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Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου 
Πολιτισμού και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και υπό την εποπτεία της ΙΗ΄ ΕΠΚΑ εκπονήθηκε 
μελέτη αποκατάστασης του κάτω κοίλου του αρχαίου θεάτρου των Φιλίππων.  

 
εικ.1. Πανοραμική άποψη του αρχαίου θεάτρου των Φιλίππων από νοτιοανατολικά  
(πηγή: http://7imeres.gr/wp-content/uploads/2014/04/arxaiologikos_xwros_filippwn_citypedia_6-800x611.jpg) 
 

Το αρχαίο θέατρο βρίσκεται μέσα στην ελληνιστική πόλη, σε επαφή με το ανατολικό τείχος και 
οικοδομήθηκε συγχρόνως με αυτό γύρω στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. Οι επεμβάσεις των ρωμαϊκών χρόνων 
εξαφάνισαν σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές κατασκευές του ελληνικού θεάτρου από το οποίο σώζονται μόνο 
τμήματα των αναλημματικών τοίχων του κοίλου και των παρόδων και  o κυκλικός αποχετευτικός αγωγός 
της ορχήστρας.  

Κατά τη ρωμαϊκή φάση 1,  η οποία τοποθετείται στον 1ο αι. μ. Χ., οικοδομήθηκε λιθόκτιστο κτίριο 
σκηνής. Οι πάροδοι στεγάστηκαν με θολωτές κατασκευές πάνω από τις οποίες επεκτάθηκε το κοίλο. 
Επίσης διευρύνθηκε η ορχήστρα, όπως μαρτυρούν ο νέος κυκλικός αποχετευτικός αγωγός, ευρύτερος 
του υστεροκλασσικού, και ο σωζόμενος τοιχοβάτης του χαμηλού πόδιου που διαμορφώνονταν στη βάση 
του κοίλου. 

Με την καθιέρωση νέων θεαμάτων, μονομαχιών και θηριομαχιών, υλοποιούνται μετασκευές στο 
θεατρικό οικοδόμημα. Σε πρώτο στάδιο (ρωμαϊκή φάση 2), διευρύνθηκε εκ νέου η ορχήστρα από την 
πλευρά του κοίλου και κατασκευάστηκε υψηλό στηθαίο με προστατευτικό δίχτυ, χωρίς να θιγεί το ξύλινο 



προσκήνιο της σκηνής. Τα κενά ανάμεσα στο κοίλο και το προσκήνιο έκλειναν με μεγάλες κιγκλιδωτές 
θύρες. Στο στάδιο αυτό το μνημείο λειτουργούσε παράλληλα ως θέατρο και ως αρένα. Συγχρόνως 
κατασκευάστηκε επιθέατρο σε λιθόχτιστες υποδομές με περιμετρικό καμαροσκέπαστο διάδρομο.  

 
εικ.2. Θέατρο Φιλίππων – οικοδομικές φάσεις: 
α. ελληνιστική φάση, β. ρωμαϊκή φάση 1, γ. ρωμαϊκή φάση 2 και δ. ρωμαϊκή φάση 3 
 

Σε δεύτερο στάδιο (ρωμαϊκή φάση 3), το θέατρο των Φιλίππων, μετατράπηκε πλήρως σε αρένα. 
Κατεδαφίστηκε το ξύλινο προσκήνιο και συμπληρώθηκε ο λίθινος δακτύλιος από την πλευρά του κτηρίου 
της σκηνής, με μαρμάρινους ορθοστάτες. Παράλληλα, στη θέση του κατεδαφισμένου προσκηνίου, 
λαξεύτηκε στον βράχο υπόγειος χώρος για τα άγρια ζώα από όπου με ειδικό ανυψωτικό σύστημα 
προσάγονταν στην αρένα.  

