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Εικ. 1 Θέατρο Πλατιάνας. Γενική άποψη του ερειπίου από τον βορρά.  

Εισαγωγή 

Το αρχαίο θέατρο, το επωνομαζόμενο χάριν συντομίας «θέατρο της Πλατιάνας», 

βρίσκεται εντός των τειχών της αρχαίας Ακρόπολης στην κορυφή του όρους Λαπίθα 

(υψόμετρο 630 μ.). Η αρχαία ονομασία της πόλης στην οποία ανήκε θεωρείται το Αίπυ ή 

οι Τυπανέαι. Η αμεσότητα όμως της γειτνίασης με τον σύγχρονο οικισμό της Πλατιάνας 

αποτέλεσε τον λόγο για τον οποίο το θέατρο σήμερα αποκαλείται «αρχαίο θέατρο της 

Πλατιάνας». 

Η μελέτη συντάχθηκε με σύμβουλο μηχανικό την Μ. Μαγνήσαλη, η οποία εκπόνησε και 

τη μελέτη αποτύπωσης του συγκεκριμένου μνημείου.   

Η Ακρόπολη είναι χτισμένη στην ανατολική απόληξη του όρους Λαπίθα, στα νότια της 

ομώνυμης κοινότητας, του Δήμου Κρεστένων - Ανδρίτσαινας, της Περιφερειακής 

Ενότητας Ηλείας σε μια θέση που προσφέρει ανεμπόδιστη θέα προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Η δραματική μορφή της γεωμορφολογίας του όρους με τις έντονότατες 

κλίσεις του εδάφους οδήγησε στον σχηματισμό μιας Ακρόπολης ιδιαίτερα επιμήκους 

μορφής.  Το θέατρο καταλαμβάνει σε μεγάλη έκταση ένα από τα άνδηρα της 

Ακρόπολης.  
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Το θέατρο  εκτιμάται ότι κατασκευάστηκε σε δύο κύριες και διακριτές χρονολογικές 

φάσεις. Το σκηνικό οικοδόμημα φαίνεται να χρονολογείται στα μέσα του 3ου αι. π.Χ. 

Ενώ εκτεταμένες μετασκευές φαίνεται ότι συντελέστηκαν την εποχή της 

ρωμαιοκρατίας. Η ορχήστρα έχει διάμετρο 12,00μ. και το κοίλο 34,5 μ. 

 
 

Εικ. 2 Γενική άποψη του θεάτρου από τα δυτικά. Διακρίνεται το στενό πλάτος του ανδήρου και στο βάθος μέρος της 

ακροπόλεως.   

Στο θέατρο διακρίνεται η χαρακτηριστική διάρθρωση των ελληνιστικών θεάτρων: το 

κοίλο,  η ορχήστρα και το σκηνικό οικοδόμημα. Παρατηρούμε επίσης κάποιες 

μεταγενέστερες επεμβάσεις, τροποποιήσεις στο αρχικό του σχέδιο. Οι επεμβάσεις αυτές 

δεν περιορίζονται μόνο στην οργάνωση του σκηνικού οικοδομήματος αλλά και στον 

σχηματισμό του αναλημματικού τοίχου που περικλείει το κοίλο. Η γενική του 

αρχιτεκτονική έκφραση από ότι μπορούμε να κατανοησούμε από τα σωζόμενα στοιχεία 

αποπνέει ένα στιβαρό και λιτό χαρακτήρα. Το θέατρο αποτελεί αξιόλογο παράδειγμα 

ενός μικρού επαρχιακού πολίσματος το οποίο χαρακτηρίζεται από την εμφατική 

παρουσία ενός και μόνο υλικού δομής: του σκληρού ασβεστολιθικού τοπικού 

πετρώματος.  

Η αρχιτεκτονική του θεάτρου προσαρμόστηκε στις δυνατότητες που προσέφερε ο 

χώρος της Ακρόπολης. Το επίμηκες άνδηρο στο οποίο χωροθετείται δεν επέτρεπε 

μεγάλες διαστάσεις ή ευρύτερη ανάπτυξη του σχεδίου. Η μορφή τόσο των στοιχείων της 

κατασκευής όσο και του συνόλου του αρχιτεκτονήματος είναι στοιχειώδης. Δεν 

συναντούμε, σήμερα, καθόλου διακοσμητικά στοιχεία. Ακόμη και ένας θρόνος που 

διασώζεται στο χώρο φαίνεται να είναι αδρά λαξευμένος.  
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Σήμερα ορατές με μεγάλη σαφήνεια είναι όλη η έκταση του κοίλου και η σκηνή.  Σε 

μικρή σχετικά έκταση η ορχήστρα αποτελείται εν μέρει από διαμορφωμένο βράχο και εν 

μέρει με χώμα και λατύπη. Για το θέατρο μέχρι σήμερα ελάχιστα πράγματα είναι 

γνωστά, το οποίο αποτελεί ακόμα ένα ουσιαστικά άγνωστο μνημείο στην έρευνα.   

