπουμε και
το logo και πάμε να δούμε ποιοι μας έχουν υποστηρίξει εκεί. Έχουμε 4 εταιρικά μέλη: η
Eurobank μαζί με την Hertz της Aegean, υποστήριξαν από κοινού τη μελέτη για τη
δημιουργία συστάδας επιχειρήσεων στο Δήμο Ηρακλείου, μια πολύ όμορφη μελέτη και πολύ
σημαντική γενικότερα για το νησί, ο κ. Νίκος Δρακωνάκης την επιμελείται. O Όμιλος
Σμπώκου έχουν υποστηρίξει το Marketing Plan για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Δήμου
Ηρακλείου και όλοι μαζί, οι τρεις μαζί κάναμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση για να δώσουμε
το έναυσμα της έναρξης όλης αυτής της προσπάθειας και συνδιοργανώσαμε μια ημερίδα για
τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Ηρακλείου. Τέλος, το Ίδρυμα Power Health κι εδώ πέρα
υποστηρίζει, το 2019, με μια πολιτιστική χορηγία, δράσεις που αφορούν την υποστήριξη της
βιώσιμης ανάπτυξης του Ηρακλείου.
»Η Τριλογία της Αθήνας, το πρόγραμμα των προγραμμάτων. Εδώ δε θα πω πολλά, το μόνο
που θα πω είναι ότι έχουμε πολλούς παίκτες οι οποίοι ανυπομονούν να ξεκινήσει αυτό το
πράγμα, αυτό το προϊόν, έχουμε μιλήσει με Aegean, με την Αττική Οδό, με τα τσιμέντα
ΤΙΤΑΝ, τα ΕΛΠΕ, το Αεροδρόμιο και ελπίζουμε να μπουν και πολλοί ακόμα γιατί είναι ένα
πολύ σημαντικό προϊόν που θ’ αλλάξει γενικότερα το ότι Αθήνα είναι μόνο η Ακρόπολη,
αλλά είναι κάτι πολύ παραπάνω όπως είπε κι ο κ. Μπένος πριν. Κι εδώ απλά να κάνω μια
αναφορά στα ΕΛΠΕ, τα οποία μας έχουν χρηματοδοτήσει μια πολύ σημαντική μελέτη για
την αναστήλωση και ανάδειξη του τελεστηρίου της Ελευσίνας.
»Πάμε στα μέρη τ’ αγαπημένα, μιας και είμαι από την Καλαμάτα. Εδώ έχουμε τη διαδρομή
φύσης και πολιτισμού Μορέας, όπου εδώ πρωτοστατεί φυσικά η ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., με την
οποία συζητάμε. Η πρώτη υποστήριξη του ΜΟΡΕΑ είναι στη διοργάνωση φέτος αυτής της
σπουδαίας εκδήλωσης που είμαστε σήμερα εδώ και ξεκινάμε το διάλογο για την οικοδόμηση
αυτής της διαδρομής. Αλλά πριν πάμε στην οικοδόμηση, θέλω να δείτε και λίγο τις ψηφίδες
που συνθέτουν αυτή τη διαδρομή, γιατί έχουν ήδη προϋπάρξει δράσεις που θα ενοποιηθούν
κάτω από την ομπρέλα γενικότερα αυτής της διαδρομής, όπως για παράδειγμα το Ίδρυμα
Καπετάν Βασίλη και το Costa Navarino με το οποίο έχουμε κάνει ψηφιακές εγκαταστάσεις,
έχουμε κάνει έναν χάρτη επιδαπέδιο όπου εδώ πέρα ο χρήστης μπορεί να πατήσει και να
βλέπε βίντεο που έχουν φτιαχτεί για τα μνημεία της Μεσσηνίας. Και ένα τελευταίο που έγινε
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και είναι και πολύ σημαντικό, εδώ είναι και η κα Εύη Παπαδοπούλου και ο σημαντικός της
ρόλος, που αφορά τη δημιουργία ενός παραμυθιού που αφορά την προφητεία του πολεμιστή,
"Την προφητεία του Γρύπα". Πώς έγινε το παραμύθι; Υπήρχε ένα inspiration που λέμε,
υπήρχε ένα μεγάλο δείγμα πολιτισμού που βρέθηκε στον τάφο του Πολεμιστή που είναι
δίπλα στο ανάκτορο του Νέστορα, που βλέπετε πόσο πολλή λεπτομέρεια έχει μέσα αυτό το
μικρό κόσμημα. Και μέσα από αυτό, η Εύη πήρε ιδέες, εμπνεύστηκε και πάραξε αυτό το
όμορφο παραμύθι το οποίο το έχουμε στο ΔΙΑΖΩΜΑ σε ψηφιακή μορφή και μελλοντικά
θα το κάνουμε και στα Αγγλικά. Στην Αρχαία Μεσσήνη, εδώ έχουμε τρία εταιρικά μέλη και
επιχειρήσεις που μας υποστηρίζουν κι έχουν εμπλακεί. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το 2012
ξεκίνησε με μια υποστήριξη μιας εφαρμογής ψηφιακής ξενάγησης στο χώρο. Το Ίδρυμα
Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου που έχουν κάνει τη μελέτη που είπε πριν ο κ.
Μπένος, για τον ηλεκτροφωτισμό της Αρχαίας Μεσσήνης και η Alpha Bank η οποία
γενικότερα έχει χρηματοδοτήσει αναστηλώσεις για μνημεία που βρίσκονται εντός του
αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης. Πάμε στο Αρχαίο Θέατρο της Σπάρτης. Εδώ
απλά να κάνουμε και μια αναφορά στη συμμαχία η οποία δημιουργείται σήμερα μεταξύ του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που έχει υποστηρίξει τη μελέτη αποκατάστασης και του J.M.
KAPLAN το οποίο υποστηρίζει για πρώτη φορά τις εργασίες αποκατάστασης. Λίγο πιο
βόρεια, η Τράπεζα Αττικής έχει υποστηρίξει μ’ ένα σπουδαίο ποσό το Αρχαίο Θέατρο
Ορχομενού Αρκαδίας, το οποίο χάρις στην υποστήριξη έγινε και η μελέτη, ένα μεγάλο μέρος
υποστηρίχθηκε από την Τράπεζα Αττικής για τη μελέτη αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου.
Και τέλος, το Ασκληπιείο της Επιδαύρου, όπου εδώ έχουμε πολύ ωραία πράγματα και
εργαζόμαστε τώρα όσο πιο εντατικά μπορούμε, να ενταχθεί επιτέλους και στο πρόγραμμα να
προχωρήσουν όλες αυτές οι προσπάθειες. Το χορό εδώ άνοιξε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
πάλι με την αντίστοιχη εφαρμογή που έγινε στην Αρχαία Μεσσήνη, μια ψηφιακή ξενάγηση
για το χώρο της Επιδαύρου και μετά πήρε τη σκυτάλη η INTERAMERICAN με την
ΑPIVITA με δυο πολύ σπουδαίες μελέτες. Η μία της INTERAMERICAN που είπε πριν και
ο κ. Μπένος, αφορά γενικότερα τη διαδρομή εντός του αρχαιολογικού χώρου, τη δημιουργία
μιας πολιτιστικής και περιβαλλοντικής διαδρομής που θα υποστηρίζει και θα προωθεί το
συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο. Η APIVITΑ με την τεράστια τεχνογνωσία που έχει μας
έκανε δωρεάν τη μελέτη που αφορά τη δημιουργία ενός βοτανικού κήπου φαρμακευτικών
φυτών, η οποία θα είναι δίπλα στον επισκέπτη όταν θα μπαίνει, θ’ αλλάξει πλέον είσοδο, δε
θα είναι μόνο στο Αρχαίο Θέατρο, θα μπορεί να βλέπει τα φαρμακευτικά φυτά εκείνης της
εποχής. Και προστέθηκαν άλλοι δύο σε αυτό το όμορφο παιχνίδι και όλοι μαζί
συσπειρωθήκαμε, μια ιδέα του κ. Ιωάννη Ρούντου, να δημιουργήσουμε άλλη μια ιστορία κι
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εδώ, ένα πολύ όμορφο παραμύθι για τον κόσμο, η οποία Εύη σκέφτηκε να κάνει τη φωνή
των ονείρων, το παραμύθι αυτό που έχει

έμπνευση από μια στήλη που είχε ο κ.

