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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΛΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ 

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στη διάρκεια της υλοποίησης του ενταγµένου στο επιχειρησιακό πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2007-2013 έργου µε 

τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου», επιστηµονική υπεύθυνος του οποίου είναι 

η προϊσταµένη της Eφορείας Aρχαιοτήτων ∆ράµας Μαρία Νικολαϊδου – Πατέρα, αποφασίστηκε η εκπόνηση 

συνολικής µελέτης τεκµηρίωσης των κατασκευών και αποκατάστασης του κοίλου του αρχαίου θεάτρου της 

Θάσου. 

Τη µελέτη έχει αναλάβει ο Ιωάννης Βασιλειάδης, Αρχιτέκτονας Mηχανικός, µε εµπειρία σε 

αποκαταστάσεις αρχαίων θεάτρων. Επιστηµονικός σύµβουλος για την εκπόνηση της µελέτης είναι ο Γεώργιος 

Καραδέδος, Αρχιτέκτων - Αρχαιολόγος, οµότιµος καθηγητής Α.Π.Θ., ενώ πολύτιµη είναι η συµβολή των Στ. 

Γαλάνη, Γ. Μαυρίδη, Αρχιτεκτόνων, της τοπογράφου ∆. Κοϊµτζόγλου καθώς και όλου του υπόλοιπου 

επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στο έργο. 

Η αναγκαιότητα διερεύνησης της σκοπιµότητας υλοποίησης µιας επέµβασης στο κοίλο του αρχαίου 

θεάτρου προέκυψε από το γεγονός ότι η µόνη πρόβλεψη που υπάρχει για το κοίλο στο πλαίσιο του τρέχοντος 

έργου είναι η αντικατάσταση της φθαρµένης ξύλινης επικάλυψης στο µεταλλικό ικρίωµα που διαµορφώνει 13 

σειρές καθισµάτων1, ενώ τίθενται βασικά ζητήµατα αλλοίωσης της µορφής του κοίλου από όψιµες επεµβάσεις, 

όπως και ζητήµατα προστασίας – συντήρησης των διατηρούµενων αρχαίων κατασκευών και του αυθεντικού 

οικοδοµικού υλικού. 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η συστηµατική ανάλυση των διατηρούµενων αρχαίων κατασκευών 

του κοίλου, η καταγραφή και τεκµηρίωση του οικοδοµικού υλικού που ανήκει σε αυτό, η καταγραφή των 

επεµβάσεων που έγιναν κατά τον 20 αι. και η τεκµηρίωση των αλλοιώσεων που αυτές προξένησαν στο µνηµείο. 

Βάσει αυτών αξιολογείται η υπάρχουσα κατάσταση και κρίνεται η σκοπιµότητα µιας πρότασης αποκατάστασης 

του κοίλου για την προστασία και συντήρηση των αυθεντικών µελών και των πρωτότυπων κατασκευών που 

διατηρούνται in situ, την ενίσχυση της αυθεντικότητάς του και την άρση των στοιχείων που αλλοιώνουν τη µορφή 

του.  

 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΘΕΣΗ 

 

Το θέατρο της Θάσου κατασκευάστηκε βορειοανατολικά της αρχαίας πόλης σε επαφή µε το τείχος 

(σχ.ΥΚ 01). Βρίσκεται σε µια φυσική πλαγιά στα όρια της κορυφογραµµής του λόφου, σε υψόµετρο 55 µ. και σε 

απόσταση 300 µ. από τη θάλασσα που εκτείνεται δυτικά. Εκµεταλλεύτηκε τη γένεση µορφολογικής πτύχωσης 

                                                           

1 Ν.Χατζηδάκης, Μ.Χατζή, Α.Βαλαβάνης, Μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Θάσου, 2010, σ.10 

(µισγάγγειας), που διαµορφώνεται στον ορεινό όγκο και η οποία καταλήγει στο ανοιχτό λιµάνι µπροστά από τη 

βόρεια συνοικία του σύγχρονου οικισµού του Λιµένα (εικ.1). 

Το κοίλο του θεάτρου (εικ.2) είναι στραµµένο προς τα βορειοδυτικά και εδράζεται µερικώς στο βόρειο 

τµήµα του σε βραχώδες υπόβαθρο αποτελούµενο από εναλλαγές διµαρµαρυγιακού λευκοκρατικού γρανίτη και 

διµαρµαρυγιακού γνεύσιου, ενώ στο νότιο και µεγαλύτερο σε επιφάνεια τµήµα του σε υλικά επίχωσης (µίγµα 

άµµου  - αργίλου)2. Αναπτύσσεται σε τµήµα περιφέρειας µικρότερης του ηµικυκλίου και τα πέρατά του 

(αναλήµµατα), τα οποία εµφανίζονται ασύµµετρα, συγκλίνουν σε σηµείο έκτος του κεντρικού άξονα του θεάτρου 

σχηµατίζοντας µεταξύ τους γωνία 160ο  µοιρών (σχ.ΥΚ 02). 

Στο άνω τµήµα του κοίλου διατηρούνται τα ίχνη τεσσάρων κλιµάκων υπό γωνία 24ο  µοιρών µεταξύ τους 

που διαµορφώνουν τις 3 κεντρικές κερκίδες. Μια εξ αυτών ενέχει θέσης κεντρικής, αν και παρουσιάζει απόκλιση 

από τον θεωρητικό άξονα του κοίλου κατά 4 µοίρες περίπου προς τα νότια. 

Η διάµετρος της ορχήστρας που µορφοποιήθηκε κατά τη φάση µετατροπής του θεάτρου σε αρένα είναι 

23,10 µ. Ένα µαρµάρινο στηθαίο, ύψους 1,85 µ., αποτελούµενο από µαρµάρινο τοιχοβάτη και µονολιθικούς 

ορθοστάτες υποδεικνύει το όριο µεταξύ κοίλου και ορχήστρας (εικ.3). Η µόνη κλίµακα που κατά την φάση αυτή 

βρίσκεται σε απευθείας σύνδεση µε την ορχήστρα είναι η κεντρική, µάλιστα στο άνοιγµα που διαµορφώνεται στο 

στηθαίο διατηρούνται ίχνη της κιγκλιδωτής θύρας που το έφραζε (εικ.4). 

Το κοίλο διαµορφώνει πόδιο στη βάση του υπερυψωµένο κατά 1,25 µ. περίπου από το επίπεδο της 

ορχήστρας. Αναπτύσσονταν σε 41-42 σειρές εδωλίων από τις οποίες διατηρούσε τµηµατικά, πριν τις πρόσφατες 

επεµβάσεις, 19 σειρές στο άνω τµήµα του (23η έως 42η σειρά) (σχ.ΑΝ 01). 

Το µεγαλύτερο µέρος των αρχιτεκτονικών µελών που χρησιµοποιήθηκαν στο κοίλο λιθολογήθηκε 

συστηµατικά µετά την εγκατάλειψη του θεάτρου, όπως αποδεικνύει η αποκάλυψη καταλοίπων ασβεστοκάµινου 

στο κέντρο της ορχήστρας κατά τις ανασκαφές της περιόδου 1992-19953. Η µεσαία ζώνη του κοίλου διατηρούσε 

ελάχιστα στοιχεία της λίθινης επικάλυψης κατά την αποκάλυψή της, ενώ τα λίγα εδώλια που βρέθηκαν στη βάση 

του κοίλου, κατά κανόνα διάσπαρτα, χρησιµοποιήθηκαν σε µια πρόχειρη επέµβαση ανάκτησης των τριών 

πρώτων σειρών από τον ∆. Λαζαρίδη το 1958 (εικ.5). Ακολούθησε µεγάλης κλίµακας επέµβαση στο κοίλο κατά 

την περίοδο 1997-2001 (εικ.6). 

Η πλειονότητα των σωζόµενων εδωλίων είναι απλοί ορθογωνικής διατοµής λιθόπλινθοι, ωστόσο στη 

βάση του κοίλου διατηρούνται και µέλη που φέρουν κοίλη διαµόρφωση στην εµπρόσθια πλευρά τους κάτω από το 

σε εξοχή στενό κατακόρυφο µέτωπο.  

Το µέγεθος που αποκτά το κοίλο κατά τη ρωµαϊκή εποχή προϊδεάζει για ύπαρξη διαζώµατος, ωστόσο δεν 

υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να το πιστοποιούν. Στην άνω απόληξή του το κοίλο δεν ολοκληρώνεται ως ενιαία 

περιφέρεια κύκλου αφού στο βόρειο τµήµα του συναντά το τείχος του 5ου π.Χ. αιώνα και τέµνεται από αυτό. Αυτός 

                                                           

2 Βλ. Μ. Αρβανιτάκης, Γεωτεχνική έρευνα αρχαίου Θεάτρου Θάσου,1992, σ. 15. 
3 Ζ. Μπονιας – J. Y. Marc, Το αρχαίο θέατρο της Θάσου. Ολοκλήρωση της ανασκαφής – Έναρξη της αναστήλωσης, ΑΕΜΘ 
10Β (1996) 795-812,κυρίως 800. 
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είναι και ο λόγος που το µήκος του βορειοανατολικού αναληµµατικού τοίχου είναι µικρότερο από το αντίστοιχο του 

νοτιοδυτικού. Τα ίχνη της βάσης λιθόκτιστου τοίχου που ακολουθεί τη χάραξη των καθισµάτων στο 

νοτιοανατολικό άκρο του µνηµείου προσδιορίζουν και το πέρας του κοίλου κατά τη ρωµαϊκή εποχή. Σώζονται δύο 

ακόµη καµπυλωµένοι τοίχοι που ακολουθούν την οµόκεντρη χάραξη ο εξωτερικός των οποίων είναι καλύτερα και 

σε µεγαλύτερο ύψος διατηρηµένος. Αυτοί ορίζουν έναν άνετο ευρύ διάδροµο (2,3 µ.) στο πέρας του κοίλου που 

δεν αποκλείεται να διέθετε και κάποια µορφή επιστέγασης4 (εικ.7). Εξάλλου είναι πολύ πιθανό η προσέλευση των 

θεατών να γινόταν από αυτήν την πλευρά κατά τη ρωµαϊκή εποχή, δεδοµένου ότι η µετατροπή του θεάτρου σε 

αρένα και η τοποθέτηση προστατευτικού στηθαίου στη βάση του κοίλου δηµιουργούσε αντικειµενική δυσκολία 

στην προσβασιµότητα των θεατών από το επίπεδο της ορχήστρας. 

Στον άξονα του θεάτρου και σε συνέχεια της κεντρικής κλίµακας σώζεται ορθογωνική βάση διαστάσεων 

2,1 x 2,8 µ., ελαφρά υπερυψωµένη από το δάπεδο του διαδρόµου, µε βοτσαλωτή επίστρωση η οποία κατά τον J.-

Y. Marc προέρχεται από Ναό (εικ.8). 

Οι αναληµµατικοί τοίχοι που ορίζουν τα πέρατα του κοίλου είναι κατασκευασµένοι στην ρωµαϊκή εποχή. 

Πρόκειται εξωτερικά για ισόδοµες τοιχοποιίες, µε εναλλαγή ψιλών και χαµηλών στρώσεων λιθόπλινθων, που για 

την ενίσχυση τους συνδυάζονται εσωτερικά µε ασβεστόκτιστες αργολιθοδοµές µεγάλου πάχους. Η σύνδεση των 

δυο στοιχείων υλοποιείται µε διάτονους λίθους που επαναλαµβάνονται ανά 2-3 λίθους κάθε σειράς (εικ.9). Οι 

τοίχοι αυτοί σήµερα σώζουν 3-4 σειρές δόµων από την επιφάνεια της έδρασής τους5. 

Τα ορατά ερείπια της σκηνής σώζονται σε χαµηλό ύψος και ανήκουν στην ρωµαϊκή εποχή. Πρόκειται για 

ένα πλατυµέτωπο κτίσµα, γενικών διαστάσεων 18,50 x 6,00 µ. περίπου, στο οποίο διαµορφώνονται τρεις χώροι 

στο επίπεδο του ισογείου (υποσκήνιο) µε αντίστοιχα ανοίγµατα προς την ορχήστρα. Μπροστά από τον τοίχο της 

πρόσοψης και σε επαφή µε αυτόν αναπτύσσονται πεσσοί από µαρµάρινους λαξευτούς λιθόπλινθους, που έφεραν 

την scenae frons της ανωδοµής του σκηνικού κτιρίου. ∆υτικά του κτιρίου διατηρούνται αναληµµατικοί τοίχοι 

διαφόρων οικοδοµικών φάσεων, ενώ στα πέρατα του προσκηνίου υφίστανται οικοδοµικά κατάλοιπα από δυο 

δωµάτια κατά τη διεύθυνση των µαρµάρινων κατωφλιών, που ορίζουν τις εισόδους από τις παρόδους προς την 

ορχήστρα και τα οποία ανήκουν στην τελευταία οικοδοµική φάση του κτιρίου.  

Τέλος, διατηρείται in situ ο στυλοβάτης του προσκηνίου, καθώς και πλήθος διάσπαρτων αρχιτεκτονικών 

µελών, που ανήκουν στο προσκήνιο αλλά και στον ευρύτερο διάκοσµο της πρόσοψης του σκηνικού κτιρίου 

(εικ.10).  

 

 

                                                           

4 Η αποκάλυψη των εν λόγω οικοδοµικών καταλοίπων στο πέρας του κοίλου έγινε κατά τη διάρκεια των αναστηλωτικών 
εργασιών της περιόδου 1997-2001 από τον Ζ. Μπόνια. Βλ. σχετικά: Ζ. Μπόνιας, Το αρχαίο θέατρο της Θάσου, στο: Αρχαία 
Θέατρα της Μακεδονίας, ∆ιάζωµα & Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Αθήνα, 2012, σ. 225-244 (231). 

5 Ν. Χατζηδάκης, Μ. Χατζή, Α. Βαλαβάνης, Μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Θάσου, 2010, 
σ.8 

3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Η πρώτη ανασκαφική έρευνα στο θέατρο της Θάσου πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1864 από τον 

Emmanuel Miller. Η ανασκαφή αυτή έφερε στο φως αρκετά στοιχεία του θεάτρου, όµως προκάλεσε και 

καταστροφές, καθώς οι κατασκευές της ανωδοµής του κτιρίου της σκηνής θεωρήθηκαν µεσαιωνικές. 

Η πρώτη συστηµατική ανασκαφή του θεάτρου άρχισε το 1920 από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή των 

Αθηνών µε τους R. Dreyfus και L. Renaudin, κατά την οποία αποκαλύφθηκε το κτίριο της σκηνής (εικ.11), ο 

στυλοβάτης του προσκηνίου καθώς και τµήµα της ορχήστρας6. Οι έρευνες συνεχίσθηκαν το 1921 από τους G. 

Daux και A. Salac, µε αρχιτέκτονα τον J. Replat. Αποκαλύφθηκε το σύνολο της ορχήστρας όπου βρέθηκαν µέλη 

του στηθαίου της αρένας για τα οποία γίνεται µια πρώτη απόπειρα ερµηνείας και ανασύνθεσης από τον Replat. 

Κατά τη τελευταία χρονιά των ανασκαφικών ερευνών αυτής της περιόδου, το 1922, οι αποχωµατώσεις 

επεκτάθηκαν και στη βάση του κοίλου, όπου αποκαλύφθηκαν η κεντρική κλίµακα και τα διατηρούµενα στις 

πρώτες σειρές του κοίλου εδώλια7 (εικ. 12,13). 

Το 1957 άρχισαν εργασίες καθαρισµού και ανασκαφικές έρευνες από τους ∆. Λαζαρίδη και F. Salviat. 

Αποκαλύφθηκαν πλήρως οι σωζόµενες κερκίδες του κοίλου (εικ.14) και ανασκάφηκαν οι πάροδοι. Ο Λαζαρίδης 

στο πλαίσιο της έναρξης του «Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου» προσπάθησε να προετοιµάσει το θέατρο Θάσου, 

όπως και το θέατρο Φιλίππων, για να δεχθεί παραστάσεις, µε την πλήρη ανάκτηση των τριών πρώτων σειρών 

καθισµάτων και τοπικές επεµβάσεις αναδόµησης στην ευρύτερη περιοχή της βάσης του κοίλου µε αρχαίο 

οικοδοµικό υλικό που βρέθηκε διάσπαρτο εκεί (εικ.15). Πέραν των τριών πρώτων σειρών που ανακτήθηκαν 

πλήρως, στο υπόλοιπο κοίλο,  µεταξύ των σωζόµενων εδωλίων, τοποθετήθηκαν καθίσµατα από λυόµενες 

µεταλλικές κατασκευές τύπου dexion και επικάλυψη ξύλινων σανίδων (εικ.16). Στο πλαίσιο της επιστηµονικής 

έρευνας σχετικά µε το θέατρο την περίοδο αυτή δηµοσιεύονται δυο µελέτες των F. Salviat και P. Bernard που 

ασχολούνται κυρίως µε το σκηνικό οικοδόµηµα και ιδιαίτερα µε το προσκήνιο. 

Το 1975 επανατοποθετούνται τα σωζόµενα τµήµατα του στηθαίου της αρένας, καθώς και ο µόνος 

σωζόµενος ακέραιος κίονας του προσκηνίου επί του υφιστάµενου στυλοβάτη (εικ.17). 

Το 1984 αποφασίστηκε αναστολή των παραστάσεων, καθώς παρουσιάστηκαν ολισθήσεις των 

κατασκευών dexion και των αρχαίων µαρµάρων εξαιτίας της ανάπτυξης του ριζικού συστήµατος των πεύκων που 

υπήρχαν στο κοίλο. 

Το 1988 συντάχθηκε µελέτη «Αποκατάσταση και αξιοποίηση του θεάτρου Θάσου» από τον αρχιτέκτονα 

Ν. Παπαγιαννάκο, στην οποία συµπεριλαµβάνονταν πρόταση αποκατάστασης του κοίλου και αναστήλωσης του 

προσκηνίου. Αυτή στηρίχθηκε στις συστηµατικές αποτυπώσεις που διενήργησε η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 µε υπεύθυνο αρχιτέκτονα τον T.Kozelj, οι οποίες συνεχίστηκαν και κατά την 

                                                           

6 Ch. Picard, Fouilles de Thassos, BCH 45 (1921)108-112. 
7 G. Daux et A. Laumonier, Fouilles de Thassos, BCH 47 (1923) 336-342. 
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δεκαετία του 1990 ώστε να τεκµηριωθούν τα ευρήµατα των ανασκαφικών εργασιών που διενεργήθηκαν ειδικά στο 

κτίριο της σκηνής (σχ.ΑΝ01). 

Το 1992 η ΙΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία µε τη Γαλλική 

Αρχαιολογική Σχολή, πραγµατοποίησε ανασκαφικές έρευνες στο κοίλο, στην ορχήστρα και στο κτίριο της σκηνής 

(εικ.18). Βάσει των ανασκαφικών ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν στη σκηνή εκπονήθηκε «Μελέτη Στερέωσης 

της σκηνής του θεάτρου», που υλοποιήθηκε κατά τα έτη 1995-96 και αφορούσε την αντιστήριξη και ενίσχυση των 

αναληµµατικών τοίχων της σκηνής και τµήµατος του τοίχου στήριξης της νότιας παρόδου. Το 1995 συντάχθηκε 

από τον Ν. Παπαγιαννάκο οριστική µελέτη «Αναστήλωση-στερέωση του κοίλου του Αρχαίου Θεάτρου της Θάσου 

και προστασία του κατά την προβλεπόµενη διάθεσή του για παραστάσεις». 

Το αναστηλωτικό πρόγραµµα που υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 1997-2001 βασίστηκε σε αυτή τη 

µελέτη και άλλαξε ριζικά την εικόνα του κοίλου. Κόπηκαν τα δέντρα που υπήρχαν σε αυτό (εικ.19) και 

µετακινήθηκαν από το µεσαίο τµήµα του κοίλου τα σωζόµενα εδώλια για να χρησιµοποιηθούν σε συµπληρώσεις 

υψηλότερων βαθµίδων καθισµάτων. Στη θέση τους δηµιουργήθηκαν µε µεταλλικά ικριώµατα και ξύλο δεκατρείς 

βαθµίδες νέων καθισµάτων (εικ.20). Στο κτίριο της σκηνής τοποθετήθηκαν µεταλλικές κατασκευές που 

διαµορφώνουν δάπεδα προσβάσιµα από το κοινό στους τρεις επάλληλους χώρους της στάθµης του ισογείου, 

καθώς και σκάλες πρόσβασης στη δυτική πλευρά του κτιρίου. 

Με τη µορφή αυτή λειτούργησε το θέατρο έως το 2010, οπότε υποβλήθηκε νέα µελέτη αποκατάστασης 

στη ∆ΑΑΜ η οποία εγκρίθηκε από το ΚΑΣ. Με τη µελέτη αυτή, η οποία εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα Ν. 

Χατζηδάκη, εντάχθηκε το έργο το καλοκαίρι του 2011 στο επιχειρησιακό πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Περιλαµβάνει την αναστήλωση του προσκηνίου και των αναληµµατικών τοίχων των παρόδων, έργα υποδοµών 

και κατασκευή βοηθητικών κτιρίων, ώστε ο χώρος να είναι επισκέψιµος και να είναι δυνατή η λειτουργία του για 

την πραγµατοποίηση παραστάσεων.  

Κατά την υλοποίηση του έργου ωστόσο διαπιστώθηκαν από την επιστηµονική οµάδα επίβλεψης (Μ. 

Νικολαίδου - Πατέρα, Γ. ∆έλλιος, Μ. Παπαδόπουλος, ∆. Μεγγίδης, ∆. Κοιµτζόγλου), τον επιστηµονικό σύµβουλο κ. 

Γ. Καραδέδο και τον ∆ιευθυντή Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων του ΥΠΟΠΑΙΘ κ. ∆. Σβολόπουλο αδυναµίες και 

ελλείψεις στην µελέτη, που οδήγησαν σε τροποποιήσεις και συµπληρωµατικές µελέτες, απαραίτητες για την ορθή 

και ασφαλή αναστήλωση και λειτουργία του θεάτρου.  

Υπό αυτό το πρίσµα κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω επιστηµονική διερεύνηση του προσκηνίου του 

αρχαίου θεάτρου. Έτσι ανατέθηκε στον µεταπτυχιακό φοιτητή Γ. Μαυρίδη, η εκπόνηση µεταπτυχιακής 

διπλωµατικής εργασίας µε θέµα την αναστήλωση του προσκηνίου του θεάτρου της Θάσου στο πλαίσιο της 

φοίτησής του στο ∆.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνηµείων» του Α.Π.Θ. υπό την επίβλεψη του οµότιµου καθηγητή Α.Π.Θ. 

Γ. Καραδέδου. Στη συνέχεια οµάδα αποτελούµενη από τους Γιάννη Βασιλειάδη, Γιώργο Καραδέδο και Γιώργο 

Μαυρίδη, αρχιτέκτονες - αναστηλωτές µε την επικουρία της επιστηµονικώς υπεύθυνης του έργου Μ. Νικολαίδου - 

Πατέρα επεξεργάστηκαν τα στοιχεία και κατέληξαν στην οριστική πρόταση αποκατάστασης του προσκηνίου. Τη 

στατική µελέτη εκπόνησαν οι Μηνάς Παπαδόπουλος και Βασιλάκης Φλεντζούρης, πολιτικοί µηχανικοί. 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΛΟΥ  

 

4.1 Η µέθοδος της τεκµηρίωσης 

 

Σε πρώτη φάση έγινε συλλογή όλου του διαθέσιµου υλικού που αφορά το κοίλο του θεάτρου και θα 

µπορούσε να συµβάλει στην ανάλυση – τεκµηρίωση των αρχαίων κατασκευών. Συγκεντρώθηκε η σχετική µε το 

θέατρο βιβλιογραφία, παλαιότερες αποτυπώσεις, µελέτες που αφορούν το θέατρο και φωτογραφίες αρχείου. 

Συγκεκριµένα αποδελτιώθηκαν οι δηµοσιεύσεις των κύριων µελετητών του θεάτρου (Ch. Picard, G. Daux, ∆. 

Λαζαρίδης, F. Salviat, P. Bernard, J.-Y. Marc, Ζ. Μπόνιας), λήφθηκαν υπ’ όψιν οι µελέτες του αρχιτέκτονα Ν. 

Παπαγιαννάκου (1988,1994) για το κοίλο του θεάτρου (εικ.21) και οι διαθέσιµες αποτυπώσεις του µνηµείου καθ’ 

όλη αυτήν την µακρά περίοδο έρευνας. Συγκεκριµένα λήφθηκαν υπ’ όψιν η αποτύπωση του L. Renaudin (1920) 

(εικ22), η αποτύπωση που έπεται της ανασκαφής στο άνω τµήµα του κοίλου από τον ∆. Λαζαρίδη (1957-1961) 

(εικ.23), καθώς και η λεπτοµερής αποτύπωση του κοίλου από τον Τ. Κοzelj αρχιτέκτονα της Γαλλικής 

Αρχαιολογικής Σχολής (1985,1992). Τέλος συγκεντρώθηκε φωτογραφικό υλικό από το αρχείο της Γαλλικής 

Αρχαιολογικής Σχολής και το αρχείο της ΙΗ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Καβάλας που 

καλύπτουν όλες τις χρονικές περιόδους των ανασκαφών και επεµβάσεων στο θέατρο από το 1921 και µετά. 

Παράλληλα, έγινε ψηφιακή αποτύπωση του κοίλου µε 3D laser scanner και υλοποιήθηκαν χωροσταθµήσεις µε 

total station σε όλο το εύρος του κοίλου8. Τα παράγωγα των παραπάνω ενεργειών σε συνδυασµό µε επίγειες 

αρχιτεκτονικές µετρήσεις οδήγησαν στη γεωµετρική απόδοση (αποτύπωση) της υπάρχουσας κατάστασης (σχ. 

ΥΚ02,03,04,05). Εκτός αυτών διενεργήθηκε έρευνα πεδίου για την καταγραφή και αναγνώριση των 

αρχιτεκτονικών µελών και την τεκµηρίωση των υφιστάµενων κατασκευών.  

Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης του κοίλου του θεάτρου της Θάσου έγκειται στο γεγονός ότι έχει υποστεί 

ήδη δυο όψιµες µεγάλης κλίµακας επεµβάσεις (1957,1997-2001), οι οποίες έχουν επιφέρει αλλαγές και 

αλλοιώσεις στα αρχικά αρχαιολογικά δεδοµένα. Εποµένως πέραν της τεκµηρίωσης των αρχαίων κατασκευών, 

όπου αυτές διατηρούνται, πρέπει να γίνει κατανοητή η αλληλουχία των επεµβάσεων που συντελέσθηκαν, να 

ταυτιστούν τα µέλη και να αντιπαραβληθεί η θέση εύρεσης µε τη σηµερινή θέση του αρχαίου οικοδοµικού υλικού 

µε βάση τα στοιχεία τεκµηρίωσης που είναι διαθέσιµα. 

Στο πλαίσιο αυτής της διερεύνησης υλοποιήθηκαν τα εξής:  

Α) Γεωµετρική αποτύπωση του κοίλου για την παραγωγή γενικών αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις, 

όψεις, τοµές) Αποδόθηκε σχεδιαστικά η υπάρχουσα κατάσταση των κατασκευών του κοίλου προκειµένου να 

διερευνηθούν οι σχέσεις των υφιστάµενων αρχιτεκτονικών µελών και των λοιπών κατασκευών, καθώς  και η 

γεωµετρία του. 

                                                           

8 Οι εργασίες αυτές, οι οποίες αποτέλεσαν αξιόπιστο υπόβαθρο για την αποτύπωση του κοίλου, υλοποιήθηκαν από την 
τοπογράφο ∆ήµητρα Κοϊµτζόγλου.  
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Β) Καταγραφή και τεκµηρίωση των αρχιτεκτονικών µελών που ανήκουν στο κοίλο µε τη δηµιουργία 

ψηφιακής βάσης δεδοµένων. Σε αυτήν συγκεντρώθηκαν όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται µε τα µέλη του 

κοίλου ξεκινώντας από τα γεωµετρικά τους χαρακτηριστικά (διαστάσεις), τον τύπο του µέλους, τη θέση εύρεσης, 

την κατάσταση διατήρησης και άλλα στοιχεία που προκύπτουν από την τεκµηρίωση που διεξήχθη, όπως εάν 

διατηρείται στην αρχική του θέση ή έχει µετακινηθεί (Βλέπε παράρτηµα Γ). 

Γ) Αναγνώριση – τεκµηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης των κατασκευών του κοίλου. Εκπονήθηκαν 

διαγραµµατικοί χάρτες στους οποίους κατηγοριοποιούνται τα διάφορα προς διερεύνηση χαρακτηριστικά των 

µελών µε χρωµατικές διαφοροποιήσεις, ώστε να αποδίδονται εποπτικά και να προσδιορίζονται χωρικά τα 

συµπεράσµατα της τεκµηρίωσης που διενεργήθηκε.  

∆) Σχεδιαστική αναπαράσταση των οικοδοµικών φάσεων του κοίλου βάσει των συµπερασµάτων που 

προέκυψαν από τη µελέτη του υπάρχοντος υλικού  

 

4.2 Καταγραφή και τεκµηρίωση των αρχιτεκτονικών µελών 

  

Επειδή η σηµερινή κατάσταση του κοίλου είναι αρκετά διαταραγµένη σε σχέση µε αυτήν που προέκυψε 

από την ανασκαφή του θεωρήθηκε σκόπιµο να διατηρηθεί η αρίθµηση των µελών του κοίλου που υπήρχε στο 

σχέδιο της αποτύπωσης του Τ. Kozelj, ώστε να είναι δυνατός ο συσχετισµός µε τα δεδοµένα των καταγραφών και 

της τεκµηρίωσης που έγιναν προ της επέµβασης της περιόδου 1997-2001 (σχ.ΑΝ01). 

Η αρίθµηση των αρχιτεκτονικών µελών του κοίλου από τον Τ. Kozelj καταγράφει ένα σύνολο 666 µελών 

εντός του κοίλου µε τον α/α καταγραφής να φτάνει έως το 7069. Σε αυτά δεν συµπεριλαµβάνονται οι ορθοστάτες 

του στηθαίου ούτε τα µέλη του τοιχοβάτη του. Τα µεν µέλη του τοιχοβάτη δεν αριθµήθηκαν γιατί σώζονται όλα στη 

θέση τους και δεν παρουσιάζουν στοιχεία αξιοποιήσιµα από την παρούσα µελέτη. Οι σωζόµενοι ορθοστάτες 

έλαβαν ξεχωριστή αρίθµηση της οποίας προηγείται το γράµµα Σ. Για όσα µέλη κατέστη δυνατή η ταύτιση 

καταγράφηκαν µε την αρίθµηση Kozelj, όσα δεν ταυτίστηκαν έλαβαν αρίθµηση της οποίας προηγούνται γράµµατα 

Α ή ΑΓΝ που δηλώνουν το µεν πρώτο διάσπαρτο αταύτιστο µέλος το δε δεύτερο αταύτιστο µέλος που 

χρησιµοποιήθηκε στις επεµβάσεις της περιόδου 1997-2001 (βλ. παράρτηµα Γ). 

 Η αρίθµηση των αγνώστων µελών δεν έχει επίσης συνέχεια γιατί κατά την εκπόνηση της µελέτης γινόταν 

δυνατή η ταύτιση κάποιων µελών τα οποία αρχικά είχαν εκτιµηθεί ως άγνωστα µε αποτέλεσµα να αλλάζει η 

αρίθµησή τους και να λαµβάνουν τον αριθµό της αρχικής τους καταγραφής βάσει της αποτύπωσης Kozelj. Τέλος 

στην καταγραφή περιλαµβάνονται και δύο µέλη της αρίθµησης των οποίων προηγείται το γράµµα ∆. Πρόκειται για 

µέλη που ανήκουν στο κοίλο, αν και συγκαταλέγονταν στα διάσπαρτα µέλη του αναληµµατικού τοίχου της δυτικής 

παρόδου από όπου προέκυψε η ιδιαίτερη αρίθµησή τους η οποία διατηρείται. 

