
«Κοιτάξτε εδώ, αυτός ο µύθος είναι 
ελληνικός, αναφέρεται στην “Οδύσ-
σεια” του Οµήρου», µας λέει ο διευ-
θυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου 
της Ποµπηίας Μάσιµο Οζάνα, κα-
θώς στεκόµαστε πάνω από ένα αρ-
χαίο ψηφιδωτό που ήρθε πρόσφατα 
στο φως και απεικονίζει τη µετα-
µόρφωση του Ωρίωνα σε αστερι-
σµό συνδέοντας τρεις πολιτισµούς.

Στη βάση του ψηφιδωτού δια-
κρίνεται µια κόµπρα, στο κέντρο 
είναι ο Ωρίωνας µπροστά από τον 
σκορπιό που τον σκότωσε, µεσο-
λαβεί µια θεότητα που συνδράµει 
στη µεταµόρφωση και στην κορυ-
φή, εξηγεί ο διευθυντής του πάρ-
κου και καθηγητής Αρχαιολογίας 
στο Πανεπιστήµιο της Νάπολης, 
είναι ο Ερωτας που ολοκληρώνει 
τη διαδικασία µε τη στεφάνωση 
του Ωρίωνα. «Η κόµπρα είναι σύµ-
βολο του χθόνιου κόσµου και της 
Αιγύπτου µε την οποία η Ποµπηία 
είχε καλές σχέσεις. Ο Ωρίωνας φέ-

ρει φτερά πεταλούδας που φαίνε-
ται παράξενο, αλλά νοµίζω ότι έτσι 
συµβολίζεται η ψυχή του κυνηγού 
γίγαντα που ανεβαίνει στον ουρανό 
και ο Ερωτας συµµετέχει ως κοσµο-
γονική θεότητα µε την ιδιότητα της 
δηµιουργίας», µας λέει.

Το εντυπωσιακό ψηφιδωτό ανα-
καλύφθηκε σε µια κατοικία που 
χρονολογείται στην ελληνιστική 
περίοδο και ήρθε στο φως χάρη στο 
εκτεταµένο πρόγραµµα αναστήλω-
σης και συντήρησης που εκπονεί-
ται στην Ποµπηία και συγκεκριµέ-
να στη Regio V (περιοχή 5) στην 
οποία βρισκόµαστε. «Η περιοχή 
αυτή ήταν κάτι σαν το ιστορικό 
κέντρο της Ποµπηίας», σηµειώνει 
ο Μάσιµο Οζάνα. Το δάπεδο γύρω 
από το ψηφιδωτό είναι αρχαιότερο 
και οι επιστήµονες υποστηρίζουν 
ότι προστέθηκε από τεχνίτες που 
ίσως ήταν Ελληνες της Αλεξάνδρει-
ας ή ακολουθούσαν µια τεχνοτρο-
πία που συναντάται σε ελληνικά 
ψηφιδωτά, προκειµένου να αλλά-
ξει χρήση το δωµάτιο και να γίνει 
αίθουσα συµποσίου. Ο διάκοσµος 
στους τοίχους είναι το λεγόµενο 
«πρώτο ποµπηιανό στυλ» και συ-
ναντάται στα ευρήµατα της ∆ήλου 
που εκείνη την εποχή ήταν ένα ση-
µαντικό εµπορικό λιµάνι για την 
περιοχή της Μεσογείου.  

Σε έναν από τους εσωτερικούς 
τοίχους ο Μάσιµο Οζάνα µου δεί-
χνει κάτι που στα µάτια µου µοιάζει 
µε χαραγµατιές, αλλά είναι «αρχαίο 
γκράφιτι» και δηλώνει στα αρχαία 
ελληνικά «είµαι δούλος» που µαρ-
τυρά την ύπαρξη Ελλήνων δούλων 
στην κατοικία. Οι αρχαίοι κάτοικοι 
της Ποµπηίας, όµως, ήταν πολυγρα-
φότατοι όπως φαίνεται από την επι-
γραφή που µας δείχνει ο διευθυντής 
του αρχαιολογικού πάρκου σε µια 
διπλανή κατοικία. Πρόκειται για τα 
διάσηµα πια γράµµατα ενός τεχνίτη, 
που µάλλον ανακαίνιζε τον συγκε-
κριµένο χώρο, και αναφέρουν τον 
µήνα «Νοέµβριο» (µε το νέο ηµε-
ρολόγιο είναι ο µήνας Οκτώβριος), 
ενισχύοντας τη θεωρία που υποστη-
ρίζει ότι η έκρηξη του Βεζούβιου 

έγινε τελικά το φθινόπωρο και όχι 
τον Αύγουστο του 79 µ.Χ.

