
Ο ι σεισμοί και τα 
ακραία γενικώς 
φυσικά φαινό-

μενα, οι «βάρβαροι» ει-
σβολές και οι συνεχείς 
κάθοδοι δεν προκαλούν 
την κατάρρευση των αυ-
τοκρατοριών, των κρατών 
και των αστικών τους κέ-
ντρων, αποτελούν απλώς 
μοιραία επακόλουθα μιας 
προηγηθείσας οικονομι-
κής κατάρρευσης των σύν-
θετων κοινωνιών. Οι «βάρβαροι» εισβολείς 
αποτρέπονται και οι φυσικές καταστροφές 
οδηγούν στην επισκευή ή την οικοδόμηση 
ισχυρότερων και λαμπρότερων κατά κανόνα 
κτισμάτων, όταν οι αυτοκρατορίες, τα κράτη, 
τα αστικά κέντρα, τα ανακτορικά συγκροτή-
ματα είναι ακόμη ισχυρά, όπως συνέβη για 
παράδειγμα με τα νέα ανάκτορα της Κνωσού 
που αντικατέστησαν τα «σεισμόπληκτα» πα-
λαιά ή ακόμα με τη μετασεισμική Καλαμάτα 
που εμφανίζεται σήμερα με ανανεωμένη την 
εικόνα της. Η Ιαπωνία δεν κατέρρευσε λόγω 
του αρχαίου μετασεισμικού τσουνάμι που την 
έπληξε μετά την έκρηξη του Κρακατάου ούτε 
εξαιτίας του πρόσφατου τρομακτικού τσουνάμι 
που προκάλεσε και την καταστροφή πυρηνικών 
σταθμών. Η απέραντη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 
είχε επενδύσει και δαπανήσει υπέρογκα ποσά 
στους συνεχείς πολέμους με τους «βαρβάρους» 
του Βορρά και τους Πάρθους της Ανατολής, 
κατέρρευσε οικονομικά στα τέλη του 4ου αιώνα, 
πριν καταρρεύσει στρατιωτικά και πολιτικά και 
εγκαταλείψει στην τύχη τους τις επαρχίες της, 
συμπεριλαμβανομένης της Αχαΐας, δηλαδή της 
Πελοποννήσου, όπου και η αρχαία Μεσσήνη.

Ο απέραντος ερειπιώνας που ερχόταν σταδια-
κά στο φως στην αρχαία Μεσσήνη κατά τη διάρ-
κεια των ανασκαφών, πριν καταφέρουμε με την 
ουσιαστική συμβολή αρχιτεκτόνων μηχανικών 
και άλλων συνεργατών μας να προχωρήσουμε 
σε εργασίες αναστήλωσης και ανάδειξης του 
μνημειακού συνόλου του δημόσιου χώρου της 
πόλης, ήταν αποτέλεσμα πρωτίστως εγκατά-
λειψης και ερήμωσής της από τους εύπορους 
κατοίκους λόγω της γενικευμένης οικονομικής 
κρίσης και της αδυναμίας επισκευής των τραυ-
ματισμένων σοβαρά οικοδομημάτων από τον 
ισχυρότατο μαρτυρημένο και μελετημένο σει-
σμό του έτους 365 μ.Χ. Σε συνέχεια, όσα αρχαία 
οικοδομήματα στέκονταν ακόμη όρθια χωρίς 
χρήση έπεσαν θύματα αυτή τη φορά της δράσης 
ανθρώπων μεταλλοκυνηγών στη διάρκεια των 
αιώνων του σκοτεινού χριστιανικού λεγόμενου 
Μεσαίωνα. Αυτοί κατεδάφιζαν συστηματικά τα 

