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Το θέατρο που κλείνει το μάτι στη 

Μεσόγειο

Όνομα: 

Θέατρο Κουρίου

Γέννηση: 

2ος αι. π.Χ.

Τόπος:

Στον φυσικό λόφο της 
ακρόπολης του αρχαίου 
Κουρίου, 19 χλμ. δυτικά 

της Λεμεσού, στον δρόμο προς 
την Πάφο



 Αρχικά, είχε κυκλική ορχήστρα 
και υπερυψωμένο προσκήνιο.

 Το κοίλον χωριζόταν στα δύο με 
ένα διάζωμα.

 Το πάνω μέρος το κοίλου 
κατέληγε σε μια περιμετρική 
στοά από την οποία ξεκινούσαν 
πέντε εσωτερικοί διάδρομοι με 
σκάλες που οδηγούσαν τους 
θεατές στο διάζωμα κι από εκεί 
στις θέσεις τους.



Από τη σκηνή, δυστυχώς, δε 

σώθηκαν παρά μόνο τα θεμέλια.

 Μετά τους καταστρεπτικούς 

σεισμούς που έπληξαν την 

Κύπρο το 15 μ.Χ. το θέατρο 

ανακατασκευάσθηκε. Η 

σκηνή ενώθηκε με το κοίλο 

και η ορχήστρα έγινε 

ημικυκλική. Επιβλητική η 

σκηνή, καθώς η πρόσοψή 

της ντύθηκε με μάρμαρο.



3.500 θεατές παρακολουθούσαν τα 

θεάματα. 

 Νέες τροποποιήσεις έγιναν στις 
αρχές του 3ου αι. μ.Χ. για να 
μετατραπεί το θέατρο σε αρένα 
για αγώνες με άγρια ζώα, όπως 
όριζαν οι συνήθειες της εποχής. 
Αφαιρέθηκαν οι τρεις πρώτες 
σειρές εδωλίων από το κοίλο και 
στη θέση τους χτίσθηκε ένας 
χαμηλός τοίχος για την 
προστασία των θεατών. Κάτω 
από το κοίλο βρέθηκαν θάλαμοι, 
που σύμφωνα με τους ερευνητές, 
ήταν βοηθητικοί χώροι για τις 
ανάγκες των θηριομαχιών.



Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1933 από 
αρχαιολόγους του Πανεπιστημίου της 

Πενσυλβάνια.

 Το θέατρο εγκαταλείφθηκε 
οριστικά τον 4ο αι. μ.Χ., 
πιθανόν μετά από έναν 
καταστροφικό σεισμό. 
Σήμερα έχει αναστηλωθεί 
και μεγάλο μέρος του κοίλου 
έχει συμπληρωθεί με 
σύγχρονα δομικά υλικά. 
Χρησιμοποιείται, μάλιστα, 
για θεατρικές παραστάσεις 
και άλλες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. 





Είναι το μόνο αρχαίο στάδιο σε 
ολόκληρη την Κύπρο.

Όνομα: 

Στάδιο Κουρίου

Γέννηση: 

2ος αι. π.Χ.

Τόπος:

20 χλμ. δυτικά της Λεμεσού, 

στον δρόμο προς την Πάφο



Το πολύ σημαντικό ιερό του Απόλλωνα 
Υλάτη ήταν  πανομοιότυπο με το ιερό 
του Απόλλωνα στην Επίδαυρο

 Βάσει των ευρημάτων της 
κεραμοπλαστικής και των 
πήλινων αναθημάτων που 
προσφέρονταν στο Ιερό του 
Απόλλωνα Υλάτη, το οποίο 
βρίσκεται 1,5 χλμ. δυτικά 
του Σταδίου, θεωρείται πολύ 
πιθανό ότι στη γύρω περιοχή 
πραγματοποιούνταν 
αρματοδρομίες και 
ιπποδρομίες για τη λατρεία 
του θεού ήδη από τα αρχαϊκά 
χρόνια, ίσως και από τον 8ο

αι. π.Χ.



Αγώνες πεντάθλου: δρόμος, άλμα εις 

ύψος, άλμα εις μήκος, πάλη, 

δισκοβολία

 Μετά την κατασκευή 

του και κατά τη 

διάρκεια της χρήσης 

του, στο αρχαίο 

Στάδιο ασκούνταν 

αθλήματα που 

σχετίζονταν με το 

ελληνικό πένταθλο.



Στη νότια πλευρά του σώζεται τμήμα του υδραγωγείου που μετέφερε το νερό από 

τις πηγές της Ζανατζιάς στο αρχαίο βασίλειο του Κουρίου.

 Το Στάδιο έχει πεταλόσχημη
κάτοψη και τρεις εισόδους, 
μία σε κάθε μία πλευρά. Είχε 
επτά σειρές λίθινων λαξευτών 
καθισμάτων, πάνω από το 
επίπεδο του στίβου, με 
χωρητικότητα 6.000 θεατών. 
Οι εξωτερικές διαστάσεις του 
είναι 229 μ. μήκος και 24 μ. 
πλάτος. Τα σημεία εκκίνησης 
των αθλητών σώζονται μέχρι 
σήμερα στο δάπεδο του 
στίβου.



