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Αληί πξνιόγνπ 

ηνπο δεθάδεο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο Ζπείξνπ θαη ηεο 

λφηηαο Αιβαλίαο, πνπ ζπλαπνηεινχλ ηε γεσγξαθηθή θαη πνιηηηθή ελφηεηα ηεο 

αξραίαο Ζπείξνπ, ηα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ζηέθνπλ αθφκε θαη ζήκεξα επηβιεηηθά 

-ζε εμαηξεηηθή ή ιηγφηεξν θαιή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο. Γηα ζρεδφλ ηξία ρξφληα είρα 

ηελ ηχρε λα εξγάδνκαη σο αξραηνιφγνο ζην έξγν πνπ αθνξνχζε ηηο πξνθαηαξθηηθέο 

αξραηνινγηθέο έξεπλεο ζην ζέαηξν ηεο αξραίαο Καζζψπεο. Ζ ελαζρφιεζή κνπ απηή 

ζηάζεθε ε αθνξκή ηεο επηινγήο ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

ε απηφ ην «ηαμίδη» κνπ ζηα ζέαηξα ηεο αξραίαο Ζπείξνπ ζεξκέο επραξηζηίεο απφ 

θαξδηάο νθείινληαη ζηνπο «ζπλνδνηπφξνπο» κνπ, ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο θίινπο 

κνπ, πνπ ήηαλ πιάη κνπ ζηηο φκνξθεο θαη δχζθνιεο ζηηγκέο θαη ίζσο πίζηεςαλ 

πεξηζζφηεξν απφ εκέλα πσο ηειηθά ζα έθεξλα εηο πέξαο ην ελ ιφγσ πφλεκα.  

Καηαξρήλ επραξηζηψ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ, 

θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θ. Παπιίλα Καξαλαζηάζε, γηα ηελ επθαηξία 

πνπ είρα -ζηα ζεκηλαξηαθά καζήκαηα ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ «Ο αξραίνο κεζνγεηαθφο θφζκνο» κε θαηεχζπλζε ζηελ Κιαζηθή 

Αξραηνινγία- λα δηδαρζψ, φζα ζηελ θπξηνιεμία δελ είρα ηε δπλαηφηεηα λα κάζσ ζηα 

πξνπηπρηαθά κνπ καζήκαηα, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ πιαζηηθή. Σελ επραξηζηψ, 

επίζεο, γηα ηελ πνιχπιεπξε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαζψο θαη γηα ηελ απέξαληε ππνκνλή ηεο. Δπραξηζηίεο 

νθείινληαη επίζεο ζηνπο θαζεγεηέο θ. Νηθφιαν ηακπνιίδε, γηα ηελ αγαζηή 

ζπλεξγαζία καο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ, θαη θ. 

Γεκήηξην Μπνζλάθε, κέιε θαη νη δχν ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο.  

ηνλ θίιν θαη ζπλάδειθν Υξήζην παλνδήκν νθείισ επραξηζηίεο γηα ηελ 

παξφηξπλζε λα ζπκκεηάζρσ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ 

Κιαζηθή Αξραηνινγία θαζψο θαη γηα ηε ζπλερή ελζάξξπλζε, ζπκπαξάζηαζε θαη 

βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε απφ θαξδηάο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ.  

Ζ παξακνλή κνπ ζηελ Κξήηε, άιινηε πνιπήκεξε θαη άιινηε κηθξφηεξεο δηάξθεηαο, 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο ηνπ εμακήλνπ, κνπ έκεηλε αμέραζηε ράξηο 

ζηνπο θίινπο πνπ απέθηεζα ζην λεζί. ηνλ ζπλάδειθν Νψληα Καπξάλν, πνπ έδεημε 

κε θάζε ηξφπν ηελ αληδηνηειή ηνπ δηάζεζε, θηινμελψληαο καο ακέηξεηεο θνξέο ζην 

ζπίηη ηνπ θαη θξνληίδνληαο αθφκε θαη γηα ηε κεηαθίλεζή καο απφ θαη πξνο ην 

παλεπηζηήκην, ηε δηαζθέδαζε θαη ηε δηαηξνθή καο, πξνζθέξνληαο απιφρεξα ψξεο 



 

iv 
 

απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρξφλν, είκαη βαζχηαηα ππφρξεε. Δπραξηζηίεο νθείινληαη 

επίζεο ζηνλ Νίθν Γαζθαιάθε θαη ηελ Πέγθπ Βηγιάθε, γηα ηελ πξνζπκία θαη ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο ζηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο πξνέθππηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, ην νπνίν ιφγσ ηεο δηακνλήο κνπ ζηελ απνκαθξπζκέλε 

Ήπεηξν ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ην επηιχζσ.  

ηνπο ζπλαδέιθνπο Γηψξγν Ρήγηλν θαη Νηνξίηα Κνληνγηάλλε, πνπ ζηάζεθαλ 

εμαξρήο αξσγνί θαη ζπκπαξαζηάηεο ζε απηή κνπ ηελ πξνζπάζεηα, νθείισ ζεξκέο 

απφ θαξδηάο επραξηζηίεο γηα ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζα θνληά ηνπο απφ ηελ αξρή 

ζρεδφλ ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ πνξείαο. Σνπο επραξηζηψ γηα ηελ πνιπεηή 

ζπλεξγαζίαο καο, ηηο αηειείσηεο ψξεο πνπ πεξάζακε καδί θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο.  

Θα ήζεια, επίζεο, λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ ζπλάδειθν Vasil Bereti γηα 

ηελ μελάγεζε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν θαη ην κνπζείν ηεο αξραίαο Απνιισλίαο, 

ζηελ έξεπλα ηεο νπνίαο ζπκκεηέρεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θαζψο θαη γηα ηηο 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέαηξν ηεο πφιεο. Δπηπιένλ ηνλ επραξηζηψ θαη γηα ηηο 

ηδηαηηέξσο βνεζεηηθέο, γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ ηεο 

αξραίαο Ζπείξνπ πνπ ζήκεξα αλήθνπλ γεσγξαθηθά ζηελ Αιβαλία, θσηνγξαθίεο. 

Σνλ θίιν πνιηηηθφ κεραληθφ Ησάλλε Παπαιέμε επραξηζηψ γηα ηελ πξνζπκία ηνπ ζηελ 

επίιπζε ηερληθήο θχζεσο δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ην ηειηθφ ζηάδην 

εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. 

Δπραξηζηψ, ηέινο, απφ θαξδηάο ηνλ θ. ηαχξν Μπέλν, πξφεδξν ηνπ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ «Γηάδσκα», γηα ηελ έλζεξκε παξφηξπλζή ηνπ λα 

αζρνιεζψ κε ηα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ηεο Ζπείξνπ. 

Οινθιεξψλνληαο ηηο ζθέςεηο κνπ, αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα εθθξάζσ ηηο 

επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο εθείλνπο ηνπο αξραηνιφγνπο, κε πξνεμάξρνληα ηνλ 

αείκλεζην θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ σηήξην Γάθαξε, νη νπνίνη 

εξγάζηεθαλ αθνχξαζηα θαη κε κεξάθη γηα λα απνθαιχςνπλ ηνπο πνιχηηκνπο 

ζεζαπξνχο πνπ έκελαλ γηα ρηιηεηίεο ζακκέλνη ζηελ επεηξσηηθή γε. Αλακθίβνια 

ρσξίο ηε ζπκβνιή ηνπο νη γλψζεηο καο ζα ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο...  

 

 

Ησάλληλα, Μάηνο 2016 
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Πεξίιεςε 

Σα δεθαηξία ζέαηξα ησλ πφιεσλ ηεο αξραίαο Ζπείξνπ, ζήκεξα ζηε βνξεηνδπηηθή 

Διιάδα θαη ηε λφηηα Αιβαλία, απνηεινχλ ην ζέκα ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ δεκφζησλ απηψλ νηθνδνκεκάησλ, 

έληεθα, δειαδή, απφ ηα ζπλνιηθά δεθαηξία, απηά ηεο Γσδψλεο, ηεο Ακβξαθίαο (2), 

ηεο Καζζψπεο (2), ησλ Γηηάλσλ, ηεο Φνηλίθεο, ηνπ Βνπζξσηνχ, ηεο Βχιιηδαο, ηεο 

Νίθαηαο θαη ηεο Απνιισλίαο ηδξχζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αγνξάο ή ζε ζεκα ζεκεία 

ησλ αληίζηνηρσλ πφιεσλ θαηά ηελ πξψηκε ειιεληζηηθή πεξίνδν. Σα ελ ιφγσ 

ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα, κε εμαίξεζε ηα ζσδφκελα ζε πφιεηο -Ακβξαθία, Καζζψπε, 

Γίηαλα- ησλ λνηηφηεξσλ πεξηνρψλ ηεο αξραίαο Ζπείξνπ γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία γηα ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηε ξσκατθή επνρή, δέρνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζηε κνξθή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη θαηά ηε ξσκατθή επνρή. Σελ 

ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαηαζθεπάδνληαη δχν αθφκε ζέαηξα, έλα ζηε Νηθφπνιε θαη έλα 

ζηελ Αδξηαλνχπνιε, δχν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ξσκατθέο απνηθίεο ζηελ πεξηνρή.  

 

 

 

Summary 

The thirteen theaters in the cities of ancient Epirus, nowadays dispersed over regions 

in the northwesten part of Greece and south Albania consist the basic subject of the 

present MA Thesis. The majority of these public buildings, just eleven of the thirteen, 

such as the theaters of Dodona, Ambracia (2), Kassope (2), Gitana, Phoinike, 

Bouthrotos, Byllis, Nikaia and Apollonia are constructed either in the agora or other 

important places within the cities during the early hellenistic era. The theaters of the 

southern regions of ancient Epirus, with an exception of those in Ambracia, Kassope 

and Gitana, for which there is no enidence that are still in use during the roman era, 

accept changes in their structure in order to be kept also in use during the roman era. 

At this period of time, two other theaters are constructed, one in Nicopolis and the 

other one in Hadrianoupolis, two of the most important roman colonies in the area.   
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«Έπεηηα, ζην αξραίν ζέαηξν. Παξαηεξψ κηα ηππηθή  

αληίδξαζή κνπ φηαλ βξεζψ ζην θνρχιη ελφο ηέηνηνπ ζεάηξνπ: 

θνηηάδσ ην ηνπίν, πέξα, πάληα ηφζν θαιά δηαιεγκέλν 

θαη ακέζσο έπεηηα ςάρλσ ηξηγχξσ κνπ ηνπο ζεαηέο, 

πξνζπαζψ λα δσ ηα κάηηα ηνπο, ρηιηάδεο κάηηα, ζεηξέο. 

Καξθσκέλα ζε κία ιεπηνκέξεηα, ζε κηα ζηηγκή  

πνπ δελ θιεξνλνκηέηαη. Όρη ζε κία ζπγθεθξηκέλε δξάζε 

πνπ ζα κπνξνχζα εχθνια λα ππνζέζσ... Σα κάηηα 

ζβήλνπλ καδί κε ηε ζπγθίλεζή ηνπο, φπσο πεζαίλνπλ 

ηα άζηξα θαη κέλεη ηνχην ην άδεην δηάζηεκα, 

ηφζε εξεκηά...». 

 

Γ. εθέξεο, «Μέξεο»  

 

                                                                                 (Γεπηέξα 26 Ηνπλίνπ 1950, 

ηξαηνλίθεηα Αληηφρνπ σηήξνο) 
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                                                                                                ηνλ Γηψξγν, 

σο έλα κηθξφ δείγκα επγλσκνζχλεο… 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 
 

1 
 

Α. Δηζαγσγή 

Σα αξραία ζέαηξα, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

αξρηηεθηνληθήο, ππήξμαλ αλακθίβνια νη θαηεμνρήλ ρψξνη ζπλάζξνηζεο ησλ 

αλζξψπηλσλ νκάδσλ. Γξψκελα ζπλπθαζκέλα θαηά θχξην ιφγν κε ηνλ κχζν 

θαζφξηζαλ ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ νηθνδνκήκαηνο ζηα ηέιε ηνπ 6
νπ

 αη. π.Υ., 

επεξεάδνληαο ηαπηφρξνλα ζε κεγάιν βαζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θιαζηθψλ θαη 

ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ ηφζν ηελ εμέιημε φζν θαη ηελ απνθξπζηάιισζε ηεο κνξθήο 

ηνπ
1
. Αιιαγέο ζηνλ ηξφπν απφδνζεο ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο θαζψο θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ζηε ζρέζε εζνπνηψλ θαη ζεαηψλ νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ηεο κνξθήο ηνπ ελ ιφγσ νηθνδνκήκαηνο θαηά ηε ξσκατθή επνρή
2
. Ζ ζρεηηθά εχθνιε 

ηαπηνπνίεζή ηνπο θαη ε θαιή -ζε γεληθέο γξακκέο- θαηάζηαζε δηαηήξεζήο ηνπο έρεη, 

δηθαηνινγεκέλα, πξνθαιέζεη ην δηαρξνληθφ ελδηαθέξνλ φρη κφλνλ ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα γηα ηα νηθνδνκήκαηα απηά.  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αθνξά ηα ζπλνιηθά δεθαηξία ζέαηξα ησλ 

ειιεληζηηθψλ -φπσο απνδείρζεθε ελ ηέιεη απφ ηελ έξεπλα- θαη ξσκατθψλ ρξφλσλ ηεο 

αξραίαο Ζπείξνπ (πίλ. 1), πεξηνρήο κε ζρεδφλ ππεξδηπιάζηα έθηαζε εθείλεο πνπ 

θαηαιακβάλεη ε νκψλπκε ζχγρξνλε γεσγξαθηθή θαη δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ζηε 

βνξεηνδπηηθή Διιάδα. ε αληίζεζε κε ην γεγνλφο φηη ηα ελ ιφγσ νηθνδνκήκαηα ζηελ 

αξραηφηεηα εληάζζνληαλ ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή ελφηεηα, ζήκεξα εληνπίδνληαη 

«κνηξαζκέλα» ζρεδφλ εμίζνπ ζηηο δχν γεηηνληθέο ρψξεο, ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Αιβαλία.  

Μέζα απφ ηελ μερσξηζηή θαη -θαηά ην δπλαηφλ- αλαιπηηθή παξνπζίαζε θάζε 

ζεάηξνπ, ζα επηρεηξεζεί κία πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζσδφκελσλ 

ζεάηξσλ ηεο αξραίαο Ζπείξνπ, εληφο θαη εθηφο ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

Δπηπιένλ, κε ηε ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ζα θαηαβιεζεί 

πξνζπάζεηα λα εμαρζνχλ θάπνηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα, πνπ ζα αθνξνχλ φρη κφλν 

απηή θαζεαπηή ηε κνξθή ηνπ ζεαηξηθνχ νηθνδνκήκαηνο ζηελ αξραία Ήπεηξν θαηά ηε 

                                                           
1
 Μέρξη ζρεηηθά πξφζθαηα ζηε βαζηθε βηβιηνγξαθία γηα ηα ζέαηξα ππήξμε ζεκαληηθή ε κνλνγξαθία 

ηεο M. Bieber, The history of the Greek and Roman Theater, Princeton 1961, θαη ηδηαίηεξα ην πέκπην 

θαη έλαην θεθάιαην, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεάηξσλ θιαζηθψλ θαη 

ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ αληίζηνηρα. Bieber 1961, 54-73 θαη 108-128. Γηα ην ζέκα βι. ελδεηθηηθά Αδάκ-

Βειέλε 2006, 15 φπνπ ζεκεηψλεηαη θαη ε παιαηφηεξε γεληθή βηβιηνγξαθία γηα ηα αξραία ζέαηξα, 

Moretti 2011, 101-155, Di Napoli 2013, 99-101. 
2
 Γεληθά γηα ηα ξσκατθά ζέαηξα Bieber 1961, 167-226, Αδάκ-Βειέλε 2006, 18-23 θαη 106-111, Sear 

2006, 1-10 θαη 24-36, Αλησλάηνο 2007, 348-352, H. von Hesberg, Ρσκατθή Αξρηηεθηνληθή, 

Θεζζαινλίθε 2009, 165-193, Moretti 2011, 156-175, Di Napoli 2013, 101-103, Εάρνο θ.ά 2015, 26-

31.  
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δηάξθεηα ησλ ειιεληζηηθψλ θαη ξσκατθψλ ρξφλσλ, αιιά θαη ηελ ελ γέλεη ρσξνηαμία 

ηνπ εληφο ησλ αξραίσλ πφιεσλ, ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

Οη ελ ιφγσ παξαηεξήζεηο-ζπκπεξάζκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πινπνηνχκελα θαηά 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην 

Αλαθνξάο (ΔΠΑ), έξγα αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ ηηο γλψζεηο καο γηα ηα ζέαηξα 

ηεο αξραίαο Ζπείξνπ, επηβεβαηψλνληαο ή αλαηξέπνληαο ελδερνκέλσο θάπνηα απφ ηα 

κέρξη ζήκεξα γλσζηά ζηελ έξεπλα δεδνκέλα.   
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Β. Πξνζέγγηζε ηνπ πιηθνύ – Ηζηνξία ηεο έξεπλαο 

ην ζχληνκν εηζαγσγηθφ θεθάιαην ζθηαγξαθήζεθαλ νη βαζηθέο αξρέο θαζψο θαη νη 

άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζα αλαπηπρζεί ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ην 

ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνηαρζνχλ ηεο βαζηθήο παξνπζίαζεο ησλ 

ζεάηξσλ θάπνηα ζέκαηα, πνπ άπηνληαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε, θαζψο 

θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ην ζηάδην κειέηεο ηνπ πιηθνχ.  

1. Μεζνδνινγία  

ε δεθάδεο κηθξφηεξνπο ή κεγαιχηεξνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ζηηο φκνξεο 

πεξηνρέο ηεο βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο θαη ηεο λφηηαο Αιβαλίαο, πνπ θαηά ηελ 

αξραηφηεηα απνηεινχζαλ κία ελφηεηα, δεζπφδνπλ ηα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα πνπ ζα 

καο απαζρνιήζνπλ ζην πιαίζην ηεο κειέηεο. ε αληηδηαζηνιή κε ηα ινηπά ζέαηξα 

ηνπ ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ πνπ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζπρλά 

βξίζθνληαη, ιφγσ κεγέζνπο θαη κνξθήο, ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη έρνπλ -θαηά πεξίπησζε- κειεηεζεί επαξθψο θαη 

δεκνζηεπηεί, ηα ζέαηξα ηεο αξραίαο Ζπείξνπ παξέκεηλαλ γηα πάξα πνιιά ρξφληα θαη, 

ελ πνιινίο, ζπλερίδνπλ κέρξη θαη ζήκεξα λα παξακέλνπλ ζηελ αθάλεηα.  

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ απνηειεί απηή θαζεαπηή εγρείξεκα κε ηδηαίηεξν 

βαζκφ δπζθνιίαο, ν νπνίνο εληείλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πεδίν έξεπλαο απνηεινχλ 

ηα ζέαηξα ζηελ Ήπεηξν, ειάρηζηα ή θαη θαζφινπ γλσζηά -κε εμαίξεζε ην ζέαηξν ηεο 

Γσδψλεο- ζηελ έξεπλα κέρξη ηνπιάρηζηνλ θαη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Γηα ηα ελ 

ιφγσ νηθνδνκήκαηα, πέξα απφ ηηο εμαηξεηηθά ζχληνκεο θαη ζπρλά γεληθφινγεο 

αλαθνξέο ζηα «Υξνληθά» ηνπ Αξραηνινγηθνύ Γειηίνπ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαλ 

απφ ηηο αξκφδηεο Δθνξείεο Αξραηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ, ππήξμαλ κέρξη θαη ζρεηηθά πξφζθαηα ειάρηζηεο επηζηεκνληθέο 

κνλνγξαθίεο, πνπ αθνξνχζαλ είηε ελδειερείο πεξηγξαθέο ησλ ίδησλ ησλ ζεαηξηθψλ 

νηθνδνκεκάησλ είηε, πνιχ πεξηζζφηεξν, ζχλζεζε επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ.   

Ωο έλα βαζκφ εμαίξεζε ζηα πξναλαθεξζέληα θαη βαζηθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ 

παξνχζα εξγαζία ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην άξζξν ηνπ Νηθφιανπ Καηζηθνχδε, 

«Σν ζέαηξν ζηελ αξραία Ήπεηξν», πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2000 ζηνλ 29
ν
 ηφκν ηεο 

ζεηξάο Γσδώλε: Ηζηνξία θαη Αξραηνινγία, ζην νπνίν επηρεηξείηαη εμέηαζε ησλ 

ζεάηξσλ ηεο πεξηνρήο θαη κία πξψηε ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ. Απνπζηάδνπλ φκσο 

αλαθνξέο ζε θάπνηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθά νηθνδνκήκαηα, φπσο ι.ρ. ζε απηφ ηεο 

Απνιισλίαο, ζηε ζεκεξηλή Αιβαλία, ελψ αληίζεηα ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε «ζέαηξα», 

φπσο ι.ρ. ζηελ Διέα ηεο Θεζπξσηίαο, φπνπ ε έξεπλα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 
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απνθάιπςε, αλη’ απηνχ, ζηελ ελ ιφγσ ζέζε κία νιφθιεξε ζπλνηθία ηεο πφιεο κε 

ηδησηηθέο θαηνηθίεο
3
. 

Ηδηαίηεξα πνιχηηκε πεγή πιεξνθνξηψλ ππήξμε αλακθίβνια θαη ην άξζξν ηνπ 

Apollon Baçe, «Griechische Theater des 5. bis 3. Jahrhunderts in Illyrien und 

Epirus», πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2005 ζην ηεχρνο 202-203 (2002-2003) ηνπ πεξηνδηθνχ 

Bonner Jahrbücher, ε ζεκαληηθφηεξε νπζηαζηηθά πξνζπάζεηα ζπλζεηηθήο εξγαζίαο 

κε αξθεηά ρξήζηκα γηα ηελ έξεπλά καο πνξίζκαηα. Κάπνηεο ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο πφιεηο πνπ ηα θηινμελνχζαλ θαζψο θαη γηα ηα ίδηα ηα νηθνδνκήκαηα 

αληιήζακε απφ ην, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηνπ, γεληθφινγν θαη επζχλνπην 

ζχγγξακκα ηεο Ακαιίαο Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ, «Δπηζθφπεζε ηεο Σνπνγξαθίαο 

ηεο Αξραίαο Ζπείξνπ. Ννκνί Ησαλλίλσλ – Θεζπξσηίαο θαη Νφηηα Αιβαλία» (2003). 

Σέινο, ηδηαίηεξε βνήζεηα ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξφζθαηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηα 

κλεκεία, θπξίσο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, ππήξμε ε ζπιινγηθή έθδνζε «Αξραία Θέαηξα 

ηεο Ζπείξνπ», πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2012 ζηε ζεηξά Αξραία Θέαηξα ηνπ σκαηείνπ 

«Γηάδσκα».       

Δπηθνπξηθά πξνο ηελ παξαπάλσ βηβιηνγξαθία ιεηηνπξγνχλ επίζεο θαη νη ιηγνζηέο 

κνλνγξαθίεο γηα θάπνηα απφ ηα ζέαηξα, θπξίσο εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζηε ζεκεξηλή 

λφηηα Αιβαλία, ζπρλά απνηέιεζκα πνιχρξνλσλ εξεπλψλ μέλσλ αξραηνινγηθψλ 

απνζηνιψλ. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα είλαη ην πνιχηνκν ζπιινγηθφ έξγν γηα 

ηελ αξραία Φνηλίθε θαη ην ζέαηξφ ηεο κε ηνλ ηίηιν Phoinike θαη ζπγθεθξηκέλα νη 

ηφκνη Η (2002) – V (2011). Αληηζέησο, φζνλ αθνξά ηα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα πνπ 

ζήκεξα βξίζθνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ηα φπνηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξφζθαηα νινθιεξσζέλησλ έξγσλ ή ελ εμειίμεη αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ ηεο 

ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, ζηα πιαίζηα εξγαζηψλ αλάδεημεο ζε απηά απφ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, δελ έρνπλ πξνο ην παξφλ 

δεκνζηεπηεί αθφκα, ψζηε λα απνηειέζνπλ πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ.   

Απαξαίηεηε, παξά ηηο φπνηεο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο, θξίζεθε ε επηηφπηα έξεπλα 

θάπνησλ εθ ησλ ζσδφκελσλ ζηηο δχν φκνξεο ρψξεο ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηνχλ νξηζκέλα απφ ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία γηα ηα νπνία 

ππήξρε ακθηζβήηεζε. Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ αμηνπνηήζεθαλ θαηά 

                                                           
3
 Όζνλ αθνξά ηελ χπαξμε ζεάηξνπ, βι. Γάθαξεο 1972, 98, ζρ. 42-43, Καηζηθνχδεο 2000, 193-194. 

Αληίζεηα, βι. Γ. Ρήγηλνο – Κ. Λάδαξε, Διέα Θεζπξσηίαο. Αξραηνινγηθόο νδεγόο ηνπ ρώξνπ & ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο, Αζήλα 2007, 55, Γ. Ρήγηλνο – Κ. Λάδαξε, Διέα Θεζπξσηίαο. Ζ ζπλνηθία ηεο 

Αγνξάο, Αζήλα 2008, 17-21.  
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πεξίπησζε, ελψ νη αθξηβείο ζέζεηο ησλ ζεάηξσλ ζεκεηψζεθαλ κε δεχγε 

ζπληεηαγκέλσλ ζε ςεθηαθφ ράξηε (πίλ. 2) ζε ππφβαζξν Google Earth.      

Μεηά απφ κία ζχληνκε αλαθνξά ζην γεληθφηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην γηα ηελ αξραία 

Ήπεηξν, πνπ θξίζεθε απαξαίηεην ψζηε λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ ην θνηλφ 

γεσγξαθηθφ, πνιηηηθφ, πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν, ζην νπνίν 

έδξαζαλ ηα επεηξσηηθά θχια δεκηνπξγψληαο ηηο πφιεηο, φπνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ηα 

ελ ιφγσ ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα, αθνινπζεί ην θπξίσο ηκήκα ηεο εξγαζίαο.  

Ζ αξρηθή πξφζεζε λα παξνπζηαζηνχλ ηα ζέαηξα ηεο αξραίαο Ζπείξνπ ρξνλνινγηθά,  

αξρήο γελνκέλεο απφ ηα φπνηα κλεκεία κπνξνχζαλ λα αλαρζνχλ ζηελ πεξίνδν ησλ 

θιαζηθψλ ρξφλσλ, λα εμεηαζζεί ελ ζπλερεία ν θχξηνο φγθνο ησλ κλεκείσλ πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ζηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν θαη λα νινθιεξσζεί ε εμέηαζε κε ηα 

ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ, αλεηξάπε κεηά ην ζηάδην ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ. Όπσο πξνέθπςε ηα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ηεο αξραίαο Ζπείξνπ 

αλάγνληαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζηελ ειιεληζηηθή επνρή θαη κάιηζηα ζηνλ 3
ν
 αη. 

π.Υ., ρσξίο ελ ηέιεη θάπνην λα κπνξεί λα ρξνλνινγεζεί πξσηκφηεξα, ζηελ θιαζηθή ή 

έζησ ζηελ χζηεξε θιαζηθή πεξίνδν, φπσο αξρηθά είρε ζεσξεζεί απφ ηελ επηζθφπεζε 

ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Αξθεηά απφ ηα νηθνδνκήκαηα απηά δέρνληαη κεηαζθεπέο 

θαηά ηε ξσκατθή επνρή, ελψ κφλν δχν είλαη θαηαζθεπαζκέλα εμ νινθιήξνπ ζηα 

ξσκατθά ρξφληα. Ωο εθ ηνχηνπ ζεσξήζεθε νξζνινγηθφηεξε ε πεξηγξαθή ησλ 

ζεάηξσλ γεσγξαθηθά θαη ρσξνηαμηθά, αλά επηκέξνπο θπιεηηθή νληφηεηα. Σα 

ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα, κε απηφ ηεο Γσδψλεο λα πξνηάζζεηαη, νκαδνπνηήζεθαλ 

ινηπφλ αλά επηθξάηεηα -ι.ρ. Μνινζζία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ακβξαθίαο), 

Καζζσπαία, Θεζπξσηία, Υανλία- θχινπ. Σεο αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο θάζε κλεκείνπ 

πξνηάζζεηαη επζχλνπην θείκελν κε αλαθνξά ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηαζκνχο ηεο 

ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηνπ αληίζηνηρνπ αξραίνπ νηθηζκνχ. 

ηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη ε ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηε κειέηε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κλεκείσλ θαη νη γεληθφηεξεο επηζεκάλζεηο-παξαηεξήζεηο κε ηε κνξθή θάπνησλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Μεηά ηελ αλαθνξά ζηε βηβιηνγξαθία, ειιεληθή θαη μελφγισζζε, 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο, αθνινπζεί 

πίλαθαο κε ηελ νξνινγία ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ησλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ, 

θαζψο θαη έλα παξάξηεκα κε ηηο ζρεδηαζηηθέο -θαηφςεηο, φςεηο, ηνκέο, 

αλαπαξαζηάζεηο θιπ.- απεηθνλίζεηο ησλ δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ ζεάηξσλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ιήθζεθαλ ππφςε θαη δχν αθφκα παξάκεηξνη, πνπ θαζφξηζαλ 
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ην πεξηερφκελφ ηεο. Καηά πξψηνλ ιφγσ ησλ πεπεξαζκέλσλ νξίσλ ηεο εξγαζίαο, νη ελ 

ιφγσ ζεαηξηθνί ρψξνη εμεηάδνληαη κφλνλ απφ άπνςε αξρηηεθηνληθήο κνξθήο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ παξαζηάζεσλ πνπ 

θηινμελνχληαλ ζηα ελ ιφγσ νηθνδνκήκαηα, αλαθνξέο ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαζψο 

θαη ηνπο ελαζρνινχκελνπο ελ γέλεη κε ηα ζεαηξηθά δξψκελα. Δπηπιένλ, γηα 

επλφεηνπο ιφγνπο, απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηα σδεία, φπσο εθείλα ηεο 

Απνιισλίαο θαη ηεο Νηθφπνιεο θαζψο θαη ηα ακθηζέαηξα, φπσο ι.ρ. ηνπ Γπξξαρίνπ. 

Σα ελ ιφγσ νηθνδνκήκαηα, αλ θαη αλήθνπλ ζηα δεκφζηα νηθνδνκήκαηα ζέαζεο-

αθξφαζεο, αθνξνχλ ελ ηέιεη μερσξηζηέο θαηεγνξίεο. Σν γεγνλφο απηφ επηβάιιεηαη 

αθφκε θαη απφ ηελ ίδηα ηε κνξθή ηνπο, θαζψο π.ρ. παξφιν πνπ εθ πξψηεο φςεσο ηα 

σδεία νκνηάδνπλ ηδηαίηεξα κε ηα ζέαηξα, απνηεινχλ θαη’ νπζία κηθξνχο 

ζηεγαζκέλνπο, θαηά θαλφλα, ρψξνπο θαη κε δηαθνξεηηθή απφ απηά ιεηηνπξγία. 

Σν δήηεκα ηεο νξνινγίαο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ ζεαηξηθνχ νηθνδνκήκαηνο ζε 

θάζε ρξνληθή πεξίνδν είλαη έλα αξθεηά πνιχπινθν ζέκα. Πνιχηηκν βνήζεκα γηα ηελ 

απνζαθήληζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο νξνινγίαο απνηέιεζε ην Λεμηθόλ αξραίσλ 

αξρηηεθηνληθώλ όξσλ ησλ Α. Οξιάλδνπ – Η. Σξαπινχ (1986). Αλάινγα δεηήκαηα δελ 

θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζηελ πεξηγξαθή ησλ ηκεκάησλ ησλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ 

ηεο ξσκατθήο πεξηφδνπ, γηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζρεηηθνί φξνη απφ ηα 

αληίζηνηρα θεθάιαηα ηνπ ζπγγξάκκαηνο Πεξί Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Βηηξνχβηνπ, ρσξίο 

λα παξαηεξνχληαη επηκέξνπο απνθιίζεηο.    

Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα ζπληάρζεθε πίλαθαο, ζηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ε 

αληηζηνηρία ησλ γλσζηψλ απφ ηελ αξραία ειιεληθή θαη ιαηηληθή γξακκαηεία φξσλ κε 

απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθηελψο ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, έρνπλ παγησζεί 

θαη έρνπλ γίλεη επξέσο απνδεθηνί απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξαθνχλ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θαη ξσκατθνχ ζεαηξηθνχ 

νηθνδνκήκαηνο. Ο πίλαθαο απηφο παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Όπνπ ζηελ 

εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά, πέξαλ ησλ φξσλ πνπ έρεη επηθξαηήζεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, ζε φξνπο απφ ηελ αξραία γξακκαηεία, 

απηνί παξαηίζεληαη ζε πιάγηα γξαθή.  

2. Πξνβιήκαηα ηεο έξεπλαο  

Καηά ην ζηάδην ηεο κειέηεο ηνπ πιηθνχ είλαη απηνλφεην φηη παξνπζηάζηεθαλ 

δηάθνξεο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο, γηα ηηο νπνίεο θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα 

ππεξθεξαζηνχλ ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή 

ε ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ θαη ε επεμεξγαζία ηνπ. 
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Πξσηαξρηθή δπζθνιία ζηελ πνξεία ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ηα ελ ιφγσ 

κλεκεία βξίζθνληαη ζήκεξα δηαζθνξπηζκέλα ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ηελ Διιάδα 

θαη ηελ Αιβαλία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε -ζπλήζσο- ιηγνζηή θαη δχζθνια πξνζεγγίζηκε 

βηβιηνγξαθία, γεγνλφο πνπ αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηα εθηφο ηεο ζεκεξηλήο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζέαηξα ηεο αξραίαο Ζπείξνπ. Ζ ελ ιφγσ δπζθνιία 

επηρεηξήζεθε λα ππεξθεξαζηεί κε κία ή πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο ζε θάζε ζεαηξηθφ 

νηθνδφκεκα.  

Δθηφο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξέκεηλαλ ηειηθά θάπνηα, 

αθφκε θαη γηα ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο κειεηεηέο, ηδηαηηέξσο πξνβιεκαηηθά 

νηθνδνκήκαηα ζηνλ ηχπν ηνπ ζεάηξνπ, ησλ νπνίσλ ε ρξήζε θαη ε ιεηηνπξγία 

παξακέλεη αδηεπθξίληζηε. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν είλαη ην παξάδεηγκα νηθνδνκήκαηνο 

ζηνλ αξραίν Ωξηθφ, ζεκαληηθή πφιε ησλ παξαιίσλ ηεο Αδξηαηηθήο θαη ηνπ Ηνλίνπ 

πειάγνπο
4
. Δλψ παιαηφηεξνη κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα ρσξεηηθφηεηαο 

600 ζεαηψλ αξρατθφ ζέαηξν ζε ρξήζε κέρξη θαη ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο, νη λεφηεξνη 

αλαζθαθείο-κειεηεηέο ηεο πφιεο, ζχκθσλα θαη κε ηελ πξνθνξηθή καξηπξία ηνπ -εθ 

ησλ ππεπζχλσλ ηνπ αλαζθαθηθνχ πξνγξάκκαηνο- αξραηνιφγνπ Vasil Bereti, 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ηαχηηζή ηνπ κε θξελαίν νηθνδφκεκα. Οπνηαδήπνηε ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνδνκήκαηνο, ζην νπνίν δελ θαηέζηε δπλαηή ε 

επηηφπηα κεηάβαζε ιφγσ ηεο ζηξαηησηηθήο βάζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή ηνπ 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, θαζίζηαηαη επηζθαιήο θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

ηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ην παξάδεηγκα ηνπ νρπξσκέλνπ νηθηζκνχ ηεο αξραίαο 

Διέαο ζηε Θεζπξσηία, φπνπ -θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970- ν κειεηεηήο ηεο Ζπείξνπ 

θαζεγεηήο . Γάθαξεο ζεψξεζε ζρεδφλ ζίγνπξε ηελ χπαξμε ζεάηξνπ ζην θεληξηθφ 

ηκήκα ηεο πφιεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Αγνξάο, ιφγσ ηεο γεσκνξθνινγίαο θαη ηεο 

χπαξμεο θαηαινίπσλ, πνπ ζεσξήζεθαλ ηκήκαηα εδσιίσλ ηνπ θνίινπ. Σελ άπνςε 

απηή ζπκκεξίζηεθαλ αξθεηνί απφ ηνπο λεφηεξνπο κειεηεηέο, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

έθηνηε ην «ζέαηξν» ηεο Διέαο ζε ζρεηηθέο κε ζέαηξα ζηελ Ήπεηξν κειέηεο. Οη 

έξεπλεο, σζηφζν, ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ απνθάιπςαλ ζηελ πεξηνρή ακθηζεαηξηθά 

ρηηζκέλε ζπλνηθία πνιπηειψλ ηδησηηθψλ νηθηψλ ηνπ νηθηζκνχ
5
.  

                                                           
4
 Δλδεηθηηθά βι. Korkuti et. al. 2008, 222-224, S. Shpuza – J.P. Descoeudres, in: I. Gjipali – L. 

Përzhita – B. Muka (eds.), Recent Archaeological Discoveries in Albania, Tirana 2013, 155-157. 
5
 Ό.π. ππνζεκ. 3.  
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Μαο πξνβιεκάηηζε, επίζεο, εάλ ζα ζπκπεξηιάβνπκε ζηελ εξγαζία ην αλαθεξφκελν 

ήδε ζηελ αξραία γξακκαηεία σο κηθξό ζέαηξν ζηελ Ακβξαθία, ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

νπνίνπ δελ θαίλεηαη λα μεπεξλά ηνπο 150 ζεαηέο, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά κνλαδηθφ 

γηα ηελ Ήπεηξν αλ φρη γηα ηνλ αξραίν θφζκν, θαζψο θαη ην ιεγφκελν κηθξφ ζέαηξν 

ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ ζηελ αξραία Καζζψπε, γλσζηφ σο βνπιεπηήξην ή σδείν
6
. 

Έρνληαο ζηε δηάζεζή καο κφλνλ ηα ζηνηρεία πνπ ήηαλ γλσζηά απφ δεθαεηίεο ζηελ 

έξεπλα, θαζψο νχηε γηα ην κηθξό ζέαηξν ζηελ Ακβξαθία έρεη δεκνζηεπηεί νηηδήπνηε 

ζρεηηθφ γηα ηε ρξήζε ηνπ κεηά ηηο πξφζθαηεο αξραηνινγηθέο έξεπλεο, απνθαζίζηεθε 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα δχν κλεκεία ζηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε. ην ηειεπηαίν 

θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ζηε ζχλζεζε δειαδή ησλ δεδνκέλσλ, νη φπνηεο ζπγθξίζεηο 

θαη παξαιιειηζκνί κε ηα ινηπά ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ηεο Ζπείξνπ γίλνληαη κε ηελ 

επηθχιαμε πνπ επηβάιιεη ε κνλαδηθφηεηα ή ε ηδηαηηεξφηεηά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

κλεκείσλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ νδεγεζεί ε έξεπλα ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα.  

Σέινο, ζην ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2015 ζηα Σίξαλα, ζην 

πιαίζην γεληθφηεξεο παξνπζίαζεο ηεο έξεπλαο ηνπ Institute of Classical Archaeology 

of the University of Cologne θαη ηνπ Institute of Archaeology of the Centre for 

Albanological Studies, έγηλε κία πξψηε γεληθφινγε θαη ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ 

εληνπηζκφ ελφο λένπ ζεαηξηθνχ νηθνδνκήκαηνο ζηελ αξραία Γηκάιε ζηε ζεκεξηλή 

Αιβαλία
7
, γηα ην νπνίν δελ έρνπλ δεκνζηεπηεί πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κέρξη ζήκεξα 

θαη, σο εθ ηνχηνπ δελ δχλαηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα ππφ εμέηαζε κλεκεία.  

                                                           
6
 Αλαιπηηθά γηα ην βνπιεπηήξην ή σδείν ηεο Καζζψπεο, βι. παξαθάησ ζει. 40-42.  

7
B. Muca – M. Heinzelmann, Résultats des fouilles de Dimal, L’ Illyrie méridionale et l’ Épire dans l’ 

antiquité, VI
e
 Colloque International, Tirana 20-23 Mai 2015 (πξαθηηθά ππφ έθδνζε). 

 



Ζ ΉΠΔΗΡΟ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ 

 

9 
 

Γ. Ζ Ήπεηξνο ζηελ αξραηόηεηα 

ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ απαληά ε γεσγξαθηθή ελφηεηα ηεο 

Ζπείξνπ πνπ θαηαιακβάλεη έθηαζε πεξίπνπ 9.200 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ8, απφ 

ηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα θαη ην Ηφλην Πέιαγνο ζηα βφξεηα θαη δπηηθά κέρξη ηνλ 

Ακβξαθηθφ θφιπν ζηα λφηηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο κεγάιν ηκήκα ηεο νξνζεηξάο ηεο 

Πίλδνπ θαζψο θαη ηεο επεηξσηηθήο ελδνρψξαο. ε αληίζεζε κε ηελ εηθφλα πνπ 

παξνπζηάδεη ζήκεξα, ε Ήπεηξνο θαηά ηελ αξραηφηεηα θαηείρε ζρεδφλ ππεξδηπιάζηα 

απφ ηε ζεκεξηλή έθηαζε, πεξηιακβάλνληαο θαη έλα κεγάιν ηκήκα ηεο ζεκεξηλήο 

λφηηαο Αιβαλίαο. Σα φξηα ηεο αξραίαο Ζπείξνπ εθηείλνληαλ ζε γεληθέο γξακκέο -ηελ 

πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε-  απφ ηνλ Ακβξαθηθφ θφιπν ζηα λφηηα έσο ηα Αθξνθεξαχληα 

φξε θαη ηνλ θφιπν ηεο Απιψλαο ζηα βφξεηα θαη απφ ηηο αθηέο ηνπ Ηνλίνπ ζηα δπηηθά 

έσο ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θεζζαιία ζηα αλαηνιηθά (πίλ. 3-4)
9
.  

Σν έληνλα νξεηλφ αλάγιπθν ηεο νξεηλήο θαη ηξαρεῖαο -θαηά ηνλ ηξάβσλα
10

- 

ελδνρψξαο ηεο Ζπείξνπ, κε ηα απφθξεκλα βνπλά, ηα πνηάκηα θαη ηα επξχρσξα 

νξνπέδηα, κε ηνπο -κέρξη θαη ζήκεξα αθφκε- δχζβαηνπο θαη θαθνηξάραινπο 

ρεξζαίνπο θαη ζαιάζζηνπο δξφκνπο, θαίλεηαη φηη δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ δνκψλ 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξηθήο ηεο δηαδξνκήο
11

. Δληφο ησλ νξίσλ ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ, πνπ έζεηε, ηξφπνλ ηηλά, ην θαηαθεξκαηηζκέλν γεσκνξθνινγηθφ αλάγιπθν ηεο 

πεξηνρήο, επηρσξίαδαλ ηα κεγάια θαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά επεηξσηηθά θχια, φπσο 

νη Μνινζζνί, Υάνλεο, Θεζπξσηνί θαη Καζζσπαίνη, αιιά θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο 

κηθξφηεξσλ θχισλ (πίλ. 5)
12

.  

Ζ εηθφλα «ζπληεξεηηζκνχ» θαη «απνκφλσζεο» ηεο Ζπείξνπ απφ ηηο πεξηζζφηεξν 

«πξννδεπκέλεο» θνηλσλίεο ηεο λφηηαο Διιάδαο άξρηζε λα κεηαβάιιεηαη ζηαδηαθά κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαζψο θαη ζηελ εληαηηθνπνίεζε 

                                                           
8
 Σα ζηνηρεία γηα ηελ έθηαζε ηεο Ζπείξνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ζπείξνπ (http://www.epirus.gov.gr/portal/index.php/epirus/genika-stoixeia/the-epirus.html). 
9
 Δίλαη γεγνλφο φηη ηα φξηά ηεο δελ ππήξμαλ ζηαζεξά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξηθήο ηεο 

δηαδξνκήο, ελψ δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πξνζάξηεζεο λεζηψλ, φπσο ε Κέξθπξα, ε Λεπθάδα θαη 

ε Ηζάθε αιιά θαη πεξηνρψλ ηεο λφηηαο Ηιιπξίαο, Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο. Γεληθά γηα ηα γεσγξαθηθά 

φξηα ηεο αξραίαο Ζπείξνπ θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο, βι. ελδεηθηηθά Hammond 1997, 12-13, 

Brill’s New Pauly 2004, Epirus, vol. 4, 1123-1127, Ληάκπε 2009, 11. 
10

 ηξάβσλ, Γεσγξαθηθά, 7.7.8. 
11

 Hammond 1997, 12-19. 
12

 Γηα ηελ εζσηεξηθή δηαίξεζε, Hammond 1997, 19-22. Δλδεηθηηθφ γηα ηνλ ηδηαίηεξα κεγάιν αξηζκφ 

ησλ επεηξσηηθψλ θχισλ είλαη ην ρσξίν απφ ηα Γεσγξαθηθά ηνπ ηξάβσλα (7.5): «ηῶλ κὲλ νὖλ 

Ἠπεηξσηῶλ ἔζλε θεζὶλ εἶλαη Θεφπνκπνο ηεηηαξεζθαίδεθα, ηνχησλ δ’ ἐλδνμφηαηα Υάνλεο θαὶ 

Μνινηηνὶ δηὰ ηò ἄξμαη πνηὲ πάζεο ηῆο Ἠπεηξψηηδνο, πξφηεξνλ κὲλ Υάνλαο, ὕζηεξνλ δὲ 

Μνινηηνχο...».  
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ησλ ζρέζεσλ ησλ Ζπεηξσηψλ κε ηνλ λφην θαίλεηαη φηη ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ηφζν 

ε πνιπζρηδήο απνηθηαθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Ζιείσλ θαη ησλ Κνξηλζίσλ, κε ηελ 

ίδξπζε απνηθηψλ ζηα παξάιηα θαη ηελ θνληηλή ελδνρψξα ηεο Ζπείξνπ, φζν θαη νη 

επηζθέςεηο πξνζθπλεηψλ ζην παλειιήληαο εκβέιεηαο Ηεξφ ηεο Γσδψλεο
13

.  

Σα επεηξσηηθά θχια πέξαζαλ βαζκηαία, ζπγθξνηψληαο κεγαιχηεξεο πνιηηηθέο 

νληφηεηεο, απφ ηελ αγξνηηθή θνηλσλία ζηνλ αζηηθφ ηξφπν δσήο θαη απφ ηελ «θαηά 

θψκαο» δηαβίσζε ηνπ 5
νπ

 θαη 4
νπ

 αη. π.Υ. ζηνπο νρπξσκέλνπο νηθηζκνχο θαη ηηο 

νξγαλσκέλεο πφιεηο. Σελ ελ ιφγσ πεξίνδν ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ ηζηνξία ησλ 

Μνινζζψλ δηαδξακάηηζε ν βαζηιηάο Θαξχπαο, κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηνίθεζεο 

θαη ηε ζέζπηζε λφκσλ θαηά ηα αηηηθά πξφηππα, ηελ εηζαγσγή ηεο γξαθήο θαη ηελ 

θνπή λνκηζκάησλ
14

. Δλδερνκέλσο ζε απηή ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε πνπ αλέπηπμαλ νη 

Μνινζζνί κε ηελ Αζήλα, ηελ πφιε πνπ γελλήζεθε θαη εμειίρζεθε -αξρηθά ζηα 

μχιηλα θαη ελ ζπλερεία ζηα ιίζηλα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα- ην δξάκα, λα νθείιεηαη ε 

εκθάληζε ησλ ελ ιφγσ νηθνδνκεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο αξραίαο Ζπείξνπ.   

Παξάιιεια ζηα ηέιε ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ. ζπληειείηαη ε ζπλέλσζε ησλ δηαθφξσλ θχισλ 

θαη ε ίδξπζε νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο, κίαο εληαίαο πνιηηηθήο νληφηεηαο, κε 

θπξίαξρν θχιν εθείλν ησλ Μνινζζψλ, ε νπνία μεθίλεζε κε ηελ νλνκαζία 

«Απεηξσηάλ ή πκκαρία ησλ Ζπεηξσηψλ» θαη ελ ζπλερεία, ζηα ηέιε ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ., 

απνηέιεζε ην «Κνηλφ ησλ Ζπεηξσηψλ»
15

.  

Δπνρή νξφζεκν απνηειεί ε πξψηκε ειιεληζηηθή πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία ε 

Ήπεηξνο, ππφ ηνλ Πχξξν θαη κε ηε κεηαθνξά ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ βαζηιείνπ ησλ 

Μνινζζψλ ζηελ Ακβξαθία (295 π.Υ.), γλσξίδεη κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ επεκεξία 

θαη αλάπηπμε ζε πάξα πνιινχο ηνκείο
16

 (πίλ. 6). Σν Ηεξφ ηεο Γσδψλεο γλσξίδεη κία 

εθ βάζξσλ αλνηθνδφκεζε, κε ηελ θαηαζθεπή νηθνδνκεκάησλ ζξεζθεπηηθνχ, 

πνιηηηθνχ θαη  πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ αλαθαηαζθεπή άιισλ, απνθηψληαο 

έηζη ηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή πνπ αξκφδεη ζε εθάκηιια παλειιήληαο εκβέιεηαο ηεξά. 