οικοδομήματα και αφαιρούσαν σταδιακά τους 
ατσάλινους συνδέσμους με το χυτό μολύβι που 
έδεναν μεταξύ τους τα αρχιτεκτονικά μέλη των 
οικοδομημάτων, με στόχο να κατασκευάσουν 
μεταλλικά εργαλεία για άροση και υλοτομία, όχι 
όπλα. Οι ενδεείς αυτοί ελάχιστοι κάτοικοι που 
εξακολουθούσαν να ζουν ανάμεσα στα κενά 
κελύφη των δημόσιων κτισμάτων της έρημης 
μεσσηνιακής πρωτεύουσας δεν αποδομούσαν 
μόνο τα αρχαία οικοδομήματα για την αρπαγή 
των μετάλλων, κατακερμάτιζαν και μαρμάρινα 
αγάλματα για να τα μετατρέψουν σε ασβέστη, 
ύλη αναγκαία για την οικοδόμηση των ταπεινών 
σπιτιών τους. Δεν κατέστρεφαν τα λατρευτικά 
παγανιστικά είδωλα του δωδεκάθεου απλώς 
από θρησκευτικό φανατισμό. Οι εμπορικοί 
δρόμοι είχαν κλείσει, νόμισμα δεν κυκλοφορού-
σε, η οικονομία είχε στραφεί σε πρωτόγονες 
μορφές ανταλλαγής προϊόντων. Οι πάμφτωχοι 
ολιγάριθμοι κάτοικοι της έρημης Μεσσήνης 
(εθνικοί, εκχριστιανισμένοι και σλαβογενείς 
νομάδες του Βορρά) έδωσαν απλώς μετά τους 
σεισμούς και τις πλημμύρες τη χαριστική βολή 
στη μεγάλη έρημη αρχαία πολιτεία ύστερα από 
την οικονομική κατάρρευση της αυτοκρατο-
ρίας και τη φυγή των εύπορων αστών προς 
ασφαλέστερα μέρη. 

Α πόλυτα χαρακτηριστική της κατάστασης 
είναι η εικόνα ενός τεράστιου λιθοσω-
ρού από 1.400 λίθινα αρχιτεκτονικά 

μέλη, που ήλθε στο φως στο νότιο πέρας του 
σταδίου της αρχαίας Μεσσήνης κατά τη διάρ-
κεια των ανασκαφών μας (εικ. 1). Ο λιθοσωρός 
αυτός έπειτα από μακροχρόνιες προσπάθειες 
αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων μηχανικών και ερ-
γατοτεχνιτών ανασυγκροτήθηκε και ξαναβρήκε 
τη χαμένη ανά τους αιώνες αρχική μορφή του, 
αυτήν ενός εντυπωσιακού τετρακιόνιου ναό-
σχημου ταφικού μνημείου δωρικού ρυθμού (εικ. 
2), του Μαυσωλείου της πανίσχυρης οικονομικά 
και πολιτικά μεσσηνιακής οικογένειας των Σαι-
θιδών, η οποία μεγαλούργησε κατά την περίοδο 
της ρωμαιοκρατίας, από τα χρόνια του Νέρωνα 

ως εκείνα του φιλόσοφου 
αυτοκράτορα Μάρκου Αυ-
ρήλιου. Από όλα τα 1.400 
διάσπαρτα αρχιτεκτονι-
κά μέλη του διαλυμένου 
μνημείου που φέραμε στο 
φως με ανασκαφή είχαν 
αφαιρεθεί συστηματικά 
τα σιδερένια στοιχεία κα-
τακόρυφης και οριζόντι-
ας σύνδεσης καθώς και 
οι μολυβδοχοήσεις, ήταν 
μάλιστα εμφανέστατες οι 

βαθιές καλεμιές των μεταλλοκυνηγών γύρω από 
τις τυφλές οπές γόμφωσης και τις εντορμίες, 
προκειμένου να αφαιρέσουν τα μέταλλα. 