                                                           

9 Λείπουν για άγνωστο σε εµάς λόγο από την καταγραφή οι εξής αύξοντες αριθµοί: 165-183, 437-453,553-555,612 

Η τεκµηρίωση της θέσης των αρχιτεκτονικών µελών και η διαδικασία ταύτισης σε σχέση µε την προ των 

επεµβάσεων κατάσταση ήταν µια πολλή επίπονη διαδικασία. Η ταύτιση έγινε από τη διασταύρωση µιας σειράς 

στοιχείων τεκµηρίωσης που υπήρχαν στη διάθεσή µας όπως οι διαστάσεις, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

µορφή τους (παθολογία, σπασίµατα, επιγραφές) και φωτογραφίες αρχείου από την τεκµηρίωση Παπαγιαννάκου. 

Ιδιαίτερα σηµαντική στην όλη προσπάθεια ήταν η λεπτοµερής αποτύπωση του Kozelj, στην οποία αποδίδονταν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε µέλους, ώστε να είναι δυνατή πολλές φορές η ταύτιση διάσπαρτων σε τυχαίες 

θέσεις µελών βάσει της σχεδιαστικής αποτύπωσής τους στο γενικό σχέδιο της κάτοψης του κοίλου. 

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων της βάσης δεδοµένων που δηµιουργήθηκε 

καταγράφηκαν 564 µέλη στα οποία περιλαµβάνονται επιπλέον 9 από συγκολλώµενα τµήµατα µε διακριτή 

αρίθµηση. Στο σύνολο των 573 µελών περιλαµβάνονται και 19, σωζόµενοι ακέραιοι ή τµηµατικά, ορθοστάτες από 

το στηθαίο της αρένας. 

Τα αρχιτεκτονικά µέλη που ταυτίστηκαν µε την προ επέµβασης θέση τους ανέρχονται στα 460 (σχ.ΑΝ02) 

ποσοστό 70% ενώ αυτά που δεν στάθηκε δυνατόν να ταυτιστούν ανέρχονται στα 207. Βέβαια από τα 207 µέλη 

που κατέγραψε ο Kozelj και δεν ταυτίστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης, τα 87 (ποσοστό 42%) είναι 

θραύσµατα µήκους µικρότερου των 60 εκ. (βλ. παράρτηµα 1). 

 Επειδή η έρευνα πεδίου έγινε µε γνώµονα τον εντοπισµό και την καταγραφή µελών που µε τη µορφή και 

το µέγεθος τους καθίστανται αναγνωρίσιµα και χρήσιµα ως υλικό αποκατάστασης δεν καταγράφονταν το κάθε 

µικρό άµορφο θραύσµα που βρίσκονταν διάσπαρτο στο κοίλο. Αντίθετα ο Kozelj κατέγραψε και πολύ µικρά 

θραύσµατα µελών επειδή συµµετείχαν σε σειρές καθισµάτων στη βάση του κοίλου που προήλθαν από τις 

επεµβάσεις Λαζαρίδη κατά τη δεκαετία του 1950. Εποµένως το πλήθος των αξιόλογων µελών που δεν 

εντοπίστηκαν περιορίζεται στα 120. Από αυτά σίγουρα ένα µέρος εµπεριέχεται στα 89 άγνωστα µέλη που 

καταγράφηκαν αλλά δεν κατέστη δυνατόν να ταυτιστούν. Από εκεί και πέρα σύµφωνα µε την τεκµηρίωση που 

διενεργήθηκε προκύπτει ότι 149 µέλη διατηρούνται στη θέση στην οποία αποκαλύφθηκαν ανασκαφικά, 215 µέλη 

βρίσκονται σε ζώνες που ανακτήθηκαν κατά την τελευταία επέµβαση στο κοίλο και 194 βρίσκονται διάσπαρτα 

εντός και εκτός κοίλου (σχ.YK15-18). Από τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά µέλη 78 βρίσκονται αποτεθειµένα εκτός 

κοίλου, 52 σε θέσεις απόθεσης εντός κοίλου  και 64 στην άνω αδιατάρακτη ζώνη µεταξύ των in situ ιστάµενων. 

Τέλος από τα 194 διάσπαρτα µέλη που εντοπίστηκαν τα 118 ταυτίστηκαν σε σχέση µε την προ των επεµβάσεων 

θέση τους στο κοίλο ενώ τα 76 παρέµειναν αταύτιστα είτε γιατί δεν βρίσκονταν εντός κοίλου είτε γιατί δεν κατέστη 

δυνατή η ταύτιση από τα υπάρχοντα στοιχεία τεκµηρίωσης (σχ.ΑΝ04). 

Σχετικά µε τον τύπο των καταγεγραµµένων µελών, τα οποία εντοπίστηκαν είτε ακέραια είτε σπασµένα, τα 

476 είναι εδώλια, 20 πλάκες διαδρόµου, 19 τµήµατα στηθαίου, 1 αναβαθµός, ενώ καταγράφηκαν 47 αδιευκρίνιστα 

µέλη και 1 που θεωρείται ότι δεν ανήκει στο κοίλο (σχ.ΑΝ03). Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώθηκαν σε 

θεµατικούς χάρτες. 
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4.3. Κοίλο - Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης και όψιµων επεµβάσεων 

 

Η σηµερινή µορφή του κοίλου του αρχαίου θεάτρου είναι προϊόν των επεµβάσεων που έγιναν σε αυτό 

κατά την περίοδο 1997-2001. Οι επεµβάσεις αυτές αναπαράγουν στοιχεία της τελευταίας οικοδοµικής του φάσης 

κατά τη ρωµαϊκή εποχή.  

Ολόκληρη η διαµόρφωση της βάσης του κοίλου όπως αυτή µορφοποιήθηκε κατά τη µετατροπή του 

θεάτρου σε αρένα έγινε αντικείµενο επέµβασης κατά τη χρονική περίοδο 1997-2001. Ανακατασκευάστηκε ο 

λιθόκτιστος τοίχος που διαµόρφωνε το πόδιο του κοίλου και αποκαταστάθηκε ολόκληρο το µαρµάρινο στηθαίο 

που βρίσκονταν µπροστά από αυτόν και χώριζε το κοίλο από την ορχήστρα. Επίσης αποκαταστάθηκε ο 

υπερυψωµένος από την ορχήστρα και διαµορφωµένος µε µαρµάρινες πλάκες διάδροµος που αναπτύσσεται πίσω 

από το στηθαίο, καθώς και οι τρεις πρώτες σειρές καθισµάτων (εικ.24). Στις επεµβάσεις αυτές χρησιµοποιήθηκε 

πρωτότυπο οικοδοµικό υλικό και οι απαιτούµενες συµπληρώσεις έγιναν µε νέα µέλη. 

Πάνω από τις τρεις πρώτες σειρές καθισµάτων τοποθετήθηκε µεταλλική ικριωµατική κατασκευή για την 

διαµόρφωση 13 σειρών καθισµάτων µε επικάλυψη από ξύλινες σανίδες (εικ. 25). Το τµήµα στο οποίο 

τοποθετήθηκε η εν λόγω κατασκευή διατηρούσε µικρό αριθµό µαρµάρινων εδωλίων in situ, τα οποία 

αποµακρύνθηκαν µαζί µε τις λιθόκτιστες υποδοµές τους. Η κατασκευή αυτή δεν εκτείνεται έως τα πέρατα του 

κοίλου, αναπτύσσεται συµµετρικά ως προς τον άξονα της κεντρικής κλίµακας και  καταλαµβάνει επιφάνεια δυο και 

πλέον κερκίδων της αρχαίας χάραξης εκατέρωθεν της κεντρικής κλίµακας (σχ. ΥΚ02,04).  

Πάνω από τη µεταλλική κατασκευή διαµορφώνεται ένα λίθινο ανακτηµένο τµήµα του κοίλου, το οποίο 

φέρει αυθεντικό υλικό από µαρµάρινα εδώλια και συµπληρώσεις µε νέα µέλη που εδράζονται σε νέες λιθόκτιστες 

υποδοµές. Το εν λογω τµήµα του κοίλου αναπτύσσεται στο εύρος που αναπτύσσεται και η µεταλλική υποκείµενη 

κατασκευή, ωστόσο δεν παρουσιάζει συµµετρία. Οι εκατέρωθεν της κεντρικής κλίµακας κερκίδες παρουσιάζουν 

11-12 σειρές καθισµάτων, ενώ η συνέχεια της λίθινης αποκατάστασης του κοίλου προς τα βόρεια αναπτύσσει 5-6 

σειρές σε αντίθεση µε την αντίστοιχη νότια που φέρει µόνο δυο (εικ.26). 

Οι µεταξύ των κερκίδων κλίµακες έχουν αποκατασταθεί στο λίθινο τµήµα σύµφωνα µε τις αρχικές 

χαράξεις του κοίλου, ενώ στην κατώτερη ζώνη του µεταλλικού ικριώµατος συνέχεια έχουν µόνο η κεντρική και οι 

παρεπόµενες αυτής. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να διαµορφώνονται δυο κερκίδες εκατέρωθεν της κεντρικής 

κλίµακας µε εύρος διπλάσιο των αρχαίων. 

Από την τεκµηρίωση προκύπτει ότι στο λίθινο ανακτηµένο τµήµα που διαµορφώνεται πάνω από την 

µεταλλική κατασκευή µόλις 25 µέλη τοποθετήθηκαν σε θέσεις ανάλογες των αρχικών, 91 αυθεντικά µέλη 

τοποθετήθηκαν σε τυχαίες θέσεις ενώ τα νέα µέλη που χρησιµοποιήθηκαν ανέρχονται σε 78 (σχ.ΑΝ04).  

Το ανώτερο τµήµα του κοίλου δεν έχει υποστεί ριζικές επεµβάσεις. Σώζεται σηµαντικό µέρος του 

αυθεντικού οικοδοµικού υλικού του το οποίο παρά τις σοβαρές αλλοιώσεις των γεωµετρικών χαρακτηριστικών 

των χαράξεων λόγω ολίσθησης προσφέρει σηµαντικά στοιχεία για την τεκµηρίωση της µορφής και των 

κατασκευών του κοίλου (εικ.27,28). Μεταξύ των in situ διατηρούµενων µελών εµφανίζονται και πολλά διάσπαρτα 

που αποτέθηκαν εκεί πρόχειρα κατά τις αναστηλωτικές επεµβάσεις της περιόδου 1997-2001. Συγκεκριµένα στη 

θέση τους ή µε µικροµετακινήσεις διατηρούνται 131+15 = 146 µέλη, ενώ τα διάσπαρτα µέλη είναι 62 (σχ.ΑΝ04).  

Από την επιτόπια έρευνα και την τεκµηρίωση των µελών προκύπτει ότι αυτά που βρίσκονται διάσπαρτα 

στην άνω αδιατάραχτη ζώνη προέρχονται είτε από αναγκαίες µετακινήσεις που έγιναν κατά την εκρίζωση των 

προϋφιστάµενων δέντρων είτε από µέλη που βρίσκονταν στα όρια της περιοχής επέµβασης, µετακινήθηκαν 

πρόχειρα για την υλοποίηση εργασιών ανάκτησης και παρέµειναν εκεί χωρίς να χρησιµοποιηθούν στην 

επέµβαση (σχ.ΑΝ08). 

Η κατάσταση διατήρησης αυτού του τµήµατος του κοίλου δεν είναι καλή. Πέραν των διάσπαρτων µελών 

που προέκυψαν από τις επεµβάσεις, τα σωζόµενα in situ µέλη σε πολλές περιπτώσεις έχουν µετακινηθεί από την 

πρόχειρη θεµελίωσή τους λόγω ολίσθησης µε παράλληλη απόκλιση από την οριζόντιο της άνω επιφάνειας του 

καθίσµατος. Μάλιστα από τη σύγκριση της αποτύπωσης του Kozelj µε τη σηµερινή διαπιστώνονται 

µικροµετακινήσεις σε αρκετές περιπτώσεις. Στα αίτια της φθοράς των κατασκευών της αδιατάραχτης ζώνης του 

κοίλου συµπεριλαµβάνεται η ανεξέλεγκτη κίνηση των επισκεπτών στο χώρο.  

Το υπόλοιπο κοίλο στο οποίο δεν σώζονται αρχαίες κατασκευές διαµορφώνεται ως χωµάτινο πρανές 

που διατηρεί σε γενικές γραµµές την αρχική του κλίση (~ 48-49 %). Οι µεγαλύτερες ελεύθερες αρχαιολογικών 

καταλοίπων επιφάνειες εντοπίζονται στα πέρατα του κοίλου. Εκεί ως επί το πλείστον συγκεντρώνονται διάσπαρτα 

και άτακτα τοποθετηµένα αρχαία και νέα µέλη που δεν χρησιµοποιήθηκαν στις πρόσφατες εργασίες 

αποκατάστασης (εικ.29). 

Πριν τις επεµβάσεις 1997-2001 η µονή δραστική επέµβαση ευρείας κλίµακας που έγινε στο κοίλο είναι 

αυτή της περιόδου 1958-60 από τον τότε προϊστάµενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας ∆. Λαζαρίδη. 

Προκειµένου το θέατρο να µπορεί να καταστεί λειτουργικό για τη διεξαγωγή παραστάσεων ανακατασκευάστηκε 

µεγάλο µέρος του ρωµαϊκού λιθόκτιστου τοίχου που διαµόρφωνε τον υπερυψωµένο διάδροµο πίσω από το 

µαρµάρινο στηθαίο της αρένας και ανακατασκευάστηκαν οι τρεις πρώτες σειρές καθισµάτων µε διάσπαρτο υλικό 

που βρέθηκε στην ορχήστρα και σε κοντινές της περιοχής επέµβασης θέσεις. Επίσης  έγιναν και τοπικές 

επεµβάσεις ανάταξης σειρών καθισµάτων από διάσπαρτο υλικό που διατηρούνταν στη βάση του κοίλου και δεν 

βρίσκονταν στη θέση του10. Εξάλλου από την αποτύπωση Kozelj και άλλα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι τα 

µέλη που χρησιµοποιήθηκαν για τη διαµόρφωση των τριών πρώτων σειρών και για τις υπόλοιπες εν σειρά 

διατάξεις µελών που εµφανίζονται τοπικά στη βάση του κοίλου αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από θραύσµατα 

που βρίσκονταν µάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις λάθος τοποθετηµένα. Προφανώς αυτός είναι ο κύριος λόγος που 

κατά την επέµβαση 1997-2001 αναδιατάχθηκε σχεδόν πλήρως η αποκατεστηµένη ζώνη των 3 πρώτων σειρών 

καθισµάτων. Ένας δεύτερος είναι ότι τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά (πλάτος, ύψος)  των αναβαθµών που 

διαµόρφωσε ο Λαζαρίδης ήταν λανθασµένα και απέδιδαν πολύ µικρή κλίση σε αυτό το τµήµα του κοίλου11.  

                                                           

10 ∆. Λαζαρίδης, Α∆ 16 (1960), Χρον., σ. 220, Αθήνα . 
11 Ε. Πετσα, Γεωδαιτική µελέτη της επιφάνειας του κοίλου του αρχαίου θεάτρου της Θάσου, 1993, σ. 48. 
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Κατά την ανακατασκευή της ζώνης αυτής, στο πλαίσιο της τελευταίας επέµβασης, διατηρήθηκαν τα 

ακέραια µέλη, αφαιρέθηκαν όλα τα θραύσµατα που είχαν χρησιµοποιηθεί από τον Λαζαρίδη, και για την 

πλήρωση των κενών που δηµιουργήθηκαν χρησιµοποιήθηκαν αυθεντικά µέλη από τα ανώτερα επίπεδα του 

κοίλου, τα οποία στις πλείστες των περιπτώσεων διατηρούνταν στην αρχική τους θέση (σχ.ΑΝ04,09). Νέα µέλη 

για την αποκατάσταση των τριών πρώτων σειρών καθισµάτων χρησιµοποιήθηκαν ελάχιστα. Συγκεκριµένα, όπως 

προκύπτει από την τεκµηρίωση που διενεργήθηκε για την ανάκτηση των τριών πρώτων σειρών καθισµάτων  µόλις 

8 µέλη διατηρήθηκαν στη θέση τους, 14 µέλη που συµµετείχαν στην επέµβαση Λαζαρίδη επανατοποθετήθηκαν σε 

νέες θέσεις, 33 µέλη αποσπάστηκαν από ανώτερες σειρές καθισµάτων ενώ χρησιµοποιήθηκαν και 7 άγνωστα 

µέλη καθώς και 4 νέα. (σχ.ΑΝ02,04).   

Το στηθαίο της αρένας και ο διάδροµος πίσω από αυτό αποκαταστάθηκαν12 µε κατά τόπους 

συµπληρώσεις και συγκολλήσεις των αυθεντικών αρχιτεκτονικών µελών, καθώς και συµπληρώσεις µε νέα 

µαρµάρινα µέλη για την ολοκλήρωση της κατασκευής αυτής στη βάση του κοίλου. Στον διάδροµο 

επανατοποθετήθηκαν 19 µέλη µε τις απαραίτητες συµπληρώσεις, σε όσα από αυτά δεν ήταν ακέραια, και 

χρησιµοποιήθηκαν 12 νέα, ενώ για το στηθαίο της αρένας χρησιµοποιήθηκαν τα 19 µέλη που σώζονταν ολόκληρα 

ή σπασµένα µε τις απαραίτητες για την τοποθέτησή τους συµπληρώσεις, ενώ για την ολοκλήρωση του στηθαίου 

της αρένας χρησιµοποιήθηκαν 21 νέα µέλη (σχ.ΥΚ-ΠΡ13). 

Η βάση της κεντρικής κλίµακας, της µόνης που διατηρεί την επικοινωνία κοίλου και ορχήστρας, 

περιλαµβάνεται επίσης στην εν λόγω επέµβαση (σχ.ΥΚ14). Έχει πλάτος 1,2µ. και αποτελείται από 10 

αναβαθµούς πλάτους 23,5 εκ. και ύψους 21 εκ. Είναι πλήρως ανακατασκευασµένη µε µεταλλική κατασκευή η 

οποία επικαλύπτεται από πλάκες µαρµάρου σε ρίχτια και πατήµατα (εικ.30). Από τις σωζόµενες λαξεύσεις στη 

βάση της επί του µαρµάρινου ρωµαϊκού τοιχοβάτη του στηθαίου προκύπτει ότι το άνοιγµα ήταν 89 εκ. Αυτή η 

αλλοίωση του πλάτους της κλίµακας πιθανότατα προέρχεται από την πρόχειρη επέµβαση του Renaudin κατά το 

192013 την οποία διατήρησε ο Λαζαρίδης κατά τις επεµβάσεις του 1958 και οριστικοποίησε η επέµβαση της 

περιόδου 1997-2001. Ο ορθοστάτης αριστερά του ανοίγµατος βρίσκεται σχεδόν στη θέση του και αποκλίνει αυτής 

µόλις 4 εκ. ωστόσο ο δεξιός ορθοστάτης αποκλίνει της ορθής θέσης του κατά 15 – 16 εκ. 

Σε αυτό το σηµείο είναι χρήσιµη η αναφορά στις επεµβάσεις που υλοποιήθηκαν για την θεµελίωση των 

ανακτηµένων τµηµάτων του κοίλου κατά την περίοδο 1997-200114. Εξάλλου βασικός λόγος για τον οποίο 

αποφασίστηκε η εκπόνηση εκείνης της µελέτης αποκατάστασης ήταν η ολίσθηση που παρουσίαζαν οι αρχαίες 

                                                           

12 Ο Ch. Picard αναφέρει ότι η πίσω πλευρά ορθοστατών του στηθαίου ήταν αδρά δουλεµένη έως ύψους 82-85 εκ. από τη 
βάση τους [BCH 45 (1921) 111]. Πρόκειται προφανώς για το τµήµα που βρίσκονταν κάτω από τις πλάκες δαπέδου του 
διαδρόµου. Σύµφωνα µε την αποκατάσταση της περιόδου 1997-2001 το τµήµα της βάσης του στηθαίου που βρίσκεται κάτω 
από τη στάθµη του διαδρόµου ανέρχεται σε 1,15µ. Βέβαια παρεµβάλλεται και το πάχος των πλακών όπου η λειασµένη 
επιφάνεια της πίσω πλευράς του στηθαίου δικαιολογείται ώστε να υπάρχει καλή συναρµογή των εν επαφή λίθων. Έτσι 
τεκµηριώνεται και η ορθή γεωµετρικά αποκατάσταση της βάσης του κοίλου. 
13G. Daux, A.Laumonier, Fouilles de Thassos, BCH, 47 (1923) 336-342. 
14 Τα στοιχεία για τη θεµελίωση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν στο κοίλο στηρίχθηκαν στο φωτογραφικό αρχείο της ΙΗ 
ΕΠΚΑ από την περίοδο των εργασιών και σε πληροφορίες που αντλήσαµε από συντελεστές του έργου. Πληροφορίες δίνονται 
και από τον επιστηµονικό υπεύθυνο του έργου Ζήση Μπόνια στο: Αρχαίο θέατρο Θάσου, ∆ιάζωµα, σ. 241-244  

κατασκευές του κοίλου, γεγονός που οδήγησε στην αναστολή τέλεσης θεατρικών παραστάσεων στο αρχαίο 

θέατρο το 1984. 

Στη βάση του κοίλου ανακατασκευάστηκε ο λιθόκτιστος τοίχος (πόδιο) πάνω στον οποίο εδράζονται οι 

πλάκες του διαδρόµου. Αυτός ενισχύθηκε µε την ενσωµάτωση εντός της δοµής του ενός πλέγµατος ανοξείδωτων 

µεταλλικών ράβδων που στερεώθηκαν στον φυσικό βράχο (εικ.31). Η ίδια τεχνική ακολουθήθηκε και για τις 

λιθόκτιστες υποδοµές των τριών πρώτων σειρών καθισµάτων (εικ.32). Πάνω από αυτές, στο τµήµα του κοίλου 

που δεν σώζονταν εδώλια, τοποθετήθηκε ανοξείδωτη µεταλλική κατασκευή για την διαµόρφωση 13 σειρών 

καθισµάτων. Η θεµελίωση της εν λόγω κατασκευής υλοποιήθηκε µε ακτινωτή διάταξη µικροπασσάλων στις 

κεφαλές των οποίων δηµιουργήθηκαν έδρανα για την στήριξη των κύριων δοκών που διαµορφώνουν τη µεταλλική 

κατασκευή (εικ.33,34, σχ.ΥΚ06-11). Οι δοκοί βρίσκονται υπό γωνία 11ο  µοιρών περίπου µεταξύ τους ενώ στις 

θέσεις των κλιµάκων υπάρχουν διπλές δοκοί που ορίζουν και το πλάτος τους. Για κάθε δοκό ακτινικά 

διατεταγµένη αντιστοιχούν 4 πάσσαλοι άρα το σύνολο των µικροπασσάλων στους οποίους εδράζεται η µεταλλική 

κατασκευή είναι 64 (εικ.35, σχ.ΥΚ04).  

Η λίθινη ανάκτηση τµήµατος του κοίλου πάνω από τη µεταλλική κατασκευή φέρει επίσης λιθόκτιστες 

υποδοµές µε βάθος τουλάχιστον 70 - 75 εκ. στην πρώτη, εν επαφή µε το πέρας της µεταλλικής κατασκευής, σειρά 

όπως προέκυψε από την αποτύπωση (εικ.36, σχ.ΥΚ09). Στο άνω πέρας του ανακτηµένου τµήµατος το βάθος των 

λιθόκτιστων υποδοµών ανέρχεται στα 1,2 - 1,4 µ., όπως χαρακτηριστικά προκύπτει από την υψοµετρική διαφορά 

του νότιου πέρατος της λιθόκτιστης επέµβασης από το φυσικό πρανές το οποίο δεν αποκλίνει σηµαντικά (49%) 

από την κλίση που καταγράφονταν σε αυτό πριν τις επεµβάσεις (σχ.ΥΚ11). Βέβαια η εικόνα αυτή του σόκορου 

που διαµορφώνεται στα πέρατα της λίθινης αποκατάστασης πέραν του όποιου αισθητικού ατοπήµατος δηλώνει 

ξεκάθαρα και την συνολική υπερύψωση της ανακτηµένης ζώνης σε σχέση µε την διαµορφωµένη κλίση του κοίλου 

(εικ.37). Για αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούµε στην κλίση που διαµορφώνουν οι ανακτηµένες ζώνες 

και στο αποδιδόµενο βήµα πλάτους και ύψους των αναβαθµών.  

Το λίθινο ανακατασκευασµένο κάτω τµήµα του κοίλου έχει κλίση περίπου 54-55,5% (π/ρ=62/34), οι 

υπερκείµενες σειρές καθισµάτων µε τον µεταλλικό σκελετό κλίση 57,5–59% (π/ρ=60/35) και η ζώνη της λίθινης 

αποκατάστασης που βρίσκεται παραπάνω 55,5-57% (π/ρ=61,5/34,5). Ωστόσο η υψοµετρική σχέση που 

διαµορφώνεται στην περιοχή µεταξύ της αδιατάραχτης ζώνης και του πέρατος της αποκαταστηµένης είναι 

αλλοιωµένη αφού τα εδώλια της τελευταίας σειράς καθισµάτων της αποκαταστηµένης ζώνης βρίσκονται 

υψοµετρικά στο ίδιο περίπου επίπεδο µε αυτά της πρώτης σειράς της αδιατάραχτης ζώνης αν και βρίσκονται σε 

µέση απόσταση 1,9 µ. µεταξύ τους (σχ.ΥΚ08,09,10). Έτσι διαµορφώνεται ένα άτυπο ευρύ επίπεδο διάζωµα σε 

θέση που τεκµηριωµένα από την αποτύπωση Kozelj αναπτύσσονταν σειρές καθισµάτων. Αυτό το γεγονός 

προφανώς προέκυψε από λάθος υπολογισµό του υψοµετρικού βήµατος που αποδόθηκε στους ανακτηµένους 

αναβαθµούς κατά την τελευταία επέµβαση στο κοίλο του θεάτρου (εικ.38). 

Σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η ορχήστρα και ολόκληρη η αποκαταστηµένη βάση 

του κοίλου παρουσιάζουν κλίση προς τα νότια. Συγκεκριµένα, ο τοιχοβάτης του στηθαίου που σώζεται in situ 
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παρουσιάζει µία ήπια προοδευτική υποβάθµιση της στάθµης του από το βόρειο προς το νότιο άκρο του, της τάξης 

των 30 εκ. (σχ.ΥΚ-ΠΡ13). Αυτή διατηρείται και στην αποκαταστηµένη ζώνη των τριών πρώτων σειρών 

καθισµάτων. ∆εν γνωρίζουµε εάν υπήρχε εξ αρχής ή είναι αποτέλεσµα καθίζησης πάντως η ορχήστρα δεν 

παρουσιάζει µεγάλη ακρίβεια ως προς την κυκλική της χάραξη. 

 

4.4 ∆ιερεύνηση γεωµετρικών χαρακτηριστικών & τεκµηρίωση αρχαίων κατασκευών κοίλου  

 

Με βάση τα διαθέσιµα προς ανάλυση στοιχεία επιχειρήθηκε η διερεύνηση των γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών του κοίλου και η τεκµηρίωση των αρχαίων κατασκευών του. Αυτή στηρίχθηκε στην αποτύπωση 

και επιτόπια έρευνα της αδιατάραχτης ζώνης του κοίλου, στο σχέδιο αποτύπωσης του κοίλου προ των 

επεµβάσεων της περιόδου 1997-2001 (Τ.Kozelj) και στα καταγεγραµµένα στοιχεία τεκµηρίωσης των µελετών και 

της επιστηµονικής έρευνας που προηγήθηκε.  

 

4.4.1 Σειρές καθισµάτων  - βήµα πλάτους κερκίδων 

Οι διατηρούµενες σειρές καθισµάτων αλλά και τµηµατικά σωζόµενες υποδοµές όπως καταγράφονται 

στην αποτύπωση Kozelj, πριν τις πρόσφατες επεµβάσεις, αποτέλεσαν βάση για µια προσπάθεια ταύτισης και 

ερµηνείας των οµόκεντρων περιφερειών που διαµόρφωναν τα καθίσµατα του κοίλου στην τελευταία του 

οικοδοµική φάση πριν την εγκατάλειψη και λιθολόγησή του (σχ.ΑΝ06).  

Τα υπολείµµατα καµπυλωµένων τοίχων που παρακολουθούν τη γεωµετρία του κοίλου και 

αποκαλύφθηκαν στα όρια της αδιατάρακτης ζώνης προσδιορίζουν και το πέρας του. Η ερµηνεία που έγινε επί 

χάρτου από τα διατηρούµενα in situ εδώλια και ίχνη υποδοµών τους προσδιορίζει τις σειρές καθισµάτων σε 41 ή 

42, µε πιθανότερο αριθµό το 42. Το πλάτος των σειρών αποδίδεται µαθηµατικά από τη διαίρεση του µήκους στο 

οποίο εκτείνεται, προς τον αριθµό των σειρών και προκύπτει 60,5 εκ. (24.82/41). Ωστόσο αυτό επαληθεύτηκε και 

στο πεδίο µε εγκάρσιες ακτινωτές τοµές σε θέσεις που διατηρούνται αρκετές σειρές εδωλίων όπου, παρά την 

ολίσθηση που έχουν υποστεί, υπολογίστηκε το µέσο πλάτος των σειρών το οποίο στο σύνολο των ενδεικτικών 

τοµών που διενεργήσαµε προκύπτει κατά µέσο όρο 60,2 εκ. Έτσι επιβεβαιώνεται ο αρχικός µαθηµατικός 

υπολογισµός αλλά και η εκτίµηση του αριθµού των σειρών από την αποτύπωση. 

Εξάλλου και η παρούσα επέµβαση υλοποιεί µε ικανοποιητική προσέγγιση τις χαράξεις των οµόκεντρων 

περιφερειών στο άνω τµήµα της λίθινης αποκατάστασης, αντλώντας προφανώς στοιχεία από τις υποδοµές που 

διατηρούνταν in situ κατά τις εκσκαφές που υλοποιήθηκαν για τη δηµιουργία νέας θεµελίωσης. ∆εν υπάρχει όµως 

καµία σχεδιαστική τεκµηρίωση από αυτές τις εργασίες και τα ευρήµατα τους πέραν ορισµένων φωτογραφιών 

(εικ.45). 

Τα δεδοµένα της τεκµηρίωσης σχετικά µε τον αριθµό των σειρών και το βήµα πλάτους των βαθµίδων 

καθισµάτων σε συνδυασµό µε την εκτίµηση της αρχικής θέσης των κλιµάκων οδήγησαν στην εκπόνηση σχεδίου 

αρχικών χαράξεων του κοίλου (σχ.ΑΝ07). Η καλή εφαρµογή των πλήρως σωζόµενων σειρών εδωλίων στην 3η, 4η 

και 5η κερκίδα15 επιβεβαιώνει κατ’ αρχήν την ταύτιση – ερµηνεία των τµηµατικά σωζόµενων σειρών καθισµάτων 

σε σχέση µε την αρχική θέση τους  καθώς και τις ακριβείς χαράξεις των κλιµάκων (σχ.ΑΝ10). 

 

4.4.2 Κλίση κοίλου και υψοµετρικό βήµα αναβαθµών 

Σχετικά µε το υψοµετρικό βήµα των αναβαθµών δεν είναι δυνατόν να εξάγουµε συµπεράσµατα από την 

επιτόπια παρατήρηση και την αποτύπωση γιατί η ολίσθηση που παρουσιάζει το κοίλο έχει αλλοιώσει σηµαντικά 

την υψοµετρική σχέση µεταξύ των εδωλίων σε σηµείο που κάθε επιµέρους µέτρηση είναι διαφορετική.  

Ένα σηµαντικό τεκµήριο για την προ των επεµβάσεων κατάσταση του κοίλου είναι η γεωδαιτική µελέτη 

που εκπονήθηκε από την τοπογράφο Ε. Πέτσα το 1993. Αυτή κατέδειξε ότι η περιοχή της  αποκαταστηµένης από 

τον Λαζαρίδη ζώνης είχε µικρή κλίση 38,5% η οποία ακολουθείται από απότοµη µεταβολή της κλίσης στην 

ενδιάµεση ζώνη του κοίλου µε 56,6% ενώ στο άνω τµήµα του η κλίση µειώνεται στο 50,5%. Σηµειώνει δε ότι η 

κλίση του χωµάτινου µέρους του κοίλου ήταν 51%16.  