Οη πεξηζζφηεξεο επεηξσηηθέο νρπξσκέλεο πφιεηο απνθηνχλ πιένλ έλαλ ζαθψο 

νξηνζεηεκέλν ρψξν, εθείλνλ ηεο Αγνξάο, ν νπνίνο ζε αξθεηέο απφ απηέο θνζκείηαη 

                                                           
13

 Lévêque 1997a, 80-81, N. Hammond, Έιιελεο ήξσεο θαη ειιεληθέο απνηθίεο, ζην: Μ.Β. 

αθειιαξίνπ (επηκ.), Ήπεηξνο. 4000 ρξόληα ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνύ, Αζήλα 1997, 46-54, 

Μεηαιιελνχ θ.ά. 2008, 50-52, Ληάκπε 2009, 11. 
14

 Πινχηαξρνο, Πύξξνο 1.3 «Θαξξχπαλ πξῶηνλ ἱζηνξνῦζηλ Ἑιιεληθνῖο ἔζεζη θαὶ γξάκκαζη θαὶ λφκνηο 

θηιαλζξψπνηο δηαθνζκήζαληα ηὰο πφιεηο ὀλνκαζηὸλ γελέζζαη», Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 289, 

Μεηαιιελνχ θ.ά. 2008, 8, 62. 
15

 Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 289-290, Ληάκπε 2009, 12-14, 18-23. 
16

 Γηα ηελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ηνπ Πχξξνπ θαη ηελ ελ γέλεη πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε, βι. γεληθά 

Lévêque 1997b, 74-79, Ληάκπε 2009, 14-17. 
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κε εληππσζηαθά δεκφζηα νηθνδνκήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηνέο θαζψο θαη ηα πξψηα ιίζηλα ζέαηξα.  

Ζ Ήπεηξνο δνθηκάδεηαη ην 167 π.Υ. απφ ηελ εηζβνιή ησλ ξσκατθψλ ιεγεψλσλ, ππφ 

ηνλ Αηκίιην Παχιν
17

, κε απνηέιεζκα, φπσο πνιχ γιαθπξά πεξηγξάθεη ζην έξγν ηνπ ν 

Πινχηαξρνο, πνιιέο απφ ηηο πφιεηο θαη ηνπο κηθξφηεξνπο νηθηζκνχο λα γλσξίζνπλ 

ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή θαη αξθεηέο ρηιηάδεο θάηνηθνί ηνπο λα νδεγεζνχλ 

ζηε Ρψκε σο αηρκάισηνη
18

. Ζ ελ ιφγσ θαηαζηξνθή, σζηφζν, δελ θαίλεηαη λα έπιεμε 

κε ηνλ ίδην ηξφπν φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ, θαζψο -ζχκθσλα θαη κε ηα 

πξφζθαηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα- ζε αξθεηέο απφ ηηο αξραίεο πφιεηο ε δσή 

ζπλερίζηεθε, έζησ θαη ππνηππσδψο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ξσκαηνθξαηίαο
19

.   

Ζ ίδξπζε ηεο Νηθφπνιεο, ζε αλάκλεζε ηεο ληθεθφξαο -ππέξ ηνπ Οθηαβηαλνχ 

Απγνχζηνπ επί ηνπ ζηφινπ ηνπ Μάξθνπ Αλησλίνπ θαη ηεο βαζίιηζζαο ηεο Αηγχπηνπ 

Κιενπάηξαο- έθβαζεο ηεο λαπκαρίαο ηνπ Αθηίνπ ην 31 π.Υ. ππήξμε θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο, θαζψο έδσζε λέα πλνή ζε κία πεξηνρή ζηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηε 

καξηπξία ηνπ ηξάβσλα
20

, επηθξαηνχζε εηθφλα πιήξνπο εγθαηάιεηςεο θαη 

εξήκσζεο. Ζ πφιε ηεο λίθεο, ε νπνία πξνέθπςε απφ ηνλ ζπλνηθηζκφ θαηνίθσλ 

πνιιψλ πφιεσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, απνηέιεζε ζεκαληηθφ δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο 

Ζπείξνπ θαηά ηνπο ηξεηο πξψηνπο αηψλεο ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο
21

.  

Παξάιιεια, ζε θνκβηθά ζεκεία ζεκαληηθψλ νδψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Δγλαηία 

Οδφο, δεδνκέλεο θαη ηεο ελ γέλεη θαίξηαο ζέζεο ηεο  Ζπείξνπ ζε θνκβηθφ ζεκείν γηα 

ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο, ηδξχνληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

ξσκαηνθξαηίαο θαη αξθεηέο λέεο πφιεηο θαηά ηα πξφηππα ησλ ξσκατθψλ πφιεσλ, 

φπσο, ι.ρ. ε Αδξηαλνχπνιε θαη ε Φσηηθή, νη νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ ηνλ δηθφ ηνπο 

                                                           
17

 P. Cabanes, Πνιηηηθέο εμειίμεηο, ζην: Μ.Β. αθειιαξίνπ (επηκ.), Ήπεηξνο. 4000 ρξόληα ειιεληθήο 

ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνύ, Αζήλα 1997, 116-117, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 294-297, Ρήγηλνο 

2007, 163-164, Ληάκπε 2009, 22-23. 
18

 Πινχηαξρνο, Αηκίιηνο Παύινο 29.4-5 «ὁξκήζαληεο ἐηξάπνλην πξὸο θαηαδξνκὴλ θαὶ δηαξπαγὴλ ηῶλ 

πφιεσλ, ὥζηε ὥξᾳ κηᾴ πεληεθαίδεθα ἀλζξψπσλ ἐμαλδξαπνδηζζῆλαη κπξηάδαο, ἑβδνκήθνληα δὲ πφιεηο 

πνξζεζῆλαη...». 
19

 Ζ Καζζψπε, γηα ηελ νπνία ζα γίλεη ιφγνο αλαιπηηθά παξαθάησ ζην ζρεηηθφ θεθάιαην ζην νπνίν ζα 

παξνπζηαζηνχλ θαη εμεηαζηνχλ ηα ζεαηξηθά ηεο νηθνδνκήκαηα, απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα πφιεο ηεο αξραίαο Ζπείξνπ, ε νπνία πξνζπάζεζε λα νξζνπνδήζεη ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ 

167 π.Υ. κε ηελ επηδηφξζσζε θαη αλαθαηαζθεπή νηθηψλ, ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπηθψλ 

εξγαζηεξίσλ θεξακηθήο θιπ. Δλδεηθηηθά βι. Γξαβάλε 2007, 103-106. Αληίζηνηρα παξαδείγκαηα απφ 

ηελ πεξηνρή ηεο Θεζπξσηίαο, Ρήγηλνο 2007, 164-171. 
20

 ηξάβσλ, Γεσγξαθηθά, 7.7.9 «...λπλὶ δ’ ἐξήκνπ ηῆο πιείζηεο ρψξαο γεγελεκέλεο θαὶ ηῶλ θαηνηθηῶλ 

θαὶ κάιηζηα ηῶλ πφιεσλ...». 
21

 Γηα ηε Νηθφπνιε βι. ελδεηθηηθά Εάρνο θ.ά. 2008, 19-21, Ρήγηλνο – Καηεξίλε 2009, 13-17, φπνπ θαη 

ζπγθεληξσκέλε ε παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία.  
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ξφιν ζηελ πεξηνρή κέρξη ηνπιάρηζηνλ θαη ηνπο χζηεξνπο απηνθξαηνξηθνχο 

ρξφλνπο
22

.   

                                                           
22

 Μεηαιιελνχ θ.ά. 2008, 98. Δπίζεο γηα ηελ Αδξηαλνχπνιε βι. παξαθάησ ζει. 95-96. Γηα ηε Φσηηθή, 

Γάθαξεο 1972, 201-202. Δλδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ξσκατθή απνηθία αληινχκε επίζεο απφ 

ηηο κνλνγξαθίεο ησλ Γ. ακζάξε, Ζ ξσκατθή απνηθία ηεο Φσηηθήο ζηε Θεζπξσηία ηεο Ζπείξνπ. 

Ηζηνξηνγξαθηθή θαη επηγξαθηθή ζπκβνιή, Γηάλληλα 1994 θαη . ηψρνπ, Φσηηθή. Ζ αξραία πόιε ηεο 

Θεζπξσηίαο. Ζ θαηάθηεζε θαη ν ξσκατθόο επνηθηζκόο ηεο Ζπείξνπ, Παξακπζηά 2005.  
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Γ. Σν ζεαηξηθό νηθνδόκεκα ζηελ αξραία Ήπεηξν 

Ζ αλάγθε χπαξμεο θαηάιιεισλ ρψξσλ, θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ ηέιεζε δξακαηηθψλ 

αγψλσλ αιιά θαη ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ θαη αζιεηηθψλ αγψλσλ, θαζψο θαη 

γεληθφηεξα ρψξσλ γηα ηε ζπγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ νδήγεζε ζηε 

δεκηνπξγία δηάθνξσλ κφληκσλ δεκφζησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα ιίζηλα ζέαηξα. Ζ εκθάληζε ηνπ ζεαηξηθνχ 

νηθνδνκήκαηνο ζηελ αξραία Ήπεηξν ηαπηίδεηαη κε ηελ επνρή ηεο αθκήο ησλ πφιεσλ-

νηθηζκψλ, πνπ ηδξχζεθαλ ζε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζέζεηο θαηά ηελ χζηεξε θιαζηθή 

θαη πξψηκε ειιεληζηηθή πεξίνδν, αξρήο γελνκέλεο κε ηηο έδξεο ησλ δηάθνξσλ 

επεηξσηηθψλ θχισλ ιίγν πξηλ ηα κέζα ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ., θαη θαηά θχξην ιφγν κε ηνλ 

δεκφζην ρψξν ηεο Αγνξάο ή ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο εληφο ησλ ελ ιφγσ νηθηζκψλ.  

ε αληίζεζε κε ηηο πφιεηο ησλ βνξεηφηεξσλ επεηξσηηθψλ θχισλ, θαηά θχξην ιφγν 

εληφο ηεο ζεκεξηλήο λφηηαο Αιβαλίαο, ζηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη κία ζρεηηθή 

ζπλέρεηα κεηά ηε ξσκατθή θαηάθηεζε, νη νρπξσκέλνη νηθηζκνί ησλ λνηηφηεξσλ 

επεηξσηηθψλ θχισλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζήκεξα θπξίσο ζηα φξηα ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο, δελ θαίλεηαη -παξά ζπνξαδηθά κφλν- λα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά ην 167 

π.Υ. Πέξαλ ησλ φπνησλ άιισλ ελδείμεσλ, αδηακθηζβήηεηνπο κάξηπξεο ηεο ελ ιφγσ 

θαηάζηαζεο απνηεινχλ θαη ηα έληεθα ζπλνιηθά, κέρξη θαη ζήκεξα απνθαιπθζέληα, 

ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα.  

Σα ζέαηξα ζηηο πφιεηο ησλ βνξεηφηεξσλ επεηξσηηθψλ θχισλ, φπσο ι.ρ. ηεο Φνηλίθεο, 

ηνπ Βνπζξσηνχ, ηεο Βχιιηδαο, ηεο Νίθαηαο θαη ηεο Απνιισλίαο, ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζηάζε πνπ θξάηεζαλ νη θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ απηψλ απέλαληη 

ζηνπο Ρσκαίνπο, επηζθεπάδνληαη ή αλαθαηαζθεπάδνληαη, ελψ εθείλα πνπ βξίζθνληαη 

ζηηο πφιεηο ησλ λνηηφηεξσλ -Θεζπξσηψλ θαη Καζζσπαίσλ- επεηξσηηθψλ θχισλ, νη 

νπνίεο θαηαζηξάθεθαλ εθ ζεκειίσλ, φπσο ι.ρ. ηα Γίηαλα, ε Καζζψπε αιιά θαη ε 

Ακβξαθία, θαίλεηαη φηη ζηακαηνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 167 

π.Υ. ή 150 ρξφληα πεξίπνπ αξγφηεξα κε ηελ ίδξπζε ηεο Νηθφπνιεο.  

Δμαίξεζε απνηειεί ην ζέαηξν ηνπ Ηεξνχ ηεο Γσδψλεο, ην νπνίν βξηζθφηαλ ζε ρξήζε 

αδηάιεηπηα απφ ηηο αξρέο ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ. κέρξη θαη ηνλ 4
ν
 αη. κ.Υ. Καζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ δέρζεθε κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο θιίκαθαο κεηαζθεπέο, 

ελψ ζηα ρξφληα ηνπ Απγνχζηνπ ε νξρήζηξα ηνπ κεηαηξάπεθε ζε επξχρσξε 

θνλίζηξα, ψζηε λα κπνξεί λα δερζεί ηνπο λένπο ηχπνπο ζεακάησλ. ηα 

πξναλαθεξζέληα ειιεληζηηθά ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ηα 

δχν εμ νινθιήξνπ ξσκατθά ζέαηξα ζηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή, εθείλν ηεο Νηθφπνιεο 
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(ηέιε 1
νπ

 αη. π.Υ.) θαη ην θαηά δχν ζρεδφλ αηψλεο κεηαγελέζηεξν ζέαηξν ηεο 

Αδξηαλνχπνιεο.      

Παξά ηελ αξρηθή πξφζεζε γηα ρξνλνινγηθή παξνπζίαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεάηξσλ, 

ε ζρεδφλ ηαπηφρξνλε εκθάληζε ηνπο ηνλ 3
ν
 αη. π.Υ. θαηέζηεζε ην ελ ιφγσ εγρείξεκα 

αλέθηθην. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ηεο αξραίαο 

Ζπείξνπ κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν, αξρήο γελνκέλεο κε ην ζέαηξν ηνπ Ηεξνχ ηεο 

Γσδψλεο, θαζψο αθελφο κελ απνηειεί ην κεγαιχηεξν ζε ρσξεηηθφηεηα νηθνδφκεκα, 

αθεηέξνπ δε απνηέιεζε ελδερνκέλσο ην πξφηππν πνπ -ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν 

βαζκφ- αθνινπζήζεθε ή ιήθζεθε ππφςε θαηά ηελ θαηαζθεπή πνιιψλ εθ ησλ 

ππνινίπσλ νηθνδνκεκάησλ. ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ε εμέηαζε ησλ ππφινηπσλ 

ζεάηξσλ θαηά επηθξάηεηα θχινπ, μεθηλψληαο απφ απηά ησλ λνηηφηεξσλ επεηξσηηθψλ 

θχισλ θαη παξνπζηάδνληαο ελ ζπλερεία εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθξάηεηα ησλ 

θχισλ πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλα ζηηο βνξεηφηεξεο πεξηνρέο ηεο αξραίαο Ζπείξνπ. ην 

ηέινο ζα παξνπζηαζηνχλ ηα δχν ξσκατθά ζέαηξα, κε πξφηαμε εθείλνπ ηεο 

Νηθφπνιεο, ην νπνίν είλαη πξσηκφηεξν ρξνλνινγηθά, αλήθνληαο νπζηαζηηθά ζηε 

κεηάβαζε απφ ηνπο χζηεξνπο ειιεληζηηθνχο ζηνπο πξψηκνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο, θαη 

ε παξνπζίαζε ζα νινθιεξσζεί κε απηφ ηεο Αδξηαλνχπνιεο.  
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1. Γσδώλε 

Σν επηβιεηηθφ ηνπίν κε ηα απφθξεκλα βνπλά θαη ηελ θαηάθπηε απφ δάζε δξπφο 

θνηιάδα ηνπ Σνκάξνπ αλάκεζά ηνπο ζηελ «θαξδηά» ηεο επεηξσηηθήο ελδνρψξαο, ζε 

θνκβηθφ ζεκείν ζεκαληηθψλ ρεξζαίσλ νδψλ ηεο αξραηφηεηαο θαη ζε απφζηαζε κφιηο 

22ρικ. απφ ηε ζχγρξνλε πφιε ησλ Ησαλλίλσλ, απνηέιεζε ηελ θαηαιιειφηεξε ζέζε 

γηα ηελ ίδξπζε ηνπ αξραηφηεξνπ
23

, ζχκθσλα θαη κε ηηο γξαπηέο πεγέο
24

, θαη 

παλειιήληαο εκβέιεηαο Μαληείνπ θαη Ηεξνχ ηεο Γσδψλεο (εηθ. 1)
25

. 

 

 

 

Σν Ηεξφ ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή είρε ππαίζξην ραξαθηήξα θαιχπηνληαο ηηο 

ζξεζθεπηηθέο αλάγθεο αξρηθά ησλ θαηνίθσλ ηνπ απνθαιπθζέληνο φκνξνπ αξραίνπ 

νηθηζκνχ ζηα βφξεηα θαη ζηαδηαθά ησλ πξνζθπλεηψλ πνπ θαηέθζαλαλ απφ νιφθιεξε 

ηελ Ήπεηξν αιιά θαη ην ζχλνιν ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, κε επίθεληξν ηεο ιαηξείαο ηελ 

ηεξά θεγφ, ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζείνπ δεχγνπο Γία-

                                                           
23

 Ζξφδνηνο, Ηζηνξηώλ 2.52.2, «Σò γὰξ δὴ καληήηνλ ηνῦην λελόκηζηαη ἀξραηόηαηνλ ηῶλ ἐλ Ἓιιεζη 

ρξεζηεξίσλ εἶλαη, θαὶ ἦλ ηòλ ρξόλνλ ηνῦηνλ κνῦλνλ».  
24

 Γηα ηηο θηινινγηθέο καξηπξίεο, πνπ αθνξνχλ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μαληείνπ-Ηεξνχ, Ζ. 

Parke, The Oracles of Zeus. Dodona, Olympia, Ammon, Oxford 1967, 1-163, 242-286, φπσο 

παξαηίζεηαη ζην Κιείηζαο 2014, 72, ππνζεκ. 5, Γάθαξεο 1993, 6-7, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 

39-41, Καηζαδήκα 2012, 51-52. Γηεμνδηθφηεξε αλαθνξά ζηελ αξραία παξάδνζε, κε ζπγθεληξσκέλε 

ηε ζρεηηθή κε ην ζέκα βηβιηνγξαθία, βι. Κιείηζαο 2014, 71-73. 
25

 Oxford Classical Dictionary 2003, Dodona, 489-490, Brill’s New Pauly 2004, Dodona, Dodone, 

vol. 4, 605-607. 

1. Γσδψλε. Γεληθή άπνςε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ. 
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Γηψλεο. Καηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο θαη ηδηαίηεξα κεηά ηε κεηάβαζε ηεο -κέρξη 

θαη ην ηέινο ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ.- ζεζπξσηηθήο Γσδψλεο ζηε ζθαίξα επηξξνήο ησλ 

Μνινζζψλ, ην Ηεξφ απνθηά ζχλζεηε αξρηηεθηνληθή δηάξζξσζε θαη κνξθή, 

απνηειψληαο, ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν βαζηιείαο ηνπ Πχξξνπ, εθηφο απφ ζξεζθεπηηθφ, 

ην πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν ησλ επεηξσηηθψλ θχισλ.  

Ακθηζεαηξηθά δηαηεηαγκέλα θαη ζε ηξία ζαθψο δηαρσξηζκέλα κεηαμχ ηνπο επίπεδα
26

, 

βξίζθνληαη ηα δεκφζηα νηθνδνκήκαηα ηνπ Ηεξνχ, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 4
ν
-3

ν
 αη. 

π.Υ. (πίλ. 7). Σν ρακειφηεξν επίπεδν ζηα αλαηνιηθά θαηαιακβάλνπλ ηα ιαηξεπηηθά 

νηθνδνκήκαηα
27

, ζε έλα άιιν επίπεδν δπηηθά βξίζθνληαη ηα νηθνδνκήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
28

, ελψ ηέινο 

πςειφηεξα ζηα βφξεηα βξίζθεηαη ε αθξφπνιε.  

Με ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ Ηεξνχ, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ απφ ηνπο Αηησινχο ην 

219 π.Υ., ην αξρηηεθηνληθφ ζχλνιν ησλ νηθνδνκεκάησλ απέθηεζε ηελ αξκφδνπζα 

κλεκεηαθφηεηα, ζχλζεζε πνπ έκεηλε ζε κεγάιν βαζκφ αλαιινίσηε αθφκε θαη κεηά 

ηε ξσκατθή θαηαζηξνθή ηνπ 167 π.Υ. θαη ηηο επαθνινπζήζαζεο επηζθεπέο ζε αξθεηά 

απφ ηα νηθνδνκήκαηά ηνπ
29

.  

Αλακθίβνια ν ρψξνο ηνπ Ηεξνχ ηεο Γσδψλεο δελ ζα κπνξνχζε λα κελ πξνθαιέζεη 

θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ Ρσκαίσλ απηνθξαηφξσλ. Ο Οθηαβηαλφο επέθεξε ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηε κνξθή ηνπ ζεάηξνπ, ηφζν ζηελ νξρήζηξα ψζηε λα κεηαηξαπεί ζε 

επξχρσξε αξέλα, φζν θαη ζην ζθεληθφ νηθνδφκεκα, αιιαγέο γηα ηηο νπνίεο ζα γίλεη 

ιφγνο αλαιπηηθά παξαθάησ.  

Μεηά ην 132 κ.Υ., έηνο θαηά ην νπνίν πηζαλνινγείηαη επίζθεςε ηνπ απηνθξάηνξα 

Αδξηαλνχ, θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 3
νπ

 αη. κ.Υ., πεξίνδν θαηά ηελ νπνία -ζχκθσλα θαη 

κε επηγξαθηθέο καξηπξίεο- ηεινχληαλ αθφκε νη αγψλεο ησλ Ναΐσλ
30

, ην Ηεξφ γλσξίδεη 

κηθξή αλάθακςε, ελψ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί κέρξη θαη ηε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςή 

ηνπ, κεηά ηνλ 6
ν
 αη. κ.Υ., ιφγσ θαη ησλ βαξβαξηθψλ επηδξνκψλ. 

                                                           
26

 Αλαιπηηθά γηα ηελ αξρηηεθηνληθή δηάξζξσζε ηνπ Ηεξνχ, Γάθαξεο 1993, 36-38, Βιαρνπνχινπ-

Οηθνλφκνπ 2003, 38-39, Γξαβάλε 2007/2008, 56-59, Γξαβάλε θ.ά. 2014, 21-23.  
27

 Κεληξηθφ ζεκείν ζηελ ελ ιφγσ ζχλζεζε θαηέρεη ε «Ηεξά Οηθία», ν λαφο ηνπ Γία, πνπ πιαηζηψλεηαη 

απφ ηνπο λανχο ηεο Αθξνδίηεο θαη ηεο Θέκηδνο θαζψο θαη έλα νηθνδφκεκα ξσκατθψλ ρξφλσλ κε 

αδηεπθξίληζηε -πξνο ην παξφλ- ρξήζε, εθαηέξσζελ ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη νη δχν λανί ηεο Γηψλεο θαη 

ηνπ Ζξαθιή, κε ηνλ ηειεπηαίν λα θαιχπηεηαη ελ κέξεη απφ παιαηνρξηζηηαληθή βαζηιηθή ηνπ 6
νπ

 αη. 

κ.Υ. πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηελ ελ ιφγσ ζέζε, Γάθαξεο 1993, εηθ. 15. 
28

 ηα ελ ιφγσ νηθνδνκήκαηα ζπγθαηαιέγνληαη ην ζέαηξν, ην ζηάδην, ην βνπιεπηήξην θαη ην 

πξπηαλείν ηνπ Ηεξνχ, Γάθαξεο 1993, εηθ. 15. 
29

 Γάθαξεο 1993, 38, Γξαβάλε θ.ά. 2014, 21-22. 
30

 P. Cabanes, Les concours des Naia de Dodone, Nikephoros I (1988), 49-84. πλνπηηθά 

ζπγθεληξσκέλε βηβιηνγξαθία γηα ηνπο αγψλεο ησλ Ναΐσλ ζην  Καηζηθνχδεο 2000, 176-178. 
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ηνπο αηψλεο πνπ αθνινχζεζαλ ηα κλεκεηαθά νηθνδνκήκαηα θαιχθζεθαλ, καδί κε 

ηελ ηζηνξία ηνπ Ηεξνχ, θάησ απφ παρηά ζηξψκαηα θπζηθψλ πξνζρψζεσλ, ξίρλνληαο 

πξφζθαηξα ζηε ιήζε θαη ηνπο πνιπζήκαληνπο ρξεζκνχο ηνπ καληείνπ. Ζ θήκε ηνπ 

σζηφζν δηαηεξήζεθε ζην δηελεθέο, πξνθαιψληαο, φπσο ήηαλ θπζηθφ, απφ ηνλ 18
ν
 

αηψλα κέρξη θαη ζήκεξα ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ πεξηεγεηψλ (εηθ. 2) θαη ησλ 

ινγίσλ
31

 φζν θαη ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο
32

.  

 

 

2. Γσδψλε. Σν ζέαηξν ην 1849 απφ ηνλ Άγγιν πεξηεγεηή E. Lear. 

 

Σν ζέαηξν. ηηο ππψξεηεο ηνπ ιφθνπ λφηηα-λνηηνδπηηθά ηεο αθξφπνιεο ηνπ Ηεξνχ, κε 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνλ άμνλα ηεο θνηιάδαο (λφηην) θαη ζην δπηηθφ άθξν ελφο 

ακθηζεαηξηθά δηακνξθσκέλνπ ζπλφινπ νηθνδνκεκάησλ
33

 δεζπφδεη ην ζέαηξν ηεο 

                                                           
31

 Ο πξψηνο πνπ ηαχηηζε ηα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα κε ην Ηεξφ ηεο Γσδψλεο ήηαλ ν C. Lincoln ην 

1832 θαη ελ ζπλερεία κεηά απφ κία ηξηαθνληαεηία πεξίπνπ ν C. Wordsworth, ην 1868. Μεηαμχ ησλ 

πεξηεγεηψλ θαη ινγίσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ ηαχηηζε ηεο Γσδψλεο αλαθέξνπκε ηνπο F. 

Pouqueville, T.S. Hughes, W.M. Leake, H. Holland, Π. Αξαβαληηλφ θαη Γ. Λακπξίδε. Γηα ηε ζρεηηθή 

κε ην ζέκα βηβιηνγξαθία, βι. Καηζαδήκα 2012, 49. Οη πξψηεο έξεπλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1875 

απφ ηνλ Κ. Καξαπάλν θαη ηα απνηειέζκαηα δεκνζηεχηεθαλ ζηε κνλνγξαθία ηνπ C. Carapanos, 

Dodone et ses ruines, Paris 1878, πνπ απνηέιεζε βαζηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο κεηέπεηηα έξεπλεο 

ζηνλ ρψξν.  
32

 Οη πξψηεο νπζηαζηηθά αξραηνινγηθέο έξεπλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Γ. σηεξηάδε (1920) 

θαη Γ. Δπαγγειίδε (1929-1932). Ζ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ν ρψξνο ζήκεξα νθείιεηαη ζε έλαλ πνιχ 

κεγάιν βαζκφ ζηελ ηδηαίηεξε ζπκβνιή θαη ηηο έξεπλεο -απφ ην 1959 θ.ε.- ηνπ αθνχξαζηνπ κειεηεηή 

ηεο επεηξσηηθήο γεο θαζεγεηή . Γάθαξε. Μεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ (1996) νη έξεπλεο ζπλερίζηεθαλ απφ 

ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ηηο θαζεγήηξηεο Υξ. νχιε, Α. Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ θαη Κ. 

Γξαβάλε. Σελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίεο αλάδεημεο κε 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ην ζέαηξν. Γηα ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο ζα γίλεη ιφγνο αλαιπηηθά ζε ζρεηηθφ 

θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, ζει. 25.  
33

 Γηα ηελ δηάηαμε ησλ νηθνδνκεκάησλ βι. παξαπάλσ ππνζεκ. 26. 
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Γσδψλεο (εηθ. 3-4, πίλ. 8)
34

, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζέαηξα πνπ 

ζψδνληαη σο ηηο κέξεο καο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, κε ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 

15.000 ζεαηψλ
35

.  

Πέξαλ ησλ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ε χπαξμε ηνπ ζεάηξνπ ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ 

ηέιεζε ησλ Ναΐσλ
36

 φζν θαη κε ηηο ζπλειεχζεηο ηνπ Κνηλνχ ησλ Ζπεηξσηψλ. Πέξαλ 

πάζεο ακθηβνιίαο, επίζεο, ην κλεκεηαθψλ δηαζηάζεσλ νηθνδφκεκα δελ ζα κπνξνχζε 

παξά λα απνηειέζεη ην πξφηππν πνπ αθνινπζήζεθε ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζηελ θαηαζθεπή ησλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ ηεο αξραίαο Ζπείξνπ. 

 

 

3. Γσδψλε. Αεξνθσηνγξαθία ηνπ ζεάηξνπ. 

                                                           
34

 Γεληθά γηα ην ζέαηξν, . Γάθαξεο, Σν Ηεξφλ ηεο Γσδψλεο, ΑΓ 16 (1960), 17-40, Γάθαξεο 1993, 30-

34, εηθ. 1, 7, 15-16, 18-21, Μπνζλάθεο – Γθαγθηδήο 1996, 58-61, νχιε θ.ά. 1997, 13, εηθ. 1-2, 

Καηζηθνχδεο 1999, 273-274, εηθ. 1, 7, Καηζηθνχδεο 2000, 174-181, εηθ. 4-5, Baçe 2002/2003, 374-

380, abb. 8-12, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 54-57, εηθ. 30-32, 37-38, Sear 2006, 411-412, pl. 433, 

Γξαβάλε 2007/2008, 54-55, Καηζηθνχδεο 2012, 40-41, εηθ. 26-28, 32, Πιηάθνπ – κχξεο 2012, 62-87, 

εηθ. 1-24, Γξαβάλε θ.ά 2014, 25-26, εηθ. 1, 3, 10-17. Γηα ηηο πξφζθαηεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ζην 

ζέαηξν, κχξεο 2014, 81-86, Καηζνχδαο 2014, 87-91, θαιηζηή – Γεσξγνχιαο 2014, 99-102, 

Antoniou 2015, 177-189, Di Napoli 2015, 373-374. Σα λέα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη αθνξνχλ ην ζέαηξν παξνπζηάζηεθαλ ζε αλαθνίλσζε ηνπ Γεσξγίνπ κχξε 

κε ηίηιν G. Smiris, Nuovi dati sull’ architettura del’ teatro di Dodona dopo gli ultimi lavori di restauro, 

ζην ζπλέδξην L’ Illyrie méridionale et l’ Épire dans l’ antiquité, VI
e
 Colloque International, Tirana 20-

23 Mai 2015 (πξαθηηθά ππφ έθδνζε).  
35

 Γελ ππάξρεη απφιπηε ηαχηηζε απφςεσλ ησλ κειεηεηψλ φζνλ αθνξά ηε κέγηζηε ρσξεηηθφηεηά ηνπ. 

Ο . Γάθαξεο ππνινγίδεη ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θνίινπ ζε 17.000 ζεαηέο (Γάθαξεο 1993, 30), άπνςε 

πνπ απνδέρνληαη ηφζν ζε ζπιινγηθά ηνπο άξζξα φζν θαη ζε κεκνλσκέλεο δεκνζηεχζεηο ηνπο θαη νη Κ. 

Γξαβάλε, Α. Βιαρνπνχινπ, Υξ. νχιε θαη Ν. Καηζηθνχδεο. νχιε θ.ά. 1997, 13, Καηζηθνχδεο 2000, 

175, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 54, Γξαβάλε θ.ά. 2014, 26. Γηαθνξεηηθή άπνςε εθθξάδεη ν Α. 

Baçe, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζεάηξνπ δελ μεπεξλνχζε ηνπο 15.000 ζεαηέο, Baçe 

2002/2003, 376, ππνζεκ. 32, ππνινγίδνληάο ηε κε βάζε καζεκαηηθνχο ηχπνπο, άπνςε πνπ εληζρχεηαη 

πεξαηηέξσ, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη θαηά ηνλ Γάθαξε ν ρψξνο πνπ ζα αλαινγνχζε ζε θάζε ζεαηή είλαη 

αξθεηά πεξηνξηζκέλνο (κφιηο 0,35κ.). Σελ άπνςε ηνπ Baçe θαίλεηαη λα απνδέρνληαη θαη άιινη 

ζχγρξνλνη κειεηεηέο, φπσο ν Fr. Sear θαη ε V. Di Napoli, νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ε κέγηζηε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζεάηξνπ έθζαλε ηνπο 14.500 ζεαηέο. Sear 2006, 411, Di Napoli 2015, 373.  
36

 Ό.π. ππνζεκ. 30. 
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Αληαπνθξηλφκελν πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ελφο παλειιήληνπ ηεξνχ θαη ζην πιαίζην 

ηεο πνιηηηζηηθήο πξνπαγάλδαο ηνπ Πχξξνπ
37

, ην ζέαηξν θαηαζθεπάζηεθε ζηηο αξρέο 

ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ. θαη δελ εγθαηαιείθζεθε παξά, πηζαλφηαηα, κφιηο ηνλ 4
ν
 αη. κ.Υ. Καζ’ 

φιε ηε καθξαίσλε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ, κε ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα, είλαη δπλαηφλ 

λα αλαγλσξηζηνχλ ηέζζεξηο νηθνδνκηθέο θάζεηο.  

ηελ αξρηθή θάζε απνδίδεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ θνίινπ
38

 θαη ησλ αλαιεκκάησλ, κε 

ηηο ζπκθπείο πξνο απηά θιίκαθεο εμσηεξηθά, ε νξρήζηξα κε ηνλ πεξηκεηξηθφ αγσγφ 

απνζηξάγγηζεο ησλ νκβξίσλ απφ ην θνίιν θαζψο θαη ε απιή νξζνγψληα ζθελή κε ηα 

δχν εθαηέξσζελ παξαζθήληα (πίλ. 8α-β).  

 

 

 

 

Σν θνίιν απνηεινχληαλ απφ δχν επηκέξνπο ηκήκαηα, ην θαηψηεξν θαη ην κεζαίν,  

θαζψο θαη έλα ηξίην, αλψηεξν ηκήκα, ην επηζέαηξν
39

, ηα νπνία δηαρσξίδνληαλ ζαθψο 

                                                           
37

 Γηα ηελ ελ γέλεη πξνπαγάλδα πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηνλ Πχξξν θαη ηελ εγεκνληθή ηνπ πξνβνιή, 

Καηζηθνχδεο 1999, 273-277. 
38

 ε πξφζθαην αξραηνινγηθφ ζπλέδξην ζηα Σίξαλα, πξβι. ππνζεκ. 34, ν Γ. κχξεο, πξφεδξνο ηεο -

κέρξη θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015- Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Γσδψλεο θαη επηθεθαιήο ησλ ελ 

εμειίμεη εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ θαη ησλ άιισλ 

κλεκείσλ ηνπ Ηεξνχ ηεο Γσδψλεο», ππνζηήξημε φηη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θνίινπ δελ ππήξμε εμαξρήο 

θεληξηθή ράξαμε, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην έξγν ηνπ Βηηξνχβηνπ, αιιά φηη ν θπζηθφο βξάρνο 

ιαμεχηεθε ζηαδηαθά αλά επίπεδν θαη έηζη πξνέθπςε ε πξψηε χιε, πνπ ιαμεχηεθε επηηφπνπ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ εδσιίσλ. Ζ ππφζεζε απηή θαίλεηαη πεξηζζφηεξν αιεζνθαλήο θαη κάιηζηα γηα έλα 

ζέαηξν κλεκεηαθψλ δηαζηάζεσλ, αληηηίζεηαη σζηφζν ζε εθείλε ηνπ . Γάθαξε, ν νπνίνο αλαδεηνχζε 

ην ιαηνκείν γηα ηελ πξψηε χιε θάπνπ βφξεηα ηνπ ρψξνπ.  
39

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε άπνςε ηνπ Γ. Αλησλίνπ, ν νπνίνο ζεσξεί φηη ην ελ ιφγσ ηκήκα ηνπ 

ζεάηξνπ -ζηελ αξρηθή θάζε θαηαζθεπήο ηνπ κλεκείνπ- ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν απφ θζαξηά πιηθά, 

φπσο ην μχιν ή ήηαλ ρσκάηηλν, δηαηεξψληαο ηε θπζηθή δηακφξθσζε ηνπ πξαλνχο ηνπ ιφθνπ. 

Antoniou 2015, 181-183.  

4. Γσδψλε. Γεληθή άπνςε ηνπ ζεάηξνπ. 
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κεηαμχ ηνπο απφ ηα δχν παξεκβαιιφκελα δηαδψκαηα, πνπ ζην πςειφηεξν ηκήκα 

ηνπο νξίδνληαλ κε νξζνζηάηεο
40

. Γέθα θιίκαθεο δηαηξνχζαλ ην θαηψηεξν θαη ην 

κεζαίν ηκήκα ηνπ θνίινπ ζε ελλέα θεξθίδεο κε δεθαελλέα θαη δεθαπέληε ζεηξέο 

εδσιίσλ αληίζηνηρα
41

. Σν επηζέαηξν δηαθνξνπνηνχληαλ αηζζεηά απφ ηα άιια δχν 

ηκήκαηα, θαζψο δηέζεηε ζρεδφλ δηπιάζην αξηζκφ θεξθίδσλ θαη θιηκάθσλ. ην 

επηζέαηξν θάζε θεξθίδα ηνπ θπξίσο ζεάηξνπ ρσξηδφηαλ ζε δχν ηκήκαηα, κε 

δεθαελλέα θιίκαθεο λα δηαρσξίδνπλ δεθανθηψ θεξθίδεο κε είθνζη κία ζεηξέο 

εδσιίσλ. Ζ πξψηε ζεηξά εδσιίσλ δηαρσξηδφηαλ ζαθψο απφ ηηο ππφινηπεο κε 

δηάδσκα, ην νπνίν δηέζεηε νξζνζηάηε ζηελ πίζσ πιεπξά, πνπ ηελ απνκφλσλε απφ ην 

ππφινηπν ζέαηξν, απνηειψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο ζέζεηο ηεο πξνεδξίαο
42

. 

Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ θνίινπ, γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ ηζρπξψλ σζήζεσλ πνπ 

αζθνχληαλ ζηηο ηερλεηά επηρσκαησκέλεο απνιήμεηο ηνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηα δχν 

άθξα αληίζηνηρα ππξγνεηδή αλαιήκκαηα (εηθ. 5α).  

 

    

 

 

5. Γσδψλε. Σκήκα ηνπ δπηηθνχ αλαιεκκαηηθνχ  

ηνίρνπ (α) θαη ηεο αληίζηνηρεο θιίκαθαο (β) ηνπ ζεάηξνπ. 

 

Σν θαζέλα απφ ηα ελ ιφγσ αλαιήκκαηα έθεξε ζηελ εμσηεξηθή ηνπ πιεπξά ζπκθπή 

θιίκαθα (εηθ. 5β), δηεπθνιχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ θίλεζε ησλ ζεαηψλ πξνο 

ην κεζαίν δηάδσκα θαζψο θαη πξνο ηα αλψηεξα ηκήκαηα ηνπ θνίινπ. Ζ θίλεζε ησλ 

                                                           
40

 Αληίζηνηρε δηακφξθσζε ζπλαληνχκε ζην δηάδσκα ηνπ θνίινπ ηνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο, βι. 

παξαθάησ ζει. 37 
41

 Γάθαξεο 1993, 30, Καηζηθνχδεο 2000, 175, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 55, Πιηάθνπ – κχξεο 

2012, 65-66, Καηζνχδαο 2014, 87. Ο Baçe θαη’ αληηζηνηρία κε ηελ άπνςή ηνπ γηα ηελ ρσξεηηθφηεηα 

ηνπ θνίινπ (πξβι. παξαπάλσ ππνζεκ. 35) δηαθνξνπνηείηαη θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εδσιίσλ ηνπ 

κεζαίνπ ηκήκαηνο ηνπ θνίινπ, ππνινγίδνληαο δεθαεπηά ζεηξέο εδσιίσλ, Baçe 2002/2003, 375, 

Antoniou 2015, 179 
42

 Baçe 2002/2003, 376. 

(β) (α) 
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ζεαηψλ πξαγκαηνπνηνχληαλ επίζεο θαη απφ ηηο δχν παξφδνπο ηνπ ζεάηξνπ
43

. 

Αληίζηνηρν ζθνπφ εμππεξεηνχζε, άιισζηε, θαη ην ζπξαίν άλνηγκα επάλσ απφ ηελ 

θεληξηθή θεξθίδα ηνπ επηζεάηξνπ ηνπ θνίινπ. 

Σελ ρσκάηηλε νξρήζηξα πεξηέηξερε ιίζηλνο απνρεηεπηηθφο αγσγφο (εηθ. 4), πνπ 

ρξεζίκεπε γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ απφ ην νηθνδφκεκα. ην 

θέληξν ηεο νξρήζηξαο δηαηεξείηαη αθφκε θαη ζήκεξα ε ιίζηλε βάζε ηεο ζπκέιεο, ηνπ 

βσκνχ πξνο ηηκήλ ηνπ ζενχ Γηνλχζνπ
44

. 

Ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή παξακέλεη ε αξρηθή κνξθή ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο ή κε νξφθνπ ζε απηφ
45

. Ζ νξζνγψληαο 

θάηνςεο θαη δηαζηάζεσλ 31 x 9κ. πεξίπνπ ζηελ αξρηθή θαηαζθεπαζηηθή ηεο θάζε 

ζθελή πεξηέθιεηε ζην εζσηεξηθφ ηεο δχν ηεηξάγσλα παξαζθήληα (πίλ. 8α-β)
46

. Σελ 

πξφζνςε ζηήξηδαλ-θνζκνχζαλ ηέζζεξηο ηεηξάγσλεο δηαηνκήο πεζζνί, ελψ ην κεηαμχ 

ησλ θηφλσλ θελφ πξννξηδφηαλ, πηζαλφηαηα, γηα ηελ ππνδνρή δσγξαθηθψλ πηλάθσλ
47

. 

Αληίζηνηρα κε ηα πξναλαθεξζέληα, ελ είδεη παξαζηάδαο, ζηεξίγκαηα θνζκνχζαλ ηελ 

εζσηεξηθή παξεηά ηνπ λφηηνπ ηνίρνπ ηεο ζθελήο, ζηνλ νπνίν αλνηγφηαλ ζχξα πνπ 

επηζηεθφηαλ κε ηνμσηφ ππέξζπξν (εηθ. 6).  

   

                                                           
43

 Οη εθ βάζξσλ αιιαγέο ζηηο παξφδνπο κε ηηο αλαθαηαζθεπέο ηνπ κλεκείνπ ζηα ρξφληα πνπ 

αθνινχζεζαλ, δελ επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή θάπνησλ αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ αξρηθή 

ηνπο κνξθή, Πιηάθνπ – κχξεο 2012, 72. Μηα πξψηε πξνζέγγηζε ηεο αξρηθήο κνξθήο ησλ παξφδσλ 

επηρεηξείηαη ζην Antoniou 2015, 185-187.   
44

 Γεληθά γηα ηε ζπκέιε βι. ελδεηθηηθά Bieber 1961, 55. 
45

 Ο Γάθαξεο ππνζηεξίδεη φηη ε ζθελή απφ ηελ αξρηθή ηεο θηφιαο νηθνδνκηθή θάζε ήηαλ δηψξνθε, 

άπνςε ηελ νπνία ελζηεξλίδνληαη αξθεηνί κειεηεηέο πνπ ζηεξίρζεθαλ ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ. Γάθαξεο 

1993, 32, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 55. Οξηζκέλνη, σζηφζν, κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

χπαξμε θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν κίαο απιήο ζθελήο ρσξίο φξνθν, δηακφξθσζε πνπ επηβάιιεηαη 

άιισζηε θαη απφ ηε δξακαηνπξγία, πνπ εμειίζζεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ νξρήζηξα. Δλδεηθηηθά βι. 

Καηζηθνχδεο 2000, 175-176, Baçe 2002/2003, 377-379, Πιηάθνπ – κχξεο 2012, 71.  
46

 Γεληθά γηα ην αξρηθφ ζθεληθφ νηθνδφκεκα, Γάθαξεο 1993, 32, εηθ. 19, Καηζηθνχδεο 2000, 175-176, 

Baçe 2002/2003, 377-379, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 55, Καηζηθνχδεο 2012, 40-41, Πιηάθνπ – 

κχξεο 2012, 71, εηθ. 14, θαιηζηή – Γεσξγνχιαο 2014, 99-100. 
47

 Γηα ηα ελ γέλεη ζθεληθά ησλ ζεάηξσλ ησλ θιαζηθψλ θαη ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ βι. ελδεηθηηθά, 

Blume 1989, 79-85, Moretti 2011, 114-116, 147-149, Di Napoli 2013, 100. 

6. Γσδψλε. Άπνςε ηεο ζθελήο ηνπ 

ζεάηξνπ κε ηε δσξηθή ζηνά ζηα λφηηα. 
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πκθπήο εμσηεξηθά κε ηνλ λφηην ηνίρν ηεο ζθελήο θαη ζε ίδην κε απηφλ κήθνο 

αλαπηπζζφηαλ, ηέινο, δσξηθή ζηνά (εηθ. 6) απνηεινχκελε απφ δεθαηξείο 

νθηάπιεπξνπο ζηχινπο ζηε δπηηθή ζηελή θαη ηε λφηηα καθξηά πιεπξά ηεο.  

Απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Ηεξνχ ην 219 π.Υ. απφ ηνπο Αηησινχο δελ δηέθπγε νχηε ην 

ζέαηξν, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα δέρζεθε επηζθεπέο θαη αλαθαηαζθεπέο ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ ηνπ, απνθηψληαο πιένλ αξρηηεθηνληθή ελφηεηα (πίλ. 8α). ηε δεχηεξε 

απηή νηθνδνκηθή θάζε νη πάξνδνη απέθηεζαλ κλεκεηαθή φςε, ελψ επηζθεπάζηεθαλ 

νη αλαιεκκαηηθνί ηνπο ηνίρνη. ε απηή ηε θάζε, ζχκθσλα κε ηνλ Αλησλίνπ, 

ηνπνζεηείηαη θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ιίζηλνπ πιένλ επηζεάηξνπ ηνπ κλεκείνπ
48

.  

Δπηζθεπέο δέρζεθε ηελ πεξίνδν απηή θαη ην ζθεληθφ νηθνδφκεκα ηνπ ζεάηξνπ
49

. 

Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θάηνςε θαη ηελ φςε ηνπ, θαζψο ην ελ ιφγσ 

νηθνδφκεκα κεηαηξάπεθε πιένλ ζε δηψξνθν (πίλ. 8α,γ). Ζ πξφζνςε ηεο ζθελήο 

απέθηεζε κπξνζηά απφ ηνλ ρψξν πνπ θαηαιάκβαλαλ ζηελ πξνεγνχκελε νηθνδνκηθή 

θάζε ηα παξαζθήληα δχν κηθξφηεξνπο ζε κέγεζνο νξζνγψληνπο ρψξνπο. Σν ιίζηλν 

πξνζθήλην πνπ αλαπηπζζφηαλ αλάκεζά ηνπο δηαθνζκείηαη κε δεθανθηψ εκηθίνλεο 

ησληθνχ ξπζκνχ. Σε δηαθφζκεζε ηεο φςεο ηεο ζθελήο, πέξαλ ησλ θεξφλησλ 

αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ (επηζηχιην κε θπκάηην θαη γεηζήπνδεο θιπ.), ζπκπιήξσλαλ 

ζηνλ φξνθν ζπξψκαηα, κε ηα ελδηάκεζα θελά ηνπο λα ζπκπιεξψλνπλ πίλαθεο, 

απαξαίηεην ζηνηρείν, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, ηεο ζθελνγξαθίαο.     

 

 

 

                                                           
48

 Antoniou 2015, 181. 
49

 Γάθαξεο 1993, 32-33, Καηζηθνχδεο 2000, 176-177, Baçe 2002/2003, 377-379, Βιαρνπνχινπ-

Οηθνλφκνπ 2003, 56, Πιηάθνπ – κχξεο 2012, 72-73, θαιηζηή – Γεσξγνχιαο 2014, 100. 

