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▪ Το ιερό της Δωδώνης υπήρξε το θρησκευτικό 
κέντρο της βορειοδυτικής Ελλάδας. 
Λατρεύονταν ο υπέρτατος θεός των αρχαίων 
Ελλήνων ο Δίας. 

▪ Στο μαντείο, οι  υποφήτες (ιερείς) του 
ξακουστού μαντείου έδιναν στους θνητούς 
τούς χρησμούς ερμηνεύοντας τη θεία 
βούληση. 

▪ Λέγεται ότι οι χρησμοί δίνονταν από το 
θρόισμα των φύλλων του δέντρου και το 
πέταγμα των πουλιών που φώλιαζαν στο 
φύλλωμά του.

▪ Η ιερή βελανιδιά , ή αλλιώς λαλούσα 
βελανιδιά έδινε χρησμούς και θεωρούνταν 
ότι στις ρίζες της κατοικούσε η Γαία. 

Ιερό Δωδώνης

Μαριλένα Μπαμπασάκη
   Ειρήνη Χαρκουτσάκη



▪ Η έναρξη της οικοδομικής 
δραστηριότητας στη  Δωδώνη 
τοποθετείται στις αρχές του  4ου αιώνα 
π.Χ. Το ιερό απέκτησε την τελική μορφή 
του  τον 3ο αιώνα  π.Χ

▪  Καταστράφηκε το 219 π.Χ. από τους 
Αιτωλούς, αλλά οικοδομήθηκε εκ  νέου 
και λειτούργησε έως την καταστροφή 
του από τους Ρωμαίους, το 167  π.Χ

▪ Κατά τους Ρωμαϊκούς Χρόνους το ιερό 
της Δωδώνης και το θέατρο 
μετατράπηκε σε αρένα. Στα τέλη του 
4ου αιώνα μ.Χ  οικοδομήθηκαν στο χώρο 
του ιερού χριστιανικές βασιλικές και 
κόπηκε η ιερή βελανιδιά.

 

Μαριλένα Μπαμπασάκη
Ειρήνη Χαρκουτσάκη



Το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης



Πότε χτίστηκε το θέατρο  και 
ποια ήταν η χρήση του;

▪ Χτίστηκε τον 3ο αιώνα στα χρόνια της Βασιλείας του Πύρρου.
▪ Αρχικά η χρήση του ήταν να φιλοξενεί τους δραματικούς και μουσικούς 

αγώνες των Ναΐων.

▪ Στην ρωμαϊκή εποχή μετατράπηκε σε αρένα και φιλοξενούσε μονομαχίες 
και θηριομαχίες.

▪ Σήμερα λόγω φθοράς και ταλαιπωρίας του αρχαίου μνημείου γίνονται 
παραστάσεις με μειωμένο αριθμό θεατών για την εξασφάλιση της 
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δέσποινα Ρογδάκη



▪ Η χωρητικότητα του θεάτρου είναι 
15.000 με 17.000 θεατές.  

▪ Η φθορά που έχει υποστεί το θέατρο 
στην διάρκεια των χρόνων, έχει ως 
αποτέλεσμα να μπορεί να φιλοξενήσει   
σήμερα μέχρι  1.000 θεατές.   

Χωρητικότητα θεάτρου

Δέσποινα Ρογδάκη



Σημερινό ωράριο λειτουργίας του 
θεάτρου

▪ Το θέατρο λειτουργεί τη θερινή 
περίοδο από τις 08:30 έως και 
τις 17.00  και τη χειμερινή από 
τις 08:30 μέχρι και τις 19:00.

Δέσποινα Ρογδάκη



Τα βασικά μέρη του θεάτρου

▪ Τα βασικά αρχιτεκτονικά μέρη του θεάτρου είναι:

-Σκηνή

-Ορχήστρα 

-Κοίλον



▪ Για να βρεθεί κάποιος στο εσωτερικό του θεάτρου θα πρέπει να 
ακολουθήσει μια από τις  δύο παρόδους που βρίσκονται δεξιά και 
αριστερά της σκηνής , περνώντας κάτω από μια διπλή πύλη η 
οποία δεν σώζεται σήμερα.

▪ Στα αρχαία χρόνια από τις παρόδους έμπαινε στην  ορχήστρα  ο 
χορός  αλλά και οι θεατές που κάθονταν στο κοίλον.