Αυτό που µάλλον επιβεβαιώνεται από την πολύ µικρή κλίση των εδωλίων στις τρεις πρώτες σειρές (µέσο 

ύψος 20,5 εκ.17) είναι η λανθασµένη υψοµετρικά ανάκτηση που διενήργησε ο Λαζαρίδης κατά τη δεκαετία του 

1950. Επίσης επαληθεύεται η κλίση της άνω ζώνης του κοίλου στα 50 – 51% συµφώνα µε την αποτύπωση που 

διενεργήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας µελέτης. 

∆εν µπορεί να ερµηνευτεί µε σαφήνεια η εναλλαγή των κλίσεων του κοίλου πέραν αυτής στη βάση της. 

∆εν είναι σαφές αν οφείλεται στην γενικότερη αλλοίωση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του κοίλου λόγω 

ολισθήσεων ή αν σχετίζεται µε κάποια οικοδοµική φάση. Πάντως µε δεδοµένη την εσφαλµένη απόδοση κλίσης 

στις πρώτες σειρές καθισµάτων από τον Λαζαρίδη, την ορθά αποκαταστηµένη υψοµετρική στάθµη των πλακών 

του διαδρόµου πίσω από το στηθαίο18 και του οριζόντιου βήµατος των αναβαθµών (π=60 - 61 εκ.), το υψοµετρικό 

βήµα των καθισµάτων υπολογίζεται στα 32,5-33 εκ. σηµαντικά διαφοροποιηµένο από αυτό που υλοποιήθηκε στην 

επέµβαση της περιόδου 1997-2001 (35 εκ.). Βέβαια η προχειρότητα της αρχικής κατασκευής και το γεγονός ότι σε 

αυτήν τεκµηριωµένα χρησιµοποιήθηκαν µετασκευασµένα µέλη προηγούµενων φάσεων µας επιτρέπει να 

εικάσουµε ότι το βήµα δεν ήταν κατ’ ανάγκη σταθερό αλλά παρουσίαζε µικροαποκλίσεις. 

 

4.4.3 Στηθαίο αρένας – πόδιο κοίλου 

Ένα µαρµάρινο στηθαίο ύψους 1,85 µ. αποτελούµενο από µαρµάρινο τοιχοβάτη και µονολιθικούς 

ορθοστάτες διαµόρφωνε το όριο µεταξύ κοίλου και ορχήστρας (σχ.ΥΚ-ΠΡ13). Αυτό διακόπτονταν στη µέση 

περίπου του αναπτύγµατός του από την κεντρική κλίµακα του κοίλου (σχ.ΥΚ14). Οι ορθοστάτες έχουν ύψος 1,75 

µ. και το πλάτος τους κυµαίνεται από 66 εκ  έως 137 εκ. (εικ.39). Σώζονται ακέραια ή τµήµατα από 19 µέλη του 

                                                           

15 Οι σειρές τα µέλη των οποίων διατηρούνται στο σύνολό τους και ακέραια είναι οι εξής: 3η κερκίδα: 19η,20η,25η, 4η κερκίδα: 
20η, 28η, 29η, 5η κερκίδα: 36η, 38η, 40η . 
16 Πέτσα, Γεωδαιτική µελέτη, ό.π. (υποσηµ. 11), σ. 48-52  
17 Ο.π. , σ.66 
18 Βλέπε παραπάνω υποσηµ.12 
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στηθαίου που αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής του επιφάνειας. Ο διάδροµος πίσω από το στηθαίο, πλάτους 70 

εκ. περίπου, διαµορφώνεται µε µαρµάρινες πλάκες. Είναι υπερυψωµένος κατά 1,25 µ. περίπου από το επίπεδο 

της ορχήστρας και εδράζονταν σε λιθοδοµή από αργούς λίθους ενώ στη δοµή του συµµετέχουν και τµήµατα 

βράχου (εικ.40). Πίσω από τους ορθοστάτες του στηθαίου, στο δάπεδο του διαδρόµου υπήρχαν οπές 

ορθογωνικής διατοµής ανά 1,32 µ.19 για τη στήριξη ξύλινων υποστυλωµάτων , όπως ακριβώς και στα θέατρα της 

Μαρώνειας και των Φιλίππων20 (εικ.41). Σε αυτά απλώνονταν ισχυρά δίχτυα για την προστασία των θεατών κατά 

τη διάρκεια τέλεσης άγριων θεαµάτων, τα οποία αφαιρούνταν όταν γίνονταν θεατρικές παραστάσεις. Κατά τη 

µετατροπή του θεάτρου σε πλήρη αρένα αυτό το σύστηµα προστασίας των θεατών καταργήθηκε και 

τοποθετήθηκαν µόνιµα µεταλλικά κιγκλιδώµατα επάνω στο στηθαίο, όπως µαρτυρούν οι διατηρούµενες εγκοπές, 

κάποιες από τις οποίες σώζουν και τη µολυβδοχόισή τους. 

 

4.4.4 ∆ιερεύνηση διαζώµατος 

Η διερεύνηση της ύπαρξης διαζώµατος είναι ένα ζήτηµα που απασχόλησε τους ανασκαφείς και τους 

µελετητές του Θεάτρου από πολύ νωρίς. Όταν το 1958 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκάλυψης ολοκλήρου του 

κοίλου από τους ∆. Λαζαρίδη και F. Salviat θεώρησαν οριστικά ότι δεν υφίσταται το στοιχείο αυτό στο κοίλο του 

αρχαίου θεάτρου της Θάσου21. Από τη µελέτη της µορφής και της διάταξης των εδωλίων (αποτύπωση Kozelj) 

παρατηρούµε ότι στο άνω τµήµα του κοίλου διαγράφονται οι θέσεις των ακτινωτά διατεταγµένων κλιµάκων, οι 

οποίες αποτελούνταν από ανεξάρτητους λιθόπλινθους που διαµόρφωναν τους αναβαθµούς της κλίµακας (εικ.42). 

Αντίθετα στη βάση του κοίλου διατηρούνται εδώλια µε απολαξεύσεις και µε αυτόν τον πρόχειρο τρόπο 

διαµορφώνονταν οι κλίµακες (εικ.43).  

Θεωρήσαµε ότι το διάζωµα θα µπορούσε να είναι το στοιχείο διαχωρισµού των δυο αυτών διαφορετικών 

κατασκευαστικά τρόπων ανάπτυξης κλιµάκων στο κοίλο. Στην κλίµακα µεταξύ 2ης και 3ης από αριστερά κερκίδας 

σώζονταν απολαξευµένα εδώλια µε αναβαθµούς στο ύψος της 13ης σειράς καθισµάτων (389,392), ενώ 

διαγράφονταν καθαρά οι παρειές της ίδιας κλίµακας22 που αποτελούνταν από ανεξάρτητους λιθοπλινθους σε 

θέση βαθµίδων από την 16η σειρά και πάνω23 (σχ.ΑΝ06). Σε αυτή τη ζώνη θα περίµενε κανείς να υπάρχει 

διάζωµα, ωστόσο µετά την επέµβαση κανένα στοιχείο δεν σώζεται ώστε να µπορεί να τεκµηριωθεί µια τέτοια 
                                                           

19 G. Daux et A. Laumonier, Fouilles de Thasos (1921-22), BCH, 47 (1923) 336-342. 
20 G. Karadedos, Ch. Koukouli –Chrisanthaki, From the greek theatre to the roman arena: The theatres at Philippi, Thasos and 
Maroneia, 10th International Congress of Thracology «Thrace in the Graeco –Roman World», Athens, 2007, σ. 277-282. 
21 G.Daux, Chronique de fouilles, BCH 82 (1958) 804. 
22 Τα εδώλια µε αριθµούς καταγραφής 273,378,381 από τη µια και 211,213,215 έως και την 16η σειρά καθισµάτων 
23 Ειδικά στην θέση αυτή της δεύτερης από αριστερά κλίµακας (πρώτη της οποίας τα ίχνη διατηρούνται), αν θεωρήσουµε ότι 
οι θέσεις των εδωλίων είναι αντιπροσωπευτικές των χαράξεων παρά τις µικροµετακινήσεις, οι βαθµίδες των απολαξευµένων 
εδωλίων δεν βρίσκονται στην ίδια χάραξη µε τα ίχνη της κλίµακας που αναπτύσσεται παραπάνω. Αν αυτό ισχύει θα έπρεπε 
αναγκαστικά να υπάρχει διάζωµα ώστε να συνδέει τα δυο σκέλη της κλίµακας. Ωστόσο επειδή αυτά διατηρούνταν 
µεµονωµένα και όχι εν σειρά διατεταγµένα µε άλλα µέλη είναι πολύ πιθανόν να ήταν µετακινηµένα κατά την αποτύπωσή τους 
από τον Kozelj. Όµως ακόµα και αν η µετατόπιση των απολαξευµένων εδωλίων είναι προϊόν ολίσθησης και η κλίµακα είχε 
ευθεία χάραξη, (ενδεχόµενο το οποίο και υποστηρίζουµε) δεν δικαιολογείται η αλλαγή του κατασκευαστικού τρόπου 
διαµόρφωσης των κλιµάκων χωρίς την παρεµβολή κάποιου στοιχείου, όσο πρόχειρη και αν ήταν η µετασκευή που υπέστη 
κατά τη ρωµαϊκή εποχή.  

πρόταση. Πάντως και στο γειτονικό θέατρο των Φιλίππων το διάζωµα βρίσκεται στο ύψος της 9ης σειράς 

καθισµάτων σε σύνολο 25, άρα η ασύµµετρη σε σχέση µε το εύρος του θέση δεν πρέπει να ξενίζει24. 

 

4.4.5 Υποδοµές κατασκευών κοίλου  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το κοίλο εδράζεται µερικώς στο βόρειο τµήµα του σε βραχώδες 

υπόβαθρο αποτελούµενο από εναλλαγές διµαρµαρυγιακού λευκοκρατικού γρανίτη και διµαρµαρυγιακού 

γνεύσιου, ενώ στο νότιο και µεγαλύτερο σε επιφάνεια τµήµα του σε υλικά επίχωσης (µίγµα άµµου – αργίλου). 

Βέβαια ακόµα και στο βόρειο τµήµα του µεταξύ της βραχώδους µάζας και των κατασκευών του κοίλου 

παρεµβάλλεται εδαφικό υλικό25.  

Για την κατασκευή των βαθµίδων του κοίλου διαµορφώνονταν πρόχειρες λασπόκτιστες υποδοµές, 

συνολικού ύψους 20-25 εκ. περίπου, αποτελούµενες από σχιστολιθικές πλάκες πάχους 5-8εκ. επί του υλικού της 

επίχωσης και πάνω σε αυτές εδράζονταν τα µαρµάρινα εδώλια που διαµόρφωναν τα καθίσµατα του κοίλου26 

(εικ.44,45). Οι υποδοµές αυτές ήταν εκ κατασκευής πρόχειρες, αβαθείς και δεν διασφάλιζαν την ευστάθεια των 

υπερκείµενων κατασκευών. Μάλιστα όπως αποκαλύφθηκε στην επιφανειακή ανασκαφική τοµή που διενεργήθηκε 

στην άνω αδιατάρακτη ζώνη του κοίλου στη θέση της κλίµακας µεταξύ 2ης και 3ης κερκίδας οι υποδοµές 

διακόπτονται στις θέσεις των κλιµάκων και άρα δεν αποτελούσαν ενιαίες διαφραγµατικές ζώνες που θα 

συνέβαλαν στην ευστάθεια της κατασκευής, αλλά πρόχειρη διάστρωση λίθων για τη δηµιουργία επιπέδου 

έδρασης των λίθινων εδωλίων (εικ.46, σχ.ΥΚ12). Στην διαµόρφωση των υποδοµών πιθανότατα συµµετείχαν και 

θραύσµατα εδωλίων ή άλλων αρχιτεκτονικών µελών προηγούµενων οικοδοµικών φάσεων του θεάτρου27(εικ.47).  

Βέβαια πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι εν λόγω λιθόκτιστες κατασκευές έδρασης των εδωλίων δεν 

ήταν πλήρως αφανείς κατασκευές υποδοµών, αλλά συµµετείχαν στη διαµόρφωση των αναβαθµών, αφού τα 

εδώλια στην πλειονότητά τους είχαν ύψος 18 έως 25 εκ. ενώ το ύψος των αναβαθµών ήταν 33 εκ. περίπου, 

γεγονός που δηµιουργεί ακόµα µεγαλύτερη απορία και έκπληξη για την προχειρότητά τους. 

 

4.4.6 Κερκίδες  - Εδώλια 

Κατά την καταγραφή και τεκµηρίωση των µαρµάρινων µελών του κοίλου που βρίσκονται in situ ή 

διάσπαρτα στο χώρο του θεάτρου αναγνωρίστηκαν 3 τύποι εδωλίων (σχ.ΑΝ03). Ο πολυπληθέστερος εξ αυτών 

είναι ο τύπος Γ, ο οποίος αφορά λιθόπλινθους ορθογωνικής διατοµής, µε ύψος από 18 έως 26 εκ. περίπου και 

                                                           

24 I. Βασιλειάδης, Γ. Καραδέδος, Χ. Κουκούλη – Χρυσανθάκη, Μ. Νικολαϊδου, Στ. Γαλάνης, Γ. Σαπιρίδης,  Μελέτη 
αποκατάστασης κάτω κοίλου αρχαίου θεάτρου των Φιλίππων, ΑΕΜΘ 27 (2013) (υπό δηµοσίευση). 
25 Αρβανιτάκης,Γεωτεχνική έρευνα, ό.π.(υποσηµ. 2),σ. 15. 
26 Τον Σεπτέµβριο του 2014 υπό την καθοδήγηση του Γ. Καραδέδου, αρχαιολόγου - αρχιτέκτονα, έγιναν µικρές επιφανειακές 
ανασκαφικές τοµές στο κοίλο του αρχαίου θεάτρου προκειµένου να τεκµηριωθεί ο τρόπος έδρασης των εδωλίων στο έδαφος. 
Η έρευνα επικεντρώθηκε στην περιοχή της κλίµακας µεταξύ της 2ης και 3ης κερκίδας από την οποία προέκυψε και η 
σχεδιαστική λεπτοµέρεια της υφιστάµενης σχέσης εδωλίων και λιθόκτιστων υποδοµών. 
27 Η λιθόπλινθος µε αριθµό καταγραφής 363 βάσει της τεκµηρίωσης βρίσκεται in situ. Ωστόσο η υψοµετρική σχέση που 
διαµορφώνεται µε τις λιθόκτιστες υποδοµές που διατηρούνται σε συνέχεια αυτής µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µάλλον 
συµµετείχε σε αυτές. 
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πλάτος  από 35 έως 52 εκ. (εικ.48). Οι διακυµάνσεις του µήκους είναι µεγάλες, αφού έχουν καταγραφεί ακέραια 

εδώλια µε µήκος από 0,65 έως 2,75µ. Το σύνολο των καταγεγραµµένων µελών αυτού του τύπου ανέρχεται στα 

438. Αν προσθέσουµε σε αυτά και τα 12 µέλη µε τα ίδια γεωµετρικά χαρακτηριστικά που φέρουν στην άνω 

επιφάνειά τους απολάξευση βαθµίδας κλίµακας έχουµε ένα σύνολο 450 µελών που αντιστοιχεί στο 94% των 

µελών που έχουν αναγνωριστεί ως εδώλια στην παρούσα καταγραφή. 

Τα εδώλια τύπου Γ διαµορφώνουν ολόκληρο το σωζόµενο άνω τµήµα του κοίλου, ωστόσο αρκετά µέλη 

µε τα ίδια χαρακτηριστικά αποκαλύφθηκαν στη βάση του κοίλου, περιλαµβανοµένων µεταξύ αυτών και των µελών 

που φέρουν απολάξευση βαθµίδας. Αυτό πιστοποιείται από τα φωτογραφικά ντοκουµέντα της Γαλλικής 

Αρχαιολογικής Σχολής από τις ανασκαφικές εργασίες του 1921 (εικ.13). Πρόκειται για εδώλια που τοποθετήθηκαν 

κατά τη ρωµαϊκή µετασκευή του κοίλου που προσδιορίζεται στον 1ο µ. Χ. αι., οπότε και διαµορφώθηκαν τα 

σηµερινά όριά του µε την κατασκευή των υπαρχόντων αναληµµατικών τοίχων. 

Από τα υπόλοιπα, στον τύπο Α ανήκουν 7 µέλη28 τα οποία φέρουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά µεγεθών 

ως προς το ύψος το πλάτος και το µήκος τους, διαφοροποιούνται όµως εντελώς ως προς τη µορφολογία τους. 

Φέρουν κοίλη διαµόρφωση στην εµπρόσθια πλευρά τους κάτω από το σε εξοχή στενό κατακόρυφο µέτωπο ύψους 

8 εκ. Επίσης στην οριζόντια επιφάνειά τους το πίσω τµήµα υποχωρεί υψοµετρικά διαχωρίζοντας τη ζώνη κίνησης 

και προσέγγισης της ανώτερης σειράς καθισµάτων από το καθεαυτό κάθισµα (εικ.49). Αυτή η επιτηδευµένη µορφή 

απαντάται συχνά στα ελληνικά θέατρα (∆ιονύσου, Λάρισας Α’, Μαρώνειας). Από τις θέσεις εύρεσης τους κατά τις 

ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στις αρχές του 20ου αι. προκύπτει ότι χρησιµοποιούνταν κατά την 

τελευταία οικοδοµική φάση στη βάση του κοίλου ως καθίσµατα εκατέρωθεν της κεντρικής κλίµακας. Αυτό σε 

συνδυασµό µε τον µικρό αριθµό σωζόµενων µελών µας επιτρέπει να υποθέσουµε ότι ίσως διαµόρφωναν 

διακεκριµένες θέσεις στο κέντρο της βάσης του κοίλου, χωρίς ωστόσο να µπορούµε να προσδιορίσουµε την 

ακριβή έκταση και τον τρόπο ανάπτυξης τους. Τα µεγέθη των εν λόγω εδωλίων και ο τρόπος που αυτά 

συµµετέχουν στην κατασκευή των αναβαθµών του κοίλου είναι όµοιος µε αυτά του τύπου Γ.  

Στη διαµόρφωση της βαθµιδωτής διάταξης των κερκίδων τα εδώλια των επάλληλων σειρών δεν έρχονται 

σε επαφή µεταξύ τους. Συνεπώς δεν επενεργεί η ευεργετική για τη σταθερότητα της κατασκευής τριβή και ούτε 

προφανώς είναι δυνατές πρόσθετες τεχνικές διαµορφώσεις εγκοπών στην επιφάνεια επαφής που συνηθίζονταν 

σε τέτοιες κατασκευές και ενίσχυαν την ευστάθειά τους. Επίσης ακόµα και στα πλευρικά πέρατα των µελών δεν 

διατηρούνται ίχνη αναθύρωσης για την καλή συναρµογή τους γεγονός που δείχνει σαφώς ότι ο ρόλος τους 

περιορίζεται απλά στη διαµόρφωση της επιφάνειας του καθίσµατος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την 

πρόχειρη κατασκευή των υποδοµών τους και το υπόβαθρο από υλικά επίχωσης πάνω στα οποία εδράζονται 

διαµορφώνουν µία εξαιρετικά επισφαλή κατασκευή, ευάλωτη σε φαινόµενα διαφορικών καθιζήσεων ή ολίσθησης. 

Η κατάσταση στην οποία αποκαλύφθηκε το κοίλο καθιστά εµφανείς τις τεχνικές αδυναµίες του τρόπου 

κατασκευής του και επιτρέπει την ερµηνεία των παραµορφώσεων και των γεωµετρικών αποκλίσεων που 

                                                           

28 Τα αναγνωρισµένα εδώλια τύπου Α φέρουν τους παρακάτω αριθµούς καταγραφής: 537,539,655,672,675,676,677 

παρουσιάζει. Συγκεκριµένα από την ερµηνεία των διατάξεων των σωζόµενων εδωλίων κατά τη διερεύνηση των 

οµόκεντρων περιφερειών που διαµόρφωναν φαίνεται ότι η ολίσθηση είναι πιο έντονη στα άκρα των κερκίδων, 

εκατέρωθεν των κλιµάκων, και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην ευτελή και πρόχειρη κατασκευή του κοίλου 

(σχ.ΑΝ06).. Οι πρόχειρες υποδοµές των λίθινων µελών δεν έχουν συνέχεια ώστε να συµβάλουν στην ευστάθεια 

των κατασκευών. Στα σηµεία των κλιµάκων διακόπτονται, όπως τεκµηριώθηκε και ανασκαφικά. Έτσι η 

απόσπαση έστω και ενός αναβαθµού, που δεν δεσµεύεται πουθενά και από τίποτα, είναι αρκετή για να 

διαταραχθεί η λειτουργία της ενσφήνωσης που διατηρεί τα λίθινα µέλη στις θέσεις τους. 

Ο τύπος Β διαφοροποιείται αισθητά ως προς τα µεγέθη που ορίζουν τη διατοµή των µελών. 

Συγκεκριµένα το ύψος τους κυµαίνεται από 31 έως 34 εκ., ενώ το πλάτος τους από 67 έως 80 εκ. Τα µέλη αυτά 

φέρουν κατακόρυφο µέτωπο, ενώ στην πίσω απόληξη της άνω επιφάνειάς τους πολλά από αυτά παρουσιάζουν 

µικρό έξαρµα (εικ.50). Τα µέλη που αναγνωρίστηκαν ασφαλώς ότι ήταν εδώλια και ανήκουν σε αυτόν τον τύπο 

είναι 17, ωστόσο καταγράφηκαν και αρκετά ακόµη µέλη που φέρουν ανάλογο ύψος όµως εξαιτίας της κατάστασης 

διατήρησής τους δεν αναγνωρίζονταν σαφώς και καταγράφηκαν ως αδιευκρίνιστα. Μεταξύ των αναγνωρισµένων 

µελών που ανήκουν στον τύπο Β καταγράφηκε και το υπ. αριθµ. 614 µέλος που φέρει απολάξευση βαθµίδας και 

διατηρείται τεκµηριωµένα in situ (εικ.51). Αυτή η παρατήρηση είναι εξαιρετικά σηµαντική γιατί αποδεικνύει ότι όλοι 

αυτοί οι τύποι εδωλίων συνυπάρχουν κατά τη ρωµαϊκή φάση του κοίλου. Το ύψος τους ταιριάζει µε το 

υπολογιζόµενο υψοµετρικό βήµα των αναβαθµών και το µήκος τους είναι µεγαλύτερο από το βήµα πλάτους των 

κερκίδων. Εποµένως εάν χρησιµοποιούνταν στην τελευταία οικοδοµική φάση του κοίλου προσδιόριζαν µια 

διαφοροποιηµένη αισθητικά και κατασκευαστικά λύση γιατί τα µαρµάρινα µέλη µε τον όγκο τους διαµόρφωναν 

αποκλειστικά την κλιµακωτή διάταξη των κερκίδων, σε αντίθεση µε τα εδώλια τύπου Α και Γ που περιορίζονταν 

στη διαµόρφωση του καθίσµατος αφού δεν εκτείνονταν σε ύψος και βάθος ανάλογο του βήµατος των κερκίδων 

(π:61/υ:33). Σε επίπεδο κατασκευής τα µέλη αυτού του τύπου αναµφίβολα συγκροτούν µια πιο στιβαρή και 

ευσταθή διάταξη αφού η µια σειρά εδωλίων εδράζεται απευθείας πάνω στην άλλη επιτρέποντας την τριβή να 

επενεργεί θετικά στην ευστάθεια του όλου συστήµατος. 

Όσο πρόχειρη και αν ήταν η κατασκευή του κοίλου κατά τη ρωµαϊκή µετασκευή του είναι αδύνατον να 

υποθέσουµε ότι µέλη διαφορετικών τύπων χρησιµοποιούνταν µε τυχαίο τρόπο στην βαθµιδωτή διαµόρφωση του 

κοίλου. Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι εδώλια αυτού του τύπου βρέθηκαν µόνο στα άκρα του και κυρίως στο 

βορειοανατολικό (σχ.ΑΝ03). Μάλιστα από τα σωζόµενα µέλη όλα σχεδόν είναι µικρά σχετικά θραύσµατα. Τα 

µόνα δύο µέλη αυτού του τύπου µε χαρακτηριστικά των εδωλίων τύπου Β που σώζονται µε µεγάλο µήκος 

βρέθηκαν εκτός κοίλου και ήταν καταγεγραµµένα ως λιθόπλινθοι του νοτιοδυτικού αναλήµµατος (εικ.52). ∆εν είναι 

απίθανο εάν ο τύπος εδωλίων Β ανάγεται στην ελληνιστική φάση του θεάτρου τα σωζόµενα µεγάλου µήκους 

εδώλια να χρησιµοποιήθηκαν ως διάτονες λίθοι κατά την κατασκευή των ρωµαϊκών αναληµµάτων και τα 

υπόλοιπα σωζόµενα θραύσµατα να χρησιµοποιήθηκαν τοπικά ως υποδοµές πριν την τοποθέτηση της τελικής 

επικάλυψης µε εδώλια τύπου Γ. Επίσης δεν είναι απίθανο στις χαµηλές σειρές των αναληµµατικών τοίχων, ύψους 

32 εκ., να συµµετείχαν µετασκευασµένα ελληνιστικά εδώλια. 



11 

 

Εάν τα µέλη αυτά χρησιµοποιήθηκαν ως εδώλια για την διαµόρφωση του κοίλου κατά τη ρωµαϊκή του 

µετασκευή η µόνη για εµάς λογική ερµηνεία είναι ότι διαµόρφωναν τις ακραίες κερκίδες που ούτως ή άλλως 

αποτελούν επέκταση του κοίλου. Ίσως σε αυτές τις ευάλωτες και εκτεθειµένες σε ωθήσεις επιχώσεων θέσεις 

χρειάζονταν µια πιο ισχυρή και στέρεη κατασκευή. 

Ως προς τη χρονολόγηση των εδωλίων για αυτά του τύπου Γ δεν τίθεται κανένα ζήτηµα αµφισβήτησης ότι 

ανήκουν στη ρωµαϊκή φάση µετασκευής του κοίλου. Για τους άλλους δύο τύπους ο Παπαγιαννάκος αναπτύσσει 

πρώτος την άποψη ότι οι τύποι Α και Β προέρχονται από τη µετασκευή των ελληνιστικών εδωλίων που είχαν 

µορφή αντίστοιχη του ∆ιονυσιακού. Για τη δηµιουργία του τύπου Α αποσπάστηκε το µπροστινό τµήµα του 

αρχικού εδωλίου και περιορίστηκε το ύψος του από κάτω. Για τον τύπο Β χρησιµοποιείται το πίσω τµήµα του 

ελληνιστικού εδωλίου και διαµορφώθηκε κατακόρυφο µέτωπο µπροστά. 

Τα µεγέθη των σωζόµενων εδωλίων οριακά µόνο θα µπορούσαν να επιτρέπουν µια τέτοια εκδοχή, γιατί 

το πλάτος των εδωλίων τύπου Α κυµαίνεται από 40 έως 47 εκ. και των εδωλίων τύπου Β από 67 έως 80 εκ. και 

είναι λίγο απίθανο τα αρχικά ελληνιστικά εδώλια να είχαν πλάτος µεγαλύτερο του 1,20 µ. Ωστόσο εάν το κοίλο 

κατά την ελληνιστική φάση είχε 30% κλίση, βάσει των συµπερασµάτων των ανασκαφέων, δεν είναι απίθανη η 

ύπαρξη καθισµάτων αυτών των διαστάσεων. 

 

4.4.7 Κλίµακες 

Σχετικά µε τις κλίµακες του κοίλου µόνο η χάραξη της κεντρικής ορίζεται σε ικανοποιητικό βαθµό, γιατί 

τεκµηριώνεται η ακριβής θέση της βάσης της στον τοιχοβάτη του στηθαίου της αρένας και διαγράφεται, κάπως 

αόριστα βέβαια, η θέση της στο ανώτερο µέρος του κοίλου. Επίσης σώζονται στο άνω τµήµα του κοίλου τα ίχνη 

άλλων τριών, σε συνέχεια της κεντρικής, οι οποίες συγκλίνουν στο κέντρο χάραξης του κοίλου υπό γωνία 24ο 

µοιρών µεταξύ τους. Οι απολαξευµένοι αναβαθµοί που σώζονται στη βάση του κοίλου δεν θεωρούνται αξιόπιστα 

στοιχεία τεκµηρίωσης για την χάραξη των κλιµάκων, γιατί έχουν υποστεί δύο επάλληλες επεµβάσεις (1958,1997). 

Ωστόσο στη βάση του κοίλου σώζεται απολαξευµένο εδώλιο µε αναβαθµό που διατηρείται in situ29 πλησίον του 

νοτίου πέρατος του κοίλου και προσδιορίζει µε ασφάλεια τη θέση της κλίµακας που όριζε την ακραία κερκίδα του 

νότιου πέρατος.  

Με αυτά τα στοιχεία και υπό το πρίσµα της σχετικής κανονικότητας των υποδιαιρέσεων που προκύπτει 

εκτιµάται ότι το κοίλο χωρίζονταν σε 8 κερκίδες µεταξύ των οποίων παρεµβάλλονταν 7 κλίµακες χωρίς να 

υπολογίζονται οι ακραίες κατά µήκος των περάτων, για τις οποίες δε διατηρούνται στοιχεία. Η κεντρική κλίµακα 

παρουσιάζει απόκλιση από τον θεωρητικό άξονα του κοίλου κατά 5 µοίρες περίπου προς τα νότια και είναι η µόνη 

που διατηρεί τη σύνδεση κοίλου και ορχήστρας στην τελευταία οικοδοµική φάση του θεάτρου. 

                                                           

29 Το εδώλιο µε αριθµό καταγραφής 614 διατηρείται in situ έως και σήµερα. Εµφανίζεται στην ίδια ακριβώς  θέση ήδη από το 
σχέδιο αποτύπωσης του 1957, πριν τις επεµβάσεις Λαζαρίδη 

Σε σχέση µε τη χάραξη των κλιµάκων πρέπει να αναφερθεί ότι η κανονικότητα των χαράξεων που 

παρατηρείται στο µέσο του κοίλου (24 µοίρες µεταξύ τους) διαταράσσεται στα άκρα του, όµως δικαιολογείται από 

την ασυµµετρία των αναληµµατικών τοίχων της ρωµαϊκής εποχής (σχ.ΑΝ0). 

Στο άνω τµήµα των κλιµάκων, όπου διαµορφώνονται µε ανεξάρτητες λίθινες βαθµίδες, το πλάτος τους 

ήταν περί τα 65 εκ. Η µόνη διατηρούµενη in situ βαθµίδα (α/α 47) που σώζεται στην κλίµακα µεταξύ 3ης και 4ης 

κερκίδας στο ύψος της 33ης σειράς έχει µήκος 63 εκ. (εικ.53). Το πλάτος (βάθος) της είναι στα 28 εκ. και 

αποδεικνύει ότι τα µέλη που συγκροτούσαν τις κλίµακες δεν ήταν σε επαφή µεταξύ τους ώστε να 

σταθεροποιούνται µέσω της τριβής, αλλά εδράζονταν ανεξάρτητα πάνω σε χαλαρές και πρόχειρες υποδοµές, 

όπως και τα εδώλια. Υποθέτουµε ότι η προχειρότητα της κατασκευής των αναβαθµών του κοίλου είχε συνέπειες 

στην γεωµετρία του θεάτρου µε τοπικές αστοχίες ήδη από την αρχαιότητα. 

Στο κάτω µέρος του κοίλου οι κλίµακες υλοποιούνται µε πρόχειρες απολαξεύσεις επί των εδωλίων και οι 

διαµορφώσεις αυτές δεν φέρουν σταθερά γεωµετρικά χαρακτηριστικά. Βάσει των διατηρούµενων µελών30 το 

µήκος των βαθµίδων κυµαίνεται από 22 έως 60 εκ. και το πλάτος (βάθος) από 17 έως 28 εκ.  