7. Γσδψλε. Ζ δπηηθή πάξνδνο ηνπ ζεάηξνπ κε ην αληίζηνηρν πξφππιν.  
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Οη δχν πάξνδνη ηνπ ζεάηξνπ απέθηεζαλ εληππσζηαθέο δηπιέο εηζφδνπο κε ησληθά 

πξφππια. Κάζε πξφππιν θνζκνχληαλ κε ηξεηο παξαζηάδεο, πνπ έθεξαλ ζηηο δχν 

πιεπξέο ηνπο ζπκθπείο εκηθίνλεο ησληθνχ ξπζκνχ (εηθ. 7). Μία δεχηεξε θαηαζηξνθή 

-κεηαγελέζηεξε ρξνληθά απφ ηελ πξναλαθεξζείζα- γλψξηζε ην Ηεξφ ην 167 π.Υ. απφ 

ηνπο Ρσκαίνπο. Σν ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα, ην νπνίν δελ ζα κπνξνχζε λα δηαθχγεη ηεο 

θαηαζηξνθήο, δέρζεθε αθνινχζσο κηθξήο έθηαζεο επηζθεπέο, ζην πιαίζην ηεο ελ 

γέλεη αλνηθνδφκεζεο ηνπ Ηεξνχ. ηελ ηξίηε απηή νηθνδνκηθή θάζε, ζηα κέζα ηνπ 2
νπ

 

αη. π.Υ. πεξίπνπ, ε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ επηζθεπάζηεθε πξφρεηξα. Πέξαλ ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ησλ θεξακηδηψλ ηεο ζηέγεο ηεο ζθελήο, αιιαγέο επήιζαλ θαη ζηελ 

πξφζνςε ηνπ νηθνδνκήκαηνο, φπνπ ζηε ζέζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ πιένλ εκηθηφλσλ 

θαηαζθεπάζηεθε ηνίρνο απνηεινχκελνο απφ αξγνχο ιίζνπο θαη αζβεζηνθνλίακα
50

.  

Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία νηθνδνκηθή θάζε ηνπ ζεάηξνπ (πίλ. 8α) ηνπνζεηείηαη ζηα 

ρξφληα ηνπ Οθηαβηαλνχ (30 π.Υ.), επνρή θαηά ηελ νπνία ην νηθνδφκεκα δέρζεθε, 

φπσο θαη άιια ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ηηο απαηηνχκελεο 

κεηαζθεπέο
51

 πνπ επέβαιαλ νη λένη ηχπνη ζεακάησλ, νη νπνίνη πηζαλφηαηα 

εμαπιψζεθαλ ζηαδηαθά
52

. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί ε επξχρσξε σνεηδήο 

θνλίζηξα γηα ηηο ζεξηνκαρίεο, ε ειιεληζηηθή νξρήζηξα επηρσκαηψζεθε θαη 

αλπςψζεθε, κε θαηάξγεζε ηνπ αγσγνχ πεξηκεηξηθά ηεο.  

           

 

8. Γσδψλε. (α) Άπνςε ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ζεάηξνπ κε ηηο κεηαζθεπέο 

ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ θαη (β) ιεπηνκέξεηα ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ ζηεζαίνπ. 

                                                           
50

 Γάθαξεο 1993, 33, Καηζηθνχδεο 2000, 176-177, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 56, Πιηάθνπ – 

κχξεο 2012, 74, θαιηζηή – Γεσξγνχιαο 2014, 100. Αξθεηνί, σζηφζν, απφ ηνπο κειεηεηέο ζεσξνχλ 

φηη δελ πθίζηαηαη ε ελ ιφγσ θάζε. Δλδεηθηηθά βι. Baçe 2002/2003, 377, ν νπνίνο δηαθξίλεη κφλν δχν 

θαηαζθεπαζηηθέο θάζεηο ζην ζθεληθφ νηθνδφκεκα ηνπ ζεάηξνπ, ηελ πξψηε ηνλ 3
ν
 αη. π.Υ. θαη ηε 

δεχηεξε ζηα ρξφληα ηνπ Οθηαβηαλνχ. 
51

 Γηα ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηε κνξθή ηνπ ζεάηξνπ θαηά ηελ ηειεπηαία νηθνδνκηθή θάζε, βι. 

ελδεηθηηθά Γάθαξεο 1993, 33-34, Καηζηθνχδεο 2000, 177, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 56, 

Πιηάθνπ – κχξεο 2012, 74-75, 100, Di Napoli 2015, 373-375.  
52

 Di Napoli 2013, 106-108, 2015, 373-375, Antoniou 2015, 180. 

(β) (α) 
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Σαπηφρξνλα αθαηξέζεθαλ νη ηξεηο πξψηεο ζεηξέο εδσιίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

εθείλεο ηεο πξνεδξίαο, θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζεαηψλ πςψζεθε ηνίρνο χςνπο 

2,80κ. (εηθ. 8α-β)
53

. ην κέζνλ ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ πεξηκεηξηθνχ 

πξνζηαηεπηηθνχ ζηεζαίνπ ηεο αξέλαο, πνπ δεκηνπξγήζεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν, 

θαηαζθεπάζηεθε κηθξφ ζπξαίν άλνηγκα. Ζ θνλίζηξα επεθηάζεθε θαη ζε βάξνο ηνπ 

ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο, πνπ έραζε πιένλ ηε ζεκαζία θαη ιεηηνπξγία ηνπ, κε 

παξάιιειε θαηάξγεζε ηνπ πξνζθελίνπ.  

 

 

Δπηπιένλ, ζηνλ ρψξν πνπ αξρηθά θαηαιάκβαλαλ ηα παξαζθήληα θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνπο πιεπξηθνχο ηνπο ηνίρνπο, δηακνξθψζεθαλ αληίζηνηρα δχν ηξηγσληθνί ρψξνη 

(εηθ. 9). Οη ελ ιφγσ ρψξνη, νη νπνίνη επηθνηλσλνχζαλ κε ηελ θνλίζηξα κέζσ 

αλεμάξηεησλ ζπξψλ, ζπλδέζεθαλ κε ηε θχιαμε ησλ δψσλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηηο 

ζεξηνκαρίεο.  

Ζ εηθφλα πνπ παξνπζίαδε κέρξη ζρεηηθά πξφζθαηα ε πεξηνρή ηνπ ζεάηξνπ νθείιεηαη 

θαηά ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζηηο αξραηνινγηθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ  

αξρηθά απφ ηνλ Κ. Καξαπάλν (1875), ελ ζπλερεία πξηλ απφ κηζφ θαη πιένλ αηψλα απφ 

ηνλ Γ. Δπαγγειίδε (1955)
54

 θαη ελ ηέιεη απφ ηνλ . Γάθαξε (1959 θ.ε.). Ο ηειεπηαίνο 

θαηφξζσζε
55

, ζπγθεληξψλνληαο ηα αηάθησο εηξεκέλα εδψιηα ηνπ θνίινπ (εηθ. 10α), 

λα πξνζδψζεη εθ λένπ ζην νηθνδφκεκα αξρηηεθηνληθή κνξθή (εηθ. 10β), εγρείξεκα 

ηδηαίηεξα δχζθνιν γηα ηα κέζα εθείλεο ηεο επνρήο.  

                                                           
53

 Αδάκ-Βειέλε 2006, 131.  
54

 Γ. Δπαγγειίδεο, ΠΑΔ 1955, 169-173, Γξαβάλε 2007/2008, 54, ππνζεκ. 7 κε ζπγθεληξσκέλε ηε 

ζρεηηθή -κε ηηο αξρηθέο έξεπλεο- βηβιηνγξαθία. 
55

 Γηα ην ηζηνξηθφ ησλ επεκβάζεσλ, βι. Πιηάθνπ – κχξεο 2012, 78-87, φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλε 

θαη ε παιαηφηεξε γηα ην ζέκα βηβιηνγξαθία. 

  9. Γσδψλε. Σν ζθεληθφ   

νηθνδφκεκα ηνπ ζεάηξνπ  

  θαηά ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο. 
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10. Γσδψλε. Ζ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπ ζεάηξνπ 

πξηλ (α) θαη κεηά ηηο αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο (β) ηνπ . Γάθαξε.  

 

Ζ θζνξνπνηφο δξάζε ηνπ ρξφλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαθή πνηφηεηα ηεο πξψηεο 

χιεο, ηνπ ηνπηθνχ δειαδή αζβεζηφιηζνπ, ν νπνίνο απνζπληίζεηαη κε επθνιία θαηά 

ηελ έθζεζή ηνπ ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (παγεηφο, ρηνλνπηψζεηο θιπ.) πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπο ρεηκεξηλνχο θπξίσο κήλεο ηνπ ρξφλνπ, θαηέζηεζαλ 

επηηαθηηθή ηελ εμεχξεζε άκεζσλ ιχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζσζεί ην νηθνδφκεκα.  

 

             

 

 

11. Γσδψλε. Σν θνίιν ηνπ ζεάηξνπ θαηά ηηο  

εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ.  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα -θαη’ εθαξκνγή εγθεθξηκέλσλ απφ ην Κεληξηθφ Αξραηνινγηθφ 

πκβνχιην (Κ.Α..) κειεηψλ
56

- βξίζθνληαη ζε εμέιημε εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

                                                           
56

 Αλαιπηηθά γηα ηηο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ βι. Πιηάθνπ – κχξεο 2012, 83-84 θαη κχξεο 2014, 

82, ππνζεκ. 1 θαη 6. 

(β) (α) 

(β)  (α) 
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θνίινπ (εηθ. 11α-β)
57

. ην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην Δζληθφ 

ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2014-2020 έξγνπ αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί ζχληνκα ε ζπλνιηθή απνθαηάζηαζε ησλ θεξθίδσλ ηνπ θαηψηεξνπ 

ηκήκαηνο ηνπ θνίινπ ηνπ ζεάηξνπ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 Γηα ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη θαη ηηο ελ γέλεη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο, Πιηάθνπ – κχξεο 

2012, 84-87, κχξεο 2014, 81-86, Καηζνχδαο 2014, 87-91, θαιηζηή – Γεσξγνχιαο 2014, 101-102. 
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2. Ακβξαθία 

Ζ Ακβξαθία, ζακκέλε ζήκεξα θάησ απφ ηε ζχγρξνλε πφιε ηεο Άξηαο, ππήξμε ε 

ζεκαληηθφηεξε -κεηά ηελ Κέξθπξα- απνηθία ησλ Κνξηλζίσλ ζηε βνξεηνδπηηθή 

Διιάδα θαη ηδξχζεθε ην 625 π.Υ.
58

, ζε θνκβηθφ ζεκείν ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ 

νδψλ επηθνηλσλίαο πνπ έλσλαλ ηε Νφηηα Διιάδα κε ηελ Ήπεηξν θαη ηελ Ηιιπξία.  

Ζ πφιε νξγαλψζεθε εμαξρήο κε γεσκεηξηθφ πνιενδνκηθφ ζχζηεκα (πίλ. 9)
59

, κε 

πιαηχηεξνπο θαη ζηελφηεξνπο δξφκνπο πνπ δηαζηαπξψλνληαλ θάζεηα δεκηνπξγψληαο 

νξζνγψληεο νηθνδνκηθέο λεζίδεο, ην νπνίν απνηέιεζε πηζαλφηαηα πξφηππν γηα ηε 

ρσξνηαμηθή νξγάλσζε γεηηνληθψλ πφιεσλ, φπσο ι.ρ. ηεο Καζζψπεο. Καηά ηνπο 

ηζηνξηθνχο ρξφλνπο ε πφιε πεξηβιήζεθε κε ηζρπξφ νρπξσκαηηθφ πεξίβνιν
60

, 

ηκήκαηα ηνπ νπνίνπ είλαη νξαηά ζήκεξα, εληαγκέλα ζηνλ ζχγρξνλν αζηηθφ ηζηφ ηεο 

πφιεο ηεο Άξηαο.  

Σν βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πφιεο θαηαιάκβαλε ν δεκφζηνο ρψξνο, φπνπ ήηαλ 

ζπγθεληξσκέλα ηα δεκφζηα νηθνδνκήκαηα (πίλ. 9). ε θεληξηθφ ζεκείν ηνπ ελ ιφγσ 

ρψξνπ δέζπνδε πεξίπηεξνο λαφο κλεκεηαθψλ δηαζηάζεσλ, πνπ ρξνλνινγείηαη ζην 

500 π.Υ. θαη ήηαλ αθηεξσκέλνο ζηνλ Απφιισλα Αγπηέα, πξνζηάηε ζεφ ηεο 

Ακβξαθίαο
61

. Ο 3
νο

 αη. π.Υ. απνηειεί γηα ηελ Ακβξαθία κία ηδηαίηεξε πεξίνδν αθκήο, 

θαζψο ην 295 π.Υ. θαζίζηαηαη απφ ηνλ Πχξξν πξσηεχνπζα ηνπ βαζηιείνπ ηνπ
62

. ε 

κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα λαφ ησλ χζηεξσλ αξρατθψλ ρξφλσλ 

θαηαζθεπάζηεθαλ απηή ηελ επνρή δχν ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα, γηα ηα νπνία ζα γίλεη 

ιφγνο παξαθάησ, πξπηαλείν
63

 θαζψο θαη άιια δεκφζηα θηίξηα. 

                                                           
58

 θχκλνο ν Υίνο, Γεσγξάθνο, ζη. 453 θ.ε., «..Ἀκβξαθία Κνξηλζίσλ ἄπνηθνο ἐζηηλ. Ὥθηζελ δ’ ὁ 

Κπςέινπ αὑηήλ πξόηεξνλ παίο Γόξγνο». Γηα ηελ ίδξπζε ηεο Ακβξαθίαο, Σδνπβάξα-νχιε 1992, 15-16, 

φπνπ βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο νη θηινινγηθέο πεγέο θαζψο θαη ε παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία, Brill’s 

New Pauly 2002, Ambracia, vol. I 570-571, Oxford Classical Dictionary 2003, Ambracia, 71, Ρήγηλνο 

2008, 37. 
59

 Δλδεηθηηθά βι. Σδνπβάξα-νχιε 1992, 69-70, Αλδξένπ 1997β, 19, Ρήγηλνο 2008, 48. 
60

 Ζ άπνςε πνπ είρε ππνζηεξηρζεί παιαηφηεξα, απφ κειεηεηέο φπσο ν Ν. Hammond, φηη ε θαηαζθεπή 

ηνπ ηείρνπο ζπκπίπηεη, ζε γεληθέο γξακκέο, ρξνληθά κε ηελ ίδξπζε ηεο Ακβξαθίαο θαζίζηαηαη νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν αίνιε, θαζψο ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα πνπ απνθαιχπηνληαη ζπλερψο ζπλεγνξνχλ 

ππέξ κίαο ρξνλνιφγεζεο ζηνλ 4
ν
 αη. π.Υ., Hammond 1967, 480-481. Δλδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο επηρεηξεί ε Π. Καξαηδέλε, ε νπνία ρξνλνινγεί ην ηείρνο αξθεηνχο αηψλεο κεηά ηελ ίδξπζε ηεο 

πφιεο, ζηα κέζα ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ. Π. Καξαηδέλε, Ορχξσζε Ακβξαθίαο. Μία λέα ρξνλνινγηθή 

πξνζέγγηζε, Ζπεηξσηηθά Χξνληθά 28 (1986-87),  9-28, πίλ. 1-12. Γηα ηελ νρχξσζε βι. επίζεο, 

Σδνπβάξα-νχιε 1992, 26-31, Αλδξένπ 1997β, 21-24, Ρήγηλνο 2008, 57. 
61

 Σδνπβάξα-νχιε 1992, 42-43, φπνπ βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλε ε παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία, Ρήγηλνο 

2008, 52. 
62

 ηξάβσλ 7.7.6, «βαζηιείῳ ρξεζάκελνο ηῷ ηφπῳ». Γηα ηε κεηαθνξά ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ βαζηιείνπ 

ηνπ ελδεηθηηθά, Hammond 1967, 568, Σδνπβάξα-νχιε 1992, 22, Lévêque 1997b, 75. 
63

 Σδνπβάξα-νχιε 1992, 50-52. 
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ε εθηφο ησλ ηεηρψλ πεξηνρέο ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο εληνπίδνληαη ηα δχν 

λεθξνηαθεία ηεο
 64

, ηα νπνία ήηαλ ζε ρξήζε θαζ’ φιε ηεο δηάξθεηα ηεο ηζηνξηθήο ηεο 

πνξείαο. Σν δπηηθφ λεθξνηαθείν, πνπ ήηαλ ην κεγαιχηεξν θαη θαιχηεξα νξγαλσκέλν, 

δηέζρηδε εληππσζηαθή ιεσθφξνο πιάηνπο 12κ., εθαηέξσζελ ηεο νπνίαο πςψλνληαλ 

ηαθηθνί πεξίβνινη κε πνηθηιφκνξθεο θαη πινχζηα θηεξηζκέλεο ηαθέο.   

Σν 189 π.Υ., έηνο ζηαζκφ γηα ηελ ηζηνξία ηεο Ακβξαθίαο, ε πφιε δέρζεθε πνιηνξθία 

απφ ηνπο Ρσκαίνπο θαη, παξά ηελ αληίζηαζε ησλ Ακβξαθησηψλ, αλαγθάζηεθε λα 

ζπλζεθνινγήζεη θαη λα δερζεί ηελ εγθαηάζηαζε ξσκατθήο θξνπξάο. Καη’ εληνιή 

ηνπ Ρσκαίνπ ππάηνπ Μάξθνπ Φνχιβηνπ Ννκπηιίσξα κεηαθέξζεθαλ ζηελ Ρψκε 

αγάικαηα, έξγα ηέρλεο θαη πίλαθεο δσγξαθηθήο, πξνεξρφκελα -θαηά θχξην ιφγν- απφ 

ηα δεκφζηα νηθνδνκήκαηά ηεο
65

. ηαδηαθά ε πφιε παξαθκάδεη θαη ην 31 π.Υ. ν 

πιεζπζκφο ηεο -ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ- ππνρξεψλεηαη λα κεηαθηλεζεί, φπσο θαη 

νη θάηνηθνη γεηηνληθψλ πεξηνρψλ, ζηε Νηθφπνιε
66

.  

Σν ζέαηξν. Ζ Ακβξαθία δηέζεηε ζηνλ πξννξηζκέλν γηα νηθνδνκήκαηα κε 

ζξεζθεπηηθφ, πνιηηηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα ρψξν ηεο δχν 

νηθνδνκήκαηα ζηνλ ηχπν ηνπ ζεάηξνπ.  

 

                                                           
64

 Σδνπβάξα-νχιε 1992, 86-116, Ρήγηλνο 2008, 69-77. 
65

 Πνιχβηνο 21.29.14, 21.30.9, Λίβηνο 38.5.4, Πιίληνο ΖΝ 35.66.66, Hammond 1967, 144-148, 

Σδνπβάξα-νχιε 1992, 22-23, Ρήγηλνο 2008, 98-99.  
66

 Brill’s New Pauly 2002, Ambracia, vol. I 571, Γξαβάλε 2007, 106-107. ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο 

ε πφιε απνθηά θάζηξν θαη γίλεηαη γλσζηή κε ην φλνκα Άξηα, νλνκαζία πνπ δηαηεξεί σο ηηο κέξεο 

καο, ελψ ην 1204 κ.Υ. θαζίζηαηαη πξσηεχνπζα ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ θαη θνζκείηαη κε λανχο, 

απφ ηνπο νπνίνπο μερσξίδεη εθείλνο ηεο Παλαγίαο ηεο Παξεγνξήηηζζαο (1283-1296). 

12. Ακβξαθία. Αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηνπ ζεάηξνπ. 
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Σν κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα (εηθ. 12, πίλ. 10)
67

, πνπ 

ρξνλνινγείηαη θαηά πξνζέγγηζε ζηα ηέιε ηνπ 4
νπ 

- αξρέο 3
νπ

 αη. π.Υ., θαηαζηξάθεθε 

ζρεδφλ νινζρεξψο εμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο αλνηθνδφκεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ αζηηθνχ 

θέληξνπ ηεο Άξηαο. Σα ιηγνζηά ελαπνκείλαληα νξαηά αξρηηεθηνληθά θαηάινηπά ηνπ, 

πνπ εληνπίζηεθαλ πξν ηξηαθνπεληαεηίαο
68

 ζε πεξηνρή ζηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ λανχ 

ηνπ Απφιισλα
69

, «αζθπθηηνχλ» ζήκεξα ελ κέζσ ζχγρξνλσλ νηθνδνκψλ, κε ηα 

ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα λα βξίζθνληαη ζακκέλα θάησ απφ ηα ζεκέιηα ησλ ελ ιφγσ 

νηθνδνκψλ. Απφ ην ελ κέξεη ιαμεπκέλν ζηνλ θπζηθφ βξάρν θνίιν, κε βφξεην 

πξνζαλαηνιηζκφ, δελ έρνπλ ζσζεί παξά ειάρηζηα εδψιηα θαζψο θαη πνιχ κηθξφ 

ηκήκα ησλ αλαιεκκαηηθψλ ηνίρσλ ζηα άθξα ηνπ.  

Ζ απνζπαζκαηηθά ζσδφκελε νξρήζηξα, ηεο νπνίαο ε δηάκεηξνο ππνινγίδεηαη ζε 9κ., 

«νξηδφηαλ» -ηξφπνλ ηηλά- απφ ιίζηλν ξείζξν. Ζ αλππαξμία απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ 

πεξηκεηξηθά ηεο απνηειεί θαηλφκελν αξθεηά ζπάλην γηα ηα ζέαηξα ηεο αξραίαο 

Ζπείξνπ θαη απνθιίλεη απφ ηνλ «θαλφλα» πνπ αθνινπζείηαη ζε γεληθέο γξακκέο θαηά 

ηελ θαηαζθεπή ησλ ελ ιφγσ νηθνδνκεκάησλ, ρσξίο σζηφζν λα απνηειεί κνλαδηθφ 

παξάδεηγκα. 

Όζνλ αθνξά ην ζθεληθφ νηθνδφκεκα, δπζηπρψο δηαηεξείηαη κηθξφ κφλν ηκήκα ηνπ 

ζηπινβάηε ηνπ πξνζθελίνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη δπλαηφ λα δηαηππσζνχλ 

θάπνηεο παξαηεξήζεηο γηα ηελ ελ γέλεη κνξθή θαη ιεηηνπξγία ηνπ.  

Σν ιεγόκελν κηθξό ζέαηξν. Καηά ηε δηάξθεηα ζσζηηθήο αξραηνινγηθήο έξεπλαο ην 

1976, ζην θέληξν ηεο ζχγρξνλεο πφιεο ηεο Άξηαο θαη ζε κηθξή ζρεηηθά απφζηαζε 

απφ ην πξναλαθεξζέλ, κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο, ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα 

εληνπίζηεθε πνιχ κηθξψλ δηαζηάζεσλ νηθνδφκεκα ζηνλ ηχπν ηνπ ζεάηξνπ (εηθ. 13, 

πίλ. 11), πνπ ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηνπ 4
νπ 

- αξρέο 3
νπ

 αη. π.Υ.
70
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 Καξαηδέλε 1982, 263, ζρ.3, πίλ. 164, Σδνπβάξα-νχιε 1992, 40-42, Μπνζλάθεο – Γθαγθηδήο 1996, 

113, Καηζηθνχδεο 2000, 184, Ρήγηλνο 2008, 53, Καηζηθνχδεο 2012, 22. Αλαθνξά ζηα ζεαηξηθά 

νηθνδνκήκαηα ηεο Ακβξαθίαο απνπζηάδεη απφ ην άξζξν ηνπ Α. Baçe, παξά ην γεγνλφο φηη αθνξά ελ 

γέλεη ηα ζέαηξα ηνπ 5
νπ

-3
νπ

 αη. π.Υ. ηεο αξραίαο Ζπείξνπ.  
68

 πλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεάηξνπ, Καξαηδέλε 

1982, 263, ζρ. 3, πίλ. 164. 
69

 Σα αξραηνινγηθά δεδνκέλα αλέηξεςαλ ηελ αξρηθή ππφζεζε ηνπ Ν. Hammond φηη ην ζέαηξν έπξεπε 

λα αλαδεηεζεί ζε πεξηνρή εθηφο ηνπ θέληξνπ ηεο αξραίαο Ακβξαθίαο, Hammond 1967, 142, 664. 
70

 Γεληθά γηα ην ιεγφκελν κηθξφ ζέαηξν, Αλδξένπ 1983, 9-23, πίλ. 1-8, Σδνπβάξα-νχιε 1992, 36-42, 

Μπνζλάθεο – Γθαγθηδήο 1996, 112-113, Καηζηθνχδεο 2000, 181-184, εηθ. 8, Ρήγηλνο 2008, 53, 

Καηζηθνχδεο 2012, 22. Γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ρξνλνιφγεζεο ηνπ κλεκείνπ ζηελ 

ελ ιφγσ πεξίνδν, Αλδξένπ 1983, 19-22. 
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Με ηα κέρξη ζήκεξα γλσζηά ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα δεδνκέλα, απνηειεί ην 

κηθξφηεξν γλσζηφ νηθνδφκεκα ζηνλ ηχπν ηνπ ζεάηξνπ ζηελ αξραία Ήπεηξν, 

ελδερνκέλσο θαη ζε νιφθιεξν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, κε ηε ζπλνιηθή ηνπ ρσξεηηθφηεηα 

λα κελ μεπεξλά ηνπο 150 ζεαηέο. Σν γεγνλφο απηφ ζπλέβαιε ζηελ απνδνρή ηεο 

ηαχηηζήο ηνπ κεηά ηνῦ κηθξνῦ ζεάηξνπ ηεο Ακβξαθίαο, γηα ην νπνίν γίλεηαη εηδηθή 

αλαθνξά ζηηο αξραίεο γξαπηέο πεγέο
71

.  

Σν θνίιν είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ (εηθ. 13), ζε 

επηρσκαησκέλν πξαλέο θαη φρη ζηηο ππψξεηεο θάπνηνπ ιφθνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

πξαθηηθή ησλ θιαζηθψλ θαη ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ
72

. Γχν θιίκαθεο δηαηξνχζαλ ην 

θνίιν ζε ηξεηο θεξθίδεο, ζηηο νπνίεο δηαηεξνχληαη πέληε ζεηξέο εδσιίσλ, ελψ 

απνπζηάδνπλ ζέζεηο πξνεδξίαο. Αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη θαηαζθεπαζκέλνη θαηά ην 

ηζνδνκηθφ ζχζηεκα ηνηρνπνηίαο ζπγθξαηνχζαλ ηηο ηερλεηέο επηρψζεηο επάλσ ζηηο 

νπνίεο ζηεξίδνληαλ νη θεξθίδεο ηνπ θνίινπ
73

.  

                                                           
71

 Γηνλπζίνπ Αιηθαξλαζζέσο, Ρσκατθή Αξραηνινγία I, 50.4, «...ἐλ δὲ Ἀκβξαθία ἱεξὸλ ηε ηῆο Θενῦ θαὶ 

ἡξῶνλ Αἰλείνπ πιεζίνλ ηνῦ κηθξνῦ ζεάηξνπ ἐλ ᾧ θαὶ μφαλνλ ἀξρατθὸλ Αἰλείνπ ιεγφκελνλ», 

Σδνπβάξα-νχιε 1992, 37, Ρήγηλνο 2008, 53. 
72

 Πξφθεηηαη γηα ρψξν ηνλ νπνίν θαηά ηα κέζα ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ. θαηαιάκβαλαλ νηθίεο κε ρψξνπο 

ινπηξψλ κε πεξίηερλα ςεθηδσηά δάπεδα, ηα νπνία απνθαιχθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηφζν ησλ 

παιαηφηεξσλ φζν θαη ησλ πξφζθαησλ εξεπλψλ. Γηα ηηο παιαηφηεξεο έξεπλεο βι. ελδεηθηηθά Αλδξένπ 

1983, 9-10, πίλ. 2α-β, 3α, Σδνπβάξα-νχιε 1992, 38-39, Ρήγηλνο 2008, 53. 
73

 Παξά ην γεγνλφο φηη ην νηθνδφκεκα έρεη ηαπηηζηεί κε ην αλαθεξφκελν απφ ηηο γξαπηέο πεγέο κηθξφ 

ζέαηξν ηεο Ακβξαθίαο, νη ηδηαίηεξα κηθξέο ηνπ δηαζηάζεηο θαη ε πεπεξαζκέλε ηνπ ρσξεηηθφηεηα, 

ζπλάδνπλ ζε κία πηζαλή ηαχηηζή ηνπ πεξηζζφηεξν κε σδείν, θαζψο δηαζέηεη ζθελή, ή άιιν 

νηθνδφκεκα ζηνλ ηχπν ηνπ ζεάηξνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη πξναλαθεξζέληεο, σο αλαιεκκαηηθνί 

ηνίρνη ηνπ θνίινπ, ηζρπξνί ηζνδνκηθνί ηνίρνη ζα κπνξνχζαλ λα θέξνπλ ηε ζηέγε ηνπ νηθνδνκήκαηνο.      

13. Ακβξαθία. Σν ιεγφκελν κηθξφ ζέαηξν πξηλ ηελ έλαξμε  

ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 
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14. Ακβξαθία. Σν ιεγφκελν κηθξφ ζέαηξν. 

Άπνςε ηνπ θνίινπ, ηεο νξρήζηξαο θαη ηεο αλαηνιηθήο παξφδνπ. 

 

Ζ θπθιηθή νξρήζηξα -δηακέηξνπ κφιηο 6,70κ.- δελ δηαζέηεη ζηελ πεξηθέξεηά ηεο 

απνρεηεπηηθφ αγσγφ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ απφ ην κλεκείν (εηθ. 

14). ηνλ ρψξν φκσο κεηαμχ ηεο νξρήζηξαο θαη ηνπ πξνζθελίνπ εληνπίζηεθε αγσγφο 

επελδεδπκέλνο κε ιίζηλεο πιάθεο θαη θάιπςε απφ ην ίδην πιηθφ, ν νπνίνο εθηείλεηαη 

πξνο ηηο παξφδνπο ηνπ. Ο αγσγφο απηφο, πνπ θαηά ηηο πξφζθαηεο έξεπλεο 

δηαπηζηψζεθε φηη εθηεηλφηαλ ζε φιν ην κήθνο ηνπ νηθνδνκήκαηνο, ζπλδεφηαλ 

πηζαλφηαηα κε ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηεο αξραίαο πφιεο. Οη κήθνπο 5κ. πεξίπνπ 

πάξνδνη αλαπηχζζνληαη ζηνλ ρψξν κεηαμχ ησλ αλαιεκκάησλ ηνπ θνίινπ θαη ηνπ 

πξνζθελίνπ ηεο ζθελήο.  

Όζνλ αθνξά ην ζθεληθφ νηθνδφκεκα, νη παιαηφηεξεο αξραηνινγηθέο έξεπλεο 

απνθάιπςαλ ηνλ ζηπινβάηε ηνπ πξνζθελίνπ, ν νπνίνο θνζκνχληαλ κε έμη εκηθίνλεο 

ησληθνχ ξπζκνχ ζηελ πξφζνςή ηνπ. Σν ππφινηπν ζθεληθφ νηθνδφκεκα, πνπ 

παξέκελε γηα ζρεδφλ ζαξάληα ρξφληα θάησ απφ -παξαθείκελα θαη απαιινηξησκέλα 

απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ- νηθφπεδα, απνθαιχθζεθε ζην ζχλνιφ ηνπ θαηά ηηο 

αξραηνινγηθέο έξεπλεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο
74

. Πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα απιφ 

                                                           
74

 Οη εξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην ΠΔΠ Ζπείξνπ ηνπ 

ΔΠΑ έξγνπ «Αλάδεημε-Δλνπνίεζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ αξραίαο Ακβξαθίαο: Γπηηθή Νεθξφπνιε-

Ναφο Απφιισλα-Μηθξφ Θέαηξν», πξνυπνινγηζκνχ 2.000.000 επξψ. Με ηε δεκνζίεπζε ησλ ελ ιφγσ 
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ζηε κνξθή ηνπ νηθνδφκεκα, ζηνλ θεληξηθφ νξζνγψλην ρψξν ηνπ νπνίνπ 

εληνπίζηεθαλ ηέζζεξηο βάζεηο γηα ηα ζηεξίγκαηα ηεο ζηέγεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
εξγαζηψλ πξνζδνθάηαη λα δνζεί θάπνηα εξκελεία ζρεηηθά κε ηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνχ 

ζεάηξνπ ηεο Ακβξαθίαο.  
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3. Καζζώπε 

ε θαηάθπην νξνπέδην ζηηο λφηηεο ππψξεηεο ηνπ φξνπο Εαιφγγνπ, πεξηνρή πνπ ζηελ 

αξραηφηεηα εληαζζφηαλ γεσγξαθηθά ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ζεζπξσηηθνχ θχινπ ησλ 

Καζζσπαίσλ, ηελ αξραία Καζζσπαία
75

, ηδξχζεθε ην α΄ κηζφ ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ., κε ηνλ 

ζπλνηθηζκφ κηθξφηεξσλ θσκψλ, ε Καζζψπε (εηθ. 15)
76

.  

 

15. Καζζψπε. Αεξνθσηνγξαθία ηνπ ρψξνπ. 

 

Ζ θπζηθά νρπξή θαη ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ νηθηζκνχ, ζε θαίξην ζεκείν γηα ηνλ έιεγρν 

κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο επεηξσηηθήο ελδνρψξαο, ησλ ρεξζαίσλ νδηθψλ αξηεξηψλ, ησλ 

ζαιάζζησλ νδψλ, αιιά θαη ηελ πιήξε επνπηεία ησλ αθηψλ ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη 

ησλ λεζηψλ ηεο Κέξθπξαο, ησλ Παμψλ, ησλ Αληίπαμσλ, ηεο Λεπθάδαο θαη ηεο 

Κεθαινληάο θαζψο θαη ηνπ Ακβξαθηθνχ θφιπνπ θαη ησλ αθηψλ ηεο Αθαξλαλίαο, 

πξνζέθεξε πάκπνιια πιενλεθηήκαηα, θαζηζηψληαο ηελ πφιε κέζα ζε ηδηαίηεξα 

ζχληνκν απφ ηελ ίδξπζή ηεο ρξνληθφ δηάζηεκα, ην πνιηηηθφ, δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ 

θαη ζξεζθεπηηθφ θέληξν ηνπ θχινπ ησλ Καζζσπαίσλ.  

                                                           
75 Ζ πεξηνρή πνπ ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ γλσζηή σο Καζζσπαία ηαπηίδεηαη ζήκεξα ζε γεληθέο γξακκέο 

κε ηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πξέβεδαο. Γεληθά γηα ηα φξηα ηεο Καζζσπαίαο 

βι., Ρήγηλνο 2012, 133, ππνζεκ. 1, φπνπ βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλε θαη ε παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία. 
76 

Γεληθά γηα ηελ Καζζψπε, πνπ ζήκεξα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε έθηαζε θαη 

επηζθεςηκφηεηα αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο Ζπείξνπ, βι. Dakaris 1971, 101-102 παξαγξ. 390-394, κε 

ζπγθεληξσκέλε ηελ παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία, Γάθαξεο 1984, 9 θ.εμ., Hoepfner – Schwandner 1994, 

120-121, Αλδξένπ 1997α, 102, Καηζηθνχδεο 2000, 186-187, Brill’s New Pauly 2003, Cassope, vol. 2, 

1175, Oxford Classical Dictionary 2003, Cassope, 301, Κνληνγηάλλε 2006, 18 θ.ε., Riginos 2010, 65, 

Ρήγηλνο 2012, 132-134. 
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Ζ Καζζψπε ρηηζκέλε ακθηζεαηξηθά, κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ θαη ελαξκνληζκέλε 

πιήξσο κε ηηο επηθξαηνχζεο θαηά ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ. αληηιήςεηο γηα ηελ έλλνηα ηεο 

πφιεο
77

, νξγαλψζεθε επζχο εμαξρήο κε γεσκεηξηθφ πνιενδνκηθφ ζχζηεκα, θαηά ην 

πξφηππν ηεο γεηηνληθήο ηεο Ακβξαθίαο (πίλ. 12α). χκθσλα κε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, 

παξάιιεινη -αλά ηξηάληα κέηξα- ζηνλ άμνλα Β-Ν δξφκνη (ζηελσπνί), 

δηαζηαπξψλνληαλ θάζεηα κε δχν πιαηχηεξεο ζηνλ άμνλα Α-Γ θχξηεο νδνχο 

(πιαηείαη), δηακνξθψλνληαο νξζνγψληεο νηθνδνκηθέο λεζίδεο. Σν πιάηνο θάζε 

λεζίδαο επαξθνχζε γηα ηελ αλέγεξζε δχν νηθηψλ
78

 πνπ ρσξίδνληαλ κε ελδηάκεζν 

απνρεηεπηηθφ αγσγφ (πεξίζηαζηο).   

O ρψξνο ηεο Αγνξάο (εηθ. 16, πίλ. 12β)
79

, πνπ εληνπίδεηαη φρη ζε θεληξηθφ ζεκείν 

ηεο πφιεο αιιά ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο, απνηεινχζε ην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, 

ζξεζθεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο Καζζψπεο.  

 

16. Καζζψπε. Άπνςε ηεο πεξηνρήο ηεο Αγνξάο. 

                                                           
77 Ο Αξηζηνηέιεο ζηα Πνιηηηθά ηνπ θάλεη ιφγν γηα ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο, πνπ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ ίδξπζε κίαο πφιεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ηζνλνκία θαη ηζνπνιηηεία, 

έλλνηεο ηαπηφζεκεο κε ηηο ελ γέλεη αληηιήςεηο θαηά ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ., επνρή ζηελ νπνία ν άλζξσπνο 

θαηείρε ζεκαίλνληα ξφιν  ζηελ πφιε. Βι., Αξηζηνηέιεο, Πνιηηηθά 1330α, Γάθαξεο 1984, 63-64, 

Ρήγηλνο 2012, 133-134, ππνζεκ. 4.  
78

 χκθσλα κε ηα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ησλ νηθηψλ θαη ηελ ελ γέλεη κνξθή ησλ νηθνδνκηθψλ 

λεζίδσλ, ε θάζε λεζίδα κεηαμχ ησλ δχν θχξησλ νδψλ επαξθνχζε γηα ηελ αλέγεξζε δχν ζεηξψλ κε 

δέθα (10) νηθίεο ε θαζεκία, δειαδή ζπλνιηθά είθνζη (20) νηθίεο εκβαδνχ 225η.κ. ε θαζεκία. 

Δλδεηθηηθά βι. Hoepfner – Schwandner 1994, 124, Κνληνγηάλλε 2006, 24, Riginos 2010, 67-68. 
79

 Ο ρψξνο ηεο Αγνξάο εξεπλήζεθε απφ ηνλ αείκλεζην θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ . 

Γάθαξε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεξκαληθφ Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην θαηά ηα έηε 1952-1955 θαη 1977-

1983. Γηα ηελ Αγνξά, Dakaris 1971, 119-120, Γάθαξεο 1984, 10-11 θαη 19-27, Hoepfner – 

Schwandner 1994, 114, 124-126, Καηζηθνχδεο 2000, 187-188, Κνληνγηάλλε 2006, 10-16, Riginos 

2010, 68. 



ΚΑΩΠΖ 

 

35 
 

ηα ηέιε ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ. ν ππαίζξηνο κέρξη ηφηε ρψξνο ηεο Αγνξάο νξηνζεηήζεθε 

απφ ην πξπηαλείν, ζηνέο θαη ην ιεγφκελν κηθξφ ζέαηξν ή βνπιεπηήξην, ελψ άιια 

δεκνζίνπ ραξαθηήξα νηθνδνκήκαηα φπσο ην ιεγφκελν Καηαγψγην, δεκφζηνο 

μελψλαο ή ε εκπνξηθή αγνξά, ζηα βφξεηα ηεο Αγνξάο, ην ζέαηξν θάησ απφ ηε 

βνξεηνδπηηθή αθξφπνιε εληφο ηεο νρχξσζεο θαζψο θαη έλαο κηθξψλ δηαζηάζεσλ, 

αθηεξσκέλνο ζηελ Αθξνδίηε, λαφο ζε εθηφο ησλ ηεηρψλ πεξηνρή ήξζαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηελ εηθφλα ηεο πφιεο. Σελ ελ ιφγσ πεξίνδν, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ 

πεξίνδν αθκήο ηεο πξσηεχνπζαο ηεο Καζζσπαίαο, ν πιεζπζκφο ηεο εθηηκάηαη ζε 

8.000-10.000 θαηνίθνπο.  

Ζ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο Καζζψπεο θαίλεηαη πσο δελ ζηακαηά ην 167 π.Υ., 

επνρή νξφζεκν γηα ηηο επεηξσηηθέο πφιεηο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο γλσξίδνπλ 

νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή απφ ηνπο Ρσκαίνπο. Δπηζθεπέο ζε δεκφζηα θηίξηα, νηθίεο 

θαη εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο, πνπ ζπλερίδνπλ λα παξάγνπλ πξντφληα θεξακηθήο, 

καξηπξνχλ ηε ζπλέρηζε ηεο δσήο
80

. Ζ νξηζηηθή εγθαηάιεηςή ηεο ηαπηίδεηαη κε ηελ 

ίδξπζε ηεο Νηθφπνιεο ζηε ζεκεξηλή ρεξζφλεζν ηεο Πξέβεδαο, ην 31 π.Υ., θαη ηε 

κεηνίθηζε ησλ θαηνίθσλ ηεο ζηε λέα πφιε
81

.  

Σν ζέαηξν. ηηο ππψξεηεο ηνπ ιφθνπ θάησ απφ ηε βνξεηνδπηηθή αθξφπνιε, ζε ζέζε 

κε παλνξακηθή ζέα πξνο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο πφιεο θαη ηνλ ρψξν ηεο Αγνξάο 

αιιά θαη πξνο ηε ρεξζφλεζν ηεο Πξέβεδαο, ην Ηφλην πέιαγνο, ηνλ Ακβξαθηθφ θφιπν 

θαη ηηο αθαξλαληθέο αθηέο θαηαζθεπάζηεθε ηνλ 3
ν
 αη. π.Υ. ην κεγαιχηεξεο 

ρσξεηηθφηεηαο ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα ηεο Καζζψπεο (εηθ. 17, πίλ. 13)
82

. Πέξαλ ηεο 

                                                           
80

 Με βάζε ηα αλαζθαθηθά δεδνκέλα ηα θεξακηθά πξντφληα απνηεινχλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θηλεηά 

επξήκαηα, πνιχηηκε πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, Γξαβάλε 2007, 103-106. 
81

 Γάθαξεο 1984, 14, Κνληνγηάλλε 2006, 20-22.  
82

 Ζ πφιε δηέζεηε ζπλνιηθά δχν νηθνδνκήκαηα δεκφζηνπ ραξαθηήξα ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ηχπν ηνπ 

ζεάηξνπ. Σν κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο ζέαηξν δελ απνηέιεζε αληηθείκελν νπζηαζηηθήο έξεπλαο 

νχηε απφ ηνλ θαζεγεηή σηήξην Γάθαξε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιχρξνλσλ εξεπλψλ ηνπ (1952-1955 

θαη 1977-1983) νχηε απφ ηελ ηφηε αξκφδηα Δθνξεία Αξραηνηήησλ (ΗΒ΄ ΔΠΚΑ Ησαλλίλσλ) ηελ 

πεξίνδν 2003-2006, φηαλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξψηεο εξγαζίεο αλάδεημεο ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν 

ηεο Καζζψπεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ελ ιφγσ νηθνδφκεκα ήηαλ 

ειάρηζηα κέρξη πξηλ απφ κία ηεηξαεηία, φηαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 εληάρζεθε απφ ηελ ηφηε 

αξκφδηα Δθνξεία Αξραηνηήησλ (ΛΓ΄ ΔΠΚΑ Πξέβεδαο-Άξηαο) ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Θεζζαιία – ηεξεά Διιάδα – Ήπεηξνο 2007-2013» ηνπ ΔΠΑ, ην έξγν «Αλάδεημε ζπλνηθίαο 

ζεάηξνπ αξραίαο Καζζψπεο». Οη εξγαζίεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ κπνξεί λα νινθιεξψζεθαλ ζρεηηθά 

πξφζθαηα, ζην ηέινο ηνπ 2014, κέρξη θαη ζήκεξα φκσο δελ έρνπλ δεκνζηεπηεί ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

Δλδεηθηηθά γηα ην ζέαηξν, Hammond 1967, 54, 664, pl. IIa, Dakaris 1971, 124-125 fig. 53, Hoepfner – 

Schwandner 1994, 141, abb. 129, Μπνζλάθεο – Γθαγθηδήο 1996, 102-105, Καηζηθνχδεο 2000, 190-

193, εηθ. 11, Baçe 2002/2003, 369-374, abb. 5-7, Κνληνγηάλλε 2006, 32, Καηζηθνχδεο 2012, 26, εηθ. 

8α-8β, Ρήγηλνο 2012, 139-143, εηθ. 6-9,  Θ. Κνληνγηάλλε – Γ. Παπαθψζηα, Σν έξγν «Αλάδεημε 

ζπλνηθίαο ζεάηξνπ αξραίαο Καζζψπεο», Ζκεξίδα γηα ην έξγν ηεο ΛΓ΄ ΔΠΚΑ θαηά ηε δηεηία 2011-2012 

ζηελ Π.Δ. Πξέβεδαο, Πξέβεδα 2013 (πξαθηηθά ππφ αλάξηεζε, ζε ςεθηαθή κνξθή, ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο ΔΦΑ Πξέβεδαο, www.lgepka.gr). 
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πξσηαξρηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, απηήο σο ρψξνπ δηεμαγσγήο ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, 

ην ελ ιφγσ νηθνδφκεκα θάιππηε αλακθίβνια θαη άιιεο αλάγθεο ηνπ αξραίνπ 

νηθηζκνχ, θαζψο ζε απηφ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπλαζξνίζεηο θαη ζπλειεχζεηο ηνπ 

Κνηλνχ ησλ Καζζσπαίσλ.   

 

17. Καζζψπε. Γεληθή άπνςε ηνπ ζεάηξνπ.  

 

Σν θνίιν, κε λφηην-λνηηναλαηνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ρσξεηηθφηεηα πνπ 

ππνινγίδεηαη ζε 6.000 ζεαηέο (εηθ. 17), δεζπφδεη αθφκε θαη ζήκεξα -παξά ηηο θζνξέο 

πνπ έρεη ππνζηεί ζε δηάθνξα ζεκεία απφ ηηο ζπρλέο θαηαθξεκλίζεηο ηνπ 

ππεξθείκελνπ εχζξππηνπ πξαλνχο- απφιπηα ελαξκνληζκέλν θαη εληαγκέλν ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ρψξνπ πνπ ην θηινμελεί. Ο θπζηθφο βξάρνο ιαμεχηεθε εμ 

νινθιήξνπ κε ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί λα δερζεί ηα ιίζηλα νξζνγψληα εδψιηα, 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ην αζβεζηνιηζηθφ πέηξσκα πνπ επηρσξηάδεη ζηελ πεξηνρή, ελψ 

ν ρψξνο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηνπο ζεαηέο παξνπζηάδεη αξθεηά έληνλε θιίζε
83

.  

                                                           
83

 Ο . Γάθαξεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Αζελατθφ Κέληξν Οηθηζηηθήο ηνπ Γ. Γνμηάδε ηε δεθαεηία ηνπ 

1960, πξαγκαηνπνίεζε κε απαξάκηιιε γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο αθξίβεηα ζεηξά κεηξήζεσλ ζην 

ζέαηξν, πξνθεηκέλνπ λα εθπνλήζεη ηε ζρεδηαζηηθή απνηχπσζή ηνπ, ηελ νπνία ελέηαμε ζηε 

κνλνγξαθία ηνπ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Καζζσπαίαο θαη ηηο ειεηαθέο απνηθίεο. Μέζσ ησλ ππνινγηζκψλ 

εθείλσλ πξνέθπςαλ ηα πξψηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θνίινπ: 

ζπγθεθξηκέλα ππνινγίζηεθε ε δηάκεηξνο ηεο βάζεο ζηα 18κ. θαη ε δηάκεηξνο θνξπθήο ζηα 81κ. 

πεξίπνπ, Dakaris 1971, 124, fig. 53. Σα ελ ιφγσ κεγέζε -ειιείςεη άιισλ δεδνκέλσλ- πηνζεηήζεθαλ 

απφ ηνπο κεηέπεηηα κειεηεηέο ηνπ κλεκείνπ, νη νπνίνη ηα ζπκπεξηέιαβαλ ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο. 

Δλδεηθηηθά βι. Καηζηθνχδεο 2000, 191, Baçe 2002/2003, 374, Ρήγηλνο 2012, 140. Μεηά ην πέξαο ησλ 

πξφζθαησλ πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ζεάηξνπ, ηα απνηειέζκαηα ησλ λέσλ 
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Δλλέα θιίκαθεο δηαηξνχζαλ αθηηλσηά ην θνίιν ζε δέθα θεξθίδεο
84

, ελψ έλα δηάδσκα, 

δηακνξθσκέλν κε νξζνζηάηεο ζηελ πίζσ ηνπ πιεπξά, δεκηνπξγνχζε δχν 

αληζνκεγέζε επηκέξνπο ηκήκαηα, κε είθνζη ηξεηο ζεηξέο εδσιίσλ ζην θαηψηεξν θαη 

δψδεθα ζην αλψηεξν ηκήκα αληίζηνηρα
85

.  

