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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Το θέατρο της Σικυώνας βρίσκεται στην περιοχή του
Βασιλικού, 4 χιλιόμετρα νότια από το Κιάτο στο νομό
Κορινθίας.



Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Το θέατρο της αρχαίας Σικυώνας είναι κατασκευασμένο μέσα
στη φυσική εσοχή του βράχου και έτσι μεγάλο μέρος των
κερκίδων είναι λαξευμένο πάνω στο βράχο.

Σημαντικά χαρακτηριστικά του θεάτρου αποτελούν οι θολωτές
δίοδοι, από τις οποίες εισέρχονταν οι θεατές και η σκεπασμένη
με πλάκες αποχετευτική τάφρος που περιβάλει την ορχήστρα.

Το θέατρο έχει χωρητικότητα 10.000 θεατών και διαθέτει 16
κλιμακωτούς διαδρόμους που ορίζουν 15 κερκίδες.

.







ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το θέατρο κατασκευάστηκε στα τέλη του 4ου με

αρχές 3ου αιώνα π.Χ.

Το σκηνικό οικοδόμημα επεκτάθηκε κατά

τη Ρωμαϊκή εποχή (περίπου το 146 π.Χ.) 

καλύπτοντας μέρος της ορχήστρας.

Στο χώρο του θεάτρου κατά τα αρχαία χρόνια

λάμβαναν μέρος και συγκεντρώσεις πολιτικού

χαρακτήρα.





ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΠΟΧΗ
Oι πρώτες ανασκαφές στον χώρο του θεάτρου

έγιναν από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών

Σπουδών κατά την περίοδο 1886 με 1898.

Το θέατρο είχε χρησιμοποιηθεί παλαιότερα

για θεατρικές και μουσικές παραστάσεις

Μετά το 2000 απαγορεύτηκε η χρήση του χώρου για

παραστάσεις και εκδηλώσεις και

επιτρέπεται μόνο η επίσκεψη.



ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Στο χρονικό διάστημα 2006‐2007 με

χρηματοδότηση απο το Γ’ ΚΠΣ αναστηλώθηκε η

ανατολική θολωτή δίοδος του θεάτρου και

υποστηλώθηκε προσωρινά η δυτική. Από το 2009 το

σωματείο ‘’Διάζωμα’’ αναζητά χορηγίες και μαζεύει

δωρεές έτσι ώστε να βοηθήσει οικονομικά τις

εργασίες για τη συντήρηση και την αναστήλωση

του θεάτρου.



ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ



ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Ήδη από πέρισυ έχει αρχίσει η προμελέτη

για την αναγνώριση του μνημείου ενώ για την

περίοδο 2015‐2019 έχει προγραμματιστεί να

συνεχιστούν οι ανασκαφές για την πλήρη

αποκάλυψη του μνημείου. Η επιτυχία των εργασιών

εξαρτάται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τις

χορηγίες και τις δωρεές.



ΠΗΓΕΣ

http://www.diazoma.gr

http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=499246

http://www.mythicalpeloponnese.gr/blog/αρχαιολογι
κος‐χωρος‐σικυωνας/

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=345130


