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Ερώτηση – παρέμβαση για την Αρχαία Θουρία, τον
σημαντικό αρχαιολογικό χώρο που βρίσκεται στο
Δήμο Καλαμάτας, έκανε στο τελευταίο Δημοτικό
Συμβούλιο ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας
Στάθης Σταματόπουλος.
Στην απάντησή του ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος δήλωσε ότι
ο Δήμος Καλαμάτας στοχεύει να στηρίξει τις ανασκαφικές
εργασίες στην Αρχαία Θουρία σε πλάνο 4ετίας.
Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας θυμήθηκε μια σύσκεψη που είχε
γίνει στο νέο Δημαρχείο, σχεδόν 3 χρόνια πριν, υπό την
προεδρία του δημάρχου Παναγιώτη Νίκα, με τη συμμετοχή του
καθηγητή Πέτρου Θέμελη, του προέδρου του “Διαζώματος”
Σταύρου Μπένου, εκπροσώπων του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη
Κωνσταντακόπουλου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, της
Εταιρείας Φίλων της Αρχαίας Θουρίας και προέδρων κοινοτήτων
της περιοχής.
Σε αυτή τη σύσκεψη στις 28 Μαρτίου 2017, το ρεπορτάζ της “Ε”
σημείωνε:
“Γενική κινητοποίηση φορέων και πολιτών για την προώθηση της
ανασκαφικής έρευνας και την ανάδειξη της Αρχαίας Θουρίας
συμφωνήθηκε χθες, σε σημαντική σύσκεψη στο νέο Δημαρχείο
Καλαμάτας. Αποφασίστηκε ο Δήμος Καλαμάτας και η Περιφέρεια
Πελοποννήσου να χρηματοδοτήσουν με 100.000 ευρώ (από 50.000
ευρώ ο καθένας), για 2 χρόνια, την ανασκαφή για το θέατρο
στην Αρχαία Θουρία, για να έρθει όλο το μνημείο στο φως.
Αυτό θα γίνει με προγραμματική σύμβαση με το υπουργείο
Πολιτισμού.

Ακόμα, συμφωνήθηκε: Το “Διάζωμα” να χρηματοδοτήσει την
απαλλοτρίωση του κτήματος για την αποκάλυψη του θεάτρου και
το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη τη μελέτη αναστήλωσης, σε
συνεργασία με το “Διάζωμα”. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Καλαμάτας να αναλάβει σε συνεργασία με την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, τη βελτίωση του δρόμου προς τον
αρχαιολογικό χώρο”.
Επίσης: “Ο κ. Θέμελης πρότεινε να γίνει πολιτιστική
διαδρομή, ενοποίηση Αρχαίας Μεσσήνης και Αρχαίας Θουρίας κι
ενοποίηση της σύγχρονης πρωτεύουσας της Μεσσηνίας, της
Καλαμάτας με την Αρχαία Μεσσήνη. Ο κ. Mπένος προέτρεψε να
δράσουμε όλοι μαζί, παρουσιάζοντας το παράδειγμα του
Ορχομενού, όπου οι πολίτες μάζεψαν 200.000 ευρώ για το
αρχαίο θέατρο της περιοχής”.
Ολα αυτά που αποφασίστηκαν και τονίστηκαν, ήταν πολύ
σημαντικά και αποτελούσαν ελπίδα για να προχωρήσουν το
ανασκαφικό έργο και οι αποκαλύψεις.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας οφείλει να επικαιροποιήσει
τις αποφάσεις και τις επισημάνσεις αυτές. Να εξετάσει αν όλα
αυτά υλοποιήθηκαν. Αν έγιναν πράξη, να επαναληφθούν κατά τα
επόμενα δύο χρόνια. Αν δεν έγιναν, να γίνουν. Να υπάρξει
πραγματική γενική κινητοποίηση φορέων και πολιτών για την
προώθηση της ανασκαφικής έρευνας και την ανάδειξη της
Αρχαίας Θουρίας. Μόνο έτσι θα αναδειχθεί.
Γιάννης Σινάπης