    

ην ζέαηξν ηεο Καζζψπεο δελ παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε ζηε κνξθή θαη ην 

κέγεζνο ησλ εδσιίσλ ηεο πξψηεο ζεηξάο ησλ θεξθίδσλ, ψζηε λα κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε ηελ χπαξμε πξνεδξίαο (εηθ. 18). ηελ απφιεμε ηνπ θνίινπ, κεηαμχ ηεο 

ηειεπηαίαο ζεηξάο ησλ εδσιίσλ θαη ηνπ ηζρπξνχ αλαιεκκαηηθνχ ηνίρνπ πνπ ην 

                                                                                                                                                                     
κεηξήζεσλ έδεημαλ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο -16κ. ε δηάκεηξνο βάζεο θαη 78κ. ε δηάκεηξνο θνξπθήο- 

σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο, φπσο αλαθέξεηαη ζε πηλαθίδα ελεκέξσζεο θνηλνχ ζην ζεκείν ζηάζεο θαη 

ζέαζεο ησλ επηζθεπηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ζεάηξνπ ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Καζζψπεο.      
84

 Μέρξη θαη ηνλ πξφζθαην αξραηνινγηθφ θαζαξηζκφ ηνπ θνίινπ, νπφηε απνζαθελίζηεθε ν αθξηβήο 

αξηζκφο ησλ θεξθίδσλ θαη ησλ θιηκάθσλ, δελ ππήξρε απφιπηε ζχκπλνηα ησλ κειεηεηψλ φζνλ αθνξά 

ηνλ αξηζκφ ηνπο, γεγνλφο πεξηζζφηεξν έθδειν ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηά θαηξνχο δεκνζηεπκέλεο 

ζρεδηαζηηθέο απνηππψζεηο ηεο θάηνςεο ηνπ ζεάηξνπ. Με εμαίξεζε ηα δχν ζθαξηθήκαηα ηεο -ελ 

πνιινίο αθαηξεηηθήο- θάηνςεο ηνπ ζεάηξνπ ησλ αξρψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα απφ ηνπο πεξηεγεηέο 

M.W.Leake θαη Σ.S. Hughes, ζηελ νπνία ππνδειψλνληαη αδξά ελλέα θιίκαθεο θαη δέθα θεξθίδεο, Ν. 

Γ. Καξάκπειαο, Ο Άγγινο ινραγφο William Leake ζην λνκφ Πξέβεδαο, Ζπεηξσηώλ Κνηλόλ 2 (2008), 

68, 70, εηθ. 13 θαη 14 θαη ηνπ ηδίνπ, Ο Άγγινο ζενιφγνο Thomas S. Hughes ζηελ Πξέβεδα θαη ηε 

Νηθφπνιε, Πξεβεδάληθα Χξνληθά 41-42 (2005), 134-135, νη λεφηεξνη κειεηεηέο ζηεξίρζεθαλ ζηε 

δεκνζηεπκέλε απφ ηνλ . Γάθαξε θαη αληαπνθξηλφκελε πεξηζζφηεξν ζηε ζεκεξηλή θάηνςε ηνπ 

κλεκείνπ ζρεδηαζηηθή απνηχπσζε Dakaris 1971, fig. 53. Δθηελήο πξνζέγγηζε ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο 

επηρεηξείηαη ζην Ρήγηλνο 2012, 141, ππνζεκ. 27, φπνπ βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλε θαη ε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία. 
85

 Καη’ αληηζηνηρία κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε ππνζεκείσζε, δηαθνξνπνηήζεηο 

παξαηεξνχληαη θαη ζε φ,ηη αθνξά ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ ζεηξψλ ησλ εδσιίσλ ηνπ θνίινπ. Γηα ην 

ζέκα, κε ζπγθεληξσκέλε θαη ηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία, βι. Ρήγηλνο 2012, 141, ππνζεκ. 28. 

18. Καζζψπε. Άπνςε ηνπ δπηηθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ θνίινπ ηνπ ζεάηξνπ. 

 

 



ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΖΜΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΉΠΔΗΡΟ 

 

38 
 

επηζηέθεη, εληνπίδεηαη έλα, πιαηχηεξν απφ ην θεληξηθφ, δηάδσκα, γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ηεο θίλεζεο ησλ ζεαηψλ. Αληίζηνηρν ζθνπφ θαίλεηαη φηη εμππεξεηνχζε θαη ην κηθξφ 

ζπξαίν άλνηγκα πνπ ππήξρε ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ θνίινπ
86

, ζηελ επζεία κε ηε 

δεχηεξε απφ αλαηνιηθά θιίκαθα.  

Μεηαμχ ηεο νξρήζηξαο θαη ηεο πξψηεο ζεηξάο ησλ θαζηζκάησλ ηνπ θνίινπ 

παξεκβαιιφηαλ ιίζηλνο απνρεηεπηηθφο αγσγφο, γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ φκβξησλ 

πδάησλ, θαιπκκέλνο ελ κέξεη -ζηα ζεκεία ησλ απνιήμεσλ ησλ θιηκάθσλ- κε 

αζβεζηνιηζηθέο πιάθεο (εηθ. 19). 

 

 

 

 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ επίπεδνπ ρψξνπ ηεο νξρήζηξαο  (εηθ. 19), ε νπνία δελ 

ζρεκάηηδε πιήξε θχθιν αιιά ηφμν κεγαιχηεξν απφ εκηθχθιην, ιαμεχηεθε -κε νξαηά 

αθφκε θαη ζήκεξα ηα ζεκάδηα ηεο ελ ιφγσ επεμεξγαζίαο- ην βξαρψδεο αξρηθά 

έμαξκα ηνπ ρψξνπ απνηειψληαο έλα πξψηεο ηάμεσο, ζπκπαγέο ππφζηξσκα, ψζηε λα 

δηακνξθσζεί ε επηθάλεηα ηεο ρσκάηηλεο νξρήζηξαο. 

Μεηαμχ ησλ αλαιεκκαηηθψλ ηνίρσλ πνπ ζπγθξαηνχζαλ ην θνίιν θαη ηνπ ζθεληθνχ 

νηθνδνκήκαηνο αλαπηχζζνληαλ νη πάξνδνη. Με ηηο παξφδνπο ζπλδένληαλ, θαζψο 

θαηέιεγαλ ζε απηέο, δχν απφ ηνπο ζπλνιηθά δεθαεπηά θάζεηνπο δξφκνπο 

(ζηελσπνύο), ζηνλ άμνλα Β-Ν πνπ δηέζεηε ε πφιε
87

. Μλεκεηαθή δηακφξθσζε ζην 

                                                           
86

 Dakaris 1971, 125. Πηζαλή ζεσξείηαη ε χπαξμε αληίζηνηρνπ αλνίγκαηνο θαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ 

θνίινπ. 
87

 Hoepfner – Schwandner 1994, abb. 95. 

19. Καζζψπε. Άπνςε ηνπ ζεάηξνπ. 

Γηαθξίλνληαη ε ζθελή θαη ε νξρήζηξα κε ηνλ πεξηκεηξηθφ αγσγφ. 
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αλψηεξν ηκήκα ηνπ, ελ είδεη θιίκαθαο απνηεινχκελεο απφ δεθαελλέα αλαβαζκνχο, 

δηέζεηε ν θάζεηνο δξφκνο πνπ νδεγνχζε ζηελ αλαηνιηθή πάξνδν ηνπ ζεάηξνπ, ελψ 

δπζηπρψο ν αληίζηνηρνο πνπ θαηέιεγε ζηε δπηηθή πάξνδν έρεη ζσζεί εληειψο 

απνζπαζκαηηθά θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία γηα ηε κνξθή ηνπ.  

Σν ζθεληθφ νηθνδφκεκα (εηθ. 20, πίλ. 13β) απνηεινχληαλ απφ θεληξηθφ νξζνγψλην 

ρψξν δηαζηάζεσλ 12 x 8κ. πεξίπνπ
88

, ν νπνίνο δηέζεηε άλνηγκα πιάηνπο 1,20κ. ζηελ 

πίζσ πιεπξά ηνπ, ελψ κέζσ ηξηψλ αλνηγκάησλ ζηα βφξεηα επηθνηλσλνχζε κε ηνλ 

ρψξν ηνπ πξνζθελίνπ.  

 

20. Καζζψπε. Σν ζθεληθφ νηθνδφκεκα.  

 

Δθαηέξσζελ ηνπ πξνζθελίνπ θαη ζπκθπείο πξνο απηφ ζψδνληαη δχν επηθιηλείο 

θαηαζθεπέο (εηθ. 20), πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ξάκπεο
89

, θαη πηζαλφηαηα 

                                                           
88

 Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηε λέα πηλαθίδα ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ, ηνπνζεηεκέλε ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ζεάηξνπ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θάπνηα απφ ηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ 

θαηά ηηο πξφζθαηεο πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο αλάδεημεο.  
89

 Πξνζσπηθά κε βξίζθεη ζχκθσλε ε άπνςε απηή πνπ δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Baçe, φηη 

δειαδή νη ελ ιφγσ πιεπξηθνί ρψξνη είλαη ξάκπεο θαη ε φιε κνξθή ηνπ θηηξίνπ δελ αλήθεη ζηνλ γλσζηφ 

ηχπν ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο κε παξαζθήληα, Baçe 2002/2003, 371-374, abb. 6, φπσο 

ζεσξήζεθε απφ πνιινχο κειεηεηέο κέρξη ζήκεξα, ελδεηθηηθά βι. Dakaris 1971, 124, Καηζηθνχδεο 

2000, 191, Καηζηθνχδεο 2012, 26, Ρήγηλνο 2012, 140. Ωο «παξαζθήληα» αλαθέξνληαη νη ρψξνη απηνί 

θαη ζηε λέα ελεκεξσηηθή πηλαθίδα ηελ αλαθεξφκελε ζην ζέαηξν ηεο Καζζψπεο πνπ ηνπνζεηήζεθε 

ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν κε ηελ νινθιήξσζε ησλ πξφζθαησλ πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ ζην 

κλεκείν. Πξνζεθηηθφηεξε παξαηήξεζε ηεο κνξθήο ηεο βφξεηαο φςεο ησλ ελ ιφγσ θαηαζθεπψλ, κε 

γεσκεηξηθά απμαλφκελε θιίζε ησλ ηνίρσλ πξνο ην ηκήκα ηνπ ινγείνπ, ειαρηζηνπνηεί ηα φπνηα 

πεξηζψξηα γηα ηελ ηαχηηζή ηνπο κε παξαζθήληα. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ρψξνη απηνί ηαπηίδνληαη ελ 
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εμππεξεηνχζαλ ηελ θίλεζε ησλ ππνθξηηψλ απφ θαη πξνο ην ππεξπςσκέλν ινγείν. 

Σελ φςε ηεο δηψξνθεο ζθελήο θνζκνχζαλ έμη μχιηλνη θίνλεο, φπσο καξηπξνχλ ηα 

ίρλε απφ ηα ζεκεία έδξαζήο ηνπο επάλσ ζηνλ ιίζηλν ζηπινβάηε ηνπ πξνζθελίνπ, κε 

ηα ελδηάκεζα κεηαθηφληα δηαζηήκαηα λα θηινμελνχλ ηνπο -απαξαίηεηνπο γηα ηε 

ζθελνγξαθία- πίλαθεο
90

.  

Σν ιεγόκελν κηθξό ζέαηξν. Σν λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Αγνξάο (πίλ. 12β) 

θαηαιακβάλεη δεκφζην νηθνδφκεκα ζηνλ ηχπν ηνπ ζεάηξνπ, ρξνλνινγνχκελν ζην β΄ 

κηζφ ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ. (εηθ. 21, πίλ. 14), ην δεχηεξν θηίζκα απηνχ ηνπ ηχπνπ πνπ 

δηέζεηε ε πφιε. Με αδηεπθξίληζηε -κέρξη ζήκεξα- ρξήζε, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη 

ζηελ παληειή απνπζία αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ, ην ελ ιφγσ νηθνδφκεκα
91

 ηαπηίδεηαη 

απφ ηνπο κειεηεηέο κε κηθξφ ζέαηξν, βνπιεπηήξην ή σδείν
92

.  

 

21. Καζζψπε. Αεξνθσηνγξαθία  

ηνπ  ιεγφκελνπ κηθξνχ ζεάηξνπ ή βνπιεπηεξίνπ. 

 

                                                                                                                                                                     
ηέιεη κε ξάκπεο, ηφηε ην ζέαηξν ηεο Καζζψπεο ζα είλαη ην κνλαδηθφ -κέρξη ζηηγκήο- ζσδφκελν 

ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα ζηνλ ελ ιφγσ ηχπν ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ θαζψο θαη ζηε λφηηα Αιβαλία, ζε 

αληίζεζε κε ηελ ππφινηπε Διιάδα, φπνπ ν ηχπνο ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο κε ξάκπεο εθαηέξσζελ, 

αλ θαη ζπάληνο, είλαη γλσζηφο. Αληίζηνηρα παξαδείγκαηα ζπλαληνχκε ζην ζέαηξν ηεο ηξάηνπ ζηελ 

γεηηνληθή Αηησιναθαξλαλία, γηα ην νπνίν δεκνζηεπκέλε θάηνςε ππάξρεη ζην, Γψγνο 2005, 96, ζρ. 28, 

θαη Κνιψλαο θ.ά. 2009, 45-53, θαζψο θαη ζε άιια γλσζηά ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ηεο επνρήο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη εθείλα ηεο Δξέηξηαο, ηνπ Ωξσπνχ, ηεο Δπηδαχξνπ, ηεο 

ηθπψλαο θ.ά. Γηα ην ζέκα βι. Baçe 2002/2003, 400-401, abb. 27, φπνπ πέξαλ ηεο βηβιηνγξαθίαο 

βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο θαηφςεηο ζθεληθψλ νηθνδνκεκάησλ κε θαηαθαλείο νκνηφηεηεο κε εθείλε 

ηνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο. 
90

 Baçe 2002/2003, 371-374. 
91

 Σν ελ ιφγσ νηθνδφκεκα δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηα πξνγξάκκαηα ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ, πνπ 

δηεμήρζεζαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηνλ ρψξν. Γεληθά βι. παξαπάλσ ππνζεκ. 79. 
92

 Γεληθά γηα ην ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα, βι. Baçe 2002/2003, 394-395, Ρήγηλνο 2012, φπνπ είλαη 

ζπγθεληξσκέλε θαη ε παιαηφηεξε γηα ην ζέκα βηβιηνγξαθία. 
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Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ, θαίλεηαη φηη ζε γεληθέο 

γξακκέο ππάξρεη ζχκπλνηα κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ γηα ην γεγνλφο φηη, θαζψο ην 

νηθνδφκεκα εληάζζεηαη νξγαληθά ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο πνιηηηθήο Αγνξάο ηεο 

αξραίαο πφιεο, ζα κπνξνχζε, πηζαλφηαηα, λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο βνπιεπηήξην
93

, 

σο ρψξνο, δειαδή, δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ ησλ 

εθιεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπ Κνηλνχ ησλ Καζζσπαίσλ. 

Σν θνίιν (εηθ. 22), ην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ νπνίνπ δελ δηαηεξείηαη ζήκεξα ιφγσ 

ησλ ζπλερψλ θαηαθξεκλίζεσλ ηκεκάησλ ηεο πφιεο, εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

έληνλνπ εθεξππζκνχ ηνπ εδάθνπο, είρε βνξεηνδπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ θνίινπ εθηηκάηαη φηη δελ μεπεξλνχζε ηνπο 2.000-2.500 ζεαηέο, ελψ 

ηξεηο θιίκαθεο ην δηαηξνχζαλ ζε ηέζζεξηο θεξθίδεο κε είθνζη κία ζεηξέο εδσιίσλ
94

, 

ιαμεπκέλσλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζηνλ θπζηθφ βξάρν.  

 

 

 

Σν θνίιν εγγξαθφηαλ ζε ηεηξάγσλν πεξίβνιν, γεγνλφο πνπ νδήγεζε αξθεηνχο 

επηζηήκνλεο ζηελ ππφζεζε φηη ν ρψξνο -κε ρξήζε αληίζηνηρε κε εθείλε ελφο σδείνπ- 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ζηεγαζκέλνο, ζεσξία πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη, σζηφζν, απφ ηελ 

ελ γέλεη κνξθή ηνπ κλεκείνπ
95

.  

Ζ θάηνςεο εκηθπθιίνπ ή θπθιηθνχ ηφμνπ κεγαιχηεξνπ ηνπ εκηθπθιίνπ νξρήζηξα 

είρε δηάκεηξν 16,30κ. Σν νξζνγψλην ζθεληθφ νηθνδφκεκα, κε ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 

                                                           
93

 Αλαιπηηθή επηρεηξεκαηνινγία γηα ην ζέκα ηεο ρξήζεο κε ζπγθεληξσκέλε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

ζην Ρήγηλνο 2012, ππνζεκ. 18. 
94

 Ο . Γάθαξεο θάλεη ιφγν γηα πέληε θιίκαθεο θαη έμη θεξθίδεο, Dakaris 1971, 125.  
95

 Οη Γεξκαλνί κειεηεηέο W. Hoepfner θαη Δ-L. Schwandner απνδέρνληαη ηε ρξήζε ηνπ 

νηθνδνκήκαηνο σο βνπιεπηεξίνπ, ην νπνίν ζεσξνχλ φηη ήηαλ αλακθίβνια ρσξίο ζηέγε, 

δηθαηνινγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ηελ χπαξμε ηεο φκνξεο κε ην νηθνδφκεκα ζηνάο ζηα 

αλαηνιηθά ηνπ, Hoepfner – Schwandner 1994, 140. 

22. Καζζψπε. Άπνςε ηνπ ιεγφκελνπ κηθξνχ ζεάηξνπ ή βνπιεπηεξίνπ. 
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15,40 x 7,60κ., δηέζεηε ζηηο απνιήμεηο ηνπ δχν παξαζθήληα
96

. ηνλ ρψξν αλάκεζα 

απφ ηα παξαζθήληα αλαπηπζζφηαλ ην πξνζθήλην, πνπ πηζαλνινγείηαη φηη 

δηαθνζκνχληαλ κε νθηψ θίνλεο κε ηα ελδηάκεζα θελά λα ρξεζηκνπνηνχληαη, σο 

είζηζηαη, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πηλάθσλ.  

ηα αλαηνιηθά ηνπ θνίινπ δηαθξίλεηαη επηκήθεο ζηνά, ε νπνία επηθνηλσλνχζε κέζσ 

αλνίγκαηνο κε ην θνίιν θαη ρξεζίκεπε, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζπλεδξηαδφλησλ ή ησλ ζεαηψλ απφ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Πξνο ην παξφλ δελ είλαη δπλαηή ε εμαγσγή πεξαηηέξσ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε κνξθή 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνδνκήκαηνο, ελψ κφλνλ ε κειινληηθή αξραηνινγηθή έξεπλα 

είλαη δπλαηφλ λα θαηαζηήζεη ζαθή, φζα δεηήκαηα δελ είλαη δπλαηφλ λα απαληεζνχλ 

κε ηα κέρξη ζήκεξα γλσζηά ζηελ έξεπλα δεδνκέλα.  

                                                           
96

 Dakaris 1971, 125-126, Καηζηθνχδεο 2000, 188, Baçe 2002/2003, 395, Κνληνγηάλλε 2006, 42, 

Ρήγηλνο 2012, 138. 
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4. Γίηαλα  

ηα βφξεηα ηεο ζεκεξηλήο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Θεζπξσηίαο θαη ζε απφζηαζε 

κφιηο 13ρικ. απφ ηελ πξσηεχνπζά ηεο, ηελ Ζγνπκελίηζα, ζε θπζηθά πξνζηαηεπκέλε 

ζέζε ζηηο λνηηνδπηηθέο παξπθέο ηνπ φξνπο Βξπζέιια, ζηε ζπκβνιή ηνπ πνηακνχ 

Καιακά (αξραίνο Θχακηο) κε ηνλ ρείκαξξν Καιπαθηψηηθν βξίζθεηαη ν ηεηρηζκέλνο 

αξραίνο νηθηζκφο ησλ Γηηάλσλ (εηθ. 23, πίλ. 15α)
97

.  

 

23. Γίηαλα. Αεξνθσηνγξαθία ηνπ ρψξνπ. 

 

Σα Γίηαλα
98

, ε δεχηεξε κεηά ηελ Διέα πξσηεχνπζα ηεο αξραίαο Θεζπξσηίαο, 

απνηέιεζαλ -απφ ηελ ίδξπζή ηνπο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ. έσο ηελ 

θαηάιεςή ηνπο απφ ηνπο Ρσκαίνπο, ην 167 π.Υ.- ην πνιηηηθφ θέληξν ησλ 

Θεζπξσηψλ. Ο νηθηζκφο πεξηβιήζεθε απφ ηελ ίδξπζή ηνπ κε ηζρπξφ νρπξσκαηηθφ 

                                                           
97

 Πνιχβηνο 27.16.4-6, Λίβηνο, 42.38.1, κε αλαθνξά ζηελ νλνκαζία ηεο πφιεο. Απφ ηηο έξεπλεο πνπ 

δηελεξγήζεθαλ ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ 

απνθαιχθζεθαλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πήιηλα ελεπίγξαθα ζθξαγίζκαηα θαζψο θαη ράιθηλν έιαζκα κε 

αθηεξσκαηηθή επηγξαθή (ΔΝ ΓΗΣΑΝΟΗ), απνθαηαζηάζεθε πιήξσο ην αξραίν φλνκα ηεο πφιεο, πνπ 

ήηαλ γλσζηή ζηελ έξεπλα σο Σηηάλε ή Γηηάλε, ελψ απφ ηνπο ληφπηνπο ε πεξηνρή θαη ε πφιε 

νλνκάδεηαη Γθνχκαλε. ρεηηθά κε ηνλ ελ γέλεη πξνβιεκαηηζκφ γηα ην φλνκα ηεο πφιεο, Γάθαξεο 

1972, 36, Καηζηθνχδεο 2000, 194, ππνζεκ. 145, φπνπ βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλε θαη ε παιαηφηεξε 

βηβιηνγξαθία, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 132, Μεηαιιελνχ θ.ά. 2008, 105, Κ. Πξέθα-

Αιεμαλδξή – Η. ηφγηαο, Economic and socio-political glimpses from Gitana in Thesprotia. The 

testimony of stampred amphora handles, coins and clay sealings, in J.L. Lamboley – M.P. Castiglioni 

(eds), L’ Illyrie méridionale et l’ Epire dans Antiquité, Actes du V Colloque International de Grenoble 

8-11 Octobre 2008 (Paris 2011), 663-683, Κάληα-Κίηζνπ 2008, 16-17, 2009, 27, Πξέθα-Αιεμαλδξή 

2012, 109. 
98

 Γηα ηα Γίηαλα, βι. γεληθά Γάθαξεο 1972, 36, Καηζηθνχδεο 2000, 194-195, Βιαρνπνχινπ-

Οηθνλφκνπ 2003, 132-144, Μεηαιιελνχ θ.ά. 2008, 105-106, Κάληα-Κίηζνπ 2008, 16-76, Κάληα-

Κίηζνπ 2009, 27-33, Πξέθα-Αιεμαλδξή 2012, 109-110. 
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πεξίβνιν κε ηξεηο πχιεο θαη κηθξφηεξεο βνεζεηηθέο ππιίδεο, εληζρπκέλν θαηά 

δηαζηήκαηα κε πχξγνπο θαη ζιάζεηο
99

, αθήλνληαο εθηφο απηνχ ηνπ πεξηβφινπ κφλνλ 

ηελ πεξηνρή ηνπ ειιεληζηηθνχ ιίζηλνπ ζεάηξνπ ηεο πφιεο. Δπηπιένλ, ζε 

κεηαγελέζηεξε ρξνληθά πεξίνδν απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηείρνπο, θαηαζθεπάζηεθε 

εζσηεξηθφ ηείρνο, ην ιεγφκελν δηαηείρηζκα, ρσξίδνληαο ηελ πφιε ζε δχν επηκέξνπο 

ηκήκαηα
100

.  

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ησλ Γηηάλσλ δηαδξακάηηζε ην 

γεσκνξθνινγηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο. Καη’ αληηζηνηρία κε ηελ πνιενδνκηθή 

νξγάλσζε πφιεσλ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ, φπσο ε Ακβξαθία θαη ε Καζζψπε, πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, θαη ζηα Γίηαλα αθνινπζείηαη -αιιά κε αξθεηέο 

απνθιίζεηο απφ ηα ζπλήζε πξφηππα- ην γεσκεηξηθφ ζχζηεκα ράξαμεο, κε ηνπο 

παξάιιεινπο θαη ηνπο θάζεηα ηεκλφκελνπο δξφκνπο γηα δεκηνπξγία νηθνδνκηθψλ 

λεζίδσλ, ζε επάιιεια επίπεδα, αλάινγα θαη κε ηηο θπζηθέο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο
101

.  

  

ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα εληνπίδεηαη ε πνιηηηθή θαη εκπνξηθή Αγνξά ηεο πφιεο (εηθ. 

24)
102

. Ο ρψξνο ηεο Αγνξάο νξίδεηαη βφξεηα απφ επηκήθε ζηνά, ην δπηηθφ ηκήκα ηεο 

                                                           
99

 Δλδεηθηηθά γηα ηελ νρχξσζε βι. Κάληα-Κίηζνπ 2008, 27-38. Πνιχηηκε πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

νρπξψζεηο ζηνπο αξραίνπο νηθηζκνχο ηεο Θεζπξσηίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γηηάλσλ, 

απνηειεί ε ζρεηηθά πξφζθαηε κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Υξ. παλνδήκνπ κε ηίηιν 

«Αζηηθέο Ορπξψζεηο ζηε Θεζπξσηία. πκβνιή ζηε κειέηε ηεο νρπξσκαηηθήο ηεο αξραίαο Ζπείξνπ», 

πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Αλαιπηηθά 

γηα ηελ νρχξσζε ησλ Γηηάλσλ παλνδήκνο 2014, 54-108. Σν ζέκα ηεο νρχξσζεο ηεο πφιεο 

παξνπζηάζηεθε δηεμνδηθφηεξα θαη εκπεξηζηαησκέλα απφ ηνλ ίδην,  ζην: Chr. Spanodimos, The city 

walls of Gitana. Function, chronology and historical development, L’ Illyrie méridionale et l’ Épire 

dans l’ antiquité, VI
e
 Colloque International, Tirana 20-23 Mai 2015 (πξαθηηθά ππφ έθδνζε). 

100
 Κάληα-Κίηζνπ 2008, 23, παλνδήκνο 2014, 78-91, 100-108. 

101
 Γεληθά γηα ηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ησλ Γηηάλσλ, Καηζηθνχδεο 2000, 194-195, Μεηαιιελνχ 

θ.ά. 2008, 105, Κάληα-Κίηζνπ 2008, 38-49, Κάληα-Κίηζνπ 2009, 27-28. 
102

 Δλδεηθηηθά βι. Μεηαιιελνχ θ.ά. 2008, 105, Κάληα-Κίηζνπ 2008, 49-51, Κάληα-Κίηζνπ 2009, 29-

32. 

24. Γίηαλα. Αεξνθσηνγξαθία  

ηνπ ρψξνπ ηεο Αγνξάο. 
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νπνίαο εθάπηεηαη κε αξραηφηεξν δεκνζίνπ ραξαθηήξα νηθνδφκεκα («Κηίξην Δ»), 

ηεξφ πηζαλφλ αθηεξσκέλν ζηνλ Απφιισλα Αγπηέα. ηε λφηηα πιεπξά ηεο Αγνξάο 

εληνπίδεηαη ζπγθξφηεκα θαηαζηεκάησλ, κε είζνδν απφ ηελ πιεπξά ηεο Αγνξάο.  

Πέξαλ ηνπ ρψξνπ ηεο Αγνξάο δεκφζηα νηθνδνκήκαηα ζπλαληνχκε θαη ζηελ εληφο 

ηνπ δηαηεηρίζκαηνο πεξηνρή, κε ζεκαληηθφηεξν φισλ ην πξπηαλείν ηεο πφιεο, ηνλ 

ιεγφκελν κηθξφ λαφ αιιά θαη θηίξην πνπ πηζαλφλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο ρψξνο 

ζπγθεληξψζεσλ θαη δεκφζησλ δείπλσλ («Κηίξην Β»). ηελ πεξηνρή αλάκεζα ζηε 

δπηηθή νρχξσζε θαη ηνλ Καιακά θαη πξνθπιαγκέλν παξάιιεια ζηελ πιένλ βαηή 

ηνπ πιεπξά απφ εηδηθφ πξνηείρηζκα, θαηαζθεπάζηεθε ην ζέαηξν ηεο πφιεο, γηα ην 

νπνίν ζα γίλεη αλαιπηηθά ιφγνο ζηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί. 

Σν ζέαηξν. ε εηδπιιηαθή ηνπνζεζία ζηηο ππψξεηεο θπζηθνχ ιφθνπ ζηελ παξφρζηα 

πεξηνρή ηνπ πνηακνχ Καιακά εληνπίδεηαη ην ζέαηξν ηεο πφιεο ησλ Γηηάλσλ (εηθ. 25, 

πίλ. 15β)
103

. Δθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δεκφζησλ νηθνδνκεκάησλ θαη ζε κηθξή 

ζρεηηθά απφζηαζε απφ ην πξπηαλείν ηεο πφιεο, ην ζέαηξν θαηαζθεπάζηεθε θαηά ηνλ 

3
ν
 αη. π.Υ.

104
, πξννξηζκέλν, φπσο θαη φια ηα αληίζηνηρα νηθνδνκήκαηα, ηφζν γηα ηε 

δηεμαγσγή ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ φζν θαη γηα ηηο πνιηηηθέο ζπλαζξνίζεηο ηνπ 

Κνηλνχ ησλ Θεζπξσηψλ.  

 

                                                           
103

 Γεληθά γηα ην ζέαηξν, Γάθαξεο 1972, 109, fig. 53-54, Πξέθα-Αιεμαλδξή 1997, 610-618, 

Καηζηθνχδεο 2000, 195-198, Baçe 2002/2003, 367-368, abb. 2-3, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 

140-141, Μεηαιιελνχ θ.ά. 2008, 105, Κάληα-Κίηζνπ 2008, 47 θαη 59-61, Κάληα-Κίηζνπ 2009, 29, 

Πξέθα-Αιεμαλδξή 2012, 109-115. 
104

 Ζ ρξνλνιφγεζε ηνπ ζεάηξνπ απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ κειεηεηψλ ηνπ κλεκείνπ ζηελ ειιεληζηηθή 

επνρή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε πνπ εθθξάδεη ν Baçe, ν νπνίνο ηνπνζεηεί ρξνληθά ην 

νηθνδφκεκα ζηηο αξρέο ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. ιφγσ ηνπ ζρήκαηνο ηνπ θνίινπ, ην νπνίν ζπγθξίλεη κε ην 

αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ ζεάηξνπ ηνπ Γηνλχζνπ ζηελ Αζήλα (β΄ θάζε), Baçe 2002/2003, 367-369. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ -πεξηνξηζκέλσλ κέρξη ζήκεξα- αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ ζην ζέαηξν δελ έρνπλ 

απνθαιχςεη ζηνηρεία ή έζησ ελδείμεηο, πνπ λα ζπλδένληαη κε πξσηκφηεξε -θαη ηεο ίδξπζεο ηνπ 

νηθηζκνχ- θαηαζθεπαζηηθή θάζε ηνπ κλεκείνπ. 

25. Γίηαλα. Γεληθή 

άπνςε ηνπ ζεάηξνπ. 
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Σν θνίιν ηνπ ζεάηξνπ κε δπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ρσξεηηθφηεηα πνπ 

ππνινγίδεηαη ζε 4.000-5.000 ζεαηέο, ήηαλ θαηά έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ, θπξίσο ζην 

θέληξν, ιαμεπκέλν ζην βξαρψδεο αζβεζηνιηζηθφ ππέδαθνο ηνπ ιφθνπ, ελψ ζην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο ηα εδψιηα ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα απφ ληφπην αζβεζηφιηζν. 

Οη πεξηνξηζκέλεο ζην θεληξηθφ κφλν ηκήκα ηνπ θνίινπ θαη κέρξη ην χςνο ηνπ 

πξψηνπ δηαδψκαηνο αξραηνινγηθέο έξεπλεο ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε κεξηθή κεηαηφπηζε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ εδσιίσλ ηνπ θνίινπ απφ 

ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε, νδήγεζαλ ζηε δηαηχπσζε δηαθνξεηηθψλ  απφςεσλ κεηαμχ ησλ 

κειεηεηψλ φζνλ αθνξά ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ θεξθίδσλ, ησλ θιηκάθσλ, ησλ 

εδσιίσλ αιιά θαη απηνχ αθφκα ηνπ ζρήκαηνο ηνπ θνίινπ (εηθ. 26)
105

.  

 

26. Γίηαλα. Αεξνθσηνγξαθία ηνπ ζεάηξνπ. 

 

Οθηψ θιίκαθεο δηαηξνχλ ην θνίιν ζε επηά θεξθίδεο κε είθνζη ελλέα ζπλνιηθά ζεηξέο 

εδσιίσλ, ελψ έλαο νξηδφληηνο δηάδξνκνο-δηάδσκα ην ρσξίδεη ζε δχν ζρεδφλ 

νκνηνκεξή ηκήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ην θαηψηεξν απνηεινχηαλ απφ δεθαπέληε θαη ην 

αλψηεξν απφ δεθαηέζζεξηο ζεηξέο εδσιίσλ αληίζηνηρα. ε φιεο ηηο ζεηξέο ησλ 

                                                           
105

 Μέρξη πξφηηλνο θαη κε βάζε ηα δεκνζηεπκέλα απφ ηελ ίδηα ηελ αλαζθαθέα ηνπ κλεκείνπ 

αξραηνινγηθά δεδνκέλα είρε επηθξαηήζεη -ιαλζαζκέλα- ε άπνςε φηη ην θνίιν δηέζεηε πέληε θεξθίδεο 

θαη ηέζζεξηο θιίκαθεο, αξηζκεηηθά θαηά πνιχ ιηγφηεξεο απφ απηέο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ 

κλεκείνπ, βι. Πξέθα-Αιεμαλδξή 1997, 614-617, Καηζηθνχδεο 2000, 195, Κάληα-Κίηζνπ 2008, 60. ε 

πξφζθαηε δεκνζίεπζή ηεο ε αλαζθαθέαο θάλεη αλαθνξά ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, πνπ ηαπηίδνληαη κε 

ηα πξαγκαηηθά, Πξέθα-Αιεμαλδξή 2012, 115. ρεηηθά κε ην ζρήκα ηνπ θνίινπ, φ.π. ππνζεκ. 104. 
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θαζηζκάησλ ππάξρεη ππνπφδην, θαηαζθεπαζκέλν απφ ιεπηέο πιάθεο ληφπηνπ 

αζβεζηφιηζνπ. Ηδηνκνξθία, ε νπνία απαληά γηα πξψηε θνξά ζε ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα 

ηεο αξραίαο Ζπείξνπ, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε θεληξηθή θεξθίδα ηνπ θάησ 

δηαδψκαηνο είρε δεθαηέζζεξηο θαη φρη δεθαπέληε ζεηξέο εδσιίσλ, θαζψο αθξηβψο ζην 

κέζνλ ηεο ππάξρεη έλα πξφζζεην δηάδσκα, ην νπνίν δελ ζπλερίδεη ζηηο -εθαηέξσζελ 

απηήο- θεξθίδεο
106

.  

Σηο ηζρπξέο σζήζεηο ηνπ θνίινπ ζπγθξαηνχζαλ ηζρπξνί αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη, ε φςε 

ησλ νπνίσλ είλαη θαηαζθεπαζκέλε θαηά ην πνιπγσληθφ ζχζηεκα ηνηρνπνηίαο. 

Αμηνζεκείσηε ηδηνκνξθία ηνπ θνίινπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη ελ ιφγσ ηνίρνη δελ 

είλαη αθξηβψο παξάιιεινη θαη ζε επζεία γξακκή κε ην ζθεληθφ νηθνδφκεκα, αιιά 

ζην ζεκείν ζπλάληεζήο ηνπο κε ηελ απφιεμε ηνπ δηαδψκαηνο, δεκηνπξγνχλ ζιάζε 

θαη θαηεπζχλνληαη πξνο ηα επάλσ
107

.  

 

27. Γίηαλα. Δλεπίγξαθα εδψιηα ηνπ ζεάηξνπ. 

                                                           
106

 Σν γεγνλφο απηφ, θαζψο ην ελ ιφγσ δηάδσκα δελ εμππεξεηεί θάπνην πξαθηηθφ ζθνπφ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία θαζηζκάησλ πξνεδξίαο ζηηο πξψηεο ζεηξέο, νδεγεί κε κεγάιε πηζαλφηεηα 

ζηελ ππφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα ηκήκα ηνπ ζεάηξνπ πνπ πξννξηδφηαλ γηα εμέρνληα πξφζσπα, φπσο 

ηνπο Πξνζηάηεο ηνπ Κνηλνχ ησλ Θεζπξσηψλ, επηηπγράλνληαο ηαπηφρξνλα -ηξφπνλ ηηλά- θαη ηνλ 

δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηνπο ππφινηπνπο ζεαηέο θαηά ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ή ηνπο ππφινηπνπο 

ζπλέδξνπο, φηαλ ν ρψξνο ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ηηο ζπλειεχζεηο ηνπ Κνηλνχ.  
107

 Ζ ελ ιφγσ ηερληθή πνπ εθαξκφζηεθε θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ αλαιεκκάησλ ζα κπνξνχζε 

ελδερνκέλσο λα εξκελεπηεί σο ηξφπνο εμηζνξξφπεζεο ησλ ηεξάζηησλ σζήζεσλ θαη κείσζεο απηψλ 

πνπ δέρνληαη νη απνιήμεηο ηνπ θνίινπ. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηα αλαιήκκαηα ησλ ζεάηξσλ θιαζηθψλ θαη ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ εληνπίδνληαη ελ κέξεη 

ή νινθιεξσηηθά θαηεζηξακκέλα. 
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Οινθιεξψλνληαο ηε κειέηε ηνπ θνίινπ ζα ζηαζνχκε -ειιείςεη επαξθψλ 

δεκνζηεχζεσλ ή έζησ θαη επηγξακκαηηθψλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ- ζηα θαηάγξαθα κε 

απειεπζεξσηηθέο επηγξαθέο κέησπα ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εδσιίσλ (εηθ. 27)
108

, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην ζέαηξν ησλ Γηηάλσλ έλα παξάδεηγκα unicum γηα ηα 

δεδνκέλα ηνπιάρηζηνλ ηεο πεξηνρήο ηεο Ζπείξνπ θαηά ηελ αξραηφηεηα
109

.  

 

28. Γίηαλα. Γεληθή άπνςε ηεο νξρήζηξαο ηνπ ζεάηξνπ. 

 

Ζ ελ κέξεη ρσκάηηλε θαη θαηά κεγάιν βαζκφ ιαμεπκέλε ζηνλ βξάρν νξρήζηξα ηνπ 

ζεάηξνπ έρεη, φπσο άιισζηε θαη ε αληίζηνηρε ησλ ππφινηπσλ ζεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ, 

θπθιηθή ράξαμε κε ην ηφμν πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ πεξηθέξεηά ηεο λα είλαη 

                                                           
108

 Μεηαμχ ησλ νλνκάησλ ησλ εδσιίσλ, πνπ δηαθξίλνληαη αθφκε θαη ζήκεξα, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

Μελέδακνο, Γφθηνο, Αιέμαλδξνο, Φηιίζηα, Σηκφδακνο, Αληίλννο, Υαξνπίδαο, Νηθφκαρνο, Παπζαλίαο, 

Νηθφζηξαηνο, Κέθαινο θιπ., Πξέθα-Αιεμαλδξή 1997, 610-618. Αλακθίβνια πξφθεηηαη γηα 

απειεπζεξσηηθέο επηγξαθέο, παξά ηηο απφςεηο θάπνησλ κειεηεηψλ πεξί ελφο είδνπο «απζηεξήο 

ηαμηζεζίαο». Δλδεηθηηθά βι. Καηζηθνχδεο 2000, 196, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 141. Πξνο 

ελίζρπζε ηεο -αξρηθά εθθξαζζείζαο- άπνςεο πεξί απειεπζεξσηηθψλ επηγξαθψλ, είλαη θαη ε ίδηα ε 

πηψζε ησλ νλνκάησλ, ήηνη ε αηηηαηηθή, ελψ εθείλσλ πνπ πξνέβεζαλ ζηελ πξάμε ζε νλνκαζηηθή 

πηψζε, ε νπνία θαη απνδφζεθε, ιαλζαζκέλα θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε, ζε ηαμηζεζία.  
109

 Αληίζηνηρν παξάδεηγκα απειεπζεξσηηθψλ επηγξαθψλ ζε εδψιηα ζηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν, 

ζπλαληάκε ζηα κέησπα ησλ εδσιίσλ ηνπ κηθξνχ ζεάηξνπ ηεο αξραίαο Δπηδαχξνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

επηζήκαλζε ηνπ θ. Β. Λακπξηλνπδάθε, νκφηηκνπ θαζεγεηή Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο ηνπ 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςήο ηνπ, ην θαινθαίξη ηνπ 2014 

ζην ζέαηξν ησλ Γηηάλσλ, ηνλ νπνίν θαη επραξηζηψ ζεξκά. Δπίζεο ζην ζέαηξν ησλ αξραίσλ Οηληάδσλ 

ζηελ Αηησιναθαξλαλία ζπλαληνχκε, ζε νξηζκέλα απφ ηα εδψιηα ηνπ θνίινπ ηνπ ζεάηξνπ, φρη ζηα 

κέησπα αιιά ζηελ νξηδφληηα επηθάλεηά ηνπο, απειεπζεξσηηθέο επηγξαθέο, . Γψγνο, Σν αξραίν ζέαηξν 

ησλ Οηληάδσλ, Αζήλα 2003, 81-84. 
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κεγαιχηεξν απφ εκηθχθιην (εηθ. 28). Ζ απνπζία απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ απφ ηελ 

πεξηθέξεηα ηεο νξρήζηξαο
110

 είλαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεάηξνπ πνπ -κε 

εμαίξεζε ηα δχν ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ηεο Ακβξαθίαο- δελ απαληάηαη ζηα ππφ 

εμέηαζε ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα. ην θέληξν ζρεδφλ ηεο νξρήζηξαο δηαηεξείηαη 

ζήκεξα θπιηλδξηθφο αλάγιπθνο ιίζνο, πνπ πηζαλφηαηα απνηεινχζε ηε ζπκέιε ηνπ 

ζεάηξνπ (εηθ. 28). 

 

29. Γίηαλα. Γεληθή άπνςε ηνπ ζεάηξνπ.  

 

Όζνλ αθνξά ην δηψξνθν ζθεληθφ νηθνδφκεκα
111

 ηνπ ζεάηξνπ (εηθ. 29) δελ είκαζηε 

πξνο ην παξφλ ζε ζέζε λα επηρεηξήζνπκε ηελ ηππνινγηθή ηνπ θαηάηαμε ζηνπο -

γλσζηνχο θαη επξέσο απνδεθηνχο απφ ηελ έξεπλα- ηχπνπο (κε παξαζθήληα, ξάκπεο 

θιπ.). Καηά ηελ πξν εηθνζαεηίαο δηεμαρζείζα αξραηνινγηθή έξεπλα απνθαιχθζεθε 

θαη εξεπλήζεθε κφλνλ ν θεληξηθφο νξζνγψληνο ρψξνο ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο, 

δηαζηάζεσλ 15,80 × 8,25κ., ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνζθελίνπ, ρσξίο 

σζηφζν λα έρνπλ εξεπλεζεί νη ρψξνη εθαηέξσζελ απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζαθεληζηεί ε κνξθή θαη ιεηηνπξγία ηνπο
112

. ηνλ πίζσ ηνίρν ηνπ ζθεληθνχ 

                                                           
110

 Ζ απνπζία αγσγνχ καο νδεγεί ζηελ ππφζεζε φηη ηα φκβξηα χδαηα πνπ έθζαλαλ σο ηελ νξρήζηξα 

απνκαθξχλνληαλ ελδερνκέλσο απφ απηή ράξηο ζε θάπνηα θιίζε ηεο επηθάλεηά ηεο. Παξά ηελ άκεζε 

γεηηλίαζε ηνπ ζεάηξνπ κε ηνλ πνηακφ Καιακά θαη αληίζεηα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα 

θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεάηξνπ, νη πιεκκχξεο δελ ζα πξέπεη λα ήηαλ ζπρλφ 

θαηλφκελν θαηά ηελ αξραηφηεηα, αλ αλαινγηζηνχκε φηη ε ζηάζκε ηνπ πνηακνχ ζα πξέπεη λα ήηαλ 

αξθεηά κέηξα ρακειφηεξε απφ ηε ζεκεξηλή θαη, επνκέλσο, ηα φπνηα χδαηα απφ ηνλ ρψξν ηνπ ζεάηξνπ 

πηζαλφλ δηνρεηεχνληαλ θαη ππνγείσο -κέζσ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα- ζηνλ Καιακά. 
111

 Δλδεηθηηθά γηα ηελ έξεπλα ζην ζθεληθφ νηθνδφκεκα, Πξέθα-Αιεμαλδξή 2012, 111-113, κε 

ζχληνκε αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ ησλ εξεπλψλ. 
112

 Οη λεφηεξεο επηρψζεηο ζην ελ ιφγσ ζεκείν δελ επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ 

φζνλ αθνξά ηε κνξθή απηψλ ησλ ρψξσλ, νη νπνίνη είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή 

ηε κνξθή παξαζθελίσλ, άπνςε ζηελ νπνία ζπλεγνξεί θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπο κε ηελ 



ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΖΜΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΉΠΔΗΡΟ 

 

50 
 

νηθνδνκήκαηνο απνθαιχθζεθε άλνηγκα πιάηνπο 1,20κ. πεξίπνπ -αληίζηνηρν κε 

άλνηγκα ζην ζέαηξν ηεο Καζζψπεο- πνπ πηζαλφηαηα ππνδειψλεη ηελ χπαξμε κηθξνχ 

ζπξαίνπ αλνίγκαηνο ζηε ζέζε απηή.   

ε φ,ηη αθνξά, ηέινο, ηε δηαθφζκεζε ηεο πξφζνςεο ηεο ζθελήο, φπσο ππνδειψλνπλ 

ηα ίρλε ησλ εληνξκηψλ ησλ γφκθσλ γηα ηελ έδξαζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ ζηελ 

επζπληεξία ηνπ ζηπινβάηε ηνπ πξνζθελίνπ θαζψο θαη ηα δηάζπαξηα ζήκεξα 

αξρηηεθηνληθά κέιε ζηνλ ρψξν κπξνζηά ηνπ, απηή απνηεινχληαλ απφ δψδεθα 

εκηθίνλεο, ζπκθπείο κε νξζνγψληνπο πεζζνχο. Ζ ελ ιφγσ πεζζνζηνηρία έθεξε 

επηζηχιην κε ιαμεπκέλεο δνθνζήθεο γηα ηελ ππνδνρή ησλ μχιηλσλ δνθψλ ηνπ 

δαπέδνπ ηνπ ινγείνπ. 

Οη κειινληηθέο έξεπλεο ζην πιαίζην ηνπ πξφζθαηα εληαγκέλνπ ζην Πεξηθεξεηαθφ 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (ΠΔΠ) Ζπείξνπ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 έξγνπ, πνπ αθνξά 

ηε ζπλνιηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ζεάηξνπ, εθφζνλ ζπλνδεπηνχλ απφ αληίζηνηρεο 

δεκνζηεχζεηο, ζα θαηαζηήζνπλ γλσζηά πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα επηκέξνπο ηκήκαηα 

αιιά θαη γηα ην κλεκείν ζην ζχλνιφ ηνπ. 

                                                                                                                                                                     
επζχγξακκε -θαη φρη κε θιίζε φπσο ζην ζέαηξν ηεο Καζζψπεο- απφιεμε ηεο φςεο ησλ αλαηνιηθψλ 

ηνίρσλ ησλ ελ ιφγσ ρψξσλ. 
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5. Φνηλίθε 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πφιεο ησλ Αγίσλ αξάληα ηεο ζεκεξηλήο λφηηαο 

Αιβαλίαο, πνπ θαηά ηελ αξραηφηεηα απνηεινχζε ηελ ελδνρψξα ηεο Υανλίαο
113

, 

εληνπίδνληαη ηα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα νρπξσκέλνπ νηθηζκνχ, πνπ απφ ηελ έξεπλα 

ηαπηίδεηαη κε ηελ αξραία Φνηλίθε (εηθ. 30), έδξα -απφ ηα κέζα ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ.- ηνπ 

Κνηλνχ ησλ Υαφλσλ
114

.  