 

Εικ. 3 Γενική άποψη του θεάτρου σπό τα δυτικά πριν τις εργασίες καθαρισμού για τις ανάγκες της μελέτης.  

 

Εικ. 4 Γενική άποψη του θεάτρου μετά τις εργασίες καθαρισμού για τις ανάγκες της μελέτης.  
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Εικ. 5 Άποψη του σκηνικού οικοδομήματος πριν τις εργασίες καθαρισμού για τις ανάγκες της μελέτης. 

 

Εικ. 6 Άποψη του σκηνικού οικοδομήματος μετά τις εργασίες καθαρισμού για τις ανάγκες της μελέτης. 
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Εικ. 7 Γενική άποψη του σκηνικού οικοδομήματος πριν τις εργασίες καθαρισμού για τις ανάγκες της μελέτης.  

 

Εικ. 8 Γενική άποψη του σκηνικού οικοδομήματος κατά τις εργασίες καθαρισμού για τις ανάγκες της μελέτης.  
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Περιγραφή 

Το κοίλο είναι ημικυκλικό με έντονα άνισα μήκη αναλημματικών τοίχων παρόδων. Από 

τις γενικές διαστάσεις του κοίλου προκύπτει ότι το θέατρο διέθετε από10 έως 12 σειρές 

καθισμάτων με μέγιστη χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη των 850 ατόμων.   

Τα καθίσματα του κοίλου αποτελούνταν από κτιστές λιθοδομές αντιστήριξης που 

σταδιακά και προς τα επάνω διαμόρφωναν τα καμπύλα όρια επάληλλων στρωμάτων 

επιχώσεων. Πλακόστρωτο και καθίσματα δεν διαχωρίζονταν με ιδιαίτερες 

διαμορφώσεις.  

 

Εικ. 9 Σχέδιο κατασκευής του κοίλου.  

Σήμερα διασώζονται κατά τόπους και ελαφρά μετακινημένες οι πλάκες των καθισμάτων 

κυρίως στις πρώτες έξι σειρές. Σχετικά καλύτερα διασώθηκε η δομή του κοίλου στη 

δυτική κερκίδα. Εκεί ο αναλημματικός τοίχος που ήταν κτισμένος με ογκώδεις λίθους 

διατηρήθηκε σε μεγαλύτερο ύψος και συγκράτησε τη συνοχή της κατασκευής σε 

σχετικά μεγάλη έκταση.    

Γα την διαδικασία της επιχώσεως φαίνεται ότι κατασκευάστηκαν κυκλικοί τομείς που 

ορίζονταν εξωτερικά από τον περιμετρικό αναλημματικό τοίχο και από άλλες δομές που 

επιμέριζαν την έκταση του για οργανωμένη και ελεγχόμενη λιθοπλήρωση έως το 

επιθυμητό ύψος για την τοποθέτηση των πλακών και των καθισμάτων. Μια τέτοια δομή 

αποκαλύφθηκε κατά το πρόσφατο έργο καθαρισμών του θεάτρου. Τα καθίσματα 

αποτελούνται είτε από δύο στρώσεις λίθων είτε σποραδικά από έναν ογκώδη λίθο.  
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Εικ. 10 Άποψη της λεπτομέρειας κατασκευής των κτιστών καθισμάτων του θεάτρου.  

 

Εικ. 11 Επιμερισμός του κοίλου με δομές  για τις επιχώσεις.  
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Εικ. 12 Γενική άποψη του σκηνικού οικοδομήματος κατά τις εργασίες καθαρισμού για τις ανάγκες της μελέτης. Διακρίνεται 

αριστερά το θεμέλιο του προσκηνίου. Στο βάθος δεξιά η είσοδος της κλίμακας προς τον όροφο.  

