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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εντοπίστηκε το αρχαίο θέατρο της Λευκάδας
Κ. ∆ρακονταειδής: Στόχος µέχρι τη λήξη της θητείας της δηµοτικής αρχής να έχει
έρθει στο φως το σύνολο του µνηµείου
Ο. Βικάτου: Εντοπίστηκε τµήµα της ορχήστρας, του κοίλου και αναληµµατικός
τοίχος
Στ. Μπένος: Ιστορική στιγµή η σηµερινή. Η πιο θεαµατική ανασκαφική έρευνα στα
χρόνια του ∆ΙΑΖΩΜΑτος
Θοδ. Χαλικιάς: Η Π.Ε. Λευκάδας και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα είµαστε
αρωγοί
Τη ∆ευτέρα 18.01.2015, στην έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε ενηµέρωση
του Σώµατος σχετικά µε τα αποτελέσµατα των δοκιµαστικών τοµών που
πραγµατοποιήθηκαν για τον εντοπισµό του αρχαίου θεάτρου στη θέση “Κούλµος”
και διενήργησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νιας κ' Λευκάδας, σε συνεργασία µε τον
∆ήµο Λευκάδας.
Την ενηµέρωση παρείχε η Προϊσταµένη της Εφορείας, κ. Ολυµπία Βικάτου, ενώ
συµµετείχε, επίσης, ο κ. Σταύρος Μπένο, εκπρόσωπος του Σωµατείου ∆ΙΑΖΩΜΑ και
ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, κ. Θοδ. Χαλικιάς.
Πρόκειται, όπως προκύπτει από τις οµιλίες των αρµοδίων, για ένα εύρηµα ιδιαίτερης
ιστορικής και αρχαιολογικής σηµασίας που µπορεί να αλλάξει τη φυσιογνωµία του
νησιού.
Παρακάτω παρουσιάζονται εκτενή αποσπάσµατα των οµιλιών κατά την ενηµέρωση
του ∆Σ.
Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος Λευκάδας
“Σήµερα είναι µια χαρούµενη µέρα. Από τη στιγµή που αναλάβαµε είµαστε σε
συνεννόηση µε την Αρχαιολογία ώστε να αναδειχθεί η ιστορία του τόπου που ξέρετε
ότι είναι πλούσια, ξεκινά από τους παλαιολιθικούς χρόνους και φθάνει µέχρι το
σήµερα. Καταφέραµε να προχωρήσουν οι δοκιµαστικές τοµές εκεί που εκτιµούσαν οι
αρχαιολόγοι ότι βρίσκεται το αρχαίο θέατρο της Λευκάδας. Η ανασκαφική
διαδικασία των τοµών ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια των σεισµών και θεωρήσαµε
ότι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει η παρουσίαση των συµπερασµάτων είναι από την
ίδια την Αρχαιολογία. Κλείνοντας θέλω να πω ότι είµαστε σε συνεννόηση µε την

Περιφέρεια, δυστυχώς ο κ. Περιφερειάρχης δεν µπορούσε να παρευρίσκεται λόγω
ανειληµµένων υποχρεώσεων στην Αθήνα, αλλά βρίσκεται µαζί µας ο κ.
Αντιπεριφερειάρχης. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την κ. Βικάτου και την Εφορεία
για τη συνεργασία και τη διάθεσή τους, και τον κ. Μπένο για την παρουσία του
σήµερα εδώ.”
Εξάλλου, κατά τη λήξη της συνεδρίασης, σηµείωσε:
“Το πρώτο που βγαίνει από τις τοποθετήσεις και της κ. Βικάτου και του κ. Μπένου
είναι η ανάγκη για συνεργασίες. Εµείς, και νοµίζω ότι εκφράζω όλο το ∆Σ, είµαστε
αποφασισµένοι να συνεχίσουµε σε αυτή την κατεύθυνση. Και σας το λέω µε τον πιο
κατηγορηµατικό τρόπο. Ακριβώς επειδή απαιτούνται αυτές οι συνέργειες είναι
σήµερα µαζί µας και η Περιφέρεια και όλοι οι φορείς.
Επειδή λοιπόν θέλουµε να προχωρήσουµε άµεσα, πρέπει να το πούµε µε πολύ
καθαρό τρόπο, άµα πάµε σε διαδικασία απαλλοτριώσεων δεν θα τελειώσουµε ποτέ.
Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σηµείο έναν από τους ιδιοκτήτες, τον κ. Μικρώνη, ο
οποίος παρευρίσκεται εδώ, που επέτρεψε να γίνουν οι δοκιµαστικές τοµές και ξέρετε
αυτό δεν γίνεται εύκολα από κάποιον που δεν γνωρίζει και το αποτέλεσµα αυτής της
διαδικασίας. Εµείς επαναλαµβάνω θα προχωρήσουµε σε εξαγορά όπως ορίζεται από
τον νόµο στη λογική του να επιταχύνουµε τις ανασκαφικές διαδικασίες.
∆εύτερον θα φέρουµε σύντοµα την προγραµµατική σύµβαση στο ∆Σ, σε συνεννόηση
µε την Εφορεία και την Περιφέρεια ώστε στο πλαίσιο µιας τέτοιας προγραµµατικής
σύµβασης και µε πολύ συγκεκριµένο πλαίσιο να προχωρήσουµε.
Φυσικά θέλω να ευχαριστήσω το ∆ΙΑΖΩΜΑ για την προσφορά της µελέτης
ανάδειξης και, τέλος για όλα αυτά τα βήµατα ήταν και θα είναι ενήµερο το ∆Σ ώστε
από κοινού όλοι µέσα σε αυτή τη θητεία να µπορέσουµε να φέρουµε στο φως το