 

 

30. Φνηλίθε. Γεληθή άπνςε ηνπ ιφθνπ πνπ  

βξίζθεηαη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

 

Ζ Φνηλίθε
115

 ηδξχζεθε, κε βάζε ηηο αξραίεο πεγέο θαη ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, 

θαηά ηνλ 5
ν
 αη. π.Υ. (πίλ. 16α). Οξγαλψζεθε ζηαδηαθά πηζαλφηαηα θαηά ην β΄ κηζφ 

ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. κε ηελ -θαηά κήθνο- νηθνδφκεζε ηνπ αλαηνιηθφηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ 

                                                           
113

 Γηα έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ πιαίζην γηα ηε Υανλία, κε ζπγθεληξσκέλε ηελ παιαηφηεξε -γηα ην ζέκα- 

βηβιηνγξαθία, βι. Βιαρνπνχινπ – Οηθνλφκνπ 2003, 269-272. Πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αξραία 

Υανλία κε βάζε ηηο πξφζθαηεο αξραηνινγηθέο έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, Korkuti et.al. 2008, 66-

68, Giorgi–Bogdani 2012, 355 θ.ε.  
114

 Γηα ηελ ελ γέλεη νξγάλσζε ηνπ Κνηλνχ ησλ Υαφλσλ βι. ελδεηθηηθά, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 

2003, 269-272, Korkuti et.al. 2008, 68-69, Giorgi–Bogdani 2012, 50, φπνπ βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλε 

θαη ε παιαηφηεξε γηα ην ζέκα βηβιηνγξαθία.  
115

 Γηα ηε Φνηλίθε ησλ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 268-269, φπνπ 

ζπγθεληξσκέλε θαη ε παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία, Brill’s New Pauly 2007, Phoenice, vol. II 147-148, 

Μεηαιιελνχ θ.ά 2008, 109, Korkuti et.al. 2008, 100-112, De Maria 2008a, 683-687, Giorgi–Bogdani 

2012, 75-90, Gjongecaj – De Maria 2013, 160-173. Βαζηθή πεγή πιεξνθνξηψλ απνηειεί ην -κέρξη 

ζηηγκήο- πεληάηνκν έξγν Phoinike, ζην νπνίν δεκνζηεχνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ θαη’ 

έηνο αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ ζηελ πφιε αιιά θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. 
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ρψξνπ ηεο νρπξσκέλεο αθξφπνιεο ηνπ νηθηζκνχ
116

 πνπ, ιφγσ ηεο γεσκνξθνινγίαο 

ηνπ εδάθνπο, εμαζθάιηδε ηελ άκεζε επνπηεία νιφθιεξεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

ην αλαηνιηθφ ηκήκα νξγαλψζεθε θαη αλαπηχρζεθε ζηα ηέιε 4
νπ

 - αξρέο 3
νπ

 αη. 

π.Υ.
117

 -πεξίνδν αθκήο φρη κφλν γηα ηε Φνηλίθε αιιά γηα ηηο πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηεο 

Ζπείξνπ- ν ρψξνο ηεο Αγνξάο (πίλ. 16β), ν νπνίνο απέθηεζε κλεκεηαθφηεηα κε ηελ 

αλέγεξζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εθ ησλ δεκνζίσλ νηθνδνκεκάησλ
118

, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ην ζέαηξν ηεο πφιεο.  

Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαη θπξίσο πξνο ην ηέινο ηεο, ν νρπξσκαηηθφο πεξίβνινο 

εληζρχζεθε θαη επεθηάζεθε πξνο ηα αλαηνιηθά
119

, εληππσζηάδνληαο κε ην κέγεζφο 

ηνπ θαη κε ηελ επηκέιεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. ην έξγν ηνπ ηζηνξηθνχ Πνιχβηνπ 

γίλεηαη αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη ε Φνηλίθε ππήξμε -ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν- ε 

θαιχηεξα νρπξσκέλε πφιε νιφθιεξεο ηεο Ζπείξνπ
120

.  

Μεηά ηε ξσκατθή θαηάθηεζε ηεο Ζπείξνπ ην 167 π.Υ. θαη ηελ θαηαζηξνθή πνιιψλ 

πφιεσλ, ε Φνηλίθε θαίλεηαη λα απνηέιεζε ηελ έδξα ηνπ -θηιηθά πξνζθείκελνπ ζηε 

Ρψκε- λένπ Κνηλνχ ησλ Ζπεηξσηψλ, γλσζηνχ σο Κνηλòλ ηλ Ἠπεηξσηλ [ηλ] πεξὶ 

Φνηλίθε[λ]
121

. Καηά ηνπο πξψηκνπο απηνθξαηνξηθνχο ρξφλνπο (1
νο 

- 2
νο

 αη. κ.Υ.)
122

 ηα 

αξραηνινγηθά δεδνκέλα, φπσο ι.ρ. ηα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα θηηξίσλ ζηα πξαλή 

ηνπ ιφθνπ ηεο πφιεο, επηβεβαηψλνπλ ηφζν ηελ επέθηαζε ηνπ νηθηζκνχ φζν θαη ηελ ελ 

γέλεη αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, κε βξαδχηεξνπο σζηφζν ξπζκνχο απφ εθείλνπο ησλ 

ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ. Ζ θαηνίθεζε θαη ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ καξηπξείηαη, επίζεο θαη 

θαηά ηελ βπδαληηλή επνρή
123

. 

Σν ζέαηξν. Σα νξαηά αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ζεαηξηθνχ νηθνδνκήκαηνο θαζψο θαη 

ν ηζρπξφο νρπξσκαηηθφο πεξίβνινο ηεο πφιεο εληππσζίαζαλ ηνλ Άγγιν πεξηεγεηή 

W.M. Leake, πνπ επηζθέθζεθε ηε Φνηλίθε ζε έλα απφ ηα ηαμίδηα ηνπ ζηελ Αιβαλία 

ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αη. θαη ζπκπεξηέιαβε ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ -κεηαμχ ησλ άιισλ- 

θαη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ
124

.  

                                                           
116

 Giorgi–Bogdani 2012, 76-78. 
117

 Giorgi–Bogdani 2012,  82-84. 
118

 De Maria 2008a, 691. Γηα ηηο έξεπλεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αγνξάο, βι. Korkuti et.al. 2008, 104-106, 

Giorgi–Bogdani 2012, 83-84. 
119

 Korkuti et.al. 2008, 102-103. 
120

 Πνιχβηνο,  ΗΗ, 5-6, 1-8. 
121

 Syll
3
 653 A, 4 θαη Β, 22. 

122
 Γηα ηελ ελ γέλεη νξγάλσζε ηεο Φνηλίθεο θαηά ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο, βι. De Maria 2008a, 693, 

Giorgi–Bogdani 2012, 115-118. 
123

 Δλδεηθηηθά βι. Giorgi-Bogdani 2012,137-144.  
124

 Gjongecaj – De Maria 2013, 161-162. 
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Σν ζέαηξν, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηνλ 3
ν 

αη. π.Υ. (εηθ. 31, πίλ. 17)
125

, θαηαζθεπάζηεθε 

ζηηο αλαηνιηθέο ππψξεηεο ηνπ ρψξνπ ηεο Αγνξάο, κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ, 

εθκεηαιιεπφκελν πιήξσο ηηο θπζηθέο θιίζεηο ηεο πιαγηάο θαζψο θαη ηα πνιιά 

πιενλεθηήκαηα ηεο ζέζεο απηήο θαζαπηήο, πνπ εμαζθαιίδεη πιήξε επνπηεία ηεο 

θνηιάδαο ησλ Αγίσλ αξάληα κέρξη θαη ηε ιίκλε ηνπ Βνπζξσηνχ. Ζ εηθφλα ηεο 

απεξαληνζχλεο πνπ πξνζθέξεη αθφκε θαη ζήκεξα ν ρψξνο ηνπ ζεάηξνπ ζηνλ 

ζχγρξνλν επηζθέπηε, παξά ηηο φπνηεο αιιαγέο έρνπλ επέιζεη ζην θπζηθφ ηνπίν αλά 

ηνπο αηψλεο, έξρεηαη ζε έληνλε αληίζεζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ 

κλεκείνπ
126

.  

 

31. Φνηλίθε. Γεληθή άπνςε ηνπ ζεάηξνπ. 

                                                           
125

 Γηα ην ζέαηξν ηεο Φνηλίθεο, Lepore et. al. 2002, 49-54, Villicich 2003, 53-62, Βιαρνπνχινπ-

Οηθνλφκνπ 2003, 268-269, Villicich  et. al. 2005, 67-81, De Maria et. al. 2007, 59-66, 78-81, De Maria 

2008a, 689-691, 2008b 813-814, Korkuti et. al. 2008, 104-105, fig. 5, 8-9, Villicich-Çondi 2011, 47-

61, Giorgi–Bogdani 2012, 376, ππνζεκ. 101, φπνπ βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλε ε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά 

κε ηηο αξραηνινγηθέο έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζην κλεκείν. Σα λέα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηηο έξεπλεο παξνπζηάζηεθαλ ζε αλαθνίλσζε ηνπ R.Villicich ζην πξφζθαην ζρεηηθά ζπλέδξην ζηα 

Σίξαλα, R.Villicich, Il teatro di Phoinike: storia di un monumento all’ indomani della conclusione 

degli scavi, L’ Illyrie méridionale et l’ Épire dans l’ antiquité, VI
e
 Colloque International, Tirana 20-

23 Mai 2015 (πξαθηηθά ππφ έθδνζε). 
126

 Ζ απνζπαζκαηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπ ζεάηξνπ δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα ζηνπο 

εξεπλεηέο γηα νπζηαζηηθή κειέηε ησλ αξρηηεθηνληθψλ ηνπ θαηαινίπσλ. ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη ε επηγξακκαηηθή αλαθνξά ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ή ζπλνιηθά ζην κλεκείν απφ 

θαηεμνρήλ κειεηεηέο ησλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ ηεο αξραίαο Ζπείξνπ. Δλδεηθηηθά ζην άξζξν ηνπ 

Ν. Καηζηθνχδε γηα ηα ζέαηξα ηεο αξραίαο Ζπείξνπ, ην θείκελν πνπ αθνξά ζηε Φνηλίθε δελ μεπεξλά 

ζε έθηαζε ηηο έμη ζεηξέο, ελψ γηα ην ίδην ην ζέαηξν αξθείηαη ζηε ιαθσληθή αλαθνξά «...δηέζεηε ζέαηξν 

ζην ΝΑ ηκήκα ηεο πφιεο...», Καηζηθνχδεο 2000, 205. Αληίζηνηρα αληηκεησπίδεη ην ζέκα θαη ε Α. 

Βιαρνπνχινπ, ε νπνία αλαθέξεη γεληθφινγα ζηνηρεία γηα ην ζέαηξν, αληηζηξφθσο αλάινγα κε ηα φζα 

αλαθέξεη γηα άιια δεκφζηα νηθνδνκήκαηα αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ πφιε, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 

2003, 268-269. Σέινο θαη ν Α. Baçe αξθείηαη ραξαθηεξηζηηθά απνθιεηζηηθά ζηε δήισζε φηη ε 

Φνηλίθε δηέζεηε ζέαηξν, ρσξίο λα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζε απηφ, ζε αληίζηνηρν θεθάιαην, φπσο θάλεη 

γηα ηα ππφινηπα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ηεο Ζπείξνπ, Baçe 2002/2003, 365. 
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Απφ ην επκέγεζεο ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα ηεο αξραηφηεηαο δηαθξίλεη θαλείο ζήκεξα 

έλα κηθξφ κφιηο ηκήκα απφ ηελ πξψηε ζεηξά ησλ εδσιίσλ ηνπ θνίινπ, ηελ νξρήζηξα, 

ηηο δχν θαηαζθεπαζηηθέο θάζεηο ηνπ αγσγνχ πεξηκεηξηθά ηεο νξρήζηξαο
127

, ηα 

ελαπνκείλαληα ηκήκαηα ησλ αλαιεκκαηηθψλ ηνίρσλ ησλ παξφδσλ θαζψο θαη ηκήκα 

ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο.  

 

 

 

 

Όπσο επηγξακκαηηθά αλαθέξζεθε παξαπάλσ, απφ ην θνίιν δελ ζψδνληαη παξά 

ειάρηζηα ζηνηρεία (εηθ. 32)
128

. Σε ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ κλεκείνπ ζπλδηακφξθσζαλ 

ηφζν θπζηθνί παξάγνληεο, κε ηε δηάβξσζε ηνπ ππεδάθνπο θαη ηηο ζπρλέο 

θαηαθξεκλίζεηο ηκεκάησλ ηνπ θνίινπ, φζν θαη αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο απφ ηε 

βπδαληηλή επνρή κέρξη θαη ηα λεφηεξα ρξφληα, κε ηε ζπζηεκαηηθή ιηζνιφγεζε, θαηά 

θχξην ιφγν ηνπ θνίινπ, θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ νξζνγψλησλ εδσιίσλ σο πξψηε 

χιε γηα ηελ θαηαζθεπή άιισλ νηθνδνκεκάησλ. Καηά ηηο αξραηνινγηθέο έξεπλεο 

πξνεγνχκελσλ εηψλ, εθηφο απφ ηελ πξψηε ζεηξά ησλ εδσιίσλ, εληνπίζηεθε ζην 

δπηηθφ ηκήκα ηνπ θνίινπ απνζπαζκαηηθά ζσδφκελν ηκήκα κίαο εθ ησλ θιηκάθσλ 

κεηαμχ ησλ θεξθίδσλ, απφ ηελ νπνία δηαηεξνχληαη κφλν επηά αλαβαζκνί, ελ κέξεη 

                                                           
127

 De Maria et. al. 2007, 71-74, Villicich-Çondi 2011, 51-58. 
128

 Villicich-Ḉondi 2011, 59-60. 

32. Φνηλίθε. Σν ζέαηξν. 
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ζθαιηζκέλνη απεπζείαο ζηνλ θπζηθφ βξάρν
129

. Απφ ηα δχν αλαιήκκαηα πνπ 

ζπγθξαηνχζαλ ηηο απνιήμεηο ηνπ θνίινπ απνθαιχθζεθαλ ηκήκαηα κφλν απφ απηά, κε 

θαιχηεξα ζσδφκελν ην δπηηθφ (εηθ. 33α-β)
130

.   

 

         

 

 

33. Φνηλίθε. Σν δπηηθφ (α) θαη  

αλαηνιηθφ (β) αλάιεκκα ηνπ θνίινπ ηνπ ζεάηξνπ. 

 

Σελ θπθιηθή ρσκάηηλε νξρήζηξα
131

 πεξηέηξερε ιίζηλνο απνρεηεπηηθφο αγσγφο (εηθ. 

34α-β), απφ ηνλ νπνίν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλψλ απνθαιχθζεθαλ δχν 

θαηαζθεπαζηηθέο θάζεηο
132

 πνπ ρξνλνινγνχληαη ακθφηεξεο ζηελ ειιεληζηηθή 

πεξίνδν. Ο αξρηθά κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ αγσγφο (αξρέο 3
νπ

 αη. π.Υ.) 

αληηθαηαζηάζεθε κε έλαλ κεγαιχηεξν (πιάηνο 0,55, βάζνο 0,60κ.) ηνλ 2
ν
  αη. π.Υ., 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ληφπην αζβεζηφιηζν. Ο δεχηεξνο απηφο, αλνηρηφο θαηά ην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ αγσγφο, φξηδε πιένλ θαη κία κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ απφ 

ηελ αξρηθή νξρήζηξα
133

, κε δηάκεηξν ζρεδφλ 20κ. Οη αιιαγέο απηέο επέβαιαλ ηελ 

θαηάξγεζε ησλ εδσιίσλ ησλ πξψησλ ζεηξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεδξίαο, 

ησλ θεξθίδσλ ηνπ θαηψηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ θνίινπ.    

                                                           
129

 Lepore et. al. 2002, 53. 
130

 Γηα ηηο έξεπλεο ζηελ πεξηνρή ησλ αλαιεκκάησλ ηνπ ζεάηξνπ, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε Villicich-

Çondi 2011, 60-61. 
131

 De Maria et. al. 2007, 71-74. 
132

 De Maria 2008b, 814, Villicich-Çondi 2011, 51-54. 
133

 Καηά ηε 2
ε
 θαηαζθεπαζηηθή θάζε ηνπ ζεάηξνπ ε νξρήζηξα έγηλε κεγαιχηεξε μεπεξλψληαο ζε 

κέγεζνο ηηο αληίζηνηρεο ησλ ζεάηξσλ ηεο Γσδψλεο (19,20κ.), Απνιισλίαο (18,40κ.) θαη Βχιιηδαο 

(17,60κ.), Baçe 2002/2003, 380, 385, 388. 

 (α) (β) 
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34. Φνηλίθε. Άπνςε ηκήκαηνο ηεο νξρήζηξαο (α)  

θαη ιεπηνκέξεηα (β) απφ ηνλ αγσγφ. 

 

ηηο αξρέο ηνπ 3
νπ

 αη. κ.Υ. ην ζέαηξν -θαη’ αληηζηνηρία κε άιια ζεαηξηθά 

νηθνδνκήκαηα ζηνλ επεηξσηηθφ ρψξν πνπ ήηαλ ζε ρξήζε ηελ ίδηα πεξίνδν- δέρζεθε 

ζεηξά επεκβάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο αλάγθεο ζεακάησλ. 

Αθνινπζψληαο κία ζπλήζε πξαθηηθή ηεο ξσκατθήο αξρηηεθηνληθήο, νη πάξνδνη 

θαηαξγήζεθαλ θαη ε πξφζνςε ηεο ζθελήο κεηαηνπίζηεθε βνξεηφηεξα, κεγαιψλνληαο 

ηαπηφρξνλα ζε δηαζηάζεηο, ψζηε καδί κε ηελ νξρήζηξα θαη ην θνίιν λα απνηεινχλ 

κία εληαία θαηαζθεπή.  

Σν ζθεληθφ νηθνδφκεκα ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο, ην νπνίν κε ζπλνιηθφ κήθνο 36κ. 

είλαη ην κεγαιχηεξν απφ ηα κέρξη ζήκεξα γλσζηά αληίζηνηρα νηθνδνκήκαηα αξραίσλ 

ζεάηξσλ ηνπ επεηξσηηθνχ ρψξνπ
134

, θαηαζηξάθεθε εθ βάζξσλ θαηά ηε ξσκατθή 

επνρή, πξνθεηκέλνπ ζηελ ίδηα ζέζε λα θαηαζθεπαζηεί ην λέν ζθεληθφ νηθνδφκεκα
135

. 

Απφ ηελ ειιεληζηηθή ζθελή δηαηεξείηαη κηθξφ κφλνλ ηκήκα ηνπ ζηπινβάηε ηνπ 

πξνζθελίνπ κε ηηο βάζεηο γηα ηνπο ησληθνχο εκηθίνλεο (εηθ. 35) πνπ θνζκνχζαλ ηελ 

πξφζνςή ηνπ.  

                                                           
134

 Σν ινγείν ην ζεάηξνπ ηεο Φνηλίθεο εθηηκάηαη φηη έθηαλε ζηα 33κ. κήθνο. Σα αληίζηνηρα ηκήκαηα 

ησλ κεγάισλ ζε ρσξεηηθφηεηα ζεάηξσλ είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξα: Γσδψλε (31,20κ.), Βχιιηδα 

(20κ.), Καζζψπε (12κ.), De Maria et. al. 2007, 65. 
135

 χκθσλα κε ηα αλαζθαθηθά δεδνκέλα, αξρηηεθηνληθά -θπξίσο- κέιε ηεο ειιεληζηηθήο θάζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζεκειίσζε ηνπ λένπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο, De Maria et. al. 2007, 64.    

(β) (α) 
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Ζ φςε ηεο ζθελήο
136

, παξά ηηο αιιαγέο πνπ δέρζεθε θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 

3
νπ

 αη. κ.Υ., θάζε άιιν παξά κλεκεηαθή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί, θαζψο θαηά 

ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο αλαδεηήζεθαλ απιέο αξρηηεθηνληθέο ιχζεηο, ελψ ην ίδην 

ίζρπζε θαη γηα ηε δηαθφζκεζή ηεο. Σξείο ζπκκεηξηθέο κεηαμχ ηνπο είζνδνη, 

δηαθνζκεκέλεο κε ζπκθπείο εκηθίνλεο, νδεγνχζαλ ζε έλαλ πεξηνξηζκέλσλ 

δηαζηάζεσλ θεληξηθφ ρψξν ηνπ νηθνδνκήκαηνο, ζηνλ νπνίν θηλνχληαλ νη ππνθξηηέο.  

 

 

 

Ζ φςε ηνπ πξνζθελίνπ δηαθξίλεηαη απφ αλάινγε αξρηηεθηνληθή «ιηηφηεηα» κε ηελ 

φςε ηεο ζθελήο (εηθ. 36), φληαο δηαθνζκεκέλε κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο εκηθπθιηθέο 

εζνρέο, νη νπνίεο ζην εζσηεξηθφ ηνπο θηινμελνχζαλ άιιεο κηθξφηεξεο, 

                                                           
136

 Villicich et. al. 2005, 76-78. 

35. Φνηλίθε. Λεπηνκέξεηα  

απφ ην πξνζθήλην ηνπ  

ειιεληζηηθνχ ζθεληθνχ  

νηθνδνκήκαηνο ηνπ ζεάηξνπ. 

 

36. Φνηλίθε. Άπνςε ηκήκαηνο 

ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο 

ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ. 
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δηακνξθσκέλεο θαηά ηξφπν πνπ λα δέρνληαη γιππηά, φπσο καξηπξά θπιηλδξηθή βάζε 

αγάικαηνο, πνπ βξέζεθε ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ ην ελ ιφγσ ζεκείν
137

. 

Σν ζέαηξν ηεο Φνηλίθεο δέρζεθε εθηεηακέλε θαηαζηξνθή ιίγν κεηά ηα κέζα ηνπ 4
νπ

 

αη. κ.Υ., κε ιηζνιφγεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηφο ηνπ
138

, ψζηε ε ζεκεξηλή ηνπ 

εηθφλα λα δηαθέξεη άξδελ απφ ην κλεκεηψδεο νηθνδφκεκα ηεο αξραηφηεηαο.  
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 De Maria et. al. 2007, 62. 
138 De Maria et. al. 2007, 84. 
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6. Βνπζξσηόο 

ε κηθξή ζρεηηθά απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή ηεο βφξεηαο Κέξθπξαο, ζηε ισξίδα 

γεο γλσζηή κε ηελ νλνκαζία Ksamil (Δμακίιη), θνληά ζηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα 

θαη λφηηα ηεο ζχγρξνλεο πφιεο ησλ Αγίσλ αξάληα, εληνπίδνληαη ηα αξρηηεθηνληθά 

θαηάινηπα ηεο πφιεο ηνπ Βνπζξσηνχ, πνπ ζήκεξα απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο Αιβαλίαο αιιά θαη ησλ Βαιθαλίσλ ελ 

γέλεη (εηθ. 37). Ο ρψξνο πεξηβάιιεηαη απφ ην πδάηηλν ζηνηρείν ζηηο ηξεηο πιεπξέο 

ηνπ, δπηηθά απφ ην Ηφλην πέιαγνο, αλαηνιηθά απφ ηελ νκψλπκε ιηκλνζάιαζζα ηνπ 

Βνπζξσηνχ θαη, ηέινο, λφηηα απφ ηνλ ζηελφ πνξζκφ-είζνδν ηεο ιηκλνζάιαζζαο.  

 

37. Βνπζξσηφο. Γεληθή άπνςε  

ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

 

χκθσλα κε ηηο γξαπηέο πεγέο ε πφιε ηδξχεηαη -ζηνλ απφερν ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ- 

απφ ηνλ Έιελν, γην ηνπ βαζηιηά ησλ Σξψσλ Πξηάκνπ
139

. Πέξα απφ ηνλ κχζν, 

αξραηνινγηθά δεδνκέλα ζην πιαίζην εξεπλψλ επηβεβαηψλνπλ ηε ζρεδφλ αδηάιεηπηε 

θαηνίθεζε ηνπ ρψξνπ απφ ηελ αξρατθή επνρή κέρξη θαη ηελ πεξίνδν ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο θαη ηα λεφηεξα ρξφληα
140

. 

                                                           
139

 ηέθαλνο Βπδάληηνο, ι. Βνπζξσηόο, «Βνπζξσηφο, λῆζνο πεξὶ Κέξθπξαλ, ἔζηη θαὶ πφιηο, ἐθιήζε δ’ 

νἱ κέλ θαζηλ ἀπò ηνῦ νἰθηζηνῦ, νἱ δὲ κπζεχνληαη ὅηη «Ἑιέλῳ ἐθ Σξνίεο πιψνληη ἐπ’ ἑζπέξελ, ζχζαληη 

ἀπνβαηήξηα ἐλ Ἠπείξῳ ἡ βνῦο ἀπνδξζα ἐθ ηνῦ βνππιῆγνο ᾤρεην θεχγνπζα δηὰ ηνῦ κεηαμὺ πφληνπ 

ἐο ηòλ θφιπνλ θαὶ ἐο ηὴλ ρέξζνλ ἐκβζα (θαὶ γὰξ ηξῶκα ἐλ ηῇ δεηξῇ εἶρελ) αὐηνῦ ἤξηπε θαὶ ἔζαλε, θαὶ 

θιεεδφλη ὁ Ἕιελνο ρξέεηαη, ἵλα ἔζεθε Βνπζξσηòλ νὕλνκα» ὥο θεζη Σεῦθξνο ὁ Κπδηθελφο». Γηα ην 

ζέκα ησλ γξαπηψλ πεγψλ θαη ηεο αξραίαο παξάδνζεο ελ γέλεη, κε ζπγθεληξσκέλε ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία, Cabanes – Drini 2007, 5-48.    
140

 Γεληθά γηα ηνλ Βνπζξσηφ, Brill’s New Pauly 2003, Buthrotum, vol. II 838-839, Oxford Classical 

Dictionary 2003, Buthrotum, 266, L. Miraj, Ugolini and Aeneas: the story of the excavation of the 

theatre at Butrint, in: O. Gilkes (ed.), The theatre at Butrint. Luigi Maria Ugolini’s excavations at 

Butrint 1928-1932, Oxford 2003, 23-37, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 108-216, Cabanes – Drini 
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 Αλ θαη ππάξρνπλ θεξακηθά επξήκαηα απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή (9
νο 

- 8
νο

 αη. π.Υ.), ν 

αξρηθφο ππξήλαο ηνπ νηθηζκνχ, ζχκθσλα κε ζηξσκαηνγξαθεκέλε θεξακηθή ηνπ 7
νπ

 

αη. π.Υ., ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο αθξφπνιεο. ηαδηαθά θαηά ηνλ 5
ν 

- 4
ν
 αη. π.Υ. ε 

πφιε επεθηάζεθε θαη νξγαλψζεθε ζηηο ππψξεηεο ηνπ ιφθνπ, εληζρπκέλε κε ηείρνο 

ζηα βαηά ηεο ζεκεία.  

ηνπο αηψλεο πνπ αθνινπζνχλ ν Βνπζξσηφο επεθηείλεηαη, θαηαζθεπάδνληαη λέα 

δεκφζηα νηθνδνκήκαηα, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ ζηε ζέζε παιαηφηεξσλ θηηζκάησλ, 

θαη νξηνζεηείηαη ν ρψξνο ηεο Αγνξάο (πίλ. 18γ). Ζ πφιε γλσξίδεη ηε κεγαιχηεξε 

αθκή ηεο θαηά ηελ ειιεληζηηθή επνρή θαη ηδηαηηέξσο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο 

ηνπ Πχξξνπ (πίλ. 18α), φπσο ππνδειψλεη θαη ην πιήζνο ησλ επηγξαθηθψλ καξηπξηψλ 

ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ., αιιά θαη αξγφηεξα, απφ ην 164 π.Υ. θαη εμήο, φηαλ θαζίζηαηαη έδξα 

θαη δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ Κνηλνχ ησλ Πξαζαίβσλ
141

.  

Ζ ξσκατθή θαηάθηεζε θαη παξνπζία ζηελ πεξηνρή
142

, ζε αληίζεζε κε ηνλ αληίθηππν 

πνπ είρε γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ επεηξσηηθψλ πφιεσλ
143

, θαίλεηαη φηη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Βνπζξσηνχ ζπλνδεχηεθε απφ κία λέα πεξίνδν αλάπηπμεο θαη 

επεκεξίαο, ελψ ε πφιε αλαδείρζεθε ζε ζεκαληηθφ ιηκάλη ηελ επνρή ηνπ Ηνπιίνπ 

Καίζαξα θαη ηνπ Οθηαβηαλνχ Απγνχζηνπ. Ζ δηεπξπκέλε πιένλ ζε έθηαζε πφιε (πίλ. 

18β), ην κέγεζνο ηεο νπνίαο είρε ζρεδφλ ηξηπιαζηαζηεί θαηά ηνπο πξψηκνπο 

ξσκατθνχο ρξφλνπο ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε πνπ θαηαιάκβαλε θαηά ηελ θιαζηθή θαη 

ειιεληζηηθή επνρή, ππήξμε ρψξνο ζπκβίσζεο απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ θαη Ρσκαίσλ 

απνίθσλ. Οηθνδνκήζεθαλ εθ λένπ δεκφζηα νηθνδνκήκαηα (πίλ. 18γ), φπσο ι.ρ. ν 

λαφο ηνπ Αζθιεπηνχ (1
νο 

- 2
νο

 αη. κ.Υ.) ζηε ζέζε πξνγελέζηεξνπ λανχ ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ. 

θαζψο θαη δεκφζην ινπηξφ (1
νο

 αη. κ.Υ.), πδξαγσγείν θαη  Νπκθαίν (2
νο

 αη. κ.Υ.) ή 

                                                                                                                                                                     
2007, 49-60, Μεηαιιελνχ θ.ά. 2008, 104, Hernandez – Çondi 2008, 275, Korkuti et. al.  2008, 70-87, 

Çondi –Hernandez 2013, 101-103. 
141

 Σν θχιν νξγαλψζεθε πεξί ην 164 π.Υ. θαη θαίλεηαη φηη επέδεζε γηα αξθεηά ρξφληα κεηά ηε 

ξσκατθή θαηάθηεζε. Γεληθφηεξα ζηνηρεία γηα ην επεηξσηηθφ απηφ θχιν θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ, P. 

Cabanes, Πνιηηηθνί ζεζκνί, ζην: Μ. Β. αθειιαξίνπ (επηκ.), Ήπεηξνο. 4000 ρξόληα ειιεληθήο ηζηνξίαο 

θαη πνιηηηζκνύ, Αζήλα 1997, 89-90, P. Cabanes, Etats fédéraux et koina en Grèce du nord et en Illyrie 

méridionale ζην, L’Illyrie méridionale et l’ Epire dans l’ antiquité, Actes du III
e
 Colloque 

international de Chantilly, Paris 1999, 373-382. Γηα ηελ παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία γηα ην ελ ιφγσ 

ζέκα, βι. Καηζηθνχδεο 2000, 204, ππνζεκ. 198. 
142

 ηελ πεξίπησζε ηνπ Βνπζξσηνχ, ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο πεγέο, ε ξσκατθή παξνπζία ζηελ 

πεξηνρή πξνυπήξρε ηεο θαηάθηεζεο. Δλδεηθηηθά γηα ην ζέκα αλαθέξνπκε ηηο επηζηνιέο ηνπ Κηθέξσλα 

πξνο ηνλ Σίην Πνκπψλην Αηηηθφ, Epistulae ad Atticum Η.13.1, Η.16.1, ΗΗ.20,2. Γηα ηα γεγνλφηα πνπ 

αθνινχζεζαλ ηε ξσκατθή θαηάθηεζε θαη γηα ηελ ελ γέλεη θαηάζηαζε πνπ επηθξάηεζε ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή θαηά ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο, βι. Cabanes 1997, 114-123.  
143

 ηξάβσλ, Γεσγξαθηθά, 7.7.3. 
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κεηαζθεπάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα ξσκατθά πξφηππα πξνυπάξρνληα θηίξηα
144

, 

θαιχπηνληαο ηηο φπνηεο λέεο αλάγθεο, φπσο ι.ρ. ην ζέαηξν, γηα ην νπνίν ζα γίλεη 

ιφγνο αλαιπηηθά ζην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί. Καηά ηελ παιαηνρξηζηηαληθή επνρή 

επηζθεπάδνληαη ή αλεγείξνληαη λέα θηίξηα, φπσο βαζηιηθέο θαη βαπηηζηήξην
145

. Ο 

ρψξνο, σζηφζν, δελ εγθαηαιείπεηαη παξά κφλνλ ζηα λεφηεξα ρξφληα, ελψ 

δηαπηζηψλνληαη επηζθεπέο, αλαθαηλίζεηο θαη αιιαγέο θηηξίσλ θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν 

ηεο Δλεηνθξαηίαο θαη ηεο νζσκαληθήο θαηάθηεζεο.  

Σν ζέαηξν. ηε λφηηα θιηηχ ηνπ ιφθνπ ηεο αθξφπνιεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Αγνξάο, ε 

νπνία θαηά ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν ζπκπεξηιήθζεθε ζε πεξηηεηρηζκέλν ρψξν ηεο 

επεθηαζείζαο πφιεο, θαη ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ην ηεξφ ηνπ Αζθιεπηνχ, 

θαηαζθεπάζηεθε ηνλ 3
ν
 αη. π.Υ. ην ζέαηξν ηεο πφιεο (εηθ. 38, πίλ. 19)

146
, ζε ζέζε κε 

απξφζθνπηε ζέα πξνο ηελ θνηιάδα ηεο Κεζηξίλεο θαη ην Ηφλην πέιαγνο. 

  

Σν θνίιν, κε λνηηναλαηνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ρσξεηηθφηεηα πνπ δελ μεπεξλνχζε 

ηνπο 2.000 ζεαηέο
147

, έρεη αθαλφληζην ζρήκα, πνπ θαζνξίζηεθε ελ κέξεη θαη απφ 

πξνυπάξρνπζεο θαηαζθεπέο ζηνλ ρψξν, νη νπνίεο θαη φξηδαλ θαηά θάπνην ηξφπν ηε 
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 Δλδεηθηηθά γηα ηηο αξραηφηεηεο ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ θαη ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο, W. Bowden – 

R. Hodges – K. Lako, Roman and late antique Butrint: excavations and survey 2000-2001, Journal of 

Roman Archaeology 15 (2002), 199-229, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 209, Μεηαιιελνχ θ.ά. 2008, 

104, Hernandez – Çondi 2008, 282-290, Korkuti et. al. 2008, 73-82, Çondi – Hernandez 2013, 101-

103. 
145

 G. Koch, Frühchristliche und frühbyzantinische Zeit (4-8 Jh.), Albanien. Schätze aus dem Land der 

Skipetaren, Mainz 1988, 118-137, O. Gilkes – K. Lako – Y. Cerova, Butrint: The Triconch Palace, 

Recent Archaeological Discoveries in Albania, Tirana 2013, 223-227. 
146

 Γηα ην ζέαηξν, Καηζηθνχδεο 2000, 203-205, Baçe 2002/2003, 391-394, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 

2003, 211-212, Wilkes 2003, 107-178, Sear 2003, 181-194, Sear 2006, 410-411, Μεηαιιελνχ θ.ά. 

2008, 104, Korkuti et. al. 2008, 77-78, Hernandez – Çondi 2008, 275-277, Καηζηθνχδεο 2012, 36.  
147

 Οη απφςεηο ησλ κειεηεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρσξεηηθφηεηα δηαθέξνπλ, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα ηελ 

ππνινγίδνπλ ζε 2.000 ζεαηέο. Ο Α. Baçe ππνινγίδεη κε καζεκαηηθφ ηχπν ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

ζεάηξνπ ζε 1.700 ζεαηέο, ελψ νη Korkuti – Baçe  – Ceka ηελ αλεβάδνπλ ζε 2.500 ζεαηέο. Δλδεηθηηθά, 

Baçe 2002/2003, 392, ππνζεκ. 76, Korkuti et. al. 2008, 77. 

38. Βνπζξσηφο. Γεληθή  

άπνςε ηνπ ζεάηξνπ. 
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κνξθή ηνπ ελ ιφγσ ζεαηξηθνχ νηθνδνκήκαηνο. Έλα δηάδσκα ρψξηδε ην θνίιν ζε δχν 

αληζνκεξή ηκήκαηα
148

. Σν θαηψηεξν ηκήκα ην δηαηξνχζαλ έμη θιίκαθεο ζε πέληε 

θεξθίδεο, δηακνξθψλνληαο ρψξν γηα δψδεθα ζεηξέο εδσιίσλ. Ζ πξψηε ζεηξά 

εδσιίσλ, πνπ πξννξίδνληαλ γηα πξνεδξία, έθεξε δηακφξθσζε πέικαηνο ιηνληαξηνχ 

ζηηο απνιήμεηο ησλ θάζεησλ ζηελψλ πιεπξψλ ησλ εδσιίσλ (εηθ. 39).  

  

 

Σν αλψηεξν ηκήκα ηνπ θνίινπ δηέζεηε ελλέα ζεηξέο εδσιίσλ, ηα νπνία δηαηεξνχληαη 

ζην αλαηνιηθφ ήκηζπ ηνπ θνίινπ, θαζψο ζην ππφινηπν ηκήκα ε θαηαζθεπή ηνπο 

«πεξηνξίδεηαη» θαηά θάπνην ηξφπν απφ ην ηεξφ ηνπ Αζθιεπηνχ. Σν θνίιν 

ζπγθξαηνχζαλ ηζρπξνί αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη, κε ηνλ δπηηθφ λα θέξεη ραξαγκέλεο 

απειεπζεξσηηθέο επηγξαθέο δνχισλ, ελψ αλάινγεο επηγξαθέο ζπλαληνχκε θαη ζην 

δηάδσκα ηνπ ζεάηξνπ (εηθ. 40, πίλ.20)
149

. 

  

 

Ζ ρσκάηηλε νξρήζηξα δηακέηξνπ 10,65κ. πεξίπνπ έθεξε ζηελ -ζε ζρήκα ηέιεηνπ 

θχθινπ- πεξηθέξεηά ηεο απνρεηεπηηθφ αγσγφ, πνπ θαιχπηνληαλ απφ αζβεζηνιηζηθέο 

πιάθεο. Όζνλ αθνξά ην ζθεληθφ νηθνδφκεκα ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ ειάρηζηα 

ζηνηρεία είλαη γλσζηά. Σν νξζνγψληαο θάηνςεο νηθνδφκεκα, δηαζηάζεσλ 19 x 5κ. 

δηέζεηε ζηηο απνιήμεηο ηνπ παξαζθήληα. Αλάκεζά ηνπο αλαπηπζζφηαλ ην πξνζθήλην, 
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 Sear 2003, 182, Baçe 2002/2003, 392. 
149

 Γηα ηηο απειεπζεξσηηθέο επηγξαθέο ηνπ ζεάηξνπ ηνπ Βνπζξσηνχ Cabanes – Drini 2007, 63-233, 

φπνπ βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλε θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

39. Βνπζξσηφο. Οη ζέζεηο ηεο 

πξνεδξίαο ηνπ θνίινπ ηνπ ζεάηξνπ. 

 

40. Βνπζξσηφο. Ο δπηηθφο 

αλαιεκκαηηθφο ηνίρνο ηνπ θνίινπ 

κε ηηο απειεπζεξσηηθέο επηγξαθέο. 
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γηα ηε κνξθή ηεο θηνλνζηνηρίαο ηνπ νπνίνπ δελ δηαζέηνπκε θαλέλα ζηνηρείν, αιιά 

δελ ζα πξέπεη λα δηέθεξε απφ ηηο αληίζηνηρεο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

αξραίαο Ζπείξνπ.   

Καηά ηνλ 2
ν
 αη. κ.Υ. ην ζέαηξν δέρζεθε εθηεηακέλεο επηζθεπέο θαη κεηαζθεπέο ζε 

επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπ (πίλ. 21). Σν θνίιν δηαηήξεζε ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ηα 

ζηνηρεία ηνπ ειιεληζηηθνχ θνίινπ, απέθηεζε φκσο έλα πεξηζζφηεξν «θαλνληθφ» 

ζρήκα κε ηελ επέθηαζή ηνπ ηφζν πξνο ηα αλαηνιηθά φζν θαη πξνο ηα δπηηθά, ζε 

βάξνο παιαηφηεξσλ νηθνδνκεκάησλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πεξηνρή. Σν θαηψηεξν 

ηκήκα δηέζεηε πιένλ δεθαηξείο -έλαληη ησλ δψδεθα- ζεηξέο εδσιίσλ, θαζψο ηα 

θαζίζκαηα θαηέιαβαλ θαη ην ηκήκα ηνπ δηαδψκαηνο ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ. Καηά 

ηα άιια δηαηήξεζε ηελ ελ γέλεη κνξθή ηνπ κε ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ζε πέληε θεξθίδεο 

κε έμη θιίκαθεο (εηθ. 41). πκθπήο κε ηνλ αλαηνιηθφ αλαιεκκαηηθφ ηνίρν ηνπ θνίινπ 

θαηαζθεπάζηεθε θιίκαθα, ε νπνία δηεπθφιπλε ηελ πξφζβαζε ζην αλαηνιηθφ ηκήκα 

ηνπ θνίινπ, ζην νπνίν δηακνξθψζεθαλ θαη ζέζεηο πνπ πξννξίδνληαλ γηα εμέρνληα 

πξφζσπα θαηά ηα ζπλήζε ξσκατθά πξφηππα.   

  

Αιιαγέο ζεκεηψλνληαη επίζεο θαη ζηηο παξφδνπο ηνπ κλεκείνπ, πνπ νπζηαζηηθά 

θαηαξγήζεθαλ, θαζψο θαη ζηελ νξρήζηξα, ε νπνία κεηψζεθε ζε έθηαζε θαη ε 

επηθάλεηά ηεο θαιχθζεθε απφ αζβεζηνιηζηθέο πιάθεο (εηθ. 41).  

Μεγαιχηεξεο έθηαζεο αιιαγέο, σζηφζν, επήιζαλ θαηά ηε ξσκατθή πεξίνδν
150

 ζην 

ζθεληθφ νηθνδφκεκα ηνπ ζεάηξνπ. Ζ αξρηθή ζθελή ηεο ξσκατθήο πεξηφδνπ, απφ ηελ 

νπνία δπζηπρψο δελ δηαηεξνχληαη παξά ειάρηζηα ζηνηρεία ιφγσ ησλ εθηεηακέλσλ 

κεηαγελέζηεξσλ επεκβάζεσλ, είρε απιή νξζνγψληα θάηνςε θαη ηνπνζεηείηαη 

αλακθίβνια ζηελ επνρή ηνπ Απγνχζηνπ
151

. ηελ φςε ηεο αλνίγνληαλ ηξεηο εηζφδνη 

κε εθαηέξσζελ θφγρεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε καξκάξηλσλ αγαικάησλ. ην α΄ κηζφ ηνπ 
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 Αλαιπηηθά γηα ηηο αιιαγέο ζηε κνξθή ηεο ζθελήο, Sear 2003, 188-189. 
151

 Δλδεηθηηθά ν Fr. Sear ζπγθξίλεη ηνλ ηχπν ηεο ζθελήο ηνπ ζεάηξνπ ηνπ Βνπζξσηνχ κε εθείλνλ ηνπ 

σδείνπ ηεο Νηθφπνιεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε ηελ επνρή ηνπ Απγνχζηνπ, θαηά ην opus reticulatum, 

ηερλθή επξχηαηα δηαδεδνκέλε ζηελ θαηαζθεπή θαη άιισλ νηθνδνκεκάησλ ηελ ελ ιφγσ επνρή, Sear 

2003, 190-191.  

41. Βνπζξσηφο. Γεληθή άπνςε 

ηνπ θνίινπ θαη ηεο νξρήζηξαο. 
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2
νπ

 αη. π.Υ. ε νξζνγψληα ζθελή απμήζεθε ζε έθηαζε, θαηαιακβάλνληαο 27,20 x 

10,30κ. πεξίπνπ. Ζ πξφζνςε ηεο δηψξνθεο ζθελήο δηέζεηε ηξεηο εηζφδνπο (εηθ. 42) 

θαη ήηαλ δηαθνζκεκέλε θαη ζηα δχν επίπεδα κε αςηδσηέο θφγρεο (πίλ. 22). ηηο ελ 

ιφγσ θφγρεο θηινμελνχληαλ κεγαιχηεξνπ ή κηθξφηεξνπ κεγέζνπο, αλάινγα κε ηε 

ζέζε ηνπο ζην νηθνδφκεκα, καξκάξηλα αγάικαηα
152

, πνπ πηζαλφηαηα ζρεηίδνληαλ κε 

ζεφηεηεο θαζψο θαη κε ηελ απηνθξαηνξηθή νηθνγέλεηα. Με αληίζηνηρα γιππηά ζα 

πξέπεη λα δηαθνζκνχληαλ επίζεο θαη νη θφγρεο πνπ δηακνξθψλνληαλ ζηελ φςε ηνπ 

πξνζθελίνπ ηεο ζθελήο.  

 

Ζ ελ γέλεη κνξθή πνπ απέθηεζε ην ζέαηξν ηνπ Βνπζξσηνχ ζηα ξσκατθά ρξφληα θαη 

ηδηαίηεξα νη νκνηφηεηεο ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηεο ζθελήο κε αληίζηνηρα ζθεληθά 

νηθνδνκήκαηα γλσζηψλ σδείσλ ηεο επνρήο (Νηθφπνιεο, Δπηδαχξνπ θ.ά.) νδήγεζε 

ηνπο παιαηφηεξνπο κειεηεηέο
153

 λα ζεσξήζνπλ, εζθαικέλα, φηη ην ειιεληζηηθψλ 

ρξφλσλ ζέαηξν ηνπ Βνπζξσηνχ θαηά ηε ξσκατθή επνρή κεηαηξάπεθε ζε σδείν. Πέξα 

απφ ηηο νθζαικνθαλείο νκνηφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ην ζέαηξν κε αληίζηνηρα σδεία, 

κία πξνζεθηηθφηεξε παξαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάηνςεο ηνπ νηθνδνκήκαηνο καο 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα ζέαηξν παξά γηα θάπνην άιιν 

νηθνδφκεκα, θαζψο νη αζπκκεηξίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ θάηνςή ηνπ δελ ζα 

κπνξνχζαλ, ελδερνκέλσο, λα επηηξέςνπλ ηελ χπαξμε ζηέγεο
154

.
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 ην ζέαηξν βξέζεθαλ ηνπιάρηζηνλ είθνζη δχν (22) αθέξαηα ή ζρεδφλ αθέξαηα αγάικαηα θαζψο θαη 

πνιπάξηζκα ζξαχζκαηα γιππηψλ θαη καξκάξηλεο πξνηνκέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ μερσξίδνπλ εθείλε ηνπ 

Απγνχζηνπ, ηνπ Αγξίππα θαη ηεο Λίβηαο. Γηα ηα γιππηά ηνπ ζεάηξνπ αλαιπηηθά θαζψο θαη γηα ηελ 

πξνηεηλφκελε αξρηθή ηνπο ζέζεο ζην ζθεληθφ νηθνδφκεκα, †L.M. Ugolini - Η. Pojani, The sculpture 

from the theatre, in: O. Gilkes (ed.), The theatre at Butrint. Luigi Maria Ugolini’s excavations at 

Butrint 1928-1932, Oxford 2003, 195-252, I. L. Hansen, Roman sculpture from Butrint: a review of 

recent finds, in: I. L. Hansen et.al. (eds.), Butrint 4. The Archaeology and histories of an Ionian town, 

Oxford 2013, 105-122.   
153

 Αθφκε θαη λεφηεξνη κειεηεηέο φπσο ν Ν. Καηζηθνχδεο ζεσξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα σδείν, 

Καηζηθνχδεο 2000, 204. Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ πξνέθπςε αλαθέξεηαη εθηελψο, κε ζπγθεληξσκέλε 

φιε ηε ζρεηηθή κε ην ζέκα βηβιηνγξαθία, ζην Sear 2003, 190-191, Sear 2006, 410.  
154

 Πεηζηηθά επηρεηξήκαηα παξνπζηάδνληαη ζην Sear 2003, 192-194. Δλδεηθηηθφ είλαη σζηφζν θαη ην 

γεγνλφο φηη απφ ηε ζηηγκή εθείλε θαη γηα φιεο ηηο κεηέπεηηα δεκνζηεχζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

εθείλεο ηνπ Baçe πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2005, ην νηθνδφκεκα αλαθέξεηαη σο ζέαηξν. Δλδεηθηηθά, Baçe 

2002/2003, 391-394, Korkuti et. al. 2008, 77-78. 

42. Βνπζξσηφο. Άπνςε ηεο θεληξηθήο 

ζχξαο ηεο φςεο ηεο ζθελήο ηνπ ζεάηξνπ  

ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ. 
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7. Βύιιηδα 

Σα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηνπ νρπξσκέλνπ νηθηζκνχ θνληά ζηo ρσξηφ Gradishtë 

ηεο λνηηνδπηηθήο Αιβαλίαο, ηαπηίδνληαη απφ ηελ έξεπλα κε ηελ αξραία Βχιιηδα (εηθ. 

43, πίλ. 23α)
155

. Ο νηθηζκφο ηδξχζεθε θαηά ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ. ζε απφζηαζε 40ρικ. 