Το σκηνικό οικοδόμημα διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση διατήρησης. Στο 

επίπεδο της ορχήστρας το σκηνικό οικοδόμημα αποτελούνταν από έναν αναλημματικό 

τοίχο που ορίζε τον θεατρικό χώρο βόρεια και την κατασκευή του προσκηνίου. Ο τοίχος 

διατηρείται σχεδόν στο πλήρες αρχικό του ύψος που ορίζεται με μεγάλη ακρίβεια αφού 

διασώθηκε πλήρως η κλίμακα ανόδου που διανοίχτηκε εγκάρσια στον αναλημματικό 

τοίχο. Από τον δεύτερο όροφο διασώθηκαν διάσπαρτες οι δύο ογκώδεις κονσόλες 

στήριξης του ανωφλίου του κεντρικού θυρώνα. Η διαμόρφωση του σκηνικού 

οικοδομήματος ακολουθεί τα ελληνιστικά πρότυπα και η ποιότητα της κατασκευής 

έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πρόχειρη εικόνα του περιμετρικού αναλημματικού 

τοίχου του κοίλου.  
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Εικ. 13 Γενική άποψη του σκηνικού οικοδομήματος κατά τις εργασίες καθαρισμού για τις ανάγκες της μελέτης. Διακρίνεται 

δεξιά το ερείπιο του ρωμαϊκού pulpitum. Η διάλυση του προσκηνίου τροφοδότησε αυτή την μετασκευή με μικρές μετακινήσεις 

λίθων (βλ. βέλος). 

Σε απόσταση από τον αναλημματικό τοίχο του θεάτρου διασώζεται ερειπιώνας 

διάλυσης ενός τοίχου ρωμαϊκής κατασκευής που μετέτρεψε το σκηνικό οικοδόμημα σε 

pulpitum. Οι λίθοι προέρχονται κυρίως από τη διάλυση του τοίχου του προγενέστερου 

προσκηνίου του οποίου το ερείπιο (στάθμης θεμελίωσης) αποκαλύφθηκε με τις 

εργασίες καθαρισμού για την αποτύπωση του θεάτρου.  
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Για τις σχετικές εργασίες καθαρισμού και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτές 

ακολουθεί έκθεση πεπραγμένων της Μαρίας Μαγνήσαλη :  

Περιγραφή ερευνητικών εργασιών στο αρχαίο θέατρο της «Πλατιάνας».  

1.9.2014 

Το πρόσφατο ανασκαφικό έργο οργανώθηκε από τον Απρίλιο του 2014 και εκτελέστηκε 

επί τόπου με προσωπικό τριών ατόμων και την παρουσία αρχαιολόγου. Οι εργασίες που 

δρομολογήθηκαν στόχο είχαν την αποσαφήνιση των οικοδομικών καταλοίπων του 

θεάτρου. Προηγήθηκαν εργασίες απομάκρυνσης της βλάστησης που κάλυπτε το χώρο 

και περιελάμβανε χαμηλά φυτά και ξυλώδεις θάμνους. Επισημάνθηκαν από την 

αρχιτέκτονα Μ. Μαγνήσαλη στο αρχιτεκτονικό σχέδιο της κατόψης του χώρου, που ήδη 

είχε εκπονήσει, περιοχές στο κοίλο, την ορχήστρα και το σκηνικό οικοδόμημα που είχαν 

ενδιαφέρον περαιτέρω έρευνας και που τελικά απέδωσαν πολύ γόνιμα αποτελέματα για 

την μορφή του θεάτρου.  

Στο κοίλο, οι καθαρισμοί ξεκαθάρισαν τη μορφή και τον τρόπο κατασκευής του 

θεάτρου, αποσαφηνίστηκαν οι γραμμές συνέχειας των σειρών των εδωλίων με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στην γραμμή του ορίου της ορχήστρας.  Στην ορχήστρα απομακρύνθηκαν 

επιχώσεις και διαπιστώθηκε από την στρωματογραφία η αρχική επίχωση που εξομάλυνε 

τα κενά μεταξύ των εξαρμάτων του βράχου. Στοιχεία του συστήματος συλλογής και 

παροχέτευσης των ομβρίων δεν εντοπίστηκαν.  

Στην περιοχή του σκηνικού οικοδομήματος δέσποζε ο ερειπιώνας  τοίχου της ύστερης 

αρχαιότητας. Το σύνολο της κατασκευής και του ερειπίου αποτυπώθηκε λεπτομερώς 

πριν τις όποιες εργασίες. Κάποιοι λίθοι από τον ερειπιώνα μεταφέρθηκαν σε νέες θέσεις 

στο χώρο για να αποτυπωθούν λεπτομερώς. Στην περιοχή αυτή, πραγματοποιήθηκαν 

εργασίες μετακίνησης ογκωδών λίθων, επισκόπησης του εδάφους και διερευνητικών 

τομών, που υποδείχτηκαν όπου ήταν απαραίτητο.  Μικρής έκτασης τομές, σε 

συγκεκριμένες θέσεις, θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνουν για την ανεύρεση καταλοίπων από 