σύνολο του µνηµείου.”
Ολυµπία Βικάτου,
Προϊσταµένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νιας Λευκάδας
“Σήµερα βρίσκοµαι µαζί σας αποδεχόµενη την πρόσκληση του ∆ηµάρχου
προκειµένου να γίνει µια πρώτη παρουσίαση των αποτελεσµάτων της ολιγοήµερης
έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στο χώρο του αρχαίου θεάτρου Λευκάδας. ∆εν θα
ήµασταν όµως σε αυτή τη θέση αν ο κ. ∆ήµαρχος δεν ήταν αρωγός της Εφορείας µας
και δεν είχε προχωρήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προς αυτή την
κατεύθυνση. Γι αυτό θα ήθελα να τον ευχαριστήσω θερµά τον ίδιο, να ευχαριστήσω
και εσάς, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που ενέκρινε την πρόταση της χρηµατοδότησης

των δοκιµαστικών τοµών, οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισµό ενός τόσο σηµαντικού
µνηµείου.
Από την αρχή, όµως, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το µνηµείο αυτό είχε εντοπισθεί για
πρώτη φορά από συνεργάτη του Νταίρπφελντ (Wilhelm Dörpfeld) στις αρχές του
20ου αιώνα, έχει καταχωθεί, ξέραµε ότι περίπου θα ήταν εκεί αλλά δεν ξέραµε
ακριβώς πού, εποµένως για να προχωρήσουµε σε µια έρευνα του µνηµείου αρχικά
έπρεπε να κάνουµε δοκιµαστικές τοµές για να το εντοπίσουµε.”
Μετά από µια γενικότερη ιστορική και αρχαιολογική αναφορά στην αρχαία
Λευκάδα, “µια ισχυρή πόλη κράτος στην οποία το θέατρο κάλυπτε τις
κοινωνικοπολιτικές ανάγκες των κατοίκων της”, η κ. Βικάτου παρουσίασε τα
συµπεράσµατα των δοκιµαστικών τοµών.
“Επανερχόµαστε στο δηµόσιο βίο της πόλης για να µιλήσουµε για το θέατρο.
Εδώ βλέπουµε µια κάτοψη γενικώς του θεάτρου:

Τα µόνα στοιχεία που ήταν γνωστά έως τώρα για το θέατρο προέρχονταν από τις
εργασίες που είχαν γίνει το 1901 από τον Κρούγκερ (E. Krüger) συνεργάτη του
Νταίρπφλεντ, ο οποίος πραγµατοποίησε ανασκαφικές τοµές σε τµήµατα του τείχους
και στο χώρο του θεάτρου. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανασκαφή εκείνη
δεν δηµοσιεύτηκαν ποτέ. Μια σύντοµη αναφορά στις εργασίες γίνεται στο βιβλίο του
Νταίρπφελντ “Alt-Ithaka”, στο οποίο δηµοσιεύονται τα αποτελέσµατα των ερευνών
του σε όλο το νησί. Συγκεκριµένα αναφέρει ότι: “οι ανασκαφές στην ακρόπολη και σε
όλη την πόλη αξίζει να συνεχιστούν και υπόσχονται καλά αποτελέσµατα. Ιδιαίτερα
ισχύει αυτό για το θέατρο του οποίου ο αναληµµατικός τοίχος , η ορχήστρα και η
σκηνή εντοπίστηκαν από τον Κρούγκερ και ανήκουν στους προρωµαϊκούς χρόνους.”