Στην ίδια κατοικία οι αρχαιο-
λόγοι εντόπισαν τους σκελετούς 
µιας οικογένειας που δεν κατάφε-
ρε να διαφύγει από το µένος του 
ηφαιστείου. «Μάλλον νόµιζαν ότι η 
έκρηξη θα σταµατούσε, αλλά σίγου-
ρα σκοτώθηκαν από την πυροκλα-
στική ροή. Το φαινόµενο ξεκίνησε 
περίπου στη 1 το µεσηµέρι και µέ-
χρι το βράδυ η Ποµπηία ήταν κα-
λυµµένη µε περίπου τέσσερα µέτρα 
πυροκλαστικών υλικών. Βρήκαµε 
σκελετούς παιδιών και γυναικών 
στο εσωτερικό του σπιτιού και αν-
δρών εξωτερικά που ίσως προσπα-
θούσαν να βρουν τρόπο διαφυγής», 
µας λέει ο κ. Οζάνα.

Αποκατάσταση µνηµείων
Οι µικρές λεπτοµέρειες της κα-

θηµερινής ζωής είναι που έρχονται 
σταδιακά στο φως από τις εργασίες 
στην Περιοχή 5 και ολοκληρώνουν 
το µεγάλο παζλ της Ποµπηίας, στο 
πλαίσιο του προγράµµατος «Great 
Pompeii Project». Το αναστηλωτικό 
πρόγραµµα που ολοκληρώνεται τον 
ερχόµενο ∆εκέµβριο προέκυψε από 
µια επείγουσα ανάγκη παρέµβασης 
στα µνηµεία λόγω κατολισθήσεων 
και καθιζήσεων, είναι µια κοινή 
προσπάθεια του ιταλικού κράτους 
και της Ε.Ε. ύψους 105 εκατ. ευρώ. 

Οι εργασίες έφεραν στο φως 
µνηµεία και έργα τέχνης που µέ-
χρι τις µέρες µας ήταν καλυµµέ-
να µε ηφαιστειακή τέφρα, όπως 
την τοιχογραφία της αισθησιακής 
Αφροδίτης µε τον µυθικό αγαπη-
µένο της, το νεαρό Αδωνι, που µας 

δείχνει ο κ. Οζάνα στο δωµάτιο µιας 
άλλης κατοικίας. «Στόχος µας είναι 
να αποκαταστήσουµε ό,τι µπορού-
µε στο µέρος όπου βρίσκεται το 
καθετί και να δηµιουργήσουµε µια 
διαδροµή κατάλληλη για τους επι-
σκέπτες της Ποµπηίας. Με τη νέα 

τεχνολογία που έχουµε στη διάθε-
σή µας µπορούµε να τεκµηριώνου-
µε τα ευρήµατα πολύ καλύτερα απ’ 
ό,τι στο παρελθόν», εξηγεί.

Ποµπηία και Σαντορίνη 
∆ιασχίζοντας µαζί µε εκατοντά-

δες επισκέπτες τη Via di Mercurio 
που οδηγεί στη ρωµαϊκή Αγορά και 
τη Via dell’ Abbondanza, τη µεγά-
λη ευθεία που καταλήγει στο Αµ-
φιθέατρο και την Παλαίστρα, δεν 
είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς 
έναν άρτια οργανωµένο αρχαιολο-
γικό χώρο µε ξεκάθαρη σήµανση, 
εύκολη πρόσβαση, αναψυκτήρια, 
χώρους εστίασης και τουαλέτες 
που λειτουργούν, σηµεία ξεκού-
ρασης και πόσιµου, τρεχούµενου, 
νερού που κάνουν την οµολογου-
µένως απαιτητική περιδιάβαση 
µέσα στη ζέστη του καλοκαιριού 
ευκολότερη. 

Στην Παλαίστρα, ένα από τα ση-
µεία µεγάλης επισκεψιµότητας, εί-
δαµε την έκθεση αρχαίων κοσµη-
µάτων «Vanity», που υλοποιείται 
σε συνεργασία µε την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (έως τις 5 
Αυγούστου) και αποτελεί µία από 
τις κοινές ενέργειες των δύο αρ-
χαιολογικών φορέων στη νέα τους 
συνεργασία. Για το φθινόπωρο οι 
δύο φορείς σχεδιάζουν την έκθεση 
«Εκρήξεις: Ποµπηία και Σαντορίνη» 

στη Scuderie del Quirinale της Ρώ-
µης, ενώ θα εργαστούν και σε κοινά 
ερευνητικά προγράµµατα στη ∆ή-
λο και στη νεκρόπολη της νήσου 
Ρήνεια, όπου πιθανόν υπάρχουν τα 
λείψανα «ενοίκων» της Ποµπηίας.