Το αρχαίο θέατρο ανασκάφηκε  από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή την περίοδο 1914 – 35 από 
την οποία σώζονται ελάχιστα αλλά πολύτιμα φωτογραφικά και σχεδιαστικά τεκμήρια. Ωστόσο η 
σημερινή μορφή του κοίλου είναι αποτέλεσμα των επεμβάσεων Λαζαρίδη κατά την περίοδο 1957-60 στο 
πλαίσιο επαναλειτουργίας του θεάτρου για τις ανάγκες του φεστιβάλ Φιλίππων - Θάσου. Διατηρεί στη 
βάση του το υψηλό πόδιο της ρωμαϊκής φάσης ΙΙ καθώς και μαρμάρινα εδώλια έως το ύψος της 7ης 
σειράς καθισμάτων. Οι υπόλοιποι αναβαθμοί διαμορφώνονται ως λιθόχτιστες πεζούλες με τσιμεντοκονία 
στην άνω επιφάνειά τους. Τα πέρατα του κοίλου έχουν καταστραφεί λόγω της απώλειας του άνω 
τμήματος των αναλημμάτων και εμφανίζεται απότομο πρανές από γαιώδη υλικά. Οι κλίμακες είναι 
προσδιορισμένες γεωμετρικά ωστόσο δεν σώζουν μαρμάρινους αναβαθμούς ιn situ.  

 
εικ.3. Απόψεις από το κοίλο του αρχαίου θεάτρου των Φιλίππων – υπάρχουσα κατάσταση 
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τους πλευρά διαμορφώνονται εγκοπές ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 24 χ 12 εκ. που συνεχίζουν 
κατακόρυφα προς τα κάτω στο σώμα του πόδιου. Σε αυτές τοποθετούνταν ξύλινα υποστυλώματα για την 
στήριξη προστατευτικών διχτυών.  

Οι πλάκες του διαδρόμου βρίσκονται σε υποχώρηση 16 εκ. από το πρόσωπο του πόδιου. Αυτό σε 
συνδυασμό με τις σωζόμενες εγκοπές από πυκνούς μεταλλικούς συνδέσμους που φέρουν στο μπροστινό 
τμήμα τους τεκμηριώνουν ότι υπήρχε σε επαφή με αυτές αρχιτεκτονικό μέλος ίδιου ύψους το οποίο 
στηρίζονταν στη διαμορφωμένη μικρή υποχώρηση. Πάνω σε αυτό το μέλος και μπροστά από τα ξύλινα 
υποστυλώματα εδράζονταν τα στηθαία. Έτσι ο τελευταίος δόμος του πόδιου προκειμένου να υποδεχτεί 
τα στηθαία πάχους 30 εκ. προέβαλε τουλάχιστον κατά 15 εκ.  

 
εικ.10 Αναπαράσταση των δυο εκδοχών διαμόρφωσης του στηθαίου στη βάση του κοίλου κατά τη ρωμαϊκή φάση 2  
 

Η βάση του πόδιου έως την προεξοχή ήταν πιθανότατα επιχρισμένη γιατί δεν αποτελούσε σαν 
σύνολο μια επιμελημένη κατασκευή. Εναλλακτικά η όψη του πόδιου μπορεί να διαμορφώνονταν με 
όρθιες μονολιθικές πλάκες οι οποίες κάλυπταν το κενό της υποχώρησης και παράλληλα υποστήριζαν την 
προβαλλόμενη λιθόπλινθο έδρασης του στηθαίου. Το στηθαίο είχε ύψος 90 εκ. και η σταθεροποίησή του 
επιτυγχάνονταν κυρίως με τη σύνδεση των μελών του με πειόσχημους συνδέσμους και λιγότερο με την 
ενσφήνωση λόγω του καμπύλου σχήματός του. 

 
εικ.11. Προστατευτικό στηθαίο από την πλευρά της σκηνής  α. Τμήμα του σωζόμενου λίθινου τοιχοβάτη με ίχνη 
εγκοπών σε θέσεις θυρών, β. αναπαράσταση αρχικής μορφής στη θέση αυτή 
 

Κατά την ρωμαϊκή φάση ΙΙΙ συμπληρώθηκε ο δακτύλιος της αρένας από την πλευρά του κτιρίου 
της σκηνής. Το νέο τμήμα αποτελούνταν από  τοιχοβάτη ελαφρά υπερυψωμένο από την ορχήστρα και 
μονολιθικούς ορθοστάτες ύψους 1,90 μ. με εγκοπή στην άνω απόληξή τους για υποδοχή μικρής στέψης. 
Από τις λαξεύσεις των παρειών των σωζόμενων ορθοστατών και τα ίχνη που διατηρούνται στον 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

 Όπως φάνηκε από την ανάλυση που προηγήθηκε το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
το κοίλο του θεάτρου είναι η υποβάθμιση της ιστορικής και αρχαιολογικής του αξίας λόγω των πρόχειρων 
και λανθασμένων επεμβάσεων που συντελέστηκαν. Δημιουργείται στρεβλή εικόνα της μορφής του στους 
επισκέπτες και πρακτικά προβλήματα λειτουργικότητας κατά την χρήση του ως επισκέψιμου 
αρχαιολογικού χώρου και χώρου παραστάσεων.  