Επιχειρώντας µια ερµηνεία της διαφοροποίησης της µορφής και της κατασκευαστικής δοµής των 

κλιµάκων στο άνω και κάτω τµήµα του κοίλου διατυπώνεται η εξής άποψη: 

Κατά την µετατροπή του θεάτρου σε αρένα το κοίλο αποκτά πόδιο ύψους 1,25µ., γεγονός που κάνει 

ακόµα πιο επισφαλή την ευστάθειά του από τις µεταφερόµενες ωθήσεις των γαιών στη βάση του. Είναι πιθανό σε 

αυτή την οικοδοµική φάση παράλληλα µε τη δηµιουργία του στηθαίου να ανακατασκευάστηκαν και οι πρώτες 

σειρές καθισµάτων καταργώντας τις κλίµακες που διέκοπταν τη συνέχειά τους και αποµείωναν την µόνη 

ευεργετική για τη στήριξή τους λειτουργία της ενσφήνωσης. Η ενσφήνωση των εδωλίων µιας συνεχούς κυκλικής 

διάταξης δηµιουργεί ισχυρά διαζώµατα που δέχονται µε µεγαλύτερη επιτυχία τις ωθήσεις των ανωτέρων σειρών.  

Με βάση αυτή τη θεώρηση η συνέχεια των κλιµάκων στη βάση του κοίλου επανήλθε µε πρόχειρες 

απολαξεύσεις στα ίδια τα εδώλια για τη δηµιουργία των αναβαθµών. Από τη διαµόρφωση αυτή εξαιρείται η 

κεντρική κλίµακα, η οποία διατήρησε την κατασκευή της µε ανεξάρτητες λίθινες βαθµίδες µιας και είναι η µόνη που 

σε αυτήν την φάση βρίσκεται σε επικοινωνία µε το κοίλο31.  

Για τα εδώλια µε τις απολαξεύσεις τεκµηριώνεται σε µία τουλάχιστον περίπτωση η δεύτερη χρήση τους 

γεγονός που ενισχύει την υπόθεση της συνολικής αναδιάταξης της κάτω ζώνης του κοίλου. Συγκεκριµένα το 

εδώλιο µε αριθµό καταγραφής 534 φέρει ορθογωνική απολάξευση στο µέσον του περίπου, ενώ παράλληλα 

συνυπάρχει στην άνω επιφάνειά του χάραγµα ονόµατος µε µεγάλα διάκενα µεταξύ των γραµµάτων. Σε ένα από 

αυτά παρεµβάλλεται η λάξευση βαθµίδας κλίµακας. Αυτό αποδεικνύει ότι το µέλος βρίσκεται σε 2η χρήση, αφού η 

επιγραφή προσδιορίζει αποκλειστική χρήση της θέσης από πρόσωπο ή οικογένεια εποµένως δεν είναι λογικό να 

                                                           

30 Τα καταγεγραµµένα αρχιτεκτονικά µέλη που φέρουν απολάξευση βαθµίδας είναι τα εξής: 184, 315, 389, 392, 512, 515, 534, 
536, 664, 668, Α102, Α169   
31 Οι G. Daux και A. Laumonier αναφέρουν ξεκάθαρα ότι η κεντρική κλίµακα διαµορφώνεται µε ανεξάρτητες βαθµίδες σε 
αντίθεση µε τις πλευρικές στις οποίες οι αναβαθµοί είναι απολαξευµένοι πάνω σε εδώλια, βλέπε σχετικά  BCH 47 (1923) 336-
342. 
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παρεµβάλλεται κλίµακα στον χώρο που προσδιορίζει η επιγραφή. Άρα η απολάξευση έπεται του χαράγµατος και 

το εδώλιο χρησιµοποιήθηκε σε νέα θέση.  

Όλο το παραπάνω σκεπτικό ενισχύει και την αρχική υπόθεση περί της ύπαρξης διαζώµατος στο ύψος 

που αλλάζει ο τρόπος κατασκευής των κλιµάκων. Η ανακατασκευή ολόκληρης της κάτω ζώνης του κοίλου µπορεί 

να ολοκληρώνονταν µε τη διαµόρφωση διαζώµατος και έτσι να δικαιολογείται η εντονότερη κλίση του κατώτερου 

τµήµατος του κοίλου σε σχέση µε το άνω που είχε διαπιστώσει η Ε. Πέτσα στη γεωδαιτική µελέτη που εκπόνησε 

πριν την τελευταία επέµβαση στο κοίλο. 

Σχετικά µε τη βάση της κεντρικής κλίµακας δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκµηριώνουν σαφώς τη 

µορφή της. Σίγουρα το τµήµα αυτό διαµορφώνει απότοµη κλίση προκειµένου να καλυφθεί η υψοµετρική διαφορά 

που προέκυψε από τη δηµιουργία του ποδίου στην φάση της αρένας. Ωστόσο δεν είναι γνωστός ο αριθµός των 

βαθµίδων και οι διαστάσεις τους. 

Όσον αφορά στο εύρος της κλίµακας, το µόνο σωζόµενο κατάλοιπο που µας δίνει τη δυνατότητα να 

αντλήσουµε στοιχεία είναι οι λαξεύσεις που σώζονται στη βάση της επί του µαρµάρινου τοιχοβάτη του στηθαίου 

της αρένας (εικ.54). Συγκεκριµένα η βάθυνση που διαµορφώνεται στο µπροστινό τµήµα του τοιχοβάτη αποτελεί 

συνέχεια των αντίστοιχων κατακόρυφων εγκοπών που διαµορφώνονται στις παρειές των ορθοστατών που 

πλαισιώνουν το άνοιγµα της κεντρικής κλίµακας. Έτσι προσδιορίζεται εύκολα η ακριβής θέση των ορθοστατών 

και παράλληλα το εύρος του ανοίγµατος το οποίο είναι 89 εκ. (σχ.ΥΚ-ΠΡ13,ΥΚ14). Αυτή η περιµετρική εσοχή 

αποτελούσε την υποδοχή της κιγκλιδωτής µεταλλικής θύρας του ανοίγµατος που αναρτώνταν στον δεξιό 

ορθοστάτη του ανοίγµατος όπου σώζονται και οι τόρµοι στήριξης. Βέβαια το εύρος του ανοίγµατος δεν ταυτίζεται 

αναγκαστικά µε το εύρος της κλίµακας. Η αδρή και ελαφρώς καµπυλωµένη (κοίλη) διαµόρφωση των πλάγιων 

περάτων των ορθοστατών πίσω από τις διαµορφούµενες εγκοπές της εµπρόσθιας πλευράς τους σε συνδυασµό 

µε παρατηρήσεις στη βάσης της κλίµακας, όπου η λείανση από τη χρήση περιορίζεται σε δυσανάλογα µικρό 

τµήµα του εύρους του ανοίγµατος, µας επιτρέπουν να υποθέσουµε ότι µπορεί να υπήρχαν κατακόρυφες λίθινες 

παραστάδες που περιόριζαν το εύρος της θύρας και κατ’ επέκταση της κλίµακας στα 65 εκ. Μάλιστα η λάξευση 

που φέρει η σωζόµενη βάση της κλίµακας στο οπίσθιο τµήµα της για την υποδοχή του δεύτερου αναβαθµού, αν 

και δεν είναι ορατή σήµερα, είναι αποτυπωµένη από τον Κozelj και έχει πλάτος  65 εκ. περίπου ενισχύοντας τους 

παραπάνω ισχυρισµούς (εικ.55). 

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που σχετίζεται µε τη βάση της κεντρικής κλίµακας είναι η σωζόµενη 

εγκοπή στο άνω αριστερό πέρας του δεξιού ορθοστάτη που διαµορφώνει το άνοιγµα της στο στηθαίο. Αυτή 

πιθανότατα λαξεύτηκε για τη στήριξη υπέρθυρου στο άνοιγµα της κλίµακας κατά την εποχή που τοποθετήθηκαν 

µόνιµα µεταλλικά κιγκλιδώµατα στο επάνω µέρος των ορθοστατών.  

Τέλος οι πλευρικές κλίµακες που διαµορφώνονται στα άκρα του κοίλου και οδηγούν από το επίπεδο της 

ορχήστρας στον διάδροµο πίσω από το µαρµάρινο στηθαίο είναι εξ ολοκλήρου κατασκευή της περιόδου 

επεµβάσεων 1997-2001. ∆εν υπάρχουν αναφορές που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για κατασκευές 

τεκµηριωµένες αρχαιολογικά (εικ.56). 

4.5 Παθολογία των κατασκευών 

 

Όλη η παραπάνω ανάλυση ανέδειξε σαφώς την παθογένεια του κοίλου του αρχαίου θεάτρου που είναι η 

ολίσθηση των σωζόµενων αρχαίων κατασκευών και η αλλοίωση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του. Αυτή 

οφείλεται στο ασταθές εδαφικό υπόβαθρο αποτελούµενο από υλικά επίχωσης σε συνδυασµό µε την προχειρότητα 

των κατασκευών που υλοποιήθηκαν σε αυτό. Βέβαια εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο έτερος σηµαντικός λόγος 

της µετατόπισης των εδωλίων είναι η ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος των δέντρων που βρίσκονταν εντός του 

κοίλου. Τα δέντρα κόπηκαν και µια από τις αιτίες των διαπιστωµένων γεωµετρικών αλλοιώσεων εξαλείφθηκε.  

Κατά τα άλλα οι ανακτηµένες ζώνες του κοίλου όπως αυτές διαµορφώθηκαν κατά τις επεµβάσεις της 

περιόδου 1997-2001 είναι ασφαλώς θεµελιωµένες στο έδαφος και δεν παρουσιάζουν στοιχεία παθογένειας. Η 

άνω αδιατάραχτη ζώνη του κοίλου παραµένει εκτεθειµένη στα αίτια που προξενούν την αλλοίωση της µορφής της 

λόγων της µη συντήρησης της. 

Επιπλέον το κοίλο του θεάτρου στην παρούσα µορφή δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα σε σχέση 

µε την απορροή των οµβρίων. Εξάλλου η διευθέτηση τους δεν είναι αντικείµενο της παρούσας µελέτης καθώς 

αντιµετωπίζεται συνολικά στο πλαίσιο του τρέχοντος ενταγµένου στο επιχειρησιακό πρόγραµµα ΕΣΠΑ έργου. 

Τα µαρµάρινα µέλη των κατασκευών του κοίλου διατηρούνται σε αρκετά καλή κατάσταση. ∆εν 

παρουσιάζουν συχνά προβλήµατα απώλειας συνοχής του υλικού (αποσάθρωση), ωστόσο σε ορισµένες 

περιπτώσεις παρατηρείται επιφανειακή φθορά (µαύρη κρούστα, ζαχαροειδής φθορά) ρηγµατώσεις και απώλεια 

τµηµάτων τους (σχ.ΑΝ05). Μάλιστα τα παραπάνω δεν αφορούν µόνο τα διάσπαρτα µέλη ή αυτά που βρίσκονται 

in situ στην αδιατάραχτη ζώνη του άνω κοίλου αλλά και αυτά που συµµετέχουν στις ανακτηµένες κατά την 

πρόσφατη επέµβαση περιοχές του κοίλου.  

Η συντήρηση των σωζόµενων αρχιτεκτονικών µελών θα γίνει βάσει της µελέτης που συνέταξε  η 

∆ιεύθυνση συντήρησης αρχαίων και νεότερων µνηµείων του ΥΠΠΟΤ τον Ιούνιο του 2011 µε τίτλο «Μελέτη 

συντήρησης του αρχαίου θεάτρου της Θάσου» 

 

4.6 Οικοδοµικές φάσεις 

 

Κλασσικοί χρόνοι, 5ος αι. π.Χ. 

Παρόλο που µας είναι γνωστό από φιλολογικές µαρτυρίες ότι, όταν ο Ιπποκράτης επισκέφθηκε τη Θάσο 

στα τέλη του 5ου π.Χ. αιώνα, είδε το θέατρο της πόλης, δε γνωρίζαµε µε βεβαιότητα έως τώρα αν αυτό βρισκόταν 

στην ίδια θέση µε το ελληνιστικό και το ρωµαϊκό. Είναι βέβαιο ότι το κτίριο της σκηνής του 5ου αιώνα θα ήταν µια 

ξύλινη κατασκευή, όπως εξάλλου σε όλα τα θέατρα της ίδιας εποχής, η οποία δεν άφησε αναγνωρίσιµα ίχνη. 

Από τον µεγάλο αριθµό τοίχων, οι οποίοι αποκαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφικές έρευνες στο κτίριο της 

σκηνής, µόνο τρεις είναι προγενέστεροι της πρώτης ρωµαϊκής φάσης (εικ.57). Το γεγονός ότι οι δύο τοίχοι, οι 

πλησιέστεροι προς την ορχήστρα, έχουν καλοδουλεµένη την δυτική παρειά τους προς την πλαγιά δηλώνει σαφώς 
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ότι πρόκειται για αναληµµατικούς τοίχους και φανερώνει εκ των πραγµάτων τη σειρά κατασκευής τους. 

Αρχαιότερος είναι ο πλησιέστερος προς την ορχήστρα του οποίου η εξωτερική παρειά διαµορφώνεται µε 

λαξευτούς ορθογωνικούς µαρµάρινους λιθόπλινθους (εικ.58). Οι ανασκαφείς δεν τον έχουν χρονολογήσει µε 

ακρίβεια και τον αναφέρουν ως ελληνιστικό ή πρωιµότερο32. Το πιθανότερο είναι ότι ο τοίχος αυτός είναι ο 

αναληµµατικός τοίχος του 5ου αιώνα π.Χ., ο οποίος, εξαιτίας της έντονης κλίσης του εδάφους, συγκρατούσε τα 

χώµατα για τη διαµόρφωση τόσο του επιπέδου της ορχήστρας όσο και της νότιας παρόδου. Στην περίπτωση αυτή 

το ξύλινο κτίριο της κλασικής φάσης βρισκόταν στον επίπεδο χώρο µπροστά από τον αναληµµατικό τοίχο33 

(σχ.ΑΝ11Α). 

 

Ελληνιστικοί χρόνοι, 3ος π.Χ. αι. 

Στην ελληνιστική φάση (του 3ου π.Χ. αιώνα) επάνω στον αναληµµατικό τοίχο της κλασικής περιόδου θα 

πρέπει να «πάτησε» ο τοίχος της πρόσοψης του λίθινου πλέον κτιρίου της σκηνής, ενώ παράλληλα κτίστηκε ο 

δεύτερος τοίχος, ο οποίος διαµορφώνει επίσης µια µόνο επιµεληµένη όψη34 και θεωρούµε ότι αποτέλεσε τον πίσω 

τοίχο του σκηνικού οικοδοµήµατος35 (σχ.ΑΝ11Β). Έτσι, βλέπουµε ότι το κτήριο της σκηνής της ελληνιστικής 

φάσης, άρα και της κλασσικής, έχει διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν του ρωµαϊκού.  

Από την κατεύθυνση του σκηνικού κτιρίου κατά την ελληνιστική εποχή προκύπτει µετατοπισµένος και ο 

κεντρικός άξονας του θεάτρου, ο οποίος διέρχεται από το µέσον κερκίδας σύµφωνα µε τα διατηρούµενα ίχνη των 

κλιµάκων του κοίλου. Εποµένως προκύπτει ότι κατά την ελληνιστική φάση το κοίλο διέθετε κεντρική κερκίδα, όπως 

συνέβαινε στη χάραξη όλων των αρχαιοελληνικών θεάτρων, και ότι η σηµερινή κεντρική κλίµακα του θεάτρου ήταν 

πλευρική της κερκίδας αυτής (σχ.ΑΝ7). Αυτή η διαπίστωση είναι σηµαντική γιατί επί της ουσίας ισχυροποιεί - 

επιβεβαιώνει  τις υποθέσεις για τις οικοδοµικές φάσεις του σκηνικού κτιρίου πριν τη ρωµαϊκή και κατά συνέπεια 

ταυτίζει την εν λόγω θέση µε το θέατρο που αναφέρεται στις πηγές από της εποχή του Ιπποκράτη (Περί επιδηµιών 

Α’, 20). Προϋπόθεση όλων αυτών είναι οι χαράξεις του ελληνιστικού θεάτρου να επιβιώνουν κατά την µετασκευή 

του στη ρωµαϊκή εποχή, πράγµα σχεδόν βέβαιο γιατί αν επανασχεδιάζονταν πλήρως δεν θα παρατηρούνταν το 

φαινόµενο της απόκλισης της κεντρικής κλίµακας κατά 4 µοίρες από τον άξονα του θεάτρου κατά τη ρωµαϊκή 

εποχή.  

Στην ελληνιστική φάση κατασκευάστηκε το µαρµάρινο προσκήνιο µε δέκα δωρικούς κίονες συν δύο 

πεσσούς στα άκρα και όχι µε δώδεκα, όπως αυτό ανασυντέθηκε στην πρώτη ρωµαϊκή φάση. Η σύνδεσή του µε το 

                                                           

32 Στην ανακοίνωση των επιστηµονικών συµπερασµάτων που προέκυψαν από την ανασκαφική έρευνα της περιόδου 1992-96 
οι ανασκαφείς δεν παίρνουν σαφή θέση για το εύρηµα και κατά πόσο αυτό σχετίζεται µε παλαιότερες οικοδοµικές φάσεις του 
θεάτρου. ∆εν επιχειρείται κάποια ερµηνεία της λειτουργικής του υπόστασης στο χώρο και της σχέσης του  µε τα δοµικά 
στοιχεία του θεατρικού οικοδοµήµατος, βλέπε: Μπόνιας – Marc,Το αρχαίο θέατρο της Θάσου, ό.π. (υποσηµ.3),σ.805. 
33 Μ. Νικολαϊδου – Πατέρα, Γ. Μαυρίδης, Γ. Καραδέδος, Γ. Βασιλειάδης,  Αρχαίο Θέατρο Θάσου. Πρόταση αναστήλωσης 
προσκηνίου, ΑΕΜΘ 28 (2014) (υπό δηµοσίευση). 
34 Μπόνιας – Marc,Το αρχαίο θέατρο της Θάσου, ό.π. (υποσηµ.3), σ. 806. 
35 Ό.π. (υποσηµ.33). 

κτίριο της σκηνής γινόταν µε µαρµάρινες δοκούς που διαµόρφωναν το πάτωµα του λογείου, στηριζόµενες στην 

κιονοστοιχία του προσκηνίου και το κτίριο της σκηνής. 

Αν ο τρίτος τοίχος µε τις αντηρίδες χρονολογήθηκε σωστά από τους ανασκαφείς στην ελληνιστική 

περίοδο, τότε µπορεί να θεωρηθεί ως ένα ανάληµµα (σχ.ΑΝ11Γ), όπως προκύπτει τόσο από τις αντηρίδες όσο και 

από το σχήµα του, το οποίο δηµιουργεί µία αγκαλιά που περιβάλλει το ελληνιστικό κτίριο της σκηνής για να 

διευρύνει τον χώρο γύρω από αυτό ή για να το προστατεύσει από ολίσθηση, που ήταν το µόνιµο πρόβληµα στη 

θέση αυτή σε όλη τη διάρκεια της ζωής του θεάτρου. 

Η ριζική µετασκευή του κοίλου κατά τη ρωµαϊκή εποχή είχε ως αποτέλεσµα να µην διατηρούνται ιδιαίτερα 

στοιχεία για τη µορφή του κατά την ελληνιστική περίοδο. Το 1992 διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα σε αυτό και 

σύµφωνα µε τους ανασκαφείς βρέθηκε στρωµατογραφικά το επίπεδο έδρασης των κατασκευών του κοίλου της 

ελληνιστικής περιόδου η κλίση του οποίου ήταν 30%. Συγκεκριµένα σε ανασκαφική τοµή που διανοίχθηκε στο 

νότιο τµήµα του κοίλου και στο µέσο περίπου της έκτασής του διαπιστώθηκε στρωµατογραφικά ότι κάτω από τη 

ρωµαϊκή επίχωση, που έφτανε το ύψος του 1 µ., στο ανώτερο σηµείο της τοµής, διαµορφώνεται ένα λεπτό 

καστανό στρώµα πλούσιο σε όστρακα που πιθανότατα δηµιουργήθηκε κατά την αποξήλωση των κατασκευών του 

ελληνιστικού κοίλου.  Η ανασκαφική τοµή έφτασε έως το φυσικό έδαφος και έτσι διαπιστώθηκε  το βάθος της 

ελληνιστικής επίχωσης στα 3,2 µ., αποτελούµενη από υλικά ανάλογα της ρωµαϊκής36. Πάντως αυτό που 

διαπιστώνεται ξεκάθαρα είναι ότι η υπερύψωση του κοίλου µε επιχώσεις δεν διαµορφώνεται καθολικά από τη 

βάση του, αλλά αναπτύσσεται προοδευτικά για την απόδοση πιο έντονη κλίσης και αυτό γιατί στο λιθόκτιστο 

τοίχο πίσω από το στηθαίο της αρένας συµµετέχουν  τµήµατα βράχου που φέρουν τοπικά ύψος που αγγίζει αυτό 

της υπερύψωσης του πόδιου (εικ.40). 

Τα όρια του ελληνιστικού κοίλου δεν είναι γνωστά, αφού δεν βρέθηκαν ίχνη των ελληνιστικών 

αναληµµάτων ούτε της ορχήστρας. Το µόνο υλικό κατάλοιπο το οποίο ανήκει στη διαµόρφωση της ορχήστρας και 

θεωρείται από τους ανασκαφείς του ελληνιστικό είναι τµήµα αγωγού που βρέθηκε κάτω από το κατώφλι της 

βορειοανατολικής παρόδου µε πορεία προς τα δυτικά37 (εικ.59). Κατά τα άλλα θεωρείται ότι η ορχήστρα είχε 

µικρότερη διάµετρο και ότι τα πλευρικά πέρατα του κοίλου ήταν ανατολικότερα και περιόριζαν την έκτασή του σε 

σχέση µε το ρωµαϊκό. Πάντως σε αυτήν την περίοδο το κοίλο ή έστω οι κατώτερες βαθµίδες του διαµορφώνονται 

µε λίθινα εδώλια, κάποια από τα οποία συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται µετασκευασµένα και στη ρωµαϊκή 

φάση38.  

 

Α’ ρωµαϊκή φάση 

Μάλλον στον 1ο αιώνα µ.Χ., εποχή άνθησης του ρωµαϊκού θεάτρου, έχουµε την πρώτη ρωµαϊκή φάση 

κατά την οποία το θέατρο λειτουργεί αποκλειστικά για θεατρικές παραστάσεις, όπως προκύπτει τόσο από την 
                                                           

36 Μπόνιας-Marc,Το αρχαίο θέατρο της Θάσου, ό.π.(υποσηµ. 3), Z. Bonias, J.-Y Marc, J.-Ch. Moretti,D. Viviers, Thasos, Le 
théâtre, BCH 117-2 (1993) 658-661. 
37 Μπόνιας – Marc,Το αρχαίο θέατρο της Θάσου, ό.π. (υποσηµ.3, σ. 800 
38 Βλέπε κεφ. 4.4.6, σ.9-11 
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ανασύνθεση του ελληνιστικού προσκηνίου µπροστά από το νέο µεγαλοπρεπέστερο κτίριο της σκηνής, όσο και 

από το γεγονός ότι αντίστοιχο φαινόµενο έχουµε στη γειτονική πόλη των Φιλίππων39, αλλά και σε άλλες πόλεις 

της Ελλάδας, όπου στο πλαίσιο της ανάδειξης του µεγαλείου της Ρώµης και του αυτοκράτορα έχουµε παρόµοιες 

ανακαινίσεις των ελληνιστικών θεάτρων.  

Το νέο κτίριο της σκηνής µετατοπίζεται ελαφρά προς τα πίσω για να διευρυνθεί η ορχήστρα και αλλάζει 

λίγο η κατεύθυνσή του, σε σχέση µε αυτήν του ελληνιστικού κτιρίου (σχ.ΑΝ11∆). Ο πίσω τοίχος του νέου κτηρίου 

«πατάει» επάνω στον αναληµµατικό τοίχο µε τις αντηρίδες της προηγούµενης φάσης και ένας νέος αναληµµατικός 

τοίχος, σε αρκετή απόσταση από τον αντίστοιχο ελληνιστικό, µετατοπίζει τη νοτιοδυτική πάροδο προς τα δυτικά 

για να δοθεί η δυνατότητα διεύρυνσης του κοίλου40. Όπως ήδη αναφέρθηκε, στη ρωµαϊκή ανασύνθεσή του το 

προσκήνιο µετατοπίζεται και διευρύνεται µε την προσθήκη δύο κιόνων και δύο επιστυλίων για να προσαρµοστεί 

στο νέο κτήριο σκηνής. Η αλλαγή της κατεύθυνσης του σκηνικού κτιρίου έγινε πιθανότατα ώστε αυτό να 

προσαρµοστεί στα τυπολογικά πρότυπα του ρωµαϊκού θεάτρου, όπου ο διαχωρισµός των κερκίδων στηρίζεται 

στην ύπαρξη κλίµακας στον άξονα του θεάτρου επιλέγοντας τη νότια της κεντρικής κερκίδας κλίµακα να επιτελέσει 

αυτόν τον ρόλο. Βέβαια οι αντικειµενικές δυσκολίες που δηµιουργούσαν η έντονη κλίση του εδάφους στη θέση 

αυτή, τα διαπιστωµένα ήδη από την αρχαιότητα προβλήµατα ολισθήσεων και το περιορισµένο εύρος του χώρου 

δεν επέτρεψαν την απόλυτη γεωµετρική προσαρµογή µε αποτέλεσµα να υφίσταται µια µικρή απόκλιση της 

«κεντρικής» κλίµακας από τον γεωµετρικό άξονα του ρωµαϊκού θεάτρου, η οποία όµως στο χώρο δεν γίνεται 

αντιληπτή (σχ.ΑΝ07).  

Παράλληλα µε την ανέγερση του νέου σκηνικού κτιρίου έγινε η ριζική αναµόρφωση - διεύρυνση του 

κοίλου του αρχαίου θεάτρου. Κατασκευάζονται νέοι αναληµµατικοί τοίχοι που διευρύνουν τα πέρατα του κοίλου 

προς τα δυτικά. Παράλληλα ορίζουν το άνω πέρας του νέου διευρυµένου κοίλου που διατηρήθηκε χωρίς επιπλέον 

επεκτάσεις καθ’ όλη τη ρωµαϊκή εποχή έως και την εγκατάλειψή του. Από το κοίλο αποξηλώνονται οι λίθινες 

κατασκευές που προϋπήρχαν και δέχεται επίχωση προκειµένου να διαµορφωθεί νέα, πιο έντονη κλίση. ∆εν 

αποκλείεται η διαµόρφωση της βάσης του κοίλου να διατήρησε την ελληνιστική της µορφή και έτσι να επιβίωσαν 

οι χαράξεις των κλιµάκων του ελληνιστικού θεάτρου στη ρωµαϊκή εποχή. Πάντως είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι σειρές 

των καθισµάτων σε αυτή την οικοδοµική φάση φτάνουν έως την ορχήστρα. Οι κερκίδες αναδοµούνται µε λίθινα 

εδώλια χαµηλού ύψους, µέρος των οποίων είναι µετασκευασµένα µέλη που προέρχονται από την ελληνιστική 

φάση του κοίλου. Οι κλίµακες διαµορφώνονται από ανεξάρτητες µεµονωµένες βαθµίδες. 

                                                           
39 Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Γ. Καραδέδος, Φίλιπποι -Το αρχαίο Θέατρο, Φίλιπποι - Το Θέατρο -Οι παραστάσεις αρχαίου 
δράµατος 1957-2007, Ο. Μάµαλη (επιµ.), έκδ. Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, ∆ήµος Καβάλας, εφηµερίδα ΠΡΩΙΝΗ, 2007, 
18-61. σ.38 

40 Πρόκειται για τοίχο κτισµένο µε ηµιλαξευτούς σχιστόλιθους δοµηµένους σε σειρές. Οι ανασκαφείς δεν τον χρονολογούν 
σαφώς αλλά σχετίζουν την σύσταση της επίχωσης που ανέσκαψαν στη βάση του κάτω από το στρώµα καταστροφής µε 
αυτήν των τοµών του κοίλου και του προσκηνίου [Μπόνιας – Marc,Το αρχαίο θέατρο της Θάσου, ό.π. (υποσηµ.3), σ.800-
801].  Άρα µάλλον πρόκειται για ένα ρωµαϊκό τοίχο που οικοδοµήθηκε για να διαµορφώσει την πάροδο παράλληλα µε την 
κατασκευή του αναληµµατικού τοίχου του κοίλου. Η ανάγκη για την διαµόρφωση τοίχου αντιστήριξης της παρόδου σε σχέση 
µε την προϋπάρχουσα κατάσταση προέρχεται προφανώς  από την επέκταση του κοίλου και την µετατόπιση της παρόδου 
δυτικά προς την απότοµη πλαγιά. 

Η χρονολόγηση της ρωµαϊκής φάσης του κοίλου από τους ανασκαφείς κατά τον 2ο µ. Χ. αι. παράλληλα 

µε την κατασκευή του στηθαίου της αρένας θεωρούµε ότι είναι λανθασµένη. Η µετασκευή και διεύρυνση του 

κοίλου περιλαµβανοµένων και των αναληµµατικών τοίχων στη ρωµαϊκή εποχή λογικά εντάσσεται σε ένα µεγάλο 

οικοδοµικό πρόγραµµα που περιλαµβάνει και το νέο κτίριο της σκηνής, εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία για 

αντίθετο ισχυρισµό. 

Όµως η ανασύσταση του ελληνιστικού προσκηνίου µπροστά από το νέο ρωµαϊκό κτίριο της σκηνής 

αποδεικνύει ότι πρόκειται για µια πρώιµη σχετικά επέµβαση σε εποχή που ακόµα κυριαρχούσαν οι θεατρικές 

παραστάσεις στα δηµοφιλή θεάµατα άρα αυτοµάτως αποκλείεται η σύγχρονη κατασκευή του σκηνικού κτιρίου µε 

το στηθαίο της αρένας που αποτελεί βασικό στοιχείο χρονολόγησης της ρωµαϊκής φάσης του θεάτρου από τους 

ανασκαφείς. Επίσης θεωρούµε απίθανο να οικοδοµήθηκε νέο κτίριο σκηνής χωρίς επεµβάσεις στο ελληνιστικό 

κοίλο, το οποίο λογικά είχε αρκετά µικρότερο µέγεθος. 

 

Β’ ρωµαϊκή φάση 

Στο 2ο αιώνα µ.Χ. (σχ.ΑΝ11Ε) το θέατρο της Θάσου, όπως και τα θέατρα των Φιλίππων και της 

Μαρώνειας, δέχεται αλλαγές για να φιλοξενήσει, παράλληλα µε τις θεατρικές παραστάσεις, µονοµαχίες και 

θηριοµαχίες. Η συνύπαρξη αυτών των θεαµάτων επιβεβαιώνεται από τη λάξευση, στην φάση αυτή, σε τρείς από 

τις τέσσερις µετόπες του κεντρικού µεταξονίου του προσκηνίου ανάγλυφων µορφών του ∆ιονύσου, του Θράκα 

ιππέα και του Άρη. Οπωσδήποτε στην τέταρτη µετόπη, που έχει απωλεσθεί, απεικονιζόταν η θεά Νέµεση 

προστάτιδα των µονοµάχων. Αν ο ∆ιόνυσος και ο Ήρωας-Ιππέας αντιπροσωπεύουν τη σχέση του θεάτρου της 

Θάσου µε τις θεατρικές παραστάσεις, ο Άρης και η Νέµεση παραπέµπουν στις µονοµαχίες41.  

Στη φάση αυτή διευρύνθηκε η ορχήστρα µε την αφαίρεση των πρώτων σειρών καθισµάτων και 

κατασκευάστηκε ψηλό πόδιο στη βάση του κοίλου µπροστά από το οποίο τοποθετήθηκε µαρµάρινο στηθαίο για 

την προστασία των θεατών. Πίσω από τους ορθοστάτες του στηθαίου, στο δάπεδο του διαδρόµου εντοπίστηκαν 

οπές ορθογωνικής διατοµής για τη στήριξη ξύλινων υποστυλωµάτων, όπως ακριβώς και στα θέατρα της 

Μαρώνειας και των Φιλίππων. Σε αυτά απλώνονταν ισχυρά δίχτυα, τα οποία αφαιρούνταν όταν γίνονταν 

παραστάσεις. 