∆εύτερη ζωή
Στο ανασκαφικό πρόγραµµα της 

Ποµπηίας συµµετέχει µια ευρύτατη 
οµάδα επιστηµόνων που αποτελεί-
ται από αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, 
µηχανικούς, ανθρωπολόγους και πα-
λαιοβοτανολόγους, σε µια προσπά-
θεια να γίνει κατανοητή όχι µόνο η 
ζωή πριν από την έκρηξη αλλά και 
η «δεύτερη ζωή» του αρχαιολογικού 
χώρου που περιλαµβάνει λάθη, λε-
ηλασίες και λαθραίες ανασκαφές. 
Οι αρχαιολόγοι «ανακαλύπτουν πα-
ντού ενδείξεις προηγούµενων ανα-
σκαφών», λέει ο κ. Οζάνα και µας 
δείχνει το σηµείο ενός εσωτερικού 
τοίχου που µοιάζει «τρυπηµένος». 
Ο διευθυντής εικάζει ότι οι χωρι-
κοί της περιοχής έψαχναν κάποτε 
για νερό και τυχαία ανακάλυψαν 

το σπίτι, τους σκελετούς και βέβαια 
τα κοσµήµατα που φορούσαν. Μέ-
χρι να ξεκινήσουν οι επίσηµες ανα-
σκαφές το 1748 κανείς δεν ξέρει τι 
χάθηκε. «Πολλά αντικείµενα έχουν 
κλαπεί από την αρχαιότητα ακόµη. 
Οι άνθρωποι έψαχναν για οτιδήπο-
τε ακόµη και µετά την έκρηξη και 
αυτό δεν έχει αλλάξει. Πέρυσι, σε 
συνεργασία µε το ειδικό σώµα των 
καραµπινιέρων, ανακαλύψαµε µια 
αρχαία κατοικία έξω από την Πο-
µπηία µε ίχνη από λαθραίες ανα-
σκαφές της τελευταίας δεκαετίας».

Οι συστηµατικές ανασκαφές 
συνεχίστηκαν τις δεκαετίες του 
’50 και του ’60, αλλά η έλλειψη 
πόρων και η παραµέληση περιό-
ρισαν τους προσβάσιµους χώρους 
από τους τουρίστες. Το 2010 µό-
νο ένα µικρό τµήµα του αρχαιο-
λογικού χώρου ήταν επισκέψιµο, 
ενώ σήµερα περίπου το 70% της 
Ποµπηίας είναι προσβάσιµο από 
επισκέπτες που πέρυσι ανήλθαν 
σε 3,6 εκατ. τουρίστες έναντι 2,3 
εκατ. το 2010.

Οι επιστήµονες εκτιµούν ότι η 
Ποµπηία θα έχει «σταθεροποιη-
θεί» µέσα στο 2019, πράγµα που 
σηµαίνει ότι θα έχουν ολοκληρω-
θεί οι έκτακτες παρεµβάσεις και ο 
αρχαιολογικός χώρος θα επιστρέ-
ψει σε ένα «κανονικό» πρόγραµµα 
συντήρησης και αποκατάστασης. 

Η Ποµπηία είναι στην πραγµα-
τικότητα ένα έργο σε εξέλιξη, µια 
ανεξάντλητη πηγή γνώσης από την 
αρχαιολογία και την αρχιτεκτονική 
µέχρι την ιστορία της τέχνης και τη 
βοτανολογία. Για τους κατοίκους 
της, που µε βάση τα νέα δεδοµένα 
ανέρχονταν σε έναν πληθυσµό πε-
ρίπου 45.000, η γνώση που συγκε-
ντρώνεται γύρω από τον τρόπο ζω-
ής τους, τα έθιµά τους, τη λατρεία 
των θεών τους, ακόµη και από τις 
πιο προσωπικές τους στιγµές στα 
διάσηµα πια Lupanari µοιάζει µε 
ένα είδος µνηµοσύνου που άργη-
σε δύο χιλιετίες. Ολα βέβαια υπό 
το άγρυπνο βλέµµα του Βεζούβιου 
που απλώνει τη σκιά του επιβλητι-
κά πάνω από την Ποµπηία.
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Η αναγέννηση της Ποµπηίας
Ο διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου Μάσιµο Οζάνα µιλάει στην «Κ» για το µεγάλο ανασκαφικό πρόγραµµα

Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙ∆Η

Τοιχογραφία από τις νέες ανασκαφές, με την θηνά σε όρθια θέση, τον 
δωνι καθισμένο και τον Ερωτα στο μέσον. 

Ο Ωρίωνας κατά τη μεταμόρφωσή του, όπου διακρίνονται φτερά πεταλούδας και μέρος του σκορπιού που του έδωσε το θανατηφόρο τσίμπημα.

Το ψηφιδωτό με τη μεταμόρφωση του ρίωνα αριστερά  και προσωπογραφία που πιθανολογείται ότι απεικονίζει οικοδέσποινα της ελληνιστικής περιόδου.  

Αρχαιολογικό Πάρκο 
της Ποµπηίας και 
Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων θα εργαστούν 
και σε κοινά ερευνητικά 
προγράµµατα στη ∆ήλο 
και στη νεκρόπολη
της νήσου Ρήνεια.

«Πολλά αντικείµενα 
έχουν κλαπεί από την 
αρχαιότητα ακόµη. 
Πέρυσι, ανακαλύψαµε 
µια αρχαία κατοικία
µε ίχνη από πρόσφατες 
λαθραίες ανασκαφές», 
λέει ο κ. Οζάνα.