Σπύρος Ρουσάκης

Πάροδοι



Ορχήστρα
▪ Όταν το θέατρο έγινε ρωμαϊκή αρένα η ορχήστρα καλύφθηκε με 

χώμα που σκέπασε το αγωγό και την θυμέλη. Από τότε η 
ορχήστρα ονομάστηκε «κονίστρα ή κόνις» που στα αρχαία 
ελληνικά σημαίνει σκόνη.

▪  Η ορχήστρα είναι κατασκευασμένη με ένα κέντρο που εκεί 
βρίσκονταν η θυμέλη και ο βωμός του Διονύσου.

▪  Η ορχήστρα έχει σχήμα ελλιπούς κύκλου περίπου 19 μέτρα .

▪  Στην περιφέρεια της υπάρχει οχετός αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων που οδηγούνται έξω από το θέατρο.

Γεωργί τ

Αθηνά  Σταματάκη



Σκηνή
▪ Όταν χτίστηκε το θέατρο, η σκηνή ήταν μια ορθογώνια αίθουσα που στα άκρα 

της είχαν διαμορφωθεί δυο τετράγωνα δωμάτια.
▪ Αυτά ήταν τα παρασκήνια, όπου προετοιμάζονταν οι υποκριτές. Αρχικά η 

σκηνή είχε ένα όροφο και αργότερα έγινε διώροφη.
▪ Τότε χτίστηκε και το προσκήνιο, δηλαδή μια στοά μπροστά από την σκηνή.
▪  Στην στέγη του προσκηνίου ,που ονομάζεται λογείο, εμφανίζοταν οι υποκριτές 

, όπου έβγαιναν από τις πόρτες του δεύτερου ορόφου.
▪  Επίσης στα κενά ανάμεσα στις πόρτες υπήρχαν ζωγραφικοί πίνακες, δηλαδή 

τα σκηνικά των αρχαίων παραστάσεων.

Ερρικα Λάμο



Κοίλον
▪ Το κοίλον χωριζόταν σε 3 τμήματα: 

        •Τα κάτω μέρος (19 σειρές εδωλίων) 

        •Το μεσαίο μέρος (15 σειρές εδωλίων ) 

        •Το επάνω μέρος (σε 21 σειρές εδωλίων)

▪  Ο χώρος των θεατών χωριζόταν σε 10 κλίμακες και 9 κερκίδες. Η 
κατώτερη σειρά εδωλίων ονομαζόταν προεδρία (προοριζόταν για 
επισήμους κι τιμώμενα πρόσωπα.

Ρέγκι Ντάγια



▪ Στα τέλη του 3ου αιώνα , το θέατρο εγκαταλείφθηκε και η φθορά που 
προκλήθηκε από τον χρόνο και την ανθρώπινη δραστηριότητα 
παραμόρφωσε όλη την κατασκευή, που οι άνθρωποι δεν το αναγνώριζαν 
και χρειάστηκε να ξαναχτιστεί.

▪ Έπειτα ,μετά το 1959 έγινε ανασκαφή του θεάτρου και διορθώθηκαν 
όλες οι καταστροφές στο κοίλον, την ορχήστρα και την σκηνή.

▪ Από το 1999 μέχρι και σήμερα γίνονται ακόμα εργασίες στερέωσης και 
για αυτό δεν λειτουργεί το θέατρο συστηματικά.

Ανασκαφές Θεάτρου

Δέσποινα Ρογδάκη



Άλλα μνημεία
στον αρχαιολογικό χώρο της 

Δωδώνης



▪ Το αρχαίο στάδιο της Δωδώνης βρίσκεται στο νοτιοδυτικό 
άκρο του ιερού, ακριβώς δίπλα στο θέατρο.

▪ Κατασκευάστηκε  το 219π.Χ. 
▪ Στο στάδιο γίνονταν κάθε 4 χρόνια τα Νάια (αθλητικοί αγώνες 

προς τιμή του Δία).. 

 Το αρχαίο στάδιο της  Δωδώνης

Γεωργία Τσιμπούκα



 Ακρόπολη Δωδώνης
▪ Αναπτύσσεται στην κορυφή του λόφου του Ιερού του Διός .Η κορυφή 

του λόφου έχει ύψος  23μ και περιβάλλεται από ένα τείχος του 4ου 
αιώνα .

▪ Το τείχος γενικότερα χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο των περιοίκων 
σε ώρα κινδύνου και ως μόνιμη κατοικία των αρχών.

▪ Κατά διαστήματα το τείχος ενισχύεται με ορθογώνιος πύργους ,
Ιδίως βόρειας και δυτικής πλευράς.