Λαμπρινουδάκης που αφορά έναν ασθενή, τον Απελλά, ο οποίος μέσα από το ταξίδι του για
να μπορέσει να θεραπευτεί, μας ξεναγεί ουσιαστικά στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου.
Κι έτσι ο επισκέπτης, διαβάζοντας ένα παραμύθι, μπορεί να ξεναγηθεί και να μάθει πράγματα
για τον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου και αυτό να είναι ένα έναυσμα κιόλας για το
μελλοντικό μας χτίσιμο του δικτύου των Ασκληπιείων που έχουμε σκεφτεί.
»Θέλω να σας δείξω πόσο πολύ χρώμα έχουμε δώσει σ’ αυτό το χάρτη της Ελλάδας με όλα
αυτά που κάνουμε. Αλλά επειδή δεν είναι μόνο αυτές οι δράσεις, έχουμε κάνει κι άλλες
δράσεις που έχουν γραφεί στο μαυροπίνακα, να πω λίγα λόγια για την κεντρική οδό η οποία
και το 2019 υποστηρίζει ένα ψηφιακό πανόραμα που αφορά το δρόμο που είναι στην
κεντρική Ελλάδα, που είναι πιο ψηλά, δηλαδή πηγαίνει ουσιαστικά στη Θεσσαλία και θα
φτιάξουμε ένα ψηφιακό πανόραμα για εκεί. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη το οποίο κάθε φορά, και
σήμερα έχουμε εκεί πίσω το Χρήστο, ένα όμορφο παιδί που μας υποστηρίζει με τη
μαγνητοσκόπηση σε όλες μας τις εκδηλώσεις και είναι δίπλα μας, η Τράπεζα Πειραιώς με το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Πειραιώς που έχουμε κάνει πολύ όμορφες εφαρμογές εντός
των Μουσείων που έχουν κάνει, αυτή ήταν η έμπνευση από δύο από τα Μουσεία που έχουν,
το ένα είναι το Πλινθοκεραμοποιίας στο Βόλο και το άλλο το Μουσείο Περιβάλλοντος στη
Στυμφαλία, όπου εκεί σχεδιάσαμε ένα ειδικό κουτί πάλι με την τεχνολογία Kinect, δηλαδή
το να πιάνει την κίνησή σου και να επιλέγεις χωρίς ν’ ακουμπάς τίποτα, τί θα δεις.
Σχεδιάσαμε και δημιουργήσαμε δυο πολύ όμορφα info kiosk να το πω έτσι, τα οποία μπορεί
να ξεναγηθεί ένας επισκέπτης στ’ αρχαιολογικά μνημεία της περιοχής, αλλά και στα μουσεία
του ΠΙΟΠ.
»Aegean, συνεχίζουμε, κάτι πολύ όμορφο που έγινε το 2018 ήταν που ένα βιντεάκι το οποίο
δημιουργήσαμε, προβάλλεται εδώ κι ένα χρόνο στις πτήσεις του εξωτερικού. Δηλαδή αν ποτέ
επισκεφθείτε και ταξιδέψετε πια με την Aegean στο εξωτερικό, εκεί που βάζουν και παίζουν
πολλά βιντεάκια, προς το τέλος, έχει το δικό μας και μάλιστα είχαμε και τη χαρά με τον κ.
Μπένο όταν γυρίζαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είδατε πριν, την παρουσίασή του
να παίζεται αυτό το βιντεάκι οπότε τραβήξαμε και μερικές εικόνες.
»Ο ΣΕΒ, με τον οποίο έχουμε ανοίξει ένα διάλογο για τ’ ανοιχτά δεδομένα στον πολιτισμό,
κάτι πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο το οποίο περιμένουμε σιγά-σιγά να ωριμάσουν οι
συνθήκες για να το τρέξουμε, όπου εδώ πέρα βλέπουμε και μια εκδήλωση που έγινε, όπου
εκεί ανοίξαμε τον πρώτο διάλογο μαζί με το ΣΕΒ.
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»Ο Όμιλος Φουρλή, έγινε το 2017 μια πολύ όμορφη εκπαιδευτική δράση που λέγεται «ένα
μπαούλο θέατρο», μια ομάδα ηθοποιών πήγε στα δίκτυα του ΙΚΕΑ και έκανε μια παράσταση
μιας ώρας, όπου μέσα σε μια ώρα μπορούν τα παιδάκια να δουν μέσα από ένα μπαούλο να
βγαίνει ένα θέατρο και όλη η ιστορία του.
»Ο Όμιλος Economia, μας υποστηρίζει πάντα με το ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ με την αίθουσα την
οποία μας παρέχει, είναι στο Μοναστηράκι, στο κέντρο, για να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας
τα τελευταία τρία χρόνια και επίσης έχουμε και μια συνεργασία όσον αφορά τον μαθητικό
διαγωνισμό που διοργανώνει κάθε χρόνο, όπου εμείς σαν ένα μικρό δείγμα βράβευσης,
φιλοξενούμε στη Γενική μας Συνέλευση το νικητή αυτού του διαγωνισμού. Και φυσικά αυτός
είναι για του χρόνου αν δεν κάνω λάθος, ο νέος φοιτητικός διαγωνισμός που είναι του 2019
και αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
»Η Alpha Bank, η οποία παίζει ένα βιντεάκι μας στα καταστήματά και στα υποκαταστήματά
της εδώ κι ένα χρόνο περίπου. Αυτό δεν έχει ήχο, απλά να σας πω ότι πολλές από αυτές τις
εικόνες είναι και στο βιντεάκι της Aegean, απλά αυτό είναι λίγο πιο συμπυκνωμένο, ώστε
όταν μπαίνει κάποιος επισκέπτης στην Τράπεζα να μπορεί να δει γενικότερα, να μάθει τί
γίνεται στο ΔΙΑΖΩΜΑ και πώς μπορεί να υιοθετήσει ένα Αρχαίο Θέατρο μέσα από τους
κουμπαράδες του Διαζώματος. Κυρίως κοιτάμε να προωθήσουμε αυτή την πολύ σημαντική
δράση που είπε και ο κ. Μπένος πιο πριν, όπως ας πούμε να πηγαίνεις να βάλεις ένα κεράκι
στην Εκκλησία, να βάζεις ένα μικρό αντίτιμο για ένα Αρχαίο Θέατρο. Επίσης, μας έχει
υποστηρίξει στη δημιουργία της ιστοσελίδας του Generation D στην οποία από πίσω είναι
και η κα Μπελογιάννη, επίσης και σε αυτό και γενικότερα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον η
Alpha Bank για τις εκπαιδευτικές μας δράσεις, όπου στο site μας εδώ φαίνονται ξεκάθαρα
όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στη δράση "Το σχολείο ξεναγός" και γενικότερα με πολύ
όμορφα projects όλα τα σχολεία έχουν δικούς τους λογαριασμούς μέσα, δικό τους προφίλ
και μπορεί κάποιος ν’ ανακοινώσει και να βάλει τις δράσεις από το σχολείο και μεταξύ τους
κιόλας να επικοινωνούν για να γίνεται μια πολύ όμορφη συνεργασία κι ένα πολύ πιο όμορφο
δίκτυο. Τέλος, μια ιδέα που έχουμε και συζητάμε για το 2019, που είναι της κας
Μανωλοπούλου η οποία δυστυχώς δε μπορεί να βρίσκεται σήμερα εδώ, ωστόσο εγώ θέλω
να το αναφέρω, που είναι ουσιαστικά η ιδέα ενός kit που λέμε, ένα ειδικό σακίδιο το οποίο
θα μπορούμε να δίνουμε σε κάθε σχολείο που θέλει να κάνει μια ξενάγηση σ’ ένα Αρχαίο
Θέατρο και μέσα θα υπάρχει υλικό του Διαζώματος το οποίο θα το νοικιάζει υπό μία άποψη,
θα μπορεί να ενημερωθεί για το τί γι’ αυτό το Αρχαίο Θέατρο, θα μπορεί να έχει μέσα
ψηφιακές εφαρμογές και αυτό μετά, αφού τελειώσει η δράση να μπορεί να μοιράζεται ή να
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δίνεται σε κάποιο άλλο σχολείο και γενικότερα να είναι μέσα σ’ ένα σακίδιο τα πάντα που
αφορούν την πληροφορία για ένα Αρχαίο Θέατρο που θα επισκεφθούν.
»Και με την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ έχουμε κάνει κατά καιρούς συνεργασία στα social
media, μας έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ μέσα από τις ιστοσελίδες τους. Με τη ΓΕΦΥΡΑ,
έχουν κάνει μια πολύ σημαντική χορηγία για το Θέατρο της Μακίνειας που βρίσκεται στην
Αιτωλοακαρνανία. Η FREZYDERM, η οποία ξεκίνησε και μας υποστηρίζει και αυτή από
φέτος και μάλιστα είχαν δώσει ένα ποσό για τη μελέτη της αναστήλωσης του Αρχαίου
Θεάτρου της Λάρισας.
»Το J.M. KAPLAN, το αναφέρω τιμητικά γιατί η συνεργασία μας και η γνωριμία μας
ξεκίνησε από την υποστήριξή τους στη Λάρισα και όχι από τη Σπάρτη, μας έδωσαν 50.000
δολάρια για το κομμάτι αυτό, που σε λίγο καιρό θα είναι αυτό το όμορφο θέατρο εντός της
πόλης σε αυτήν εδώ τη μορφή. Αλλά το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλόπουλου
ξεκίνησε την υποστήριξη για το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, μ’ ένα πολύ μεγάλο επίσης
ποσό, για να συμπληρωθεί όλο το ποσό που χρειαζόταν για τη μελέτη, το οποίο ήταν 150.000
ευρώ περίπου, φανταστείτε. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες, πώς είναι και πώς είναι η
πρόταση αναστήλωσης γενικότερα αυτού του σπουδαίου μνημείου.
»Τέλος, κάτι που έγινε πρόσφατα και είναι ένα κι ένα δείγμα εξωστρέφειας που θέλουμε να
δείξουμε στο ΔΙΑΖΩΜΑ, είναι το δίκτυο των Αρχαίων Θεάτρων. Είναι κάτι πολύ σημαντικό
για μας, ξεκινάμε μια δικτύωση με τη Μεσόγειο, με χώρες που έχουν Αρχαία Θέατρα, υπό
την επίβλεψη του κ. Λαμπρινουδάκη όλη αυτή η δουλειά και μάλιστα έχουμε ξεκινήσει με
αυτή τη χορηγία και την ιστοσελίδα, που ξεκινάμε και δημιουργούμε για την προώθησή του
και ελπίζουμε σε λίγα χρόνια αυτό να είναι μια πλατφόρμα στην οποία θα μπορεί
οποιοσδήποτε να μπει να μάθει τα πάντα για τ’ Αρχαία Θέατρα που βρίσκονται στη λεκάνη
της Μεσογείου, με πολύ εξειδικευμένο υλικό, απ’ όλους τους Καθηγητές μας και γενικότερα
πάρα πολύ όμορφες εικόνες, από τα μνημεία αυτού του τόπου.
Ό,τι είδατε, είναι ομαδική δουλειά, δεν είναι δική μου. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την
Κατερίνα Αβραμοπούλου γιατί τα κείμενα που εγώ απλά τα τυποποίησα, είναι δικά της.
Όπως επίσης και το DMO, το κείμενο είναι δικό της και γενικότερα ό,τι γίνεται στο
ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ομαδική δουλειά.
»Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσες πολλές φορές με βοηθούν και πολλές φορές μπορεί να
μη φαίνονται, όπως είναι π.χ. ο Βαγγέλης Ευθυμίου, ο Σωκράτης Μεχτερίδης, η Εύη
Παπαδοπούλου, η Μαρία Κουρασάνη, η Μαρία Σοφικίτου και γενικότερα όλα τα παιδιά που
είμαστε στο ΔΙΑΖΩΜΑ, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
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Μέρος Γ : «Η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου, ως τοπικό, εθνικό και οικουμενικό
χρέος»
Ακολούθησε η τρίτη και τελευταία ενότητα της 6ης Συνάντησης των Εταιρικών Μελών του
Διαζώματος. Στη διάρκειά της σημαντικοί ομιλητές μίλησαν στο κοινό για τις συνέργειες
που αναπτύσσονται με στόχο την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης. Πρώτος
έλαβε το λόγο ο κ. Γιώργος Αγουρίδης, Νομικός Σύμβουλος του Ιδρύματος Σταύρος Ι.
Νιάρχος. Χάρη στη χορηγία, ύψους 111.000,00€ που διέθεσε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε τη μελέτη αποκατάστασης του μνημείου, η οποία
εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το 2013. Ο κ. Αγουρίδης είπε τα
ακόλουθα:
Γιώργος Αγουρίδης:
«Ο Σταύρος Μπένος αποκάλυψε ήδη τον τρόπο με τον οποίο πρωτοήρθαμε σε επαφή, θα
ήθελα να προσθέσω εδώ ότι αυτός ήταν ένας εντελώς πρωτότυπο και σ’ ένα βαθμό και
αντικανονικός τρόπος για μας. Ο τρόπος με τον οποίο έρχεται σ’ επαφή το Ίδρυμα με τους
επίδοξους δωρεοδόχους του, είναι κατά κανόνα με το να δεχθεί ένα αίτημα από αυτούς, να
το εξετάσει ενδελεχώς και εφ' όσον είναι σοβαρό να το εγκρίνει και ν’ αρχίσει μια
συνεργασία υπό κάποιους όρους και προϋποθέσεις, βασικοί από τους οποίους είναι ότι θα
διατεθεί το ποσό της δωρεάς για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Ή, σε άλλες
περιπτώσεις σπανιότερες, όταν αναλαμβάνουμε μια γενικότερη πρωτοβουλία, τότε μπορεί
να έρθει το Ίδρυμα σε επαφή με Οργανισμούς, προκειμένου να δει αν μπορούν να
συμμετάσχουν σε αυτή τη γενικότερη πρωτοβουλία την οποία κάνει. Εδώ έγινε το εντελώς
αντικανονικό, ότι χωρίς να ξέρουμε προσωπικά το Σταύρο Μπένο, γιατί γενικότερα τον
ξέραμε, χωρίς εκείνος να μας ξέρει, του κάναμε μια δωρεά, προκειμένου να το
χρησιμοποιήσει κατά βούληση, όπως εκείνος θα ήθελε, πράγμα που είναι πράγματι πολύ
σπάνιο και δείχνει νομίζω για ποιο λόγο μετά οι σχέσεις μας εξελίχθηκαν και φιλικά. Θέλω
να πω ότι ο κ. Μπένος ήταν και βασικός ομιλητής ενός από τα ετήσια συνέδρια που
πραγματοποιεί το Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος". Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη τιμή για μένα να
παρίσταμαι σήμερα εδώ, σ’ αυτή την τόσο σημαντική σύναξη, εκπροσωπώντας το Ίδρυμα
"Σταύρος Νιάρχος"».
Αμέσως μετά ο κ. Αγουρίδης ευχαρίστησε το ΔΙΑΖΩΜΑ και τον προέδρό του για τη
δεκαετή προσφορά του στον πολιτισμό, και συνέχισε ως εξής αναφορικά με το χρονικό της
συνέργειας που αναπτύχθηκε για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης και του
ρωμαϊκού θεάτρου της Νικόπολης:
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«Ας μη λησμονούμε ότι η δρομολόγηση της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου της
Σπάρτης, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε πρωτοβουλία του ίδιου του Σταύρου. Στο γεγονός
ότι αντιλήφθηκε ως προσωπικό χρέος, την ανάδειξη της πολιτισμικής αξίας του Θεάτρου,
χρέος απέναντι στην ιστορία, στο παρόν αλλά και στο μέλλον μας. Η έννοια του χρέους,
γύρω από την οποία ξετυλίγεται και η σημερινή συνάντηση, αποτελεί κατ' αρχάς προσωπική
υπόθεση. Ξεκινά από τον καθένα μας ξεχωριστά και στη συνέχεια διαχέεται, μεταδίδεται
στον κύκλο μας με την προοπτική να μεγαλώσει από τοπικό σε εθνικό και σε ορισμένες
περιπτώσεις σε διεθνές επίπεδο. Η περίπτωση της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου
της Σπάρτης, αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα της μεταδοτικής δύναμης της ευθύνης. Ο κ.
Μπένος, μέσω του Συλλόγου "ΔΙΑΖΩΜΑ", αντιλαμβανόμενος την επιτακτική ανάγκη
αποκατάστασης και ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου, προχώρησε σε συντονισμένες
κινήσεις, στο πλαίσιο των οποίων προσέγγισε και το Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος" με το οποίο
ήδη είχε πολύ καλές σχέσεις. Στη συνέχεια, εμείς, με τη σειρά μας, συνειδητοποιώντας τη
σημασία του έργου διάσωσης του Θεάτρου καθώς και του ήθους, της αποτελεσματικότητας
και ακεραιότητας που διακρίνει την ομάδα ανθρώπων που απαρτίζει το ΔΙΑΖΩΜΑ, που είναι
από τα βασικά κριτήρια επιλογής ή απόρριψης ενός πιθανού δωρεοδόχου, αποφασίσαμε να
υποστηρίξουμε με δωρεά μας τη μελέτη αποκατάστασης του μνημείου.
»Το Αρχαίο Θέατρο της Σπάρτης, ωστόσο, δεν αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα
συνεργασίας μας με το ΔΙΑΖΩΜΑ. Το 2015 ενισχύσαμε με δωρεά μας τη μελέτη
αποκατάστασης του Ρωμαϊκού Θεάτρου της Νικόπολης, που χρονολογείται από το 31 π.Χ.
Ως γνωστόν και γενικότερα στην Αρχαιολογία, στο παρελθόν και σε συνεργασία με πλήθος
φορέων, το Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος" έχει υποστηρίξει αρχαιολογικές έρευνες, όπως τη
χρηματοδότηση των μελετών και του συνόλου των εργασιών αποκατάστασης του Αρχαίου
Θεάτρου της Μεσσήνης, την αναστήλωση της σήραγγας της εισόδου του Αρχαίου Σταδίου
της Νεμέας, καθώς και την υποβρύχια έρευνα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων στο
ναυάγιο "Μέντωρ", στα Κύθηρα. Επιπλέον, σε πρόσφατη επίσκεψή μας στη Λακωνία και
με πρόθεση την ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής,
επισκεφθήκαμε μαζί με τον Πρόεδρό μας, τον κ. Δρακόπουλο το Αρχαιολογικό Μουσείο της
Σπάρτης και συζητήσαμε με εκπροσώπους του τρόπους με τους οποίους το Ίδρυμα "Σταύρος
Νιάρχος "θα μπορούσε να υποστηρίξει το έργο του, και να διευρύνει τον τρόπο λειτουργίας
του. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, συναντηθήκαμε, με τον Πρόεδρο Ιωάννη Βαρβιτσιώτη,
Πρόεδρο του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού "Φίλοι των Ψηφιδωτών της Σπάρτης " για να
ενημερωθούμε σε σχέση με την πρόοδο εργασιών της δωρεάς για την κατασκευή Μουσείου,
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με σκοπό την προβολή του ψηφιδωτού της Αρπαγής της Ευρώπης από τον Δία και
επιλεγμένων ψηφιδωτών ευρημάτων.
»Επιπλέον, επισκεφθήκαμε και το νοσοκομείο της Σπάρτης και κοιτάμε κι εκεί να δούμε τί
δυνατότητες υπάρχουν για την επέκτασή του, τη βελτίωση των υποδομών του και των
μηχανημάτων του, δηλαδή να γίνει και αυτό ένα σύγχρονο νοσοκομείο στο πλαίσιο και της
γενικότερης πρωτοβουλίας μας για την υγεία, που βρίσκεται σ’ εξέλιξη. Όλα αυτά μαζί, τα
οποία είναι ακόμη υπό διερεύνηση, δεν έχουμε καταλήξει, αποτελούν κομμάτι ενός
πράγματος το οποίο θα λέγαμε πρωτοβουλία για τη Λακωνία, μέρος της οποίας είναι και
αυτό το κάπως τολμηρό, της αναβίωσης στο μέτρο του δυνατού, της Βαμβακούς, του χωριού
από το οποίο κατάγεται ο ιδρυτής μας, στο οποίο γεννήθηκε και πέθανε ο πατέρας του, ο
Σπύρος Νιάρχος. Είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία και με τον κ. Δήμαρχο σε σχέση με όλα
αυτά».
Ο κ. Αγουρίδης ολοκλήρωσε την ομιλία του με την ευχή για την ταχεία αποκατάσταση του
αρχαίου θεάτρου Σπάρτης, ώστε το «θέατρον, λίθου λευκού, θέας άξιον», όπως είπε
χαρακτηριστικά, να ξαναζωντανέψει. Ακολούθησε στο βήμα, ο επόμενος ομιλητής, κ.
William Raynolds, ο οποίος εκπροσώπησε το αμερικανικό Ίδρυμα J.M. KAPLAN. Ο κ.
Raynolds, Project Manager του Ιδρύματος είπε τα εξής:
William Raynolds :
«Καλησπέρα. Thank you very much for welcoming me here. Thank you to Mr. Benos and all
of the DIAZOMA team. Over the last few years we have had a chance to see each other here
in Greece, but this is the first time that I have a chance to join you in the context of the
meetings of your association, so I get a better chance to see the kind of energy that this
community sustains. And I have a better understanding now for how it is that these projects
can be successfully executed. This evening, because I am the sole representative here in the
room of an American only or America-based foundation, I thought that I would give you
some perspective of how it is that the system of philanthropy works in the United States, and
then give you some insight as to how it is that our program priorities currently align with the
priorities of the association.
»I have been very welcomed here since I first arrived, and in fact this afternoon Mr. Giorgos
took me up to see Mistras and I felt like I was really inside of the video that we watched
earlier today from Marketing Greece, where he was picking an orange off the tree and handing
it to me and telling me: " Taste! Enjoy!"
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So I have been living that amazing dream, and I am here – you know, other representatives
from the foundation wish they could be in my place. I will try to take an orange back for them.
I bring greetings from our Executive Director, Amy Freitag, as well as our Board of Directors.
»The Kaplan Foundation is a 70-year-old family foundation based in New York City. And
our Board of Directors, they are all either siblings or they are first cousins. So it’s a very close
family affair. And heritage is something that they care about. We have three broad program
areas. One of them relates to social justice, so dealing with issues in the United States right
now related to immigration. We have big questions in America about how we treat
immigrants to our country. And we also have big questions about how we treat people who
are incarcerated, in prison. And we are working in that realm. We are also working to preserve
the natural world at a moment where our planet is changing very quickly. So we have a
program dedicated to environmental conservation, and that program is increasingly focused
on work in the United States. And then we have a program related to heritage conservation,
and that’s what brings me here this evening. It’s my pleasure to serve as the director of that
program.
»And unlike the story that you just heard and the vast sort of open call for proposals that a
foundation like Stavros Niarchos is capable of fielding, for us – and this is increasingly true
of many American foundations – we are sort of intentionally a little bit shy, a little bit closed,
and we don’t have an open call for proposals. Instead, much in the way that you heard
described by Mr. Benos, there is sort of a network that works in the opposite direction, where
we try to find promising projects. And in the longer history of the Fund, 70 years, heritage
has long been a priority, and in fact theatres – strangely enough the conservation of theatres
is something that has this sort of an echo of the past. The J.M. Kaplan Fund was one of the
instrumental entities that helped preserve Carnegie Hall in New York City – you know, one
of the foremost cultural institutions there. And I’d say over the longer view of our 70 years
most of our heritage work has really happened in New York City. It’s a large city, but it’s
small compared to the world. And along those same lines, you know the Fund was one of the
early partners in establishing a new organization in 1980 called the Central Park Conservancy.
And this has been a model for the sort of public-private partnership that we continue to talk
about and that we’ve been talking about over the last few days.
»You can see in the upper photograph here Central Park, if we go back to 1970, it was a huge
park even then, and the city did not have the resources to fully manage it or take care of it.
And in fact the central lawn, the great lawn of the park was turning into kind of a desert. You
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know, the baseball fields that are patches of dirt were expanding bit by bit and the entire park
was gradually heading into sort of one giant baseball diamond. And thanks to the work of the
Conservancy in finding a new model to directly engage citizens in both efforts of donation as
well as efforts of volunteerism, it became possible to restore that vast park and to manage it
for the future. So in the more recent past, and this is sort of over the last decade or so, the
heritage conservation program at the Fund has increasingly been focused on projects outside
of the United States. And right now the current reality is that most of our program in this
regard happens outside of America. So under my predecessor Ken Lustbader at the Fund we
were supporting the conservation of a number of archaeological sites, sites typically of
classical antiquity but in many cases ranging back to prehistory, in a few instances supporting
even the conservation of historic structures. And that work happened of course and was only
possible because of a wide network of partners, many of them based in the United States,
many of them also regional. So that’s where we’ve been, but I want to give you a little bit of
a better sense of what are our program priorities now, what are some of the things that we are
trying to support, so that you have a better understanding of that, and then how it is and why
it is we are so excited about the work of DIAZOMA.
»One of our program priorities right now is to support heritage at risk from armed conflict.
This is the site of Nimrud in Iraq, not far from the city of Mosul, an amazing archaeological
site, one of the great ancient cities of the world. And this is what it looked like back in 2014,
in the spring, about this time of year, when people were gathering to celebrate the Nowruz
holiday. A wonderful spring holiday, great spring day, not so different from a day like today,
and families and people were out there enjoying the site. Now, shortly thereafter the Islamic
State took over the site and placed barrel bombs around the walls and detonated them,
destroying a large part of what was there. Now we have been supporting the work of the
Smithsonian Institution to recognize the fundamental truth that even after a period of
tremendous destruction, that kind of iconoclasm that went all around the world, there is still
a lot of value in the pieces that are left. There is still tremendous hope for conservation. And
a number of these alabaster pieces right now that you can see in the photograph are being
catalogued and transferred into safe storage on site. I also want to tell you about some work
that has been happening recently in Yemen, you know, another place where sadly nobody
right now in Yemen gets to enjoy a calm spring day because the state of war is very real.
This is regional museum of Dhamar, and in 2015 it was destroyed in an air strike. And the
building was only about a year old and all of its collections were thought to be lost.
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Now, the people who actually worked at the museum, they knew, starting the very next day,
that there was still tremendous hope to recover an awful lot of what was left; they just needed
to get to it. And so over the last few years we have been supporting a team of the museum
staff through our Council of American Overseas Research Centers to essentially conduct an
archaeological dig on the remains of their museum and recover what is left of the collection.
And again, while at a tremendous distance it sounds like the situation in Yemen is so desperate
that nothing can happen, we have discovered that a number of our colleagues on the ground
are actually instead very desperate to put some plans into action.
»Now, it’s said that most of our programming is not in the United States, and that is
fundamentally true. But one thing that we have been working on with US/ICOMOS is just
getting a better sense for what parts of heritage in the United States have not been
appropriately conserved or protected over the years. And while our country, you know, on
the whole is one that is very new compared to Greece, you know we do have about 14,000
years’ worth of human inhabitation and many rich archaeological sites, and many other sites
besides. And one of the pieces of US heritage that really seem to be neglected according to
the team who produce the reports is the history that relates to our modern civil rights
movement, history that is not that old at all, that transpired in the 1950s-1960s but has
tremendous resonance. And just too sort of describe that a little bit better, this is the history
of African-Americans, individuals who, by right of our Constitution, should have had more
rights in the eyes of the law than they were actually able to exercise. And a tremendous
struggle over the course of, honestly, between 1870, the end of our Civil War, and 1965 when
the Voting Rights Act was passed, to actually make sure that those rights were honored by
the government at every level. And there were a lot of key sites involved with that. These are
the kind of incubators that helped make that social movement possible, and some of these are
private homes, some of them are churches. But in all they might seem on this screen to be
fairly modest structures, and indeed they are. You know, the communities that were building
them were disenfranchised and systemically so. But these sites right now and the ambition of
a consortium of sites that we are supporting in Alabama, they hope that that message, the role
that they played in changing our society for the better is something that can be passed along
to future generations. And these are some scenes from that time. You know, this is something
where we are now down into the last ten years of individuals who actually lived through some
of these events and were old enough to have some first-hand memories of them, and they are
very eager to pass those memories along.
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And in particular their broadest ambition is that some of these sites, including sanctuaries,
churches, places of worship, can be at a moment where we look inwards in our own society
and recognize that injustice persists, that challenges have not all been met, that inequality is
a persistent threat to an equitable society, that these sites can continue to be incubators of the
same social change that they once helped foster. And then the other, the third real tranche of
our program – you know, so we had heritage at risk, we have some commitment to some key
sites in the United States – but the vast majority of our effort and our commitment really
relates to the conservation of sites of classical antiquity.
»And the theatre of Larisa, as you heard earlier, is the way in which we made our first
commitment in supporting the work of DIAZOMA. You know, I had a chance, the real
privilege, to spend some time with members of the Association in Larisa and hear a little bit
about the amazing history of the site, the fact that over really maybe 40 years a whole
succession of individuals, municipalities, different governments – you know, people –
continued to care about this site and again and again make a very prudent choice in protecting
it for the future. It didn’t have to go that way; it didn’t have to go so well. But thank goodness
it did. And now that things are so close to reconnecting this amazing resource in the center of
the third-largest city in Greece – you know, even before the conservation has finally
happened, even before it’s open once again to the public – I was there on one of the hottest
nights of the summer and in the middle of the night where is that people were still willing to
sit outside and enjoy something? Conversation with friends, a refreshing drink, a joke? They
were naturally gathering and clustering next to the theatre. You know, the power of place is
something that it’s a remarkable thing, and we are very delighted to support the work of
DIAZOMA because there is a central commitment to leveraging that power of place to a
broader series of social goods. Now, our work and the way in which we tend to intervene or
the nature of the projects that we tend to support, it’s very focused on the technical side of
things. You know, we tend to be most comfortable when we are supporting for instance a part
of the technical study, with the thought that once the study is finished there might be broader
support, and in this case in Larisa there was from ESPA.
»And here, in the context of Sparta, it has been our distinct honor to hear that our commitment
to the site really represents the first time that a private foundation from another country has
been allowed to make such a donation, to support real physical conservation work, in
cooperation with our colleagues at the Hellenic Ministry of Culture and Sport. And that for
us, for our Board, for Amy, our Director, for myself personally, there is no stronger indication
that the model that DIAZOMA has been pioneering really works.
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On occasion, as much as we tend to really focus on the conservation of individual site
elements, in the context of unusual or unpredicted discoveries – and this is, you know, an
early photograph of the burial of the griffin warrior at Pylos – we are able to make
commitments to support some object conservation. And we have been pleased there to
support the ongoing work of the team from the University of Cincinnati in doing a bunch of
portable x-ray analyses of the collection, using some new instruments, and sharing those new
instruments with the broader community of foreign schools in Athens, with the thought that
these kinds of techniques help push the discipline further. And then I’d just like to mention
the fact that we also support some of the technical studies and early stages of projects that
really propose to conserve an entire site, you know, propose to move forward with a
conservation master plan.
»This is the site of Stobi, and again I’d like to thank the DIAZOMA Association for extending
an invitation to our colleague Dr. Angela Pencheva from the Balkan Heritage Fund that is
conducting this work at Stobi. And we see that there is sort of a similar model that’s playing
out with their organization based in Sofia, Bulgaria, where they have many similar visions to
the visions that you all espouse. And finally, while again most of our commitments go to
brick-and-mortar conservation projects, we do see the value and try to make commitments to
assisting professional development, knowing that no part of these projects and no part of a
very high bar of professional expertise can be maintained when there aren’t opportunities for,
you know, younger generations to shadow along, get exposed to opportunities, and really
learn from the masters of the art of conservation how best to proceed. So finally this is a photo
that I think it’s probably been two years ago that Evdokimos shared it with me. It represents
another gathering very similar to this one, and even at a great distance on the other side of the
Atlantic in a large city like New York we heard your message, and it’s a very compelling one.
We certainly hope that you at the Association will continue to share it with the broader world,
because we know that there is a lot of interest out there. You know, the stones can never speak
for themselves. You know, the most important part of this photograph is of course the fact
that there is a community that is willing to gather right now to talk about the power of these
places. And then we really believe that beyond that one of the most important things is we
look to the future, as we look to another decade or decades of ongoing success of DIAZOMA
that it really comes down to finding ways to sustain that energy inside of these sites, so that
after the meeting is over or after the conservation project finishes that these are really
resources that are used in the most mundane ways possible, used for all the ordinary aspects
of life, and not just extraordinary moments of performance or convening.
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Thank you again for having me. Ευχαριστώ πάρα πολύ and I look forward to meeting some
more of you here later this evening».
To λόγο στη συνέχεια πήρε η κ. Δάφνη Μάρτιν, φοιτήτρια κλασικών σπουδών στο
Πανεπιστήμιο Υale στη Νέα Υόρκη. Η κ. Μάρτιν ασχολείται με την ανάδειξη του αρχαίου
θεάτρου Σπάρτης και μίλησε αναλυτικά για την εμπειρία της ως μέλος του Διαζώματος. O
τίτλος της ομιλίας της ήταν «Αγκαλιάζοντας τα μνημεία μας - Σπάρτη».
Δάφνη Μάρτιν:
« Καλησπέρα σας. Είχα τη μοναδική τύχη να περνάω κάθε καλοκαίρι στη Σπάρτη. Ένας
όμορφος, γοητευτικός και μυθικός τόπος, αρχικά ως μικρό παιδί, στη συνέχεια ως μαθήτρια
Λυκείου όπου και παρακολούθησα τις εργασίες των Αρχαιολόγων στην ακρόπολη της
Αρχαίας Σπάρτης, συγκεκριμένα της Χαράς Γιαννετάκη που θα μας μιλήσει λίγο αργότερα,
και πλέον ως φοιτήτρια Κλασικών Σπουδών και Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του
Yale. Αυτές οι εμπειρίες μου, η λατρεία μου για την πόλη της Σπάρτης και το πάθος μου για
την πολιτιστική κληρονομιά της, με ώθησαν να σχεδιάσω και να υλοποιήσω την
πρωτοβουλία "Αγκαλιάζουμε τα μνημεία μας στη Σπάρτη" με τη συνεργασία του Διαζώματος
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας, του Δήμου Σπάρτης καθώς και του Πανεπιστημίου
Yale.
»Η πρώτη φάση του προγράμματος, έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2018. Στόχος μας είναι να
συνεχιστεί η πρωτοβουλία αυτή για πολλά καλοκαίρια και στο μέλλον. Προτού ξεκινήσω
επισήμως, ας σκεφτούμε τί σημαίνει ν’ αγκαλιάσουμε τα μνημεία μας. Ο νομπελίστας
ποιητής μας Γ. Σεφέρης, μας λέει: "Ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι στα χέρια, που
μου εξαντλεί τους αγκώνες και δεν ξέρω πού να το ακουμπήσω ". Γνώριζε, όπως όλοι μας, ότι
είναι αδύνατο ν’ αγνοήσουμε το βάρος

της αρχαιότητας. Μια βόλτα στη Σπάρτη το

αποδεικνύει αυτό. Εάν περπατήσει κανείς σε οποιονδήποτε δρόμο της πόλης, θα
παρατηρήσει ότι τα μάρμαρα και μνημεία όπως αυτά στα οποία κάνει ιδιαίτερη μνεία ο
Σεφέρης, συνυπάρχουν με τις σύγχρονες οικοδομές και τα καφενεία. Αν σταθεί κανείς στην
κορυφή του Αρχαίου Θεάτρου θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια αντιπαραβολή των ιστορικών
εποχών. Τα ερείπια του αρχαίου Ρωμαϊκού Θεάτρου, την τσιμεντένια πόλη της Σπάρτης και
ίσως το μόνο σταθερό στοιχείο τα τελευταία 2000 χρόνια, τα βουνά του Ταϋγέτου. Σε
αντιδιαστολή με το Σεφέρη, θα πρότεινα αντί ν’ αναζητούμε απεγνωσμένα ένα μέρος να
τοποθετήσουμε τα μάρμαρα του παρελθόντος μας, επειδή ίσως τα φοβόμαστε και θέλουμε
να τα λησμονήσουμε, βαριά καθώς είναι, πρέπει να τα επωμισθούμε με ζήλο.
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Το ν’ αγκαλιάζουμε τα μνημεία μας, σημαίνει να διδαχθούμε γι’ αυτά, να ενδιαφερθούμε, να
τα θαυμάσουμε, να τα σεβαστούμε και να τα εντάξουμε εν τέλει στις δικές μας ζωές ως μια
ανάμνηση του χρόνου και της κοινής μας,

ανθρωπότητας. Τα μνημεία της Σπάρτης

βρίσκονται ανάμεσά μας. Ας τ’ αγκαλιάσουμε ως αναπόσπαστο καθήκον της δικής μας
ελληνικότητας. Η πρωτοβουλία "Αγκαλιάζουμε τα μνημεία μας στη Σπάρτη" είναι ένα
εγχείρημα μοναδικό γιατί ενοποιεί την πολιτιστική κληρονομιά της Σπάρτης με τους πόρους
ενός εκ των κορυφαίων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων στον κόσμο, του Πανεπιστημίου Yale.
Αυτή η συνύπαρξη είναι σημαντική και προσφέρει την ευκαιρία μέσω της πρωτοβουλίας
"Αγκαλιάζουμε τα μνημεία μας στη Σπάρτη" σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές,
να δημιουργήσουν πολιτιστικές περιηγήσεις