το αρχικό σκηνικό οικοδόμημα. Ύστερα από απομάκρυνση επιχώσεων σε μια ζώνη 

παράλληλη με τον τοίχο του σκηνικού οικοδομήματος αποκαλύφθηκε η κρηπίδα της 

κατασκευής, που έφερε το προσκήνιο. Οι εργασίες συνεχίστηκαν στην θέση του 

περάσματος στον αναλημματικό τοίχο του σκηνικού οικοδομήματος, στον άξονα 

συμμετρίας του θεάτρου και αποκαλύφθηκε ότι εκεί υπήρχε κλιμακοστάσιο για τον 

όροφο του οικοδομήματος. Πράγματι, αποκαλύφθηκε πλήρως η κλίμακα, που οδηγούσε 

στον όροφο. Συμπηρωματικές εργασίες έλαβαν χώρα και σε άλλες θέσεις στο μνημείο. 

Έτσι, καθαρίστηκαν και αποσαφηνίστηκαν οι γραμμές των αναλημματικών τοίχων των 

παρόδων έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η σχέση του μνημείου με το τείχος της 

πόλεως.Τέλος, ενημερώθηκαν τα σχέδια της αποτύπωσης σύμφωνα με τα νέα 

ευρήματα.  

Μ. Μαγνήσαλη , Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. 
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Παθολογία 

 

Η κατάσταση διατήρησης του μνημείου είναι κακή. Η γενική εντύπωση πλήρους 

διατάραξης των στοιχείων του μνημείου είναι αποτέλεσμα συνδυασμού δύο κύριων 

παραγόντων που έδρασαν καταστροφικά στο μνημείο:  της φυσικής φθοράς όσο και της 

ανθρωπογενούς δράσης.  

 

Εικ. 14 Άποψη της λεπτομέρειας της κατασκευής. Η δομή επιτρέπει επέμβαση με χαμηλό κόστος εργασίας.   

Είναι δεδομένο ότι η θεμελίωση των καθισμάτων πάνω σε επιχώσεις και βράχο 

προκάλεσε μετά από την απόπλυση του υλικού επιχώσεως μια ανισότροπη 

συμπεριφορά με αποτέλεσμα τις τοπικές καταβυθίσεις και φαινόμενα μκροολισθήσεων  

προς την κατωφέρεια του κοίλου.  

Η σεισμική δράση δεν μπορεί να αγνοηθεί αλλά δύσκολο να ανιχνευθεί στο 

συγκεκριμένο ερείπιο επειδή εξέχει ελάχιστα του εδάφους. Η σεισμική δράση 

βεβαιώνεται  σε άλλες γειτονικές κατασκευές της Ακροπόλεως που διασώζονται σε 

μεγάλο ύψος όπως για παράδειγμα στο γειτονικό προς το βορρά ελληνιστικό πύργο. 
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Τα σημάδια της διάβρωσης του εδάφους είναι ορατά σε όλη την περιφέρεια του 

θεάτρου αλλά ακόμη εντονότερα στις άκρες του κοίλου προς τις παρόδους. Το υλικό, 

τοπικός σκληρός ασβεστόλιθος, που διακρίνεται από  τις πυκνές ασυνέχειες δομής και 

με τους πολλούς εγκλεισμούς με τα χρόνια απολεπίζεται και διαρρέει, φαινόμενο το 

οποίο είναι καλά μελετημένο και  παρουσίαζεται και σε άλλα πασίγνωστα μνημεία της 

ευρύτερης περιοχής (Φιγάλεια).  Έτσι σε όλη την έκταση του μνημείου παρατηρείται η 