πεξίπνπ αλαηνιηθά ηεο Απνιισλίαο θαη 1,5ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ πφιε ηεο Νίθαηαο 

ζηε δπηηθή φρζε ηνπ Αψνπ πνηακνχ θαη ζε ηδηαίηεξα ζηξαηεγηθή ζέζε
156

, ε νπνία 

ηνπ εμαζθάιηδε πιήξε επνπηεία νιφθιεξεο ηεο θνηιάδαο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο.  

 

43. Βχιιηδα. Αεξνθσηνγξαθία ηνπ ρψξνπ. 

 

Ο νρπξσκαηηθφο πεξίβνιφο ηεο, κήθνπο 2.250κ., έλαο απφ ηνπο εληππσζηαθφηεξνπο 

θαη θαιχηεξα δηαηεξεκέλνπο αξραίνπο νρπξσκαηηθνχο πεξηβφινπο ζηε ζεκεξηλή 

λφηηα Αιβαλία, δηέζεηε έμη πχιεο, πεξηθιείνληαο έθηαζε πεξίπνπ 30 εθηαξίσλ
157

. Ο 

πεξίβνινο δηαηήξεζε ηε κνξθή ηνπ θαη θαηά ηε ξσκατθή πεξίνδν, ελψ θαηά ηε 
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 Ο πξψηνο πνπ ηαχηηζε ηα νξαηά αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα κε ηελ αξραία Βχιιηδα ππήξμε ν Άγγινο 

πεξηεγεηήο H. Holland, ν νπνίνο ζπκπεξηέιαβε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ πεξηεγήζεψλ ηνπ ζην βηβιίν 

ηνπ, Travels in the Ionnian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia, London 1815. Δλ ζπλερεία 

αθνινχζεζαλ θαη άιινη ζεκαληηθνί πεξηεγεηέο θαη ιφγηνη, φπσο ν F. Pouqueville θ.α. Δλδεηθηηθά γηα 

ηελ ηζηνξία ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ, Korkuti et. al. 2008, 164, Ceka – Muçaj 2009, 18-20. 
156

 Γεληθά γηα ηε Βχιιηδα, Καηζηθνχδεο 2000, 199-203 θαη ηδηαίηεξα ηελ ππνζεκ. 174, φπνπ βξίζθεηαη 

ζπγθεληξσκέλε ζε γεληθέο γξακκέο θαη ε παιαηφηεξε γηα ην ζέκα βηβιηνγξαθία, Brill’s New Pauly 

2003, Byllis, II 843, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 216-220, Korkuti et. al. 2008, 164-174, Ceka – 

Muçaj 2009, 5 θ.εμ. 
157

 Korkuti et. al. 2008, 167-168, Ceka – Muçaj 2009, 20-24. 
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βπδαληηλή επνρή -κε ηε ζπξξίθλσζε ηεο πφιεο- δέρζεθε επηζθεπέο θαη κεηαζθεπέο, 

πεξηθιείνληαο θαηά πνιχ κηθξφηεξε έθηαζε. 

Δληφο ηνπ ηεηρηζκέλνπ ρψξνπ νξγαλψζεθε θαη αλαπηχρζεθε, ζε ηξία επίπεδα, ν 

νηθηζκφο ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ γεσκεηξηθνχ πνιενδνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Πεξί ηα κέζα ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ. ε Βχιιηδα εμειίρζεθε ζε ζεκαληηθφ αζηηθφ θέληξν θαη 

απνηέιεζε έδξα ηνπ Κνηλνχ ησλ Βπιιηφλσλ
158

. Ζ Αγνξά ηεο πφιεο (πίλ. 23β) -κε 

κέγεζνο πεξίπνπ φζν ηξεηο νηθνδνκηθέο λεζίδεο- απέθηεζε κλεκεηαθή κνξθή, 

πιαηζησκέλε απφ ζηνέο, ην ζηάδην θαζψο θαη ην ζέαηξν ζην λφηην ηκήκα ηεο, 

δηαηεξψληαο ηελ ελ ιφγσ κνξθή αθφκε θαη θαηά ηε ξσκατθή επνρή
159

.  

Σα αξραηνινγηθά δεδνκέλα επηβεβαηψλνπλ ηε ζπλερή θαηνίθεζε ηεο πεξηνρήο κέρξη 

θαη ηε βπδαληηλή επνρή, πεξίνδν πνπ ε πφιε ζπξξηθλψλεηαη ζε κέγεζνο. Σνλ 6
ν
 αη. 

κ.Υ. αλεγείξνληαη λέα νηθνδνκήκαηα, φπσο καξηπξνχλ ηα θαηάινηπα 

παιαηνρξηζηηαληθψλ βαζηιηθψλ κε εληππσζηαθά ζσδφκελα ςεθηδσηά δάπεδα
160

.  

Σν ζέαηξν. ην θπζηθφ πξαλέο πνπ δεκηνπξγείηαη ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πφιεο, 

ρψξν πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηα δεκφζηα θηίξηα ηεο Αγνξάο, δηαηεξνχληαη κέρξη θαη 

ζήκεξα ηα θαηάινηπα ηνπ ζεάηξνπ ηεο Βχιιηδαο (εηθ. 43, πίλ. 24)
161

.  

 

44. Βχιιηδα. Γεληθή άπνςε ηνπ ζεάηξνπ. 
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 Γηα ην Κνηλφ ησλ Βπιιηφλσλ, Cabanes 1997, 121, Καηζηθνχδεο 2000, 200, ππνζεκ. 175, φπνπ 

είλαη ζπγθεληξσκέλε ε βαζηθή γηα ην ζέκα βηβιηνγξαθία, Korkuti et. al. 2008, 164-166. 
159

 Korkuti et. al. 2008, 169-172, Ceka – Muçaj 2009, 26-27. 
160

 Ceka – Muçaj 2009, 49-62.  
161

 Καηζηθνχδεο 2000, 201-202, εηθ. 15-19, Baçe 2002/2003, 381-385, abb. 13-18,  Βιαρνπνχινπ-

Οηθνλφκνπ 2003, 216-217, εηθ. 177-183, κε ζπγθεληξσκέλε ηελ παιαηφηεξε ζρεηηθή κε ην ζέαηξν 

βηβιηνγξαθία,  Korkuti et. al. 2008, 170-171, fig. 9-10, Ceka – Muçaj 2009, 38-42, fig. 35-38. 
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Καζψο πξφθεηηαη γηα νηθνδφκεκα, ηνπ νπνίνπ ε έξεπλα μεθίλεζε νπζηαζηηθά θαηά ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη δελ έρεη θαηαζηεί δπλαηφλ λα κειεηεζεί σο ηψξα θαη λα 

δεκνζηεπζεί ζπζηεκαηηθά, δελ ππάξρεη ζχκπλνηα κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ αθφκε θαη 

γηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ελ γέλεη κνξθήο ηνπ κλεκείνπ
162

.  

Δληαγκέλν ζην νηθνδνκηθφ πξφγξακκα ηεο κλεκεηαθήο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ ηεο 

Αγνξάο, ην ζέαηξν ηεο Βχιιηδαο θαηαζθεπάζηεθε, ζχκθσλα κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

κειεηεηψλ
163

, θαηά ηνλ 3
ν
 αη. π.Υ. Καηά ηε ξσκατθή πεξίνδν δέρζεθε κεηαζθεπέο

164
, 

νξαηέο αθφκε θαη ζήκεξα ζε επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπ ζε κηθξφηεξν (θνίιν) ή 

κεγαιχηεξν βαζκφ (νξρήζηξα, ζθεληθφ νηθνδφκεκα). ηε βπδαληηλή πεξίνδν, φηαλ 

ζπξξηθλψζεθε ε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο πφιεο κε ηελ θαηαζθεπή δηαηεηρίζκαηνο, ην 

ζέαηξν ιηζνινγήζεθε ζπζηεκαηηθά, θαζψο ηα εδψιηα ηνπ απνηέιεζαλ πξψηεο 

ηάμεσο πιηθφ γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ ελ ιφγσ δηαηεηρίζκαηνο.  

Σν θνίιν ηνπ ζεάηξνπ βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηε λφηηα είζνδν ηεο πφιεο θαη, θαζψο 

έρεη δπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, δηαζέηεη απξφζθνπηε ζέα πξνο ηελ θνηιάδα ηνπ 

πνηακνχ Αψνπ. Αλαιήκκαηα, εληζρπκέλα εμσηεξηθά κε αληεξίδεο, ζπγθξαηνχλ ηηο 

απνιήμεηο ηνπ θνίινπ, κία επηβιεηηθή θαηαζθεπή, δπλάκελε λα ζπγθξηζεί κφλν κε 

ηελ αληίζηνηρε, κεγαιχηεξνπ βέβαηα κεγέζνπο, ηνπ ζεάηξνπ ηεο Γσδψλεο. Μεηαμχ 

ησλ αλαιεκκάησλ απηψλ θαη ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο αλαπηχζζνληαλ νη 

πάξνδνη (εηθ. 45), πνπ είραλ κνξθή ζρήκαηνο Γ θαη δηέζεηαλ ηνμσηή δηακφξθσζε 

ζηηο εηζφδνπο ηνπο, ζηνηρεία πνπ απαληψληαη, επίζεο, ζην ζέαηξν ηεο Γσδψλεο.  

 

                                                           
162

 Οη απφςεηο ησλ κειεηεηψλ δηίζηαληαη γηα ηα πιένλ ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο κνξθήο 

ηνπ θνίινπ (εληαίν ρσξίο δηάδσκα, κε έλα ή κε δχν δηαδψκαηα), ηεο νξρήζηξαο (πιήξεο θχθινο ή 

εκηθχθιην) θαη ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο (κε ή ρσξίο παξαζθήληα, κνξθή θεληξηθνχ ρψξνπ 

ζθελήο θιπ.) ηνπ ζεάηξνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ απιή αληηπαξαβνιή θαη κφλνλ ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

θαηφςεσλ ηνπ ζπλφινπ ή ηκεκάησλ ηνπ κλεκείνπ. Δλδεηθηηθά βι. Καηζηθνχδεο 2000, 227, εηθ. 15-16, 

Baçe 2002/2003, 381-382, abb. 13-14. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζέκα ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ θνίινπ, 

θαζψο ε Α. Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ εθηηκά φηη ην θνίιν είρε δπλαηφηεηα ππνδνρήο 5.000 ζεαηψλ, 

ελψ ν Ν. Καηζηθνχδεο ππνζηεξίδεη πσο κπνξνχζε λα δερζεί 7.000 ζεαηέο. Καηζηθνχδεο 2000, 201, 

Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 216. Ο Α. Baçe θαηαηάζζεη ην ζέαηξν ηεο Βχιιηδαο ζηα κεζαίαο 

θαηεγνξίαο ζέαηξα καδί κε απηά ηεο Καζζψπεο θαη ησλ Γηηάλσλ κε ρσξεηηθφηεηα 6.600 ζεαηψλ, 

Baçe 2002/2003, 382, ππνζεκ. 46. ε πην πξφζθαηε δεκνζίεπζε, καδί κε ηνπο M. Korkuti θαη N. 

Ceka, δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ην θνίιν ρσξνχζε πεξί ηνπο 7.500 ζεαηέο, Korkuti et. al. 2008, 171.  
163

 Γεληθά ζηνλ 3
ν
 αη. π.Υ. (Α. Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ, M. Korkuti, N. Ceka, S. Muçaj) ή ζηα κέζα 

ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ. (Ν. Καηζηθνχδεο), Καηζηθνχδεο 2000, 201,  Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 216, 

Korkuti et. al. 2008, 170, Ceka – Muçaj 2009, 38. Ο κνλαδηθφο πνπ δελ ζπκθσλεί κε ηε ρξνλνιφγεζή 

ηνπ ζηελ ειιεληζηηθή επνρή είλαη ν Baçe, ν νπνίνο  κε βάζε ηνλ ηχπν ησλ θηνλνθξάλσλ ηεο δσξηθήο 

θηνλνζηνηρίαο ηεο ζηνάο, ρξνλνινγεί ην νηθνδφκεκα ζην β΄ κηζφ ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ., Baçe 2002/2003, 

385. Σελ άπνςε απηή θαίλεηαη λα απνπνηείηαη ζε λεφηεξν ζπιινγηθφ έξγν (φ.π. Korkuti et. al. 2008) 

ζην νπνίν ζπκκεηέρεη, απνδερφκελνο ηε ρξνλνιφγεζε ηνπ κλεκείνπ ζηνλ 3
ν
 αη. π.Υ.  

164
 Οη ελ ιφγσ κεηαζθεπέο ζχκθσλα κε ηνλ Α. Baçe ρξνλνινγνχληαη άιιεο κελ ζηνλ 1

ν
 αη. π.Υ. θαη 

άιιεο ζηνλ 1
ν
 αη. κ.Υ., ελψ θαη’ άιινπο ζπλνιηθά ζηνλ 2

ν 
- 3

ν
 κ.Υ. αη., Καηζηθνχδεο 2000, 201, Baçe 

2002/2003, 383, 385, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 216.  
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Σν θνίιν θαίλεηαη φηη δηαηξνχληαλ ζε πέληε θεξθίδεο απφ ηέζζεξηο αθηηλσηά 

θαηαζθεπαζκέλεο θιίκαθεο. Ζ πξψηε ζεηξά εδσιίσλ απνηειεί ηελ πξνεδξία, ε νπνία 

εμαίξεηαη θαζψο δηαζέηεη εξεηζίλσην θαη, αλά δχν θαζίζκαηα, θαη εξεηζίρεηξα κε 

αλάγιπθε δηαθφζκεζε, ελψ δηαρσξίδεηαη απφ ηηο ππφινηπεο κε νξζνζηάηεο ζηελ 

πίζσ πιεπξά (εηθ. 46). Γηάδσκα πνπ νξηνζεηείηαη κε νξζνζηάηεο ζηελ πίζσ ηνπ 

πιεπξά ρσξίδεη ην θνίιν ζε δχν επηκέξνπο ηκήκαηα, ην θάησ θαη άλσ θνίιν
165

.  

 

 

Ζ νξρήζηξα ηνπ ζεάηξνπ θαίλεηαη πσο είρε κνξθή πιήξε θχθινπ πνπ εθάπηεηαη ζην 

πξνζθήλην ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 
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 ε αλαληηζηνηρία κε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ δηαδσκάησλ πνπ δηέζεηε ην 

θνίιν βξίζθνληαη νη ζρεδηαζηηθέο απνηππψζεηο ηνπ ζεάηξνπ. πγθεθξηκέλα ελψ ζχζζσκνη νη 

κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε ελφο δηαδψκαηνο, ζηηο αληίζηνηρεο θαηφςεηο ηνπ ζεάηξνπ πνπ 

δεκνζηεχνπλ απεηθνλίδνληαη είηε δχν δηαδψκαηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο θάηνςεο πνπ δεκνζηεχνπλ 

ν Ν. Καηζηθνχδεο θαη ε Α. Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ είηε ην θνίιν απνδίδεηαη εληειψο ζρεκαηηθά, 

ρσξίο ηελ ππνδήισζε αθξηβή αξηζκνχ θεξθίδσλ, θιηκάθσλ θαη δηαδψκαηνο, φπσο ζε εθείλε ηνπ Baçe. 

Βι.  Καηζηθνχδεο 2000, 227, εηθ. 16, Baçe 2002/2003, 382, abb. 14, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 

416, εηθ. 179.  

45. Βχιιηδα. Άπνςε ηεο  

βφξεηαο παξφδνπ ηνπ ζεάηξνπ. 

46. Βχιιηδα. Άπνςε ηεο πξνεδξίαο 

ηνπ θνίινπ ηνπ ζεάηξνπ. 
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δεκνζηεπκέλεο απνηππψζεηο
166

. Ζ νξρήζηξα, κε δηάκεηξν πνπ ππνινγίδεηαη ζε 22κ. 

πεξίπνπ, δηέζεηε πεξηκεηξηθά ηεο θηηζηφ αγσγφ γηα ηε δηνρέηεπζε ησλ νκβξίσλ 

πδάησλ ζε ρψξν εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ζεάηξνπ.  

Απφ ην κλεκεηψδεο -θξίλνληαο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαη ηα πξνεξρφκελα απφ ηελ 

αλσδνκή ηνπ θαηά θχξην ιφγν αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία- δηψξνθν ζθεληθφ 

νηθνδφκεκα ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ., δελ έρνπλ δηαζσζεί ζήκεξα θαηά ρψξα παξά κφλν 

θαηάινηπα ζε επίπεδν ζεκειίσζεο. ε ηδηαίηεξα θαιή θαηάζηαζε δηαηεξνχληαη 

αξθεηά απφ ηα ιίζηλα επηζηχιηα ηεο πξφζνςεο ηεο ζθελήο, δηαθνζκεκέλα κε θπηηθά 

κνηίβα, φπσο ζηεθάληα θαη γηξιάληεο, αιιά θαη κε βνπθξάληα.  

Σν ελ ιφγσ νηθνδφκεκα αλαθαηαζθεπάζηεθε ξηδηθά θαηά ηε ξσκατθή επνρή
167

, 

δηαηεξψληαο φκσο ην αξρηθφ ηνπ πεξίγξακκα. Δπηθξαηεί πιήξεο ζχγρπζε κεηαμχ 

ησλ κειεηεηψλ γηα ηελ θάηνςε θαη ηε κνξθή ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο θαζψο 

θαη ηελ έθηαζε αιιά θαη ηνλ ρξφλν αλαθαηαζθεπήο ηνπ. ε γεληθέο γξακκέο θαίλεηαη 

φηη φινη απνδέρνληαη ην ζε ζρήκα Σ πεξίγξακκα ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο, πνπ 

δηαηεξήζεθε αλαιινίσην θαη θαηά ηε κεηαγελέζηεξε κεηαζθεπή, δηαθσλνχλ φκσο 

σο πξνο ηελ χπαξμε παξαζθελίσλ, ηα νπνία ν Baçe δέρεηαη φηη πξνβάιινπλ πξνο ηελ 

νξρήζηξα εθαηέξσζελ ηνπ πξνζθελίνπ. Γηαπηζηψλεηαη επίζεο ζπκθσλία σο πξνο ηελ 

χπαξμε θηνλνζηνηρηψλ ζηελ πξφζνςε ηνπ πξνζθελίνπ θαη ζηνλ φξνθν ηεο ζθελήο, 

δηαθσλία φκσο σο πξνο ηε κνξθή θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θηφλσλ-εκηθηφλσλ ησλ ελ ιφγσ 

θηνλνζηνηρηψλ, ηελ χπαξμε ζηεζαίνπ ή πηλάθσλ ζηα κεηαθηφληα δηαζηήκαηα ηεο 

θηνλνζηνηρίαο ηνπ πξνζθελίνπ, ζηε κνξθή ηεο αλσδνκήο ηνπο θαζψο, ηέινο, θαη ην 

κήθνο ηνπ ινγείνπ
168

. Γεληθψο, επίζεο, γίλεηαη απνδεθηή ε χπαξμε ζηνάο ζρήκαηνο 

Ω κε δσξηθή θηνλνζηνηρία ζηελ πξφζνςή ηεο, ε νπνία πεξηβάιιεη ηηο πιάγηεο θαη ηελ 
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 Γηα ηηο ελ ιφγσ ζρεδηαζηηθέο απνηππψζεηο, βι. Καηζηθνχδεο 2000, 227, εηθ. 16, Baçe 2002/2003, 

382, abb. 14, Βιαρνπνχινπ – Οηθνλφκνπ 2003, 416, εηθ. 179. ε πξφζθαηεο δεκνζηεχζεηο αληίζεηα 

γίλεηαη ιφγνο γηα εκηθπθιηθή νξρήζηξα, ρσξίο σζηφζν λα παξαηίζεηαη αληίζηνηρε θάηνςε,  Korkuti et. 

al. 2008, 171, Ceka – Muçaj 2009, 40. Σν γεγνλφο απηφ δηθαηνινγείηαη ελδερνκέλσο, εάλ ππνζέζνπκε 

φηη νη ελ ιφγσ κειεηεηέο ζεσξνχλ ζαθέο φηη ην ζρήκα ηνπ εκηθπθιίνπ παξαπέκπεη ζηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε θαη σο εθ ηνχηνπ ζηηο αιιαγέο πνπ δέρζεθε ε νξρήζηξα θαηά ηε ξσκατθή πεξίνδν.  
167

 Απφ ηε ξσκατθή θάζε ζψδνληαη ειάρηζηα θαηάινηπα ηνίρσλ βφξεηα ηνπ ειιεληζηηθνχ πξνζθελίνπ. 

Kαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ βφξεηνπ ηνίρνπ ηεο ζθελήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε β΄ ρξήζε δχν 

επηγξαθέο πνπ πξνέξρνληαλ αξρηθά απφ ην ζέαηξν, εθ ησλ νπνίσλ κία απειεπζεξσηηθνχ ραξαθηήξα, 

Ceka – Muçaj 2009, 39.  
168

 Δλδεηθηηθά επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηνλ Baçe ηελ πξφζνςε ηνπ πξνζθελίνπ κεηαμχ ησλ 

παξαζθελίσλ θνζκνχζαλ δεθαηέζζεξηο εκηθίνλεο ησληθνχ ξπζκνχ, θαη’ αληηζηνηρία κε ηε ζθελή ηνπ 

ζεάηξνπ ηεο Γσδψλεο, κε ηα κεηαμχ ηνπο θελά λα ζπκπιεξψλνληαη απφ μχιηλνπο πίλαθεο. Δληειψο 

δηαθνξεηηθή είλαη ε εηθφλα ηεο πξφζνςεο ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο ζηελ πξνηεηλφκελε απφ ηνλ 

Ceka αλαπαξάζηαζε. Πξβι. Καηζηθνχδεο 2000, 201, εηθ. 15-16, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 216-

217, εηθ. 177-183, Baçe 2002/2003, 383-385, abb. 13-16, Korkuti et. al. 2008, 171, Ceka – Muçaj 

2009, 39, 41, fig. 36-37.  
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πίζσ πιεπξά ηεο ζθελήο αιιά -θαηά ηνλ Baçe- θαη ηελ πίζσ πιεπξά ησλ 

παξαζθελίσλ. Πξφθεηηαη γηα κνλαδηθή πεξίπησζε κεηαμχ ησλ ππφ εμέηαζε 

ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ ζηελ αξραία Ήπεηξν, πνπ ζε γεληθέο γξακκέο ζα 

κπνξνχζε λα παξαιιειηζηεί κε ηε δσξηθή ζηνά ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ ζθεληθνχ 

νηθνδνκήκαηνο ηνπ ζεάηξνπ ηεο Γσδψλεο
169

.   
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 Γηα ηελ ελ ιφγσ ζηνά ηνπ ζεάηξνπ ηεο Γσδψλεο βι. παξαπάλσ, ζει. 22, εηθ. 6.  
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8. Νίθαηα 

ε απφζηαζε κφιηο 1,5ρικ. λφηηα ηεο Βχιιηδαο, ζε θαίξην ζεκείν ελφο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθνχ ρεξζαίνπ δξφκνπ ηεο αξραηφηεηαο πνπ έλσλε ηελ Απνιισλία κε ηε λφηηα 

Ήπεηξν θαη ηε Μαθεδνλία, ζπλαληνχκε ηε Νίθαηα
170

. Ο πξψηνο πνπ ηαχηηζε ηα 

αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα κε ηνλ αξραίν νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

θηινινγηθέο καξηπξίεο θαη ηα επηγξαθηθά δεδνκέλα
171

, ππήξμε ν Απζηξηαθφο 

αξραηνιφγνο K. Patch ζηε κεηάβαζε απφ ηνλ 19
ν
 ζηνλ 20

ν
 αηψλα (1900). Δλ ζπλερεία 

αθνινχζεζαλ άιινη ζεκαληηθνί κειεηεηέο, φπσο ν C. Praschniker
172

 θ.ά., ελψ θαηά 

ηελ ηειεπηαία ηεζζαξαθνληαεηία εξεπλήζεθαλ θαη αλαζηειψζεθαλ ελ κέξεη 

ζεκαληηθά νηθνδνκήκαηα ηεο πφιεο, φπσο ην ζέαηξν
173

, κία απφ ηηο ζηνέο ηεο 

Αγνξάο θιπ.  

Ζ Νίθαηα ηδξχζεθε ζε θνκβηθφ ζεκείν γηα ηνλ έιεγρν κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο 

θνηιάδαο ηνπ Αψνπ πνηακνχ ην β΄ κηζφ ηνπ 6
νπ

 αη. π.Υ. σο αηείρηζηε αξρηθά θψκε, 

γηα λα απνθηήζεη έλαλ αηψλα πεξίπνπ αξγφηεξα, ζην β΄ κηζφ ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ., ηε 

κνξθή ηεηρηζκέλνπ νηθηζκνχ (πίλ. 25). Σνλ 3
ν
 αη. π.Υ. ζηηο βφξεηεο ππψξεηεο ηνπ 

ιφθνπ ηεο αθξφπνιεο δηακνξθψζεθε ν ρψξνο ηεο  Αγνξάο πνπ, εθηφο απφ ην ζέαηξν 

γηα ην νπνίν ζα γίλεη ιφγνο ζηε ζπλέρεηα, πεξηειάκβαλε δχν ζηνέο θαη αξρηηεθηνληθά 

θαηάινηπα νηθνδνκήκαηνο πνπ ηαπηίδεηαη κε ζηάδην.  

Πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο πφιεο αληινχκε απφ 

δεθαηέζζεξηο επηγξαθέο ζηελ αλαηνιηθή πάξνδν ηνπ ζεάηξνπ, πνπ αθνξνχλ απνλνκή 

πνιηηείαο. Οη ελ ιφγσ επηγξαθέο, πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην ζρεηηθφ κε ην ζέαηξν 

θεθάιαην, επηβεβαηψλνπλ πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο ηε δηνηθεηηθή θαη πνιηηηζκηθή 

απηνλνκία ηεο, παξφιν πνπ θαηά ηνπο ειιεληζηηθνχο ρξφλνπο απνηεινχζε έλα είδνο 

ζπκπνιηηείαο (δίπνιηο) κε ηε Βχιιηδα, ελψ παξάιιεια καο πιεξνθνξνχλ γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο πνιηηείαο θαη γηα αμηψκαηα ζε απηήλ
174

.   
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 Γεληθά γηα ηε Νίθαηα, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 234-236, φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλε ε 

παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία, Korkuti et. al. 2008, 175, Ceka – Muçaj 2009, 66. 
171

 Ο ηέθαλνο Βπδάληηνο ζην ιήκκα Νίθαηα αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη ππήξμε «...ηξίηε ελ 

Ηιιπξίδη». Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Γάιινπ επηγξαθηθνχ L. Robert δελ πξφθεηηαη γηα 

ηιιπξηθή πφιε, ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη εμεηάδνληαο επηγξαθή ηνπ 1
νπ

 αη. π.Υ. απφ ην 

Ακθηάξεην Ωξσπνχ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, L. Robert, BCH 52 (1928), 433-434, 

φπσο παξαηίζεηαη ζην Καηζηθνχδεο 2000, 198, ππνζεκ. 167, Υαηδφπνπινο 1997, 144, Βιαρνπνχινπ-

Οηθνλφκνπ 2003, 235, Korkuti et. al. 2008, 178. Γηα ηελ επηγξαθή βι. B. Πεηξάθνο, Οη επηγξαθέο ηνπ 

Ωξσπνύ, Αζήλα 1997, αξ. 527, ζη. 12. 
172

 C. Praschniker, Muzakhia und Malakastra, Jahrbuch des Österreichischen Archäologischen 

Instituts, XXI-XXII (1922-1924), 83-93. 
173

 Γηα ηηο αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο ζην ζέαηξν βι. ελδεηθηηθά L. Papajani, Teatri i qytetit ilir në Klos 

të Mallakastrës dhe purimet restauruese në të, Monumentet 18 (1979), 43-55. 
174

 Γηα πνιηηηθνχο ζεζκνχο ζε Νίθαηα θαη Βχιιηδα, γεληθά βι. Υαηδφπνπινο 1997, 143-144. 
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Σν 167 π.Υ., έηνο αλαηαξαρψλ θαη θαηαζηξνθψλ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επεηξσηηθέο 

πφιεηο, δελ άθεζε αλεπεξέαζηε ηε Νίθαηα. Ζ θαηαζηξνθή ηεο πφιεο δελ θαίλεηαη λα 

ήηαλ νινθιεξσηηθή, θαζψο ζχκθσλα θαη κε ηηο επηγξαθηθέο καξηπξίεο γλσξίδεη 

πηζαλφηαηα κία κηθξή αλάθακςε θαηά ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο, νπφηε θαη 

θαζίζηαηαη, φπσο θαη ε γεηηνληθή ηεο πφιε Βχιιηδα, colonia romana
175

.   

Σν ζέαηξν. ην ρακειφηεξν θπζηθά δηακνξθσκέλν πξαλέο ζην λφηην επίπεδν ηνπ 

ρψξνπ ηεο Αγνξάο (πίλ. 25), ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ηα ιηγνζηά ζσδφκελα 

αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηνπ ζηαδίνπ θαη ηηο δχν ζηνέο, θαηαζθεπάζηεθε θαηά ηνλ 

3
ν
 αη. π.Υ. ην ζέαηξν ηεο πφιεο (εηθ. 47, πίλ. 26)

176
.  

Όζνλ αθνξά ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ, κε αλαηνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θνίινπ, απφ ην 

νπνίν κπνξνχζε λα έρεη θαλείο απξφζθνπηε ζέα ζε κεγάιν ηκήκα ηεο θνηιάδαο ηνπ 

Αψνπ πνηακνχ, νη απφςεηο ησλ κειεηεηψλ δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ 800 θαη 

2.800 ζεαηψλ
177

. Αλάινγεο δηαθνξέο παξαηεξνχληαη, επίζεο, κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ 

θαη γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ ζεηξψλ ησλ εδσιίσλ πνπ δηέζεηε ην θνίιν
178

. 

 

                                                           
175

 Γηα ηε ξσκατθή παξνπζία ζηελ πεξηνρή θαη ηηο ελ γέλεη ζπλέπεηέο ηεο, Cabanes 1997, 120-122, 

124-127, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 235. 
176

 Γελ ππάξρεη ηαχηηζε ησλ κειεηεηψλ γηα ηε ρξνλνιφγεζή ηνπ. Ζ πιεηνλφηεηα ηνπνζεηεί ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ζηνλ 3
ν
 αη. π.Υ., εληαγκέλε ζην γεληθφηεξν νηθνδνκηθφ πξφγξακκα ηεο Αγνξάο. Ο Α. 

Baçe φκσο δίλεη κία αξθεηά πξψηκε ρξνλνιφγεζε ηνπ ζεάηξνπ ζην β΄ κηζφ ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ.  Γηα ην 

ζέαηξν, Καηζηθνχδεο 2000, 198-199, Baçe 2002/2003, 389-391, abb. 22-23, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 

2003, 235, Korkuti et. al. 2008, 177, fig. 4-5, Ceka – Muçaj 2009, 68-69, fig. 68-69. 
177

 Οη πεξηζζφηεξνη ζπλεγνξνχλ ππέξ κίαο ρσξεηηθφηεηαο πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 800 θαη 1.000 

ζεαηψλ. Βι. ζρεηηθά, Καηζηθνχδεο 2000, 198, εηθ. 14, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 235, Korkuti 

et. al. 2008, 176-177, Ceka – Muçaj 2009, 68. Αληίζεηα ν Α. Baçe κε καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο 

θαηαιήγεη ζηνλ αξθεηά αιεζνθαλή αξηζκφ ησλ 2.800 ζεαηψλ, Baçe 2002/2003, 389, ππνζεκ. 67.     
178

 Ζ Α. Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ, αλ θαη δεκνζηεχεη ζρέδην ηεο θάηνςήο ηνπ, δελ αλαθέξεηαη ζε 

αθξηβή αξηζκφ ζεηξψλ εδσιίσλ, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, εηθ. 195. Αληίζεηα άιινη κειεηεηέο, 

κε εληειψο ζρεκαηηθά απνδνζκέλν ην θνίιν, θάλνπλ ιφγν γηα 15 ζεηξέο εδσιίσλ, βι. Korkuti et. al. 

2008, 177, Ceka – Muçaj 2009, 68. Ο Ν. Καηζηθνχδεο, ηέινο, ελψ αλαθέξεη 13-15 ζεηξέο εδσιίσλ, 

δεκνζηεχεη εληνχηνηο θάηνςή ηνπ, φπνπ δηαθξίλνληαη κε απφιπηε επθξίλεηα 25 ζεηξέο, Καηζηθνχδεο 

2000, 199, εηθ. 14. Πεξηζζφηεξν πεηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη απφ ηνλ Α. Baçe, ν νπνίνο 

αλαθέξεηαη ζε 25 ζεηξέο εδσιίσλ, Baçe 2002/2003, 389.            

47. Νίθαηα. Άπνςε 

ηκήκαηνο ηνπ θνίινπ.  
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Ζ πξψηε ζεηξά ησλ εδσιίσλ, φληαο απηή ηεο πξνεδξίαο ηνπ ζεάηξνπ, εμαίξεηαη θαη 

ηαπηφρξνλα δηαρσξίδεηαη -ηξφπνλ ηηλά- απφ ηηο ππφινηπεο, ηφζν κε ηελ επηκειεκέλε 

θαηαζθεπή ησλ εδσιίσλ ηεο, φζν θαη κε πιαηχ δηάδξνκν, αλάινγν ησλ δηαδσκάησλ 

πνπ ζπλαληνχκε ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ ηεο αξραίαο 

Ζπείξνπ φρη φκσο θαη ζην ζέαηξν ηεο Νίθαηαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο 

δεκνζηεπκέλεο θαηφςεηο ηνπ κλεκείνπ. Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε φςε 

ηνπ αλαηνιηθνχ αλαιήκκαηνο ηνπ ζεάηξνπ, θαζψο ζψδνληαη δεθαηέζζεξηο 

απειεπζεξσηηθέο επηγξαθέο
179

 πνπ ρξνλνινγνχληαη κεηά ηα κέζα ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ.     

Ζ νξρήζηξα, γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο νπνίαο ιαμεχηεθε ν θπζηθφο βξάρνο, θαίλεηαη 

φηη δελ ζρεκαηίδεη πιήξε θχθιν αιιά εκηθχθιην, δηακέηξνπ 10κ. πεξίπνπ, ή θπθιηθφ 

ηφμν ίζν κε ηα ¾ ηνπ θχθινπ
180

. Λίζηλνο αγσγφο γηα απνκάθξπλζε ησλ νκβξίσλ 

πεξηηξέρεη ηελ νξρήζηξα, φπσο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ππφ εμέηαζε ζεάηξσλ.  

Σν ζσδφκελν ηδηαίηεξα απνζπαζκαηηθά θαη ζην επίπεδν ηεο ζεκειίσζεο ζθεληθφ 

νηθνδφκεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ιηγνζηά δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, θαζηζηνχλ 

ηδηαηηέξσο πξνβιεκαηηθή
181

 ηελ αλαγλψξηζε ηεο κνξθήο ηεο ζθελήο θαη ηελ 

ηππνινγηθή ηεο θαηάηαμε ζε γλσζηφ ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ αξρηηεθηνληθφ ηχπν 

(εηθ. 48). 
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 Γεληθά γηα ηηο επηγξαθέο αιιά θαη γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχκε απφ απηέο ζρεηηθά κε ην 

λνκηθφ θαζεζηψο, πνπ δηέπεη ηηο ελ ιφγσ πξάμεηο, θαζψο θαη ηελ ελ γέλεη πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή 

νξγάλσζε ηεο πφιεο, Υαηδφπνπινο 1997, 144, Καηζηθνχδεο 2000, 199, ππνζεκ. 170-172, φπνπ 

βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλε θαη ε παιαηφηεξε ζρεηηθή κε ην ζέκα βηβιηνγξαθία.   
180

 Παιαηφηεξνη κειεηεηέο, παξφιν πνπ δεκνζηεχνπλ θάηνςε ηνπ κλεκείνπ, κε ηελ νξρήζηξα ζε 

ζρήκα πιήξνπο θχθινπ, δελ αλαθέξνληαη ζηε κνξθή ηεο ή ελ γέλεη ζε απηή ηνπ ζεάηξνπ. Δλδεηθηηθά 

βι. Καηζηθνχδεο 2000, εηθ. 14, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, εηθ. 195. ε λεφηεξεο δεκνζηεχζεηο ε 

νξρήζηξα παξνπζηάδεηαη εκηθπθιηθή ή κε κνξθή θπθιηθνχ ηφμνπ κεγαιχηεξνπ απφ εκηθχθιην θαη κε 

δηάκεηξν 10~11,60κ., Baçe 2002/2003, 390, εηθ. 23, Korkuti et. al. 2008, 177, Ceka – Muçaj 2009, 68. 
181

 Ωο ζρεηηθά πξφζθαηα (2009) νη κειεηεηέο παξέπεκπαλ ζηε -δεκνζηεπκέλε απφ ηνλ Ν. Ceka- 

θάηνςε ζην Ν. Ceka, Städtebau in der vorrömischen Periode in Südillyrien, Actes des XIII 

Internationalen Kongresses für klassische Archäologie, Berlin 1988 (1990), 215-229, εηθ. 14. Πξβι. 

ελδεηθηηθά, Καηζηθνχδεο 2000, εηθ. 14, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, εηθ. 195. Σειεπηαία 

παξαπέκπνπλ ζε ζρεδηαζηηθή αλαπαξάζηαζή εθπνλεζείζα απφ ηνλ αξρηηέθηνλα L. Papajani, πνπ ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 αζρνιήζεθε κε ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ, βι. L. Papajani, Teatri I qytetit ilir 

në Klos të Mallakastrës dhe punimet restauruese në të, Monumentet 18 (1979), 43-55.  

48. Νίθαηα. Τπνζεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζεάηξνπ. 
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Σν ζθεληθφ νηθνδφκεκα ηνπ ζεάηξνπ, κε βάζε ηηο παιαηφηεξεο δεκνζηεχζεηο, έρεη 

κνξθή δχν παξάιιεισλ θαη εθαπηφκελσλ κεηαμχ ηνπο νξζνγψλησλ ρψξσλ πνπ 

ζρεκαηίδνπλ θάηνςε ζε ζρήκα Σ, κε ηνλ λνηηφηεξν ιίγν κηθξφηεξν θαη πην πιαηχ απφ 

ηνλ αληίζηνηρν βφξεην ρψξν, κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλεί κε έλα κφλν άλνηγκα
182

. 

Διαθξψο δηαθνξνπνηεκέλε, κε έλδεημε γηα παξαζθήλην ζην αλαηνιηθφ ηκήκα θαη 

πξνζθήλην δηαθνζκεκέλν κε νθηψ θίνλεο, είλαη ε θάηνςε ηεο ζθελήο πνπ 

δεκνζηεχεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη απφ ηνλ Α. Baçe, ν νπνίνο παξάιιεια ηελ 

θαηαηάζζεη ζηνλ ηχπν ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο κε παξαζθήληα
183

.  
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 Καηζηθνχδεο 2000, εηθ. 14. 
183

 Baçe 2002/2003, 391, abb. 23. Ζ ίδηα θάηνςε αλαπαξάγεηαη ζην Korkuti et. al. 2008, 176, fig. 5. 

ηελ ελ ιφγσ θάηνςε βαζίδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο θαη ζρεδηαζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζθεληθνχ 

νηθνδνκήκαηνο απφ ηνλ αξρηηέθηνλα L. Papajani. 
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9. Απνιισλία 

ηα παξάιηα ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο ηεο ζεκεξηλήο Αιβαλίαο πξνο ηελ Αδξηαηηθή, 

ζε δπν ρακεινχο ιφθνπο αλάκεζα απφ ηνπο ζχγρξνλνπο νηθηζκνχο Pojan θαη 

Kryegjata ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Fier, βξίζθεηαη ε ζέζε ηεο αξραίαο Απνιισλίαο (πίλ. 

27)
184

. Ζ ζεκαζία ηεο ζέζεο, δίπια ζηνλ πισηφ θαηά ηελ αξραηφηεηα πνηακφ Αψν 

θαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ζεκαληηθφ ιηκάλη ζηνλ θφιπν ηνπ Απιψλα ζηελ 

Αδξηαηηθή, ζε ζπλδπαζκφ κε πνιιά αθφκα πιενλεθηήκαηα, απνηέιεζαλ ην βαζηθφ 

θίλεηξν γηα ηνπο Κεξθπξαίνπο θαη Κνξίλζηνπο απνίθνπο γηα ηελ ίδξπζε γχξσ ζην 

600 π.Υ. ηεο ελ ιφγσ απνηθίαο, πνπ αξρηθά νλνκάζηεθε Γπιάθεηα, γηα λα 

κεηνλνκαζηεί αξγφηεξα ζε Απνιισλία πξνο ηηκήλ ηνπ πξνζηάηε ζενχ ηεο πφιεο, 

Απφιισλα. 

Με εμαίξεζε ηελ αξρατθή θάζε ηεο νρχξσζεο, πνπ αξρηθά πεξηέθιεηε ηελ αθξφπνιε 

ηνπ νηθηζκνχ, ηα πξσηκφηεξα νηθνδνκήκαηα αλάγνληαη ζηνλ 4
ν
 αη. π.Υ.

185
, επνρή 

θαηά ηελ νπνία ε πφιε γλψξηζε ηε κεγαιχηεξή ηεο αθκή, φπσο άιισζηε θαη θαηά 

ηνλ αηψλα πνπ αθνινχζεζε. Σελ ελ ιφγσ πεξίνδν απμήζεθε ε πεξηηεηρηζκέλε έθηαζε 

ηεο πφιεο θαη ν ρψξνο ηεο Αγνξάο δηακνξθψζεθε κε κλεκεηψδε νηθνδνκήκαηα (πίλ. 

28)
186

, φπσο ην Μλεκείν ησλ Αγσλνζεηψλ πνπ ηαπηίζηεθε κε ην Βνπιεπηήξην ηεο 

πφιεο, ε Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ, ην Ωδείν, ε Βηβιηνζήθε, ν λαφο ηεο Άξηεκεο, ζηνέο 

θαη, ηέινο, ην ζέαηξν πνπ ρσξνζεηείηαη ζηελ πεξηνρή βνξεηνδπηηθά ηεο Αγνξάο.  

Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ε Απνιισλία θαη θαηά ηε ξσκατθή πεξίνδν. Ζ 

πιενλεθηηθή θπζηθή ηεο ζέζε έδσζε ηδηαίηεξε ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνκέσλ φπσο ε 

νηθνλνκία θαη ην εκπφξην. Μφλν ηπραία δελ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί, εμάιινπ, ε 

επηινγή ηεο σο κίαο απφ ηηο δχν αθεηεξίεο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ
187

. Ζ πφιε γλψξηζε 

κία λέα πεξίνδν αθκήο θαηά ηνλ 1
ν 

- 3
ν
 αη. κ.Υ.

188
: δεκφζηα νηθνδνκήκαηα, φπσο ην 

ζέαηξν, ην σδείν θαη ην βνπιεπηήξην, αλαθαηαζθεπάζηεθαλ, ελψ επηδείρζεθε 

ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο, κε ηελ αλέγεξζε 

πνιπηειψλ νηθηψλ κε εληππσζηαθά ζσδφκελα κέρξη θαη ζήκεξα ςεθηδσηά δάπεδα.  

                                                           
184

 Γηα ηελ Απνιισλία, Brill’s New Pauly 2002, Apollonia, vol. I 864-865, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 

2003, 193-204, φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλε ε παιαηφηεξε γηα ην ζέκα βηβιηνγξαθία, Korkuti et. al. 

2008, 148-162, Drini – Lamboley 2013, 77-83. 
185

 Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 194, Korkuti et. al. 2008, 150-151, Drini – Lamboley 2013, 77. 
186

 Γηα ηα νηθνδνκήκαηα ηεο Αγνξάο, βι. Korkuti et. al. 2008,  153-157, fig. 5a-11. 
187

 Ο ηζηνξηθφο Πνιχβηνο (2
νο

 αη. π.Υ.) θάλεη ιφγν (Historiae, XXXIV, 12,3) γηα ην ηδηαηηέξσο 

ζεκαληηθφ απηφ ηερληθφ έξγν ηεο επνρήο ηνπ, αλαθέξνληαο φηη ην Γπξξάρην θαη ε Απνιισλία 

απνηεινχζαλ ηηο δχν αθεηεξίεο ζηελ Ήπεηξν ηεο Δγλαηίαο Οδνχ, ε νπνία έλσλε ηε Ρψκε κε ηηο 

αλαηνιηθέο επαξρίεο ηνπ ξσκατθνχ θξάηνπο.      
188

 Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 198, Korkuti et. al. 2008, 150, Drini – Lamboley 2013, 77. 
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ηνπο αηψλεο πνπ αθνινπζνχλ ε πφιε ζηαδηαθά παξαθκάδεη, κε εμαίξεζε ίζσο ηνλ 5
ν
 

αη. κ.Υ., φηαλ θαζίζηαηαη επηζθνπηθφ θέληξν, κέρξη λα εγθαηαιεηθζεί πιήξσο ηα 

επφκελα ρξφληα. Μφιηο ηνλ 14
ν
 αηψλα κ.Υ. παξαηεξείηαη θάπνηα κηθξή νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή, κε ηελ θαηαζθεπή κνλήο αθηεξσκέλεο ζηε Θενηφθν, 

γηα ηελ αλέγεξζε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξψηε χιε νηθνδνκηθφ πιηθφ απφ 

παξαθείκελα αξραία θηίξηα θαη ελ πξνθεηκέλσ θαη απφ ην ζέαηξν ηεο πφιεο.    

Σν ζέαηξν. ηελ επθνιφηεξα πξνζβάζηκε πεξηνρή ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο πφιεο, 

πιεζίνλ ηεο θεληξηθήο νδνχ πνπ νδεγνχζε ζηελ Αγνξά, εληνπίδεηαη ην ζέαηξν ηεο 

Απνιισλίαο (εηθ. 49, πίλ. 29), πνπ θαηαζθεπάζηεθε θαηά ην β΄ κηζφ ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ. 

ζηηο ππψξεηεο ρακεινχ ιφθνπ κε δπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζέα πξνο ηελ θνηιάδα 

ηνπ Αψνπ πνηακνχ θαη ηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα
189

.  

  

Απφ ην εκηθπθιηθφ θνίιν δελ δηαηεξνχληαη ζήκεξα παξά ειάρηζηα ζηνηρεία, πνπ 

απνθαιχθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα δνθηκαζηηθψλ ηνκψλ, ελψ νξαηή παξακέλεη ζηηο 

κέξεο καο κφλν ε ξσκατθή κεηαζθεπή πνπ δέρζεθε ην ελ ιφγσ ηκήκα ηνπ ζεάηξνπ, 

κε ηελ αθαίξεζε ησλ πξψησλ ζεηξψλ ησλ εδσιίσλ θαη ηελ αλχςσζε πξνζηαηεπηηθνχ 

                                                           
189

 Οη πξψηεο έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζεάηξνπ μεθίλεζαλ απφ ηνπο Απζηξηαθνχο αξραηνιφγνπο 

C. Praschniker θαη A. Schober κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Με ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ ν H. Ceka ηαχηηζε πξψηνο ηε ζέζε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ, ελψ έπξεπε λα πεξάζνπλ 30 ρξφληα 

πεξίπνπ, γηα λα μεθηλήζεη, κφιηο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, ε αξραηνινγηθή έξεπλα ζην κλεκείν 

απφ ηνπο Α. Mano θαη B. Dautaj, πνπ δηήξθεζε κία δεθαεηία (1971-1981). Γηα απηέο ηηο πξψηεο 

έξεπλεο, βι. A. Mano, Resultatet e kërkimeve per zbulimin e theatrit antik të Apollonise. Germine të 

vitit, Buletin Arkeologjik 1971, 94-102. Αμηνζεκείσηε είλαη ε απνπζία νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο ζην 

ελ ιφγσ ζέαηξν απφ ηνλ Ν. Καηζηθνχδε ζην ζρεηηθφ κε ηα ζέαηξα ηεο αξραίαο Ζπείξνπ άξζξν ηνπ, 

απφ ην νπνίν ιείπνπλ ελ γέλεη θαη άιια ζηνηρεία γηα ζεκαληηθά ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα πνπ 

βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ζεκεξηλήο Αιβαλίαο. Γεληθά γηα ην ζέαηξν, Baçe 2002/2003, 386-

388, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 196, Korkuti et. al. 2008, 155-156, fig.9, Lahi – Von Hesberg 

2013, 84-87. Πνιχηηκε πεγή πιεξνθνξηψλ απνηειεί ζρεηηθφ άξζξν ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηεο 

γεξκαληθήο αξραηνινγηθήο απνζηνιήο ζηελ Αιβαλία κε ηα πνξίζκαηα ησλ λέσλ εξεπλψλ ζην ζέαηξν, 

Fiedler et.al. 2011, 55-197, Franz – Hinz 2015, 335-349. ρεηηθά πξφζθαηα παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ 

ίδηα νκάδα ζην αξραηνινγηθφ ζπλέδξην ζηα Σίξαλα, πνπ αθνξνχζε ηε λφηηα Ηιιπξία θαη ηελ Ήπεηξν 

ζηελ αξραηφηεηα, ηα λέα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ. Ζ. von Hesberg - B. Lahi - M. Fiedler - G. Döhner - E. 