Παράλληλα µε τη διαµόρφωση του στηθαίου έγινε ανασύσταση των 13-14 πρώτων σειρών εδωλίων 

προκειµένου να ενισχυθεί η ευστάθεια της βάσης του κοίλου. Καταργήθηκαν οι διαµορφωµένες µε ανεξάρτητες 

βαθµίδες κλίµακες που διέκοπταν τη συνέχειά των εδωλίων και αποµείωναν την µόνη, βάσει του τρόπου 

κατασκευής τους, ευεργετική για τη στήριξή τους λειτουργία της ενσφήνωσης. Οι κλίµακες διαµορφώθηκαν ξανά 

ακολουθώντας τις αρχικές τους χαράξεις µε πρόχειρες απολαξεύσεις πάνω στα εδώλια. Η µόνη κλίµακα που 

διατήρησε την κατασκευή της µε ανεξάρτητες λίθινες βαθµίδες αλλά και την επικοινωνία της µε τη ορχήστρα σε 

αυτή την οικοδοµική φάση είναι η λεγόµενη κεντρική.   

                                                           
41 Ό.π. (υποσηµ.33). 
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 Η χρονολόγηση της όλης επέµβασης προκύπτει και από την εγχάρακτη αναθηµατική επιγραφή που 

αναπτύσσεται στην µπροστινή πλευρά των ορθοστατών του στηθαίου η οποία µνηµονεύει τους Ηραγόρα και 

Ισπανή, ιστορικά πρόσωπα που έδρασαν κατά τον 2ο µ.Χ. αι.  

 

Γ’ ρωµαϊκή φάση 

Με την κατάργηση των θεατρικών παραστάσεων το θέατρο µετατρέπεται σε πλήρη αρένα (σχ.ΑΝ11ΣΤ). 

Προστίθενται στα άκρα του προσκηνίου οι δύο λοξοί χώροι που πιθανότατα χρησίµευαν για την προσαγωγή των 

θηρίων και αντικαθιστάται ο κοπιαστικός τρόπος προστασίας των θεατών µε τα αφαιρούµενα υποστυλώµατα και 

δίχτυα από µόνιµα σιδερένια κιγκλιδώµατα τοποθετηµένα επάνω στους ορθοστάτες µε µολυβδοχόηση. Αντίστοιχα 

κιγκλιδωτά µεταλλικά διαφράγµατα τοποθετούνται στα µετακιόνια διαστήµατα του προσκηνίου αλλά και στις 

εισόδους των παρόδων (σχ.ΑΝ12). 

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αρχαίο θέατρο της Θάσου είναι εκ των πραγµάτων ένα αξιόλογο και σηµαντικό µνηµείο. Αναφέρεται 

στις πηγές ήδη από τον 5ο αι. π.Χ. και συνδέεται µε την άνθηση του θεάτρου στην πόλη από πολύ νωρίς: ήδη στα 

µέσα του 4ου π.Χ. αι. διοργανώνονται γιορτές (∆ιονύσεια, Χορεία) και κατέφθαναν στο νησί καλλιτέχνες από 

αλλού, όπως ο Αρίστων ο Μιλήσιος, ο Θεόδωρος, ο Φιλήµων και ο Βάταλος42. Το θέατρο κατά τη ρωµαϊκή 

περίοδο δέχθηκε ριζικές επεµβάσεις προκειµένου να προσαρµοστεί στα δεδοµένα των θεαµάτων της εποχής και 

όλες οι διατηρούµενες  κατασκευές στο κοίλο προέρχονται από την περίοδο αυτή.  

Έκτος της ιστορικής και αρχαιολογικής του αξίας είναι ένα άµεσα βιούµενο κοινωνικό αγαθό ως 

επισκέψιµος αρχαιολογικός χώρος. Η παρουσία του σε συνδυασµό µε τις άλλες σηµαντικές αρχαιότητες αποτελεί 

στρατηγικό πλεονέκτηµα του νησιού για την προσέλκυση τουρισµού. Η χρήση του ως χώρου διεξαγωγής 

θεατρικών παραστάσεων ήδη από την δεκαετία του 1950 αποδίδει στο αρχαίο θέατρο µια υψηλής σηµασίας 

πολιτιστική διάσταση και το αναδεικνύει σε ενεργό φορέα εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας για το κοινό, κατοίκους 

και επισκέπτες. 

Η αποκάλυψή του κοίλου κατά τον 20ο αι. το βρίσκει σε αρκετά µεγάλο βαθµό λιθολογηµένο διατηρώντας 

όµως αρκετά στοιχεία της µορφής και της δοµής του στη βάση του και στην άνω απόληξή του.  

Στο β’ µισό του 20ου αι. το κοίλο του αρχαίου θεάτρου δέχεται δύο επεµβάσεις χωρίς να έχει τεκµηριωθεί 

επαρκώς. Η πρώτη υλοποιείται το 1958 από τον ∆. Λαζαρίδη και περιορίζεται στην πρόχειρη ανάκτηση των τριών 

πρώτων σειρών καθισµάτων καθώς και τοπικές επεµβάσεις ανάταξης µελών στη ευρύτερη περιοχή της βάσης του 

κοίλου. 

                                                           
42 Y. Grandjean, Fr. Salviat, Οδηγός της Θάσου, École française d’Athènes, Αθήνα 2012, σ. 135 

Κατά την περίοδο 1997-2001 διενεργείται µεγάλης κλίµακας επέµβαση αποκατάστασης στο κοίλο του 

θεάτρου η οποία όπως προκύπτει από την τεκµηρίωση που προηγήθηκε αλλοίωσε σηµαντικά την µορφή του 

κοίλου.  

Συγκεκριµένα: 

Α) Η µεταλλική κατασκευή που υλοποιήθηκε για τη διαµόρφωση 13 σειρών καθισµάτων στη ζώνη που 

δεν διατηρούνταν µεγάλος αριθµός εδωλίων αλλοιώνει τη µορφή και τη γεωµετρία του κοίλου αφού δεν ακολουθεί 

τις αρχικές χαράξεις του θεάτρου ή τις τροποποιεί κατά το δοκούν. Συγκεκριµένα οι εκατέρωθεν της «κεντρικής» 

κλίµακας κερκίδες ενοποιούνται ανά δυο αφού δεν έχουν υλοποιηθεί οι κλίµακες που παρεµβάλλονταν µεταξύ 

τους, ενώ διατηρούνται σαφώς τα ίχνη τους και στο άνω αδιατάρακτο τµήµα αλλά και στη βάση του κοίλου. 

Επίσης κατά την ανάπτυξη της µεταλλικής κατασκευής η «κεντρική» κλίµακα διαµορφώθηκε µε πλάτος 1,4 µ., 

αυθαίρετη επιλογή που δεν στοιχειοθετείται και δεν συνάδει µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα  

Β) Η εσφαλµένη κλίση (υπερύψωση) που αποδόθηκε στο ανακτηµένο τµήµα του κοίλου είχε ως 

αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µεταξύ της αποκαταστηµένης και της αδιατάρακτης άνω ζώνης του κοίλου ένας 

επίπεδος διάδροµος, πλάτους 1,9 µ., περίπου σε θέση που σε καµία περίπτωση δεν υπήρχε αφού προ της 

επέµβασης διατηρούνταν in situ τα εδώλια των κερκίδων. Η κατάσταση αυτή αλλοιώνει καταφανώς την µορφή του 

κοίλου: δίνει την αίσθηση ύπαρξης διαζώµατος σε θέση που δεν υπήρχε, αποµονώνει την αδιατάρακτη άνω ζώνη 

του κοίλου και διακόπτει τη συνέχειά του κατά τρόπο που δεν αναγνωρίζεται ως συγκροτηµένο σύνολο.  

Γ) Οι ανακτήσεις µε αυθεντικά αρχιτεκτονικά µέλη που υλοποιήθηκαν στη βάση του κοίλου και πάνω από 

την µεταλλική κατασκευή σε πολύ µικρό ποσοστό ακολουθούν τις αρχικές θέσεις των εδωλίων, όπως αυτές 

καταγράφονται στα σχέδια της αποτύπωσης προ των επεµβάσεων 1997-2001. Στην ανάκτηση των τριών πρώτων 

σειρών καθισµάτων χρησιµοποιήθηκαν όσα ακέραια εδώλια υπήρχαν στην επέµβαση Λαζαρίδη και για την 

συµπλήρωση των κενών που δηµιουργήθηκαν µετά την αφαίρεση των θραυσµάτων χρησιµοποιήθηκαν εδώλια 

από ανώτερες σειρές έως και από την αδιατάρακτη ζώνη του άνω κοίλου. Στο άνω τµήµα της λίθινης 

αποκατάστασης τα εδώλια κατά κανόνα τοποθετούνται τυχαία και όχι εν σειρά σύµφωνα µε τις αρχικές τους 

θέσεις. Το γεγονός αυτό συνιστά υποβάθµιση της αρχαιολογικής αξίας του µνηµείου αφού συχνά εγχάρακτες 

επιγραφές που έχουν συνέχεια σε περισσότερα του ενός εδώλια διακόπτονται. 

∆) Η αναλυτική καταγραφή των σωζόµενων µαρµάρινων µελών αποκάλυψε την ύπαρξη ενός αξιόλογου 

πλήθους αυθεντικού οικοδοµικού υλικού, κυρίως θραυσµάτων, τα οποία βρίσκονται είτε σε θέσεις απόθεσης 

εκτός θεάτρου είτε στα δυο πέρατα του κοίλου διάσπαρτα τα οποία δεν αξιοποιούνται και δεν συµµετέχουν στην 

αποκατάσταση της µορφής του.  

Ε) Η µεταλλική κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ανάπτυξη 13 σειρών καθισµάτων πέραν των 

αλλοιωµένων χαρακτηριστικών µε τα οποία σχεδιάστηκε εγείρει ευρύτερα ζητήµατα ένταξης στο κοίλο του 

αρχαίου θεάτρου. Η πολυγωνική απόδοση των οµόκεντρων κύκλων χάραξης των επάλληλων σειρών καθισµάτων 

(εικ.60) και η επένδυση της κατασκευής µε επιφανειακά στοιχεία είτε µαρµάρου είτε ξύλου σε αντιδιαστολή µε την 
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συµπαγή υπόσταση των µαρµάρινων αυθεντικών µελών διαµορφώνει ένα ξένο σώµα µέσα στο κοίλο που 

αλλοιώνει την ιστορικότητα, τη µνηµειακή αξία και την αισθητική του αρχαίου θεάτρου.   

Στ) Τα νέα µαρµάρινα µέλη που χρησιµοποιούνται στις λίθινες ζώνες αποκατάστασης δεν φέρουν 

καµπυλότητα στην µπροστινή τους πλευρά γεγονός που από µόνο του συνιστά µορφολογική αλλοίωση και δεν 

µπορεί σε καµία περίπτωση να νοηθεί ως τρόπος διάκρισης των νέων µελών από τα αυθεντικά. Όταν δε αυτά 

παρατίθενται εν σειρά όπως συχνά συµβαίνει στο άνω τµήµα της λίθινης αποκατάστασης τα καθίσµατα αποκτούν 

πολυγωνική µορφή που προφανώς αλλοιώνει την εικόνα του κοίλου (εικ.61).  

Ζ) Κατά την τεκµηρίωση και ταύτιση του οικοδοµικού υλικού διαπιστώθηκε ότι στο άνω αδιατάρακτο 

τµήµα του κοίλου βρίσκονται διάσπαρτα πολλά εδώλια τοποθετηµένα σε τυχαίες θέσεις και σε ορισµένες 

περιπτώσεις πάνω από άλλα που διατηρούνται in situ. Αυτά προέρχονται από τις επεµβάσεις της περιόδου 1997-

2001 και συγκεκριµένα: α) από την αναγκαία µετακίνηση που έπρεπε να υλοποιηθεί κατά την εκρίζωση των 

δέντρων χωρίς να τοποθετηθούν ξανά στη θέση τους β) από τις σειρές καθισµάτων που βρίσκονταν σε συνέχεια 

της διατηρούµενης αδιατάρακτης ζώνης και µετακινήθηκαν προκειµένου να γίνουν οι εργασίες στο άνω πέρας της 

αποκαταστηµένης ζώνης. Όπως τοποθετήθηκαν πρόχειρα για την εκτέλεση των εργασιών έτσι παραµένουν στις 

ίδιες θέσεις έως σήµερα. Αυτή η τυχαία διασπορά εδωλίων αλλοιώνει τη µορφή του κοίλου και υποβαθµίζει την 

αρχαιολογική του αξία. Παράλληλα όµως τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα των ίδιων των εδωλίων που δεν 

εδράζονται κανονικά στο έδαφος αλλά και η ασφάλεια των επισκεπτών που περιηγούνται ελεύθερα µεταξύ αυτών. 

Επίσης κατά την τεκµηρίωση διαπιστώθηκε ότι η άνω ζώνη του κοίλου βρίσκεται σε κακή κατάσταση 

διατήρησης. Μάλιστα από τη σύγκριση των αποτυπώσεων πριν και µετά τις επεµβάσεις διαπιστώνονται 

µικροµετακινήσεις in situ µελών και χρειάζονται µικρής κλίµακας στερεωτικές επεµβάσεις για την επαναφορά τους 

και την αποτροπή επιπλέον αλλοιώσεων.  

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι το κοίλο του αρχαίου θεάτρου χρήζει επεµβάσεων τόσο για την 

προστασία και συντήρηση του πρωτοτύπου οικοδοµικού υλικού όσο και για την κατά το δυνατόν αποκατάσταση  

της µορφής του βάσει της τεκµηρίωσης που προηγήθηκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΛΟΥ 

 

6.1 Στόχοι και αρχές της επέµβασης 

 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προέκυψε µια αρκετά σαφής γνώση της µορφής και της λειτουργίας 

του κοίλου, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν οι αλλοιώσεις και τα προβλήµατα που δηµιούργησαν οι όψιµες σε αυτό 

επεµβάσεις αλλά και η κατά τόπους κακή κατάσταση διατήρησης πρωτότυπου οικοδοµικού υλικού και 

κατασκευών λόγω ελλιπούς συντήρησης. Τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν απαιτούν αντιµετώπιση προκειµένου 

το µνηµείο να αποκατασταθεί κατά τρόπο ανάλογο της ιστορικής και αρχαιολογικής του αξίας 

 

Στόχοι της επέµβασης είναι : 

α. Αποκατάσταση των αλλοιώσεων στη µορφή και τη δοµή του κοίλου που προκλήθηκαν από τις 

πρόσφατες επεµβάσεις. 

β.Η προστασία και συντήρηση του αυθεντικού οικοδοµικού υλικού και των κατασκευών. 

γ. Η ανάδειξη της ιστορικής, αρχαιολογικής και αισθητικής αξίας του µνηµείου 

δ. Η βελτίωση της αναγνωσιµότητας και του διδακτικού ρόλου του µνηµείου για τους επισκέπτες του. 

ε. Η λειτουργική αξιοποίηση του κοίλου για τη διεξαγωγή παραστάσεων στο αρχαίο θέατρο 

  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η προτεινόµενη επέµβαση επιδιώκει τη συντήρηση και 

αποκατάσταση του κοίλου, σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές σήµερα αρχές που απορρέουν από τους ∆ιεθνείς 

Χάρτες και Συµβάσεις σε συνδυασµό  µε τις ειδικές συνθήκες και τα δεδοµένα της συγκεκριµένης περίπτωσης.  

 

Οι βασικές αρχές της επέµβασης είναι : 

α. Η διατήρηση της αυθεντικότητας του µνηµείου µέσω της προστασίας και συντήρησης του υπάρχοντος 

αυθεντικού υλικού. 

β. Ο σεβασµός των ιστορικών φάσεων του µνηµείου. Νεότερες επεµβάσεις και χωρίς καλλιτεχνική αξία 

στοιχεία, που έχουν αλλοιώσει ή έχουν αντικαταστήσει αξιόλογα αυθεντικά, µπορούν να απαλειφθούν εφόσον 

υφίσταται τεκµηρίωση της πρότερης κατάστασης. 

γ. Η χρήση ιδίων υλικών και τρόπων δοµής στις επεµβάσεις. Όπου τα παραδοσιακά υλικά και οι τρόποι 

δοµής κρίνονται ανεπαρκείς είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν νέα υλικά συµβατά µε τα αρχικά και σύγχρονες 

κατασκευαστικές µέθοδοι. 

δ. Η κατά το δυνατόν αντιστρεψιµότητα των επεµβάσεων. 

ε. Η ένταξη των νέων κατασκευών µε διακριτικό αλλά και διακριτό από τις αυθεντικές κατασκευές τρόπο. 
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6.2 Βασικοί άξονες δράσεων 

 

Η προτεινόµενη επέµβαση προβλέπει τη µερική αποκατάσταση της τελευταίας οικοδοµικής φάσης του 

κοίλου (Ρωµαϊκή φάση ΙΙ – ΙΙΙ) για την οποία διαθέτουµε αρκετό αυθεντικό οικοδοµικό υλικό και επαρκή 

τεκµηρίωση της µορφής της (σχ.ΠΡ01). 

Οι βασικοί άξονες δράσεων που προέκυψαν από την αναλυτική τεκµηρίωση και περιγράφουν τη 

φιλοσοφία της πρότασης είναι οι εξής:  

- Απάλειψη των νεωτερικών στοιχείων που αλλοιώνουν τη µορφή του κοίλου και υποβαθµίζουν την 

αρχαιολογική του αξία (µεταλλική κατασκευή κερκίδων, νέα µαρµάρινα εδώλια µε ευθύγραµµη 

µπροστινή πλευρά). 

- Αποκατάσταση της µορφής και της γεωµετρίας του κοίλου βάσει των στοιχείων που προέκυψαν από 

την τεκµηρίωση (βήµα πλάτους και ύψους αναβαθµών, διάταξη κερκίδων, πλάτος κλιµάκων). 

- Αναδιάταξη - επανατοποθέτηση των εδωλίων στην αρχική τους θέση (όταν αυτή είναι γνωστή) για 

την ενίσχυση της γνησιότητας του και της αρχαιολογικής αξίας που απορρέει από αυτήν. 

- Χρησιµοποίηση όλου του ταυτισµένου πρωτότυπου οικοδοµικού υλικού που είναι διαθέσιµο για την 

προστασία του και την ενίσχυση της αυθεντικότητας του κοίλου. 

- Αξιοποίηση κατά το δυνατόν των υπαρχουσών υποδοµών θεµελίωσης των κατασκευών (αρχαίων 

και σύγχρονων). 

- Προστασία και συντήρηση των πρωτότυπων κατασκευών του κοίλου (άνω αδιατάρακτη ζώνη 

κοίλου, αρχαιολογικά κατάλοιπα πάνω από το κοίλο). 

- Γεωµετρική αποκατάσταση των τµηµάτων του κοίλου που έχουν απωλέσει παντελώς τις αρχαίες 

κατασκευές µε τη µορφή χωµάτινου πρανούς. 

 

6.3 Προτεινόµενες επεµβάσεις αποκατάστασης 

 

Η πρόταση περιλαµβάνει τρία διακριτά τµήµατα επεµβάσεων: 

A. Το πρώτο αφορά στην ανάκτηση της κάτω ζώνης του κοίλου, κατά τρόπο ώστε να αποκατασταθεί η 

µορφή και η γεωµετρία του. Στηρίζεται στην επανατοποθέτηση των ταυτισµένων εδωλίων στην αρχική θέση τους 

και στην ενίσχυση της γνησιότητας του εν λόγω τµήµατος µε την χρησιµοποίηση όλου του σωζόµενου διάσπαρτου 

και µη αυθεντικού υλικού. 

B. Το δεύτερο αφορά ήπιες επεµβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης στην άνω αδιατάρακτη ζώνη 

στη µορφή που αυτή αποκαλύφθηκε ανασκαφικά, ώστε να διατηρηθούν αναλλοίωτα τα πρωτότυπα 

χαρακτηριστικά των κατασκευών της.  

Γ. Το τρίτο αφορά µικρής κλίµακας επεµβάσεις στο ήδη αποκαταστηµένο στηθαίο της αρένας και στον 

υπερυψωµένο διάδροµο πίσω από αυτό, βάσει των στοιχείων που προέκυψαν από την τεκµηρίωση. 

Α. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΤΩ ΖΩΝΗΣ ΚΟΙΛΟΥ 

 

Α.1 Απόσπαση µεταλλικής κατασκευής 

Βασικός στόχος της πρότασης αποκατάστασης είναι η απάλειψη στοιχείων που αλλοιώνουν τη µορφή 

του κοίλου και η αποκατάσταση των γεωµετρικών του χαρακτηριστικών. Για την επίτευξή του προτείνεται η 

απόσπαση της µεταλλικής κατασκευής που έχει τοποθετηθεί στο κοίλο, η οποία αποδίδει παραποιηµένα τα 

χαρακτηριστικά χαράξεων στις κερκίδες αλλά και επιµέρους στοιχείων της γεωµετρίας του όπως το πλάτος των 

κλιµάκων. Παράλληλα όπως έχει τεκµηριωθεί το βήµα ύψους των αναβαθµών που διαµορφώνεται είναι 

λανθασµένο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται έντονη κλίση στο κοίλο η οποία ακολουθείται µε ανάλογα 

χαρακτηριστικά και στο υπερκείµενο τµήµα της λίθινης αποκατάστασης. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα στην άνω 

απόληξη της αποκατεστηµένης ζώνης να διαµορφώνεται µια υψοµετρική σχέση µε τα σωζόµενα in situ εδώλια η 

οποία αλλοιώνει καταφανώς τη µορφή και τη δοµή του κοίλου. Η κατασκευή αυτή δεν επιδέχεται τροποποιήσεις 

και δεν είναι δυνατή η αναµόρφωσή της παρά µόνο εάν κατασκευαστεί εξ αρχής . 

Ωστόσο πέραν των αλλοιώσεων που επιφέρει στην µορφή του κοίλου η µεταλλική κατασκευή και σαν 

φιλοσοφία παρέµβασης κρίνεται ανεπιτυχής. Πρόκειται για µια ενδιάµεση, έντονα διαφοροποιηµένη εκ της 

κατασκευής της ζώνη καθισµάτων µεταξύ λίθινων αναβαθµών. ∆ηµιουργεί αισθητική και µορφολογική ασυνέχεια, 

αδυνατεί να ενταχθεί και λειτουργεί ως στοιχείο διάσπασης της ενότητας του κοίλου (εικ.62). 

Τέλος, αυτός ο τρόπος διαµόρφωσης κερκίδων αποδίδει αναγκαστικά έντονα γεωµετρικοποιηµένες 

µορφές που δεν επιτρέπουν την ήπια ένταξή του στο κοίλο του αρχαίου θεάτρου. Τα πέρατα της κατασκευής είναι 

αναγκαστικά ευθύγραµµα, ενώ οι οµόκεντρες περιφέρειες των καθισµάτων αποδίδονται πολυγωνικά.  

 

Α.2 Περιγραφή της προτεινόµενης επέµβασης 

Οι όψιµες επεµβάσεις που έχει υποστεί η κάτω ζώνη του κοίλου οδήγησαν στην απόσπαση εδωλίων 

από την αρχική τους θέση, την αναδιάταξή τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην διατηρούν την αρχική µεταξύ τους 

σχέση και την οριστική απώλεια των υποδοµών έδρασης. Η αποκατάσταση της ζώνης αυτής θα υλοποιηθεί µε 

γνώµονα την επανατοποθέτηση των αρχαίων εδωλίων στην θέση τους, ακολουθώντας τις αρχικές χαράξεις του 

κοίλου όπως αυτές προέκυψαν από την τεκµηρίωση. Παράλληλα, η αξιοποίηση του διάσπαρτου οικοδοµικού 

υλικού θα αυξήσει την επιφάνεια των κερκίδων που διαµορφώνονται από πρωτότυπο οικοδοµικό υλικό. 

Συγκεκριµένα τα καταγεγραµµένα διάσπαρτα εδώλια τύπου Γ ανέρχονται στα 87 και αντιστοιχούν σε 76,3 

τρέχοντα µέτρα καθισµάτων (σχ.YK15-18). Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι θραύσµατα και άρα µε τις 

συµπληρώσεις τους αγγίζουν τα 140 τρεχ. µέτρα καθισµάτων. 

Η έδραση των εδωλίων θα γίνεται σε λιθόκτιστες υποδοµές κατά τρόπο ώστε να αναπαράγεται το 

πνεύµα και το ύφος των πρωτότυπων κατασκευών. Ωστόσο θα είναι ενισχυµένες για να εξασφαλίζεται η 

ευστάθεια του προτεινόµενου προς ανάκτηση τµήµατος του κοίλου. Οι υπάρχουσες λιθόκτιστες υποδοµές 

διατηρούνται και προσαρµόζονται στα νέα δεδοµένα της πρότασης. Προκειµένου όµως να εξασφαλιστεί η δοµική 
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συνοχή και η ευστάθεια της όλης επέµβασης προτείνεται η ανάπτυξη λιθόκτιστων υποδοµών και στο τµήµα που 

καταλαµβάνει σήµερα η µεταλλική κατασκευή (σχ.ΠΡ05,ΠΡ06-13). Μια τέτοια ενέργεια είναι συµβατή µε τις αρχές 

που τέθηκαν εξ αρχής για την ανάκτηση του κοίλου γιατί αναπαράγεται ένα στοιχείο που διατηρούνταν κατά την 

αποκάλυψη του, αλλά καταστράφηκε προκειµένου να διαµορφωθούν πλατώµατα διόδου για τα µηχανήµατα που 

υλοποίησαν τους µικροπασσάλους για την έδραση της µεταλλικής κατασκευής (εικ.34). Η ανάπτυξη λιθόκτιστων 

υποδοµών σε όλο το εύρος της ανακτηµένης ζώνης του κοίλου αποτρέπει πιθανές παραµορφώσεις και τοπικές 

ολισθήσεις των κατασκευών του. Παράλληλα αναδεικνύονται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του κοίλου και θα 

διαγράφονται οι οµόκεντρες περιφέρεις των κερκίδων ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που θα ληφθούν για το 

ποσοστό κάλυψής τους από µαρµάρινα εδώλια.   

Ο τρόπος διάταξης των εδωλίων στο χώρο ακολουθεί πάγιους κανόνες. Η επανατοποθέτηση των 

ταυτισµένων εδωλίων στις αρχικές τους θέσεις43 δηµιουργεί πυρήνες οι οποίοι εµπλουτίζονται από διάσπαρτο 

αυθεντικό υλικό µε γνώµονα την εγγύτητα της θέσης εύρεσης44. Οι σχηµατισµοί που προκύπτουν ολοκληρώνονται 

µε περιορισµένη χρήση νέων µελών προκειµένου να διαµορφωθούν συγκροτηµένα σύνολα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

διαµορφώνεται µια ανακτηµένη ζώνη µε λίθινα εδώλια στη βάση του κοίλου που αναπτύσσεται έως την 9η σειρά 

καθισµάτων στον άξονα του κοίλου. Μόνο οι τρείς πρώτες βαθµίδες καθισµάτων φτάνουν, όπως και σήµερα, έως 

τους αναληµµατικούς τοίχους των παρόδων. Οι υπόλοιπες µειώνουν κλιµακωτά το µήκος τους όσο ανεβαίνουν 

προς τα επάνω. (σχ.ΠΡ04). 

Αντίστοιχα η άνω ανακτηµένη ζώνη µε την προσθήκη των διάσπαρτων µελών που τοποθετούνται για την 

ενίσχυση της αυθεντικότητάς της αναπτύσσεται σε εύρος 5 κερκίδων καταλαµβάνοντας µεγαλύτερη επιφάνεια 

από αυτήν που διαµορφώνει σήµερα (2η κερκίδα: 14η-21η σειρά, 3η:15η-23η σειρά, 4η:16η – 28η σειρά, 5η:17η – 29η 

σειρά, 6η:20ή – 29η σειρά). Ανακτάται τµήµα της 6ης κερκίδας µε επανατοποθέτηση εδωλίων στην αρχική τους 

θέση και συµπληρώσεις νέων µελών. Η υφιστάµενη κατάσταση δεν περιλαµβάνει το τµήµα αυτό και το 

πρωτότυπο οικοδοµικό υλικό του βρίσκεται διασκορπισµένο σε άλλες θέσεις.   

Επίσης η πρόταση προβλέπει την ανάκτηση επιπλέον σειρών εδωλίων και προς τα άνω αλλά και προς 

τα κάτω σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση. Η προς τα πάνω επέκτασή της κατά µία σειρά (4η – 5η κερκίδα) 

συµβάλλει στη µείωση του διάκενου που δηµιουργείται µε την αδιατάρακτη ζώνη και άρα στην ενίσχυση της 

ενότητας του κοίλου. Αντίστοιχα η προς τα κάτω επέκταση εντοπίζεται στις κερκίδες 2, 3, 4 χρησιµοποιώντας 

αυθεντικό υλικό στην αρχική του θέση αλλά και διάσπαρτο. 

Η ως άνω περιγραφόµενη διαχείριση του οικοδοµικού υλικού έχει ως αποτέλεσµα η ενδιάµεση κενή 

εδωλίων ζώνη µεταξύ της βάσης του κοίλου και της άνω λίθινης ανακτηµένης ζώνης να περιορίζεται στις 5 έως 7 

σειρές καθισµάτων, όταν η µεταλλική κατασκευή που βρίσκεται στην θέση αυτή σήµερα αναπτύσσει 13 σειρές 

                                                           

43 Η αρχική θέση δεν ταυτίζεται µε τη θέση εύρεσης λόγω των παραµορφώσεων που υπέστη η γεωµετρία του κοίλου από την 
ολίσθηση των κατασκευών.  
44 Στα διάσπαρτα αυθεντικά µέλη που πλαισιώνουν τα επανατοποθετηµένα στην αρχική θέση διαχωρίζονται σε πολλές 
διακριτές υποκατηγορίες βάσει των τεκµηριωµένων χαρακτηριστικών τους και του σκεπτικού της επανατοποθέτησής τους (βλ. 
6.Α.3.1) 

καθισµάτων. 

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την πρόταση στην ανάκτηση της βάσης του κοίλου αναπτύσσονται 187,55 

τρεχ. µ. εδωλίων από τα οποία οι συµπληρώσεις καταλαµβάνουν 83,75 τρεχ. µ. και το ποσοστό του πρωτότυπου 

οικοδοµικού υλικού ανέρχεται στα 55,4%. Αντίστοιχα στην άνω λίθινη ανακτηµένη ζώνη αναπτύσσονται 407,05 

τρεχ. µ. εδωλίων από τα οποία οι συµπληρώσεις καταλαµβάνουν 141,41 τρεχ. µ. και το ποσοστό του πρωτότυπου 

οικοδοµικού υλικού ανέρχεται στα 65,3% 

 

Ανάκτηση ενδιάµεσης, κενής εδωλίων ζώνης, µε νέα µαρµάρινα µέλη 

Ο αισθητός περιορισµός της έκτασης που καταλαµβάνει η ενδιάµεση, κενή εδωλίων, ζώνη του κοίλου σε 

συνδυασµό µε την συνολική ποσότητα πρωτότυπου οικοδοµικού υλικού που συµµετέχει στην ενιαία και συνεκτική 

του µορφή επιτρέπει την αποκατάσταση και του ενδιάµεσου τµήµατος µε νέα µαρµάρινα εδώλια. 

Πρόκειται για µία ζώνη στην οποία αναπτύσσονται σύµφωνα µε τα σχέδια της πρότασης 274,4 τρεχ. µ. 

καθισµάτων από τα οποία το πρωτότυπο υλικό περιορίζεται µόλις στα 12,9 τρεχ. µ. Συγκεκριµένα καλύπτεται 

πλήρως η κενή εδωλίων ζώνη (10η – 15η σειρά) σε εύρος τεσσάρων και πλέον κερκίδων ενώ παράλληλα γίνονται 

µικρές συµπληρώσεις µε αποκλειστικά νέα αρχιτεκτονικά µέλη στα πέρατα των πρώτων σειρών (4η – 9η) και στο 

βόρειο άκρο της 6ης κερκίδας από τη 16η έως την 20η σειρά. (σχ.ΠΡ02). 