σταδιακή αποσάθρωση των επιφανειών των λίθων. Όπως συνήθως συμβαίνει έτσι και 

εδώ η ανθρώπινη δράση αποτελεί τον μεγαλύτερο σε σημασία παράγοντα υποβάθμισης 

της εικόνας του μνημείου. Το μνημείο λεηλατήθηκε συστηματικά αφού φαίνεται ότι 

αποτελούσε για αιώνες έναν προσφιλή τόπος εύκολου προσπορισμού λίθων ποικίλων 

διαστάσεων. Η εικόνα όμως της γενικότερης ακανονιστίας της μορφής  των λιθοδομών 

του περιμετρικού αναλημματικού τοίχου και τμήματος του κοίλου οφείλεται όχι στις 

μεταγενέστερες περιπέτειες του μνημείου αλλά πρωτίστως σε μία αιτία που ανάγεται 

ήδη από τα αρχαία χρόνια. Η γραφική θα λέγαμε ακανονιστία που παρουσιάζουν τα 

συγκεκριμένα τμήματα του μνημείου οφείλονται πρωτίστως στην χρήση λίθων από 

άλλα προυπάρχοντα του θεάτρου κτήρια ή στην ανατοποθέτηση των λίθων του αρχικού 

θεάτρου. Φαίνεται ότι το κοίλο αναδιαμορφώθηκε ριζικά ή επεκτάθηκε βιαστικά τα 

ρωμαϊκά χρόνια σε ένα οικοδομικό προγραμμα χωρίς ιδιαίτερες αισθητικές αξιώσεις. 

 

Εικ. 15 Άποψη της λεπτομέρειας της κατασκευής του περιμετρικού αναλημματικού τοίχου. Είναι φανερή η επανάχρηση λίθων 

από προγενέστερο τοίχο πολυγωνικού συστήματος ή η δραστική αναδιάταξη του λίθινου υλικού.   
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Εικ. 16 Άποψη της λεπτομέρειας της κατασκευής του περιμετρικού αναλημματικού τοίχου. Είναι φανερή η ασυνέχεια των 

καλολαξευμένων αρμών ώσεως λόγω της αναδιάταξης των λίθων.  

Εκτός των άλλων η  χαοτική εικόνα του κοίλου οφείλεται κυρίως στην έκθεση του  

υλικού πληρώσεως των υποδομών του καθισμάτων από την ερείπωση του και την 

κατεδάφιση των ανώτερων σειρών των καθισμάτων. Σε όλη του σχεδόν την έκταση το 

θέατρο καλύπτεται από λατύπη και θραύσματα λίθων. Η λατύπη αποτελεί προϊόν της  

κατεργασίας των λίθων του  θεάτρου, η οποία γινόταν επιτόπου στον χώρο της 

τοποθέτησης των λίθων κατά την κατασκευή του θεάτρου, όσο και στον 

κατακερματισμό τους με σκοπό την ευκολότερη απομάκρυνση τους κατά την διάλυση 

του θεάτρου. Η λατύπη αυτή αποτελεί εν μέρει και προϊόν της σταδιακής αποσάθρωσης 

τους. 
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Εικ. 17 Άποψη της ανατολικής γωνίας του σκηνικού οικοδομήματος. Είναι φανερή η αρχική θέση του γωνιόλιθου που πρέπει να 

αναταχθεί.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης 

κατάστασης του μνημείου είναι αρχικά η κακή διατήρηση και στη συνέχεια το 

φαινόμενο της επιβίωσης σπάνιων στοιχείων της ιστορίας της αρχαίας αρχιτεκτονικής 

των χώρων θέασης. Όλες οι δράσεις που προτείνονται είναι εναρμονισμένες με τις 

επικρατούσες αρχές σύγχρονης διαχείρισης και αναστήλωσης των μνημείων. 

Άλλος παράγοντας που επηρεάζει τις στρατηγικές επιλογές για τις σχετικές δράσεις 

είναι η διαπίστωση της σταδιακής φθοράς των αρχαίων λίθων λόγω των διαβρωτικών 

παραγόντων που σχετίζονται με τη μικροδομή και τη σύσταση του πετρώματος.  Ο 

παράγοντας αυτός καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάληψης δράσης και αναίρεσης σε 

μεγάλο ποσοστό των παραγόντων φθοράς του μνημείου με καλύψεις των αρχαίων 

επιφανειών με λίθους ή επιχώσεις.  

Βασικό χαρακτηριστικό της πρότασης είναι η χρήση μόνο αρχαίων λίθων που 

προέρχονται από τους λιθοσωρούς ή από την πρόσφατη ανασκαφική έρευνα ή 

βρίσκονται διάσπαρτοι. Η πρόταση αυτή έχει δύο θετικά προτερήματα ένα αισθητικό 

και ένα καθαρά πρακτικό. Η επέμβαση μόνο με αρχαίους λίθους  αισθητικά θα έρθει σε 

πλήρη συμφωνία με την υφιστάμενη κατάσταση του ερειπίου και θα μειώσει το κόστος 

της. Εργοταξιακά η επέμβαση θα γίνει πιο επιτελεστική αφού η θέση είναι απόκρυμνη 

και η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νέων υλικών προβληματική.  
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Το αναστηλωτικό πρόγραμμα δεν είναι τολμηρό. Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι 

ήπιες και βασικό σκοπό έχουν την άρση της υλικής υποβάθμισης του θεάτρου, η οποία, 

επιπροσθέτως, προκαλεί σύγχυση και προβλήματα στη κατανόηση του. 