που αναδεικνύουν την ιστορία και τον

πολιτισμό της Σπάρτης τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους, οργανώνοντας
παραλλήλως δωρεάν πολιτιστικά προγράμματα με κύριο στόχο την κληρονομιά της Σπάρτης.
Μ’ αυτό τον τρόπο, η πρωτοβουλία μας αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα δράσεων ώστε να
κατανοήσουμε το παρελθόν μας, να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και
να δημιουργήσουμε μακροχρόνιους διεθνείς δεσμούς, με σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού
αγαθού.
»Η πρωτοβουλία "Αγκαλιάζουμε τα μνημεία μας στη Σπάρτη" ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2018
με στήριξη από το ΔΙΑΖΩΜΑ, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας και το Δήμου Σπάρτης.
Θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Πρόεδρο του Διαζώματος, Σταύρο
Μπένο για το όραμά του, την Ευαγγελία Πάντου, Έφορο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Λακωνίας και το Βαγγέλη Βαλιώτη, Δήμαρχο Σπάρτης, για τη συνεχή τους στήριξη και τη
συνεργασία.
»Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της δημιουργικής σχέσης με την ιστορία της
Σπάρτης καθώς και στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος κατοίκων και επισκεπτών για την
ιστορία και την τέχνη, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία στους φοιτητές του Yale να
διδαχθούν από την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας μας. Για δυο μήνες λοιπόν, από τις
15 Μαΐου έως τις 15 Ιουλίου 2018, η ομάδα φοιτητών πραγματοποίησε πολιτιστικούς
περιπάτους σε αρχαιολογικούς χώρους της Σπάρτης και στο Αρχαιολογικό Μουσείο με άδεια
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας και του Υπουργείου Πολιτισμού. Για να γίνουν οι
περίπατοι ελκυστικοί, επικεντρωθήκαμε στις αναρτήσεις που μπορούσαν να μας δώσουν τα
ίδια τα μνημεία για το αρχαίο παρελθόν τους. Γι’ αυτό, στους περιπάτους μας προσπαθήσαμε
να δείξουμε το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των εκθεμάτων των Μουσείων και των
αρχαιολογικών χώρων ενώ συμπεριλάβαμε και αναφορές σε ιστορικά ανέκδοτα που
συνδέονται με τη σύγχρονη Σπάρτη. Οι περίπατοί μας γίνονταν αρκετές φορές την εβδομάδα
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τόσο στ’ Αγγλικά όσο και στα Ελληνικά, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους
επισκέπτες. Η πρωτοβουλία διοργάνωσε επιπλέον ορισμένες εκδηλώσεις ανοιχτές στο κοινό
με τη στήριξη του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού: Δυο προβολές ταινιών που ανέδειξαν
την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά στον κήπο
του Αρχαιολογικού Μουσείου και μια δημόσια ομιλία της Καθηγήτριας των Κλασικών
Σπουδών στο Yale Jessica Lamont για την αρχαία σπαρτιατική θρησκεία. Οι εκδηλώσεις
αυτές διαφημίστηκαν σε ολόκληρη την πόλη, καθώς και στην ηλεκτρονική μας σελίδα στην
πλατφόρμα του facebook. Θα ήθελα επίσης ν’ αναφερθώ στη θερμή υποστήριξη από τοπικά
Μουσεία και συγκεκριμένα από το Μουσείο της Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, το
Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης, το Μανουσάκειο Μουσείο και το Μουσείο Σύγχρονης
Σπάρτης, από δημόσια σχολεία, τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Σπάρτης, ξενοδοχεία καθώς και
από πλήθος κατοίκων της περιοχής με τους οποίους επιθυμούμε να συνεχίσουμε τη μοναδική
συνεργασία.
»Ο θετικός αντίκτυπος φαίνεται από το γεγονός ότι πάνω από 400 κάτοικοι και επισκέπτες
της Σπάρτης, διαφορετικών ηλικιών και εθνοτήτων, συμμετείχαν στο πρόγραμμα. από τους
νεαρούς Σπαρτιάτες μαθητές, που ζωντάνεψαν τ’ αγάλματα στον κήπο του Αρχαιολογικού
Μουσείου της Σπάρτης, μέχρι την οικογένεια Σουηδών επισκεπτών η οποία παρέμενε σε
τρεις από τις πολιτιστικές μας περιηγήσεις, φαίνεται ότι υπήρξε τόσο τοπικό όσο και διεθνές
ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομιά της Σπάρτης και της ευρύτερης Λακωνίας. Μ’
αυτό τον τρόπο, η δράση αυτή ενθάρρυνε την ενεργό συμμετοχή των πολιτών τόσο ως προς
τη διατήρηση όσο και στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Η πρωτοβουλία
αυτή εν τέλει εκπλήρωσε το στόχο της ενίσχυσης του ενδιαφέροντος κατοίκων κι επισκεπτών
για τη Σπάρτη, ως τόπο μοναδικής φυσικής ομορφιάς και ιστορικής και αρχαιολογικής
λαμπρότητας.
Επιπλέον, η πρωτοβουλία "Αγκαλιάζουμε τα μνημεία μας στη Σπάρτη", αποσκοπεί να
συμβάλλει στην τοπική, βιώσιμη ανάπτυξη της Σπάρτης και της Λακωνίας για να δυναμώσει
τους δεσμούς μεταξύ οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευημερίας. Αυτό το
όραμα, θα μπορούσε να γίνει με τη σύνδεση όλων των μνημείων σε μια ενιαία ολότητα.
Αυτό επιτυγχάνεται με την περιήγηση των επισκεπτών από την Ακρόπολη της Αρχαίας
Σπάρτης στα Βυζαντινά Λουτρά, τα Ρωμαϊκά Ψηφιδωτά μέχρι και

το Μουσείο της

Σύγχρονης Σπάρτης. Με αυτές τις πολιτιστικές περιηγήσεις, η πρωτοβουλία "Αγκαλιάζουμε
τα μνημεία μας στη Σπάρτη", ελπίζει να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός αρχαιολογικού
πάρκου εντός της κοιλάδας του Ευρώτα, στα οποία τα μνημεία της Σπάρτης θα συνδέονται,
τόσο νοητά όσο και απτά, μέσω οικολογικών περιπάτων.
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Το Αρχαιολογικό Πάρκο θα συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην τοπική οικονομική ανάπτυξη,
μέσω της παροχής ενός επιπρόσθετου κινήτρου στους επισκέπτες, για να παραμείνουν
περισσότερες μέρες στη Σπάρτη. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη με τις τελευταίες εξελίξεις ως
προς το Αρχαίο Θέατρο, στοιχείο σημαντικό του Αρχαιολογικού Πάρκου, για πολιτιστικούς
περιπάτους και ξεχωριστά για εκπαιδευτικά προγράμματα.
Μέσω λοιπόν της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Yale, η πρωτοβουλία "Αγκαλιάζουμε τα
μνημεία μας στη Σπάρτη" την αρμονική σύνδεση του Τμήματος Κλασικών Σπουδών καθώς
και του προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Yale που χρηματοδοτείται από το 2001, από
το Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος" με την πόλη της Σπάρτης, σε μια προσπάθεια προώθησης της
επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης φοιτητών και την εξοικείωσή τους με το μοναδικό
πλούτο της πολιτιστικής κληρονομιάς της κοιλάδας της Σπάρτης. Φοιτητές του
Πανεπιστημίου, θα μπορούν ν’ απολαμβάνουν τη μοναδική εμπειρία της παραμονής τους
στη Σπάρτη για τις ερευνητικές τους ανάγκες. Επίσης, η πρωτοβουλία είναι προτεραιότητα
για την εκπαιδευτική αποστολή του Yale, που στηρίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία
και προσέγγιση της γνώσης, στη σύμπραξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,
στην επιχειρηματικότητα καθώς και στον εθελοντισμό και στο κοινωνικό έργο».
Η κ. Μάρτιν αμέσως μετά ανακοίνωσε πως η πρωτοβουλία που διευθύνει έχει διασφαλίσει
την πλήρη θεσμική υποστήριξη του Πανεπιστημίου του Yale για τα επόμενα 3 έτη ως ένα
πιλοτικό πρόγραμμα, που πρόκειται να δράσει υπό την αιγίδα του Κέντρου Διεθνών
Σπουδών ΜcMilan καθώς και του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών. Μάλιστα οι δυο
αυτοί φορείς πρόκειται να παράσχουν διοικητική και οικονομική εποπτεία στο Πρόγραμμα.
Επίσης είναι σε διαβούλευση για τη εξασφάλιση της χρηματοδότησης του προγράμματος σε
βάθος τριετίας. Τέλος αναφέρθηκε στους στόχους της συνεργασίας που καλλιεργείται μέσα
από το πρόγραμμα «Αγκαλιάζουμε τα μνημεία μας στη Σπάρτη»:
«Η αναπτυσσόμενη συνεργασία μεταξύ της Σπάρτης και του Πανεπιστημίου Yale μέσω του
Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών και του Τμήματος Κλασικών Σπουδών, αποσκοπεί
τελικώς σε συμμετοχή ερευνητών και φοιτητών όλων των βαθμίδων, στη διδασκαλία και
έρευνα του Ελληνικού Πολιτισμού, τόσο στη Σπάρτη όσο και στην Ελλάδα γενικότερα.
Τέλος, η πρωτοβουλία "Αγκαλιάζουμε τα μνημεία μας στη Σπάρτη", φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει
το ξεκίνημα μιας μακρόχρονης συνεργασίας μεταξύ της Σπάρτης και του Yale. Η
πρωτοβουλία αυτή μπορεί να γίνει ένα καλό παράδειγμα αναβίωσης και έρευνας του Αρχαίου
Ελληνικού Πολιτισμού και πρόσβασης των αρχαιολογικών χώρων της Λακωνίας».
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H κ. Μάρτιν έκλεισε την ομιλία της με την ευχή να υπάρξει γόνιμη συνεργασία μεταξύ όλων
των αρμόδιων φορέων για την ανάδειξη των μνημείων της Σπάρτης. Ακολούθησε, στη
συνέχεια η επικοινωνία με τον κ. Γιώργο Συρίμη, Διευθυντή του Προγράμματος Ελληνικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Yale στις Η.Π.Α.. Σύνδεση μέσω skype:
Γιώργο Συρίμης:
«Good evening everybody. My name is George Syrimis. I’m the Director of the Hellenic
Studies Program at Yale University. We have been here for the last 18 years, thanks to the
generous support of the Niarchos Foundation. We have been here teaching the language,
teaching courses in history, political science and culture, and we have been representing
Greece to the Yale campus. I am very proud of this particular project, envisioned and brought
to fruition by Daphne and her student friends. I want to stress that this is an exclusively
student-led initiative. It is not a delegation of an objective of the program to the students; it
is something that they brought to us. Not only had they brought it to us but they have actually
fulfilled it and are now planning the second step which is its continuation this summer and
hopefully, with everybody’s support, a more permanent presence of this program in Sparta.
I also want to thank DIAZOMA, because I know that you have been very instrumental in
making this project a reality. Daphne has been mentioning the support she has been receiving
ever since the beginning of her plans. I don’t need to stress how important these initiatives
are for Sparta and for the Yale campus. I think it’s fundamental that in our mission either as
representatives of Hellenic culture or academics to promote such initiatives it shows the
creativity of students and the way that they can explore the wealth of culture in Greece, bring
it closer to us here in the US but also bring the US closer to Sparta. I know it has not received
the attention that it deserves. The riches of Sparta have been obscured, unfairly perhaps, by
other more spectacular sites in Greece, but its importance cannot be overstated and I am happy
that the students have recognized this.
»We at Yale, even though we have been kind of watching from the sidelines the creation of
this program, are fully behind it. Daphne will be graduating this year and going to graduate
school and I want to congratulate her for her stellar career so far. We fully trust the seriousness
of her mission. We are also committed to supporting her and adopting this program as part of
the Yale activity, for whatever way we might be useful in its advancement. We can provide
administrative help; we can provide a sense of financial security for the donors, the way that
we provide our support to our reports to our foundations. We can be helpful in any way that
is possible and necessary. And our mission here is to promote this program for the long run,
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maybe initially through pilot programs, but finally and eventually as a permanent feature of
Sparta’s educational and economic touristic development.
»We would like to remain also committed to further collaborations between the University
and Sparta. And before I finish my address to you, I would like to thank everybody,
DIAZOMA, the local authorities in Sparta, the Museum and of course the students, Daphne
in particular, for spearheading this and bringing it to this wonderful fruition. I want to wish
you happy spring, because right here in New Haven we are still kind of coming out of winter.
Καλή άνοιξη. Καλό Πάσχα και καλό καλοκαίρι and my congratulations to everybody. Have
a good evening».
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την ομιλία του Διευθυντή της Βρετανικής Αρχαιολογικής
Σχολής στην Αθήνα, κ. John Bennet, με τίτλο: «H Βρετανική Σχολή Αθηνών και το θέατρο
της Σπάρτης»
John Bennet:
«Σήμερα, το πιο εντυπωσιακό μνημείο της ακρόπολης της Σπάρτης, είναι το Θέατρο στη
Νότια Κλιτύ. Ερευνήθηκε αρχικά από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών στο διάστημα 1906 με
1910 υπό τη διεύθυνση του R.C. Bosanquet και R.M. Dawkins. Η ανασκαφή μεγάλης
κλίμακας μεταξύ 1924 και 1927 από τον Arthur Woodward αποκάλυψε τα γενικά όρια και
τις κύριες φάσεις του μνημείου που οδήγησαν στην αναπαράσταση του Piet de Jong, η οποία
σε γενικές γραμμές ισχύει ακόμη. Οι έρευνες του Woodward μας παρείχαν τις περισσότερες
από τις γνώσεις μας για την Ακρόπολη πάνω από το Θέατρο, αν και υπάρχουν σημαντικά
κενά στην κατανόησή μας για το πίσω μέρος του θεάτρου, την αρχική του μορφή, τη σχέση
του με τα Ιερά στην Ακρόπολη, ιδιαίτερα αυτό της Αθηνάς Χαλκιοίκου και τη διαδικασία
εγκατάλειψής του.
»Στη συνέχεια η Αρχαιολογική Υπηρεσία ανέλαβε ανασκαφές στις δεκαετίες του 1960 και
1970. Η Βρετανική Σχολή επανήλθε στο διάστημα 1992 με 1998 με τους Geoffrey Waywell
και John Wilkes που εστίασαν τις έρευνές τους στο κτίριο της σκηνής και στο τμήμα εκείνο
της βυζαντινής πόλης της Λακεδαιμονίας που εκτείνονταν πάνω από την Ορχήστρα. Και στη
συνέχεια μεταξύ 2007-2008, η Cathy Morgan εξέτασε την έκταση της δραστηριότητας κατά
την ύστερη αρχαιότητα κατά τη βυζαντινή περίοδο, στο χώρο πάνω από το Κοίλο και την
αλλαγή στη χρήση του χώρου πίσω από το Θέατρο.
»Η κατασκευή του Θεάτρου, χρονολογείται ακριβώς από την κεραμική στην επίχωση του
κοίλου, στην ύστερη ελληνιστική περίοδο περίπου 30 με 20 π.Χ., δηλαδή στην ηγεμονία του
Γάιου Ιουλίου Ευρικλή στη Σπάρτη, όταν η πόλη απολάμβανε την τύχη να έχει απωθήσει τον
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Οκταβιανό Αύγουστο στο Άκτιο. Επρόκειτο ουσιαστικά για μια ενιαία κατασκευή με τις
μεταγενέστερες σημαντικές αλλαγές να επηρεάζουν μόνο τη σκηνή. Το Κοίλον, είναι
τοποθετημένο στη φυσική πλαγιά της ακρόπολης, με το πίσω μέρος του να κόβει την κορφή
αλλά σε αυτό το σημείο εξαιτίας του σχετικά στενού άκρου της πλαγιάς, έγιναν σημαντικές
εργασίες για να χτιστεί η πλαγιά με στρώσεις πλιθιών. Εδώ βλέπετε πάνω από 2 μέτρα
τέτοιου γκρεμίσματος με έναν από τους δυο καμπύλους τοίχους, που υποστήριζαν το κοίλον
κάτω από τις ανώτερες σειρές εδωλίων, καθισμάτων δηλαδή. Σε κανένα σημείο δεν έχει
φτάσει η ανασκαφή κάτω από το γκρέμισμα, αλλά η κεραμική και τα αναθήματα από τα
κατώτερα στρώματα, επιβεβαιώνουν ότι το Θέατρο χτίστηκε πάνω σε αποθέσεις που
συνδέονται με το Ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου. Το είδος των ευρημάτων επιβεβαιώνει πόσο
σημαντική για την κατανόηση του Ιερού είναι η περιοχή αυτή. Αυτό το αρχαϊκό πήλινο
ακροκέραμο που βρέθηκε το 2008, δεν έχει ακόμη συνδεθεί με κάποιο κτίριο. Και αυτός ο
λίθινος αλτήρας από κάτω, του τέλους του 6ου ή της αρχής του 5ου αιώνα, φέρει μεγάλη
επιγραφή με αναφορά σε νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και το όνομά του αναθέτη δε
διατηρείται. Στο Θέατρο το γεγονός ότι το κοίλον είναι σ’ ένα βαθμό τεχνητό, μας βοηθά να
εξηγήσουμε

τους

μεγάλους

και

εντυπωσιακούς

αναλημματικούς

τοίχους

από

ασβεστολιθικούς δόμους. Η ανατολική πάροδος είναι η κύρια είσοδος για το κοινό που
οδηγεί στο Θέατρο από την αγορά και μέσω μιας κύριας κλίμακας, πάνω στο διάζωμα. Όταν
στα τέλη του 1ου, και κατά το 2ο αιώνα μ.Χ., ήταν της μόδας ν’ αναγράφονται τα ονόματα
των Σπαρτιατών αξιωματούχων, αυτό γινόταν και στα δυο συνήθη μέρη. Τιμητικές επιγραφές
σε εδώλια και σε δόμους των καναλιών στην περίμετρο της ορχήστρας, αλλά επίσης και στο
μαρμάρινο μέτωπο της ανατολικής παρόδου, όπου θα ήταν ιδιαίτερα ορατά. Στην
πραγματικότητα, αυτό αποτελεί μια σημαντική πηγή για την προσωπογραφία της πρώιμης
ρωμαϊκής Σπάρτης. Η δυτική πάροδος, αντίθετα, ήταν ένας βοηθητικός χώρος που αρχικά
καταλαμβάνει η σκηνοθήκη.
»Το νέο Θέατρο ήταν σίγουρα μεγάλο. Το κοίλον, με διάμετρο 114 μέτρα, διαιρείται από
ένα κεντρικό διάζωμα 31 σειρών θέσεων κάτω και 17 επάνω. Οι κερκίδες χωρίζονταν από
10 κλίμακες κάτω από το διάζωμα και 17 πάνω απ’ αυτό. Το Θέατρο της Σπάρτης ανήκει
στην ύστερη κλασική πελοποννησιακή παράδοση. Η παράδοση αυτή φαίνεται ιδιαίτερα στη
Μεγαλόπολη και την Επίδαυρο. Το βασικό σχέδιο και οι διαστάσεις είναι παρόμοιες, το
κοίλο της Επιδαύρου έχει διάμετρο 117 μέτρα και κάποια χαρακτηριστικά,

όπως το

πεταλόσχημο κοίλο με εκτεταμένες πτέρυγες γύρω από μία πιθανά γεμάτη κυκλική
ορχήστρα, ο διάδρομος πίσω από την πρώτη σειρά τιμητικών εδωλίων, το ανεξάρτητο κτίριο
της σκηνής με ανοιχτές παρόδους οριοθετημένες από ψηλούς αναλημματικούς τοίχους και η
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μεγάλη σκηνοθήκη στη δυτική πάροδο, όλα παραπέμπουν στη Μεγαλόπολη. Πρόκειται
βασικά για μια λίθινη κατασκευή σ’ ελληνικό στυλ. Μόνο ο ογκώδης αναλημματικός τοίχος
είναι από ασβεστόλιθο με μνημειακή εμφάνιση. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
χρησιμοποιήθηκε εξ ολοκλήρου το τοπικό λευκό μάρμαρο, κάτι ασυνήθιστο για ένα θέατρο
αυτού του μεγέθους και ριζοσπαστικό, όχι μόνο για τη Σπάρτη, αλλά για ολόκληρη την
Πελοπόννησο. Κάτι που και ο Παυσανίας δεν άφησε ασχολίαστο. Βέβαια, αφαιρέθηκε
μεγάλη ποσότητα μαρμάρου, για μεταγενέστερες κατασκευές και μόνο ένα μικρό ποσοστό
ξαναχρησιμοποιήθηκε σε κατασκευές στην περιοχή του Θεάτρου, αλλά τα δεδομένα είναι
αρκετά για να επιβεβαιώσουν την έκταση της χρήσης του τοπικού μαρμάρου και επίσης
κάποιων χρωματιστών μαρμάρων.
»Αν και μπορούμε μόνο να υποθέσουμε το κίνητρο γι’ αυτό, είναι δελεαστικό να
προτείνουμε, όπως ο George Geoffrey Waywell, πως η αλλαγή από τα πλιθιά στο μάρμαρο
έγινε από τον Ευρικλή ως προπαγανδιστικός απόηχος της περίφημης Μεταμόρφωσης της
Ρώμης στα χρόνια του Αυγούστου. Από άλλες απόψεις, το Θέατρο της Σπάρτης αντανακλά
τόσο την κληρονομιά της πελοποννησιακής παράδοσης, όσο και το κλασικό βιτρουβιανό
Θέατρο, όπως διαμορφώθηκε κατά την πρώιμη περίοδο του Αυγούστου. Μπορούμε ν’
αναφέρουμε την καινοτόμο χρήση πλίνθων και κονιάματος στη μορφή των τιμητικών
εδωλίων με τη μόνη ανεξάρτητη σειρά, με τις ενσωματωμένες πλάτες και την απομίμηση
ακρών λιονταριών στις πλευρές προς την κλίμακα, που φαίνεται ότι υπήρχαν από την αρχή
και κυρίως την κιονοστοιχία γύρω από το επάνω μέρος του κοίλου, η οποία εκτεινόταν και
στην περιοχή της σκηνής. Ήταν σίγουρα δωρική κατασκευή, αλλά οι σίμες δωρικού και
κορινθιάζοντος ρυθμού που αποκαλύφθηκαν, υποδηλώνον ότι ίσως είχε δυο ορόφους. Ίσως
το μόνο υπό συζήτηση χαρακτηριστικό του νέου Θεάτρου είναι η φορητή σκηνική
κατασκευή, η οποία μεταφερόταν πάνω σε τροχούς από τη σκηνοθήκη της δυτικής παρόδου
κατά μήκος ραγών λαξευμένων στην πέτρα.
»Ο Woodward, στην ανασκαφή του 1924-25, εντόπισε δυο

παράλληλες γραμμές

ασβεστολιθικών δομών, με κατεύθυνση ανατολή-δύση, σε απόσταση 6 μέτρων μεταξύ τους
και επιπλέον, δομούς ενός σκληρότερου κροκαλοπαγούς πετρώματος πάνω σε κάποιους από
αυτούς, με κοιλότητα ως υποδοχή για τροχό ή οδηγό. Ο Woodward ερμήνευσε τις κοιλότητες
ως κανάλια νερού, αλλά o Derpthout πρότεινε αντίθετα, ότι θα μπορούσαν να είναι οι οδηγοί
για μια φορητή σκηνή, την scaenae ductilis των Λατίνων συγγραφέων. Η ιταλική
επιβεβαίωση ότι επρόκειτο πράγματι για κάποιο είδους κυλιόμενης σκηνής, ήρθε από τις
ανασκαφές του 1997 με 2008. Τρεις παράλληλες οριζόντιες ράγες διασχίζουν την περιοχή
του τελευταίου κτιρίου της σκηνής προς τη δυτική πάροδο και τη σκηνοθήκη.