Έτσι επιτυγχάνεται ενιαία µορφή για το αποκαταστηµένο κάτω τµήµα του κοίλου στο οποίο 

αναπαράγονται τα πρωτότυπα γεωµετρικά και δοµικά χαρακτηριστικά του. Κατ’ αυτό τον τρόπο αποκαθίσταται η 

µορφή του, αναβαθµίζεται η αισθητική του και ενισχύεται η διδακτική του αξία. 

Με την αποκατάσταση της µαρµάρινης επικάλυψης της ενδιάµεσης ζώνης το συνολικό µήκος των 

καθισµάτων του ανακτηµένου τµήµατος του κοίλου ανέρχεται στα 869 τρεχ. µ. Εάν σε αυτά προσθέσουµε και τα 

289 τρεχ. µ. εδωλίων που υφίστανται στην αποκαταστηµένη µορφή της άνω αδιατάρακτης ζώνης του κοίλου 

έχουµε ένα συνολικό µήκος λίθινων εδωλίων 1158 τρεχ. µ. από τα οποία το πρωτότυπο υλικό ανέρχεται στα 672 

τρεχ. µ. ποσοστό 58 %.  

Κατά τη γνώµη µας το ποσοστό των συµπληρώσεων – 42%- είναι µέσα στα όρια του επιτρεπτού µε 

δεδοµένη την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης και την αναγκαιότητα να αποκατασταθούν τα µορφολογικά και 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά του κοίλου χωρίς να διαταραχθεί η χρηστική του αξία και η δυνατότητα να φιλοξενεί 

θεατές για τη διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων. Η χωρητικότητα της ανακτηµένης ζώνης του κοίλου, η οποία 

προορίζεται για χρήση κατά την διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων είναι 1700 καθήµενοι θεατές περίπου, κατάτι 

µικρότερη της υπάρχουσας της οποίας η χωρητικότητα υπολογίζεται στα 1800 άτοµα.  

Μάλιστα αυτή η αντιµετώπιση εκτός της συνοχής που προσδίδει στο ανακτηµένο τµήµα διατηρεί 

τεκµήρια της κατάστασης διατήρησής του πριν την επέµβαση. Ο επισκέπτης µπορεί να διακρίνει τους πυρήνες µε 

πρωτότυπο οικοδοµικό υλικό in situ σε σχέση µε τις ζώνες συµπλήρωσης που τους περιβάλλουν, όπου 

εναλλάσσονται αυθεντικά και νέα µέλη. Επίσης είναι σαφής η διάκριση της ζώνης που δεν βρέθηκαν εδώλια, 

αφού αποκαθίσταται αποκλειστικά µε νέα µαρµάρινα µέλη.  
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Κατά τα άλλα η όλη η επέµβαση στοχεύει στην ορθή χάραξη των οµόκεντρων κυκλικών περιφερειών που 

διαµορφώνουν τις κερκίδες και την προσαρµογή του υψοµετρικού τους βήµατος, ώστε να επιτευχθεί η ήπια 

µετάβαση από την ανακτηµένη στην αδιατάρακτη ζώνη του κοίλου και να αποδοθεί σε αυτό ενιαία και συνεκτική 

µορφή.  

Σε σχέση µε τα επιµέρους στοιχεία της πρότασης οι κλίµακες που εντάσσονται στην υπό ανάκτηση ζώνη 

του κοίλου αποκαθίστανται µε ανεξάρτητες βαθµίδες από την 14η σειρά εδωλίων και πάνω, ενώ η συνέχειά τους 

προς την ορχήστρα διαµορφώνεται µε απολαξεύσεις των εδωλίων επιτόπου (σχ.ΠΡ06). ∆ιάζωµα δεν υλοποιείται, 

αφού δεν υφίστανται ισχυρά τεκµήρια για αυτό. Η κεντρική κλίµακα διαµορφώνεται εξ ολοκλήρου µε ανεξάρτητους 

αναβαθµούς έως τη βάση της, όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της τεκµηρίωσης (σχ.ΠΡ14). Τα όρια της 

ανακτηµένης ζώνης διαµορφώνονται βαθµιδωτά, ώστε να µην παρερµηνεύονται από τον επισκέπτη και να γίνεται 

κατανοητή η συνέχειά των κερκίδων κατά την αρχαιότητα ως τους αναληµµατικούς τοίχους των παρόδων. 

Η εν λόγω πρόταση σέβεται τις αρχές και καλύπτει τους στόχους που τέθηκαν εξ αρχής για την 

αποκατάσταση του κοίλου, ωστόσο κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστεί και µια δεύτερη εναλλακτική πρόταση 

σχετικά µε την ενδιάµεση, κενή εδωλίων, ζώνη του ανακτηµένου τµήµατος του κοίλου.  

 

∆ιαµόρφωση ενδιάµεσης, κενής εδωλίων ζώνης µε λιθόκτιστες υποδοµές χωρίς µαρµάρινη επικάλυψη 

Η δεύτερη αυτή εναλλακτική πρόταση διατηρεί πανοµοιότυπα χαρακτηριστικά µε την πρώτη ως προς τη 

φιλοσοφία της επέµβασης, το εύρος και τη γεωµετρία της προτεινόµενης προς ανάκτηση ζώνης και τον τρόπο 

διάταξης των µελών. Η µόνη διαφοροποίηση έγκειται στο ότι η ενδιάµεση, κενή εδωλίων, ζώνη διαµορφώνεται 

µόνο µε την ανάκτηση των λιθόκτιστων υποδοµών της, χωρίς να τοποθετούνται σε αυτήν νέα µαρµάρινα εδώλια. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνεται µεν το ποσοστό των αρχαίων εδωλίων που συµµετέχουν στην επέµβαση, ωστόσο 

επί της ουσίας η επιφάνεια της ζώνης αυτής συνεχίζει να αποτελεί ανακτηµένο τµήµα του κοίλου (σχ.ΠΡ03).  

Σε αυτήν την εκδοχή γίνεται απολύτως σαφής στον επισκέπτη η απώλεια του πρωτότυπου οικοδοµικού 

υλικού από την ζώνη αυτή, όµως πλήττεται η αισθητική και µορφολογική συνοχή της ανακτηµένης ζώνης µε 

αποτέλεσµά να ατονεί η αναγνωσιµότητα και ο διδακτικός ρόλος του µνηµείου που ήταν εξ αρχής βασικός στόχος 

της πρότασης. 

Αυτή η εναλλακτική πρόταση δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την λειτουργικότητα του κοίλου για την φιλοξενία 

θεατών. Οι λιθόκτιστες υποδοµές ακολουθούν το βήµα πλάτους και ύψους των αναβαθµών όπως αυτό προέκυψε 

από την τεκµηρίωση υποβαθµισµένο κατά 24 εκ., λόγω της απουσίας των υπερκείµενων εδωλίων. Η άνω 

επιφάνεια των εµφανών αυτών λιθόκτιστων υποδοµών θα διαµορφώνεται κατά τα πρότυπα των αρχαίων 

υποδοµών µε πλακοειδείς σχιστόλιθους πάχους 5 έως 8 εκ. οι οποίοι θα διαµορφώνουν µια σχετικά επίπεδη 

επιφάνεια ικανή να χρησιµοποιηθεί ως κάθισµα (σχ.ΠΡ09,11,13).  

Οι µόνες θέσεις στις οποίες αναιρούνται τα καθίσµατα και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από θεατές 

είναι αυτές στις οποίες των λιθόκτιστων υποδοµών προηγούνται σειρές που φέρουν εδώλια. Αυτό συµβαίνει στις 

λίγες περιπτώσεις επανατοποθέτησης µελών στην αρχική τους θέση εντός της εν λόγω ζώνης (α/α αρχ µέλους 

184,187) και στο όριο της ζώνης αυτής µε την υποκείµενη ανακτηµένη µε µαρµάρινα εδώλια ζώνη που 

διαµορφώνεται στη βάση του κοίλου (10η σειρά).  

Στο πλαίσιο αυτής της ζώνης οι κλίµακες θα διαµορφώνονται µε απλές λιθόκτιστες βαθµίδες πλάτους 60 

εκ. που παρεµβάλουν τον όγκο τους στο συνολικό πλάτος των  αναβαθµών (σχ.ΠΡ07). Προσδιορίζουν µε νέο 

αλλά λιτό και διακριτικό τρόπο τις αρχικές θέσεις των κλιµάκων και συµβάλλουν ουσιαστικά µε την παρουσία 

τους στη λειτουργικότητα του κοίλου.  

 

Α.3 Η διαχείριση του οικοδοµικού υλικού του κοίλου 

 

Α.3.1 Αναλυτική τεκµηρίωση χωροθέτησης πρωτότυπου υλικού (εδωλίων) - σχ.ΠΡ04 

Όπως µε σαφήνεια διατυπώθηκε στην τεκµηρίωση, κατά την επέµβαση της περιόδου 1997-2001 η 

πλειονότητα των µελών που χρησιµοποιήθηκαν στα λίθινα τµήµατα της αποκατάστασης δεν επανατοποθετήθηκαν 

στις αρχικές τους θέσεις και µάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις ούτε καν σε θέσεις κοντινές της αρχικής, αλλά 

µετακινήθηκαν αυθαίρετα σε άλλα τµήµατα του κοίλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη ζώνη των τριών πρώτων 

σειρών εδωλίων υπάρχουν σήµερα επτά µέλη προερχόµενα από την άνω αδιατάρακτη ζώνη45 του κοίλου και 

δεκαεπτά µέλη από την ζώνη πάνω από το µεταλλικό ικρίωµα στην οποία υλοποιήθηκε ανάκτηση λιθόκτιστων 

κερκίδων46.   

Τα ταυτισµένα αρχιτεκτονικά µέλη επανέρχονται στις αρχικές τους θέσεις εκτός κάποιων λίγων που δεν 

ανήκαν σε συγκροτηµένα σύνολα κατά την αποκάλυψή τους και χρησιµοποιήθηκαν σε νέες θέσεις πλησίον της 

αρχικής τους, ώστε να ενισχύσουν την αυθεντικότητα τµηµάτων που ανακτώνται. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις 

ταυτισµένων µελών που διατηρούνται στις θέσεις που τοποθετήθηκαν κατά την τελευταία επέµβαση στο κοίλο, 

αφού κρίθηκε ότι η επανατοποθέτησή τους στην αρχική τους θέση δεν συµβάλει στην ενίσχυση της 

αυθεντικότητας συγκροτηµένου συνόλου. 

Μια άλλη κατηγορία µελών που τοποθετείται σύµφωνα µε την εν λόγω πρόταση αποκατάστασης σε νέες 

θέσεις είναι ταυτισµένα διάσπαρτα µέλη που διαµορφώνουν σύνολα σειρών προερχόµενα από την περιοχή 

µεταξύ της άνω απόληξης της αποκαταστηµένης ζώνης και της αδιατάρακτης ζώνης του άνω κοίλου. Τα µέλη αυτά 

ανήκουν σε δυο - τρεις διαδοχικές σειρές εδωλίων που αποσπάστηκαν από τις θέσεις τους προκειµένου να 

υλοποιηθούν οι εργασίες της περιόδου 1997-2001 και αφέθηκαν διάσπαρτα πάνω από τα in situ σωζόµενα της 

αδιατάρακτης ζώνης. Για κάποια από αυτά, όσα ανήκαν στις χαµηλότερες σειρές εδωλίων προτείνεται η 

επανατοποθέτησή τους στην αρχική τους θέσης (28η σειρά 4ης κερκίδας– 29η σειρά 5ης κερκίδας) Για τα υπόλοιπα 

(29-30 σειρά της 4ης κερκίδας και 30-31 σειρά της 5ης κερκίδας) δεν ήταν δυνατή η επανατοποθέτηση γιατί η 

ολίσθηση της αδιατάρακτης ζώνης και η µετατόπιση των µελών της προς την ορχήστρα δεν µπορεί να συνδυαστεί 

χωρίς την ύπαρξη κενού µε την κανονική γεωµετρία της ανακτηµένης ζώνης. Έτσι επιλέχθηκε η τοποθέτηση των 

                                                           

45 Πρόκειται για τα µέλη µε α/α 224,221,228,95,261,222,225 
46 Πρόκειται για τα µέλη µε α/α 352, 374, 153, 345, 210, 126, 136, 317, 147, 137, 155, 133, 330, 163, 144, 159, 382 
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µελών αυτών ως σύνολα σε νέες θέσεις πλησίον της αρχικής για τον εµπλουτισµό της ανακτηµένης ζώνης µε 

πρωτότυπο οικοδοµικό υλικό σε σηµεία που αυτό έχει απολεστεί. 

Τα ταυτισµένα µέλη που προέρχονται από την επέµβαση που διενεργήθηκε κατά τη δεκαετία του 1950 

στη βάση του κοίλου είτε συµµετέχουν και σήµερα στην αποκατάσταση των τριών πρώτων σειρών καθισµάτων 

είτε βρέθηκαν διάσπαρτα, στην εν λόγω πρόταση χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την ανάκτηση των πρώτων 

σειρών. Είναι δεδοµένο ότι προέρχονται από τη ζώνη αυτή γιατί ο Λαζαρίδης κατά την πρόχειρη επέµβαση που 

υλοποίησε στη βάση του κοίλου χρησιµοποίησε διάσπαρτα µέλη, κυρίως θραύσµατα, που βρήκε σε κοντινές της 

ζώνης επέµβασης θέσεις.  

Τέλος τα άγνωστα – αταύτιστα µέλη χρησιµοποιούνται για την ενίσχυση της αυθεντικότητας της 

ανακτηµένης ζώνης του κοίλου σε θέσεις κοντινές µε αυτήν της εύρεσης του µέλους. Στην ουσία βέβαια αυτό που 

ισχύει είναι ότι τα αταύτιστα διάσπαρτα µέλη που βρεθήκαν στο άνω αδιατάρακτο τµήµα του κοίλου 

χρησιµοποιούνται στην ανακτηµένη ζώνη που υπόκειται αυτού (15η – 29η σειρά), ενώ όλα τα υπόλοιπα, αυτά που 

βρίσκονται σε θέσεις απόθεσης στα άκρα του κοίλου και εκτός θεάτρου, χρησιµοποιούνται στη βάση του κοίλου 

(1η – 9η σειρά). 

 

Α.3.2 Συντήρηση και συµπλήρωση αρχαίου οικοδοµικού υλικού 

Η πρόταση αποκατάστασης προβλέπει την συντήρηση των υφιστάµενων µαρµάρινων µελών του κοίλου. 

Ο καθαρισµός και οι επεµβάσεις συντήρησης θα γίνουν από εξειδικευµένους συντηρητές µετά την αναγνώριση 

της φθοράς και των αιτιών που την προξένησαν. Η συγκόλληση των κοµµατιών θα γίνει µε τοποθέτηση 

µεταλλικών ανοξείδωτων οπλισµών στην επιφάνεια θραύσης, όταν αυτό χρειάζεται, και ως συνδετικό υλικό θα 

χρησιµοποιείται  τσιµεντοκονία, η σύσταση της οποίας θα είναι τέτοια ώστε να προσοµοιάζει αυτήν του αρχαίου 

υλικού (χρώµα, πόροι, µηχανική αντοχή) (σχ.ΠΡ05). 

Η συµπλήρωση των αρχιτεκτονικών µελών που δεν σώζονται ακέραια (οριστική απώλεια) προτείνεται να 

γίνει µε χυτό υλικό. Η τεχνική αυτή έχει ήδη δοκιµαστεί επιτυχώς σε έργα αποκατάστασης αρχαίων µνηµείων της 

ευρύτερης περιοχής (βλ. θέατρο Φιλίππων) και είναι γνωστή στο ειδικευµένο εργατοτεχνικό προσωπικό της 

υπηρεσίας στην οποία υπάγεται το µνηµείο (εικ.63,64,65). Οι συµπληρώσεις µε χυτό υλικό έχουν το πλεονέκτηµα 

ότι µπορούν να προσεγγίσουν εύκολα τον χρωµατισµό του αυθεντικού µέλους και επιδέχονται κατεργασίας 

αντίστοιχης του µαρµάρου µε εργαλεία µαρµαρογλυπτικής (βελόνι, χτένι κ.τ.λ.). Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται 

οµοιογενής εικόνα από µακρινή απόσταση µε διακριτική διαφοροποίηση και σαφής διάκριση λόγω διαφοράς 

υλικού µε κοντινή προσεκτική παρατήρηση. Επίσης σηµαντική παράµετρος στην επιλογή αυτής της τεχνικής είναι 

το µικρό κόστος κατασκευής και η γρήγορη υλοποίηση της εργασίας µε το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό της  

Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας.  

Λόγω της κατά κανόνα µεγάλης διάστασης που έχουν τα αρχιτεκτονικά µέλη του κοίλου και της εν γένει 

απλής γεωµετρίας τους εύκολα µπορούν να δηµιουργηθούν καλούπια (εκµαγεία) για την συµπλήρωσή τους. Στην 

επιφάνεια θραύσης τοποθετούνται ανοξείδωτοι οπλισµοί, οι οποίοι περιβάλλονται µε επίσης ανοξείδωτους 

συνδετήρες. Το υλικό έγχυσης έχει ως βάση το λευκό τσιµέντο και αδρανές υλικό λευκό µάρµαρο τριµµένο 

(ρυζάκι) ίδιας προέλευσης µε αυτό των αυθεντικών στοιχείων. Προκειµένου να επιτευχθεί ο κατάλληλος 

χρωµατισµός προστίθεται στο µείγµα µικρή ποσότητα µαύρου τσιµέντου, µπλε και µαύρο τσιµεντόχρωµα 47. 

Επειδή τα µέλη εδράζονται σε κτιστές υποδοµές δεν χρειάζεται ιδιαίτερος στατικός υπολογισµός των οπλισµών 

για το καθένα από αυτά. Οι συµπληρώσεις ποσοστιαία θα καταλαµβάνουν το 30 µε 50 % της συνολικής 

επιφάνειας του µέλους που προκύπτει. 

Εναλλακτικά οι συµπληρώσεις µπορούν να γίνουν µε τοπικό µάρµαρο Καβάλας, ωστόσο είτε αυτές 

υλοποιηθούν µε χρήση πονταδόρου από ειδικευµένους µαρµαρογλύπτες είτε υλοποιηθούν µε παντογράφο που 

προϋποθέτει µεταφορά του µέλους σε εργοστάσιο κατεργασίας µαρµάρου οι λύσεις αυτές είναι εξαιρετικά 

δαπανηρές και χρονοβόρες .  

Μικρές αποτµήσεις τµηµάτων του αυθεντικού υλικού εφόσον δεν επηρεάζεται η στατικότητα και η 

λειτουργικότητα των κατασκευών στις οποίες εντάσσονται δεν θα δεχθούν συµπληρώσεις. 

 

Α.3.3 Νέα αρχιτεκτονικά µέλη 

Για την κατασκευή νέων αρχιτεκτονικών µελών (εδωλίων, αναβαθµών, πλακών διαδρόµου, στηθαίων) θα 

γίνει χρήση τοπικού µαρµάρου µε αδρή κατεργασία (κτενισµένη επιφάνεια), ώστε να είναι σαφής αλλά διακριτική 

η διαφοροποίησή τους από τα αυθεντικά µέλη. Θα φέρουν όλα τα τεχνικά στοιχεία συγκρότησης της µορφής του 

πρωτότυπου οικοδοµικού υλικού, όπως η καµπύλωση µπροστινής και οπίσθιας πλευράς όλων των µελών, πλην 

των αναβαθµών. Η τελική επεξεργασία των µελών θα γίνεται in situ για την σωστή συναρµογή τους. Επιτόπου θα 

υλοποιηθούν και η απολαξεύσεις των αναβαθµών στα νέα εδώλια της βάσης του κοίλου από τα οποία διέρχονται 

οι χαράξεις των κλιµάκων.  

Επίσης θα έχουν τυποποιηµένες διαστάσεις πλάτους και ύψους ανά είδος48  (εδώλια, π-45,υ-24 και 

αναβαθµοί π-40, υ-16,5) και οµοιογενές τελείωµα στην πίσω πλευρά τους προκειµένου να είναι σαφώς διακριτά 

από τον µελλοντικό ερευνητή.  

Τα νέα εδώλια που συµµετέχουν συµπληρωµατικά σε πυρήνες µε πρωτότυπο και διάσπαρτο αυθεντικό 

υλικό δεν έχουν τυποποιηµένες διαστάσεις µήκους αφού καλύπτουν κενά µεταξύ αυθεντικών µελών. Αντίθετα στην 

κενή εδωλίων ζώνη, όπου προτείνεται η αποκατάσταση της µε µαρµάρινα εδώλια, ακολουθείται τυποποίηση και 

στα µήκη όπου θα εναλλάσσονται εδώλια µήκους 2.00µ., 1.70 µ. και 1.40 µ. 

 

 

                                                           

47 Η ακριβής αναλογία που χρησιµοποιείται για το χυτό υλικό είναι: 1 µέρος λευκό τσιµέντο, 2 µέρη χαλαζιακή άµµος, 1 µέρος 
ρυζάκι και ένα µέρος νερό. Για τον χρωµατισµό του υλικού προκειµένου να προσεγγίσει αυτόν του µαρµάρου δηµιουργείται 
µείγµα από 50 kg µαύρου τσιµέντου µε την προσθήκη 1 kgr µπλε τσιµεντοχρώµατος και 1,5 kg µαύρου τσιµέντου. Σε κάθε 25 
kgr λευκού τσιµέντου προστίθεται 1,25 kgr του παραπάνω µείγµατος. 
48 Για τα εδώλια  25 εκ. ύψος και 45 εκ. βάθος ενώ για τους αναβαθµούς του άνω τµήµατος του κοίλου 16,5 εκ. ύψος και 40 
εκ. βάθος 
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Α.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά της επέµβασης 

 

Α.4.1 Προεργασίες 

Θα γίνει απόσπαση της µεταλλικής κατασκευής καθώς και όλων των εδωλίων που συµµετέχουν στα 

ανακτηµένα τµήµατα του κοίλου ή βρίσκονται διάσπαρτα στο χώρο. Το πρωτότυπο οικοδοµικό υλικό, αφού γίνουν 

οι απαραίτητες εργασίες καθαρισµού και συντήρησης (συγκολλήσεις - συµπληρώσεις), θα κατηγοριοποιηθεί 

βάσει της θέσης για την οποία προορίζεται στη πρόταση αποκατάστασης και θα τοποθετηθεί σε προσωρινές 

θέσεις απόθεσης. Τα νέα µέλη που χρησιµοποιήθηκαν κατά τις επεµβάσεις της περιόδου 1997-2001 θα 

αποµακρυνθούν από τον χώρο. 

 

Α.4.2 Κτιστές υποδοµές εδωλίων 

Η πρόταση αποκατάστασης της κάτω ζώνης του κοίλου οφείλει να είναι ρεαλιστική και επαρκώς 

τεκµηριωµένη ως προς την ευστάθειά της µε δεδοµένο ότι το σύνολο της κωνικής επιφάνειας που καλύπτει 

εδράζεται σε επιχώσεις. Από την τεκµηρίωση προέκυψε ότι οι υφιστάµενες κατασκευές του κοίλου στο τµήµα που 

ανακτήθηκε κατά τις επεµβάσεις της περιόδου 1997-2001 είναι ασφαλώς θεµελιωµένες στο έδαφος. Η βάση του 

κοίλου και το άνω τµήµα της ανακτηµένης ζώνης διαθέτουν λιθόκτιστες υποδοµές. Ειδικά αυτές του άνω τµήµατος 

υλοποιούν µε ικανοποιητική προσέγγιση τις αρχικές χαράξεις των οµόκεντρων περιφερειών του κοίλου. 

Αποφασίστηκε η διατήρηση των εν λόγω λιθόκτιστων υποδοµών και η προσαρµογή της υψοµετρικής 

στάθµης τους σύµφωνα µε την κλίση και το υψοµετρικό βήµα των κερκίδων όπως αυτά προέκυψαν από την 

τεκµηρίωση (βλέπε σχέδια τοµών πρότασης: ΠΡ06-13). 

Συγκεκριµένα στη βάση του κοίλου οι λιθόκτιστες υποδοµές των τριών πρώτων σειρών θα διατηρηθούν 

ως έχουν µε µικρές αυξοµειώσεις του ύψους τους στα πέρατά τους. Στο άνω τµήµα της ανακτηµένης ζώνης 

απαιτείται µια προοδευτικά αυξανόµενη ταπείνωση της υψοµετρικής στάθµης των λιθόκτιστων υποδοµών 

προκειµένου να αποκατασταθεί η κλίση του κοίλου και τα υψοµετρικά χαρακτηριστικά των αναβαθµών και να 

επιτευχθεί η οµαλή ένταξη της αδιατάραχτης ζώνης στην όλη µορφή του κοίλου.  

Στην πρώτη σειρά της υπάρχουσας άνω ανακτηµένης ζώνης (17η) απαιτείται ταπείνωση 40 εκ. στις 

λιθόκτιστες υποδοµές, ενώ στην τελευταία (27η) ταπείνωση 60 εκ.  Πρόκειται για επεµβάσεις που δεν θίγουν την 

ευστάθεια των υποδοµών αφού το σηµερινό τους βάθος είναι τεκµηριωµένα διπλάσιο και πλέον (βλ. κεφ.4.3, 

σελ.7). 

Στην ενδιάµεση ζώνη θα υλοποιηθούν νέες λιθόκτιστες υποδοµές προς αντικατάσταση της υπάρχουσας 

µεταλλικής κατασκευής. Πρόκειται για µια βαθµιδωτή διάταξη λιθόκτιστων τοίχων πάχους 60 εκ. και ύψους 75  εκ., 

οι οποίες θα ακολουθούν τις χαράξεις των κερκίδων όπως αυτές προέκυψαν από την τεκµηρίωση που 

προηγήθηκε. Θα κατασκευαστούν από πλακοειδείς λίθους µετρίου µεγέθους πάχους 6 έως 12 εκ. 

προσοµοιάζοντας τις αρχαίες υποδοµές. Για την ενίσχυση της ευστάθειάς τους θα χρησιµοποιηθούν οι 

υπάρχοντες µικροπάσσαλοι. Συγκεκριµένα στις κεφαλές των µικροπασσάλων θα στερεωθούν καµπυλωµένες 

ανοξείδωτες µεταλλικές δοκοί, οι οποίες θα γεφυρώνουν τα ανοίγµατα µεταξύ των µικροπασσάλων διαγράφοντας 

κυκλικά τόξα που θα αναπτύσσονται σε όλο το εύρος της προτεινόµενης προς ανάκτηση περιοχής. Επί των 

µεταλλικών δοκών θα συγκολληθούν ανοξείδωτες ράβδοι για την καλύτερη συνάφεια της περιγραφόµενης 

διάταξης µε τη λιθοδοµή . Το όλο σύστηµα θα ενσωµατωθεί στις λιθόκτιστες υποδοµές και θα εξασφαλίσει την 

ευστάθεια τους (σχ.ΠΡ15,16).  

Οι µικροπάσσαλοι µε το µεγάλο βάθος έµπηξής τους (περί τα 6µ.) µπορούν να θεωρηθούν πλευρικά 

αµετακίνητοι. Η σύνδεση που επιτυγχάνει η παραπάνω διάταξη µε τους ακλόνητους µικροπασσάλους είναι αυτή 

που προσφέρει την απαιτούµενη πλευρική ευστάθεια των λιθόκτιστων υποδοµών. 

Κατ ‘αυτό τον τρόπο αξιοποιούνται όλες οι υπάρχουσες υποδοµές, γεγονός που περιορίζει αισθητά το 

κόστος της όλης κατασκευής49. 

Ως συνδετικό υλικό των νέων λιθοδοµών θα χρησιµοποιηθεί ασβεστοπηλοκονίαµα µε ελάχιστη ποσότητα 

λευκού τσιµέντου, παρόλο που οι αυθεντικές υποδοµές ήταν λασπόκτιστες. Έτσι θα εξασφαλιστεί η αιτούµενη 

αντοχή τους. Ωστόσο τα αρµολογήµατά τους στα εµφανή τµήµατά τους στο κατακόρυφο πρόσωπο των 

αναβαθµών κάτω από τα µαρµάρινα εδώλια θα υλοποιηθούν µε ασβεστοπηλοκονιάµα χωρίς προσθήκη 

τσιµέντου. 

Η κλίση των περίπου 30 εκ. που παρουσιάζει όλη η διαµόρφωση της βάσης του κοίλου (τοιχοβάτης 

στηθαίου - στηθαίο – διάδροµος) από τα βόρεια προς τα νότια επηρεάζει αναγκαστικά και τα υψοµετρικά 

δεδοµένα των κερκίδων. Προκειµένου να υπάρχει µια ήπια προσαρµογή της νέας ανακτηµένης ζώνης στο 

δεδοµένο αυτό αποφασίστηκε η σταδιακή προσαρµογή των υψοµέτρων µε την αύξηση του υψοµετρικού βήµατος 

των κερκίδων κατά 1,5 εκ στο βόρειο άκρο της ανακτηµένης ζώνης και την παράλληλη µείωση του βήµατος κατά 

1,5 εκ. στο νότιο άκρο από την πρώτη σειρά καθισµάτων. Έτσι στην 10η σειρά των καθισµάτων επέρχεται 

ισοσταθµία. Αυτή η προσαρµογή θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την ανακατασκευή ή προσαρµογή των υποδοµών 

είτε τοποθετηθούν σε όλη την έκταση αυτών εδώλια είτε όχι. 

 

 Α.4.3 Κερκίδες – Εδώλια 

Τα εδώλια θα επανατοποθετηθούν στις θέσεις που προσδιορίζονται ακριβώς στα σχέδια της πρότασης 

αποκαθιστώντας παράλληλα και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των κερκίδων. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να δοθεί 

για αποκατάσταση της γεωµετρίας των τριών πρώτων σειρών όπου σήµερα παρουσιάζονται µικροαποκλίσεις, 

δεδοµένου ότι οι λιθόκτιστες υποδοµές σε αυτή τη ζώνη διατηρούνται. Κατά τα άλλα πρέπει να δοθεί προσοχή 

στην καλή συναρµογή των µελών και την τήρηση του βήµατος ύψους και πλάτους που περιγράφεται στην εν λόγω 

πρόταση. Συγκεκριµένα έως την 16 σειρά εδωλίων το βήµα πλάτους / ύψους των καθισµάτων είναι 32,5 / 60 ενώ 

από τη 17η σειρά έως το πέρας της ανακτηµένης ζώνης είναι 32,5/61. Αυτή η µικρή απόκλιση είναι αποτέλεσµα 

                                                           

49 Η επιφάνεια του προτεινόµενου προς ανάκτηση τµήµατος του κοίλου δεν ταυτίζεται µε τον τρόπο που αναπτύσσεται η 
υπάρχουσα επέµβαση. Στη νότια πλευρά η ανακτηµένη ζώνη δυο αναβαθµών που αναπτύσσεται πάνω από τη µεταλλική 
κατασκευή καθαιρείται και τα εδώλια επανατοποθετούνται στις αρχικές θέσεις τους.   
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του γεγονότος ότι η διαµόρφωση των αναβαθµών προσαρµόζεται στις υπάρχουσες υποδοµές εφόσον 

αποδείχθηκε ότι ελάχιστα αποκλίνουν της αρχικής χάραξης του κοίλου. Επειδή τα µαρµάρινα µέλη δεν 

καταλαµβάνουν το συνολικό πλάτος των αναβαθµών η επιφάνεια του πίσω τµήµατος θα διαµορφώνεται µε 

συµπυκνωµένο υλικό γεώδους σύστασης50  στη λογική του χωµάτινου σταθεροποιηµένου δαπέδου Τοπικά θα 

παρεµβάλλονται πλακοειδείς λίθοι αντίστοιχοι αυτών που χρησιµοποιούνται στις υποδοµές προσµοιάζοντας τη 

µορφή που είχε κατά την αρχαιότητα (σχ.ΠΡ16). 