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των κατασκευών του κάτω κοίλου έδωσαν 
τη δυνατότητα σύνταξης πρότασης  ώστε να αποκατασταθεί τη γεωμετρία του θεάτρου προς βελτίωση της 
διδακτικής του παρουσίας, να προστατευτεί το υπάρχον αυθεντικό υλικό, να αναδειχθούν οι αισθητικές 
και ιστορικές αξίες του και να βελτιωθεί λειτουργικότητά του.  

Μια ειδική συνθήκη που λήφθηκε υπ’ όψιν και δεν συναντάται συχνά σε μνημεία είναι ότι το κοίλο 
του θεάτρου βρίσκεται ήδη σε πλήρη ανάπτυξη με επεμβάσεις της δεκαετίας του 1950 που με τα 
σημερινά δεδομένα θεωρούνται επιστημονικά ατεκμηρίωτες και μάλλον απορριπτέες. Ωστόσο αυτές οι 
επεμβάσεις διαμόρφωσαν την υλική υπόσταση του θεάτρου που φιλοξένει το καθιερωμένο φεστιβάλ 
Φιλίππων - Θάσου το οποίο παρακολουθούν κάθε χρόνο χιλιάδες θεατών.  

Η πρόταση προβλέπει τη μερική αποκατάσταση της οικοδομικής φάσης της αρένας (Ρωμαϊκή 
φάση ΙΙ – ΙΙΙ) για την οποία διαθέτουμε αρκετό αυθεντικό οικοδομικό υλικό και επαρκή τεκμηρίωση των 
κατασκευών. Όποια άλλη απόπειρα αποκατάστασης προηγούμενων οικοδομικών φάσεων κρίνεται 
αδόκιμη γιατί θα οδηγούσε σε απώλεια πρωτότυπου υλικού χωρίς αντίστοιχα να υπάρχουν τα τεκμήρια 
ούτε το διαθέσιμο πρωτότυπο υλικό για την αποκατάσταση. 

 
εικ.13. Ανάπτυγμα στηθαίου αρένας. α. υπάρχουσα κατάσταση, β. πρόταση αποκατάστασης 

 
Η πρόταση περιλαμβάνει την αποκατάσταση του στηθαίου της αρένας από την πλευρά του κοίλου 

σε πλήρη καθ’ ύψος ανάπτυξη. Αυτό θα υλοποιηθεί σε ολόκληρη την περιφέρειά του με εξαίρεση τα άκρα 
του, στα οποία ελλείψει στοιχείων θα διαμορφωθεί κλιμακωτό τελείωμα. Από την πλευρά του κτιρίου της 
σκηνής θα αναστηλωθεί μικρό τμήμα του στηθαίου βάσει δυο αυθεντικών ορθοστατών των οποίων η 
θέση ταυτίστηκε από εγκοπές και άλλα στοιχεία στο in situ σωζόμενο τμήμα του τοιχοβάτη.  
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γρήγορης υλοποίησης, μικρού κόστους αλλά και εύκολης προσέγγισης του χρωματισμού του αυθεντικού 
τμήματος. Τα νέα μέλη θα κατασκευαστούν από τοπικό μάρμαρο και θα έχουν αδρή κατεργασία ώστε να 
είναι σαφής η διαφοροποίησή τους από τα αυθεντικά. Συμπληρώσεις από χυτό υλικό και νέα μαρμάρινα 
μέλη ήδη συνυπάρχουν στα αναστηλωμένα τμήματα των παρόδων χωρίς να δημιουργούνται 
προβλήματα αναγνώρισης και αισθητικής των επεμβάσεων. 

 
εικ.18. Πρόταση αποκατάστασης. Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις 
 

Η μελέτη εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2014. 
 

 
Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα ανακοίνωσης που παρουσιάστηκε στην ΚΖ’ συνάντηση «Το 

Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 13-15 

Μαρτίου 2014. 

 
 