Γνωρίζουµε λοιπόν πιο συγκεκριµένα ότι κατά τις εργασίες είχε εντοπισθεί τµήµα της
ορχήστρας, ο αποχετευτικός αγωγός µεταξύ του κοίλου και της ορχήστρας, ο
λεγόµενος εύριπος, εδώλια και λίθοι από τα θεµέλια της σκηνής, καθώς επίσης δύο
αναληµµατικοί τοίχοι που είχαν κατασκευαστεί βόρεια της σκηνής, ένας χτισµένος
κατά το πολυγωνικό σύστηµα τειχοποιίας και ο άλλος κατά το ισοδοµικό. Οι τοµές
ωστόσο εκείνες καταχώθηκαν µετά το πέρας των εργασιών και ως εκ τούτου η
ακριβής θέση του θεάτρου δεν ήταν γνωστή.
Η επιτόπια έρευνα της τότε αρµόδιας ΙΒ Εφορείας Αρχαιοτήτων, αρµόδια έως τον
Ιανουάριο του 04, οδήγησε στην υπόδειξη της βορειοανατολικής κλιτείος του
µεσαίου λόφου του Κούλµου (12:25) ως την πιθανότερη θέση του θεάτρου. Το
µεγαλύτερο τµήµα του χώρου καταλαµβάνει η ιδιοκτησία Μικρώνη, ενώ τµήµα του
κοίλου και της σκηνής βρίσκονται και σε δύο ακόµα παρακείµενες ιδιοκτησίες. Το εν
λόγω ακίνητο εκτείνεται αµφιθεατρικά στο µεγαλύτερο τµήµα του και καταλήγει σε
ένα επίµηκες τµήµα στα ανατολικά. Εντός του ακινήτου είναι ορατό τµήµα αρχαίου
τοίχου στα δυτικά του και οικοδοµικό υλικό χρησιµοποιηµένο σε σύγχρονους
αναληµµατικούς τοίχους και στους τοίχους µιας µικρής αγροτικής αποθήκης νότια
της οποίας ήταν ορατά λαξεύµατα στο βράχο.
Κατά τις εργασίες που πραγµατοποιήσαµε µε τη βοήθεια του ∆ήµου από
τις 8 έως τις 18 ∆εκεµβρίου 2015, ο ∆ήµος κάλυψε την αµοιβή των
έκτακτων εργατών και του µηχανικού εκσκαφέα και η Υπηρεσία µας
διέθεσε το µόνιµο προσωπικό της και συνεργείο εργατοτεχνιτών που έχει
στο νησί και, επίσης, να σηµειώσω ότι η τοπογράφηση των τοµών έγινε
εθελοντικά από το γραφείο του µηχανικού κ. Χρήστου Κατηφόρη, τον
οποίο και θερµώς ευχαριστούµε. Πρέπει να πούµε, λοιπόν, ότι έγιναν 13
δοκιµαστικές τοµές. Ο χώρος του κοίλου απλώνεται στο αµφιθεατρικό
τµήµα της ιδιοκτησίας στο οποίο εντοπίστηκαν τα εδώλια που βλέπουµε
εδώ, λαξευµένα στο φυσικό βράχο:

Σε έξι από τις τοµές που έγιναν εντοπίστηκαν εδώλια που άλλα είναι σε
καλή κατάσταση και άλλα που δεν διατηρήθηκαν τόσο καλά. Παρόλα αυτά
διαπιστώσαµε ότι το βάθος των εδωλίων κυµαίνεται από 70 – 90 εκ. και το
ύψος του από 22 έως 33 εκ.
Tο κοίλο του θεάτρου συνεχίζει και ψηλότερα, στα νότια σε παρακείµενη
ιδιοκτησία που είναι ορατά κατά τόπους τα λαξευµένα εδώλια. Στην
κορυφή του θεάτρου και σε πολύ µικρή απόσταση από την απόληξη του
κοίλου βρίσκεται ένα κτήριο µε ορατές διαστάσεις 5,5x4,5 περίπου µέτρα
για το οποίο προς το παρόν δεν µπορεί να υποστηριχθεί κάτι. ∆εν έχει
ερευνηθεί.
Από τις τοµές που έγιναν στο επίπεδο πλάτωµα του ακινήτου εντοπίστηκε
τµήµα της ορχήστρας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό τµήµατα για
εµάς. Εφόσον εντοπίστηκε τµήµα τοίχου σε κάτοψη τεταρτηµορίου.