114

« Η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου ως τοπικό, εθνικό και οικουμενικό χρέος» - 5-7 Απριλίου 2019

Οι διαστάσεις της σκηνοθήκης δείχνουν ότι θα μπορούσε να δεχθεί αντικείμενο μήκους
μέχρι 34 μέτρα, πλάτους 6,5 μέτρων και ύψους 9 μέτρων. Πιθανά μιας φορητής σκηνής του
ίδιου πλάτους με τη σταθερή σκηνή που την αντικατέστησε έναν αιώνα αργότερα. η
ανακατασκευή της σκηνοθήκης είχε μια υπερκείμενη κατασκευή από πλίνθους, πολλές από
τις οποίες έφεραν σφραγίδα δηλωτική της κατασκευής τους για το κτίριο αυτό, παρείχε
προστασία από φωτιά και υγρασία, απαραίτητα για την αποθήκευση ξύλων και υφασμάτων.
»Ο Heinrich Bulle αναπαρέστησε μία πλήρη scaenae ductilis. Συμπέρανε ότι οι πιο μεγάλες
ράγες, η μεσαία και η νότια, είχαν κατασκευαστεί για να δεχθούν το κύριο βάρος της σκηνής
με την ελαφρύτερη εμπρός να δέχεται το μικρότερο μέρος της στενής υπερυψωμένης σκηνής
της ελληνιστικής περιόδου. Υποστήριξε επίσης ότι η δυνατότητα να απομακρύνουν πλήρως
τη σκηνή, παρείχε την ευελιξία να φιλοξενούν άλλες εορταστικές εκδηλώσεις. Θεωρητικά
αυτό θα ήταν ένα πολύ ευέλικτο σύστημα. Πραγματικά η σημασία που είχε αυτή η
διαρρύθμιση φαίνεται από το γεγονός ότι η σκηνοθήκη διαμορφώθηκε πρώτη, πριν το φύλλο
το οποίο προσαρμόστηκε για να τη δεχθεί. Το σύστημα αυτό παρέμεινε σε κρίση για περίπου
100 χρόνια.
»Όταν κατασκευάστηκε ένα εντυπωσιακό πλήρως ρωμαϊκό κτίριο σκηνής, ένα ενεπίγραφο
επίστηλο που κατεγράφη δωρεά του αυτοκράτορα Βεσπασιανού, το 78 μ.Χ., ανήκε στο
μπροστινό μέρος του κτιρίου της σκηνής. Η χρονολογία αυτή συμπίπτει επίσης με την
αφήσουμε μιας ακολουθίας επιγραφών στην ανατολική πάροδο που καταγράφουν την
καριέρα τοπικών αξιωματούχων. Η αλλαγή στην πολιτική κατάσταση της Σπάρτης, από ένα
σχεδόν ανεξάρτητο κρατίδιο σε μια πιο τυπική επαρχιακή πόλη μετά την πτώση της
δυναστείας των Ευρικλειδών, επί Νέρωνα, σηματοδοτήθηκε πιθανά από μια αυτοκρατορική
προικοδότηση. Η νέα σκηνή ήταν κτίριο τριών δωματίων, με τρεις εξέδρες στην πρόσοψή
του, από τεράστιους ασβεστολιθικούς δόμους. Από τα αποσπασματικά σωζόμενα κατάλοιπα
της σκηνής μπορούμε ν’ αναπαραστήσουμε την πρόσοψη, τους 12 ραβδωτούς κίονες, με
κιονόκρανα κορινθιακού τύπου στην κάτω σειρά και με κιονόκρανα τύπου Περγάμου στην
ανώτερη σειρά. Το τοπικό μάρμαρο συμπληρώνεται από πεντελικό και γρανίτη από την
Τροία. Το κτίριο της σκηνής τροποποιήθηκε αργότερα, πιθανά αρκετά σύντομα, στις αρχές
του 3ου αιώνα μ.Χ., ίσως μετά από ζημιές που προκλήθηκαν από σεισμό. Η παλιά σκηνοθήκη
μετά την ανακαίνιση ήταν περιττή. Στην αρχή ορίστηκε εσωτερικά, ως αποθήκη αλλά
αργότερα κατεδαφίστηκε για να δώσει χώρο για την κατασκευή ενός Νυμφαίου με δημόσιο
χαρακτήρα, με δομικό υλικό από παλαιότερα κτίρια, ανάμεσα στα οποία και σφραγισμένες
πλίνθους από τη σκηνοθήκη. Το κτίριο αυτό δε χρονολογείται με βάση τα ευρήματά του.
Μπορεί να προταθεί μια χρονολόγηση στα μέσα του 2ου αι.
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»Ας τοποθετήσουμε τώρα το θέατρο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του κέντρου της Ρωμαϊκής
Σπάρτης. Η μορφή της σύνδεσής του με την ακρόπολη πάνω, είναι ακόμη άγνωστη. Θα
πρέπει να υπήρχε ένα πέρασμα προς το ηρώο της Αθηνάς Χαλκιοίκου, αλλά η έντονη
υστερορωμαϊκή κατοίκηση, 4ο με 6ο αιώνα, που κάλυψε αυτή την περιοχή της ακρόπολης,
κατέστρεψε πιθανά σημαντικές πληροφορίες. Ο Woodward αναφέρει στα ημερολόγια της
ανασκαφής του, ένα επιστήλιο της εποχής του Αυγούστου, το οποίο θεωρούσε ότι ίσως
ανήκει σε μνημειακή είσοδο προς το Δυρό. Η ανασκαφή του 2008, έδωσε επίσης
αρχιτεκτονικά στοιχεία σε δεύτερη χρήση από το πίσω μέρος του θεάτρου, όπως αυτό το
κιονόκρανο τύπου Περγάμου. Έτσι, έχουμε κάποια στοιχεία ότι το ηρώο έγινε μέρος ενός
μνημειακού συμπλέγματος, αλλά δυστυχώς ελάχιστες λεπτομέρειες υπάρχουν. Η κύρια
είσοδος προς το Θέατρο ήταν από τα ανατολικά, μέσω της οδού που έρχονταν από την αγορά,
η οποία βρισκόταν πιθανά στο Παλαιόκαστρο. Η νοτιοανατολική άκρη του πλατώματος,
οριζόταν από μια ύστερη ελληνιστική η πρώιμη ρωμαϊκή στοά, που κατασκευάστηκε
περίπου την ίδια περίοδο με το Θέατρο. Αυτή κατεδαφίστηκε αργότερα για να
κατασκευαστεί ένα ογκώδες κτίριο της εποχής του Αδριανού, η Ρωμαϊκή Στοά. Η Ρωμαϊκή
Στοά, που ανασκάφθηκε για πρώτη φορά το 1906 και επανεξετάστηκε στο διάστημα, 1989
με 1991, δεν έχει ακόμη πλήρως κατανοηθεί . Χτισμένη στο στο 2ο τέταρτο του 2ου αιώνα
μ.Χ.. Η πλευρά αυτής της αγοράς απέκτησε μνημειακό χαρακτήρα και θα πρέπει να
θυμηθούμε εδώ, την ανακατασκευή του κυκλικού κτιρίου αμέσως προς το δυτικό άκρο της
στοάς, η οποία σύμφωνα με τον Waywell, θα ανήκει επίσης στην εποχή του Αδριανού και
θα ήταν έργο του Γάλλου Ιουλίου Ευρυκλή Ερκουλάνου Σπαρτιάτη, επί Αδριανού.
»Φτάνουμε στην υστεροαρχαιότητα με τη βυζαντινή ιστορία της Κάτω Ακρόπολης. Η
οχύρωση επεκτάθηκε μετά την πρώτη γοτθική επιδρομή του 262 και προς το τέλος του 4ου
αιώνα, μετά την εισβολή των Βησιγότθων του 396. Ξαναεπεκτάθηκε για να παραλάβει τη
ρωμαϊκή στοά στα νοτιοανατολικά, μέσω του κυκλικού κτιρίου και να περικλείσει την
Αγορά, τη σκηνή και το κοίλο του Θεάτρου.
»Το μνημειακό λίθινο τείχος με πύργους ενδιάμεσα, υπέστη καταστροφή είτε από την
επίθεση των Βησιγότθων είτε από έναν ισχυρό σεισμό του 375. Η οχύρωση ανανεώθηκε κατά
τον 9ο ως τον 13ο αι. για να περικλείσει το βυζαντινό τμήμα της πόλης της Λακεδαιμονίας.
»Η μεγάλη περίοδος κρίσης στο Θέατρο είναι ορατή στη γενική φθορά του μαρμάρου στο
κατώτερο κοίλο και στην ορχήστρα και στην ποικιλία των παρεμβάσεων για διάφορες
εγκαταστάσεις όπως τέντες. Τιμητικά αγάλματα τοποθετούνται ακόμη στα τέλη του 4ου
αιώνα. Πορτρέτο Σπαρτιάτη αξιωματούχου σε φυσικό μέγεθος, πιθανά προς το τέλος του 4ου
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αιώνα έπεσε στο κανάλι της ορχήστρας κάποια στιγμή, μετά στον 5ο αιώνα. Στην ανατολική
πάροδο, μια ενεπίγραφη βάση του Ανθίπατου Ανατόλιου ο οποίος συνέβαλλε στο κόστος
των επισκευών της πόλης μετά το σεισμό, φανερώνει το είδος του μνημείου στο οποίο το
άγαλμα αυτό κάποτε ανήκε. Ακριβώς στο τέλος του 4ου αιώνα, οι χορηγίες των πολιτών
τιμούνταν με υψηλής ποιότητας γλυπτά που αντανακλούν τις σύγχρονες τεχνοτροπίες στην
ανατολική αυτοκρατορία. Στη συνέχεια, ο υστερορωμαϊκός οχυρωματικός τοίχος έκοψε
μεγάλο τμήμα της δυτικής παρόδου. Στο Θέατρο θα μπορούσαν ακόμη να γίνονται
συγκεντρώσεις, αν και μικρότερης κλίμακας, αλλά ήταν πιθανά σε κακή κατάσταση εφ' όσον
για την κατασκευή οχυρωματικού τοίχου, είχαν χρησιμοποιηθεί πολλοί δρόμοι από το κτίριο
της κλίμακας και τα εδώλια. Τα δεδομένα από την κεραμική, υποδηλώνουν επίσης μια πτώση
μετά από το 400, στο γενικότερο επίπεδο δραστηριότητας αλλά και στις εισαγωγές. Περίπου
στην περίοδο αυτή εγκαταλείφθηκε πιθανά το επάνω μέρος του Θεάτρου, από τη στιγμή που
τα συντρίμμια του εκτεταμένου οικισμού της Ακροπόλεως, του τέλους του 3ου μέχρι 6ο
αιώνα, έπεφταν εύκολα στο πίσω μέρος του Θεάτρου. Αυτό μας δίνει στοιχεία έντονης
πυρκαγιάς.
»Η βασιλική της ακρόπολης χτίστηκε στο τέλος της φάσης αυτής, προς τη μέση και το τέλος
του 6ου αιώνα, επάνω ακριβώς από την ανατολική πλευρά του Θεάτρου. Πρόκειται για έναν
μεγάλο ναό, αξιοσημείωτο για την τριπλή αψίδα του, για τον θόλο του αλλά και το σύγχρονο.
Τουλάχιστον στην περιοχή του Θεάτρου, υπήρξε μια διακοπή στη χρήση του χώρου μέχρι τα
τέλη τ ουσιαστικά 8ου ή τις αρχές του 9ου αιώνα. Με μια πρώτη ματιά, αυτό ταιριάζει με την
παράδοση ότι ο Νικηφόρος πρώτος ξαναδημιούργησε την εγκαταλελειμμένη πόλη της
Λακεδαιμονίας προσηλυτίζοντας τους Σλάβους και προωθώντας την επανεγκατάσταση. Η
εγκατάλειψη είναι σίγουρα μια σημαντική έκφραση. Υπάρχουν συνέχειες στον ελληνικό
πολιτισμό από τον υστερορωμαϊκή περίοδο, για παράδειγμα στα μαγειρικά σκεύη, σκεύη και
τους αμφορείς.
Οι πρώτες ανασκαφές του Θεάτρου αφαίρεσαν τα δύο με 4 μέτρα της ύστερης επίχωσης.
Μόνο από τη δεκαετία του 1990 και μετά, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην περίοδο αυτή. Ο
οικισμός στην περιοχή του Θεάτρου αναπτύχθηκε σε δυο πυρήνες, έναν χαμηλά πάνω από
την ορχήστρα που εκτεινόταν πάνω από τοις πρώτες σειρές εδωλίων και την ακρόπολη.
Η πλαγιά του κοίλου παρέμεινε ελεύθερη με διαγώνια μονοπάτια, και με τουλάχιστον ένα
μεγάλο αναλημματικό τοίχο για να σταθεροποιήσει την πλαγιά και να περικλείσει τα φερτά
υλικά από το λόφο. Η μεσαιωνική κατοίκηση διήρκεσε από τον 9ο έως το 14ο αιώνα με μικρά
μόνο κερά στη δραστηριότητα.
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»Ο κάτω οικισμός είναι προς το παρόν αυτός που έχουμε κατανοήσει καλύτερα. Κατά τους
9ο και 10ο αιώνα, ένας οργανωμένος οικισμός ακολούθησε τις ακτινωτές γραμμές της
ορχήστρας, με σπίτια μικρών δωματίων, με λίθινους και πλίνθινους κήπους, κεραμοσκεπές,
κατά μήκος των στενών δρόμων, το εργαστήριο, το καμίνι ενός σιδηρουργού, ένα σφαγείο
και ένα μαντρί. Ο υλικός πολιτισμός, ειδικά η κεραμική, υποδηλώνουν μια κοινότητα
ευρύτατα δικτυωμένη που συνδυάζει ρωμαϊκές παραδόσεις, με τοπικά σκεύη. Ένα εύρος
βυζαντινών διακοσμητικών στυλ σε σχέση με όλο το Αιγαίο.
»Η δεύτερη φάση δραστηριότητας εδώ και 12ο αιώνες, είδα την ανάπτυξης ενός νέου
οικισμού

πάνω

στον

παλαιό,

με

ελαφρώς

μεγαλύτερες

κατασκευές,

που

ξαναχρησιμοποιούσαν τα σπόλια και μετά από μερική εγκατάλειψη, τον 13ο και στις αρχές
του 14ου αιώνα, την κατασκευή δυο μεγάλων οικιστικών μονάδων με λίθινα δάπεδα και ένα
ελαιοτριβείο. Ο κύριος δρόμος πλάτους 3 μέτρων, των δυο τελευταίων φάσεων,
πλαισιωμένος από κτίρια, διατηρείται σε καλή κατάσταση στην περιοχή της δυτικής
παρόδου. η χρήση του χώρου στην ακρόπολη παρουσιάζει την ίδια χρονολογική κάλυψη
αλλά με μια μεγάλη φάση καθορισμού, πιθανά του 12ου αιώνα που έχει σχέση με την έναρξη
κατασκευών μεγάλης κλίμακας. Αξιοσημείωτη ένδειξη γι’ αυτό είναι ένας ομαδικός τάφος
ακριβώς κάτω από το πλάτωμα, που περιλαμβάνει τουλάχιστον 29 άτομα, άντρες και
γυναίκες, κυρίως ενήλικες αλλά και παιδιά διαφόρων ηλικιών. Ένας μεγάλος λάκκος που
σκάφτηκε στο πηλώδες έδαφος του κοίλου, στέγασε ένα θάλαμο από κροκάλες και σπόλια
επιχρισμένα στο εσωτερικό. Το γέμισμα γύρω από αυτό περιελάμβανε αρχικά οικιακά
απορρίμματα, συντρίμμια από την υστερορωμαϊκή πυρκαγιά και μαγειρικά σκεύη της
πρώιμης και μέσης βυζαντινής περιόδου. Οι δυο τελευταίοι αιώνες πριν η Λακεδαιμονία
εγκαταλειφθεί τελικά για το Μιστρά, ήταν μια περίοδος ευημερίας,

και σημαντικών

κατασκευών από τις οποίες έχουμε αποκαλύψεις ελάχιστες.
Η Ρωμαϊκή Στοά γνώρισε επίσης σημαντική βυζαντινή δραστηριότητα από το τέλος του 10ου
αιώνα και εξής κυρίως για θρησκευτικούς λόγους μέχρι το τέλος του 14ου αιώνα. Γενικά στις
περιοχές που έχουν ερευνηθεί συστηματικά, δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες μετά από τον
14ο αιώνα. Και φαίνεται λογικό να υποθέσουμε ότι τότε εγκαταλείφθηκε μεγάλο μέρος της
πόλης. Η κρίση όμως του Θεάτρου, ίσως είχε σταματήσει λίγα χρόνια πριν. Σας ευχαριστώ
πολύ για την προσοχή σας».
Με την ολοκλήρωση της ομιλίας του κου Bennet το λόγο πήρε η αρχαιολόγος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λακωνίας, κα Χαρά Γιαννακάκη. Ο τίτλος της ομιλίας της ήταν «2019 – Έτος
Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης».
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Χαρά Γιαννακάκη:
«Το Αρχαίο Θέατρο της Σπάρτης, ιδρυμένο σε δεσπόζουσα θέση στο λόφο της ακρόπολης,
είναι στραμμένο προς την Κοιλάδα του Ευρώτα και προς την πόλη με την οποία
συμπορεύεται από την εποχή της κατασκευής του, τον 1ο αι. π.Χ., μέχρι τις μέρες μας. Πάνω
από το Θέατρο, στην κορυφή του λόφου, βρισκόταν το Ιερό της πολιούχου Αθηνάς
Χαλκιοίκου που πλαισιωνόταν από μικρότερους λατρευτικούς χώρους. Στην επίπεδο έκταση
στ’ ανατολικά του, εκτεινόταν η αγορά. Το Διοικητικό και Θρησκευτικό Κέντρο της Σπάρτης
όπου έχουν έρθει στο φως μνημεία αντιπροσωπευτικά των αλλαγών και του ξεχωριστού
χαρακτήρα της ανά εποχή, που τεκμηριώνουν τη συνεχή και συστηματική χρήση του χώρου
από τους αρχαϊκούς μέχρι και τους βυζαντινούς χρόνους. Μεταξύ αυτών, το εντυπωσιακό
κυκλοτερές οικοδόμημα, η Ρωμαϊκή Στοά του 2ου μ.Χ. αιώνα και τμήμα στοάς των ύστερων
κλασσικών χρόνων που πιθανόν όριζε την αγορά στα δυτικά.
»Η ανέγερση του Θεάτρου έχει συνδεθεί με την ηγεμονία του Γάιου Ιούλιου Ευρυκλή, φίλου
του νικητή της Ναυμαχίας του Ακτίου, αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου. Το μέγεθός
του σε συνδυασμό με τη χρήση εγχώριου μαρμάρου αλλά και η ύπαρξη αρχικά ξύλινης
κινητής σκηνής, συνιστούν τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά του. Η κινητή σκηνή που
μετακινείτο και φυλασσόταν σε σκηνοθήκη της δυτικής παρόδου όπως θα δούμε και στη
συνέχεια, σχετίζεται με τη διενέργεια δημόσιων συναθροίσεων και εορτών, με αγωνίσματα
στο χώρο του θεάτρου. Η πολυτελής διώροφη μαρμάρινη σκηνή, κατασκευάστηκε στα τέλη
του 1ου αιώνα μ.Χ. και ήταν δωρεά του αυτοκράτορα Βεσπασιανού.
»Τα ονόματα αξιωματούχων του 2ου αι. μ. Χ., που αναγράφονται στην πρόσοψη του
αναλήμματος, της ανατολικής παρόδου, αποτελούν ένα σπάνιο ενεπίγραφο μνημείο και
υποδεικνύουν ότι κατέληγε κάποια δημόσια οδός. Ο περιηγητής του 2ου αι. μ.Χ., μας παρέχει
την εικόνα μιας ακμάζουσας πόλης και είναι ο πρώτος που αναφέρεται άμεσα στο Θέατρο
που βρισκόταν στα δυτικά της αγοράς, περιγράφοντάς το ως "λίθου λευκού θέας άξιον".
»Το θέατρο λειτούργησε ως τον 4ο αι. και μετά από μια περίοδο εγκατάλειψης, όταν την
αρχαία Σπάρτη είχε διαδεχθεί η Βυζαντινή Λακεδαιμονία στο χώρο του κοίλου αναπτύχθηκε
οικισμός που χρονολογείται στους μέσους και ύστερους βυζαντινούς χρόνους. Για την
κατασκευή των οικιών, ως οικοδομικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν αρχιτεκτονικά και
λειτουργικά στοιχεία του Θεάτρου.
»Υπήρχε όμως παλαιότερο Θέατρο; Και ποια η σχέση των σκληραγωγημένων Δωριέων της
Σπάρτης όπως τους γνωρίζουμε μέσα από τις ιστορικές πηγές, με τη δραματική τέχνη; Η
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ύπαρξη πρωιμότερου Θεάτρου στην πόλη της Σπάρτης δεν έχει τεκμηριωθεί ανασκαφικά και
οι έμμεσες σχετικές πληροφορίες που διαθέτουμε, προέρχονται από τις γραπτές πηγές.
»Τον 5ο αι. π.Χ., ο Ηρόδοτος μας πληροφορεί για τη φιλονικία ανάμεσα στον απερχόμενο
βασιλιά Δημάρατο και το διάδοχό του Λεωτυχίδη, που έλαβε χώρα το 491 π.Χ. στο Θέατρο,
κατά τη διάρκεια των Γυμνοπαιδιών. Οι Γυμνοπαιδιές ήταν μία από τις πιο σημαντικές
γιορτές των Λακεδαιμονίων προς τιμήν του Απόλλωνα. Ο Πλούταρχος αναφέρει επίσης πως
η είδηση της ήττας των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στα Λεύκτρα το 371 π.Χ., μαθεύτηκε
στην πόλη την τελευταία ημέρα των Γυμνοπαιδιών που τελούνταν στο Θέατρο. Με βάση
αυτές τις αναφορές, ορισμένοι μελετητές έχουν διατυπώσει την άποψη πως κατά την κλασική
περίοδο πιθανόν υπήρχε ένα μικρότερο Θέατρο στην ίδια θέση με αυτό που αντικρίζει ο
σημερινός επισκέπτης και ότι τα κατάλοιπά του δεν έχουν διατηρηθεί γιατί ήταν ξύλινο.
Σύμφωνα με μεταγενέστερους συγγραφείς όπως ο Αθήναιος και ο Λουκιανός, στο Θέατρο
τελούνταν εκτός από τις Γυμνοπαιδιές και μέρος των Υακινθίων, της γιορτής προς τιμήν του
Αμυκλαίου Απόλλωνα, αλλά και το αγώνισμα της σφαίρας. Εκεί διεξάγονταν και γιορτές που
είχαν αναβιώσει και αναδιοργανωθεί κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, όπως τα Λεωνίδια προς
τιμήν των ηρώων των Θερμοπυλών και των Πλαταιών, Λεωνίδα και Παυσανία.
»Οι γραπτές πηγές λοιπόν σε συνδυασμό με τ’ ανασκαφικά δεδομένα, υποδεικνύουν τη
διαχρονική χρήση του Θεάτρου της Σπάρτης για δημόσιες συγκεντρώσεις και για την τέλεση
εορτών και αγωνισμάτων. Τί πληροφορίες διαθέτουμε όμως για την ύπαρξη

