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ΠΡΟΣ: το ∆ήµο ∆ωδώνης  
 
ΘΕΜΑ: Σκέψεις για τον τρόπο εκτέλεσης των αναστηλωτικών εργασιών στο 

Αρχαίο Θέατρο της ∆ωδώνης. 
 
 

Μετά από σχετική πρόσκληση του ∆ήµου ∆ωδώνης οµάδα µελών του ∆.Σ της 
ΕΤΕΠΑΜ επισκέφτηκε το χώρο του θεάτρου της ∆ωδώνης, όπου συµβουλεύτηκε τη 
µελέτη αποκατάστασης και ξεναγήθηκε από την υπεύθυνη αρχαιολόγο της οµάδας 
στο εκτελούµενο έργο.  

Το θέατρο της ∆ωδώνης είναι ένα από τα καλύτερα διατηρούµενα αρχαία 
θέατρα στη χώρα, παρότι η σηµερινή εικόνα του είναι αυτή που διαµορφώθηκε µε 
την αναστήλωση της δεκαετίας του ’80.  

Η έκταση διατήρησης των αρχαίων µονολιθικών εδράνων είναι εντυπωσιακή 
ενώ το πρόβληµα εντοπίζεται στην αποσάθρωση της κατώτερης ζώνης του 
πετρώµατος. Η ιδιοµορφία του πετρώµατος βρίσκεται στην ανοµοιογενή του 
σύσταση που στην ανώτερη ζώνη πάχους 30cm είναι ανθεκτικό και διατηρείται 
ακέραιο, ενώ η κατώτερη, στην πλειοψηφία των εδράνων έχει διαλυθεί. Ως 
αποτέλεσµα αυτής της καταστροφής στην αποκατάσταση του ’80 η ζώνη αυτή 
αντικαταστάθηκε από µια εν ξηρώ προσθήκη λίθινων υποστηριγµάτων (µόλια). 

Στην αναστήλωση της παρούσας φάσης επιχειρείται η αποκατάσταση των 
µονολιθικών εδράνων µε τη συµπλήρωση της ελλείπουσας µάζας στην 
αποσαθρωµένη ζώνη µε τεχνητό λίθο βασιζόµενο στο τσιµέντο τύπου ∆ανίας (λευκό) 
και πρόσµικτα ώστε να πλησιάζει χρωµατικά τον τόνο των αρχαίων εδράνων. Τα νέα 
υλικά αποκατάστασης έχουν ελεγχθεί (βάσει των µελετών) σε σχέση µε τα µηχανικά 
και φυσικά χαρακτηριστικά τους ενώ έχουν εκτεθεί και σε κύκλους ανθεκτικότητας. 
Η διαδικασία αποκατάστασης περιλαµβάνει την αποµάκρυνση κάθε ανεξάρτητου 
εδράνου, αποµάκρυνση των σαθρών και στερέωση των υπολοίπων συµπλήρωση µε 
νέο υλικό βάσει της µελέτης, επανατοποθέτηση και επί τόπου επεξεργασία της 
επιφάνειας µε χονδρολάξευση και τονισµό του αρµού µεταξύ αρχαίου και νέου 
τµήµατος. 

Στις χαµένες περιοχές των ακραίων τοίχων των παρόδων, η επέµβαση γίνεται µε 
την εξ’ ολοκλήρου  ανακατασκευή των χαµένων δόµων µε ασβεστόλιθο από 
γειτονική περιοχή, ανάλογο µε αυτόν που χρησιµοποιήθηκε στην αρχαία κατασκευή, 
και επιφανειακή χονδρολάξευση όπως στη συµπλήρωση των εδράνων. Τα νέα 
τµήµατα δεν εναρµονίζονται σήµερα χρωµατικά µε τα αρχαία αλλά η εµπειρία από 
προγενέστερες αναστηλώσεις µε το ίδιο υλικό στη δεκαετία του ΄80 ήταν θετική, 
καθώς ο νέος λίθος αποκτά σύντοµα πάτινα συγγενική µε τους αρχαίους δόµους.  

Η τεχνική επέµβασης ακολουθεί τη δόκιµη διαδικασία που εφαρµόζεται σε 
ανάλογα έργα και το υλικό, χωρίς να είναι το πλέον ενδεδειγµένο, έχει προκύψει από 
σειρά αναλύσεων και δοκιµών, που υπόσχονται καλή συµπεριφορά στο χρόνο. Το 
τελικό όµως αισθητικό αποτέλεσµα στην περιοχή που ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 



αποκατάστασης µε τον τεχνητό λίθο, δεν είναι αρκετά επιτυχές καθώς το 
διατηρηµένο αρχαίο υλικό εµφανίζεται ως µειονότητα περιτριγυρισµένο από το νέο 
υλικό που προσπαθεί να αποκαταστήσει την απόλυτη γεωµετρική µορφή κάθε 
εδράνου συµπληρώνοντας κάθε περιοχή απώλειας. Ενδεχόµενα στο τµήµα που 
αποκαταστάθηκε να παρατηρούνται µεγαλύτερες καταστροφές από το υπόλοιπο 
θέατρο. Σε οποιαδήποτε όµως περίπτωση η εφαρµογή των σχεδιαζόµενων 
αποκαταστάσεων στο σύνολο του κοίλου, θα έχει ως συνέπεια τον έντονο 
τραυµατισµό της εικόνας αυθεντικότητας που αναδίδει σήµερα ο αρχαιολογικός 
χώρος. 

Πιστεύουµε ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί η αναγκαιότητα επέµβασης στο 
σύνολο της έκτασης του θεάτρου µε την παρούσα µέθοδο και κύρια η επιχειρούµενη 
απόλυτη αποκατάσταση κάθε εδράνου. Αυτή η “υπεραποκατάσταση” οδηγεί τελικά 
σε ένα ψυχρό και εν πολλοίς φαλκιδευµένο µνηµείο. Οι επεµβάσεις είναι σκόπιµο να 
περιοριστούν στην αναγκαία στερέωση και αποκατάσταση µόνο των σοβαρών 
απωλειών ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργική επάρκεια του θεάτρου, χωρίς 
αποκατάσταση του συνόλου των µονολιθικών εδράνων και βέβαια χωρίς την 
προσπάθεια επαναφοράς της άψογης γεωµετρίας τους. Τα ερείπια δικαιούνται να 
εµφανίζουν απώλειες, έτσι δικαιώνεται άλλωστε και η ιστορία τους. 
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