Το τµήµα της ορχήστρας που εντοπίστηκε βρίσκεται στα ανατολικά του
χώρου και από τη θέση της ορχήστρας επιβεβαιώνεται ο βόρειοςβορειοανατολικός προσανατολισµός του θεάτρου, µε θέα προς τη
θάλασσα.
Σε δύο ακόµα από τις τοµές που έγιναν στο επίπεδο πλάτωµα εντοπίστηκε
οικοδοµικό υλικό για το οποίο επίσης δεν µπορούµε να πούµε κάτι αυτή τη
στιγµή γιατί πιθανότατα να προέρχεται από την επένδυση των εδωλίων.

Τέλος, στο δυτικότερο άκρο του επίπεδου πλατώµατος όπου ήταν ορατό
τµήµα τοίχου, διαπιστώθηκε ότι αυτός ο τοίχος έχει µήκος 3µ και πλάτος
80 εκ. είναι χτισµένος ισοδοµικά, µε επεξεργασµένους ογκόλιθους και
είναι ορατές 4 σειρές δόµων ύψους περίπου 1,5 µέτρο. Oι 3 ανώτεροι
δόµοι έχουν κατεύθυνση σχεδόν βορά- νότου ενώ ο τέταρτος είναι
τοποθετηµένος µε κατεύθυνση ανατολή- δύση, σχηµατίζει δηλαδή γωνία.
Λόγω της θέσης του είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για αναληµµατικούς
τοίχους του κοίλου, στα δυτικά και βόρεια και εποµένως µε σχετική
επιφύλαξη µπορούµε να τοποθετήσουµε βόρεια αυτών των τοίχων,
µπροστά δηλαδή στη διαφάνεια που βλέπουµε τη µία πάροδο.

Ένας ακόµη ιδιαίτερα επιµεληµένης κατασκευής τοίχος είναι ορατός στα
βόρεια της ορχήστρας και εκτός της προηγούµενης ιδιοκτησίας και εδώ
πρόκειται για τον αναληµµατικό τοίχο της σκηνής του θεάτρου που έχει
ορατό µήκος 25 µέτρα και ύψος περίπου 80 εκατοστά.

Είχε εντοπισθεί και κατά τις έρευνες του Κρούγκεr, είχε εντοπισθεί σε µήκος 30
µέτρα ο τοίχος αυτός, µόνο που τότε δεν είχε κατασκευαστεί πάνω του ο νεότερος
αναληµµατικός µαντρότοιχος.
Για τη χρονολόγηση του µνηµείου δεν είµαστε σε θέση να πούµε κάτι περισσότερο
από αυτά που είχε πει ο Νταίρπφελντ. Κρατάµε δηλαδή το προρωµαϊκών χρόνων
γιατί δεν είχαµε ευρήµατα προς το παρόν.
Κλείνοντας θα ήθελα να προσθέσω ότι έχοντας ως δεδοµένο ότι η ορχήστρα
βρίσκεται σε αρκετός βάθος από την επιφάνεια του εδάφους είναι πολύ πιθανό τα
εδώλια που βρίσκονται βαθύτερα να σώζονται και σε καλύτερη κατάσταση. Άλλωστε
η έρευνα των Γερµανών στις αρχές του 20ου αιώνα είχε φέρει στο φως τµήµατα των
δύο πρώτων σειρών των εδωλίων κατασκευασµένων από ασβαστόλιθο.
Εδώ είναι φωτογραφίες από την περίοδο της ανασκαφικής έρευνας:

Όπως γίνεται κατανοητό έχουµε ένα µεγάλων διαστάσεων θέατρο το οποίο να
σηµειώσουµε ότι είναι το µοναδικό µέχρι στιγµής στα Ιόνια νησιά.
Νοµίζουµε ότι αξίζει να προσπαθήσουµε όλοι να ανασκαφεί και να αναδειχθεί σε ένα
επισκέψιµο χώρο που γιατί όχι να µπορεί να φιλοξενεί παραστάσεις, δηµιουργώντας
έναν ακόµη πόλο έλξης στο νησί.
Για να µπορέσουν όµως να ευοδωθούν όλα αυτά, απαραίτητη είναι η συµµετοχή
όλων.
Να ευχηθώ από καρδιάς η σηµερινή οµιλία να αποτελέσει αφορµή για την ανασκαφή
του µνηµείου και την ανάδειξή του στη συνέχεια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
εξεύρεση οικονοµικών πόρων και µέσω µιας προγραµµατικής σύµβασης µε τον ∆ήµο
να συντελεστούν οι απαλλοτριώσεις και να αρχίσει η ανασκαφική έρευνα.
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να απευθύνω θερµές ευχαριστίες στον ∆ήµαρχο και το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας και στους συνεργάτες τους και βεβαίως στον πρόεδρο
του ∆ΙΑΖΩΜΑτος κ. Σταύρο Μπένο, θερµό υποστηριχτή µας και στην Αιτ/νια που
έχουµε αρκετά θέατρα, αλλά και στη Λευκάδα.
Σταύρος Μπένος,
Πρόεδρος του Σωµατείου “∆ΙΑΖΩΜΑ”
“∆εν ήµουν ποτέ βερµπαλιστής, δεν χρησιµοποιώ επιθετικούς
χαρακτηρισµούς, σπάνια το κάνω αλλά σήµερα βρισκόµαστε σε µια στιγµή
ιστορική. Έχω το προνόµιο ως πρόεδρος του ∆ΙΑΖΩΜΑτος να έχω
επισκεφθεί όλα τα αρχαία θέατρα, έχω µια σχετική εικόνα όλων των
θεάτρων. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι από την πολυετή εµπειρία του
∆ΙΑΖΩΜΑτος όπου έχουν εντοπισθεί και ανασκαφεί πολλά θέατρα είναι η