θεατρικών

δρώμενων στη Σπάρτη; Στο Σπαρτιάτη συγγραφέα του 3ου αι. π.Χ. Σωσίβιο, αποδίδεται από
τον Αθήναιο η ακόλουθη αναφορά για τα παλαιότερα της εποχής του κωμικά θεάματα στη
Σπάρτη: Στους Λακεδαιμόνιους υπήρχε ένα παλιό είδους κωμικού θεάματος που παιζόταν
με λιγοστά μέσα επειδή ακόμα και σε αυτά τα θέματα, η Σπάρτη επεδίωκε την απλότητα. Για
παράδειγμα, μιμούνταν με απλές λέξεις κάποιους που έκλεβαν φρούτα ή έναν ξένο γιατρό
που μιλούσε με παράξενο τρόπο. Η περιγραφή αυτή, πιθανόν σχετίζεται με τη λεγόμενη
"δωρική φάρσα", στην οποία οι ηθοποιοί, γνωστοί ως δικυλιστές, διακωμωδούσαν διάφορους
ανθρώπινους τύπους, βάζοντας ως στόχαστρους στο στόχαστρο από τον Ηρακλή μέχρι τον
κλέφτη φρούτων ή τον ξενομερίτη γιατρό που δημιουργούσε κωμικές εντυπώσεις με την
ακατανόητη προσφορά του.
»Ο Πλούταρχος, στο έργο του για το βίο του Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησιλάου, αναφέρει πως
όταν ο διάσημος υποκριτής Καλλιπίδης επεδίωξε να εισπράξει φιλοφρονήσεις από τον
Αγησίλαο, ο τελευταίος του απάντησε με απαξίωση λέγοντας: "Εσύ δεν είσαι ο Καλλιπίδης ο
μίμος;".
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»Στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης άποψης για το είδος των θεαμάτων που
παρουσιάζονταν στο Θέατρο αργότερα κατά τους ελληνιστικούς και κυρίως τους ρωμαϊκούς
χρόνους, ίσως συντελέσει ως ένα βαθμό και η ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας.
Ωστόσο, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως στην ακμάζουσα και κοσμοπολίτικη Σπάρτων
των ρωμαϊκών χρόνων, θα παίζονταν τα έργα των μεγάλων τραγικών και οι κωμωδίες του
Μενάνδρου.
»Ας κάνουμε τώρα ένα άλμα στο χρόνο για να δούμε τί συνέβη μετά την ίδρυση του Μιστρά
το 13ο αι. και τη μεταφορά εκεί, του διοικητικού και οικιστικού κέντρου της περιοχής. Τότε
η περιοχής της Λακεδαιμονίας, δηλαδή της Αρχαίας Σπάρτης εγκαταλείφθηκε και σταδιακά
ερημώθηκε. Τα κατάλοιπα της ένδοξης αρχαίας πόλης, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ξένων
περιηγητών και ερευνητών ήδη από τον 15ο και συστηματικότερα κατά το 18ο και 19ο αι. Με
την πάροδο του χρόνου και παρά την αλλοίωση που είχε υποστεί, το θέατρο ήταν πάντα
αναγνωρίσιμο και ένα από τα λίγα ασφαλώς ταυτισμένα μνημεία της Αρχαίας Σπάρτης,
αποτελώντας σημείο αναφορά για τη μνημειακή τοπογραφία της. Η εντυπωσιακή θέση του,
με τον Ταϋγετο να δεσπόζει στα δυτικά του κι η υπέροχη θέα της κοιλάδας του Ευρώτα, τον
κατέστησε κέντρο του Σπαρτιακού τοπίου.
»Τα ερείπια του Θεάτρου απέκτησαν αυτόνομη αισθητική αξία και έγιναν αγαπημένο θέμα
στις απεικονίσεις ξένων περιηγητών και καλλιτεχνών. Η ανίδρυση της πόλης το 1834,
οδήγησε σε νέα φάση καταστροφής του μνημείου, το οποίο λεηλατήθηκε προκειμένου οι
λίθοι του να χρησιμοποιηθούν ως οικοδομικό υλικό για την ανέγερση οικιών.
»Το 1875, ο Αρχαιολόγος Παναγιώτης Σταματάκης, ως απεσταλμένος της εν Αθήναις
Αρχαιολογικής Εταιρείας, προέβη σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του
Θεάτρου, προωθώντας την απαλλοτρίωσή του. Η ανασκαφική έρευνα στην ακρόπολη της
Αρχαίας Σπάρτης και στο Θέατρο, ξεκίνησε το 1906 από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών και
συνεχίστηκε πιο συστηματικά τη δεκαετία του 1920. Λίγο μετά το 1930, το μνημείο υπέστη
για μια ακόμη φορά, λιθαρπαγή, καθώς πορόλιθοι από το δυτικό του ανάλημμα
χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό για την κατασκευή της δεξαμενής της πόλης. Για το
λόγο αυτό, ο Επιμελητής Αρχαιοτήτων Αδαμάντιος Αδαμαντίου, προέβη το 1934 στη
στερέωση της νοτιοδυτικής γωνίας του αναλήμματος με τούβλα. Μετά από μια διακοπή λόγω
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η έρευνα συνεχίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, με
δαπάνες της εν Αθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας και υπό την εποπτεία του Χρύσανθου
Χρήστου. Στο Θέατρο εργάστηκε το 1974 και ο Αρχαιολόγος της Εφορίας Κλασικών
Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Γεώργιος Ταϊνχάουερ, ο οποίος συγκέντρωσε κάποια από τ’
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αρχιτεκτονικά μέλη στη σκηνή στο χώρο της ορχήστρας. Η Βρετανική Σχολή Αθηνών,
διενήργησε έρευνα στο μνημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Τότε, τα
περισσότερα από τα διάσπαρτα μέλη του Θεάτρου που είχαν βρεθεί κατά τις ανασκαφικές
εργασίες, μεταφέρθηκαν και τακτοποιήθηκαν σε πλάτωμα στ’ ανατολικά του.
»Το 2007 ξεκίνησε το πενταετές πρόγραμμα έρευνας του Θεάτρου σε συνεργασία της Ε'
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της Ε' Εφορείας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων με τη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Στο πλαίσιο του προγράμματος, εκτός από τη
διενέργεια ανασκαφής, πραγματοποιήθηκε αποτύπωση του μνημείου και εκπονήθηκε μελέτη
για την προστασία του.
»Και φτάνουμε στις πρόσφατες και γνωστές τους περισσότερους από εσάς εξελίξεις για την
προστασία και αποκατάσταση του Θεάτρου. Κατά τα έτη 2012 και 2013, υπό την εποπτεία
και με τη συνδρομή της τέως Ε' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,
εκπονήθηκε η μελέτη αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου, η οποία και εγκρίθηκε από τον
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μετ’ επαίνων. Η μελέτη η οποία απετέλεσε αντικείμενο
χορηγίας από το Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος", με πρωτοβουλία του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ,
ανατέθηκε στον αναστηλωτή Αρχιτέκτονα, κ. Γουλιέλμο Ορεστίδη. Για την ενίσχυση του
σκοπού, ο τ. Δήμαρχος Σπαρτιατών, κ. Δημοσθένης Ματάλας, προέβη στη δωρεά μεγάλης
έκτασης νότια του Θεάτρου. Εργασίες προστασίας και ανάδειξης, πραγματοποιήθηκαν για
πρώτη φορά συστηματικά και στο σύνολο του αρχαιολογικού χώρου της ακρόπολης της
Αρχαίας Σπάρτης, από το 2011 έως το 2015, στο πλαίσιο του έργου "Προστασία,
διαμόρφωση, ανάδειξη και ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων της Σπάρτης", που υλοποιήθηκε
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας απολογιστικά και με αυτεπιστασία. Με την
ολοκλήρωσή του αποδόθηκε στην τοπική κοινωνία, στο κοινό και στην επιστημονική
κοινότητα, ένας οργανωμένος, επισκέψιμος και εύκολα αναγνώσιμος κεντρικός
αρχαιολογικός χώρος, που συμβάλλει στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της
περιοχής. Οι επεμβάσεις που εκτείνονται από την αρχιτεκτονική έρευνα και τεκμηρίωση,
μέχρι την αναστήλωση μνημείων, την κατασκευή υποδομών εξυπηρέτησης του κοινού αλλά
και τη διαχείριση του χώρου, συμβάλλουν στην προστασία, ανάδειξη και διατήρηση της
αυθεντικότητας των υλικών καταλοίπων της Αρχαίας Σπάρτης.
»Ενόψει της υλοποίησης ενός ξεχωριστού έργου στο μνημείο, οι εργασίες στο θέατρο
περιορίστηκαν στη διαμόρφωση πλατωμάτων ανάπαυσης και θέασης για τους επισκέπτες
και στην τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης. Είναι δεδομένο πως το έργο
αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου της Σπάρτης, θα έχει αδιάρρηκτη σχέση
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αλληλοσυμπλήρωσης με το έργο ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου στον οποίο εντάσσεται
και θα συντελέσει στη διαμόρφωση μιας πληρέστερης και πιο συνεκτικής εικόνας του
ιστορικού χώρου και χρόνου της περιοχής.
»Το Θέατρο συνιστά κληροδότημα, ένα ξεχωριστό κι εμβληματικό μνημείο που δεσπόζει
στην πόλη της Σπάρτης και συνδιαλλέγεται αδιάλειπτα με τους κατοίκους της. Η προστασία
και ανάδειξή του, αποτελούν διαχρονικό αίτημα φορέων,

πολιτών και πολιτιστικών

Σωματείων της περιοχής, όπως προκύπτει κι από τα σχετικά αιτήματα της Πνευματικής
Εστίας ήδη από το 1961 αλλά και από την πρόσφατη δράση του Σωματείου του Συνδέσμου
Ανασυγκρότησης του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης "Γιτιάδα".
»Η Αρχαιολογική Υπηρεσία, έχοντας επίγνωση της θεσμικής ευθύνης που φέρει για την
ορθή διαχείριση και διαφύλαξη ενός δημόσιου πολιτιστικού αγαθού όπως είναι το Αρχαίο
Θέατρο και παράλληλα αναγνωρίζοντας το διαμεσολαβητικό της ρόλο σε σύνδεση της
τοπικής κοινωνία με την πολιτιστική της κληρονομιά, αντιμετωπίζει θετικά και προωθεί
οποιαδήποτε δράση και πρωτοβουλία συνδράμει στην υλοποίηση του έργου αποκατάστασής
του. Όλες οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στο μνημείο κατά τους δυο τελευταίους
αιώνες από την Υπηρεσία και από έναν επιστημονικό φορέα αδιαμφισβήτητης αξιοπιστίας
και κύρους όπως η Βρετανική Σχολή Αθηνών, συνέβαλλαν ουσιαστικά στην έρευνα,
τεκμηρίωση, κατανόηση και προστασία του.
»Σε συνέχεια όλων των πρόσφατων πρωτοβουλιών και ενεργειών που παρουσιάστηκαν
προηγουμένως, η δωρεά του Ιδρύματος KAPLAN, δίνει σημαντικότατη ώθηση στο θέμα. Τα
χρήματα έχουν ήδη πιστωθεί στο λογαριασμό της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων
Λακωνίας, η οποία θα προχωρήσει στην υλοποίηση της πρώτης φάσης αποκατάστασης του
μνημείου απολογιστικά και με αυτεπιστασία.
»Επιπρόσθετα, η ανακήρυξη από το ΔΙΑΖΩΜΑ του 2019 ως Έτους Αρχαίου Θεάτρου
Σπάρτης, συμβάλλει στην προβολή του μνημείου και του αιτήματος για τη διαφύλαξη και
ανάδειξή του.
»Το πολύτιμο συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω, είναι πως οι οργανωμένες
συνέργειες που βασίζονται σε σχέσεις συμπλήρωσης και αλληλοσεβασμού, με την
αξιοποίηση ευέλικτων εργαλείων και τη συνδρομή εκεί που υπάρχει ανάγκη, συντελούν στην
επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιτυχές
παράδειγμα διαχείρισης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Σας ευχαριστώ θερμά για την
προσοχή.
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Μετά την εξαιρετική ομιλία της κας Χαράς Γιαννακάκη στο βήμα ανέβηκε ο κος Γουλιέλμος
Ορεστίδης, αρχιτέκτονας – μηχανικός Ε.Μ.Π., ο οποίος εκπόνησε τη μελέτη
αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης. Ο τίτλος της ομιλίας του ήταν «Μελέτη
αποκατάστασης Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης». Ο κος Ορεστίδης είπε περίπου τα εξής:
Γουλιέλμος Ορεστίδης:
«Eίναι μεγάλη τιμή και χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω τη μελέτη
αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου της Σπάρτης αλλά και το σχεδιασμό για την
εκκίνηση της υλοποίησής της.
»Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Μανώλη Κορρέ, τον Καθηγητή μου στο Πολυτεχνείο και
το Σωματείο "ΔΙΑΖΩΜΑ", ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, τον κ. Σταύρο Μπένο και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν επιλέγοντάς με ως μελετητή
για την αποκατάσταση αυτού του εξαιρετικά σημαντικού μνημείου.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται βεβαίως στο Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος" και στο Ίδρυμα
KAPLAN για τις ευγενικές τους χορηγίες που αποτελούν την κινητήριο δύναμη του
σημαντικού αυτού εγχειρήματος.
»Η μελέτη εκπονήθηκε από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Ιούλιο του 2013 και εγκρίθηκε
κατόπιν

ομόφωνης

γνωμοδότησης

του

Κεντρικού

Αρχαιολογικού

Συμβουλίου.

Ολοκληρώθηκε από διεπιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει Αρχιτέκτονες, Τοπογράφους,
Αρχαιολόγο, Πολιτικό Μηχανικό και Συντηρητές Αρχαιοτήτων, συνεργάτες μου τους
οποίους ευχαριστώ από καρδιάς για το ζήλο και τον ενθουσιασμό με τον οποίο εργάστηκαν.
Θα ήθελα σ’ αυτό το σημείο ν’ αναφερθώ στην άψογη συνεργασία μου με τους υπεύθυνους
των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού τους οποίους και ευχαριστώ θερμά.
»Το Αρχαίο Θέατρο βρίσκεται στα βόρεια της σύγχρονης πόλης, σε απόσταση περίπου 1
χιλιόμετρο από το κέντρο της και λιγότερο από 500 μέτρα από το μνημείο το φερόμενο ως
Τάφος του Λεωνίδα, καταλάμβανε τη Νότια Κλιτύ του λόγου της Αρχαίας Ακρόπολης και
αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μνημειακή τοπογραφία της Σπάρτης, καθώς είναι το
σημαντικότερο ορατό αρχαίο μνημείο σήμερα. Είναι σαφώς ταυτίσιμο και αναγνωρίσιμο ήδη
από τους νεότερους περιηγητές που επισκέφθηκαν την πόλη, αναζητώντας τα ερείπια του
ένδοξου αρχαίου παρελθόντος της. Ο σημερινός επισκέπτης είναι σε θέση ν’ αντιληφθεί ότι
βρίσκεται σ’ ένα μεγάλης κλίμακας Θέατρο και ν’ αναγνωρίσει το κοίλο του, είτε το βλέπει
χαμηλά από την ορχήστρα είτε ψηλά από την κορυφή του λόγου της Ακρόπολης.
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»Οι ογκώδεις αναλημματικοί τοίχοι που το διαμορφώνουν εντυπωσιάζουν, ενώ η μαρμάρινη
όψη των αναλημμάτων με τις επιγραφές, σε συνδυασμό με τις σωζώμενες κάτω σειρές
εδωλίων, τους πάγκους της προεδρίας και των περιμετρικό αγωγό, επίσης από μάρμαρο
αποτελούν σήμερα μάρτυρες της πολυτέλειας της κατασκευής και των υψηλών προθέσεων
ανοικοδόμησής του.
»Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής πολλών κατοίκων της Σπάρτης που
το επισκέπτονται συχνά για λόγους αναψυχής κι έχει μεγάλη επισκεψιμότητα Ελλήνων και
ξένων τουριστών. Η αποκατάσταση, αναστήλωση και ανάδειξή του, αλλά και η υπό όρους
επανάχρησή του, αποτελούν τα τελευταία χρόνια, πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας,
ιδιαίτερα μάλιστα μετά την ολοκλήρωση της γενικότερης ανάδειξης του ευρύτερου
αρχαιολογικού χώρου της ακρόπολης από την ΕΦΑ Λακωνίας.
»Ξεχωρίζει για το μέγεθός του, καθώς και για την ποιότητα και την πολυτέλεια της
κατασκευής του, που αντανακλάται στη χρήση εγχώριου λευκού μαρμάρου. Ο Ρωμαίος
περιηγητής Παυσανίας που επισκέφθηκε τη Σπάρτη το 160 μ.Χ., χαρακτηρίζει το «από
λευκό μάρμαρο Θέατρο, άξιο θέασης», που σημαίνει ότι θα εντυπωσίαζε και τους επισκέπτες
της αρχαιότητας.
»Με διάμετρο κοίλου 141 μέτρα, ήταν ίσως το μεγαλύτερο Θέατρο στον ελλαδικό χώρο και
συγκρίνεται με αυτό της Δωδώνης με διάμετρο 136 μέτρα και της Μεγαλόπολης με διάμετρο
131 μέτρα. Υπολογίζεται ότι ήταν σχεδιασμένο για να υποδέχεται περίπου 17.000 θεατές,
χωρητικότητα που μπορεί να συγκριθεί μ’ εκείνη του Διονυσιακού Θεάτρου και υπερβαίνει
εκείνη του Θεάτρου της Επιδαύρου.
»Η χάραξη της Ορχήστρας και του Ανοιχτού Αγωγού επεκτείνονται ομόκεντρα
διαμορφώνοντας την κάτοψη του κοίλου. Διέθετε 10 κλίμακες και 9 κερκίδες στο κυρίως
Θέατρο και 17 κλίμακες, με 16 κερκίδες στο Επιθέατρο, ενώ κατά πάσα πιθανότητα διέθετε
ή ήταν σχεδιασμένο για να διαθέτει δεύτερο διάζωμα, και

Επιθέατρο, στοιχείο που

τεκμηριώθηκε από την παρούσα μελέτη. Τα εδώλια ήταν στο σύνολό τους μαρμάρινα,
μονολιθικά, εδρασμένα σ’ επιμελημένη υπόβαση από πόρινους λίθους. Η όψη των εδωλίων
είχε κοίλη διαμόρφωση με δυο οριζόντιες ταινίες πάνω και κάτω, ένα ακόμα στοιχείο που
καταδεικνύει την πολυτέλεια της κατασκευής. Η ορχήστρα αποτελεί το κεντρικό και
σημαντικότερο μέρος του Θεάτρου, είχε σχήμα πετάλου αποτελούμενο από ένα ημικύκλιο
ακτίνας 12 μ. και 76 εκ. και καμπύλες προεκτάσεις. Η ορχήστρα οριοθετείται περιμετρικά
από αγωγό απορροής ομβρίων, των Εύριπο, κατασκευασμένο από μαρμάρινες λινθόπλινθους
που φέρουν επιγραφές και ήταν στρωμένη με μεγάλου μεγέθους ορθογώνιες πλάκες λευκού
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και εγχώριου μαρμάρου. Στο κατώτερο τμήμα του κοίλου υπήρχε σειρά από πολυθέσιους
πάγκους με ερεισίνωτο ή προεδρία. Ο κάθε πάγκος αντιστοιχούσε στο διάστημα μεταξύ δυο
κλιμάκων και τα άκρα του ήταν διακοσμημένα με λεοντοπόδαρα. Οι μαρμάρινοι θρόνοι με
τα λεοντοπόδαρα και τα ανθέμια που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές, αναπαριστώνται
σύμφωνα με τη μελέτη, τοποθετημένοι εντός της ορχήστρας στις προεκτάσεις των κλιμάκων
του κοίλου. Είναι και κάτι που συζητείται βεβαίως. Το κεντρικό τμήμα του κοίλου ακουμπά
στο λόφο, αλλά και τη διαμόρφωση των δυο ακριανών περιήγων, έχουν κατασκευασθεί
τεράστιοι αναλημματικοί τοίχοι πάχους έως και 5,5 μέτρα, οι οποίοι αποτελούν σπουδαίο
τεχνικό επίτευγμα. Τα πλευρικά αναλήμματα και τα αναλήμματα των παρόδων, ήταν
κατασκευασμένα από μεγάλους πώρινους λίθους εμπλεκόμενους άριστα μεταξύ τους, ενώ η
πρόσοψη των αναλημμάτων των παρόδων όπως προαναφέρθηκε, ήταν κατασκευασμένη από
μαρμάρινες λιθόπλινθους.
»Με την παρούσα μελέτη, δόθηκε η ευκαιρία να συνδεθούν με την κατασκευή του μνημείου
δυο σημαντικά τοπικά λατομεία, ένα μαρμάρου επάνω και ένα πωρόλιθου κάτω. Η
ανατολική πάροδος αποτελούσε την κύρια πρόσβαση στο θέατρο, το ανάλημμά της είχε
μήκος 55 μέτρα και ύψους που αποκαθίσταται στα 19,5 μέτρα χωρίς το δεύτερο Επιθέατρο
και 27,40 μ. για την περίπτωση που υπήρχε δεύτερο Επιθέατρο. Η μαρμάρινη πρόσοψη του
αναλήμματος αυτού, στην οποία καταγράφονται κατάλογοι Σπαρτιατών κρατικών
αξιωματούχων, αποτελεί ένα σπάνιο στην Ελλάδα ενεπίγραφο μνημείο. Αναπόσπαστο
στοιχείο του αναλήμματος και κυρίαρχο στην ανατολική πάροδο, είναι η εξωτερική κλίμακα
προς το διάζωμα. Το ανάλημμα της δυτικής παρόδου ήταν επίσης στο σύνολό του μαρμάρινο
και περιελάμβανε εξωτερική κλίμακα και διάδρομο προς το διάζωμα. Κυρίαρχο στοιχείο της
δυτικής παρόδου ήταν η σκηνοθήκη, η οποία προϋπήρχε της κατασκευής του αναλημματικού
τοίχου του κοίλου, με αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με τη φυσική γεωμορφολογία να
επηρεάσει σημαντικό όλο το σχεδιασμό της περιοχής.
»Εδώ έχω τεκμηριώσει την κλίμακα της δυτικής παρόδου και φαίνεται ότι όπως ειπώθηκε,
το κοίλο είναι μεταγενέστερο της σκηνοθήκης, οπότε πατώντας επάνω στο βόρειο τοίχο της,
μπορούσε να κατασκευαστεί αυτός ο διάδρομος προς το διάζωμα και στη δυτική πάροδο. Τη
σκηνοθήκη μετά την καταστροφή της διαδέχθηκε ένα νυμφαίο, πολύ μικρότερης επιφάνειας,
σε επαφή με τον αναλημματικοί τοίχο, για λόγους εξωραϊσμού της περιοχής. Εδώ μπορούμε
να δούμε τους θρόνους που φάνηκαν και σε μια παλαιότερη φωτογραφία. Η σκηνοθήκη
εξυπηρετούσε τη λειτουργία ξύλινης κινητής σκηνής, η οποία μετακινείτο με ρόδες κατά
μήκος τριπλού λίθινου διαδρόμου.
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»Η χρήση της κινητής σκηνής, υποδηλώνει την ανάγκη για ύπαρξη ελεύθερου χώρου,
πιθανότατα διότι το Θέατρο ήταν τόπος δημοσίων συναθροίσεων και πάνδημων λατρευτικών
εορτών, με χορούς και αγωνίσματα. Στο τέλος του πρώτου αιώνα μ.Χ., το Θέατρο απέκτησε
σταθερή μνημειώδη διώροφη μαρμάρινη ρωμαϊκή σκηνή, κορινθιακού ρυθμού κατά βάση,
δώρο του αυτοκράτορα Βεσπασιανού.
»Η μελέτη αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου της Σπάρτης, περιλαμβάνει