▪ Αντίστοιχα όμως υπήρχαν και τρεις πύργοι στην Νότια πλευρά, από 
τους οποίους  οι  δύο προστάτευαν τη ΝΔ μεγάλη πύλη που 
επικοινωνούσε άμεσα με το θέατρο και το ιερό και ο τρίτος τη μικρή 
πυλίδα στο μέσο του νότιου τείχους. 

Μύρος Κυριακάκης
Αλέξης Μπανασάκης



Ναός Αφροδίτης
▪  Βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Ιερού της Δωδώνης κοντά στο ναό 

της Θέμιδας.
▪  Με βάση ορισμένες κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα ευρήματα 

που προήλθαν από το εσωτερικό του χρονολογείται τον 3ο με 4ο αιώνα 
π.Χ. 

▪  Ο Ναός είναι μικρός και απλός και ανήκει στο δωρικό ρυθμό.

Ράνια Χαχλάκη



Ναός Διώνης
▪ Σημαντική θέση στο Ιερό Δωδώνης κατείχε η λατρεία της θεάς 

Διώνης, που σύμφωνα με την μυθολογία ήταν μητέρα της Αφροδίτης.

▪ Ο ναός είχε προσανατολισμό Α-Δ, σχεδόν τετράγωνη κάτοψη και σε 
διαστάσεις (9,80 x 9,40 μ).

▪  Διέθετε σηκό και πρόναο, με τέσσερις ιωνικούς κίονες από αμμόλιθο 
στην πρόσοψη, και η ανωδομή του ήταν κατασκευασμένη από ωμές 
πλίνθους.

▪  Στον ενδιάμεσο τοίχο, που χωρίζει το σηκό από τον πρόναο, 
διατηρείται το λίθινο κατώφλι της εισόδου, που έκλεινε με δίφυλλη 
θύρα, πλάτους 1,20 μ.

▪ Κάθε χρόνο οι Αθηναίοι κοσμούσαν το ναό, στέλνοντας θεωρία και 
πλούσια δώρα, σύμφωνα με χρησμό του μαντείου της Δωδώνης. 

Μαριάννα Μαθιουδάκη



▪ Με την ανοικοδόμηση του ιερού μετά το 219 π.Χ., κατασκευάσθηκε 
νέος ναός αφιερωμένος στη Διώνη, λίγο νοτιότερα.

▪ Ήταν ιωνικός  τετράστυλος, με πρόναο και σηκό, συνολικών 
διαστάσεων 9,60 x 6,35 μ.

▪  Οι κίονές του ήταν κατασκευασμένοι από  λίθο και εξωτερικά 
καλύπτονταν με λεπτό ασβεστοκονίαμα ή μαρμαροκονία, που έδινε 
στις επιφάνειες τη λευκότητα και τη λειότητα του μαρμάρου. 

▪ Οι αναβαθμοί στην πρόσοψη ήταν κατασκευασμένοι από ασβεστόλιθο 
καλής ποιότητας, όμοιο με τους κίονες των παρόδων του θεάτρου. 

▪ Στο βάθος του σηκού διατηρείται το βάθρο, όπου στεκόταν το άγαλμα 
της Διώνης.

Μαριάννα Μαθιουδάκη



Εύα Μιχελουδάκη 
Μαρία Μουλακάκη

Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ιωαννίνων

▪ Το Αρχαιολογικό μουσείο Ιωαννίνων κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1963 - 1966 
από τον αρχιτέκτονα Αρη Κωνσταντινίδη.

▪ Λειτούργησε για πρώτη φορά για το κοινό την 1η Αυγούστου 1970.

▪  Οι συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων αναπτύσσονται σε επτά 
αίθουσες, τον κεντρικό διάδρομο και τρία αίθρια. 

▪ Τα εκθέματα καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο, από την πρώτη εμφάνιση του 
ανθρώπου στην Ηπειρο, έως και τη δύση της αρχαιότητας κατά τους ύστερους 
ρωμαϊκούς χρόνους. 

▪ Αυτό περιλαμβάνει περίπου 3.000 αρχαιολογικά ευρήματα από όλη την Ηπειρο. 



▪ Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ευρήματα από το ιερό της Δωδώνης 
τα οποία εκτίθενται στην αίθουσα επτά. Οι παρακάτω εικόνες 
απεικονίζουν μερικά από αυτά:

Εύα Μιχελουδάκη 
Μαρία Μουλακάκη



Επιμέλεια συνολικής
 παρουσίασης:

 Χαρκουτσάκη Ειρήνη
Μπαμπασάκη Μαριλένα

Σας ευχαριστούμε για 
την προσοχή σας!!