Οι υποτιθέμενοι «βάρβαροι» εισβολείς δεν 
είχαν άπλετο χρόνο ούτε διάθεση, νομίζω, να 
ασχοληθούν συστηματικά με την αφαίρεση 
των μετάλλων από τα αρχαία μνημεία, επι-
δίδονταν βιαστικά σε πλιάτσικο, σε αρπαγή 
πολύτιμων κατά κανόνα μεταλλικών σκευών 
από χρυσάφι και ασήμι, που φυλάγονταν σε 
ιερά και θησαυροφυλάκια. Οι σεισμοί φυσικά 
δεν ενδιαφέρονται για μέταλλα. Αλλωστε η 
συνδεσμολογία των αρχαίων οικοδομημάτων 
ήταν κατά κανόνα άριστα υπολογισμένη ώστε 
να αποτρέπεται κατά το δυνατό η κατάρρευσή 
τους από σεισμικές δονήσεις που στην Ελλάδα 
δεν ήταν ούτε είναι σπάνιες. Οπως υπογραμ-
μίσαμε άλλωστε, σε περιόδους οικονομικής 
ευμάρειας και λειτουργίας των θεσμών της 
πόλης, οι πληγές των σεισμών επουλώνονταν 
με προσφορές (χορηγίες, δωρεές, έρανοι) εύ-
πορων πολιτών που τιμώνται από την πόλη ως 
ευεργέτες και έχουν μεταξύ άλλων το προνόμιο 
να κατασκευάζουν τα πολυετή εντυπωσιακά 
ταφικά μνημεία των οικογενειών τους, τα μαυ-
σωλεία τους, εντός των τειχών, ιδιαίτερα δίπλα 
στο πολυσύχναστο Γυμνάσιο.

Σ ε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως 
αυτή που βιώσαμε προ ολίγων ετών και 
εξακολουθεί, εν μέρει τουλάχιστον, να 

μας ταλανίζει λόγω της παρατεταμένης παν-
δημίας στη χώρα μας, τα μέταλλα, κάθε είδους 
και μορφής αντικείμενα, ακόμη και μετάλλινα 
έργα τέχνης, λόγω της σχετικής ανταλλακτικής 
τους αξίας γίνονται αντικείμενα κλοπής ή και 
αρπαγής από μπλε κάδους από σύγχρονους 
μεταλλοκυνηγούς, προκειμένου να ανταλλα-
χθούν αντί ολίγων ευρώ σε «μυστικά» άντρα 
κλεπταποδόχων, οι οποίοι τα ανακυκλώνουν 
με πολλαπλά οφέλη.

Ο Πέτρος Θέμελης είναι ομότιμος καθηγητής Κλασικής 
Αρχαιολογίας
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Η ΧαριτωμένΗ, ένα κακομαθημένο 
πλουσιοκόριτσο, ζητάει απ’ τον μπαμπά 
της να της αγοράσει τα Χριστούγεννα. Το 
Πνεύμα των Χριστουγέννων και ο πιστός 
του βοηθός, ο Καλούλης, θέλουν να σώ-
σουν τα Χριστούγεννα στη διαδραστική 
παράσταση «Χριστουγεννιάτικοι μπελά-
δες» (φωτογραφία) που γράφει ο Αντώνης 
Ζιώγας και σκηνοθετεί με την Κοραλία 
Τσόγκα. Από την Κυριακή στο θέατρο 

Πρόβα (Αχαρνών και Ηπείρου 39) στις 
11.30 και τις 16.00. 
Παραμονή Χριστουγέννων, το σπίτι στολι-
σμένο, το τζάκι αναμμένο, δίπλα ξαπλωμένη 
η Ελλη, η γατούλα της κυρα-Μαρίας που 
λατρεύει αυτήν την εποχή του χρόνου και 
τις γιορτές. Ο απρόσκλητος επισκέπτης που 
μπήκε από το ξεχασμένο ανοιχτό παράθυρο 
μήπως όμως τη βάλει σε περιπέτειες; Οι 
απαντήσεις βρίσκονται στην παιδική πα-