 Τα τελευταία χρόνια, στο 
Στάδιο του Κουρίου 
διεξάγονται κάθε χρόνο, κατά 
τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων 
και Αρχαιολογικών Χώρων (18 
Απριλίου), τα αθλήματα της 
τοξοβολίας, της ξιφασκίας και 
του στίβου. Το κοινό μπορεί να 
συμμετάσχει στις διάφορες 
δραστηριότητες που 
διεξάγονται και έχει τη 
δυνατότητα να ενημερωθεί με 
πληροφοριακό και 
οπτικοακουστικό υλικό.





Όνομα: 

Θέατρο Πάφου

Γέννηση: 

300 π.Χ.

Τόπος:

Στο ΒΑ άκρο της Νέας 

Πάφου, στη νότια πλαγιά 

του λόφου “Φάμπρικα”

Η ονομασία του λόφου προέρχεται από τα βιοτεχνικά εργαστήρια που υπήρχαν 
εκεί στα ενετικά και οθωμανικά χρόνια.



Υπάρχει και η Παλαίπαφος. Ο βασιλιάς της, 
Νεοκλής, στα τέλη του 4ο αι. π.Χ. μετέφερε 
την έδρα του βασιλείου του  στη Νέα Πάφο.

 Το θέατρο κτίσθηκε με 

την ίδρυση της Νέας 

Πάφου, δηλαδή στα 300 

π.Χ. Χρησιμοποιήθηκε για 

παραστάσεις μέχρι την 

καταστροφή της πόλης 

από σεισμούς τον 4ο μ. Χ. 

αι.



Το θέατρο αποτελούσε σημαντικό 
κέντρο πολιτισμού στο οποίο συνέρρεε 
πολύς κόσμος.

Μια πλακόστρωτη οδός πλάτους 8,40 μ. 
αποτελούσε τον κύριο δρόμο πρόσβασης 
στο θέατρο. 

 Η ακμή του θεάτρου 

τοποθετείται στα μέσα του 

2ου αι. μ.Χ. επί εποχής των 

αυτοκρατόρων Αντωνίνου

Πίου και Μάρκου 

Αυρηλίου, οπότε η σκηνή 

και οι είσοδοι 

διακοσμήθηκαν με 

μαρμάρινα γλυπτά και 

γραπτή διακόσμηση.



 Το θέατρο ήταν εν μέρει 
λαξευμένο στο βράχο του λόφου 
κι εν μέρει κτιστό.

 Αρχικά χρησιμοποιούνταν για 
παραστάσεις. 

 Μετά την αφαίρεση του 
μαρμάρινου δαπέδου από την 
ορχήστρα, το θέατρο 
μετατράπηκε σε αρένα για την 
διεξαγωγή θηριομαχιών και 
αγώνων μεταξύ μονομάχων. 

 Η ορχήστρα μετατρεπόταν και 
σε τεχνητή λίμνη για 
αναπαραστάσεις αθλοπαιδιών 
και παραστάσεις ναυμαχιών.



Το πρότυπο είναι διαθέσιμο και σε 

εφαρμογή για κινητά.

 Από το 1995 το 
Πανεπιστήμιο του Σίδνεϋ
διεξάγει ανασκαφές στο 
θέατρο. 

 Το 2017 κατασκευάστηκε 
ένα τρισδιάστατο πρότυπο 
εικονικής πραγματικότητας 
που επιτρέπει στο κοινό να 
αποκτά μια ιδέα του 
μεγέθους του θεάτρου της 
Αντωνίνειας φάσης και της 
αρχιτεκτονικής εξέλιξης του 
θεάτρου.





Η Αγορά έχει τη μορφή τεράστιας αυλής, της οποίας σώζονται μόνο τα θεμέλια, 

σήμερα. Στη δυτική πτέρυγα σώζονται τα κτήρια, μεταξύ αυτών και το Ωδείο.

Όνομα: 

Ωδείο Πάφου

Γέννηση: 

2ος αι. π.Χ.

Τόπος:

Στην Αγορά της αρχαίας 

πόλης της Πάφου



 Το Ωδείο κτίστηκε από 
λαξευμένα κομμάτια 
ασβεστόλιθου κατά τον 2ο

αιώνα π.Χ., δηλαδή με την 
ίδρυση της πόλης της 
Νέας Πάφου. Κατά την 
ελληνιστική και τη 
ρωμαϊκή περίοδο το 
θέατρο υπέστη αρκετές 
μετατροπές. Έπαψε να 
χρησιμοποιείται  στα τέλη 
του 4ου αιώνα μ.Χ.



«Ιππόλυτος» από το Induo Theatro στο 
πλαίσιο του Διεθνούς Αρχαίου 
Ελληνικού Δράματος, 2015

 Το αρχαίο Ωδείο  της 

Πάφου αναστηλώθηκε 

από το Τμήμα 

Αρχαιοτήτων. Τα 

τελευταία χρόνια  

χρησιμοποιείται τα 

καλοκαίρια για μουσικές 

και θεατρικές 

παραστάσεις.
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