πιο θεαµατική ανασκαφική έρευνα που έχει γίνει τα χρόνια αυτά. Αυτό το
οφείλουµε βεβαίως σε µια σπουδαία αρχαιολόγο την κυρία Βικάτου, δεν είναι µόνο η
διευθύντρια της Εφορείας είναι µια σπουδαία αρχαιολόγος, η οποία έκανε τρία στα
τρία, αυτό είναι σπάνιο. Ξέρετε στους θεατρικούς χώρους ψάχνουν οι αρχαιολόγοι
συνήθως να εντοπίσουν ένα από τα µέλη των χώρων. Τα διακριτά µέρη είναι η
ορχήστρα, το κοίλον και οι αναληµµατικοί τοίχοι για να συνεννοηθούµε είναι οι τοίχοι
αντιστήριξης. Η κ. Βικάτου έκανε τρεις τοµές και τα βρήκε όλα. Βρήκε δηλαδή και το
κοίλον και έδειξε ότι είναι λαξευµένο στο µεγαλύτερο µέρος του. Έχουµε τέτοιες
περιπτώσεις καµιά 10ριά στην Ελλάδα, έχουµε το θέατρο του Άργους, και εδώ
γειτονικά στην Αιτ/νια είναι οι Οινιάδες για όσους έχετε πάει που οι αρχαίοι
αρχιτέκτονες χρησιµοποιούσαν το έδαφος. Φαίνεται ότι κατά το µεγαλύτερο µέρος
του το θέατρο αυτό είναι λαξευµένο. Η κ. Βικάτου βρήκε και την ορχήστρα όπως
είδατε και µάλιστα σε δύο σηµεία. Και στο σηµείο σε αυτή καθεαυτή την ορχήστρα,
στο σηµείο που σχηµατίζεται το αποχετευτικό της, καθώς επίσης και στο κάτω µέρος
αυτός ο τοίχος που σας έδειξε που σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση και µάλιστα
πάνω έχει και µια ωραία ξερολιθιά -εγώ είπα στην κ. Βικάτου ότι θα ήταν ωραίο να
κρατηθεί η ξερολιθιά είναι µια ωραία συνοµιλία του λαϊκού πολιτισµού µε το αρχαίο
µνηµείο. Αυτή ξέρετε η ξερολιθιά είναι µια βαθµιδωτή αντιστήριξη, δεν είναι ένας
ενιαίος συµπαγής τοίχος, γιατί φαίνεται εκεί το υψόµετρο ήταν πολύ µεγάλο, είναι τα
λεγόµενα στην αρχαιολογική διάλεκτο άνδηρα, είναι το κατώτερο σηµείο του
ανδήρου.
Σήµερα καλέσαµε έναν συνεργάτη και του ∆ΙΑΖΩΜΑτος και της κ. Βικάτου, έναν
σπουδαίο αρχιτέκτονα, τον κ. Νίκο Χατζηδάκη, έχει κάνει πάρα πολλές µελέτες για
να µπορέσει να έχει µια πρώτη προσέγγιση για το αρχιτεκτονικό µέρος, αλλά εγώ
από την εµπειρία µου σας λέω, η κ. Βικάτου δεν µπορεί να το πει λόγω της θέσης της,
είναι ένα πολύ µεγάλο θέατρο. Ένα θέατρο που είναι ίσως και 10χιλιάδων
θέσεων. Ένα τεράστιο θέατρο, µια µεγάλη έκπληξη. Έχουµε δίπλα µας
κυρίες και κύριοι ένα σπουδαίο µνηµείο και απ' ό,τι φαίνεται σώζεται σε
καλή κατάσταση.
Και επειδή όµως δεν πρέπει µόνο να βγάζουµε ωραίους λόγους και να
θριαµβολογούµε, εγώ έχω να σας προτείνω από την εµπειρία που έχει αποκτηθεί στη
χώρα η οποία είναι εξαιρετική µε το ∆ΙΑΖΩΜΑ τα εξής βήµατα:
Βήµα 1ο: να βοηθήσετε την κ. Βικάτου και ο ∆ήµος και η Περιφέρεια, πράγµα που
γίνεται σε όλη την Ελλάδα, µε τον θεαµατικότερο τρόπο εδώ στη γειτονιά σας, στην
Ήπειρο, όπου εδώ και 7 χρόνια σχεδιάζεται το µεγαλύτερο πρόγραµµα της Ευρώπης.
Η πολιτιστική διαδροµή της Ηπείρου.
Πρέπει να γίνουν οι απαλλοτριώσεις, ξέρω ο ∆ήµαρχος είναι σε διαβούλευση και
έχουµε καλούς ανθρώπους εκεί.
Το δεύτερο βήµα είναι η Περιφέρεια και κάνω έκκληση να συµβάλει η Περιφέρεια,
όπως γίνεται σε όλη τη χώρα µε προγραµµατικές συµβάσεις. Θα πρέπει
συναισθηµατικά να σας πω ότι αυτές τις προγραµµατικές συµβάσεις τις είχα κάνει µε
τα χέρια µου όταν ήµουν υπουργός Πολιτισµού και χαίροµαι που τις βρίσκουµε
µπροστά µας, είναι η δυνατότητα της Αυτοδιοίκησης να συνεργάζονται µε τον
υπουργείο Πολιτισµού. Και θέλω να δεσµευτώ εδώ ενώπιόν σας, όπως το έχω κάνει
σε πολλά σηµεία της χώρας, ότι το ∆ΙΑΖΩΜΑ µε τους συνεργάτες του, τα ιδρύµατα
που συνεργάζεται, τους χορηγούς αλλά και τα νέα µέσα που χρησιµοποιεί θα
αναλάβει τη µελέτη. Το ∆ΙΑΖΩΜΑ δηλαδή θα αναλάβει σε συνεργασία µε την
κ. Βικάτου και τα στελέχη που θα µας υποδείξει τη µελέτη.
Παραλλήλως πρέπει να ακολουθήσουµε το υπόδειγµα της Ηπείρου γιατί ξέρετε το
καινούριο ΕΣΠΑ είναι ένα τεράστιο ποιοτικό άλµα. Είναι σαν να µετακινεί τις
πιστώσεις από τις υποδοµές σε έργα ολιστικά τα οποία πρέπει να ενταχθούν άµεσα
στην πραγµατική οικονοµία της χώρας και να αρχίσουν να αποδίδουν άµεσα.