 

Α.4.4 Κλίµακες 

Το πρωτότυπο οικοδοµικό υλικό των κλιµάκων δεν σώζεται πέραν µιας βαθµίδας που βρίσκεται in situ 

στην άνω αδιατάρακτη ζώνη. Οι κλίµακες που περιλαµβάνονται στο εύρος της υπό ανάκτηση ζώνης του κοίλου 

συµφώνα µε την πρόταση πάνω από την 15η σειρά εδωλίων ανακατασκευάζονται µε νέα µαρµάρινα µέλη. 

Προκειµένου να προκύψει µια στέρεη κατασκευή αποφασίστηκε οι ανακατασκευασµένες κλίµακες να 

διαµορφώνεται µε βαθµίδες εν επαφή έτσι τα µέλη που τις συγκροτούν θα έχουν διαστάσεις 65/40/16 µε 

αλληλεπικάλυψη πλάτους 10 εκ.  

Κάτω από τη 14η σειρά εδωλίων οι κλίµακες διαµορφώνονται µε απολαξεύσεις βαθµίδων επί των 

εδωλίων. Τα µεν πρωτότυπα µέλη τοποθετούνται στη θέση τους βάσει σχεδίου, ενώ για τα νέα µέλη η απολάξευση 

θα γίνεται επιτόπου µετά την τοποθέτηση των µελών. Θα είναι τυποποιηµένη ώστε να αποτελέσει ένα ακόµη 

στοιχείο αναγνώρισης των σύγχρονων επεµβάσεων στο αποκατεστηµένο βάσει της παρούσας πρότασης κοίλο.  

Η απολάξευση θα έχει µήκος 38 εκ. πλάτος 24 εκ. και βάθος 14 εκ. ώστε να είναι κατά το δυνατόν λειτουργική η 

κλίµακα που θα προκύψει (σχ.ΠΡ06,07). 

Η κεντρική κλίµακα είναι η µόνη η οποία σε όλο της το µήκος διαµορφώνονταν µε ανεξάρτητες βαθµίδες. 

Το άνω τµήµα της θα ανακατασκευαστεί κατά τρόπο ανάλογο των πλευρικών που ήδη περιγράφηκε. Στη βάση του 

κοίλου το απότοµο τµήµα της θα αποτελείται από νέους µαρµάρινους ολόσωµους αναβαθµούς µε την κλίση και τα 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά της υπάρχουσας, αφού δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να τεκµηριώνει 

διαφορετικά τη µορφή της. Το πλάτος της κλίµακας θα διαµορφωθεί στα 90 εκ. σύµφωνα µε τις λαξεύσεις που 

διατηρούνται στον τοιχοβάτη και προσδιορίζουν τη θέση των ορθοστατών( σχ.ΠΡ14). Από την τεκµηρίωση 

προκύπτουν κάποια στοιχεία ώστε να θεωρούµε πιθανό το πλάτος της κλίµακας έως την βάση της να 

διατηρούνταν σταθερό στα 65 εκ.  

Ωστόσο προτείνεται η αποκατάσταση του πλάτους της βάσει των ασφαλών δεδοµένων που προκύπτουν 

από τα ίχνη της βάσης του τοιχοβάτη. Εξάλλου η απότοµη κλίση της δηµιουργεί µια εγγενή δυσκολία στη χρήση 

και η διαµόρφωση της µε πλάτος 90 εκ. θα συµβάλει στην καλύτερη λειτουργικότητά της µε δεδοµένο ότι αποτελεί 

και τη βασική δίοδο πρόσβασης των θεατών προς το κοίλο κατά τη διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων.  

 

                                                           

50 Πρόκειται για υλικό που θα εµπεριέχει άργιλο, θηραϊκή γη, ψείρα, ελάχιστο ασβέστη και λευκό τσιµέντο ανακατεύεται εν 
ξηρώ και πατιέται καλά, παραµένει σταθερό χωρίς να διαµορφώνει κρούστα. 

Α.4.5 Πέρατα κοίλου – Χωµάτινα Πρανή 

Στα πέρατα του κοίλου, σε συνέχεια της προτεινόµενης ζώνης ανάκτησης και της υπερκείµενης αυτής 

αδιατάρακτης ζώνης, θα αποκατασταθεί η κλίση του χωµάτινου πρανούς ώστε να ανακτηθεί στο µέγιστο δυνατό 

βαθµό ο όγκος του κοίλου. Λόγω του γεγονότος ότι οι αναληµµατικοί τοίχοι δεν αναπτύσσουν το αρχικό συνολικό 

ύψος τους, ούτε µετά την επέµβαση αποκατάστασής τους, το χωµάτινο πρανές θα «σβήσει» οµαλά  επί αυτών. 

Κατά τα άλλα θα αποµακρυνθούν όλα τα µαρµάρινα µέλη που βρίσκονται διάσπαρτα στα δυο πέρατα 

του κοίλου και  είτε δεν ανήκουν σε αυτό, είτε είναι απροσδιόριστα είτε είναι νέα µέλη που δεν χρησιµοποιήθηκαν 

κατά την επέµβαση 1997-2001. 

Μικρά σύνολα ή µεµονωµένα εδώλια επανατοποθετούνται στις θέσεις τους ή διατηρούνται in situ εντός 

αυτών των ζωνών ώστε να γίνεται κατανοητό στον επισκέπτη ότι και τα τµήµατα αυτά αρχικά έφεραν λίθινη 

επικάλυψη (σχ.ΠΡ02,03,05).  

 

Β. ΗΠΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΩ Α∆ΙΑΤΑΡΑΚΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΛΟΥ  

 

Η άνω ζώνη του κοίλου δεν έχει υποστεί επεµβάσεις ανάκτησης και διατηρεί τα πρωτότυπα 

χαρακτηριστικά έδρασης των εδωλίων στο έδαφος. Για να διατηρήσει τη γνησιότητά της , την ιστορική και 

αρχαιολογική της αξία προτείνονται  ήπιες επεµβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης. Οι επεµβάσεις σε αυτό 

το τµήµα δεν έχουν σκοπό την αποκατάσταση της γεωµετρίας του αλλά την στερέωση των διατηρούµενων in situ 

κατασκευών και την ενίσχυση της αυθεντικότητάς του µε την επανατοποθέτηση µελών στη θέση τους. 

Αντιµετωπίζεται ως καθαρά αρχαιολογικό κατάλοιπο µε διάθεση συντήρησης της µορφής του ως έχει. Για αυτό και 

προτείνεται η απαγόρευση της ανεξέλεγκτης κίνησης επισκεπτών στο τµήµα αυτό αλλά και της χρήσης του από 

θεατές  κατά την διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων στο αρχαίο θέατρο. 

Συγκεκριµένα: 

Όλα τα ταυτισµένα µέλη, είτε βρίσκονται διάσπαρτα στη ζώνη αυτή είτε χρησιµοποιήθηκαν σε άλλες 

θέσεις κατά τις επεµβάσεις τις περιόδου 1997-2001, θα επανατοποθετηθούν στη θέση εύρεσής τους σύµφωνα µε 

την αποτύπωση Kozelj (σχ.ΠΡ04). 

Εάν διατηρούνται οι υποδοµές τους θα τοποθετηθούν επ’ αυτών µε µικρές επεµβάσεις στερέωσης και 

συµπλήρωσης των υποδοµών, όπου χρειαστεί, για την ασφαλή έδρασή τους (συµπλήρωση πλακοειδών λίθων).  

Εάν δεν διατηρούνται οι υποδοµές τους θα ανακατασκευαστούν κατά τα πρότυπα των αρχαίων. Θα 

αποτελούνται από 2 -3 σειρές πλακοειδών σχιστόλιθων συνολικού ύψους 20-25 εκ. Ως συνδετικό υλικό των νέων 

λιθοδοµών θα χρησιµοποιηθεί ασβεστοπηλοκονίαµα, παρόλο που οι αυθεντικές υποδοµές ήταν λασπόκτιστες. 

Έτσι θα εξασφαλιστεί η αιτούµενη αντοχή τους. Η εργασία θα γίνει τοπικά µόνο για την έδραση των εδωλίων που 

επανατοποθετούνται. 

Όπου διαπιστώνονται µικροµετακινήσεις εδωλίων προτείνεται η επαναφορά στη θέση τους ώστε να 

γίνονται αντιληπτά ως συντεταγµένα εν σειρά σύνολα µε τα όµορα µέλη. Η ενέργεια αυτή θα συνοδεύεται από 
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µικρής κλίµακας στερεωτικές επεµβάσεις των υποδοµών τους, όπου χρειαστεί, κατά τον τρόπο που περιγράφεται 

παραπάνω.  

Επίσης µικρής κλίµακας στερεωτικές επεµβάσεις στις υποδοµές των εδωλίων θα υλοποιούνται όπου 

διαπιστώνεται κίνδυνος ολίσθησης και έντονη απόκλιση της άνω επιφάνειάς του από το οριζόντιο επίπεδο. 

Οι θέσεις των µελών που επανατοποθετούνται αλλά και αυτών για τα οποία προτείνεται η 

µικροµετακίνηση καταγράφονται σαφώς στα σχέδια της πρότασης αποκατάστασης του κοίλου. 

Τέλος προτείνεται η διενέργεια στερεωτικών επεµβάσεων στα λασπόκτιστα κατάλοιπα των τοίχων που 

διαγράφονται στο άνω πέρας του κοίλου ,που κατά τα φαινόµενα ανήκουν σε στεγασµένο διάδροµο – στοά. Αυτή 

περιλαµβάνει την υλοποίηση µιας χαµηλού ύψους προστατευτικής στρώσης λίθων (15 – 20 εκ.) και νέα 

αρµολογήµατα όπου κρίνεται απαραίτητο. Τα κονίαµα που θα χρησιµοποιηθεί θα έχει ως βάση την άργιλο για να 

προσµοιάζει σε χρωµατισµό και σύσταση το υπάρχον και θα προστεθούν µικρή ποσότητα ασβέστη και λευκού 

τσιµέντου για την ενίσχυσή του (σχ.ΠΡ05). 

 

Γ. ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΛΟΥ (ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΡΕΝΑΣ -  

∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ) 

 

Στη βάση του κοίλου διατηρούνται οι επεµβάσεις αποκατάστασης του στηθαίου της αρένας και του 

διαδρόµου που διαµορφώνεται πίσω από αυτό µε µικροτροποποιήσεις βάσει στοιχείων που προέκυψαν από την 

τεκµηρίωση.  

Από τις εγκοπές που διατηρούνται στη βάση της κεντρικής κλίµακας επί του τοιχοβάτη του στηθαίου 

τεκµηριώνεται η ακριβής θέση των πλευρικών ορθοστατών. Βάσει αυτής προτείνεται η µετατόπιση του ορθοστάτη 

που διαµορφώνει την αριστερή παραστάδα του ανοίγµατος (α/α Σ11) κατά 15 εκ., ώστε να επανέλθει στην αρχική 

του θέση. Έτσι διαµορφώνεται άνοιγµα πλάτους 90 εκ. που ακολουθείται από κλίµακα ίδιου πλάτους κατά το 

απότοµο σκέλος της. Αυτή η ενέργεια επιφέρει εκ των πραγµάτων και την αντικατάσταση των ακραίων πλακών 

του διαδρόµου που διαµορφώνονται µε νέα µέλη. Αντίστοιχα θα αντικατασταθεί το αντίγραφο ορθοστάτη που 

βρίσκεται εν επαφή µε τον υπό µετακίνηση αυθεντικό προκειµένου για να καλυφθεί το κενό των 15εκ. που 

δηµιουργείται από την ενέργεια αυτή (σχ.ΥΚ-ΠΡ13).  

Τέλος η πλάκα διαδρόµου (α/α Α156) που βρέθηκε διάσπαρτη εκτός κοίλου επανατοποθετείται σε θέση 

µαρµάρινου αντιγράφου για την ενίσχυση της αυθεντικότητας του κοίλου. Η πλάκα αυτή φέρει στο δεξί άκρο της 

εµπρόσθιας πλευράς της  χαρακτηριστική εγκοπή, που διαµόρφωνε, σε συνδυασµό µε τη διπλανή, ορθογωνική 

οπή για την στήριξη ξύλινου υποστυλώµατος (σχ.ΠΡ04).. Με οδηγό το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό της και το 

µέγεθος που έχει, βρέθηκε θέση για την τοποθέτησή της προς αντικατάσταση ενός νέου µαρµάρινου µέλους που 

τοποθετήθηκε κατά την περίοδο των επεµβάσεων 1997-2001 (µεταξύ των υπό α/α 695 και 702 πλακών του 

διαδρόµου). 

 

 

                          Θάσος, Σεπτέµβριος 2015 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ.1, Η θέση του αρχαίου θεάτρου ανατολικά της βόρειας συνοικίας του σύγχρονου οικισμού του Λιμένα. 
 

 Εικ.2, Άποψη του κοίλου του αρχαίου θεάτρου στη σημερινή του μορφή μετά τις 
επεμβάσεις της περιόδου 1997‐2001. 

Εικ.3, Το νότιο τμήμα του αποκατεστημένου κατά τις πρόσφατες επεμβάσεις στηθαίου της αρένας . 
 

Εικ.4, Άποψη της κεντρικής κλίμακας του κοίλου μετά τις επεμβάσεις της περιόδου 1997‐2001. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ.5, Άποψη του κοίλου μετά την πρόχειρη επέμβαση ανάκτησης των τριών 
πρώτων σειρών και την συμπλήρωση καθισμάτων από κατασκευές dexion από τον 
Δ. Λαζαρίδη το 1958 (Αρχείο Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής). 

Εικ.6, Άποψη του κοίλου από βόρεια μετά τις επεμβάσεις της περιόδου 1997‐2001. 
 

Εικ.7, Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα λιθόκτιστων τοίχων απο ένα ευρύχωρο διάδρομο 
στο άνω πέρας του κοίλου που ακολουθεί την χάραξη των καθισμάτων. 
 

Εικ.8, Σωζόμενη ορθογώνια βάση με βοτσαλωτή επίστρωση στο πέρας του κοίλου 
επι του κεντρικού άξονα του θεάτρου που εικάζεται ότι προέρχεται από ναίδριο. 

Εικ.9, Ο νοτιοδυτικός αναλημματικός 
τοίχος του κοίλου μετά τις πρόσφατες 
εργασίες αποκατάστασης (2015). 
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αποτύπωσης του 
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Εικ.25, Το νότιο τμήμα της μεταλλικής ικριωματικής κατασκευής, που υλοποιήθηκε για τη 
διαμόρφωση 13 σειρών καθισμάτων, αμέσως μετά την τοποθέτησή του (Αρχείο ΙΗ’ ΕΠΚΑ). 

Εικ.26, Το βόρειο τμήμα της άνω λίθινης ανακτημένης ζώνης, που 
διαμορφώνεται πάνω από τη μεταλλική κατασκευή.  

Εικ.30, Η βάση της κεντρικής κλίμακας, της μόνης που 
διατηρεί την επικοινωνία κοίλου – ορχήστρας, όπως 
αυτή διαμορφώθηκε ύστερα από τις επεμβάσεις της 
περιόδου 1997‐2001.   

Εικ.27, Άποψη από τα νότια της άνω αδιατάραχτης ζώνης του κοίλου. 
 

Εικ.28, Άποψη της άνω αδιατάρακτης ζώνης από βόρεια και η σχέση της με το 
υποκείμενο ανακτημένο τμήμα της περιόδου 1997‐2001. 
 
 

Εικ.29, Διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη στο βόρειο πέρας του κοίλου 
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Εικ.42, Θέση κλίμακας μεταξύ 2ης και 3ης κερκίδας στο άνω τμήμα του 
κοίλου. Οι βαθμίδες διαμορφώνονταν από ανεξάρτητους λιθόπλινθους. 
 

Εικ.43, Πρόχειρες απολαξεύσεις επί των εδωλίων διαμόρφωναν τις 
βαθμίδες των πλευρικών κλιμάκων στο κατώτερο τμήμα του κοίλου. 

Εικ.44, Λιθόκτιστες υποδομές, όπως διατηρούνται σήμερα κάτω από 
εδώλια, στο βόρειο τμήμα της άνω αδιατάραχτης ζώνης. 

Εικ.45, Λιθόκτιστες υποδομές εδωλίων, όπως αποκαλύπτονταν κατά τις 
εργασίες ανάκτησης του κοίλου, την περίοδο 1997‐2001 (Αρχείο ΙΗ’ ΕΠΚΑ). 
 

Εικ.46, Άποψη των ακραίων in situ εδωλίων της δεύτερης κερκίδας, όπου 
φαίνεται χαρακτηριστικά ο τρόπος έδρασής τους στις αβαθείς 
λιθόκτιστες υποδομές. 

Εικ.47, Η λιθόπλινθος με αριθμό καταγραφής 363, η οποία βρίσκεται in 
situ. Η υψομετρική σχέση, που διαμορφώνεται με τις λιθόκτιστες 
υποδομές που διατηρούνται σε συνέχεια αυτής, οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι μάλλον συμμετείχε σε αυτές. 
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Εικ.54, Οι διατηρούμενες λαξεύσεις στη βάση της κεντρικής κλίμακας επί 
του μαρμάρινου τοιχοβάτη του στηθαίου προσδιορίζουν τη θέση των 
ορθοστατών, που διαμορφώνουν το άνοιγμα σε απόσταση 89 εκ. μεταξύ 
τους. 

Εικ.55, Η διαμόρφωση των πλευρικών όψεων των ορθοστατών, που 
ορίζουν το άνοιγμα της κεντρικής κλίμακας, σε συνδυασμό με τις λαξεύσεις 
και τα ίχνη που διατηρούνται στη βάση της επί του τοιχοβάτη, δίνουν 
στοιχεία για την διατύπωση υποθέσεων περί της αρχικής της μορφής. 
 

Εικ.56, Διαμόρφωση κλίμακας στο νότιο άκρο του κοίλου για τη 
σύνδεση του υπερυψωμένου διαδρόμου με το επίπεδο της ορχήστρας. 
Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των επεμβάσεων της περιόδου 1997‐2001. 
 

Εικ.57, Διαγραμματική απεικόνιση τοίχων, που διατηρούνται σε επίπεδο 
χαμηλότερο των εμφανών καταλοίπων του σκηνικού κτιρίου της ρωμαϊκής 
περιόδου και είναι προγενέστεροι αυτού. 
 

Εικ.58, Ο πλησιέστερος προς την ορχήστρα αναλημματικός τοίχος της 
κλασσικής εποχής, του οποίου η εξωτερική παρειά διαμορφώνεται με 
λαξευτούς ορθογωνικούς μαρμάρινους λιθόπλινθους (Αρχείο ΙΗ’ ΕΠΚΑ). 
 

Εικ.59, Τμήμα ελληνιστικού αγωγού, που βρέθηκε κάτω από το κατώφλι 
της βορειοανατολικής παρόδου με πορεία προς τα δυτικά (Αρχείο ΙΗ’ 
ΕΠΚΑ). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ.60, Η πολυγωνική 
απόδοση των ομόκεντρων 
κύκλων χάραξης των 
επάλληλων σειρών 
καθισμάτων, που 
διαμορφώνονται πάνω στη 
μεταλλική κατασκευή, 
αλλοιώνει τη μορφή του 
κοίλου και υποβαθμίζει την 
αισθητική του. 
 

Εικ.62, Άποψη του κοίλου από κέντρο της ορχήστρας,  μετά το πέρας των επεμβάσεων της περιόδου 1997‐2001. Η μεταλλική 
κατασκευή αδυνατεί να ενταχθεί αισθητικά και λειτούργει ως στοιχείο διάσπασης της ενότητας του κοίλου (Αρχείο ΙΗ’ ΕΠΚΑ). 

Εικ.61, Τα νέα μαρμάρινα μέλη, 
που χρησιμοποιήθηκαν στις 
επεμβάσεις της περιόδου 1997‐
2001 ως αντίγραφα εδωλίων, 
δε φέρουν καμπυλότητα στη 
μπροστινή πλευρά τους, 
γεγονός που συμβάλλει στην 
αλλοίωση της μορφής του 
κοίλου. 
 



 
 

Εικ.63, Λιθόπλινθοι από χυτό υλικό στην αποκατάσταση του δυτικού αναλημματικού τοίχου του αρχαίου 
θεάτρου των Φιλίππων. 

Εικ.65, Συνύπαρξη συμπληρώσεων από χυτό υλικό με νέα μαρμάρινα μέλη στην 
αποκατάσταση του θυρώματος της εισόδου από την δυτική πάροδο του θεάτρου των 
Φιλίππων.

Εικ.64, Συμπληρώσεις αρχιτεκτονικών μελών με χυτό υλικό στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων : 
παραστάδες από το κτήριο της σκηνής και την είσοδο της δυτικής παρόδου. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 

 



ǶǡǱǳǧǲ ǡǱǶǡǩǡǲ ǰǯǫǧǲ ǨǡǲǯǴ YK 011:5.000

ǰǧǣǧ: Skizze der antiken Stadt Thasos mit der sie umfassenden Stadtmauer
ǤǧǬǩǯǴǱǣǯǲ:Gerhard Haubold,
Topographie, Stadtmauer: H. Matthaus Thasos, Plan der antiken Stadt in "Der ANSCHNITT, Beiheft 6", Abb. 19;
Straben und Gebaude: Y. Grandjean, F. Salviat: Plan general de la ville antique in "Guide de Thasos", Fig. 12;
Stadtischer Siedlungsbereich: R. Martin: Lõ agora dans la cite urbain de Thasos in "Etudes Thasiennes VI", Pla. 1
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ǴǵǩǲǳǡǬǥǭǧ Ǫǡǳǡǲǳǡǲǧ: 3DSCAN - ǪǡǳǯǷǧ ǨǥǡǳǱǯǴ YK031:250
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˽̉˽̆˽̏˽̎̆́̐˽̎̈́̉˽ ˽̍̒. ̈́̇̃ ́̌́̈˾˽̎̃̎ 1997-2001

̎̒́̏̅̆̋ ̐̓̋̈́̏̍̋
˽̌̋̇̐̏̋ ̐̓̋̈́̏̍̋

10 2 4 M.10 2 4 M.

˽̉
̔ ̇
̅̄̅̉
̋ ˽
̉˽
̆̏̃
̈́
̉̋
 ̏̈
̃̈
˽

̆˽̏
̔ ̇
̅̄̋
̆̏̅
̎̏̋

˽̉
˽̆̏
̃̈
́̉
̋ ̏
̈̃
̈˽

̈́
̏˽̇
̇̅̆
́̎ 
̆́̍
̆̅̀
́̎ 
(́̌
́̈
˾˽̎
̃ 1
997
-20
01)

˽̀̅
˽̏˽
̍˽̆
̏̃ 
̂̔̉
̃ ̆
̋̅̇
̋̐

̈̅̆̍̋̌˽̎̎˽̇̋̅ ̄́̈́̇̅̔̎̃̎
̈́̏˽̇̇̅̆̔̉ ̆́̍̆̅̀̔̉

̈̅̆̍̋̌˽̎̎˽̇̋̅ ̄́̈́̇̅̔̎̃̎
̈́̏˽̇̇̅̆̔̉ ̆́̍̆̅̀̔̉

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΤΟΜΗ Δ ΥΚ091:75



692

675

330

ǡǣǭ2

335

250

157

338

154

323 300

292

284

277

253

244

233

223

320

A61

219

Ñ0.00
+54.75 -0,08

+54.67

+1.19
+55.94

+2.18
+56.93

+7.08
+61.83

+10.92
+65.67

+13.79
+68.54

ǴǰǯǬǭǧǬǡ
ǡǴǨǥǭǳǩǪǡ ǡǱǶǩǳǥǪǳǯǭǩǪǡ Ǭǥǫǧ

ǡǭǡǪǡǳǡǲǪǥǴǡǲǬǥǭǡ ǡǱǶ. Ǭǥǫǧ ǥǰǥǬǢǡǲǧǲ1997-2001

ǲǶǥǳǩǪǯ ǴǷǯǬǥǳǱǯ
ǡǰǯǫǴǳǯ ǴǷǯǬǥǳǱǯ

10 2 4 M.10 2 4 M.

ǲǳǧǨǡǩǯ
ǡǱǥǭǡǲ

ǡǭ
Ǹ ǫ
ǩǨǩǭ
ǯ ǡ
ǭǡ
Ǫǳǧ
Ǭǥ
ǭǯ
 ǳǬ
ǧǬ
ǡ

Ǫǡǳ
Ǹ ǫ
ǩǨǯ
Ǫǳǩǲ
ǳǯ

ǡǭ
ǡǪǳ
ǧǬ
ǥǭǯ
 ǳǬ
ǧǬ
ǡ

Ǭǥ
ǳǡǫ
ǫǩǪ
ǥǲ Ǫ
ǥǱǪ
ǩǤǥ
ǲ (ǥ
ǰǥǬ
Ǣǡǲ
ǧ 1
997
-20
01)

ǡǤǩ
ǡǳǡ
ǱǡǪ
ǳǧ Ǧ
Ǹǭǧ

 Ǫǯ
ǩǫǯ
Ǵ

ǬǩǪǱǯǰǡǲǲǡǫǯǩ ǨǥǬǥǫǩǸǲǧǲ
ǬǥǳǡǫǫǩǪǸǭ ǪǥǱǪǩǤǸǭ

ǬǩǪǱǯǰǡǲǲǡǫǯǩ ǨǥǬǥǫǩǸǲǧǲ
ǬǥǳǡǫǫǩǪǸǭ ǪǥǱǪǩǤǸǭ

54,1%

58,4%

56,9%

49,64%

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΤΟΜΗ Ε ΥΚ101:75



ǴǵǩǲǳǡǬǥǭǧ Ǫǡǳǡǲǳǡǲǧ: ǳǯǬǧ Z ǴǪ111:75



ſƍƌƇſƐſƏƐſƏƄ ƐƌƑ ƇƌƆƈƌƑ ƐƌƑ ſƎƓſƆƌƑ ƅƂſƐƎƌƑ ƅſƏƌƑ ƇƈƆƉſƇſ          ƑƒƆƏƐſƉƂƊƄ ƇſƐſƏƐſƏƄ: ƐƌƉƄ ſŴ- ƈƂƍƐƌƉƂƎƂƆſ ƇſƐſƏƇƂƑƄƏ ƂæÝƈƆÝƊ YK 121:20



ǴǵǩǲǳǡǬǥǭǧ Ǫǡǳǡǲǳǡǲǧ - ǰǱǯǳǡǲǧ ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧǲ - ǡǭǡǰǳǴǣǬǡ ǲǳǧǨǡǩǯǴ (ǳǯǬǧ Ǩ) & ǳǯǬǧ ǧ ǴǪ-ǰǱ131:75



ǲ8

+1.79
+56.54

+1.76
+56.51

ǴǵǩǲǳǡǬǥǭǧ Ǫǡǳǡǲǳǡǲǧ: Ǣǡǲǧ ǪǥǭǳǱǩǪǧǲ ǪǫǩǬǡǪǡǲ(ǫǥǰǳǯǬǥǱǥǩǡ) YK 141:50



ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧ ǳǯǴ ǪǯǩǫǯǴ ǳǯǴ ǡǱǶǡǩǯǴ ǨǥǡǳǱǯǴ ǨǡǲǯǴ ǪǫǩǬǡǪǡ          YK 151:25
ǲǶǥǤǩǡǲǳǩǪǧ ǳǥǪǬHǱǩǸǲǧ
ǤǩǡǲǰǡǱǳǸǭ ǡǳǡǴǳǩǲǳǸǭ & ǳǡǴǳǩǲǬǥǭǸǭ ǬǥǫǸǭ ǲǥ Ǩǥǲǥǩǲ ǡǰǯǨǥǲǧǲ ǥǪǳǯǲ ǪǯǩǫǯǴ



ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧ ǳǯǴ ǪǯǩǫǯǴ ǳǯǴ ǡǱǶǡǩǯǴ ǨǥǡǳǱǯǴ ǨǡǲǯǴ ǪǫǩǬǡǪǡ          YK 161:25
ǲǶǥǤǩǡǲǳǩǪǧ ǳǥǪǬHǱǩǸǲǧ
ǤǩǡǲǰǡǱǳǸǭ ǡǳǡǴǳǩǲǳǸǭ & ǳǡǴǳǩǲǬǥǭǸǭ ǬǥǫǸǭ ǲǥ Ǩǥǲǥǩǲ ǡǰǯǨǥǲǧǲ ǥǭǳǯǲ ǪǯǩǫǯǴ



ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧ ǳǯǴ ǪǯǩǫǯǴ ǳǯǴ ǡǱǶǡǩǯǴ ǨǥǡǳǱǯǴ ǨǡǲǯǴ ǪǫǩǬǡǪǡ          YK 171:25
ǲǶǥǤǩǡǲǳǩǪǧ ǳǥǪǬHǱǩǸǲǧ
ǤǩǡǲǰǡǱǳǸǭ ǡǳǡǴǳǩǲǳǸǭ & ǳǡǴǳǩǲǬǥǭǸǭ ǬǥǫǸǭ ǲǥ Ǩǥǲǥǩǲ ǡǰǯǨǥǲǧǲ ǥǭǳǯǲ Ǫǡǩ ǥǪǳǯǲ ǪǯǩǫǯǴ



ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧ ǳǯǴ ǪǯǩǫǯǴ ǳǯǴ ǡǱǶǡǩǯǴ ǨǥǡǳǱǯǴ ǨǡǲǯǴ ǪǫǩǬǡǪǡ          YK 181:25
ǲǶǥǤǩǡǲǳǩǪǧ ǳǥǪǬHǱǩǸǲǧ
ǤǩǡǲǰǡǱǳǸǭ ǡǳǡǴǳǩǲǳǸǭ & ǳǡǴǳǩǲǬǥǭǸǭ ǬǥǫǸǭ ǲǥ Ǩǥǲǥǩǲ ǡǰǯǨǥǲǧǲ ǥǭǳǯǲ Ǫǡǩ ǥǪǳǯǲ ǪǯǩǫǯǴ



ǡǰǯǳǴǰǸǲǧ ǣǡǫǫǩǪǧǲ ǡǱǶǡǩǯǫǯǣǩǪǧǲ ǲǶǯǫǧǲ (1985-1992 - ǳ.KOZELJ) AN011:200



ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧ ǳǯǴ ǪǯǩǫǯǴ ǳǯǴ ǡǱǶǡǩǯǴ ǨǥǡǳǱǯǴ ǨǡǲǯǴ ǪǫǩǬǡǪǡ          ǡǭǡǫǴǲǧ: ǳǡǴǳǩǲǧ ǡǱǶ. ǬǥǫǸǭ Ǭǥ Ǣǡǲǧ ǳǧǭ ǡǰǯǳǴǰǸǲǧ KOZELJ AN021:140



ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧ ǳǯǴ ǪǯǩǫǯǴ ǳǯǴ ǡǱǶǡǩǯǴ ǨǥǡǳǱǯǴ ǨǡǲǯǴ ǪǫǩǬǡǪǡ          ǡǭǡǫǴǲǧ: ǥǩǤǧ ǡǱǶǩǳǥǪǳǯǭǩǪǸǭ ǬǥǫǸǭ ǪǯǩǫǯǴ AN031:140



ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧ ǳǯǴ ǪǯǩǫǯǴ ǳǯǴ ǡǱǶǡǩǯǴ ǨǥǡǳǱǯǴ ǨǡǲǯǴ ǪǫǩǬǡǪǡ          ǡǭǡǫǴǲǧ: ǡǭǡǣǭǸǱǩǲǧ Ǩǥǲǧǲ ǡǱǶǩǳǥǪǳǯǭǩǪǸǭ ǬǥǫǸǭ ǪǯǩǫǯǴ AN041:140



ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧ ǳǯǴ ǪǯǩǫǯǴ ǳǯǴ ǡǱǶǡǩǯǴ ǨǥǡǳǱǯǴ ǨǡǲǯǴ ǪǫǩǬǡǪǡ          ǡǭǡǫǴǲǧ: Ǫǡǳǡǲǳǡǲǧ ǤǩǡǳǧǱǧǲǧǲ ǡǱǶ. ǬǥǫǸǭ  ǪǯǩǫǯǴ AN051:140