την

αρχιτεκτονική αποτύπωση, τη λοιπή τεκμηρίωση και τη διατύπωση προτάσεων για την
αποκατάστασή του. Αρχικά έγινε ιστορική αρχαιολογική τεκμηρίωση και συμπλήρωση της
βιβλιογραφίας ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε τοπογραφική αποτύπωση με τις πλέον
σύγχρονες μεθόδους. Αυτά είναι σχέδια που προέκυψαν από την αποτύπωση με το laser
scanner.
»Ακολούθησε εξαντλητική αρχιτεκτονική αποτύπωση, πρόταση αναπαράστασης καθώς και
τεκμηρίωση της παθολογίας του μνημείου. Το Θέατρο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
οικοδομήματα της Αρχαίας Σπάρτης, ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων, σπουδαίο καλλιτεχνικό
και τεχνικό επίτευγμα. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλό βαθμό διατήρησης των αρχικών του
μεγεθών, από τον εντυπωσιακό του όγκο, την έκταση και το ύψος του. Πρόκειται για
εξαιρετικά σωζώμενο δείγμα του είδους του, ιδιαίτερου αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού και
καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. Οι προτάσεις αποκατάστασης του Θεάτρου, αφορούν αρχικά
τις γενικές κατευθύνσεις, τους όρους και τις προδιαγραφές για τις επεμβάσεις, την ιεράρχηση
των στόχων και τη χωρική και χρονική αλληλουχία των επιμέρους εργασιών για το σύνολο
του μνημείου.
»Στη συνέχεια, η μελέτη επικεντρώνεται στην αποκατάσταση, συντήρηση, αναστήλωση και
ανάδειξη των βασικότερων στοιχείων του κοίλου. Αυτά είναι που αποτελούν τη
σημαντικότερη, επιτακτικότερη και ωριμότερη υποενότητα επεμβάσεων, ώστε το θέατρο ν’
αποκτήσει μια

πρώτη τελική εικόνα ενός συνολικά αποκατεστημένου μνημείου, οι

προτάσεις αφορούν κυρίως σε ανατάξεις και ανατοποθετήσεις λίθων, συγκολλήσεις και
συμπληρώσεις καθώς και σε επεμβάσεις ανάδειξης και προαγωγής της λειτουργικότητάς του
και απόδοσής του στο κοινό.
»Παράλληλα εκπονήθηκε μελέτη αποστράγγισης για το σύνολο του μνημείου. Στα σχέδια
διακρίνεται σε όψη η προσθήκη του νέου υλικού στα αναλήμματα της ανατολικής και της
δυτικής παρόδου, με διαφοροποίηση του μαρμάρου από τον πορόλιθο και του γενικού
βάθους των νέων σειρών σε σχέση με το πάχος του τοίχου.
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»Η σημαντικότερη επέμβαση στο ανάλημμα της ανατολικής παρόδου, είναι η αποκατάσταση
της δυτικής του απόληξης. Περιλαμβάνει την αποκατάσταση της σπείρας και του στηθαίου
αλλά και την ανακατασκευή της καταληπτικής βάσης.
»Στην περιοχή της δυτικής απόληξης, επανεντάσσονται 6 αρχαίοι λίθοι μ’ επιγραφές και δύο
με σφηνοειδή απότμηση, ενώ ενσωματώνονται 5 νέοι καθώς και συμπληρώνεται ένας in situ
στην υπόλοιπη περιοχή όταν εντάσσονται ακόμα 11 αρχαίες λιθόπλινθοι μ’ επιγραφές και
ενσωματώνονται 28 νέοι λίθοι. Είναι σημαντικό να μπορέσει ν’ αποκατασταθεί η απόληξη
του αναλήμματος και η κλίση του στηθαίου.
»Σε αντιστοιχία αποκαθίσταται και το κατώτερο τμήμα του στηθαίου της κλίμακας με την
επανένταξη 10 αρχαίων λίθων και την προσθήκη 11 νέων λιθόπλινθων. Η συμπλήρωση της
νοτιοδυτικής γωνίας είναι η σημαντικότερη και ποιο κρίσιμη επέμβαση στο δυτικό
ανάλημμα. Γίνεται με τρόπο που να εξυπηρετεί την αντιστήριξη των υπερκείμενων αρχαίων
λιθόπλινθων, οι οποίες ανατάσσονται μετά από πλήρη αποσυναρμολόγησή τους, αλλά και τη
μορφολογική ανασύστασή της για λόγους διδακτικούς και ανάδειξης.
Η μορφολογική ανασύσταση της νοτιοδυτικής γωνίας, περιλαμβάνει προσθήκη 23 νέων
μαρμάρινων λίθων μπροστά από τις 5 κατώτερες σειρές πωρόλιθων. Η ανάδειξη της δυτικής
εξωτερικής κλίμακας περιλαμβάνει επίσης την ανασύσταση ενός μικρού τμήματος της βάσης
της ακριβώς πίσω από το δυτικό τοίχο της σκηνοθήκης. Επιπλέον, στη θέση αφετηρίας της
κλίμακας, επανατοποθετούνται οι λίθοι της πώρινης υποθεμελίωσης, δηλώνοντας το
περίγραμμά της σε κάτοψη. Η μορφολογική και λειτουργική αποκατάσταση του κατώτερου
κοίλου, επιτυγχάνεται με μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης συμπληρώσεις, τόσο εδωλίων όσο
και βαθμίδων. Η σημαντικότερη επέμβαση στην ενότητα των κατώτερων σειρών, είναι η
πλήρης ανάταξη της ανατολικής απόληξης του Εύριπου.
Παράλληλα, ανασυστήνεται ο πάγκος της προεδρίας μεταξύ των κλιμάκων 8 και 9 με χρήση
του αυθεντικού υλικού το οποίο σώζεται σχεδόν στο σύνολό του και το οποίο ταυτίστηκε
πλήρως. Ο νοτιότερος πάγκος, επίσης εξαφανισμένος σήμερα, προτείνεται ν’ αποκατασταθεί
με τρία σωζόμενα αρχιτεκτονικά μέλη, ταυτισμένα με τη βοήθεια παλαιών φωτογραφιών. Η
επέμβαση στην κατώτερη ενότητα του κοίλου, ολοκληρώνεται με την επαναφορά στην
ορχήστρα των 4 μαρμάρινων θρόνων με τα λεοντοπόδαρα. Εδώ ένας ακόμα μαρμάρινος
θρόνος που βρέθηκε σ’ αυτήν ακριβώς τη θέση και εδώ η νοτιότερη προεδρία σήμερα
απολύτως εξαφανισμένη και με τα κομμάτια της διασκορπισμένα, κατάφερα να εντοπίσω
τρία, σε θέσεις που δεν τις περίμενα. Μετά τις εργασίες στο κατώτερο κοίλο, το θέατρο θα
μπορεί να υποδεχθεί 700 περίπου θεατές ενώ με τη μελλοντική ολοκλήρωση των εργασιών
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στο μέσο και ανώτερο κοίλο, ο αριθμός των θεατών θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 2.000
άτομα.
»Οι επεμβάσεις της πρώτης φάσης που πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα χάρις στη χορηγία
του Ιδρύματος KAPLAN, έχουν ιεραρχηθεί ως οι πλέον επείγουσες για την προστασία, τη
δομική επάρκεια του μνημείο και την ασφάλεια των επισκεπτών αλλά και ως οι πρωταρχικές
για τη σημαντική αναβάθμιση της αναγνωσιμότητάς του. Αποτελούν δε όλες, απαραίτητες
πρόδρομες ενέργειες για το έργο της συνολικής αποκατάστασης και ανάδειξης του Αρχαίου
Θεάτρου, όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω.
»Ο σχεδιασμός του αρχικού αυτού έργου, περιλαμβάνει κυρίως καθαρισμούς,
αποχωματώσεις και αρχαιολογικές ανασκαφικές εργασίες για την πληρέστερη αποκάλυψη
του μνημείου. Διαμορφώσεις ανασκαφικών πρανών, διευθέτηση αρχιτεκτονικών μελών,
εργασίες αποστράγγισης, τοπικές ανατάξεις και στερεωτικές επεμβάσεις σωστικού
χαρακτήρα. Περιλαμβάνει επίσης,

διερευνητικές εργασίες τεκμηρίωσης και συλλογής

δεδομένων απαραίτητων για τη μετέπειτα υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης καθώς
και συμπληρωματική αρχιτεκτονική αποτύπωση

του μνημείου. Περιλαμβάνει τέλος,

εργοταξιακές υποδομές, απαραίτητες τόσο για το παρόν έργο όσο και για τη συνέχεια των
εργασιών καθώς και διευθέτηση της πρόσβασης των επισκεπτών στην ορχήστρα και στις
πρώτες σειρές εδωλίων, σε συνδυασμό με τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης και
κατεύθυνσης.
»Η πλήρης αποκάλυψη και η αποκατάσταση του κατώτερου κοίλου, είναι εξαιρετικά
σημαντική από πλευράς ανάδειξης του μνημείου. Στην παρούσα φάση θ’ αποκαλυφθούν και
θ’ αποκατασταθούν κατά το δυνατόν, τουλάχιστον οι δυο κατώτερες σειρές εδωλίων και
βαθμίδων. Η προεδρία με τον όπισθεν αυτής διάδρομο, ο ανοιχτός αγωγός και η προς νότον
συνέχειά του καθώς και η ορχήστρα και θα προετοιμαστεί το επόμενο βήμα, που είναι η
αποκατάσταση των κατώτερων απολήξεων των αναλημματικών τοίχων των παρόδων.
»Ειδικότερα σε σχέση με τις εργασίες αποστράγγισης των υδάτων που συγκεντρώνονται στη
μεγάλη επιφάνεια του κοίλου με τη φυσική τους ροή να είναι προς την ορχήστρα, θα
πραγματοποιηθεί πλήρης αποκάλυψη και αποκατάσταση του Εύρυπου με απελευθέρωση των
φραγμένων εξόδων και αποκατάσταση της ανατολικής και ενδεχομένως της δυτικής υπόγειας
συηέχειά του εκατέρωθεν του σκηνικού οικοδομήματος.
»Θα πραγματοποιηθούν τοπικές αποδομήσεις και ανατάξεις λίθων ενώ ενδεχομένως θα
ληφθούν μέτρα συντήρησης του υπόγειου αγωγού. Κατά τα λοιπά, προβλέπεται κατασκευή
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προσωρινού ανοιχτού αγωγού (καναλιού) ανάσχεσης της ροής των κατερχομένων υδάτων
του κοίλου, πάνω από τις πρώτες σειρές.
»Οι επεμβάσεις σωστικού χαρακτήρα αφορούν σε τοπικές στερεώσεις ετοιμόρροπων
λιθόπλινθων των αναλημματικών τοίχων των παρόδων, προβλέπεται πλήρωση των μεγάλων
κενών από λιθόπλινθους των αναλημμάτων με επιμελημένη αργολιθοδομή πλακοειδών
λίθων, κατάλληλης απόχρωσης.
»Εδώ είναι η μελέτη που προτείνει την αποκατάσταση των πορόλιθων, εμείς σ’ αυτή τη θέση
περίπου θα βάλουμε προσωρινά αργολιθοδομή για να συγκρατήσει τα ετοιμόρροπα τμήματα.
Το κτίσιμο θα γίνεται είτε εν ξηρώ είτε με χρήση μικρής ποσότητας μη εμφανούς
ασβεστοπηλοκονιάματος.

Στην

περισυλλογή,

μεταφορά

και

τακτοποίηση

του

αποκαλυπτόμενου και κατακείμενου οικοδομικού υλικού, εντάσσονται και οι εργασίες
μεταφοράς και διευθέτησης της μεγάλης ομάδας αρχιτεκτονικών μελών που βρίσκονται
παρατοποθετημένα στην ορχήστρα. Πρόκειται για πρόχειρη συνένωση αρχιτεκτονικών
μελών του θριγκού, του σκηνικού οικοδομήματος με τη χαρακτηριστική επιγραφή της
δωρεάς του από τον Αυτοκράτορα Βεσπασιανό. Τα μέλη θα μεταφερθούν σε πλάτωμα εκτός
Θεάτρου, πιθανόν αμέσως νοτίως του σκηνικού οικοδομήματος, αφού ή κατασκευή
τεκμηριωθεί φωτομετρικά.
»Σε σχέση με τις εργοταξιακές υποδομές επί του μνημείου, ειδική μέριμνα προσωρινής
προστασίας των υποκείμενων πρόκειται να ληφθεί στο σημείο εισόδου μεταξύ της δυτικής
απόληξης ανατολικής παρόδου και σκηνικού οικοδομήματος αλλά και συνολικά στην
επιφάνεια της ορχήστρας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής κίνηση ελαφρών
οχημάτων για τη μεταφορά προϊόντων ανασκαφής και αρχιτεκτονικών μελών, και γενικά η
ασφαλής λειτουργία του εργοταξίου μέχρι το τέλος του έργου.
»Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 10 μήνες. Θα εκτελεστούν με τη βοήθεια έμπειρων
εργατοτεχνιτών, εξωτερικών συνεργατών ανυψωτικών και χωματουργικών εργασιών,
ειδικευμένων σε αναστηλωτικά έργα μαρμαροτεχνιτών, συντηρητή, αρχαιολόγου,
τοπογράφου και εξειδικευμένου αρχιτέκτονα για την τεκμηρίωση του μνημείου και την
οργάνωση και επίβλεψη του έργου.
»Από το ποσό της χορηγίας θα καλυφθεί επίσης η αγορά εξοπλισμού, εργαλείων, των
απαραίτητων υλικών καθώς και ό,τι είναι αναγκαίο για τη γενικότερη διαμόρφωση του
εργοταξίου. Η ΕΦΑ Λακωνίας θα διαθέσει επίσης εξοπλισμό, χώρους και υποδομές καθώς
και αποκλειστικά ή επικουρικά άτομα από το μόνιμο εργατοτεχνικό και επιστημονικό
προσωπικό.
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»Όλες οι ενέργειες θα γίνονται με την προοπτική της συνέχειας των εργασιών στο άμεσο
μέλλον, αφού το έργο επιδιώκεται ν’ αποτελέσει τη δυναμική εκκίνηση για την εκτέλεση των
μεγάλης κλίμακας αναστηλωτικών εργασιών και των εργασιών αποκατάστασης και
ανάδειξης σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
»Η ανασκαφή, μελέτη και αποκατάσταση και των υπολοίπων στοιχείων του Θεάτρου, του
σκηνικού οικοδομήματος, της σκηνοθήκης με το Νυμφαίο και των ανώτερων τμημάτων του
κοίλου, θα ολοκληρώσουν μελλοντικά το όραμα για απόδοση στην πόλη της Σπάρτης αλλά
και στην παγκόσμια κοινότητα, του συνόλου ως ενιαίο μνημείο μεγάλης αξίας πολιτιστικό,
και άρα κοινωνικό αγαθό. Σας ευχαριστώ πολύ».
Το λόγο μετά την παρουσίαση του κου Ορεστίδη ανέλαβε ο κος Στάθης Μπεκιάρης πρόεδρος
του Συνδέσμου «ΓΙΤΙΑΔΑΣ». Ο κ. Μπεκιάρης, ήταν ο τελευταίος ομιλητής της 6ης
Συνάντησης των Εταιρικών Μελών του Διαζώματος. Το θέμα της ομιλίας του ήταν «Για την
ανασυγκρότηση του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης» και ενημέρωσε το κοινό για το όραμα
και το έργο του συνδέσμου. Είπε περίπου τα παρακάτω:
Στάθης Μπεκιάρης :
«Σας καλωσορίζω κι εγώ με τη σειρά μου στην πόλη και εύχομαι αυτό το τριήμερο, να έχετε
καλές αναμνήσεις από την περιοχή μας. Ο Σύλλογος Φίλων Ανασυγκρότησης του Αρχαίου
Θεάτρου Σπάρτης "ΓΙΤΙΑΔΑ", ιδρύθηκε το 1994 από μια παρέα Σπαρτιατών και όχι μόνο,
με σκοπό την προστασία και ανάδειξη με σκοπό την προστασία και ανάδειξη του μνημείου
και του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου.
»Στόχος του ΓΙΤΙΑΔΑ είναι η αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης. Από την
ίδρυση του μέχρι σήμερα ο ΓΙΤΙΑΔΑΣ παρεμβαίνει για το Αρχαίο Θέατρο συνέχεια και
σταθερά με έγγραφα και διαβήματα προς τους αρμόδιους φορείς, πρόσωπα και Υπηρεσίες
ζητώντας να γίνουν ενέργειες για την προστασία, την ανάδειξη και την αποκατάσταση του
μνημείου.
»Έχουμε αναπτύξει με την Εφορία Αρχαιοτήτων Λακωνίας μία αρμονική συνεργασία και με
την έγκριση της πριν από 20 χρόνια περίπου απομακρύναμε με τον κατάλληλο τρόπο,
σεβόμενοι πάντα το μνημείο, από το κοίλο του θεάτρου και τη σκηνή 45 αυτοφυείς ελιές και
ένα τεράστιο ευκάλυπτο. Έτσι σήμερα ο επισκέπτης έχει μία πιο ευκρινή αντίληψη του
μνημείου. Η παλιά φωτογραφία δείχνει το Θέατρο γεμάτο ελιές.
»Στο παρελθόν συνεργαστήκαμε με την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή που πραγματοποίησε
τις τελευταίες ανασκαφές πριν από 30 χρόνια περίπου και ανακηρύξαμε τους Καθηγητές
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Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου King’s College του Λονδίνου, τον Geoffrey Weywell και
John Wilkes επίτιμα μέλη του Συνδέσμου μας».
Στο σημείο αυτό ο κ. Μπεκιάρης αναφέρθηκε στον Γεώργιο Σιανόπουλο, πρώην Δήμαρχο
Σπάρτης και τις προσπάθειές του για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης:
«Θα ήθελα να καταθέσω κάτι για τον αείμνηστο Γεώργιο Σαινόπουλο, πρώην Δήμαρχο
Σπαρτιατών, το οποίο μας διηγήθηκαν οι ανωτέρω καθηγητές. Την δεκαετία του 70’ ο
Γεώργιος Σαινόπουλος ζήτησε από το Υπουργείο Πολιτισμού την άδεια να αποκαταστήσει
το Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης με δικά του χρήματα –όλοι γνωρίζουμε την ευμάρεια του
Σαινόπουλο- αλλά δεν του δόθηκε και έτσι στράφηκε στην περιοχή της Μαγούλας όπου
δημιούργησε ένα σύγχρονο, και τόσο όμορφο ανοιχτό θέατρο όπου εκεί τους καλοκαιρινούς
μήνες γίνονται οι πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Επίσης συνεργαστήκαμε με τον Ελληνικό
Στρατό, με την εδώ στρατιωτική μονάδα του ΚΕΕΜ που εκδήλωσε την πολιτιστική της
ευαισθησία καθαρίζοντας για μερικά χρόνια το χώρο του θεάτρου από την υπερβολική
βλάστηση.
»Εκδώσαμε έγχρωμο πληροφοριακό υλικό για το θέατρο που εκτός του σκοπού προβολής
και ευαισθησίας του κοινού για το μνημείου στάλθηκε και στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Λακωνίας για τις εκπαιδευτικές εκδρομές των μαθητών και την ενημέρωση
τους για τον χώρο της Ακρόπολης της Σπάρτης.
»Ακόμα κατασκευάσαμε μακέτα του μνημείου σε κλίμακα 1:200 την οποία δωρίσαμε στο
Μουσείο Σύγχρονης Πόλης της Σπάρτης. Αύριο το πρωί θα έχετε την δυνατότητα να το
επισκεφτείτε και να τη δείτε.
»Σε συνεργασία με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Σπάρτης πραγματοποιήσαμε μία έκθεση
φωτογραφιών των αρχαίων θεάτρων της Ελλάδος που αποθανάτισε ο Κώστας
Μιχαλόπουλος, η οποία μεταφέρθηκε και στο Πνευματικό Κέντρο Αθηνών.
Η προσπάθεια λοιπόν που ξεκίνησε το 1994 ο ΓΙΤΙΑΔΑΣ συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και
έτσι είμαστε όλοι εδώ χαρούμενοι επειδή Οργανισμοί όπως το Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος"
και το αμερικανικό Ίδρυμα J. M. Kaplan, διέθεσαν χρήματα για το μνημείο της πόλης μας
και τους ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτό».
Ο κος Μπεκιάρης έκλεισε την ομιλία του με τα εξής λόγια:
«Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ και τον αγαπητό Πρόεδρο
Σταύρο Μπένο και τους συνεργάτες του στους οποίους είμαστε αιώνια υπόχρεοι για αυτό
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που μέχρι τώρα έχουν κάνει για το Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης και για αυτό που θα κάνουν στο
μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ».
Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε επίσκεψη των μελών στην έκθεση χαρακτικών και
φωτογραφιών για το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης στο Εντευκτήριο Πνευματικής Εστίας
Σπάρτης. Η 6η Συνάντηση των Εταιρικών Μελών του Διαζώματος ολοκληρώθηκε με την
επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο της Σπάρτης.