ράσταση «Καλικατζαρομπελάδες» που παί-
ζεται κάθε Σαββατοκύριακο στις 12.00 στο 
θέατρο Eliart (Κωνσταντινουπόλεως 127) σε 
κείμενο και σκηνοθεσία Βαλεντίνο Βαλάση. 
Είσοδος 8 ευρώ. 
Στο χιονισμένο Αγρίνιο παραμονές Χρι-
στουγέννων θα μας μεταφέρει το Μαγικό 
Τετράδιο – η σειρά παραμυθοαφηγήσεων 
που διοργανώνει διαδικτυακά η Ελληνοαμε-
ρικανική Ενωση σε επιμέλεια Ελένης Δαφνή 

– την Κυριακή στις 10.30. Εκεί η προετοιμα-
σία για το εορταστικό τραπέζι ανατρέπεται 
από δυο ερωτευμένα αρνιά που αποφασί-
ζουν να κλεφτούν! Για να παρακολουθήσετε 
τις περιπέτειές τους – δωρεάν – θα χρειαστεί 
ηλεκτρονική προεγγραφή σας και χαρτόνια 
και μαρκαδόρους για να φτιάξετε τις δικές 
σας χριστουγεννιάτικες κάρτες. https://
www.hau.gr/

Θέατρο και δραστηριότητες με τα παιδιά για το Σαββατοκύριακο
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Οι μελωδικές φόρμες σε ανατολίτικους 
δρόμους, η μεγάλη μελωδική έκταση, οι 
συνεχείς εναλλαγές του μέτρου και της 
χρονικής αγωγής είναι σημεία που χρει-
άζονται προσοχή. Σε συνδυασμό με τους 
εξαιρετικούς και συγκινητικούς στίχους 
του ποιητή Μιχάλη Γκανά δημιουργείται 
ένα αριστούργημα της ελληνικής μου-
σικής. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή 
για μένα που ο Ανδρέας Κατσιγιάννης 
και η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βό-
λου εμπιστεύτηκαν στο πρόσωπό μου 
τη φωνητική ερμηνεία αυτού του πολύ 
σημαντικού έργου.

Τι πιστεύετε ότι προσφέρει η νέα 
εκτέλεση και ενορχήστρωση του έρ-
γου από τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και 
την Εστουδιαντίνα;

Η νέα ματιά του Ανδρέα Κατσιγιάννη 
και της Εστουδιαντίνας στο «Ασίκικο 
Πουλάκη» γίνεται με απεριόριστο σε-
βασμό στο πρωτότυπο υλικό. Σε ό,τι 
αφορά την ενορχήστρωση, αλλάζουν 
κάποια πράγματα, αφού σε αυτή την 
περίπτωση χρησιμοποιούνται εξ ολο-
κλήρου φυσικά όργανα, ενώ στην περί-
πτωση του δίσκου η ενορχήστρωση του 
Γιάννη Σπάθα περιέχει αρκετό ηλεκτρικό 
στοιχείο. Η άλλη μεγάλη διαφορά είναι 
πως θα ακούσουμε σε σημεία του έργου 
να παρεμβάλλονται μελωδίες από πα-
ραδοσιακούς σκοπούς και τραγούδια, 
πολύ αρμονικά συνταιριασμένες με τις 
πρωτότυπες μελωδίες του Θεοδωράκη. 
Ολα αυτά τα θεωρώ πολύ σημαντικά 
και λόγο για να γίνει μια διαφορετική 
εκτέλεση ή διασκευή, αν θέλετε, ενός 
έργου που, αξίζει να σημειωθεί, γίνεται 
με την άδεια του συνθέτη.

INFO
«Ασίκικο Πουλάκη», 4/12 (20.30),  
5/12 (19.30). Εναλλακτική Σκηνή 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Προπώληση 
(15, 20 ευρώ): ταμεία ΕΛΣ,  
213-0885.700, ticketservices.gr

Του Πέτρου ΘέΜέλη

Εικ.1, 2. Από τον λιθοσωρό στο Μαυσωλείο

Μαιρη αΔαΜοΠουλου

Μια άλλη ανάγνωση στο 
«πλιάτσικο» των αρχαιοτήτων
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