Shehi - B. Shkodra-Rrugia, Results of the theatre project in Apollonia: features and finds, L’ Illyrie 

méridionale et l’ Épire dans l’ antiquité, VI
e
 Colloque International, Tirana 20-23 Mai 2015 (πξαθηηθά 

ππφ έθδνζε). 

49. Απνιισλία. Γεληθή άπνςε ηνπ 

ζεάηξνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 



ΑΠΟΛΛΩΝΗΑ 

 

77 
 

ζηεζαίνπ, πξνθεηκέλνπ ην ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα λα κπνξεί λα δερζεί ηα λέα ζεάκαηα, 

ζεξηνκαρίεο θαη κνλνκαρίεο. χκθσλα, σζηφζν, κε ηνπο κειεηεηέο ηνπ κλεκείνπ, 

δεδνκέλεο ηεο δηακέηξνπ ηνπ θνίινπ, πνπ εθηηκάηαη ζε 100-120κ., δχλαηαη ηξφπνλ 

ηηλά λα «αλαζπζηαζεί» ε κνξθή ηνπ. Σν θνίιν ηνπ ζεάηξνπ εθηηκάηαη φηη 

δηαηξνχληαλ αθηηλσηά ζε δψδεθα θεξθίδεο
190

 κε -θαηά πξνζέγγηζε- πελήληα επηά 

ζεηξέο εδσιίσλ θαη ρσξεηηθφηεηα πνπ πηζαλνινγείηαη φηη αλεξρφηαλ ζε 10.000~ 

13.000 ζεαηέο (εηθ. 50)
191

. Σν εθάκηιιεο ζρεδφλ κε ην ζέαηξν ηεο Φνηλίθεο 

ρσξεηηθφηεηαο ζέαηξν ηεο Απνιισλίαο, ην θαζηζηά έλα απφ ηα κεγαιχηεξα αξραία 

ζέαηξα πνπ ζψδνληαη σο ζήκεξα επί αιβαληθνχ εδάθνπο. 

 

50. Απνιισλία. Αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηνπ ζεάηξνπ θαη ν ρψξνο ηνπ θνίινπ. 

 

Σα νξζνγψληα εδψιηα δηέζεηαλ θπκάηην ζηελ φςε ηεο καθξάο πιεπξάο ηνπο θαη 

εδξάδνληαλ ζε ιίζηλν ππνπφδην. Αξθεηά εδψιηα βξέζεθαλ ζε ηδηαίηεξα θαιή 

θαηάζηαζε κεηαθηλεκέλα απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε, θαζψο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά 

                                                           
190

 Fiedler et. al. 2011, 68, φπνπ βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλε ε παιαηφηεξε γηα ην ζέκα βηβιηνγξαθία, 

Franz – Hinz 2015, 345. 
191

 ηελ νινθιεξσηηθή ζρεδφλ θαηαζηξνθή ηνπ θνίινπ νθείινληαη, θαηά θχξην ιφγν, νη δηαθνξεηηθέο 

εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπ. Ζ Α. Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ ππνινγίδεη ρσξεηηθφηεηα 

7.500 ζεαηψλ θαη νη ππφινηπνη θαηά κέζν φξν 12.000 ζεαηψλ. Αλαιπηηθά βι. Baçe 2002/2003, 386, 

Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 196, Korkuti et. al. 2008, 156, Lahi – Von Hesberg 2013, 85.   
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ηε ξσκατθή επνρή ζηελ νξρήζηξα ηνπ ζεάηξνπ, ελ είδεη ππνβάζξνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππεξπςσζεί ν ρψξνο θαη λα δηακνξθσζεί ε αξέλα
192

.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ απνθαιχθζεθαλ θαηά ρψξαλ, ζηνλ 

δηάδξνκν αλάκεζα ζηνλ αγσγφ ηεο νξρήζηξαο θαη ηελ πξψηε ζεηξά εδσιίσλ, 

απνζπαζκαηηθά ζσδφκελνη εγράξαθηνη ραξαθηήξεο ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ ζε 

δεχγε (εηθ. 51)
193

. Ζ ράξαμε ησλ γξακκάησλ ζην ελ ιφγσ ζεκείν, θαηλφκελν γεληθψο 

ηδηαίηεξα ζπάλην, απνηειεί ηδηνκνξθία ηνπ ζεάηξνπ ηεο Απνιισλίαο, θαζψο 

απαληάηαη γηα πξψηε θαη κνλαδηθή θνξά αλάκεζα ζηα ππφ εμέηαζε ζεαηξηθά 

νηθνδνκήκαηα ηεο αξραίαο Ζπείξνπ.  

 

Ζ είζνδνο ησλ ζεαηψλ πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηηο παξφδνπο, γηα ηηο νπνίεο 

δηαζέηνπκε ειάρηζηα ζηνηρεία (πίλ. 30α), θαζψο ζηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο δέρζεθαλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο
194

, ράλνληαο παξάιιεια ηελ αξρηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Απφ ηηο 

έξεπλεο ζηε βφξεηα πάξνδν, θαίλεηαη φηη νη πιάηνπο 7κ. είζνδνη δηέζεηαλ αςηδσηή 

επίζηεςε. 

Πεξηκεηξηθά ηεο θπθιηθήο νξρήζηξαο, ην δάπεδν ηεο νπνίαο απνηεινχληαλ απφ 

παηεκέλν ρψκα, εληνπίζηεθε ν αγσγφο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ νκβξίσλ, 

                                                           
192

 Fiedler et. al. 2011, 115-118, abb. 87-89. 
193

 Καηά ηνπο παιαηφηεξνπο αλαζθαθείο ηνπ κλεκείνπ, ηα δεχγε ησλ γξακκάησλ είλαη δεισηηθά ησλ 

αξρηθψλ γξακκάησλ ησλ νλνκάησλ επηθαλψλ θαηνίθσλ ηεο Απνιισλίαο, πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ 

πξνεδξία ηνπ ζεάηξνπ, Fiedler et. al. 2011, 74, abb. 36-38, 114 θαη εηδηθφηεξα ππνζεκ. 120. Οη 

λεψηεξνη κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη δειψλεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ πνιηηψλ ζε θπιέο ή άιιεο πνιηηηθέο 

ελφηεηεο, ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνχζε απφ κία θεξθίδα, Franz – Hinz 2015, 345. Γελ ζα πξέπεη λα 

απνθιεηζηεί ε πεξίπησζε ηα δεχγε γξακκάησλ λα αλήθνπλ απιά ζηνλ αξρηθφ αξρηηεθηνληθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζεάηξνπ, εμππεξεηψληαο ζηε ράξαμε θαη ρσξνζέηεζε ησλ ιίζσλ ησλ θεξθίδσλ ηνπ 

θνίινπ.  
194

 Γηα ηηο παξφδνπο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ δέρζεθαλ βι. Fiedler et. al. 2011, 68-70, Lahi – Von 

Hesberg 2013, 85-87, Franz – Hinz 2015, 343, 346, fig. 8. 

51. Απνιισλία. Δγράξαθηα  

δεχγε γξακκάησλ ζην θνίιν  

ηνπ ζεάηξνπ. 
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επελδεδπκέλνο κε αζβεζηνιηζηθέο πιάθεο θαη εκθαλείο αθφκε ηηο αιιαγέο πνπ 

δέρζεθε θαηά ηνπο ειιεληζηηθνχο ρξφλνπο (εηθ. 52). Ο αλνηθηφο αξρηθά -θαηά 

δηαζηήκαηα- αγσγφο ζε κία δεχηεξε θαηαζθεπαζηηθή θάζε θαιχθζεθε εμ 

νινθιήξνπ
195

. Ωο θαιππηήξηεο πιάθεο ρξεζηκνπνηήζεθε νηθνδνκηθφ πιηθφ  απφ ηνπο 

-ζε ρξήζε κέρξη εθείλε ηελ επνρή- αλαιεκκαηηθνχο ηνίρνπο θαη δεπηεξεπφλησο απφ 

ην θνίιν.     

 

Αιιαγέο επήιζαλ θαη ζηε κνξθή ηεο νξρήζηξαο. Ζ θπθιηθή ειιεληζηηθή νξρήζηξα 

έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηελ ππεξπςσκέλε πιένλ ξσκατθή αξέλα, γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

νπνίαο επήιζαλ αιιαγέο ζηελ ελ γέλεη κνξθή ηνπ κλεκείνπ
196

. ηηο αξρηθέο αιιαγέο 

δχλαηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ε αθαίξεζε ησλ πξψησλ ζεηξψλ εδσιίσλ θαη ε 

θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθνχ ζηεζαίνπ. ε κία δεχηεξε ρξνληθά θάζε ε αξέλα 

δηεπξχλζεθε, πξνθαιψληαο ηε κεξηθή θαηαζηξνθή ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηνπ 

πξνζθελίνπ ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ, ελψ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν αλάκεζα απφ 

ην αλάιεκκα ηνπ θνίινπ θαη ηε ζθελή θαηαζθεπάζηεθε ζχξα.   

Σν δηψξνθν ειιεληζηηθφ ζθεληθφ νηθνδφκεκα ηνπ ζεάηξνπ ηεο Απνιισλίαο δηέζεηε 

εθαηέξσζελ ηνπ πξνζθελίνπ δχν ρψξνπο-θαηαζθεπέο
197

, απφ ηηο νπνίεο δηαηεξείηαη 

ηκήκα κφλνλ ηεο ηνηρνπνηίαο ηεο αλαηνιηθήο ηνπο πιεπξάο πνπ δελ μεπεξλά ζε κήθνο 

ηα 2κ. Σελ φςε ηνπ πξνζθελίνπ θνζκνχζαλ δψδεθα ησληθνί εκηθίνλεο κε ηα 

ελδηάκεζα θελά πνπ δεκηνπξγνχληαλ ζηα κεηαθηφληα δηαζηήκαηα λα πξννξίδνληαη 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε πηλάθσλ (πίλ. 30β). Δπηπιένλ, ηξία ζπξαία αλνίγκαηα, φπσο 

                                                           
195

 Γηα ηηο αιιαγέο ζηε κνξθή ηνπ αγσγνχ, Fiedler et. al. 2011, 73-74. 
196

 Fiedler et. al. 2011, 74-83, Franz – Hinz 2015, 345-348.  
197

 Παιαηφηεξα είρε ππνζηεξηρζεί ε άπνςε φηη πξφθεηηαη γηα ηνπο ρψξνπο ησλ παξαζθελίσλ ηεο 

ζθελήο, Fiedler et. al. 2011, 97-98, φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλε ε ζρεηηθή κε ην ζέκα βηβιηνγξαθία. Ο 

Baçe παξφιν πνπ ζην ζρεηηθφ κε ην ζέαηξν ηεο Απνιισλίαο θεθάιαην θάλεη ιφγν γηα παξαζθήληα, 

Baçe 2002/2003, 387, θαηαηάζζεη εληνχηνηο ην ελ ιφγσ ζθεληθφ νηθνδφκεκα ζηνλ ηχπν ζθελήο κε 

ξάκπεο εθαηέξσζελ ηνπ πξνζθελίνπ, Baçe 2002/2003, 400. Νεφηεξνη κειεηεηέο ζεσξνχλ πηζαλφηεξε 

ηελ χπαξμε ξακπψλ, βι. Franz – Hinz 2015, 339.   

52. Απνιισλία. Σκήκα ηνπ 

αγσγνχ ηεο νξρήζηξαο. 
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ζπλεζίδεηαη ζηνλ ελ ιφγσ ηχπν ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο ζηελ Ήπεηξν, 

ζπκπιήξσλαλ ηελ εηθφλα ηεο πξφζνςεο ηνπ πξνζθελίνπ. Ζ πξφζνςε απηή έθεξε 

ζηνλ φξνθν δσξηθή θηνλνζηνηρία κε επηζηχιην δηαθνζκεκέλν κε θπηηθά κνηίβα, 

φπσο αλζέκηα, έιηθεο θαη θιαδηά ακπέινπ κε ζηαθχιηα, αιιά θαη ζεαηξηθά 

πξνζσπεία. Μηθξέο επηζθεπέο ζηε ζθελή ζα πξέπεη λα ζπλερίζηεθαλ επίζεο θαη θαηά 

ηνπο δχν πξψηνπο κεηαρξηζηηαληθνχο αηψλεο, θαηά ηνπο νπνίνπο ην ζέαηξν 

εμαθνινπζνχζε λα είλαη ζε ρξήζε, αιιά κε δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία απφ ηελ αξρηθή 

ηνπ, θαιχπηνληαο πιένλ ηηο αλάγθεο ησλ λέσλ ζεακάησλ.  

Οηθνδφκεκα ζηνλ ηχπν ηεο ζηνάο, παξφκνηαο κνξθήο θαη ιεηηνπξγίαο κε ηηο ζηνέο 

ησλ ζεάηξσλ ζε Γσδψλε θαη Βχιιηδα, απνθαιχθζεθε δπηηθά ηεο ζθελήο
198

, κε ηε 

δηαθνξά φηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ρσξνζέηεζή ηνπ απνθιίλεη απφ ηνλ άμνλα 

ζπκκεηξίαο ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο. ηε ξσκατθή επνρή ν ρψξνο, θαηά πνιχ 

κηθξφηεξνο ζε δηαζηάζεηο πιένλ, εμαθνινχζεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη, αλ θαη 

παξακέλεη αδηεπθξίληζηε ε ρξήζε ηνπ.  

Καηά ηα ηέιε ηνπ 3
νπ

 αη. κ.Υ. κία κεγάιε θπζηθή θαηαζηξνθή, πνπ κε ηε βνήζεηα θαη 

ησλ θηινινγηθψλ πεγψλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ κεγάιν θαηαζηξεπηηθφ ζεηζκφ πνπ 

ζεκεηψζεθε ζηελ πεξηνρή ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ρψξνπ θαη ζηε ζηαδηαθή ιηζνιφγεζε ηνπ κλεκείνπ θαηά ηνπο 

αηψλεο πνπ αθνινχζεζαλ
199

. Οηθνδνκηθφ πιηθφ, πξνεξρφκελν θαηά θχξην ιφγν απφ 

ην θνίιν θαη ηνπο αλαιεκκαηηθνχο ηνίρνπο ηνπ ζεάηξνπ, απνηέιεζε ηελ πξψηε χιε 

γηα κνλαζηήξηα θαη άιια νηθνδνκήκαηα ζηελ πεξηνρή. Γελ είλαη ιίγα ηα 

δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ησλ επηζηπιίσλ ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο ηνπ ζεάηξνπ 

πνπ εληνπίδνληαη αθφκε θαη ζήκεξα εληνηρηζκέλα ζε απηά
200

. 

                                                           
198

 Καζψο ε κειέηε ηεο ζηνάο θαη ελ γέλεη ηνπ κλεκείνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ειάρηζηα ζηνηρεία είραλ 

δεκνζηεπηεί κέρξη ζήκεξα. Γηα ηηο παιαηφηεξεο δεκνζηεχζεηο, βι. ελδεηθηηθά Korkuti et. al. 2008, 156, 

Fiedler et. al. 2011, 100-104. ην πξφζθαην αξραηνινγηθφ ζπλέδξην γηα ηηο αξραηφηεηεο ηεο λφηηαο 

Ηιιπξίαο θαη Ζπείξνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνπο κειεηεηέο λέα ζηνηρεία γηα ηε κνξθνινγία ηεο ζηνάο, 

ε νπνία ζην εζσηεξηθφ ηεο δηαηξείηαη ζε έμη ρψξνπο-δσκάηηα, κε αδηεπθξίληζηε πξνο ην παξφλ 

ιεηηνπξγία, πξβι. ππνζεκ. 189, Franz – Hinz 2015, 343. 
199

 Fiedler et. al. 2011, 88-89, Lahi – Von Hesberg 2013, 102, Franz – Hinz 2015, 336. 
200

 Μεγάινο αξηζκφο αξρηηεθηνληθψλ κειψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλέγεξζε ηνλ 14
ν 

αη. κ.Υ. ηεο 

αθηεξσκέλεο ζηελ Θενηφθν Ηεξάο Μνλήο, ζηε ζεκεξηλή είζνδν ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη ηνπ 

Μνπζείνπ ηεο Απνιισλίαο. Τιηθφ, σζηφζν, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε νηθνδνκήκαηα ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ Ηεξά Μνλή ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ Libofsha, ζε απφζηαζε 50ρικ. 

απφ ηελ Απνιισλία. Γχν ζεαηξηθά πξνζσπεία, εληνηρηζκέλα ζε ηνίρν ηεο ελ ιφγσ Ηεξάο Μνλήο, 

απνηέιεζαλ ηελ αθνξκή γηα ηελ έλαξμε ησλ εξεπλψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζεάηξνπ απφ ηνπο 

αξραηνιφγνπο C. Praschniker θαη A. Schober θαη ελ ζπλερεία απφ ηνλ Ζ. Ceka. Αλαιπηηθά βι. 

παξαπάλσ, ππνζεκ. 189. 
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10. Νηθόπνιε  

ην πην ζηελφ ηκήκα ηεο ζεκεξηλήο ρεξζνλήζνπ ηεο Πξέβεδαο, πνπ ρσξίδεη ην Ηφλην 

πέιαγνο απφ ηνλ Ακβξαθηθφ θφιπν, θαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 6ρικ. βφξεηα ηεο 

πφιεο ηεο Πξέβεδαο ζπλαληνχκε ηνλ εθηεηακέλν εξεηπηψλα ηεο Νηθφπνιεο, κε 

ηδηαίηεξα αμηφινγα κλεκεία ξσκατθψλ θαη παιαηνρξηζηηαληθψλ ρξφλσλ (εηθ. 53, πίλ. 

31)
201

.  

 

53. Νηθφπνιε. Αεξνθσηνγξαθία ηνπ ρψξνπ. 

 

Ζ Νηθφπνιε, φπσο άιισζηε ππνδειψλεη θαη ην φλνκά ηεο, ηδξχζεθε ην 31 π.Υ. απφ 

ηνλ Οθηαβηαλφ, ζε αλάκλεζε ηεο ληθεθφξαο γη’ απηφλ έθβαζεο ηεο λαπκαρίαο ηνπ 

Αθηίνπ θαη ηελ ήηηα ηνπ ζηφινπ ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ αληηπάινπ Μάξθνπ Αληψληνπ θαη 

ηεο βαζίιηζζαο ηεο Αηγχπηνπ Κιενπάηξαο
202

.  

Ζ επηινγή ηεο -γεσγξαθηθά επλνεκέλεο- ζέζεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο λέαο πφιεο
203

, ζε 

θνκβηθφ ζεκείν ειέγρνπ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ νδψλ, ζα πξέπεη ίζσο λα εληαρζεί 

                                                           
201

 Oxford Classical Dictionary 2003, Nicopolis (3), 1043-1044, Brill’s New Pauly 2006, Nicopolis, 

vol. 9, 741-744. 
202

 Γηα ηε λαπκαρία ηνπ Αθηίνπ, Πινχηαξρνο, Αληώληνο 61, 62.4-6., Γίσλ Κάζζηνο, Historia Romana, 

51.1. Δθηελήο πξνζέγγηζε ησλ γεγνλφησλ επηρεηξείηαη ζην Υξπζνζηφκνπ – Κεθαιισλίηνπ 2001, 6-10, 

ελψ ζχληνκε αλαθνξά βι. Ρήγηλνο – Καηεξίλε 2009, 13, 39, Εάρνο 2015, 12-19. 
203

 Ζ πνηθηινκνξθία ηνπ γεσκνξθνινγηθνχ αλαγιχθνπ ηεο πεξηνρήο, κε απέξαληεο πεδηλέο 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο πνπ δηαθφπηνληαη θαηά δηαζηήκαηα απφ ρακειφηεξνπο ή πςειφηεξνπο 

ιφθνπο, πξνζέθεξε αξθεηά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ ίδξπζε ηεο Νηθφπνιεο, γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ 
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ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο ηνπ απηνθξάηνξα, θαζηζηψληαο 

ηε Νηθφπνιε -καδί κε ηελ Πάηξα- ην λέν θέληξν ειέγρνπ ησλ πεξηνρψλ-θηίζεσλ ηεο 

ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο ζηε δπηηθή Διιάδα
204

. Δθηφο απφ ηνπο Ρσκαίνπο απνίθνπο 

πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Νηθφπνιε, κεηνίθεζαλ ζε απηή επίζεο θαη θάηνηθνη απφ 

γεηηνληθέο πεξηνρέο
205

, φπσο ε Καζζψπε θαη ε Ακβξαθία, θαζψο θαη απφ πφιεηο ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη Λεπθάδαο.  

Ζ ξσκατθή πφιε, ε πεξίκεηξνο ησλ ηεηρψλ ηεο νπνίαο ππεξέβαηλε ζε κήθνο ηα 5ρικ. 

πεξηθιείνληαο έθηαζε πεξίπνπ 1.500 ζηξεκκάησλ, νξγαλψζεθε επζχο εμαξρήο κε 

γεσκεηξηθφ πνιενδνκηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ξσκατθήο ρσξνηαμίαο 

θαη πνιενδνκίαο. Ζ ξπκνηνκηθή ράξαμε ηεο πφιεο βαζίζηεθε ζε ζχζηεκα, ζχκθσλα 

κε ην νπνίν δχν βαζηθέο νδηθέο αξηεξίεο, νη ιεσθφξνη (cardo θαη decumanus 

maximus), ηέκλνληαη θάζεηα απφ κηθξφηεξεο νδνχο, δεκηνπξγψληαο νηθνδνκηθέο 

λεζίδεο (insulae)
206

. ηε ζπκβνιή ησλ δχν ιεσθφξσλ ηνπνζεηείηαη ν ρψξνο ηεο 

Αγνξάο (forum), ε νπνία δελ έρεη κελ απνθαιπθζεί, παξφιν πνπ είλαη ζρεδφλ βέβαηε 

ε ζέζε ηεο, ελψ ζα πξέπεη λα θνζκνχληαλ κε κεγαινπξεπή -δεκνζίνπ ραξαθηήξα- 

θηίξηα. Παξάιιεια, βαζηθέο νδηθέο αξηεξίεο νδεγνχζαλ ζηα ιηκάληα ηεο πφιεο θαη 

ζην Πξνάζηεην ζηα βφξεηα, ηελ εθηφο ησλ ηεηρψλ πεξηνρή πνπ, κε επίθεληξν ην 

Μλεκείν ηνπ Απγνχζηνπ
207

, θνζκήζεθε κε δεκφζηα νηθνδνκήκαηα θαηάιιεια γηα 

ηελ ηέιεζε ησλ αγψλσλ ησλ Νέσλ Αθηίσλ. Δθηφο ησλ ηεηρψλ ηεο πφιεο ππήξραλ 

πέληε εθηεηακέλεο λεθξνπφιεηο κε κεγαινπξεπή ηαθηθά καπζσιεία.  

Ζ Νηθφπνιε ζηα ρξφληα ηνπ ηδξπηή ηεο Οθηαβηαλνχ Απγνχζηνπ θαη ησλ δηαδφρσλ 

ηνπ, κέρξη πεξίπνπ θαη ηα κέζα ηνπ 3
νπ

 αη. κ.Υ., γλψξηζε πεξίνδν ηδηαίηεξεο 

αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο. Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν φηη δηέζεηε δηθφ ηεο 

λνκηζκαηνθνπείν, κε κεγάιε πνηθηιία λνκηζκαηηθψλ ηχπσλ, πνπ θάιππηαλ έλα επξχ 

                                                                                                                                                                     
κε ηα ηξία ιηκάληα πνπ δηέζεηε ε πφιε, ηελ θαηέζηεζαλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, Αλδξένπ 2007, 233-234, Εάρνο θ.ά. 2008, 19-20.  
204

 Υξπζνζηφκνπ – Κεθαιισλίηνπ 2001, 6, Αλδξένπ 2007, 233, Ρήγηλνο – Καηεξίλε 2009, 13. 
205

 ...ηὸ ηειεπηαῖνλ ὁ εβαζηὸο ὁξλ ἐθιειεηκκέλαο ηειέσο ηὰο πόιεηο εἰο κίαλ ζπλῴθηζε ηὴλ ὑπ’ αὐηνῦ 

θιεζεῖζαλ Νηθόπνιηλ ἐλ ηῶ θόιπῳ ηνύηῳ. ηξάβσλ, 7.7.6, 10.2.1-2, Γίσλ Κάζζηνο 51.13, Παπζαλίαο 

5.23.3, 7.5.23. 
206

 Γηα ηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηεο ξσκατθήο Νηθφπνιεο, Υξπζνζηφκνπ – Κεθαιισλίηνπ 2001, 

25-26, Αλδξένπ 2007, 234-235, Εάρνο 2007, 288-291, Εάρνο θ.ά. 2008, 89-90, Ρήγηλνο – Καηεξίλε 

2009, 14, Εάρνο 2015, 95-100. 
207

 Εάρνο 2008, 55-58, Εάρνο 2015, 63-69, Εάρνο θ.ά. 2015, 14-18 
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θάζκα απφ ηα ρξφληα ηνπ Απγνχζηνπ (κεηαμχ 30~27 π.Υ.) έσο θαη ην ηέινο ηεο 

απηνθξαηνξίαο ηνπ Γαιιηελνχ (268 κ.Υ.)
208

.  

ηνπο αηψλεο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ επηθξάηεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θαη ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ δπηηθνχ ξσκατθνχ θξάηνπο, ε Νηθφπνιε κπνξεί λα κεηψλεηαη 

αηζζεηά ζε έθηαζε, κεηαηξέπεηαη φκσο ζε ζεκαληηθφ ζξεζθεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ 

θέληξν. Αδηάςεπζηνη κάξηπξεο ηεο αθκήο πνπ γλψξηζε ε πφιε θαηά ηελ επνρή ηνπ 

απηνθξάηνξα Ηνπζηηληαλνχ απνηεινχλ ηα εληππσζηαθήο κέρξη θαη ζήκεξα 

δηαηήξεζεο ηείρε ηεο θαη νη παιαηνρξηζηηαληθέο βαζηιηθέο κε ηα πεξίηερλα 

δηαθνζκεκέλα ςεθηδσηά ηνπο δάπεδα
209

. Ζ αζηάζεηα, σζηφζν, πνπ επέθεξαλ νη 

ζπρλέο βαξβαξηθέο επηδξνκέο ζηελ πεξηνρή, θαίλεηαη φηη απνηέιεζαλ θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε θαη εξήκσζε ηεο Νηθφπνιεο θαηά ηνλ 10
ν
 -

11
ν
 αη. κ.Υ.  

Σν ζέαηξν. Βφξεηα ηεο Νηθφπνιεο θαη ζηηο λφηηεο ππψξεηεο ηνπ ρακεινχ ιφθνπ ηνπ 

Μηραιηηζίνπ, ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ηελ εζληθή νδφ πνπ ζπλδέεη ηελ Πξέβεδα κε ηα 

Ησάλληλα, δεζπφδεη κε ηνλ επηβιεηηθφ ηνπ φγθν ην ζέαηξν ηεο πφιεο (εηθ. 54)
210

.  

 

54. Νηθφπνιε. Σν ξσκατθφ ζέαηξν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξφζθαησλ εξγαζηψλ. 

                                                           
208

 Δλδεηθηηθά, βι. Μ. Καξακεζίλε – Οηθνλφκνπ, Ζ λνκηζκαηνθνπία ηεο Νηθνπόιεσο, Αζήλα 1975 θαη 

θπξίσο ην θεθάιαην Β, 15-21, πνπ αθνξά θάπνηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δεηήκαηα ρξνλνιφγεζεο 

ηεο λνκηζκαηνθνπίαο ηεο Νηθφπνιεο.   
209

 Δλδεηθηηθά, Κσλζηαληάθε θ.ά. 2000, 20-23, Υξπζνζηφκνπ – Κεθαιισλίηνπ 2001, 33-46, Ρήγηλνο 

– Καηεξίλε 2009, 68-69, 75, 79. 
210

 Κσλζηαληάθε θ.ά. 2000, 37, εηθ. 36, Υξπζνζηφκνπ – Κεθαιισλίηνπ 2001, 52-53, εηθ. 52-53, 

Κνληνγηάλλε 2007, 361-370, Εάρνο 2008, 49-54, Εάρνο θ.ά. 2008, 72-77, Ρήγηλνο – Καηεξίλε 2009, 

56-57, Εάρνο 2012, 156-173. ην ζέαηξν είραλ πξαγκαηνπνηεζεί κφλνλ ζσζηηθνχ, θαηά θχξην ιφγν, 

ραξαθηήξα επεκβάζεηο θαζψο θαη κηθξήο θιίκαθαο αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα 

πνπ έρξεδαλ άκεζεο ζηεξέσζεο, απφ ηελ ηφηε αξκφδηα γηα ηνλ Ννκφ Πξέβεδαο ΗΒ΄ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Ησαλλίλσλ, θαηά ηα έηε 1960, 1977, 1980, 1997 θαη 2001. Γηα ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο, βι. 

ελδεηθηηθά, Κνληνγηάλλε 2007, 362, φπνπ παξαηίζεληαη θαη νη ζρεηηθέο αλαθνξέο ησλ εξγαζηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο -κέρξη θαη ηνλ Μάην ηνπ 2015- αξραηνινγηθήο έξεπλαο ζην κλεκείν, πνπ δηεμήρζε 

ζην πιαίζην ηνπ εληαγκέλνπ ζην ΔΠΑ έξγνπ, παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνλ Κ. Εάρν ζε ζπλέδξην γηα ηηο 

αξραηφηεηεο ηεο λφηηαο Ηιιπξίαο θαη ηεο Ζπείξνπ, K. Zachos, Recent investigations at the Theater of 

Nicopolis, L’ Illyrie méridionale et l’ Épire dans l’ antiquité, VI
e
 Colloque International, Tirana 20-23 

Mai 2015 (πξαθηηθά ππφ έθδνζε).    
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Ζ εθηφο ησλ ηεηρψλ πεξηνρή ίδξπζεο ηνπ ζεάηξνπ ηαπηίδεηαη απφ ηελ έξεπλα κε ην 

Πξνάζηεην (εηθ. 55, πίλ. 32)
211

, φπνπ θαηά ηνλ γεσγξάθν ηξάβσλα ήηαλ 

ρσξνζεηεκέλα ηα δεκφζηα νηθνδνκήκαηα (ζηάδην, γπκλάζην) πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

ηέιεζε ησλ αγψλσλ ησλ Νέσλ Αθηίσλ
212

. Σν ζέαηξν ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζην 

νηθνδνκηθφ πξφγξακκα ηνπ ηδξπηή ηεο πφιεο, θαζψο ζπλδεφηαλ κε ηέιεζε κνπζηθψλ 

αγψλσλ θαηά ηα Νέα Άθηηα
213

. 

 

55. Νηθφπνιε. Αεξνθσηνγξαθία ηνπ ζεάηξνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

 

Καηαζθεπαζκέλν ζε ζέζε κε απξφζθνπηε ζέα πξνο ηνλ Ακβξαθηθφ θφιπν θαη ην 

Ηφλην πέιαγνο, κε λνηηνδπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζε άκεζε γεηηλίαζε δπηηθά κε ην  

ζηάδην, ην ζέαηξν απνηέιεζε δηαρξνληθφ αληηθείκελν ζαπκαζκνχ, φπσο θαίλεηαη απφ 

ηηο πνιπάξηζκεο πεξηγξαθέο θαη ηε ζρεδηαζηηθή ηνπ απνηχπσζε απφ ηνπο πεξηεγεηέο 

ηνπ ηέινπο ηνπ 18
νπ

 θαη ησλ αξρψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα (πίλ. 33α)
214

.  Καηά ηε δηάξθεηα 

                                                           
211 Γεληθά γηα ην ελ ἄιζεη Πξνάζηεην θαη ηα νηθνδνκήκαηα ζε απηφ, Κσλζηαληάθε θ.ά. 2000, 37-41, 

Υξπζνζηφκνπ – Κεθαιισλίηνπ 2001, 50-54, Αλδξένπ 2007, 237-238, Κνληνγηάλλε 2007, 361, Εάρνο 

2008, 36-58, Εάρνο θ.ά. 2008, 55-87, Ρήγηλνο – Καηεξίλε 2009, 14, Εάρνο 2012, 158-161. 
212

 ηξάβσλ 7.7.6. «...ηό ηε θαηαζθεπαζζὲλ ηέκελνο ἐλ ηῷ πξναζηείῳ ηὸ κὲλ εἰο ηὸλ ἀγῶλα ηὸλ 

πεληεηεξηθὸλ ἐλ ἄιζεη ἔρνληη γπκλάζηφλ ηε θαὶ ζηάδηνλ, ηὸ δ’ ἐλ ηῷ ὑπεξθεηκέλῳ ηνῦ ἄιζνπο ἱεξῷ 

ιφθῳ ηνῦ Ἀπφιισλνο». 
213

 Γηα ηνπο αθηηαθνχο αγψλεο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο αληινχκε απφ ηε κνλνγξαθία ηνπ Κ. Εάρνπ, 

Άθηηα. Αζιεηηθνί αγώλεο ησλ απηνθξαηνξηθώλ ρξόλσλ ζηε Νηθόπνιε ηεο Ζπείξνπ, Αζήλα 2008, φπνπ 

ππάξρεη ζπγθεληξσκέλε θαη ε παιαηφηεξε γηα ην ζέκα βηβιηνγξαθία. 
214

 Ζ πξψηε ζρεδηαζηηθή απνηχπσζε ηνπ ζεάηξνπ, πνπ απνηέιεζε ηε βάζε θαη γηα κεηαγελέζηεξεο 

απνηππψζεηο, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ αξρηηέθηνλα Σ.L. Donaldson θαη δεκνζηεχηεθε ην 1835 ζηε 

κνλνγξαθία ηνπ M.W. Leake πνπ αθνξνχζε ηα ηαμίδηα ηνπ ζηελ Ήπεηξν, W.M. Leake, Travels in 

Northern Greece, London 1835.Αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ επηζθέθζεθαλ ην κλεκείν ζπγθαηαιέγνληαη 

θαη νη Holland, Pouqueville, Brøndsted, Hughes, Hobhouse, Dodwell, Hallerstein, Leake θ.ά. Γηα ηνλ 

πιήξε θαηάινγν ησλ πεξηεγεηψλ, βι. Κνληνγηάλλε 2007, 361. Μάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

αξθεηνί απφ απηνχο ράξαζζαλ ηα νλφκαηά ηνπο ζηηο πιίλζνπο ηεο ζθελήο ηνπ ζεάηξνπ. Οξαηφ κέρξη 
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ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε θαη νξκεηήξην απφ ηα 

ζηξαηεχκαηα θαηνρήο
215

. ην γεγνλφο απηφ θαη ζε άιιεο αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο 

(ιηζνιφγεζε δνκηθνχ πιηθνχ, ιεηηνπξγία ηξηψλ αζβεζηνθάκηλσλ ζην θνίιν θ.ά.), 

ρσξίο βέβαηα λα παξαγλσξίδεηαη ε θζνξνπνηφο δξάζε ηνπ ρξφλνπ, νθείιεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ε θαθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπ κλεκείνπ (εηθ. 56).  

 

56. Νηθφπνιε. Άπνςε ηνπ λνηηναλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ζεάηξνπ. 

 

ε ζπλέρεηα ησλ πξφζθαησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ ζην νηθνδφκεκα δηαθξίλνληαη 

δχν ηνπιάρηζηνλ θαηαζθεπαζηηθέο θάζεηο (πίλ. 33β-δ)
216

. Καζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα 

ηε ρξνλνιφγεζε ησλ νηθνδνκηθψλ απηψλ θάζεσλ απνηεινχλ νη δηαθνξεηηθέο 

ηερληθέο δφκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν
217

. Υσξίο λα 

δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ ζεάηξνπ, ε αξρηθή  

                                                                                                                                                                     
ζήκεξα είλαη ην φλνκα ηνπ L. Fauvel, ζπλνδεπφκελν απφ ηε ρξνλνινγία 1780, έηνο θαηά ην νπνίν 

επηζθέθζεθε ην κλεκείν.   
215

 «...ὡο ἀληηαεξνπνξηθὴ θσιὲα πνιπβφισλ θαὶ ὡο ἐθ ηνχηνπ ὑπέζηε θζνξάο ηηλάο», Τπνπξγείνλ 

Θξεζθεπκάησλ θαη Δζληθήο Παηδείαο, Γηεχζπλζηο Αξραηνηήησλ θαη Ηζηνξηθψλ Μλεκείσλ, Εεκίαη ησλ 

αξραηνηήησλ εθ ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ ζηξαηώλ θαηνρήο, Αζήλα 1946, 55. 
216

 Εάρνο 2015, 79-80, Εάρνο θ.ά. 2015, 58, 76-80. Παιαηφηεξα είρε ππνζηεξηρζεί απφ ηνλ Κ. Εάρν ε 

άπνςε γηα ηξεηο θαηαζθεπαζηηθέο θάζεηο κε βάζε ηηο ηερληθέο δφκεζεο ηνπ ζεάηξνπ, ζε αληηδηαζηνιή 

κε αληίζηνηρεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε άιια νηθνδνκήκαηα ηνπ Πξναζηείνπ αιιά θαη ελ γέλεη 

ξσκατθψλ ρξφλσλ νηθνδνκήκαηα ζηε Νηθφπνιε θαη ηε Ρψκε, βι. Εάρνο 2012, 169-171. 
217

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ δφκεζεο ζε θάζε ηκήκα ηνπ ζεάηξνπ επηρεηξείηαη 

ζην Κνληνγηάλλε 2007, 361-368. Αληίζηνηρα βι. θαη Εάρνο 2008, 53-54 θαη Εάρνο 2012, 169-171. 
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νηθνδνκηθή ηνπ θάζε ηνπνζεηείηαη ζηα ρξφληα ηνπ Οθηαβηαλνχ Απγνχζηνπ (ηέιε 1
νπ

 

αη. π.Υ. - αξρέο 1
νπ

 αη. κ.Υ.), ελψ ε δεχηεξε ζην α΄ κηζφ ηνπ 2
νπ

 αη. κ.Υ., επνρή θαηά 

ηελ νπνία δηαπηζηψλνληαη εθηεηακέλεο κεηαζθεπέο θπξίσο ζην άλσ θνίιν θαη ην 

ζθεληθφ νηθνδφκεκα
218

.  

Παξά ηηο θπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο, ην νηθνδφκεκα δηαηεξεί ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηε κνξθή ηνπ, ζπλδπάδνληαο αξκνληθά 

ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο θαη ξσκατθήο αξρηηεθηνληθήο. Σν θαηψηεξν ηκήκα ηνπ 

εκηθπθιηθνχ θνίινπ (ima cavea), δηακέηξνπ 96κ., αλαπηχζζεηαη ζην θπζηθφ πξαλέο 

ηνπ ιφθνπ θαη ρσξίδεηαη κε δηάδσκα (praecinctio) απφ ην αλψηεξν ηκήκα (summa 

cavea), πνπ εδξάδεηαη ζε ηξεηο επάιιειεο κεηαμχ ηνπο ζνισηέο θαηαζθεπέο-ζηνέο
219

. 

Οη ζηνέο απηέο, κε απμαλφκελν χςνο απφ ηελ εζσηεξηθή πξνο ηελ εμσηεξηθή, πέξαλ 

ηνπ φηη εμππεξεηνχζαλ ηε ζηήξημε ηνπ θνίινπ, ρξεζίκεπαλ ελ κέξεη θαη γηα ηελ 

θίλεζε ησλ ζεαηψλ.   

Γπζηπρψο νη θαηά θαηξνχο επεκβάζεηο ζην ζέαηξν δελ επέηξεςαλ ηε δηαηήξεζε ησλ 

εδσιίσλ ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο θαη, επνκέλσο, δελ κπνξεί θαλείο λα δεη ηα 

ελεπίγξαθα -κε νλφκαηα ζε ειιεληθή θαη ιαηηληθή γξαθή- εδψιηα (gradus) πνπ 

πεξηγξάθεη ν Pouqueville. Δμαίξεζε απνηεινχλ δχν ιίζηλα εδψιηα, πνπ βξέζεθαλ ζην 

αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ άλσ θνίινπ, κεηαηνπηζκέλα απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε, ην έλα 

εθ ησλ νπνίσλ δηαζψδεη ηελ επηγξαθή ΚΛΔΑΥΟΤ, πνπ απνηεινχζε ηκήκα 

νλφκαηνο
220

. ην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ θάησ θνίινπ απνθαιχθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ πξφζθαησλ εξεπλψλ -απνζπαζκαηηθά αιιά ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε- νη 

ηέζζεξηο πξψηεο ζεηξέο ησλ εδσιίσλ
221

. Ζ δηακφξθσζε πνπ πξνηείλεηαη γηα ην θάησ 

θνίιν, ζε ζπλέρεηα ησλ πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ ζην κλεκείν, είλαη εθείλε κε έμη 

                                                           
218

 Αλαιπηηθά γηα ηηο επηζθεπέο ή κεηαζθεπέο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ ζεάηξνπ, Κνληνγηάλλε 2007, 

361-368, Εάρνο 2012, 169-170,  Εάρνο θ.ά. 2015, 64-80.  
219

 Ζ απνζπαζκαηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπ θνίινπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηεξάζηηεο επηρψζεηο 

πνπ θάιππηαλ κέρξη πξφζθαηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζεάηξνπ δελ επέηξεπαλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ  

ησλ θεξθίδσλ, ησλ θιηκάθσλ θαη ησλ ζεηξψλ ησλ εδσιίσλ θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη ρσξεηηθφηεηάο ηνπ. 

Οη πξφζθαηεο αξραηνινγηθέο έξεπλεο επηηξέπνπλ ζηνπο κειεηεηέο ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε 

κνξθή θαη ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζεάηξνπ (5.000 ζεαηέο). Δλδεηθηηθά, ΤΠΠΟΑ 2015, 1-2. Εάρνο θ.ά. 

2015, 52. 
220

 Ο Κ. Εάρνο ππνζηεξίδεη φηη ε επηγξαθή είλαη δεισηηθή ηνπ θαηφρνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ηνπ 

ζεάηξνπ, ππφζεζε αξθεηά πξνβιεκαηηθή δεδνκέλνπ ηνπ ηδηαίηεξα κηθξνχ δείγκαηνο, Εάρνο 2012, 165. 
221

 ΤΠΠΟΑ 2015, 1-2, Εάρνο θ.ά. 2015, 50. Αλ θαη δελ έρεη εληνπηζηεί ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε, 

ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζηα εδψιηα ηεο πξνεδξίαο έλα εδψιην κε εξεηζίλσην, Εάρνο θ.ά. 2015, 52.   
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θεξθίδεο (cunei) πνπ ρσξίδνληαη απφ πέληε θιίκαθεο (scalaria), ε νπνία θαίλεηαη λα 

παξακέλεη ίδηα θαη θαηά ηε δεχηεξε νηθνδνκηθή θάζε ηνπ ζεάηξνπ (πίλ. 33β-δ)
222.  

Ζ πξνζέιεπζε-απνρψξεζε ησλ ζεαηψλ ζην θάησ θνίιν πξαγκαηνπνηνχληαλ κέζσ 

ησλ δχν θακαξνζθεπψλ δηαδξφκσλ (aditus maximi), πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηελ 

νξρήζηξα θαη ην ζθεληθφ νηθνδφκεκα, πάλσ απφ ηνπο νπνίνπο βξίζθνληαλ ηα 

ζεσξεία (tribunalia), ρψξνη πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηνπο αμησκαηνχρνπο. Ζ θίλεζε  

ησλ ζεαηψλ πξνο ην δηάδσκα, κεηαμχ θάησ θαη άλσ θνίινπ, εμππεξεηνχληαλ απφ 

ηξεηο ζνισηέο ζπκκεηξηθά δηαηεηαγκέλεο ζηνλ πεξηκεηξηθφ ηνίρν ηνπ θνίινπ 

εηζφδνπο, εθ ησλ νπνίσλ ζηηο δχν αθξηαλέο νδεγνχζαλ εμσηεξηθέο θιίκαθεο. 

 

Γελ δηαζέηνπκε ζηνηρεία γηα ηελ αθξηβή κνξθή ηνπ άλσ θνίινπ θαηά ηελ αξρηθή 

θάζε, πέξαλ ηνπ ςεινχ πεξηκεηξηθνχ αλαιεκκαηηθνχ ηνίρνπ ηνπ θνίινπ πνπ 

εληζρπφηαλ εμσηεξηθά κε αληεξίδεο (εηθ. 57), ζηνλ νπνίν δηαθξίλνληαη επθξηλψο νη 

φπνηεο κεηαζθεπέο. ηελ αξρηθή ηνπ θάζε ήηαλ θαηαζθεπαζκέλνο ζην θαηψηεξν 

ηκήκα ηνπ κε νξζνγψληνπο ιίζνπο κηθξψλ δηαζηάζεσλ ζε νξηδφληηεο ζηξψζεηο. Καηά 

ηε δεχηεξε νηθνδνκηθή θάζε ζην άλσ θνίιν θαηαζθεπάζηεθε πεξηκεηξηθή ζηνά κε 

ηνμσηά αλνίγκαηα θαη θφγρεο αλά δηαζηήκαηα, δηαθνζκεκέλεο πηζαλφηαηα κε 

καξκάξηλα αγάικαηα
223

. Ζ ζηνά (porticus in summa cavea) νξηνζεηνχληαλ εμσηεξηθά 

απφ ηνίρν, θαηαζθεπαζκέλν απφ νπηφπιηλζνπο θαηά ηνλ ηξφπν δφκεζεο opus 

                                                           
222

 Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεδηαζηηθέο απνηππψζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο αλαζθαθείο, ελψ δελ αλαθέξεηαη θάηη ζρεηηθφ γηα ηελ ελ ιφγσ δηακφξθσζε ηνπ κλεκείνπ 

ζηα αληίζηνηρα θείκελα, Εάρνο θ.ά. 2015, 55, 66-67. 
223

 ην δπηηθφ ηκήκα ηε ζέζε ησλ αςηδσηψλ αλνηγκάησλ θαηαιακβάλνπλ ζπκπαγείο ηνίρνη κε κηθξά 

ινμφηκεηα θαη αθαλφληζηα αλνίγκαηα. Ζ Θ. Κνληνγηάλλε ππνζέηεη φηη απηφ «επηβιήζεθε» ηξφπνλ 

ηηλά απφ ηελ χπαξμε ησλ αξρηθψλ εμσηεξηθψλ αληεξίδσλ ηνπ αλαιεκκαηηθνχ ηνίρνπ, νη νπνίεο γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο λέαο θαηαζθεπήο ρξεηάζηεθε θαη απηέο λα ππεξπςσζνχλ, Κνληνγηάλλε 2007, 364. 

57. Νηθφπνιε. Ο εμσηεξηθφο 

αλαιεκκαηηθφο ηνίρνο ηνπ θνίινπ  

ηνπ ζεάηξνπ κε ηηο αληεξίδεο. 
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testaceum πνπ απνηεινχζε νπζηαζηηθά ηελ επίζηεςε ηνπ αλαιεκκαηηθνχ ηνίρνπ ηνπ 

θνίινπ, πνπ ππεξπςψζεθε θαηά ηα 2,5κ. ηνπιάρηζηνλ
224

. Ζ πξφζβαζε ζηε ζηνά 

εμαζθαιηδφηαλ κέζσ ηξηψλ αλνηγκάησλ ζηελ πίζσ πιεπξά (εηθ. 58), κε ην θεληξηθφ 

εμ απηψλ λα βξίζθεηαη επάλσ αθξηβψο απφ ηελ θεληξηθή είζνδν (vomitorium) ηνπ 

θνίινπ
225

.  

 

ηνλ αλαιεκκαηηθφ πεξηκεηξηθφ ηνίρν πξνβάιινπλ αλά 4-5κ. ιηζφπιηλζνη ζε δεχγε, 

εθ ησλ νπνίσλ νη δεθαελλέα ζσδφκελνη ηεο αλψηεξεο ζεηξάο λα θέξνπλ νπή 

θπθιηθήο δηαηνκήο θαη νη αληίζηνηρνη ηεο θαηψηεξεο θπθιηθή βάζπλζε
226

. Ζ ελ ιφγσ 

θαηαζθεπή, πνπ παξφκνηά ηεο ππήξρε εμαξρήο αξθεηά ρακειφηεξα, αλήθεη ζηε 

δεχηεξε νηθνδνκηθή θάζε θαη ζρεηίδεηαη κε ζηεξέσζε μχιηλσλ ζηχισλ, ζηνπο 

νπνίνπο πξνζαξκνδφηαλ θάπνηνπ είδνπο ηέληα (velum) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζεαηψλ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιχσξσλ ζεακάησλ
227

. 