Η 6η Συνάντηση Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη (video – Blod) είναι
διαθέσιμη στο:
https://www.diazoma.gr/deltia-typou/6-sinantisi-etairikon-melon-diazoma-2019-video-blod/

Επιμέλεια πρακτικού : Mαρία Κουρασάνη
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 2019
ΣΕΛ. 15
John Bennet:
«Κύριε Πρόεδρε του Διαζώματος, διακεκριμένοι προσκεκλημένοι, κυρίες και
κύριοι, με τη σειρά μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και
για τη φιλοξενία εδώ, σε αυτή την εξαιρετική αίθουσα και στο εξαιρετικό
ξενοδοχείο μεταξύ του Μυστρά και της Σπάρτης.
»Ζητώ συγνώμη, θα συνεχίσω στα αγγλικά:
»Ως προϊστοριολόγος με ειδικότητα στη Γραμμική Β, είναι φυσικό το
ενδιαφέρον μου για τη Σπάρτη να είναι στραμμένο μερικά χιλιόμετρα προς
τον νότο, στον Άγιο Βασίλειο. Ωστόσο, κανένας διευθυντής της Βρετανικής
Σχολής Αθηνών (BSA) δεν μπορεί να αγνοήσει το μακρόχρονο και βαθύ
ενδιαφέρον της σχολής για τη Σπάρτη και την ευρύτερη περιοχή,
ενδιαφέρον το οποίο εκδηλώθηκε αρχικά πριν από περισσότερο από έναν
αιώνα. Όπως η Κνωσός, έτσι και η Σπάρτη είναι στο DNA, στο αίμα του BSA.
»Στα επόμενα λεπτά θα σας ξεναγήσω εν συντομία σε αρχαιολογικούς
χώρους και περιοχές της Σπάρτης και της Λακωνίας όπου έχει εργαστεί η
Βρετανική Σχολή Αθηνών, αφήνοντας εκτός ως επί το πλείστον το θέατρο
στην ακρόπολη της πόλης, για το οποίο εγώ και άλλοι θα πούμε περισσότερα
πράγματα αύριο.
»Στις αρχές του εικοστού αιώνα, η Βρετανική Σχολή Αθηνών, υπό τη
διεύθυνση του Robert Carr Bosanquet, ήταν κυρίως γνωστή για το έργο της
στη Μήλο, ιδιαιτέρως στη Φυλακωπή, και στην Κρήτη, στους
αρχαιολογικούς χώρους της Ζάκρου, του Παλαίκαστρου και βεβαίως της
Κνωσού. Όλοι αυτοί οι χώροι ήταν προϊστορικοί, της Εποχής του Χαλκού ή
και παλαιότεροι.
»Από το 1902 η προσοχή της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στράφηκε στη
Σπάρτη και στην ευρύτερη περιοχή της, τον νομό Λακωνίας. Στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για τις εργασίες στη Σπάρτη, οι έρευνες της Βρετανικής
Σχολής Αθηνών ξεκίνησαν με λεπτομερή μελέτη του υλικού στο Μουσείο
Σπάρτης από τον Alan Wace, τότε φοιτητή στο BSA και μετέπειτα διευθυντή
ανασκαφών των Μυκηνών, και τον Marcus Tod, υποδιευθυντή του BSA. Από
το έργο αυτό προέκυψε η έκδοση του πρώτου πλήρους καταλόγου του
μουσείου το 1906. Παράλληλα με τις εργασίες για τα αρχαιολογικά υλικά τα
οποία έχουν ήδη συλλεχθεί στην περιοχή, η Βρετανική Σχολή Αθηνών
πραγματοποίησε τοπογραφική μελέτη, τόσο στα νοτιοδυτικά, στις αρχαίες
Θαλάμες ή Θαλάμαι, γνωστές τότε ως Κουτιφάρι, στη Μάνη και τώρα στη
Μεσσηνία, όσο και στα νοτιοανατολικά, στον Γέρακα ή Γερόνθραι και στην
ευρύτερη περιοχή της Μονεμβασιάς, με ανασκαφές στην Αγγελώνα και

σχέδιο ανασκαφών στις ακροπόλεις του Ζάρακα ή Ζάραξ και της αρχαίας
πόλης Επίδαυρος-Λιμηρά.
»Μικρής κλίμακας ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν το 1905 από τον Guy
Dickins στις Θαλάμες, τοποθεσία που πιστεύεται ότι είναι αυτή ενός
ονείρου-χρησμού της Ινούς/Πασιφάης. Ο Alan Wace, ο William Hasluck και
ο Henry Tillyard εξερεύνησαν την ακρόπολη του Γέρακα, αποκαλύπτοντας
πολλές επιγραφές. Ο Wace και ο Hasluck ερεύνησαν ένα πιθανό αρχαϊκό
ηρώο κοντά στην Αγγελώνα. Και ο Ramsay Traquair, ο αρχιτέκτονας του
BSA, σχεδίασε επίσης μια σειρά από φρούρια, όπως τα εντυπωσιακά τείχη
που μόλις είδαμε από τη μεσαιωνική ακρόπολη του Γέρακα που φαίνεται
εδώ στα αριστερά.
»Το 1906, το τελευταίο έτος του Bosanquet ως διευθυντή του BSA, μαζί με
τον διάδοχό του τον Dawkins τέθηκε επικεφαλής μιας ομάδας που
εξερευνούσε την ίδια την πόλη της Σπάρτης, καθώς και την τοποθεσία του
Ιερού του Μενελάου στα ανατολικά της πόλης με θέα την κοιλάδα του
Ευρώτα. Εδώ βλέπετε την ομάδα το 1908. Αναγνωρίζουμε τον Wace και τον
Dawkins στη μεσαία σειρά, μαζί με τον Maurice Thompson, ο οποίος
αργότερα συνεργάστηκε ξανά με τον Wace στη Θεσσαλία. Στο βάθος
βλέπουμε τον Guy Dickins, ο οποίος δυστυχώς σκοτώθηκε στον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο λίγο αργότερα, και τον Arthur Woodward, ο οποίος
έμελλε να γίνει διευθυντής του BSA το 1923 και να ηγηθεί μιας περαιτέρω
εκστρατείας ανασκαφών στη Σπάρτη, οι οποίες περιλάμβαναν το θέατρο.
»Ένα σημαντικό επίτευγμα αυτής της φάσης των εργασιών ήταν η
δημιουργία ενός μεγάλης κλίμακας λεπτομερούς σχεδίου ολόκληρης της
αρχαίας πόλης, το οποίο υποδείκνυε όλα τα ερείπια. Το φιλοτέχνησε ένας
Αυστριακός αρχιτέκτονας ονόματι Sejk. Σε αυτή τη φάση των εργασιών, ο
Wace ιχνηλάτησε φιλόπονα τη γραμμή των αρχαίων τειχών γύρω από την
αρχαία πόλη. Στην ίδια εκστρατεία ο Dickins ανέσκαψε έναν μεγάλο βωμό
στη δυτική όχθη του Ευρώτα, ενώ ο Wace εντόπισε ένα πιθανό ηρώο λίγο
πιο νότια. Ο Wace και ο Dickins εντόπισαν από κοινού μερικούς κτιστούς
τάφους κοντά στον λεγόμενο τάφο του Λεωνίδα, ενώ ο Traquair αποτύπωσε
τη ρωμαϊκή στοά στα νότια του λόφου της ακρόπολης.
»Τα σημαντικότερα ευρήματα, ωστόσο, ήταν το Ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου
ακριβώς πάνω από το θέατρο, το οποίο ανέσκαψε ο Dickins, και φυσικά το
Ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, επίσης παρακείμενο στον ποταμό Ευρώτα, το
οποίο ανέσκαψαν οι Bosanquet και Dawkins. Η συγκεκριμένη θέση
φημίζεται ασφαλώς για την περίτεχνη αγγειοπλαστική της, τα σμιλεμένα
ελεφαντόδοντά της, τα μικρά ειδώλια μολύβδου και τις παράξενες μάσκες
της. Η λατρεία ξεκίνησε τον όγδοο αιώνα π.Χ. και επεκτάθηκε στη ρωμαϊκή
περίοδο, όταν ο χώρος μετατράπηκε σε αμφιθέατρο, όπου οι Ρωμαίοι
ταξιδιώτες μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη διαμαστίγωση Σπαρτιατών
νέων.

»Το 1909, οι Wace, Thompson και Droop εξερεύνησαν το Ιερό του Μενελάου
στους βράχους με θέα την κοιλάδα του Ευρώτα και εκπόνησαν σχέδια του
μνημείου. Το 1910, ο Dawkins ανέσκαψε μυκηναϊκή οικία, στην οποία
επέστρεψε το BSA υπό τη διεύθυνση του Hector Catling περίπου 63 χρόνια
αργότερα. Κατόπιν περαιτέρω προϊστορικών ανασκαφών, αυτή τη φορά
στις Μυκήνες υπό τον Wace, η Βρετανική Σχολή Αθηνών επέστρεψε στην
πόλη της Σπάρτης το 1924, λίγο αφότου ανέλαβε τη διεύθυνση ο Arthur
Woodward. Του παρασχέθηκε η συνδρομή του John Droop, καθώς και του
λαμπρού αρχιτέκτονα Piet de Jong. Το ενδιαφέρον τους αυτή τη φορά
στράφηκε στην ακρόπολη, στην περιοχή του Ιερού της Αθηνάς Χαλκιοίκου,
όπου βρέθηκε το περίφημο άγαλμα γνωστό ως «Λεωνίδας», καθώς και
ερείπια ναού και ρωμαϊκής οικίας. Μέλος της ομάδας εκείνης ήταν η
Winifred Lamb, η οποία στη συνέχεια προχώρησε σε ανασκαφή στη Θέρμη
της Λέσβου. Εδώ απεικονίζεται με τον William Cuttle. Η ομάδα αποκάλυψε
επίσης μεγάλο μέρος του αρχαίου θεάτρου, για το οποίο θα πω περισσότερα
αύριο (στα ελληνικά) και το οποίο αποτελεί βεβαίως κεντρικό σημείο αυτής
της συνέλευσης.
»Όταν ολοκληρώθηκε η εκστρατεία του 1927 στην πόλη της Σπάρτης, η
εργασία πεδίου της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στράφηκε και πάλι στην
τοπογραφική μελέτη, με μια έρευνα ολόκληρης της περιφερειακής ενότητας
της Λακωνίας, πρώτον της Helen Thomas, γνωστότερης ως Helen
Waterhouse, το 1936-38, και κατόπιν του Richard Hope Simpson, το 195658, έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε σε διαδοχικούς τόμους της Επετηρίδας της
Βρετανικής Σχολής Αθηνών το 1960 και το 1961. Εδώ βλέπουμε τους μάλλον
αρχαϊκούς, προ-GIS χάρτες της κοιλάδας του Ευρώτα στα αριστερά και τον
αρχαιολογικό χώρο και την περιοχή του Αγίου Βασιλείου στα δεξιά.
Περαιτέρω ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στα Καλύβια Σοχάς το 1949,
κατόπιν καταστροφικών πλημμυρών που σημειώθηκαν εκεί. Το 1968
πραγματοποιήθηκε έρευνα υδάτων στο Παυλοπέτρι, όπου το BSA συνέχισε
τις εργασίες του σε συνεργασία με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων το
2009. Το 1959 ξεκίνησε έρευνα για τον Άγιο Στέφανο, τον σημαντικό χώρο
της ύστερης Εποχής του Χαλκού, όμως οι μεγάλες ανασκαφικές εκστρατείες
ξεκίνησαν μόλις το 1973. Την ίδια χρονιά ο Hector Catling ξεκίνησε την
ανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού Μενελάειον,
συνεχίζοντας στα αχνάρια του Dawkins και αποκαλύπτοντας δύο διαδοχικά
αρχοντικά, γεγονός που φαινόταν τότε να υποδηλώνει ότι το Μενελάειον
υπήρξε κόμβος για την περιοχή της Σπάρτης κατά τη μυκηναϊκή περίοδο.
»Αυτό έχει αλλάξει ή, αν μη τι άλλο, έχει γίνει πιο περίπλοκο, χάρη στην πιο
πρόσφατη ανασκαφή της Αδαμάντιας Βασιλογάμβρου για λογαριασμό της
Αρχαιολογικής Εταιρείας στον Άγιο Βασίλειο μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα.
Μέλη της ομάδας του έργου στο Μενελάειον συνέχισαν σε δύο επιπλέον
συναφή έργα. Το πιο πρόσφατα ολοκληρωμένο ήταν η ανασκαφή του
νεολιθικού οικισμού στο Κουφόβουνο, νότια της Σπάρτης, η οποία ήταν
σημαντική λόγω της σχετικής σπανιότητας των χώρων αυτής της περιόδου
σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Το έργο διηύθυναν από κοινού ο William
Cavanagh, ο αείμνηστος Chris Mee και η Josette Renard του Πανεπιστημίου

Clermont-Ferrand. Η μελέτη έχει πλέον ολοκληρωθεί, έχοντας καθυστερήσει
ελαφρώς λόγω του λυπηρού και πρόωρου θανάτου του Christopher Mee,
και σύντομα αναμένεται η τελική δημοσίευση.
»Το δεύτερο έργο που προέκυψε από τις ανασκαφές στο Μενελάειον ήταν
μια εντατική έρευνα σημαντικής περιοχής γύρω από τη θέση του
Μενελάειου και ανατολικά του Ευρώτα, συγκεκριμένα το Πρόγραμμα
Επιφανειακής Έρευνας Λακωνίας, μια συνεργασία της Βρετανικής Σχολής
Αθηνών και του Ολλανδικού Ινστιτούτου με επικεφαλής τον Cavanagh και
πάλι και τον Joost Crouwel, πρόγραμμα το οποίο διήρκεσε από το 1983 έως
το 1989 και αποκάλυψε αρκετές εκατοντάδες νέες θέσεις. Καρπός αυτού
του έργου ήταν μεταξύ άλλων ο εντοπισμός και η ανασκαφή ενός Ιερού του
Διός Μεσσαπέως στην απειλούμενη τότε θέση Τσάκωνα. Ο διάδοχος του
Προγράμματος Επιφανειακής Έρευνας Λακωνίας, το Πρόγραμμα
Αγροτικών Θέσεων Λακωνίας, υπό τη διεύθυνση των Cavanagh, Mee και
Peter James, χρησιμοποίησε σύγχρονες μη επεμβατικές τεχνικές για να
εξερευνήσει δείγμα είκοσι μικρών αγροτικών θέσεων, σε μια προσπάθεια
κατανόησης όσον αφορά τη λειτουργία τους στο ευρύτερο αγροτικό τοπίο.
Και αυτό μας φέρνει και πάλι στην ίδια την πόλη της Σπάρτης και στις πιο
πρόσφατες παρεμβάσεις του BSA εκεί. Μεταξύ 1988 και 1991, ο αείμνηστος
Geoffrey Waywell και ο John Wilkes διεξήγαγαν εκσκαφή στη ρωμαϊκή στοά,
η οποία έριξε άπλετο φως στην κατάστασή της ως κτίσματος. Επιπλέον,
χρησιμοποίησαν τη δημοσίευσή τους ως ευκαιρία για να συζητήσουν το
αμφιλεγόμενο θέμα της τοποθεσίας της αγοράς της Σπάρτης, χωρίς ωστόσο
να επιλύσουν το ζήτημα. Μετά την εξερεύνηση της ρωμαϊκής στοάς, ο
Waywell και ο Wilkes έστρεψαν και πάλι την προσοχή της Βρετανικής
Σχολής Αθηνών στο θέατρο, πραγματοποιώντας αρκετές ανασκαφές μεταξύ
1992 και 1998, εκθέσεις των οποίων δημοσιεύτηκαν στην Επετηρίδα της
Βρετανικής Σχολής Αθηνών. Και πιο πρόσφατα, σε συνεργασία με τις
τοπικές Εφορείες Προϊστορικών, Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,
όπως ήταν τότε γνωστές, η προκάτοχός μου Διευθύντρια της Βρετανικής
Σχολής Αθηνών Cathy Morgan πραγματοποίησε δύο σειρές εργασιών στο
θέατρο το 2007 και το 2008. Αλλά αυτή την εξιστόρηση θα την αφήσουμε
για αύριο».

ΣΕΛ. 101
Ακολούθησε στο βήμα ο επόμενος ομιλητής, κ. William Raynolds, ο οποίος
εκπροσώπησε το αμερικανικό Ίδρυμα J.M. KAPLAN. Ο κ. Raynolds, Project
Manager του Ιδρύματος είπε τα εξής:
William Raynolds:
«Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Ευχαριστώ τον κ.
Μπένο και όλη την ομάδα του Διαζώματος. Τα τελευταία χρόνια είχαμε την
ευκαιρία να συναντηθούμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά
που μου δόθηκε η ευκαιρία να παρευρεθώ στο πλαίσιο των συνελεύσεων

του σωματείου σας, έτσι είμαι σε θέση να εισπράξω την ενέργεια που
διαποτίζει την κοινότητα. Και τώρα μπορώ να αντιληφθώ καλύτερα το πώς
μπορούν να πραγματοποιηθούν με επιτυχία τα συγκεκριμένα έργα. Απόψε,
καθώς είμαι ο μοναδικός εκπρόσωπος στην αίθουσα αυτή ενός
αποκλειστικά ή κατά βάση αμερικανικού ιδρύματος, σκέφτηκα να σας
δώσω μια γεύση για το πώς λειτουργεί το σύστημα της φιλανθρωπίας στις
Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια να σας δώσω μια εικόνα όσον αφορά
το πώς οι προτεραιότητες του προγράμματός μας ευθυγραμμίζονται με τις
προτεραιότητες του σωματείου.
»Αισθάνθηκα πραγματικά ευπρόσδεκτος από την πρώτη στιγμή και,
μάλιστα, σήμερα το απόγευμα ο κ. Γιώργος με πήγε να δω τον Μιστρά και
ένιωσα σαν να βρέθηκα πραγματικά μέσα στο βίντεο της εταιρείας
προώθησης και ανάπτυξης του τουρισμού Marketing Greece που
παρακολουθήσαμε νωρίτερα σήμερα, όπου έκοβε ένα πορτοκάλι από το
δέντρο και μου το πρόσφερε λέγοντάς μου: «Δοκίμασέ το! Γεύσου το!».
»Ζω, λοιπόν, αυτό το καταπληκτικό όνειρο και είμαι εδώ – ξέρετε, πολλοί
εκπρόσωποι του ιδρύματος θα ήθελαν να είναι στη θέση μου. Θα
προσπαθήσω να τους πάω δώρο ένα πορτοκάλι. Φέρνω χαιρετισμούς από
την Εκτελεστική Διευθύντρια Amy Freitag, καθώς και από το Διοικητικό Μας
Συμβούλιο.
»Το Ίδρυμα Kaplan είναι ένα οικογενειακό ίδρυμα που μετρά εβδομήντα
χρόνια ζωής με έδρα τη Νέα Υόρκη. Και το Διοικητικό μας Συμβούλιο
αποτελείται είτε από αδέλφια είτε από πρώτα ξαδέρφια. Είναι καθαρά
οικογενειακή υπόθεση. Και η πολιτιστική κληρονομιά είναι κάτι που τους
ενδιαφέρει. Έχουμε τρεις ευρείς προγραμματικούς τομείς. Ο ένας αφορά την
κοινωνική δικαιοσύνη, συνεπώς αυτή την εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες
ασχολούμαστε με θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Υπάρχουν
σημαντικά ερωτήματα στην Αμερική για το πώς μεταχειριζόμαστε τους
μετανάστες στη χώρα μας. Και επίσης υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα
σχετικά με το πώς μεταχειριζόμαστε τους ανθρώπους που είναι έγκλειστοι,
φυλακισμένοι. Και καταπιανόμαστε με αυτό το ζήτημα. Επίσης,
καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε να προστατεύσουμε το φυσικό
περιβάλλον σε μια εποχή κατά την οποία ο πλανήτης μας αλλάζει με ταχείς
ρυθμούς. Έχουμε, λοιπόν, ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην προστασία του
περιβάλλοντος, πρόγραμμα το οποίο επικεντρώνεται όλο και περισσότερο
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περαιτέρω, έχουμε ένα πρόγραμμα που σχετίζεται
με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, και αυτό είναι που με
φέρνει εδώ απόψε. Είναι χαρά μου που προΐσταμαι αυτού του
προγράμματος.
»Σε αντίθεση με τα όσα μόλις ακούσατε και με την ευρύτατη ανοικτή
πρόσκληση υποβολής προτάσεων που ένα ίδρυμα όπως το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος είναι σε θέση να προσφέρει, εμείς –και αυτό ισχύει όλο και
περισσότερο για πολλά αμερικανικά ιδρύματα– είμαστε κατά κάποιον

τρόπο σκοπίμως λίγο συνεσταλμένοι, λίγο κλειστοί και δεν προχωρούμε σε
ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Αντιθέτως, όπως ακούσατε να
περιγράφει ο κ. Μπένος, υπάρχει κάτι σαν δίκτυο που λειτουργεί προς την
αντίθετη κατεύθυνση, καθώς προσπαθούμε να βρούμε πολλά υποσχόμενα
έργα. Και στη μακρά, εβδομηκονταετή ιστορία του Ιδρύματος, η πολιτιστική
κληρονομιά αποτελεί παλαιόθεν προτεραιότητα, και μάλιστα όσον αφορά
τα θέατρα – παραδόξως, η διατήρηση των θεάτρων απηχεί κατά κάποιον
τρόπο το παρελθόν. Το Ίδρυμα J.M. Kaplan ήταν ένας από τους οργανισμούς
που συνεισέφεραν στην προστασία του Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη – το
οποίο, όπως ξέρετε, είναι από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς
της πόλης. Και θα έλεγα ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος των εβδομήντα
χρόνων μας, το μεγαλύτερο μέρος του πολιτιστικού έργου μας έλαβε χώρα
στη Νέα Υόρκη. Είναι μια μεγάλη πόλη, αλλά και πάλι είναι μικρή σε
σύγκριση με τον κόσμο. Και προς αυτή την κατεύθυνση, όπως ξέρετε, το
Ίδρυμα ήταν ένας από τους πρώτους εταίρους που συνέβαλαν στην ίδρυση
ενός νέου οργανισμού το 1980, της ΜΚΟ για την προστασία του Σέντραλ
Παρκ, ονόματι Central Park Conservancy. Και αυτό ήταν ένα μοντέλο για το
είδος της σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα το οποίο επιμένουμε να
συζητάμε και για το οποίο μιλάμε τις τελευταίες ημέρες.
»Στην επάνω φωτογραφία βλέπετε το Σέντραλ Παρκ. Αν πάμε πίσω στο
1970, ήταν ένα αχανές πάρκο ήδη από τότε και ο δήμος δεν είχε στη διάθεσή
του τους πόρους για την πλήρη διαχείριση ή φροντίδα του. Και στην
πραγματικότητα το κεντρικό λιβάδι, το μεγάλο λιβάδι του πάρκου, είχε
αρχίσει να μετατρέπεται σε έρημο. Ξέρετε, τα χωμάτινα μπαλώματα των
γηπέδων του μπέιζμπολ επεκτείνονταν σιγά σιγά και ολόκληρο το πάρκο
μετατρεπόταν σταδιακά σε κάτι που θύμιζε γιγάντια Εσωτερική Περιοχή
του μπέιζμπολ, το λεγόμενο και Διαμάντι. Και χάρη στο έργο του Central
Park Conservancy, το οποίο φρόντισε να βρει έναν νέο τρόπο για να κερδίσει
την άμεση συμμετοχή των πολιτών, τόσο στην προσπάθεια ανεύρεσης
δωρεών όσο και στην προσπάθεια ανεύρεσης εθελοντών, κατέστη δυνατό
να αποκατασταθεί αυτό το τεράστιο πάρκο και να γίνει διαχειρίσιμο για το
μέλλον. Στο πιο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή χοντρικά κατά τη διάρκεια της
τελευταίας δεκαετίας, το πρόγραμμα προστασίας της πολιτιστικής
κληρονομιάς του Ιδρύματος επικεντρώνεται όλο και περισσότερο σε έργα
εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Και επί του παρόντος αυτό που συμβαίνει είναι
ότι το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματός μας λαμβάνει πλέον χώρα εκτός
Αμερικής. Έτσι, υπό την ηγεσία του προκατόχου μου στο Ίδρυμα Ken
Lustbader, υποστηρίξαμε την προστασία αρκετών αρχαιολογικών χώρων,
συνήθως της κλασικής αρχαιότητας, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και
προϊστορικών χώρων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υποστηρίξαμε ακόμη
και την προστασία ιστορικών κτισμάτων. Και το έργο αυτό υλοποιήθηκε
βεβαίως και κατέστη εφικτό μόνο χάρη σε ένα ευρύ δίκτυο εταίρων, πολλοί
εκ των οποίων με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξίσου πολλοί με έδρα την
εκάστοτε περιφέρεια. Έτσι κινηθήκαμε, λοιπόν, αλλά θέλω επίσης να σας
δώσω κάποια αίσθηση ως προς το ποιες είναι οι προτεραιότητες του
προγράμματός μας τώρα, ποια είναι κάποια από τα πράγματα που
προσπαθούμε να υποστηρίξουμε, ούτως ώστε να έχετε μια καλύτερη εικόνα

