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Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΔΩΝΗ

Οι εργασίες εξελίσσονται, όχι απόλυτα ικανοποιητικά αλλά δεδομένων των δυσκολιών της
γραφειοκρατίας, σε καλό βαθμό, οι θεατές χαίρονται παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο... και
είναι όλοι ευχαριστημένοι... Ή σχεδόν όλοι...

Ένα διακριτικό προβληματισμό όπως άλλωστε συνηθίζει, με τους χαμηλούς τόνους που
πάντα κρατά ως στάση ζωής, ο προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων κ.
Κωνσταντίνος Σουέρεφ, τον εξέφρασε για την ίσως υπερβολική χρήση του θεάτρου, σε
δηλώσεις του στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και λογοδοσίας της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, η οποία επιβλέπει το πραγματικά τιτάνιο έργο της διάσωσης του
αρχαίου θεάτρου.

Το πρωί της Παρασκευής, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης είχαν την ευκαιρία να πάρουν πλάνα
και εικόνες από το εν εξελίξει έργο, της νέας φάσης αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου
της Δωδώνης και μνημείων του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης, όπως η Δυτική Στοά.
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Το έργο εξελίσσεται με το προσωπικό που ήδη εργάζεται στον αρχαιολογικό χώρο, και
αποτελεί ένα εργοτάξιο βιωματικό όπως τόνισε στις δηλώσεις του ο προϊστάμενος της
Εφορείας, Κωνσταντίνος Σουέρεφ καθώς οι επισκέπτες και οι θεατές που παρακολουθούν
και αυτό το καλοκαίρι, τις μουσικές και τις θεατρικές παραστάσεις στον αρχαιολογικό
χώρο, έχουν τη ευκαιρία να δουν από κοντά τις εν εξελίξει, αναστηλωτικές εργασίες. H
δουλειά μάλιστα, έλαβε υπόψη και την χρήση του θεάτρου για τις ανάγκες των
παραστάσεων. «Το εργοτάξιο είναι βιωματικό και κάθε επισκέπτης είτε ως θεατής
παράστασης, μπορεί να κατανοήσει ότι βρίσκεται εντός εργοταξίου. Να κατανοήσει την
αλληλουχία των προβλημάτων όλης της προσπάθειας...» όπως είπε.

Οι προβληματισμοί της υπηρεσίας προκύπτουν από την ανάγκη να πάρει ορισμένα μέτρα
ανάμεσα στα οποία είναι και οι δυσκολίες που θα μπορούσαν να νοιώσουν οι επισκέπτες αν
είχαμε ας πούμε, ένα γερανό στο μέσο της ορχήστρας που θα απαγόρευε οποιαδήποτε
πρόσβαση. «Σημασία δεν έχει η γρήγορη ή εύκολη ποσότητα αλλά το αποτέλεσμα»
σημείωσε ο κ. Σουέρεφ κι αυτό είναι η βασική αρχή όλων των αρχαιολογικών έργων...

Οι εργασίες

Αρχαιολόγος, συντηρητής και μηχανικός μίλησαν για την πορεία των εργασιών πέρα από
τον προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων, μιλώντας για τις συγκεκριμένες εργασίες
αλλά και τις τεχνικές που ακολουθήθηκαν όπως τα βαρούλκα, αντί της γερανογέφυρας που
δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα, εργαλεία δηλαδή που χρησιμοποιήσουν και οι αρχαίοι
τεχνικοί για την κατασκευή του θεάτρου.

Το νέο έργο ΕΣΠΑ της συντήρησης και αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου και των άλλων
μνημείων αφορά τις κερκίδες του κάτω διαζώματος και το δεύτερο διάζωμα στα τμήματα
των μεσαίων κερκίδων, περιλαμβάνει τη συντήρηση του πίσω τοίχου της Δυτικής Στοάς και
έργα υποδομών όπως ο βιολογικός καθαρισμός που έχει ήδη εγκατασταθεί, η επέκταση
δικτύων και η αντικεραυνική προστασία αλλά και η επέκταση των θέσεων πάρκιγνκ.

Η εγκατάσταση της γερανογέφυρας περνά μέσα από διεθνείς διαγωνισμούς και διαδικασίες
που μακραίνουν όπως παραδέχτηκε ο κ. Σουέρεφ. Μέχρι την άνοιξη ωστόσο, όπως τόνισε η
αρχαιολόγος Χαρά Καππά, ελπίζεται ότι ο γερανός και η γερανογέφυρα θα κάνουν πιο
εύκολη τη ζωή όλων...
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Η χρήση για παραστάσεις

Με το διακριτικό τρόπο τέλος που διακατέχει πάντα τη στάση του κ. Σουέρεφ, τέθηκε η
ανάγκη λελογισμένης χρήσης του θεάτρου για διάφορες εκδηλώσεις. Το μήνυμα για
μεγαλύτερη φειδώ, πηγαίνει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
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