Θέλω να κλείσω λέγοντας από τη µακρά µου εµπειρία, τέσσερις δεκαετίες στη
δηµόσια ζωή έχω διδαχθεί το εξής απλό: όταν κάτι δεν το αγκαλιάζει η τοπική
κοινωνία δεν πάει πουθενά. Όλα τα µεγάλα πράγµατα ξεκινούν όταν τα παίρνει στην
αγκαλιά της η τοπική κοινωνία. Κάνω µια παρένθεση για να πω ότι οι αρχαιολόγοι
µας είναι µια σύγχρονη εποποιία. Αλλά εδώ συµβαίνει κάτι παράδοξο: αντί να
επιβραβευθεί από την Πολιτεία η στάση τους, έγιναν οι εχθροί του λαού, ήταν για
όλους ανεπιθύµητοι. Εξοστρακίστηκαν για να σωθούν από την κοινωνία, αλλά µαζί
πήραν και τα µνηµεία. Και ορθώθηκε ένας τοίχος ανάµεσα στα µνηµεία και στους
ανθρώπους. Η αιτία που έγινε το ∆ΙΑΖΩΜΑ είναι να ρίξουµε αυτόν τον τοίχο, να
γεφυρώσουµε αυτό το ιστορικό ρήγµα, να αναπτύξουµε συνέργειες, µια άλλη κατάρα
στη χώρα µας όπου ο καθένας φτιάχνει τη δικιά του φυλακή.
Συνέργειες, όλοι µαζί, αυτό που κάνουµε σήµερα είναι µια τεράστια
συνέργεια. Είναι εδώ η Περιφέρεια, είναι εδώ το υπουργείο µέσω της κ.
Βικάτου, είστε εσείς όλοι, είµαστε εµείς εκπροσωπώντας την κοινωνία των
πολιτών, συνέργεια που µπορούµε να τη διευρύνουµε προκειµένου να
πετύχουµε ένα σπουδαία, ονειρικό πρόγραµµα. Θέλω κλείνοντας να σας πω
ότι τόσο εγώ όσο και η κοινωνική συµµαχία του ∆ΙΑΖΩΜΑτος θα είναι δίπλα σε κάθε
βήµα µέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το µεγάλο οραµατικό σχέδιο.

Θοδωρής Χαλικιάς,
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας
“Σήµερα µετά και την ενηµέρωση βρισκόµαστε στην αρχή µιας διαδικασίας που όταν
ολοκληρωθεί θα έχει φέρει στο φως ένα από τα µεγαλύτερα θέατρα και το µοναδικό
στα Ιόνια Νησιά. Γνωρίζαµε ότι υπάρχει, αλλά ίσως είµαστε εµείς στην ευτυχή θέση
να το φέρουµε στο φως. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα, ένα αρχαίο θέατρο αυτού του
µεγέθους και των χαρακτηριστικών που εκτός από ένα κοµµάτι του παζλ που
φανερώνει και διευρύνει την ιστορία του τόπου, πιστεύω ότι θα αποτελέσει και µια
ευκαιρία για τη διεύρυνση του τουριστικού προφίλ και της επισκεψιµότητας της
Λευκάδας γιατί πρέπει να ξέρουµε ότι όλα έχουν µια σύνδεση µεταξύ τους. Αυτό ήδη
φαίνεται και από σήµερα, από την παρουσία του κόσµου και των δηµοσιογράφων και
θεωρώ σίγουρο ότι θα υπάρξει σύντοµα ενδιαφέρον και από ξένα µέσα.
Πρέπει να προχωρήσουµε µε σίγουρα και σταθερά βήµατα, η ΠΕ. Λευκάδας και η
ΠΙΝ θα είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Σε συνεννόηση που είχα και µε τον
Περιφερειάρχη ο οποίος δεν µπορούσε να έρθει σήµερα λόγω ανειληµµένων
υποχρεώσεων γιατί ατό έγινε πολύ ξαφνικά και είχε ήδη κάποια σοβαρά ραντεβού
στην Αθήνα, αλλά θα έρθει σύντοµα για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, θα
βοηθήσει και θα µπορέσουµε σε συνεργασία µε τον ∆ήµο, την Εφορεία, το ΥΠΠΟ και
όποιους φορείς συνεργάζεται ώστε να εξασφαλίσουµε ότι όλα θα γίνουν µε σταθερά
βήµατα και σίγουρο τρόπο.”
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