ǡǭǡǫǴǲǧ: ǡǭǡǣǭǸǱǩǲǧ ǲǥǩǱǸǭ ǥǤǸǫǩǸǭ ǰǱǯ ǳǸǭ ǥǰǥǬǢǡǲǥǸǭ '97-'01 AN061:200



ǡǭǡǫǴǲǧ: ǶǡǱǡǮǥǩǲ ǨǥǡǳǱǯǴ AN071:200



ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧ ǳǯǴ ǪǯǩǫǯǴ ǳǯǴ ǡǱǶǡǩǯǴ ǨǥǡǳǱǯǴ ǨǡǲǯǴ ǪǫǩǬǡǪǡ          AN081:140ǳǥǪǬǧǱǩǸǲǧ Ǩǥǲǧǲ ǡǱǶ. ǬǥǫǸǭ Ǭǥǳǡ ǳǩǲ ǥǰǥǬǢǡǲǥǩǲ 1997-2001



AN091:140Ǩǥǲǧ ǳǡǴǳǩǲǬǥǭǸǭ ǤǩǡǲǰǡǱǳǸǭ ǬǥǫǸǭ ǰǱǯ ǳǸǭ ǥǰǥǬǢǡǲǥǸǭ 1997-2001



ǡǭǡǰǡǱǡǲǳǡǲǧ - ǳǥǪǬǧǱǩǸǲǧ ǶǡǱǡǮǥǸǭ AN101:200



ǡǭǡǫǴǲǧ: ǡǭǡǣǭǸǱǩǲǧ - ǯǩǪǯǤǯǬǩǪǸǭ ǵǡǲǥǸǭ AN111:750



ǡǭǡǫǴǲǧ: ǡǭǡǰǡǱǡǲǳǡǲǧ ǣ' ǱǸǬǡǹǪǧǲ ǵǡǲǧǲ AN121:250



ǰǱǯǳǡǲǧ ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧǲ: ǪǡǳǯǷǧ ǨǥǡǳǱǯǴ ǰǱ011:250



ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧ ǳǯǴ ǪǯǩǫǯǴ ǳǯǴ ǡǱǶǡǩǯǴ ǨǥǡǳǱǯǴ ǨǡǲǯǴ ǪǫǩǬǡǪǡ          ǰǱǯǳǡǲǧ ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧǲ: ǪǡǳǯǷǧ ǪǯǩǫǯǴ ǰǱ021:140



ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧ ǳǯǴ ǪǯǩǫǯǴ ǳǯǴ ǡǱǶǡǩǯǴ ǨǥǡǳǱǯǴ ǨǡǲǯǴ ǪǫǩǬǡǪǡ          ǰǱǯǳǡǲǧ ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧǲ: ǪǡǳǯǷǧ ǪǯǩǫǯǴ-ǥǭǡǫǫǡǪǳǩǪǧ ǰǱ031:140



ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧ ǳǯǴ ǪǯǩǫǯǴ ǳǯǴ ǡǱǶǡǩǯǴ ǨǥǡǳǱǯǴ ǨǡǲǯǴ ǪǫǩǬǡǪǡ          ǰǱǯǳǡǲǧ ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧǲ: ǳǥǪǬǧǱǩǸǲǧ ǤǩǡǳǡǮǧǲ ǡǱǶ. ǬǥǫǸǭ ǰǱ041:140



ǰǱǯǳǡǲǧ ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧǲ: ǳǥǶǭǩǪǡ ǶǡǱǡǪǳǧǱǩǲǳǩǪǡ ǥǰǥǬǢǡǲǥǸǭ ǰǱ051:175



551

Ñ0.00
+54.75

+0.02
+54.77

+1.29
+56.04

+2.27
+57.02

+11.10
+65.85

+8.53
+63.28

512

ǰǱǯ
ǲǡǱ
Ǭǯ
ǣǧ ǳ
Ǹǭ
 Ǵǵ
ǩǲǳǡ
Ǭǥ
ǭǸ
ǭ ǫ
ǩǨǯ
Ǫǳǩǲ
ǳǸǭ
 Ǵǰ
ǯǤ
ǯǬ
Ǹǭ
 ǲǳǡ
 ǭǥ
ǡ

ǴǷǯ
Ǭǥ
ǳǱǩǪ
ǡ Ǥ
ǥǤǯ
Ǭǥ
ǭǡ
 ǳǯ
Ǵ Ǫ
ǯǩǫ
ǯǴ

Ǥǩǡ
ǳǧǱ
ǧǲǧ
 ǫǩǨ
ǯǪ
ǳǩǲǳ
Ǹǭ

Ǵǰǯ
Ǥǯ
ǬǸ
ǭ Ǹ
ǲ ǥǶ
ǯǴ
ǭ

Ǫǡǳ
ǡǲǪ
ǥǴǧ
 ǭǥ
Ǹǭ
 ǫǩǨ
ǯǪ
ǳǩǲǳ
Ǹǭ
 Ǵǰ
ǯǤ
ǯǬ
Ǹǭ

ǡǤ
ǩǡǳǡ
ǱǡǪ
ǳǧ Ǧ
Ǹǭ
ǧ ǡ
ǭǸ
 Ǫǯ
ǩǫǯ
Ǵ

(ǧǰ
ǩǡ Ǥ
ǩǥǴǨ
ǥǳǧ
ǲǧ 
ǡǱǶ
. Ǭ
ǥǫǸ
ǭ Ǫ
ǡǩ ǲ
ǴǬ
ǰǫǧ
ǱǸǲ
ǧ

Ǵǰǯ
Ǥǯ
ǬǸ
ǭ, Ƕ
ǸǱǩ
ǲ ǡ
ǭǡ
Ǥǩǡ
ǳǡǮ
ǧ)

ǬǩǪǱǯǰǡǲǲǡǫǯǩ ǨǥǬǥǫǩǸǲǧǲ
ǬǥǳǡǫǫǩǪǸǭ ǪǥǱǪǩǤǸǭ
(ǥǰǥǬǢǡǲǧ 1997-2001)

ǴǰǯǬǭǧǬǡ
ǡǴǨǥǭǳǩǪǡ ǡǱǶǩǳǥǪǳǯǭǩǪǡ Ǭǥǫǧ

ǲǴǬǰǫǧǱǸǲǥǩǲ ǡǴǨǥǭǳǩǪǸǭ ǬǥǫǸǭ Ǭǥ ǶǴǳǯ ǴǫǩǪǯ

ǲǶǥǳǩǪǯ ǴǷǯǬǥǳǱǯ
ǡǰǯǫǴǳǯ ǴǷǯǬǥǳǱǯ

10 2 4 M.10 2 4 M.

NEA ǡǱǶITEKTONIKA Ǭǥǫǧ

ǰǥǱǩǣǱǡǬǬǡ ǴǵǩǲǳǡǬǥǭǧǲ Ǫǡǳǡǲǳǡǲǧǲ: ǥǰǥǬǢǡǲǧǲ 1997-2001

ǬǩǪǱǯǰǡǲǲǡǫǯǩ ǨǥǬǥǫǩǸǲǧǲ
ǬǥǳǡǫǫǩǪǸǭ ǪǥǱǪǩǤǸǭ
(ǥǰǥǬǢǡǲǧ 1997-2001)

+11.10
+65.85

+9.69
+64.45

ǳǥǩǶǯǲ
5ȎȔ ȀȈ. ȏ. Ƕ.

ǲǳǧǨǡǩǯ
ǡǱǥǭǡǲ

+1.63
+56.38

ǰǱǯǳǡǲǧ ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧǲ: ǳǯǬǧ A (ǲǥ Ǩǥǲǧ ǪǫǩǬǡǪǡǲ) ǰǱ061:75



551

Ñ0.00
+54.75

+0.02
+54.77

+11.10
+65.85

+8.53
+63.28

512

ǰǱǯ
ǲǡǱ
Ǭǯ
ǣǧ ǳ
Ǹǭ
 Ǵǵ
ǩǲǳǡ
Ǭǥ
ǭǸ
ǭ ǫ
ǩǨǯ
Ǫǳǩǲ
ǳǸǭ
 Ǵǰ
ǯǤ
ǯǬ
Ǹǭ
 ǲǳǡ
 ǭǥ
ǡ

ǴǷǯ
Ǭǥ
ǳǱǩǪ
ǡ Ǥ
ǥǤǯ
Ǭǥ
ǭǡ
 ǳǯ
Ǵ Ǫ
ǯǩǫ
ǯǴ

Ǥǩǡ
ǳǧǱ
ǧǲǧ
 ǫǩǨ
ǯǪ
ǳǩǲǳ
Ǹǭ

Ǵǰǯ
Ǥǯ
ǬǸ
ǭ Ǹ
ǲ ǥǶ
ǯǴ
ǭ

Ǫǡǳ
ǡǲǪ
ǥǴǧ
 ǭǥ
Ǹǭ
 ǫǩǨ
ǯǪ
ǳǩǲǳ
Ǹǭ
 Ǵǰ
ǯǤ
ǯǬ
Ǹǭ

+3.90
+58.65

ǡǤ
ǩǡǳǡ
ǱǡǪ
ǳǧ Ǧ
Ǹǭ
ǧ ǡ
ǭǸ
 Ǫǯ
ǩǫǯ
Ǵ

(ǧǰ
ǩǡ Ǥ
ǩǥǴǨ
ǥǳǧ
ǲǧ 
ǡǱǶ
. Ǭ
ǥǫǸ
ǭ Ǫ
ǡǩ ǲ
ǴǬ
ǰǫǧ
ǱǸǲ
ǧ

Ǵǰǯ
Ǥǯ
ǬǸ
ǭ, Ƕ
ǸǱǩ
ǲ ǡ
ǭǡ
Ǥǩǡ
ǳǡǮ
ǧ)

ǬǩǪǱǯǰǡǲǲǡǫǯǩ ǨǥǬǥǫǩǸǲǧǲ
ǬǥǳǡǫǫǩǪǸǭ ǪǥǱǪǩǤǸǭ
(ǥǰǥǬǢǡǲǧ 1997-2001)

ǴǰǯǬǭǧǬǡ
ǡǴǨǥǭǳǩǪǡ ǡǱǶǩǳǥǪǳǯǭǩǪǡ Ǭǥǫǧ

ǲǴǬǰǫǧǱǸǲǥǩǲ ǡǴǨǥǭǳǩǪǸǭ ǬǥǫǸǭ Ǭǥ ǶǴǳǯ ǴǫǩǪǯ

ǲǶǥǳǩǪǯ ǴǷǯǬǥǳǱǯ
ǡǰǯǫǴǳǯ ǴǷǯǬǥǳǱǯ

10 2 4 M.10 2 4 M.

NEA ǡǱǶITEKTONIKA Ǭǥǫǧ

ǰǥǱǩǣǱǡǬǬǡ ǴǵǩǲǳǡǬǥǭǧǲ Ǫǡǳǡǲǳǡǲǧǲ: ǥǰǥǬǢǡǲǧǲ 1997-2001

ǬǩǪǱǯǰǡǲǲǡǫǯǩ ǨǥǬǥǫǩǸǲǧǲ
ǬǥǳǡǫǫǩǪǸǭ ǪǥǱǪǩǤǸǭ
(ǥǰǥǬǢǡǲǧ 1997-2001)

+11.10
+65.85

+9.69
+64.45

ǳǥǩǶǯǲ
5ȎȔ ȀȈ. ȏ. Ƕ.

ǲǳǧǨǡǩǯ
ǡǱǥǭǡǲ

+1.29
+56.04

+2.27
+57.02

+1.63
+56.38

ǰǱǯǳǡǲǧ ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧǲ: ǳǯǬǧ A (ǪǫǩǬǡǪǡ) - ǥǭǡǫǫǡǪǳǩǪǧ ǰǱ071:75



537

515

64

56

48

41

37

31

23

+1.21
+55.96

+2.21
+56.96

+10.60
+65.35

+13.08
+67.83

+7.14
+61.89

-0,04
+54.70

+13.34
+68.09

+14.63
+69.38

ǴǰǯǬǭǧǬǡ
ǡǴǨǥǭǳǩǪǡ ǡǱǶǩǳǥǪǳǯǭǩǪǡ Ǭǥǫǧ

ǲǴǬǰǫǧǱǸǲǥǩǲ ǡǴǨǥǭǳǩǪǸǭ ǬǥǫǸǭ Ǭǥ ǶǴǳǯ ǴǫǩǪǯ

ǲǶǥǳǩǪǯ ǴǷǯǬǥǳǱǯ
ǡǰǯǫǴǳǯ ǴǷǯǬǥǳǱǯ

10 2 4 M.10 2 4 M.

ǰǱǯ
ǲǡǱ
Ǭǯ
ǣǧ ǳ
Ǹǭ
 Ǵǵ
ǩǲǳǡ
Ǭǥ
ǭǸ
ǭ ǫ
ǩǨǯ
Ǫǳǩǲ
ǳǸǭ
 Ǵǰ
ǯǤ
ǯǬ
Ǹǭ
 ǲǳǡ
 ǭǥ
ǡ

ǴǷǯ
Ǭǥ
ǳǱǩǪ
ǡ Ǥ
ǥǤǯ
Ǭǥ
ǭǡ
 ǳǯ
Ǵ Ǫ
ǯǩǫ
ǯǴ

Ǥǩǡ
ǳǧǱ
ǧǲǧ
 ǫǩǨ
ǯǪ
ǳǩǲǳ
Ǹǭ

Ǵǰǯ
Ǥǯ
ǬǸ
ǭ Ǹ
ǲ ǥǶ
ǯǴ
ǭ

Ǫǡǳ
ǡǲǪ
ǥǴǧ
 ǭǥ
Ǹǭ
 ǫǩǨ
ǯǪ
ǳǩǲǳ
Ǹǭ
 Ǵǰ
ǯǤ
ǯǬ
Ǹǭ

ǡǤ
ǩǡǳǡ
ǱǡǪ
ǳǧ Ǧ
Ǹǭ
ǧ ǡ
ǭǸ
 Ǫǯ
ǩǫǯ
Ǵ

(ǧǰ
ǩǡ Ǥ
ǩǥǴǨ
ǥǳǧ
ǲǧ 
ǡǱǶ
. Ǭ
ǥǫǸ
ǭ Ǫ
ǡǩ ǲ
ǴǬ
ǰǫǧ
ǱǸǲ
ǧ

Ǵǰǯ
Ǥǯ
ǬǸ
ǭ, Ƕ
ǸǱǩ
ǲ ǡ
ǭǡ
Ǥǩǡ
ǳǡǮ
ǧ)

NEA ǡǱǶITEKTONIKA Ǭǥǫǧ

ǬǩǪǱǯǰǡǲǲǡǫǯǩ ǨǥǬǥǫǩǸǲǧǲ
ǬǥǳǡǫǫǩǪǸǭ ǪǥǱǪǩǤǸǭ
(ǥǰǥǬǢǡǲǧ 1997-2001)

ǬǩǪǱǯǰǡǲǲǡǫǯǩ ǨǥǬǥǫǩǸǲǧǲ
ǬǥǳǡǫǫǩǪǸǭ ǪǥǱǪǩǤǸǭ
(ǥǰǥǬǢǡǲǧ 1997-2001)

ǰǥǱǩǣǱǡǬǬǡ ǴǵǩǲǳǡǬǥǭǧǲ Ǫǡǳǡǲǳǡǲǧǲ: ǥǰǥǬǢǡǲǧǲ 1997-2001

ǲǳǧǨǡǩǯ
ǡǱǥǭǡǲ

+4.80
+59.55

+6.10
+60.85

+8.05
+62.80

+10.83
+65.58

+12.29
67.04

ƍƎƌƐſƏƄ ſƍƌƇſƐſƏƐſƏƄƏ: ƐƌƉƄ Ɓ ƍƎ081:75



537

515

64

56

48

41

37

31

23

+10.60
+65.35

+13.08
+67.83

+7.14
+61.89

-0,04
+54.70

+13.34
+68.09

+14.63
+69.38

ǴǰǯǬǭǧǬǡ
ǡǴǨǥǭǳǩǪǡ ǡǱǶǩǳǥǪǳǯǭǩǪǡ Ǭǥǫǧ

ǲǴǬǰǫǧǱǸǲǥǩǲ ǡǴǨǥǭǳǩǪǸǭ ǬǥǫǸǭ Ǭǥ ǶǴǳǯ ǴǫǩǪǯ

ǲǶǥǳǩǪǯ ǴǷǯǬǥǳǱǯ
ǡǰǯǫǴǳǯ ǴǷǯǬǥǳǱǯ

10 2 4 M.10 2 4 M.

ǰǱǯ
ǲǡǱ
Ǭǯ
ǣǧ ǳ
Ǹǭ
 Ǵǵ
ǩǲǳǡ
Ǭǥ
ǭǸ
ǭ ǫ
ǩǨǯ
Ǫǳǩǲ
ǳǸǭ
 Ǵǰ
ǯǤ
ǯǬ
Ǹǭ
 ǲǳǡ
 ǭǥ
ǡ

ǴǷǯ
Ǭǥ
ǳǱǩǪ
ǡ Ǥ
ǥǤǯ
Ǭǥ
ǭǡ
 ǳǯ
Ǵ Ǫ
ǯǩǫ
ǯǴ

Ǥǩǡ
ǳǧǱ
ǧǲǧ
 ǫǩǨ
ǯǪ
ǳǩǲǳ
Ǹǭ

Ǵǰǯ
Ǥǯ
ǬǸ
ǭ Ǹ
ǲ ǥǶ
ǯǴ
ǭ

Ǫǡǳ
ǡǲǪ
ǥǴǧ
 ǭǥ
Ǹǭ
 ǫǩǨ
ǯǪ
ǳǩǲǳ
Ǹǭ
 Ǵǰ
ǯǤ
ǯǬ
Ǹǭ

ǡǤ
ǩǡǳǡ
ǱǡǪ
ǳǧ Ǧ
Ǹǭ
ǧ ǡ
ǭǸ
 Ǫǯ
ǩǫǯ
Ǵ

(ǧǰ
ǩǡ Ǥ
ǩǥǴǨ
ǥǳǧ
ǲǧ 
ǡǱǶ
. Ǭ
ǥǫǸ
ǭ Ǫ
ǡǩ ǲ
ǴǬ
ǰǫǧ
ǱǸǲ
ǧ

Ǵǰǯ
Ǥǯ
ǬǸ
ǭ, Ƕ
ǸǱǩ
ǲ ǡ
ǭǡ
Ǥǩǡ
ǳǡǮ
ǧ)

NEA ǡǱǶITEKTONIKA Ǭǥǫǧ

ǬǩǪǱǯǰǡǲǲǡǫǯǩ ǨǥǬǥǫǩǸǲǧǲ
ǬǥǳǡǫǫǩǪǸǭ ǪǥǱǪǩǤǸǭ
(ǥǰǥǬǢǡǲǧ 1997-2001)

ǬǩǪǱǯǰǡǲǲǡǫǯǩ ǨǥǬǥǫǩǸǲǧǲ
ǬǥǳǡǫǫǩǪǸǭ ǪǥǱǪǩǤǸǭ
(ǥǰǥǬǢǡǲǧ 1997-2001)

ǰǥǱǩǣǱǡǬǬǡ ǴǵǩǲǳǡǬǥǭǧǲ Ǫǡǳǡǲǳǡǲǧǲ: ǥǰǥǬǢǡǲǧǲ 1997-2001

+4.55
+59.30

ǲǳǧǨǡǩǯ
ǡǱǥǭǡǲ

+1.21
+55.96

+2.21
+56.96

ƍƎƌƐſƏƄ ſƍƌƇſƐſƏƐſƏƄƏ: ƐƌƉƄ Ɓ  ƂƊſƈƈſƇƐƆƇƄ ƍƎ091:75



692

675

ǡǣǭ2

300

292

284

277

253

244

233

223

320

A61

219

Ñ0.00
+54.75-0,08

+54.67

+13.79
+68.54

+9.35
+64.10

+8.70
+63.45

+8.05
+62.80

+7.40
+62.15

+6.75
+61.50

+6.10
+60.85

+5.45
+60.20

+4.80
+59.55

+4.15
+58.90

+3.50
+58.25

+2.85
+57.60

292

284

272

253

303

304

322

A55

A133

336

71

340

A68

352

ǡǣǭ4

A112

A106

A104

577

632

656

ǰǱǯ
ǲǡǱ
Ǭǯ
ǣǧ ǳ
Ǹǭ
 Ǵǵ
ǩǲǳǡ
Ǭǥ
ǭǸ
ǭ ǫ
ǩǨǯ
Ǫǳǩǲ
ǳǸǭ
 Ǵǰ
ǯǤ
ǯǬ
Ǹǭ
 ǲǳǡ
 ǭǥ
ǡ

ǴǷǯ
Ǭǥ
ǳǱǩǪ
ǡ Ǥ
ǥǤǯ
Ǭǥ
ǭǡ
 ǳǯ
Ǵ Ǫ
ǯǩǫ
ǯǴ

Ǥǩǡ
ǳǧǱ
ǧǲǧ
 ǫǩǨ
ǯǪ
ǳǩǲǳ
Ǹǭ

Ǵǰǯ
Ǥǯ
ǬǸ
ǭ Ǹ
ǲ ǥǶ
ǯǴ
ǭ

Ǫǡǳ
ǡǲǪ
ǥǴǧ
 ǭǥ
Ǹǭ
 ǫǩǨ
ǯǪ
ǳǩǲǳ
Ǹǭ
 Ǵǰ
ǯǤ
ǯǬ
Ǹǭ

ǡǤǩ
ǡǳǡ
ǱǡǪ
ǳǧ Ǧ
Ǹǭǧ

 ǡǭ
Ǹ Ǫ
ǯǩǫ
ǯǴ

(ǧǰ
ǩǡ Ǥ
ǩǥǴǨ

ǥǳǧ
ǲǧ ǡ
ǱǶ. 
Ǭǥǫ
Ǹǭ 
Ǫǡǩ 
ǲǴǬ
ǰǫǧ
ǱǸǲ
ǧ

Ǵǰǯ
ǤǯǬ

Ǹǭ,
 ǶǸ
Ǳǩǲ ǡ

ǭǡǤ
ǩǡǳǡ
Ǯǧ)

ǴǰǯǬǭǧǬǡ
ǡǴǨǥǭǳǩǪǡ ǡǱǶǩǳǥǪǳǯǭǩǪǡ Ǭǥǫǧ

ǲǶǥǳǩǪǯ ǴǷǯǬǥǳǱǯ
ǡǰǯǫǴǳǯ ǴǷǯǬǥǳǱǯ

10 2 4 M.10 2 4 M.

NEA ǡǱǶITEKTONIKA Ǭǥǫǧ

ǰǥǱǩǣǱǡǬǬǡ ǴǵǩǲǳǡǬǥǭǧǲ Ǫǡǳǡǲǳǡǲǧǲ: ǥǰǥǬǢǡǲǧǲ 1997-2001

ǬǩǪǱǯǰǡǲǲǡǫǯǩ ǨǥǬǥǫǩǸǲǧǲ
ǬǥǳǡǫǫǩǪǸǭ ǪǥǱǪǩǤǸǭ
(ǥǰǥǬǢǡǲǧ 1997-2001)

ǬǩǪǱǯǰǡǲǲǡǫǯǩ ǨǥǬǥǫǩǸǲǧǲ
ǬǥǳǡǫǫǩǪǸǭ ǪǥǱǪǩǤǸǭ
(ǥǰǥǬǢǡǲǧ 1997-2001)

ǲǴǬǰǫǧǱǸǲǥǩǲ ǡǴǨǥǭǳǩǪǸǭ ǬǥǫǸǭ Ǭǥ ǶǴǳǯ ǴǫǩǪǯ

ǲǳǥǱǥǸǳǩǪǥǲ ǥǰǥǬǢǡǲǥǩǲ ǫǩǨǯǪǳǩǲǳǸǭ ǳǯǩǶǸǭ 

1.55
+56.30

+1.15
+55.90

+2.20
+56.95

ƍƎƌƐſƏƄ ſƍƌƇſƐſƏƐſƏƄƏ: ƐƌƉƄ Ƃ ƍƎ101:75



692

675

ǡǣǭ2

323

Ñ0.00
+54.75-0,08

+54.67

+9.35
+64.10

+8.70
+63.45

+8.05
+62.80

+7.40
+62.15

+6.75
+61.50

5.85
+60.60

+5.20
+59.95

+4.55
+59.30

+4.15
+58.90

+3.50
+58.25

+2.85
+57.60

303

304

322

A55

A133

336

71

340

A68

352

ǡǣǭ4

A112

A106

A104

577

632

656

ǰǱǯ
ǲǡǱ
Ǭǯ
ǣǧ ǳ
Ǹǭ
 Ǵǵ
ǩǲǳǡ
Ǭǥ
ǭǸ
ǭ ǫ
ǩǨǯ
Ǫǳǩǲ
ǳǸǭ
 Ǵǰ
ǯǤ
ǯǬ
Ǹǭ
 ǲǳǡ
 ǭǥ
ǡ

ǴǷǯ
Ǭǥ
ǳǱǩǪ
ǡ Ǥ
ǥǤǯ
Ǭǥ
ǭǡ
 ǳǯ
Ǵ Ǫ
ǯǩǫ
ǯǴ

Ǥǩǡ
ǳǧǱ
ǧǲǧ
 ǫǩǨ
ǯǪ
ǳǩǲǳ
Ǹǭ

Ǵǰǯ
Ǥǯ
ǬǸ
ǭ Ǹ
ǲ ǥǶ
ǯǴ
ǭ

Ǫǡǳ
ǡǲǪ
ǥǴǧ
 ǭǥ
Ǹǭ
 ǫǩǨ
ǯǪ
ǳǩǲǳ
Ǹǭ
 Ǵǰ
ǯǤ
ǯǬ
Ǹǭ

ǴǰǯǬǭǧǬǡ
ǡǴǨǥǭǳǩǪǡ ǡǱǶǩǳǥǪǳǯǭǩǪǡ Ǭǥǫǧ

ǲǶǥǳǩǪǯ ǴǷǯǬǥǳǱǯ
ǡǰǯǫǴǳǯ ǴǷǯǬǥǳǱǯ

10 2 4 M.10 2 4 M.

NEA ǡǱǶITEKTONIKA Ǭǥǫǧ

ǰǥǱǩǣǱǡǬǬǡ ǴǵǩǲǳǡǬǥǭǧǲ Ǫǡǳǡǲǳǡǲǧǲ: ǥǰǥǬǢǡǲǧǲ 1997-2001

ǬǩǪǱǯǰǡǲǲǡǫǯǩ ǨǥǬǥǫǩǸǲǧǲ
ǬǥǳǡǫǫǩǪǸǭ ǪǥǱǪǩǤǸǭ
(ǥǰǥǬǢǡǲǧ 1997-2001)

ǬǩǪǱǯǰǡǲǲǡǫǯǩ ǨǥǬǥǫǩǸǲǧǲ
ǬǥǳǡǫǫǩǪǸǭ ǪǥǱǪǩǤǸǭ
(ǥǰǥǬǢǡǲǧ 1997-2001)

ǲǴǬǰǫǧǱǸǲǥǩǲ ǡǴǨǥǭǳǩǪǸǭ ǬǥǫǸǭ Ǭǥ ǶǴǳǯ ǴǫǩǪǯ

ǲǳǥǱǥǸǳǩǪǥǲ ǥǰǥǬǢǡǲǥǩǲ ǫǩǨǯǪǳǩǲǳǸǭ ǳǯǩǶǸǭ 

1.55
+56.30

+1.15
+55.90

+2.20
+56.95

300

292

284

277

253

244

233

223

320

A61

219

+13.79
+68.54

292

284

272

253

ǡǤǩ
ǡǳǡ
ǱǡǪ
ǳǧ Ǧ
Ǹǭǧ

 ǡǭ
Ǹ Ǫ
ǯǩǫ
ǯǴ

(ǧǰ
ǩǡ Ǥ
ǩǥǴǨ

ǥǳǧ
ǲǧ ǡ
ǱǶ. 
Ǭǥǫ
Ǹǭ 
Ǫǡǩ 
ǲǴǬ
ǰǫǧ
ǱǸǲ
ǧ

Ǵǰǯ
ǤǯǬ

Ǹǭ,
 ǶǸ
Ǳǩǲ ǡ

ǭǡǤ
ǩǡǳǡ
Ǯǧ)

ƍƎƌƐſƏƄ ſƍƌƇſƐſƏƐſƏƄƏ: ƐƌƉƄ Ƃ - ƂƊſƈƈſƇƐƆƇƄ ƍƎ111:75



ǰǱǯǳǡǲǧ ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧǲ: ǳǯǬǧ Z ǰǱ121:75



ǰǱǯǳǡǲǧ ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧǲ: ǳǯǬǧ Z (ǥǭǡǫǫǡǪǳǩǪǧ) ǰǱ131:75



ǰǱǯǳǡǲǧ: ǫǥǰǳǯǬǥǱǥǩǡ ǪǥǭǳǱǩǪǧǲ ǪǫǩǬǡǪǡǲ - ǥǩǲǯǤǯǴ ǰǱ141:50



ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧ ǳǯǴ ǪǯǩǫǯǴ ǳǯǴ ǡǱǶǡǩǯǴ ǨǥǡǳǱǯǴ ǨǡǲǯǴ ǪǫǩǬǡǪǡ          ǰǱ151:140ǰǱǯǳǡǲǧ ǡǰǯǪǡǳǡǲǳǡǲǧǲ: ǤǩǡǳǡǮǧ ǫǩǨǯǪǳǩǲǳǸǭ ǴǰǯǤǯǬǸǭ & ǬǥǳǡǫǫǩǪǸǭ ǤǯǪǸǭ ǥǭǩǲǶǴǲǧǲ ǨǥǬǥǫǩǸǲǧǲ



+7.14
+61.89

+4.80
+59.55

+6.10
+60.85

ǡǭǯǮǥǩǤǸǳǯǲ ǪǯǶǫǩǡǲ Ǭ10

ƍƎƌƐſƏƄ ſƍƌƇſƐſƏƐſƏƄƏ: ƐƌƉƄ ƁŴ ƇſƐſƏƇƂƑſƏƐƆƇƄ ƈƂƍƐƌƉƂƎƂƆſ ƍƎ161:20


	1 KEIMENO.pdf
	ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΑΣΟΣ.pdf
	ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α3.pdf

	2 PARARTIMA EIKONON.pdf
	ΘΑΣΟΣ - ΕΣΩΦ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ.pdf
	eikones_tefhous_thassos_koilo ΝΕΟ.pdf

	3 PARARTIMA SXEDION.pdf
	ΘΑΣΟΣ - ΕΣΩΦ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ.pdf
	YK1 xartis.pdf
	YK2 katopsi theatroy.pdf
	YK4 katopsi koilou.pdf
	YK06 tomi a.pdf
	YK07 tomi b.pdf
	YK8 tomi g.pdf
	YK9 tomi d.pdf
	YK10 tomi e.pdf
	YK11 tomi z.pdf
	YK12 leptomeria kataskeyis edolion.pdf
	ΥΚ-ΠΡ13 stithaio arenas.pdf
	YK14 leptomeria kentr klimakas.pdf
	YK15 DIASPARTA.pdf
	YK16 DIASPARTA.pdf
	YK17 DIASPARTA.pdf
	YK18 DIASPARTA.pdf
	AN1 kozelj.pdf
	AN2 katopsi tekmiriosi.pdf
	AN3 katopsi tekmiriosi.pdf
	AN4 katopsi tekmiriosi.pdf
	AN5 katopsi tekmiriosi.pdf
	AN6 anagnorisi seiron.pdf
	AN7 xarakseis.pdf
	AN8-KOZELJ-tekmiriosi.pdf
	AN11 oikodomikes faseis.pdf
	AN12 anaparastasi g romaikis fasis.pdf
	PR1 katopsi theatroy.pdf
	PR2 katopsi koilou.pdf
	PR3 katopsi koiloy enalaktiki.pdf
	PR4 katopsi koiloy tekmiriosi.pdf
	PR5 TEXNIKA XARAKTIRISTIKA EPEMBASEON.pdf
	PR6 tomi a.pdf
	PR7-tomi a enallaktiki.pdf
	PR8 tomi g.pdf
	PR9 tomi g enalaktiki.pdf
	PR10 tomi e.pdf
	PR11tomi e-enallaktiki.pdf
	PR12 tomi z.pdf
	PR13 tomi z.pdf
	PR14 kentriki klimaka protasi.pdf
	PR15 diataksi metalikon dokon.pdf
	PR16 kataskeyastiki lept.pdf