Η ανακούφιση του μνημείου από τους λιθοσωρούς αρχαίων λίθων και η οργάνωση του 

υλικού στην αναστήλωση με διάφορους τρόπους θα προσφέρει μια σαφή εικόνα στο 

μνημείο και συγχρόνως θα αποσυμφορήσει τον, ετσι κι αλλιώς, περιορισμένο χώρο του 

ανδήρου. Αρκετοί αρχαίοι λίθοι ενσωματώνονται σε ομόλογες θέσεις πιστοποιώντας την 

ορθότητα της επέμβασης.  

Η άρση της γραφικής εικόνας του ερειπίου δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να είναι 

ολοκληρωτική. Η αρχική γεωμετρία μόνο εν μέρει είναι εφικτό να παρουσιαστεί μετά το 

πέρας των εργασιών αποκατάστασης στο μνημείο.  

Η μερική αποκατάσταση των κλιμάκων προτείνεται για χρηστικούς και αισθητικούς 

λόγους. Καταρχήν οι κλίμακες θα διευκολύνουν την κίνηση των επισκεπτών στο χώρο 

και ταυτόχρονα αποτελούν σπουδαία στοιχεία της αρχικής γεωμετρίας του μνημείου. 

Στο κοίλο προτείνονται τμηματικές επιχώσεις κυρίως στα άνω πέρατα του κοίλου που 

επουλώνουν τις τομές που καταστρέφουν τη συνέχεια του χώρου. Έτσι, με αυτό τον 

ήπιο τρόπο επέμβασης θα δηλωθούν τα βασικά γεωμετρικά σχήματα. Το τελικό 

αποτέλεσμα όλων των επιμέρους προτάσεων είναι το μικρό αυτό θέατρο να 

αναστηλωθεί με ουσιαστικές  όσο το δυνατόν επεμβάσεις σε μια ισορροπία με το 

ευρύτερο μνημειακό σύνολο της Ακροπόλεως.  

Στο σκηνικό οικοδόμημα προτείνεται να αναστηλωθούν μερικώς λίθοι που έχουν 

καταγραφεί στη θέση πτώσης τους στον αναλημματικό τοίχο της  ισόγειας στάθμης, 

εκατέρωθεν της κλίμακας ανόδου. Στο προσκήνιο θα αναταχθεί το θεμέλιο του 

στυλοβάτη και θα τοποθετηθούν πάνω σε αυτό όσοι λίθοι προκύψουν από τη οριστική 

μετακίνηση των λίθων του ερειπιώνα της ρωμαϊκής σκηνής. Η εργασία προτείνεται να 

γίνει από συνεργείο συντηρητών γιατί παρατηρήθηκε ότι η μετακίνηση τους απαιτεί 

λεπτούς χειρισμούς και ειδικά ανυψωτικά μηχανήματα. Η εργασία αυτή όταν δεν γίνεται 

από εξειδικευμένο προσωπικό επιφέρει μεγάλες βλάβες στη δομή των λίθων όπως 

κυρίως οριστικές αποκολλήσεις σαθρών τμημάτων.  

Η νέα μορφή του μνημείου μετά την αναστήλωση δεν θα προκαλέσει ρήξη με την 

υφιστάμενη εικόνα του ερειπίου.  
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Περιγραφή εργασιών  

1. Αποκατάσταση καθισμάτων με διάσπαρτους αρχαίους πλακοειδείς λίθους 

2. Μερική αποκατάσταση κλιμάκων 

3. Ανατοποθέτηση αρχαίου λιθογεμίσματος και χώματος  

4. Απομάκρυνση διάσπαρτων λίθων - Μερική αποκατάσταση σειρών καθισμάτων 

με αρχαίους διάσπαρτους λίθους 

5. Ανάταξη μετακινημένων αρχαίων λίθων   

6. Έκθεση συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών μελών 

7. Συντήρηση λίθων  

8. Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων 
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Περιγραφή εργασιών  