ως προς αυτό, και στη συνέχεια να εξηγήσω πώς και γιατί είμαστε τόσο
ενθουσιασμένοι με το έργο του Διαζώματος.
»Μία από τις προτεραιότητες του προγράμματός μας επί του παρόντος είναι
να υποστηρίξουμε την πολιτιστική κληρονομιά που κινδυνεύει από ένοπλες
συγκρούσεις. Εδώ βλέπετε τη θέση Νιμρούντ στο Ιράκ, όχι μακριά από την
πόλη της Μοσούλης, έναν εκπληκτικό αρχαιολογικό χώρο, μια από τις
σπουδαίες αρχαίες πόλεις του κόσμου. Και εδώ βλέπετε πώς ήταν την άνοιξη
του 2014, περίπου ίδια εποχή με τώρα, όταν συγκεντρώνονταν για να
γιορτάσουν το Νορούζ. Μια υπέροχη ανοιξιάτικη γιορτή, μια όμορφη
ανοιξιάτικη μέρα, όχι και τόσο διαφορετική από τη σημερινή, όπου
οικογένειες και κόσμος πολύς συνέρρεαν για να απολαύσουν την τοποθεσία.
Λίγο αργότερα, όμως, το Ισλαμικό Κράτος κατέλαβε την περιοχή και
τοποθέτησε βόμβες σε βαρέλια γύρω από τα τείχη, τις οποίες και
πυροδότησε, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος από ό,τι υπήρχε εκεί. Τώρα
υποστηρίζουμε το έργο του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν προκειμένου να
αναγνωριστεί η θεμελιώδης αλήθεια ότι ακόμη και κατόπιν μιας περιόδου
τεράστιας καταστροφής, παρά την εικονοκλασία που εξαπλώθηκε σε όλο
τον κόσμο, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αξία σε ό,τι έχει απομείνει.
Υπάρχει ακόμη τεράστια ελπίδα για διατήρηση και προστασία. Αυτά τα
αλαβάστρινα αντικείμενα που βλέπετε εδώ στη φωτογραφία
καταχωρίζονται και μεταφέρονται επιτόπου για ασφαλή φύλαξη. Θέλω
επίσης να σας πω δυο λόγια για το έργο που γίνεται τον τελευταίο καιρό
στην Υεμένη, που, όπως ξέρετε, είναι ένα ακόμη μέρος όπου δυστυχώς κανείς
επί του παρόντος δεν μπορεί να απολαύσει μια ήρεμη ανοιξιάτικη ημέρα,
εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης.
»Αυτό είναι ένα περιφερειακό μουσείο της επαρχίας Ντάμαρ και το 2015
καταστράφηκε από αεροπορικό βομβαρδισμό. Το κτίριο ήταν μόλις ενός
έτους περίπου και όλες οι συλλογές του θεωρούνταν χαμένες.
»Κι όμως, οι άνθρωποι που εργάζονταν στο μουσείο ήξεραν ότι, αν
ξεκινούσαν την επόμενη κιόλας μέρα, υπήρχαν ακόμη πολλές ελπίδες να
ανακτηθεί μεγάλο μέρος απ’ ό,τι είχε περισωθεί. Αρκούσε να φτάσουν εκεί.
Και έτσι, τα τελευταία χρόνια υποστηρίζουμε μια ομάδα από το προσωπικό
του μουσείου μέσω του Συμβουλίου των Αμερικανικών Υπερπόντιων
Ερευνητικών Κέντρων μας προκειμένου να διεξαγάγει ουσιαστικά
αρχαιολογική ανασκαφή στα ερείπια του μουσείου τους και να ανακτήσει
ό,τι έχει απομείνει από τη συλλογή.
»Και πάλι, ενώ η τεράστια απόσταση κάνει την κατάσταση στην Υεμένη να
ακούγεται τόσο απελπιστική ώστε να μην μπορεί να γίνει τίποτα,
ανακαλύψαμε ότι ορισμένοι από τους εκεί συναδέλφους μας αδημονούν
πραγματικά να θέσουν σε εφαρμογή κάποια σχέδια.

»Λοιπόν, λέγεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του προγραμματισμού μας δεν
αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που κατά βάση ισχύει. Όμως, μια
συνεργασία
μας
με
την
Εθνική
Επιτροπή
του
Διεθνούς
Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων (ICOMOS) αφορά ακριβώς την
προσπάθειά μας να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα ως προς το ποια
τμήματα της πολιτιστικής κληρονομιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν
διατηρηθεί ή δεν έχουν προστατευτεί κατάλληλα ανά τα χρόνια. Και ενώ η
χώρα μας, όπως ξέρετε, είναι πολύ νέα σε σύγκριση με την Ελλάδα, παρ’ όλα
αυτά έχουμε ανθρώπινη παρουσία περίπου 14.000 ετών και πολλούς
πλούσιους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και πολλές άλλες θέσεις πέραν
αυτών. Και ένα τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς των ΗΠΑ που
πραγματικά φαίνεται παραμελημένο σύμφωνα με την ομάδα που εκπονεί
τις εκθέσεις είναι η ιστορία που σχετίζεται με το σύγχρονο κίνημα της χώρας
για τα πολιτικά δικαιώματα, το λεγόμενο civil rights movement, το οποίο δεν
είναι καθόλου παλιό, καθώς έλαβε χώρα στα χρόνια του 1950-1960, αλλά ο
αντίκτυπός του έχει ακόμη τρομαχτική απήχηση. Και για να το περιγράψω
λίγο καλύτερα, πρόκειται για την ιστορία των Αφροαμερικανών, οι οποίοι,
σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, θα έπρεπε να απολαμβάνουν περισσότερα
δικαιώματα στα μάτια του νόμου από ό, τι τους επιτρεπόταν στην
πραγματικότητα να ασκήσουν. Και ακολούθησε τεράστιος αγώνας κατά τη
διάρκεια... στην πραγματικότητα μεταξύ του τέλους του Εμφυλίου Πολέμου
το 1870 και της ψήφισης του Νόμου περί Δικαιωμάτων Ψήφου το 1965,
προκειμένου να γίνουν σεβαστά αυτά τα δικαιώματα εκ μέρους της
κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Πολλές κύριες τοποθεσίες εμπλέκονται σε
αυτό. Λειτούργησαν σαν εκκολαπτήρια που βοήθησαν να καταστεί δυνατή
η κοινωνική κίνηση. Κάποιες από αυτές είναι ιδιωτικές κατοικίες, κάποιες
άλλες είναι εκκλησίες. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί τα συγκεκριμένα
κτίρια να φαίνονται σε αυτή την οθόνη αρκετά μέτρια, και πράγματι είναι....
Ξέρετε, οι κοινότητες που τα έκτιζαν ήταν περιθωριοποιημένες, και μάλιστα
συστηματικά. Όμως οι χώροι αυτοί επί του παρόντος, καθώς και μια
κοινοπραξία χώρων που υποστηρίζουμε στην Αλαμπάμα, φιλοδοξούν να
περάσουν το μήνυμα στις επόμενες γενιές, να αναδείξουν τον ρόλο που
διαδραμάτισαν στην αλλαγή της κοινωνίας μας προς το καλύτερο. Και εδώ
βλέπετε κάποιες σκηνές από εκείνη την εποχή. Ξέρετε, πλέον τα περιθώρια
στενεύουν, μας μένει καμιά δεκαετία που θα έχουμε κοντά μας άτομα τα
οποία έζησαν τα γεγονότα και ήταν σε ηλικία ώστε να έχουν κάποιες
αναμνήσεις από πρώτο χέρι, και είναι πολύ πρόθυμα να μεταλαμπαδεύσουν
τις αναμνήσεις τους.
»Σε ευρύτερο επίπεδο φιλοδοξούν να αναδείξουν κάποιους από αυτούς τους
χώρους, συμπεριλαμβανομένων των ιερών, των εκκλησιών, των τόπων
λατρείας, ώστε κάποια στιγμή να κοιτάξουμε ενδοσκοπικά την κοινωνία μας
και να αναγνωρίσουμε ότι η αδικία εξακολουθεί να υφίσταται, ότι δεν
έχουμε ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις, ότι η ανισότητα συνιστά
επίμονη απειλή για μια ακριβοδίκαιη κοινωνία, ότι οι χώροι αυτοί μπορούν
να συνεχίσουν να είναι εκκολαπτήρια της ίδιας κοινωνικής αλλαγής που
κάποτε ενθάρρυναν. Όμως, το άλλο, το τρίτο στάδιο του προγράμματός μας
–παρότι, όπως ξέρετε, είχαμε κι εμείς απειλούμενη πολιτιστική κληρονομιά

και έχουμε αναλάβει δέσμευση για ορισμένες καίριες τοποθεσίες στις
Ηνωμένες Πολιτείες– σχετίζεται κατά κόρον με τη διατήρηση και την
προστασία χώρων της κλασικής αρχαιότητας: σε αυτό έχουμε αφιερώσει το
μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών μας και της δέσμευσή μας.
»Το θέατρο της Λάρισας, όπως ακούσατε νωρίτερα, ήταν το πρώτο έργο του
Διαζώματος το οποίο δεσμευτήκαμε να υποστηρίξουμε. Ξέρετε, είχα την
ευκαιρία –πραγματικό προνόμιο, θα έλεγα– να περάσω κάποιο χρόνο με
μέλη του σωματείου στη Λάρισα και να ακούσω κάποια πράγματα για την
εκπληκτική ιστορία του συγκεκριμένου χώρου, για το γεγονός ότι πάνω από
ίσως 40 χρόνια, μια ολόκληρη διαδοχή ατόμων, δήμων, διαφορετικών
κυβερνήσεων –δηλαδή ανθρώπων– δεν έπαψαν να ενδιαφέρονται για αυτόν
τον χώρο και να κάνουν επανειλημμένως την πολύ συνετή επιλογή να τον
προστατεύσουν για το μέλλον. Δεν ήταν μονόδρομος αυτό. Δεν ήταν
απαραίτητο να πάει τόσο καλά. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Και τώρα που
πλησιάζει η επιστροφή αυτού του εκπληκτικού πόρου στο κέντρο της τρίτης
μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας –πριν ακόμη ολοκληρωθούν τα έργα
συντήρησης και πριν ακόμη ανοίξει και πάλι για το κοινό–, βρέθηκα εκεί μια
από τις πιο ζεστές βραδιές του καλοκαιριού και στη μέση της νύχτας, πού
πάνε οι άνθρωποι που θέλουν να καθίσουν έξω και να απολαύσουν κάτι; Μια
κουβέντα με φίλους, ένα δροσιστικό ποτό, ένα αστείο; Μα φυσικά
συγκεντρώνονταν και συναντιόντουσαν δίπλα στο θέατρο. Ξέρετε, η
δύναμη ενός τόπου είναι κάτι το αξιοσημείωτο, και είμαστε πανευτυχείς που
υποστηρίζουμε το έργο του Διαζώματος, διότι υπάρχει μια κεντρική
δέσμευση για τη διοχέτευση της δύναμης του τόπου σε μια ευρύτερη σειρά
κοινωνικών αγαθών. Τώρα, το έργο μας και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε
την τάση να παρεμβαίνουμε ή η φύση των έργων που έχουμε την τάση να
υποστηρίζουμε, όλα αυτά είναι πολύ εστιασμένα στην τεχνική πλευρά των
πραγμάτων. Ξέρετε, έχουμε την τάση να νιώθουμε πιο άνετα όταν
υποστηρίζουμε, για παράδειγμα, ένα μέρος της τεχνικής μελέτης, με το
σκεπτικό ότι μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη μπορεί να υπάρξει ευρύτερη
υποστήριξη. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη Λάρισα, υπήρξε από το
ΕΣΠΑ.
»Και εδώ, στο ευρύτερο πλαίσιο της Σπάρτης, ήταν ιδιαίτερη τιμή για μας
όταν ακούσαμε ότι η δέσμευσή μας απέναντι στον χώρο σηματοδότησε την
πρώτη φορά που ένα ιδιωτικό ίδρυμα από άλλη χώρα μπόρεσε να κάνει μια
τέτοια δωρεά, να στηρίξει πραγματικά έργα συντήρησης, σε συνεργασία με
τους συναδέλφους μας στο ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Για εμάς, για το Διοικητικό μας Συμβούλιο, για την Amy, τη διευθύντριά μας,
αλλά και για μένα προσωπικά, δεν υπάρχει ισχυρότερη ένδειξη ότι το
πρωτοποριακό μοντέλο του Διαζώματος είναι πραγματικά αποτελεσματικό.
»Ενίοτε, όσο και αν έχουμε την τάση να επικεντρωνόμαστε στη συντήρηση
επιμέρους στοιχείων, στη λογική των ασυνήθιστων ή απρόβλεπτων
ευρημάτων –εδώ βλέπετε μια πρώιμη φωτογραφία του τάφου του «Γρύπα
Πολεμιστή» στην Πύλο–, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τη δέσμευση ότι
θα υποστηρίξουμε και τη συντήρηση ορισμένων αντικειμένων. Και είχαμε τη
χαρά να υποστηρίξουμε το εν εξελίξει έργο της ομάδας από το Πανεπιστήμιο
του Σινσινάτι, η οποία διενεργεί κάμποσες αναλύσεις της συλλογής με

φορητό ακτινογράφο, χρησιμοποιεί κάποια νέα όργανα και μοιράζεται αυτά
τα νέα όργανα με την ευρύτερη κοινότητα των ξένων σχολών στην Αθήνα,
με τη λογική ότι αυτού του είδους οι τεχνικές βοηθούν στην εξέλιξη του
επιστημονικού κλάδου. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι
υποστηρίζουμε επίσης ορισμένες από τις τεχνικές μελέτες και τα πρώτα
στάδια έργων που επιχειρούν τη συντήρηση ενός ολόκληρου χώρου, που
δηλαδή επιχειρούν να φέρουν σε πέρας ένα γενικό σχέδιο συντήρησης.
»Αυτός είναι ο αρχαιολογικός χώρος Στόβοι, και πάλι θα ήθελα να
ευχαριστήσω το Σωματείο Διάζωμα που τίμησε με την πρόσκλησή του τη
συνάδελφό μας Δρ Angela Pencheva του Ταμείου Βαλκανικής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, το οποίο εκπονεί το έργο στους Στόβους. Και βλέπουμε ότι ο
οργανισμός τους στη Βουλγαρία με έδρα τη Σόφια υιοθετεί ένα παρόμοιο
μοντέλο, το οποίο αντανακλά πολλά παρόμοια οράματα με αυτά που
ενστερνίζεστε και εσείς. Και, τέλος, παρότι και πάλι οι περισσότερες από τις
δεσμεύσεις μας αφορούν πιο χειροπιαστά και συμβατικά έργα συντήρησης,
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βλέπουμε την αξία και δεν θα προσπαθήσουμε να
συνεισφέρουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη, καθώς γνωρίζουμε ότι
τέτοιου είδους έργα και τέτοιου είδους υψηλή επαγγελματική
εμπειρογνωμοσύνη δεν είναι δυνατόν να έχουν μέλλον όταν δεν δοθούν
ευκαιρίες στις νεότερες γενιές, ώστε να παρακολουθήσουν από κοντά, να
εκτεθούν σε ευκαιρίες και να διδαχτούν από τους δασκάλους της τέχνης της
συντήρησης τον βέλτιστο τρόπο προσέγγισης. Τέλος, βλέπετε μια
φωτογραφία που νομίζω ότι τη μοιράστηκε μαζί μου πριν από περίπου δύο
χρόνια ο Ευδόκιμος. Δείχνει μια άλλη συγκέντρωση πολύ παρόμοια με αυτήν
εδώ, και παρά τη μεγάλη απόσταση που μας χωρίζει, από μια μεγάλη πόλη
όπως η Νέα Υόρκη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ακούσαμε το μήνυμά
σας και είναι πολύ ισχυρό.
»Ελπίζουμε βεβαίως ότι εσείς εδώ στο Σωματείο θα συνεχίσετε να το
διαδίδετε ευρέως, καθότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύς κόσμος που
ενδιαφέρεται. Ξέρετε, οι πέτρες δεν έχουν οι ίδιες λαλιά. Ξέρετε, το πιο
σημαντικότερο σε αυτή τη φωτογραφία είναι φυσικά το γεγονός ότι δείχνει
την ύπαρξη μιας κοινότητας που είναι πρόθυμη να συνευρεθεί για να μιλήσει
για τη δύναμη αυτών των τόπων. Και πιστεύουμε πραγματικά ότι, πέρα από
αυτό, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι να στρέψουμε το βλέμμα
στο μέλλον και να δούμε ότι για τη διαρκή επιτυχία του Διαζώματος κατά
την επόμενη δεκαετία ή τις επόμενες δεκαετίες, αυτό που απαιτείται στην
πραγματικότητα είναι να βρεθούν τρόποι να διατηρηθεί αυτή η ενέργεια
στο εσωτερικό των χώρων αυτών. Έτσι ώστε, μετά το τέλος της συνέλευσής
μας ή μετά την ολοκλήρωση του έργου συντήρησης, να φροντίσουμε ώστε
οι πόροι αυτοί να χρησιμοποιούνται με όσον το δυνατόν πιο τετριμμένους
τρόπους, σε όλες τις συνήθεις πτυχές της ζωής, και όχι μόνο στις εξαιρετικές
περιστάσεις παρουσιάσεων ή συνδιασκέψεων.
»Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και
ανυπομονώ να μιλήσω με περισσότερους από εσάς αργότερα απόψε».

ΣΕΛ. 111
Ακολούθησε στη συνέχεια η επικοινωνία με τον κ. Γιώργο Συρίμη, διευθυντή
του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Γέιλ στις Η.Π.Α..
Σύνδεση μέσω skype:
Γιώργος Συρίμης:
«Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Γιώργος Συρίμης. Είμαι διευθυντής του
Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Γέιλ. Είμαστε εδώ
τα τελευταία 18 χρόνια, χάρη στη γενναιόδωρη υποστήριξη του Ιδρύματος
Νιάρχος. Είμαστε εδώ και διδάσκουμε τη γλώσσα, παραδίδουμε μαθήματα
ιστορίας, πολιτικής επιστήμης και πολιτισμού και εκπροσωπούμε την
Ελλάδα στην πανεπιστημιούπολη του Γέιλ. Αισθάνομαι πολύ περήφανος για
το συγκεκριμένο έργο, το οποίο οραματίστηκαν και έφεραν σε πέρας η
Δάφνη και οι συμφοιτητές της. Θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για
αποκλειστικά φοιτητική πρωτοβουλία. Δεν είναι μια ανάθεση του
προγράμματος στους φοιτητές, αλλά κάτι που μας πρότειναν οι ίδιοι. Όχι
μόνο μας το πρότειναν, αλλά το έχουν ολοκληρώσει και τώρα σχεδιάζουν το
δεύτερο βήμα, τη συνέχειά του φέτος το καλοκαίρι και ελπίζουμε, με την
υποστήριξη όλων, σε μια πιο μόνιμη παρουσία αυτού του προγράμματος στη
Σπάρτη.
»Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το Διάζωμα, διότι γνωρίζω πόσο
καθοριστικός ήταν ο ρόλος σας στην υλοποίηση αυτού του έργου. Η Δάφνη
αναφέρεται συχνά στην υποστήριξη που λαμβάνει από την αρχή κιόλας των
σχεδίων της. Είναι περιττό να τονίσω πόσο σημαντικές είναι αυτές οι
πρωτοβουλίες και για τη Σπάρτη και για την πανεπιστημιούπολη του Γέιλ.
Στην προσπάθειά μας είτε ως εκπρόσωποι του ελληνικού πολιτισμού είτε ως
ακαδημαϊκοί να προωθήσουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, θεωρώ θεμελιώδες το
να αναδεικνύεται η δημιουργικότητα των φοιτητών. Ο τρόπος με τον οποίο
μπορούν να εξερευνήσουν τον πολιτιστικό πλούτο της Ελλάδας οφείλει να
τον φέρνει πιο κοντά μας εδώ στις ΗΠΑ αλλά και να φέρνει τις ΗΠΑ πιο
κοντά στη Σπάρτη. Γνωρίζω ότι η πρωτοβουλία δεν έχει λάβει την προσοχή
που της αξίζει. Τα πλούτη της Σπάρτης έχουν επισκιαστεί, άδικα ίσως, από
άλλες πιο θεαματικές τοποθεσίες στην Ελλάδα, αλλά η σημασία τους είναι
ανυπολόγιστη και είμαι ευτυχής που οι φοιτητές το αναγνωρίζουν.
»Εμείς στο Γέιλ, παρόλο που παρακολουθούμε από το περιθώριο τη
δημιουργία αυτού του προγράμματος, το στηρίζουμε ανεπιφύλακτα. Η
Δάφνη θα αποφοιτήσει φέτος και θα συνεχίσει με τις μεταπτυχιακές
σπουδές της και θέλω να τη συγχαρώ για τη λαμπρή σταδιοδρομία της ως
τώρα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη σοβαρότητα της αποστολής της.
Επίσης δεσμευόμαστε να τη στηρίξουμε και να υιοθετήσουμε αυτό το
πρόγραμμα ως μέρος των δραστηριοτήτων του Γέιλ, με οποιονδήποτε
τρόπο θα μπορούσαμε να φανούμε χρήσιμοι. Μπορούμε να παράσχουμε
διοικητική βοήθεια· μπορούμε να παράσχουμε οικονομική ασφάλεια για
τους δωρητές, όπως κάνουμε παρέχοντας την υποστήριξή μας στις εκθέσεις
μας στα ιδρύματά μας. Μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι με κάθε δυνατό και
απαραίτητο τρόπο. Και η αποστολή μας εδώ είναι να προωθήσουμε αυτό το
πρόγραμμα μακροπρόθεσμα, ίσως αρχικά μέσω πιλοτικών προγραμμάτων,

αλλά ακολούθως και σε τελική ανάλυση ως μόνιμο χαρακτηριστικό της
εκπαιδευτικής και οικονομικής τουριστικής ανάπτυξης της Σπάρτης.
»Θα θέλαμε επίσης να παραμείνουμε αφοσιωμένοι σε περαιτέρω
συνεργασίες του Πανεπιστημίου και της Σπάρτης. Και πριν ολοκληρώσω την
ομιλία μου ενώπιόν σας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, το Διάζωμα,
τις τοπικές αρχές της Σπάρτης, το Μουσείο και φυσικά τους φοιτητές,
ιδιαιτέρως τη Δάφνη, που αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος και έκαναν
την προσπάθεια να καρποφορήσει. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή άνοιξη,
γιατί εδώ στο Νιου Χέιβεν τώρα τελειώνει ο χειμώνας. Καλή άνοιξη λοιπόν.
Καλό Πάσχα και καλό καλοκαίρι και τα συγχαρητήριά μου σε όλους. Καλό
σας απόγευμα».