1. Αποκατάσταση καθισμάτων με διάσπαρτους αρχαίους πλακοειδείς λίθους 

Από την μελέτη τεκμηρίωσης διαπιστώνεται οτι στην έκταση τουλάχιστον των 6 

πρώτων σειρών καθισμάτων διατηρούνται σχεδόν όλες οι υποδομές. Ανάμεσα στους 

λιθοσωρούς που καλύπτουν το κοίλο ταυτίστηκαν αρκετοί πλακοειδείς λίθοι των 

καθισμάτων. Λίγοι από τους ογκώδεις λίθους που αποτελούσαν αυτοτελή καθίσματα 

σώζονται στην δυτική κερκίδα. Στη ζώνη αυτή προτείνεται όπου είναι δυνατόν να 

επανέλθουν οι πλάκες έδρασης σε ομόλογες θέσεις. Οι περιοχές αυτές που 

επισημαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο αποτελούν τη μέγιστη δυνατότητα εκτέλεσης 

αυτής της εργασίας. Εάν το αρχαίο υλικό δεν επαρκέσει για την κάλυψη αυτών των 

υποδομών αυτές θα μείνουν ως έχουν.  

 

Εικ. 18 Άποψη της κατάστασης των κτιστών υποδομών της πλακόστρωσης καθισμάτων και διαδρόμου. Το υλικό διαρρεέει 

συνεχώς. Αναγκαία είναι η αποκατάσταση όπου είναι δυνατόν της πλακόστρωσης με διάσπαρτους πλακοειδείς λίθους του 

θεάτρου.  
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2. Μερική αποκατάσταση κλιμάκων 

Η μερική αποκατάσταση των κλιμάκων θα εξυπηρετήσει την κίνηση των επισκεπτών 

στο χώρο και θα αναδείξει ως ένα σημείο την αρχική οργάνωση του θεατρικού χώρου. 

Όπου οι κλίμκακες δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθούν, κυρίως στη ζώνη που δεν 

αναπτύσσονται καθίσματα θα οριοθετηθούν απλά στην άνω επιφάνεια των επιχώσεων 

με γραμμική διάταξη χαμηλού τοίχου. Ο τρόπος αυτός θα επισημαίνει την χάραξη της 

κλίμακας και θα αναπαράγει την κατασκευή των κυκλικών τομέων των επιχώσεων της 

αρχικής κατασκευής.  

 

 

Εικ. 19 Άποψη από κλίμακα του κοίλου. Η κατασκευή είναι και εδώ υποτυπώδης.   
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Εικ. 20 Άποψη της κατάστασης των κτιστών υποδομών της πλακόστρωσης καθισμάτων και διαδρόμου. Το υλικό διαρρεέει 

συνεχώς και οι πεσμένοι λίθοι εντείνουν την εικόνα διάλυσης.    

3. Ανατοποθέτηση αρχαίου λιθογεμίσματος και χώματος  

Μεγάλες ποσότητες λιθογεμίσματος έχουν απομακρυνθεί από το μνημείο για τις 

ανάγκες του πρόσφατου καθαρισμού. Διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο τμήμα του θεάτρου 

ήταν θαμμένο κάτω από τις επιχώσεις του άνω τμήματος του κοίλου των περιοχών 

δηλαδή εκεί που οι λίθοι των εδωλίων είχαν λεηλατηθεί. Η επίχωση αυτή μέσω της 

δράσης του νερού σταδιακά μεταφέρθηκε προς τα κατώτερα τμήματα των σειρών των 

καθισμάτων. Η συνολική επαναφορά του συνόλου των επιχώσεων στα ανώτερα 

τμήματα θα ορίσει με μεγάλη σαφήνεια τα κατώτερα τμήματα. Επίσης, κάποιες 

ποσότητες επιχώσεων του θεάτρου που απορρίφθηκαν στη νότια πλαγιά και 

αλλοιώνουν την θέαση της ακροπόλεως από το νότο πρέπει να ανασυρθούν και να 

επιστρέψουν στο μνημείο. Υπολογίζεται ότι για την υλοποίηση της εργασίας είναι 

απαραίτητα όχι περισσότερα από 100μ3 υλικού επιχώσεων.  
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4. Απομάκρυνση διάσπαρτων λίθων - Μερική αποκατάσταση σειρών καθισμάτων 

με αρχαίους διάσπαρτους λίθους 

Στο γενικότερο πλαίσιο τακτοποίησης του μνημείου πρέπει οι διάσπαρτοι λίθοι να 

μεταφερθούν και να αναστηλωθούν στις μνημειακές ενότητες που ανήκαν έστω και σε 

ομόλογες θέσεις. Για την στερέωση των επιχώσεων και την τακτοποίηση του λίθινου 

υλικού  απαραίτητη είναι η πρόνοια μερικής αποκατάστασης δύο σειρών καθισμάτων. 

Οι σειρές αυτές θα ακολουθήσουν με ακρίβεια τον αρχαίο τρόπο δομής και θα 

κατασκευαστούν με διάσπαρτους λίθους αφού πρώτα διαχωριστούν σε πλάκες (με 

ενδεικτικές διαστάσεις 5-12 Χ 30 Χ 40 εκ.) και μικρούς λίθους δομής (20-30Χ10Χ20 εκ.)  

και μικρότερους λιθογεμίσματος (5Χ5Χ5 εκ.).  

5. Ανάταξη μετακινημένων αρχαίων λίθων   

Από την έρευνα διαπιστώθηκε η αρχική θέση διάφορων λίθων του θεάτρου. Στο τοίχο 

του σκηνικού οικοδομήματος λίθος μεγάλων διαστάσεων μπορεί με σιγουριά να 

ανατοποθετηθεί στην αρχική του θέση στην ανατολική γωνία. Διάφοροι άλλοι λίθοι του 

περιμετρικού αναλημματικού τοίχου στο δυτικό τμήμα εύκολα διαπιστώνεται ότι έχουν 

ολισθήσει προς το κοίλο ή έχουν πέσει σε διάφορες θέσεις πτώσεις. Οι θέσεις των λίθων 

έχουν επισημνθεί στο γενικό σχέδιο κάτοψης της πρότασης. Τα βάρη των λίθων που θα 

αναταχθούν δεν θα ξεπεράσουν τον 1,5τ.  

6. Έκθεση συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών μελών 

Στο πλαίσιο της μετακίνησης των λίθων και της γενικότερης τακτοποίησης του χώρου 

εντάσσεται η εκθεσιακή τοποθέτηση δύο ογκωδών αρχιτεκτονικών μελών που με μια 

σπάνια εύνοια της τύχης διασώθηκαν στο χώρο. Αποτελούν τις κονσόλες του κεντρικού 

θυρώματος του ορόφου του σκηνικού οικοδομήματος. Τα στοιχεία αυτά προτείνεται να 

τοποθετηθούν όχι στο αρχικό τους ύψος που υπολογίζεται περίπου στα 4 με 4,5 μ. 

ψηλότερα από την ανώτερη σωζόμενη στάθμη του σκηνικού οικοδομήματος αλλά σε 

ομόλογες θέσεις και εδρασμένα πάνω σε δύο βάθρα για την καλύτερη τους θέαση. Το 

σύνολο αυτό θα συνδιαλέγεται με το υπάρχον ερείπιο και θα εξασφαλίσει από τη 

περαιτέρω φθορά τα σπάνια αυτά αρχιτεκτονικά μέλη.   
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Εικ. 21 Άποψη του σπάνιου αρχιτεκτονικού μέλους της κονσόλας.     

 

Εικ. 22 Άποψη του σπάνιου αρχιτεκτονικού μέλους της κονσόλας.  Επιβάλλεται η συντήρηση του για να διασφαλιστεί η 

ακεραιότητα του.  
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7. Συντήρηση λίθων  

Η συντήρηση λίθων πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τους λίθους που αποτελούν τα 

διακεκριμμένα αρχιτεκτονικά μέλη του προσκηνίου και των κονσολών. Δεν έχει νόημα η 

επέκταση ενός μεγάλου πολυδάπανου προγράμματος συντήρησης των λίθων του κοίλου 

ή των αναλημματικών τοίχων.  

8. Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων 

Στο πλαίσιο του έργου,  με σκοπό την υποβοήθηση της επίσκεψης του κοινού στον 

αρχαιολογικό χώρο και την ανάδειξη του αρχαιογνωστικού περιεχομένου του θεάτρου 

κρίνεται απολύτως απαραίτητη η κατασκευή  δύο πληροφοριακών πινακίδων.  Η 

κατασκευή και τοποθέτηση θα περιλαμβάνει τυπωμένη πινακίδα, επίπεδο υπόβαθρο 

στερέωσης και την απαιτούμενη κατακόρυφη στήριξη. Ενδεικτικών διαστάσεων 

600Χ500 mm, με πάχος πινακίδων 15mm. Λόγω της πιθανότατης ελάχιστης συντήρησης 

μετά το έργο προτείνεται να μην επιλεγεί υλικό εκτύπωσης (π.χ. βινύλιο) που απαιτεί 

αντικατάσταση μετά την παρέλευση λίγων ετών.  

Οι προτεινόμενες θεματικές ενότητες προτείνεται να είναι δύο . Μία γενική πινακίδα για 

την αρχιτεκτονική του θεάτρου και μια πιο ειδική για το σκηνικό οικοδόμημα.  
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