  

                                                           
224

 Δλδεηθηηθά βι. Εάρνο 2012, 166. 
225

 Εάρνο θ.ά. 2015, 74-76. 
226

 Κνληνγηάλλε 2007, 363-364, εηθ. 10,  Εάρνο 2008, 52, Εάρνο 2012, 167, εηθ. 11. 
227

 Εάρνο θ.ά. 2015, 54. Γεληθά γηα ηα ελ ιφγσ ζθίαζηξα βι. Sear 2006, 10, φπνπ παξαηίζεληαη 

παξαδείγκαηα θαη απφ άιια ζέαηξα (Πνκπεία, Άζπελδνο θ.ά.), ζηα νπνία δηαηεξνχληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε νη ππνδνρέο γηα ηε ζηήξημε ησλ ζηχισλ γηα ηε ζηεξέσζή ηνπο, Di Napoli 2013, 101.  

59. Νηθφπνιε. Σκήκα ησλ πξψησλ 

ζεηξψλ εδσιίσλ ηνπ θνίινπ θαη ηεο 

νξρήζηξαο κε ηηο ελεπίγξαθεο πιάθεο. 

 

58. Νηθφπνιε. Ζ δπηηθή 

είζνδνο ηνπ θνίινπ. 
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ηνλ ρψξν αλάκεζα ζην θνίιν θαη ην ζθεληθφ νηθνδφκεκα ηνπ ζεάηξνπ 

αλαπηχζζεηαη ε εκηθπθιηθή νξρήζηξα, δηακέηξνπ 22κ. Σν δάπεδφ ηεο απνηεινχληαλ 

απφ νξζνγψληεο αζβεζηνιηζηθέο πιάθεο
228

, ζε δχν απφ ηηο νπνίεο ζψδεηαη επηγξαθή 

ζηελ νπνία δηαθξίλνληαη μεθάζαξα νη ιέμεηο ΝΗΚΟΠΟΛΔΗ ΗΔΡΑ (εηθ. 59)
229

.  

Παξά ηηο ζεκαληηθέο θζνξέο πνπ έρεη ππνζηεί ην ζθεληθφ νηθνδφκεκα ηνπ ζεάηξνπ, 

εμαθνινπζεί λα εληππσζηάδεη ηνλ ζχγρξνλν επηζθέπηε ηνπ κλεκείνπ, πξνβάιινληαο 

πεξί ηα 9κ. πεξίπνπ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Σν δηψξνθν νηθνδφκεκα δηέζεηε 

επζχγξακκε πξφζνςε (scaenae frons) κήθνπο 37κ., ζην ηζφγεην ηεο νπνίαο 

αλνίγνληαλ ηξεηο ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλεο είζνδνη (valva regia – valvae 

hospitaliae), ελψ αληίζηνηρα αλνίγκαηα ππήξραλ θαη ζηνλ φξνθν. Θεσξείηαη πηζαλή, 

θξίλνληαο απφ ηα απνζπαζκαηηθά ζσδφκελα επξήκαηα, κία δηαθφζκεζε ηεο ζθελήο 

αλάινγε κε εθείλε αληίζηνηρσλ νηθνδνκεκάησλ ησλ απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ, κε 

καξκάξηλνπο θηνλίζθνπο λα πιαηζηψλνπλ αλνίγκαηα θαη θφγρεο πνπ θνζκνχληαλ απφ 

αγάικαηα ζεψλ, κνπζψλ θ.ά.
230

. 

Δθαηέξσζελ ηνπ ππεξπςσκέλνπ πξνζθελίνπ (pulpitum), ε πξφζνςε (frons pulpiti) 

ηνπ νπνίνπ δηακνξθσλφηαλ κε ηεηξάγσλεο θαη εκηθπθιηθέο θφγρεο, εληνπίζηεθαλ ηα 

δχν παξαζθήληα (versuria) ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο, απφ ηα νπνία ζψδνληαη νη 

γελέζεηο ησλ ηφμσλ ηεο αλσδνκήο ηνπο. Σν εζσηεξηθφ ηεο ζθελήο (postscaenium) 

δηαηξνχληαλ ζε επηά θακαξνζθεπείο ρψξνπο, απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νξαηά ίρλε ηεο 

ζνισηήο ζηέγαζήο ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπο
231

. ε επαθή κε ηνλ ηνίρν ηεο πίζσ 

πιεπξάο ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο ζψδνληαη ηα θαηάινηπα θάπνηνπ ζησηθνχ 

πξνζθηίζκαηνο (porticus post scaenam). Σν ελ ιφγσ νηθνδφκεκα θαίλεηαη πσο 

αλήθεη ζηε δεχηεξε νηθνδνκηθή θάζε ηνπ ζεάηξνπ, εδξάδεηαη φκσο ζε άλδεξν πνπ 

δηακνξθψλεηαη απφ αλαιεκκαηηθφ ηνίρν εληζρπκέλν κε αληεξίδεο, ν νπνίνο 

ρξνλνινγείηαη ζηελ αξρηθή θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν ηνπ κλεκείνπ
232

.  

                                                           
228

 Βαζηέο επηρψζεηο ζην ζεκείν ηεο νξρήζηξαο, πνπ μεπεξλνχλ ζε χςνο ηα 2κ., δελ επέηξεπαλ ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ δαπέδνπ, πνπ απνθαιχθζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηά ηηο πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

αλάδεημεο. Γηα ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο νξρήζηξαο, βι. Εάρνο θ.ά. 2015, 52, 62.    
229

 ΤΠΠΟΑ 2015, 2, Εάρνο θ.ά. 2015, 52-53. 
230

 Ο πεξηεγεηήο M.W. Leake εληφπηζε θαηαπεζκέλν απφ ηελ αλσδνκή ηεο ζθελήο νηθνδνκηθφ πιηθφ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ελεπίγξαθεο βάζεηο αγαικάησλ ζενηήησλ, W.M. Leake, Travels in Northern 

Greece, London 1835, I, 192. ηνλ γιππηφ δηάθνζκν ηεο ζθελήο πηζαλνινγείηαη φηη αλήθε καξκάξηλν 

αθέθαιν άγαικα καηλάδαο, πνπ θνζκεί ζήκεξα ηε κφληκε έθζεζε ηνπ Νένπ Μνπζείνπ ηνπ 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Νηθφπνιεο, θαζψο θαη έλα αθφκε αθέθαιν καξκάξηλν άγαικα γπλαηθείαο 

ζεφηεηαο, πνπ ν Κ. Εάρνο παξνπζίαζε ζε αξραηνινγηθφ ζπλέδξην ζηα Σίξαλα, πξβι. ππνζεκ. 192, θαη 

ζεσξεί φηη ηαπηίδεηαη κε Άξηεκε.    
231

 Κνληνγηάλλε 2007, 365, εηθ. 19, Εάρνο θ.ά. 2015, 64-68. 
232

 Σα ζηνηρεία απηά γηα ηνλ ρψξν λφηηα ηεο ζθελήο ήξζαλ ζην θσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξφζθαησλ 

εξεπλψλ. Ζ ρξνλνιφγεζε ηεο θαηαζθεπήο ηφζν ηνπ αλαιεκκαηηθνχ ηνίρνπ κε ηηο αληεξίδεο φζν θαη 
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Σν επηβιεηηθφ ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα ηνπ Πξναζηείνπ ηεο Νηθφπνιεο ζα πξέπεη λα 

ήηαλ ζε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε σο ηα ηέιε ηνπ 3
νπ

 αη. κ.Υ. ηνπιάρηζηνλ, επνρή κέρξη 

ηελ νπνία αλαθέξνληαη αλειιηπψο ζηηο πεγέο νη αγψλεο ησλ Νέσλ Αθηίσλ
233

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
ηνπ ζησηθνχ πξνζθηίζκαηνο, ην νπνίν ρξεζίκεπε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζεαηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

βξνρψλ, ζπλάγεηαη απφ ηελ αληηπαξαβνιή ησλ ζρεδηαζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ 

νηθνδνκηθψλ θάζεσλ, θαζψο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία απνπζηάδνπλ εληειψο απφ ην θείκελν, Εάρνο θ.ά. 

2015, 48. ε επαθή κε ηνλ αλαιεκκαηηθφ απηφ ηνίρν εληνπίζηεθαλ αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα 

νξζνγσλίνπ νηθνδνκήκαηνο, πνπ απνδίδνληαη ζε θαηάζηεκα. 
233

 Εάρνο 2008, 25, Ρήγηλνο – Καηεξίλε 2009, 60. 
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11. Αδξηαλνύπνιε 

Σα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα νηθνδνκεκάησλ κε δεκφζην ραξαθηήξα πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ Sofratikë, θνληά ζηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα θαη 

ζε απφζηαζε κεξηθψλ ρηιηνκέηξσλ απφ ηνλ κεζνξηαθφ ζηαζκφ ηεο Καθαβηάο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ησαλλίλσλ, πεξηνρή πνπ θαηά ηελ αξραηφηεηα αλήθε ζηελ 

επηθξάηεηα ησλ Υαφλσλ, ηαπηίδνληαη απφ ηελ έξεπλα κε ηελ Αδξηαλνχπνιε
234

.  

Ζ πφιε πνπ, φπσο ππνδειψλεη θαη ην φλνκά ηεο, ηδξχζεθε απφ ηνλ απηνθξάηνξα 

Αδξηαλφ (117-138 κ.Υ.) ζηε ζέζε πξνυπάξρνληνο νηθηζκνχ ησλ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ 

ζηελ θνηιάδα ηνπ Γξίλνπ
235

 θαη ζε θνκβηθφ ζεκείν ζεκαληηθνχ ξσκατθνχ δξφκνπ, 

πνπ μεθηλψληαο απφ ηελ αθεηεξία ηεο Δγλαηίαο Οδνχ ζηελ Απνιισλία θαηέιεγε ζηε 

Νηθφπνιε. Διάρηζηα ζηνηρεία είλαη γλσζηά γηα ηε κνξθή ηεο πφιεο, ελψ νξαηά είλαη 

ειάρηζηα κφλνλ νηθνδνκήκαηα δεκφζηνπ ραξαθηήξα, φπσο ην ζέαηξν θαη νη ζέξκεο, 

πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πηζαλφηαηα θαηά ηνλ 2
ν 

- 3
ν
 αη. κ.Υ., επνρή ε νπνία ζπλδέεηαη 

κε ηελ αθκή ηεο Αδξηαλνχπνιεο
236

.  

Δλδείμεηο γηα ζπλέρηζε ηεο θαηνίθεζεο ζηελ πεξηνρή δηαζέηνπκε θαη απφ ηνπο αηψλεο 

πνπ αθνινπζνχλ
237

, ελψ ν 5
νο

 αη. κ.Υ. ζπλδέεηαη κε πεξίνδν θξίζεο θαη παξαθκήο ηεο 

πφιεο. Ζ αλάθακςή ηεο ζπκπίπηεη κε ηελ επνρή ηνπ απηνθξάηνξα Ηνπζηηληαλνχ 

(527-565 κ.Υ.), πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ν δεκφζηνο ρψξνο αλαδηνξγαλψλεηαη, ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ζεάηξνπ νηθνδνκείηαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ παιαηνρξηζηηαληθή 

                                                           
234

 Γηα ηελ Αδξηαλνχπνιε, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 2003, 263, Perna– Çondi 2008, 403-415, Korkuti 

et. al. 2008, 133-135, Perna 2011, 13, Çondi – Perna 2013, 136-141, R. Perna – D. Ḉondi , 

Hadrianopolis, nascita di una citta nella valle del Drino, L’ Illyrie méridionale et l’ Épire dans l’ 

antiquité, VIe Colloque International, Tirana 20-23 Mai 2015 (πξαθηηθά ππφ έθδνζε).   
235

 Γηα ην ηζηνξηθνγεσγξαθηθφ πιαίζην ηεο θνηιάδαο ηνπ Γξίλνπ απφ ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο κέρξη 

θαη ηελ ίδξπζε ηεο Αδξηαλνχπνιεο, M. Melfi – J. Piccinini, Geografia storica del territorio di 

Hadrianopolis nella valle del Drino (V sec. A.C.-44 A.C.), Hadrianopolis II. Risultati delle indagini 

archeologiche 2005-2010, Università di Macerata 2012, 37-50, M. Melfi, Per Epirum. An alternative 

to the Adriatic: the territory of Hadrianopolis and the Drin valley in the greek and early roman periods, 

L’ Illyrie méridionale et l’ Épire dans l’ antiquité, VI
e
 Colloque International, Tirana 20-23 Mai 2015 

(πξαθηηθά ππφ έθδνζε).   
236

 Σν ζέαηξν απνθαιχθζεθε ηελ πεξίνδν 1979-1982, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν θαη γηα ηξία ρξφληα (1979-

1981) πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο, ησλ νπνίσλ δελ γλσξίδνπκε ηελ αθξηβή έθηαζε 

θαη κνξθή. Σν αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή αλαλεψζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, 

θαζψο ηελ πεξίνδν 2005-2006 μεθίλεζε ζπζηεκαηηθή αξραηνινγηθή έξεπλα, παξάιιεια κε λέεο 

αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο (2005-2006) απφ ην Παλεπηζηήκην Macerata ηεο Ηηαιίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην ηεο Αιβαλίαο. Με ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαζθνπήζεηο εληνπίζηεθαλ 

αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ζε κία έθηαζε 400 x 400κ. θαζψο θαη ηκήκα ηνπ γεσκεηξηθνχ πνιενδνκηθνχ 

ηζηνχ ηεο πφιεο, κε θεληξηθνχο δξφκνπο λα δηαζηαπξψλνληαη θάζεηα κε κηθξφηεξνπο δηακνξθψλνληαο 

νηθνδνκηθέο λεζίδεο. Γηα ην ηζηνξηθφ ησλ εξεπλψλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, βι. ελδεηθηηθά Perna – 

Çondi 2008, 403-415, R. Perna – M. Tadolti, Le tecnologie di support alle indagini archeologiche, a: 

R. Perna (ed.), Hadrianopolis una città romana nell’ antico Epiro, Macerata 2011, 17.     
237

 Ζ κειέηε ηνπ αξραηνινγηθνχ πιηθνχ, θαη θπξίσο ηεο θεξακηθήο, επηβεβαηψλεη ηε δηαρξνληθή 

ρξήζεο ηνπ ρψξνπ, S. Cingolani–V. Tubaldi, Lo studio dei materiali per la storia di Hadrianopolis, a: 

R. Perna (ed.), Hadrianopolis una città romana nell’ antico Epiro, Macerata 2011, 21. 
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βαζηιηθή θαη ε πφιε κεηνλνκάδεηαη ζε Ηνπζηηληαλνχπνιε
238

. Ο 7
νο

 αη. κ.Υ. 

ζεκαηνδνηείηαη απφ βαξβαξηθέο επηδξνκέο, κε επαθφινπζν ηε ζηαδηαθή παξαθκή 

ηνπ νηθηζκνχ, ν νπνίνο ηελ ίδηα επνρή θαζίζηαηαη έδξα επηζθνπήο θαη κεηνλνκάδεηαη 

ζε Γξηλφπνιε, νλνκαζία κε ηελ νπνία παξέκεηλε γλσζηή ε πεξηνρή κέρξη θαη ηα 

λεφηεξα ρξφληα. 

Σν ζέαηξν. ηηο αλαηνιηθέο παξπθέο ηνπ ρσξηνχ Sofratikë, εθηφο ηνπ ζχγρξνλνπ 

νηθηζηηθνχ ηνπ ππξήλα θαη ελ κέζσ ρέξζσλ αγξνηεκαρίσλ ηεο άιινηε εχθνξεο 

θνηιάδαο ηνπ Γξίλνπ, δηαηεξείηαη ζε θαιή ζρεηηθά θαηάζηαζε ην ξσκατθφ ζέαηξν 

ηεο Αδξηαλνχπνιεο (εηθ. 60, πίλ. 34)
239

, έλα απφ ηα ειάρηζηα νξαηά θηίξηα ηεο 

πφιεο
240

.  

 

60. Αδξηαλνχπνιε. Γεληθή άπνςε ηνπ ζεάηξνπ. 

 

Μαδί κε ζπζηάδα νηθνδνκεκάησλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα, ην ζέαηξν απνηεινχζε 

ηκήκα ηεο Αγνξάο (forum) ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πφιεο. Οηθνδνκήζεθε ηελ 

επνρή ηνπ απηνθξάηνξα Αδξηαλνχ, ζην α΄ κηζφ ηνπ 2
νπ

 αη. κ.Υ., θαηά ηε κλεκεηαθή 

                                                           
238

 Perna 2011, 13, Çondi – Perna 2013, 139. 
239

 Γελ είλαη ζαθέο σο πην ζεκείν ε ζεκεξηλή ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπ κλεκείνπ 

νθείιεηαη ζηηο πξν ηξηαθνληαεηίαο αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο. Γηα ην ζέαηξν, Βιαρνπνχινπ-Οηθνλφκνπ 

2003, 263, εηθ. 218, Perna– Çondi 2008, 403-415, fig. 9, Korkuti et. al. 2008, 133-134, fig. 1-4, Perna 

2011, 23, fig. 2-4, Çondi – Perna 2013, 138, fig. 178.  
240 Σα ηκεκαηηθά απνθαιπθζέληα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα νηθνδνκεκάησλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

ηνπ ζεάηξνπ δηαηεξνχληαη ζε επίπεδν ζεκειίσζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη ζαθήο ε κνξθή θαη 

ιεηηνπξγία ηνπο ζηνλ επηζθέπηε ή θαη ηνλ κειεηεηή ηνπ ρψξνπ. πζηάδα ηάθσλ είρε εληνπηζηεί θαηά 

ηε δηάξθεηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ ζηελ πεξηνρή κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα δπηηθφηεξα.  
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δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηεο Αγνξάο, ζπλδπάδνληαο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηνηρεία 

ησλ ειιεληζηηθψλ θαη ξσκατθψλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ. Οη ηνίρνη ηνπ 

νηθνδνκήκαηνο είλαη ζηνλ ππξήλα ηνπο θαηαζθεπαζκέλνη απφ ρπηή ηνηρνπνηία, 

απνηεινχκελε απφ αζβεζηνθνλίακα θαη ιίζνπο. Ο ππξήλαο απηφο είλαη εμ νινθιήξνπ 

επελδεδπκέλνο απφ ζρεηηθά νκνηφκνξθεο ζεηξέο κηθξψλ θαη ιεπηψλ αζβεζηνιηζηθψλ 

πιαθψλ ζπλδεδεκέλεο κε αζβεζηνθνλίακα, κε έλαλ ηξφπν πνπ παξαπέκπεη ζηνλ 

ηξφπν δφκεζεο κε νπηφπιηλζνπο
241

.  

   

Σν θνίιν ηνπ ζεάηξνπ, πνπ είρε βνξεηνδπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, κέγηζηε δηάκεηξν 

58κ. πεξίπνπ θαη ρσξεηηθφηεηα 3.500-4.000 ζεαηψλ
242

, ζηεξηδφηαλ εμ νινθιήξνπ ζε 

θηηζηή θαηαζθεπή, ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ξσκατθήο ζεαηξηθήο αξρηηεθηνληθήο 

παξάδνζεο. O πεξηκεηξηθφο αλαιεκκαηηθφο ηνίρνο ηνπ θνίινπ  (εηθ. 61) εληζρπφηαλ 

εμσηεξηθά αλά δηαζηήκαηα κε ζπκθπείο αληεξίδεο (εηθ. 62).  

 

                                                           
241

 Παξφκνηνο ηξφπνο δφκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε, φπσο ήδε εμεηάζακε παξαπάλσ, θαη ζην ζέαηξν ηεο 

Νηθφπνιεο θαηά ηελ πξψηε νηθνδνκηθή ηνπ θάζε (ηέιε 1
νπ

 αη. π.Υ. - αξρέο 1
νπ

 αη. κ.Υ.) γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ πεξηκεηξηθνχ αλαιεκκαηηθνχ ηνίρνπ θαη ησλ αληεξίδσλ. Δλδεηθηηθά πξβι. ζει. 87-88, 

ππνζεκ. 224.  
242

Korkuti et. al. 2008, 133, Çondi  – Perna 2013, 138.  

61. Αδξηαλνχπνιε.  

Πεξηκεηξηθφο αλαιεκκαηηθφο  

ηνίρνο ηνπ θνίινπ ηνπ ζεάηξνπ. 

 

62. Αδξηαλνχπνιε. Λεπηνκέξεηα ηνπ 

πεξηκεηξηθνχ ηνίρνπ κε ηηο αληεξίδεο. 
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ηνλ ρψξν ηνπ θνίινπ ζψδνληαη δχν απφ ηηο θιίκαθεο πνπ ην δηαηξνχζαλ ζε 

θεξθίδεο, γηα ηηο νπνίεο δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηνλ αθξηβή αξηζκφ ηνπο (εηθ. 

63). ην κέζνλ πεξίπνπ ηνπ χςνπο ηνπ, δηάδσκα πιάηνπο 1,5κ. ρψξηδε ην θνίιν ζε 

δχν ηζνκεξή  ηκήκαηα κε δψδεθα ζεηξέο εδσιίσλ ην θαζέλα. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

θίλεζεο ησλ ζεαηψλ απφ θαη πξνο ην θνίιν θαηαζθεπάζηεθαλ θιίκαθεο ζε ηξία 

ζεκεία ηνπ πεξηκεηξηθνχ αλαιεκκαηηθνχ ηνίρνπ. Οη ελ ιφγσ θιίκαθεο νδεγνχζαλ, 

θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ζην δηάδσκα, ζχκθσλα θαη κε ην παξάδεηγκα ηνπ ζεάηξνπ 

ηεο Νηθφπνιεο.   

 

Σα κνλνιηζηθά, νξζνγψληαο δηαηνκήο, εδψιηα ηνπ θνίινπ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα απφ 

αζβεζηφιηζν. Σα εδψιηα ηεο πξνεδξίαο δηέθεξαλ απφ ηα ππφινηπα, θαζψο 

δηαθνζκνχληαλ κε γείζν ζηελ επάλσ καθξά πιεπξά ηνπο, ελψ επηπιένλ παηνχζαλ ζε 

ηδηαίηεξν ιίζηλν ππνπφδην
243

. Οη ζέζεηο ηεο πξνεδξίαο, ζηελ πξψηε ζεηξά ησλ 

θεξθίδσλ (εηθ. 64), δηαθνξνπνηνχληαλ, επίζεο, κε ζαθήλεηα απφ ηηο ππφινηπεο ζεηξέο 

εδσιίσλ ηνπ θνίινπ κε έλα δηάδξνκν. Ξερσξηζηέο ήηαλ θαη νη ζέζεηο πνπ 

πξννξίδνληαλ γηα ηνπο αμησκαηνχρνπο ηεο πφιεο θαη βξίζθνληαλ ζηνπο εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο επάλσ απφ ηνπο θακαξνζθεπείο δηαδξφκνπο ηνπ ζεάηξνπ, 

πνπ νδεγνχζαλ ζηελ νξρήζηξα αλάκεζα απφ ην θνίιν θαη ην ζθεληθφ νηθνδφκεκα. 

  
                                                           
243

 Korkuti et. al. 2008, 133, Çondi  – Perna 2013, 138. 

63. Αδξηαλνχπνιε.  

Άπνςε ηνπ θνίινπ θαη ηεο 

νξρήζηξαο. Γηαθξίλεηαη  

ε ζεηξά ηεο πξνεδξίαο. 

64. Αδξηαλνχπνιε. Λεπηνκέξεηα 

ησλ δχν πξψησλ εδσιίσλ ηεο 

πξνεδξίαο ηνπ αλαηνιηθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ θνίινπ. 
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Ζ νξρήζηξα είρε ηε κνξθή θπθιηθνχ ηφμνπ κεγαιχηεξνπ ηνπ εκηθπθιίνπ κε δηάκεηξν 

15κ. θαη ήηαλ επελδεδπκέλε κε αζβεζηνιηζηθέο πιάθεο (εηθ. 65), έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ησλ ξσκατθψλ ζεάηξσλ.  

Σν δηαζηάζεσλ 26,12 × 12,34κ. θαη ζρεηηθά απιφ σο πξνο ηε κνξθή ηνπ ζθεληθφ 

νηθνδφκεκα παξαπέκπεη, σο πξνο ηηο ελ γέλεη δηαζηάζεηο ηνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ 

νξρήζηξα θαη ην θνίιν, ζε ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ ζέαηξα. Ζ φςε ηεο ζθελήο δηέζεηε 

ηξείο εηζφδνπο, ελψ ήηαλ δηαθνζκεκέλε κε θφγρεο γηα ηε θηινμελία καξκάξηλσλ 

αγαικάησλ, κία ζπλήζε πξαθηηθή ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ
244

.  

Καηά ηνλ 4
ν
 αη. κ.Υ. ην ζέαηξν δέρζεθε κεηαζθεπέο, ψζηε λα κπνξεί λα ππνδερζεί ηα 

δεκνθηιή -θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν- ζεάκαηα. ηαδηαθά ην ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα 

έραζε ηελ αξρηθή ηνπ ιεηηνπξγία, ελψ ηελ επνρή ηνπ απηνθξάηνξα Ηνπζηηληαλνχ 

(κέζα 6
νπ

 αη. κ.Υ.) επαλαρξεζηκνπνηήζεθε σο ηκήκα ηνπ ακπληηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

πφιεο, φπσο καξηπξνχλ ηα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα πνπ εληνπίζηεθαλ εληφο ηνπ 

ζεάηξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξφζθαησλ εξεπλψλ
245

.  

                                                           
244

 Korkuti et. al. 2008, 134. 
245

 Perna 2011, 23, Çondi – Perna 2013, 139. 

65. Αδξηαλνχπνιε. Γεληθή άπνςε ηνπ θνίινπ θαη ηεο νξρήζηξαο ηνπ ζεάηξνπ. 
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Δ. ύλζεζε ησλ δεδνκέλσλ – πκπεξάζκαηα  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηγξαθήο-παξνπζίαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεαηξηθψλ 

νηθνδνκεκάησλ, εληαγκέλεο ζην πιαίζην ίδξπζε-αθκή-παξαθκή ησλ πφιεσλ, 

αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νπνίσλ απνηεινχζαλ, ζα επηρεηξήζνπκε ηε ζχλζεζε ησλ 

δεδνκέλσλ, παξαθάκπηνληαο, ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ηηο φπνηεο 

αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο (ιηγνζηά ή θαζφινπ δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, δπζρέξεηεο 

ζηελ πξφζβαζε ζηα ίδηα ηα κλεκεία θ.ά.) πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ζχληαμεο ηεο 

εξγαζίαο. 

Γεληθά. Θέκα κειέηεο απνηέιεζαλ ηα δεθαηξία ζπλνιηθά ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα 

απφ ηελ αξραία Ήπεηξν, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ πξψηκε ειιεληζηηθή κέρξη 

θαη ηελ χζηεξε ξσκατθή επνρή. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί, φηη ην ζχλνιν ησλ έληεθα 

ζεάηξσλ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηελ ειιεληζηηθή επνρή ζηελ Ήπεηξν ζε 

Γσδψλε, Ακβξαθία (2), Καζζψπε (2), Γίηαλα, Φνηλίθε, Βνπζξσηφ, Βχιιηδα, Νίθαηα 

θαη Απνιισλία, θαίλεηαη -κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν- λα αθνινπζνχλ ηελ ηχρε 

ησλ νηθηζκψλ ζηνπο νπνίνπο ηδξχζεθαλ: ζηακαηά ε ιεηηνπξγία ηνπο κεηά ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ 167 π.Υ., φπσο ζπκβαίλεη κε ην ζέαηξν ησλ Γηηάλσλ, είηε αξγφηεξα, 

κεηά ην 31 π.Υ., κε ηελ ίδξπζε ηεο Νηθφπνιεο θαη ηε κεηεγθαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ 

ηνπο ζηε λεντδξπζείζα πφιε, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα ζέαηξα Ακβξαθίαο θαη 

Καζζψπεο
246

, είηε, ηέινο, εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθείλνπο ηνπο 

νηθηζκνχο πνπ ζπλερίδνπλ λα δνπλ, φπσο ζπκβαίλεη ι.ρ. κε ηα ζέαηξα ηεο Φνηλίθεο 

θαη ηνπ Βνπζξσηνχ
247

.  

Καηά ηε ξσκατθή επνρή νη φπνηεο αιιαγέο ζηε ζρέζε εζνπνηψλ θαη ζεαηψλ αιιά θαη 

ζηα ίδηα ηα ζεαηξηθά δξψκελα, θαζψο θαη ε αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ -κνλνκαρίεο, 

ζεξηνκαρίεο, λαπκαρίεο θ.ά.- δηαζθέδαζεο, επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε 

κνξθή ησλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ
248

. Πνιιά ειιεληζηηθά ζέαηξα, φπσο απηά ηεο 

Γσδψλεο, ηεο Φνηλίθεο, ηεο Βχιιηδαο, ηεο Απνιισλίαο θαη ηνπ Βνπζξσηνχ, 

επηδέρνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη αλαθαηαζθεπέο θαηά ηε ξσκατθή πεξίνδν, 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ λέσλ ζεακάησλ πνπ 

θαζηεξψζεθαλ κε ηελ άθημε ησλ Ρσκαίσλ ζηελ πεξηνρή
249

. Απφ ην ζχλνιν ησλ 

εμεηαδφκελσλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ κφλνλ δχν, απηά ηεο Νηθφπνιεο ζηελ 

Πξέβεδα θαη ηεο Αδξηαλνχπνιεο ζηε λφηηα Αιβαλία, θαηαζθεπάζζεθαλ εμ 

                                                           
246

 Ό.π. ζει. 28 (Ακβξαθία), 35, ππνζεκ. 82 (Καζζψπε).  
247

 Ό.π. ζει. 56-58 (Φνηλίθε), 63-64 (Βνπζξσηφ).  
248

 Ό.π. ζει. 24, ππνζεκ. 52. 
249

 Ό.π. ζει. 23-24, ππνζεκ. 51-52 (Γσδψλε), 56-58 (Φνηλίθε), 63-64 (Βνπζξσηφο), 69 (Βχιιηδα). 
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νινθιήξνπ θαηά ηε ξσκατθή πεξίνδν, απνηειψληαο φκσο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγεζείζα αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηνπο
250

 κία ηδηαίηεξε 

πεξίπησζε ην θαζέλα εμ απηψλ. 

Απφ ηελ πξνεγεζείζα παξνπζίαζε ησλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ ζηελ αξραία 

Ήπεηξν πξνέθπςαλ νξηζκέλεο γεληθφηεξεο παξαηεξήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζρεδφλ 

ζην ζχλνιφ ηνπο ηα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ. Όπνπ 

θξίλεηαη ζθφπηκν ζα γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηα δχν ζέαηξα πνπ ρξνλνινγνχληαη κελ 

ζηε ξσκατθή επνρή, έρνπλ φκσο, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, πνιχ έληνλεο επηξξνέο απφ 

ηελ ειιεληζηηθή παξάδνζε
251

. Σν θαζέλα, επίζεο, απφ απηά απνηειεί επί ηεο νπζίαο 

κία εηδηθή πεξίπησζε θαη δελ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα εμαρζνχλ νπνηαδήπνηε γεληθφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα ζε κία ηφζν εθηεηακέλε πεξηνρή θαηά ηε 

ξσκατθή πεξίνδν απφ ηε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε κφλν απηψλ ησλ δχν κλεκείσλ. ηε 

ζπλερεία ζα αθνινπζήζνπλ θάπνηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα-παξαηεξήζεηο γηα 

επηκέξνπο -θνίιν, νξρήζηξα, ζθελή θ.ά.- ηκήκαηα. ησλ ελ ιφγσ ζεαηξηθψλ 

νηθνδνκεκάησλ.  

Δπνρή ίδξπζεο. χκθσλα κε ηα κέρξη ζήκεξα γλσζηά ζηελ έξεπλα αξραηνινγηθά 

δεδνκέλα, ζηελ πεξηνρή ηεο αξραίαο Ζπείξνπ δελ έρνπλ εληνπηζηεί ζεαηξηθά 

νηθνδνκήκαηα πξνγελέζηεξα ησλ πξψηκσλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ
252

. Γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθψλ ζε πξσηκφηεξεο πεξηφδνπο ζα πξέπεη λα ππήξραλ θάπνηεο 

κε κφληκεο θαηαζθεπέο, απφ ηηο νπνίεο δελ καο έρνπλ ζσζεί ζηνηρεία ή λα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θπζηθέο πιαγηέο ζηηο ππψξεηεο ιφθσλ.   

Ζ εκθάληζε ησλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ ζηελ αξραία Ήπεηξν έπεηαη ρξνλνινγηθά 

ηεο ίδξπζεο θαη αλάπηπμεο ησλ νξγαλσκέλσλ πφιεσλ θαηά ηνπο χζηεξνπο θιαζηθνχο 

θαη πξψηκνπο ειιεληζηηθνχο ρξφλνπο. Καηά ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ. νη νρπξσκέλνη -

Καζζψπε, Διέα, Γίηαλα, Φνηλίθε, Βχιιηδα θ.ά.- απηνί νηθηζκνί, εκθαλψο 

επεξεαζκέλνη απφ ηηο γεηηνληθέο ηνπο, αξραηφηεξεο θαηά δχν ηνπιάρηζηνλ αηψλεο, 

πφιεηο ησλ απνίθσλ απφ ηε λφηηα Διιάδα θαη, θπξίσο, ηηο θνξηλζηαθέο απνηθίεο ηεο 

Ακβξαθίαο θαη ηεο Απνιισλίαο, νξγαλψλνληαη γηα λα απνηειέζνπλ ηελ έδξα 

θάπνησλ κεγαιχηεξσλ Κνηλψλ -ησλ Καζζσπαίσλ, ησλ Θεζπξσηψλ, ησλ Υαφλσλ, 

ησλ Βπιιηφλσλ, ησλ Πξαζαίβσλ- ή θαη κηθξφηεξσλ θπιεηηθψλ νκάδσλ
253

.  
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 Ό.π. ζει. 83-90 (Νηθφπνιε), 92-95 (Αδξηαλνχπνιε). 
251

  Ό.π. ζει. 86 (Νηθφπνιε), 92-93, 95 (Αδξηαλνχπνιε). 
252

  Ό.π. ζει. 5. 
253

  Ό.π. ζει. 9-10. 
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Ζ ζπλέλσζε απηή κηθξφηεξσλ θπιεηηθψλ νκάδσλ ζε κεγαιχηεξεο θαη ζαθψο 

ηζρπξφηεξεο, ηα Κνηλά, δελ ζεκαηνδνηνχζε κφλν ηελ πνιηηηθή αιιά ηαπηφρξνλα θαη 

ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο ελφηεηα. Οη πφιεηο-έδξεο ησλ Κνηλψλ απηψλ, νη νπνίεο θαηά 

θχξην ιφγν ηδξχζεθαλ ή γλψξηζαλ ηδηαίηεξε αλάπηπμε θαηά ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ., 

αλαδηνξγαλψζεθαλ ηελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ηνπ Πχξξνπ θαη ησλ δηαδφρσλ ηνπ, 

επνρή νξφζεκν γηα νιφθιεξε ηελ Ήπεηξν, απνθηψληαο ζεκαληηθά δεκφζηα 

νηθνδνκήκαηα. ε απηφ ην πιαίζην εκθαλίδνληαη θαη ηα πξψηα ιίζηλα ζέαηξα, 

αδηάςεπζηνη κάξηπξεο ηεο επεκεξίαο θαη ηεο γεληθφηεξεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηκεο θαη κέζεο ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ. Σα ελ ιφγσ ζέαηξα, 

πνπ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά ζηνλ 3
ν
 αη. π.Υ., ηδξχνληαη 

αλακθίβνια, φπσο παξαδέρνληαη ζήκεξα νη κειεηεηέο ζην ζχλνιφ ηνπο, θαη’ 

επίδξαζε θαη κε ζεκαληηθέο επηξξνέο απφ ην κλεκεηψδεο ζεαηξηθφ νηθνδφκεκα, κε 

ην νπνίν ν Πχξξνο θφζκεζε ην παλειιήληαο εκβέιεηαο Ηεξφ ηεο Γσδψλεο
254

. Οη 

φπνηεο παιαηφηεξεο απφςεηο γηα ζέαηξα ζην βνξεηφηεξν ηκήκα ηεο αξραίαο Ζπείξνπ, 

ι.ρ. ζηε Βχιιηδα, πνπ ρξνλνινγνχληαη παιαηφηεξα απφ ην ζέαηξν ηεο Γσδψλεο, δελ 

γίλνληαη πιένλ απνδεθηέο. Γελ πθίζηαηαη, επίζεο, θαλέλα ζηνηρείν γηα ρξνλνιφγεζε 

ηνπ ζεάηξνπ ησλ Γηηάλσλ ηδηαίηεξα πξψηκα, θαηά ηελ αξρατθή πεξίνδν, πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηνλ Α. Baçe απνθιεηζηηθά κε βάζε ηε κνξθή ηνπ θνίινπ
255

, θαζψο 

ηα αλαζθαθηθά δεδνκέλα δελ ζπλάδνπλ κε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ρξνλνιφγεζεο 

ηεο πφιεο πξηλ απφ ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ.
256

.   

Υσξνζέηεζε. Πξσηεχσλ θαη ηαπηφρξνλα θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε 

ρσξνζέηεζε ησλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ ππήξμε ην γεσκνξθνινγηθφ αλάγιπθν 

θάζε πεξηνρήο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο ιακβάλνληαλ ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

θπζηθνχ αλαγιχθνπ, ελψ θαηά θαλφλα επηιέγνληαλ ηα πξαλή ρακειψλ ιφθσλ θαη 

ζεκεία κε απξφζθνπηε ζέα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Καζζψπε, ην 

κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο ζέαηξν ηεο νπνίαο θαηαζθεπάζηεθε, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, ζε ζεκείν πνπ εμαζθάιηδε πιήξε επνπηεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, 

ραξίδνληαο απξφζθνπηε ζέα πξνο ην Ηφλην πέιαγνο, ηνλ Ακβξαθηθφ θφιπν, ηηο 

αθαξλαληθέο αθηέο θαη κεγάιν ηκήκα ησλ παξαιίσλ θαη ηεο ελδνρψξαο ηεο 

Αθαξλαλίαο αιιά θαη ηε Λεπθάδα, ην Μεγαλήζη θαη ηελ Κεθαιινληά
257

. Σν ζέαηξν 

ηεο Βχιιηδαο αληίζηνηρα θαηαζθεπάζηεθε ζε πιενλεθηηθή ζέζε κε δπλαηφηεηα 
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  Ό.π. ζει. 10. 
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  Baçe 2002/2003, 367-369. Βι. θαη παξαπάλσ ζει. 45, ππνζεκ. 104. 
256

  Ό.π. ζει. 43, ππνζεκ. 98. 
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  Ό.π. ζει. 35, ππνζεκ. 82. 
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επνπηείαο νιφθιεξεο ηεο θνηιάδαο ηνπ Αψνπ κέρξη θαη ηηο εθβνιέο ηνπ ζηελ 

Αδξηαηηθή
258

, ελψ θάηη αλάινγν -ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ- ζπκβαίλεη κε ην 

ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ ηεο αξραίαο Ζπείξνπ.   

Καηαζθεπή. Ζ επηκέξνπο κνξθνινγία ησλ ρψξσλ πνπ επειέγεζαλ γηα ηελ ίδξπζε 

ησλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ αιιά θαη ε χπαξμε ζε απηνχο ηπρφλ πξνγελέζηεξσλ 

νηθνδνκεκάησλ θαίλεηαη φηη δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

ζηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή ησλ ελ ιφγσ θηηζκάησλ. Σν θνίιν ηνπ ζεάηξνπ ηνπ 

Βνπζξσηνχ ι.ρ. έρεη -θαηά θάπνην ηξφπν- «αθαλφληζην» ζρήκα, ιφγσ ηεο άκεζεο 

γεηηλίαζήο ηνπ κε ηνλ πεξίβνιν ηνπ ηεξνχ ηνπ Αζθιεπηνχ
259

. 

Σα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ηεο ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην ζχλνιφ 

ηνπο, κε εμαίξεζε ην ιεγφκελν κηθξφ ζέαηξν ηεο Ακβξαθίαο
260

, εθφζνλ πξφθεηηαη 

πξάγκαηη γηα ζέαηξν, ζε πξαλή ρακειψλ ιφθσλ ή ελ γέλεη θπζηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

ησλ αληίζηνηρσλ νηθηζκψλ, εθκεηαιιεπφκελα ηηο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ζπλφινπ ή κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ θνίινπ αιιά θαη ηεο νξρήζηξαο 

ηνπο. Σν θνίιν δχλαηαη λα είλαη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ, φπσο ι.ρ. ζην ζέαηξν ηεο 

Νίθαηαο θαη ζην ιεγφκελν κηθξφ ζέαηξν ηεο Καζζψπεο, ή θαηά έλα κεγάιν ηκήκα 

ηνπ, φπσο ι.ρ. ζην ζέαηξν ησλ Γηηάλσλ Θεζπξσηίαο, ιαμεπκέλν ζηνλ θπζηθφ 

βξάρν
261

. Γηα ζπγθξάηεζε ηεο ηερλεηήο επίρσζεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

ησλ αθξηλψλ θεξθίδσλ ηνπ θνίινπ, θαηαζθεπάδνληαη ζπρλά ηζρπξνί αλαιεκκαηηθνί 

ηνίρνη κε επηκειεκέλε ηνηρνπνηία, φπσο ι.ρ. ζηε Γσδψλε, ηε Βχιιηδα, ηελ Καζζψπε 

ή ηα Γίηαλα
262

. 

Θέαηξα θαη δεκόζηνο ρώξνο. Σα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ηεο αξραίαο Ζπείξνπ, 

φπσο έγηλε ζαθέο θαη θαηά ηελ επηκέξνπο εμέηαζή ηνπο, θαηαζθεπάδνληαη ζε άκεζε 

ζπλάθεηα κε ηνλ ρψξν ηεο Αγνξάο ή γεληθφηεξα κε ηνλ δεκφζην ρψξν εληφο ησλ 

πφιεσλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε αλήθνπλ ην ιεγφκελν κηθξφ ζέαηξν ηεο Καζζψπεο 

θαζψο θαη ηα ζέαηξα ηεο Φνηλίθεο, ηεο Βχιιηδαο, ηεο Νίθαηαο θαη ηνπ Βνπζξσηνχ, 

ελψ ζε απηά κπνξεί λα πξνζκεηξεζεί θαη ην ξσκατθήο επνρήο ζέαηξν ηεο 

Αδξηαλνχπνιεο
263

. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ζρεηηδφκελα δειαδή κε ηνλ ελ γέλεη 
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  Ό.π. ζει. 67. 
259

  Ό.π. ζει. 62.  
260

  Ό.π. ζει. 30. 
261

  Ό.π. ζει. 41, εηθ. 22 (Καζζψπε), 46, εηθ. 26-27 (Γίηαλα), 72, εηθ. 47 (Νίθαηα). 
262

 Ό.π. ζει. 20, εηθ. 5α-β (Γσδψλε), 37-38, εηθ. 18 (Καζζψπε), 47, ππνζεκ. 107 (Γίηαλα), 67 

(Βχιιηδα). 
263

  Ό.π. ζει. 40, εηθ. 21 (Καζζψπε), 53 (Φνηλίθε), 61 (Βνπζξσηφο), 66 (Βχιιηδα), 71-72, πίλ. 25 

(Νίθαηα), 92 (Αδξηαλνχπνιε). 
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δεκφζην ρψξν εληφο ησλ νηθηζκψλ, κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ηα δχν ζεαηξηθά 

νηθνδνκήκαηα ηεο Ακβξαθίαο, ελψ ζηελ ίδηα θαηεγνξία δχλαηαη, επίζεο, λα 

πξνζκεηξεζεί θαη ην ξσκατθφ ζέαηξν ηεο Νηθφπνιεο
264

. ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία 

έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ δχν αθφκε ζέαηξα, ησλ Γηηάλσλ θαη ηεο Απνιισλίαο, ηα 

νπνία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηνλ δεκφζην ρψξν, αθφκε θαη εάλ εθ πξψηεο 

φςεσο θαίλεηαη φηη δελ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. ηελ πεξίπησζε ησλ αξραίσλ 

Γηηάλσλ, ηεο έδξαο ηνπ Κνηλνχ ησλ Θεζπξσηψλ, ην ζέαηξν βξίζθεηαη κελ εθηφο ηεο 

θχξηαο νρχξσζεο, αιιά ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ην Πξπηαλείν-Μεηξψν ηεο πφιεο
265

. 

Σν ζέαηξν ηεο Απνιισλίαο, αληίζηνηρα, νηθνδνκήζεθε ζε ζρεδφλ άκεζε επαθή κε 

θεληξηθφ δξφκν ηεο πφιεο πνπ νδεγνχζε ζηνλ ρψξν ηεο Αγνξάο, φπνπ βξίζθνληαλ 

ζπγθεληξσκέλα δεκφζηα νηθνδνκήκαηα
266

, φπσο ην σδείν, ην βνπιεπηήξην θ.ά. 

Άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηνπο νηθηζκνχο ηεο αξραίαο Ζπείξνπ είλαη ηα 

νηθνδνκήκαηα ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ηχπν ησλ ζηνψλ, πνπ απαληψληαη ζπρλά ζηνπο 

ππαίζξηνπο ρψξνπο ησλ Αγνξψλ, απνηειψληαο ηδηαίηεξα πξνζθηιή αξρηηεθηνληθή 

ιχζε θαη ιεηηνπξγψληαο σο ρψξνη ζπγθέληξσζεο αιιά θαη πξνθχιαμεο-πξνζηαζίαο 

πιήζνπο αλζξψπσλ απφ ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Αλάινγε ρξήζε 

πξνζέθεξαλ, πηζαλφηαηα, νη ζηνέο πνπ πξνζαξκφδνληαη ζην ζθεληθφ νηθνδφκεκα ή 

ρσξνζεηνχληαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ ειιεληζηηθψλ ζεάηξσλ, φπσο απηέο ζηα 

κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο ζέαηξα ηεο Γσδψλεο, ηεο Βχιιηδαο θαη ηεο Απνιισλίαο 

αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ιεγφκελνπ κηθξνχ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο
267

.  

Θέαηξα θαη ιαηξεπηηθά δξώκελα. Δίλαη γεγνλφο αλακθηζβήηεην φηη ε γέλεζε 

δηαθφξσλ ζεαηξηθψλ δξψκελσλ θαζψο θαη ε ίδηα ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πνιιψλ 

αξραίσλ ζεάηξσλ ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε αγψλεο πνπ ηεινχληαλ ζην πιαίζην 

θαζηεξσκέλσλ ενξηψλ πξνο ηηκή θάπνηαο ζεφηεηαο. ε πιείζηεο φζεο πεξηπηψζεηο 

ζηνλ θπξίσο ειιαδηθφ ρψξν, ρσξίο απηφ λα απνηειεί απφιπην θαλφλα, ηα ζεαηξηθά 

νηθνδνκήκαηα θαηαζθεπάδνληαλ ζε άκεζε γεηηλίαζε ή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ιαηξεπηηθψλ ρψξσλ ή λαψλ ζεκαληηθψλ, γηα ηελ πφιε ή ηελ πεξηνρή, ζενηήησλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζέαηξν ζηε λφηηα θιηηχ ηνπ ηεξνχ βξάρνπ ηεο αθξφπνιεο ηεο 
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 Ό.π. ζει. 27 (Ακβξαθία), 84, ππνζεκ. 211-212 (Νηθφπνιε). 
265

  Ό.π. ζει. 45. 
266

  Ό.π. ζει. 75-76, ππνζεκ. 186. 
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 Ό.π. ζει. 22, εηθ. 6 (Γσδψλε), 42, εηθ. 21 (Καζζψπε), 69-70 (Βχιιηδα), 80, ππνζεκ. 198 

(Απνιισλία). 
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Αζήλαο, δίπια ζην ηεξφ ηνπ Γηνλχζνπ Διεπζεξέσο, ή απηφ ζηελ αξραία Δπίδαπξν, 

θνληά ζην ηεξφ ηνπ Αζθιεπηνχ
268

.  

Ζ εηθφλα, σζηφζν, πνπ δηαζέηνπκε φζνλ αθνξά ηε ρσξνζέηεζε ησλ ζεαηξηθψλ 

νηθνδνκεκάησλ ηεο αξραίαο Ζπείξνπ ζε ζρέζε κε ιαηξεπηηθά νηθνδνκήκαηα, 

δηαθέξεη αηζζεηά απφ απηή πνπ γλσξίδνπκε γηα ηα αληίζηνηρα νηθνδνκήκαηα απφ ηελ 

θπξίσο Διιάδα. Απηφ νθείιεηαη, ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο ηεο αιιαγήο 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ αληηιήςεσλ αθελφο αιιά θαη ηεο πιήξνπο απηνλφκεζεο ησλ 

ζεαηξηθψλ δξψκελσλ απφ ηηο φπνηεο ζξεζθεπηηθέο ενξηέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

αθεηέξνπ, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη ζηελ εληειψο απνζπαζκαηηθή εηθφλα πνπ 

έρνπκε γηα ηνπο αληίζηνηρνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηφζν ζηα φξηα ηεο Διιάδαο 

φζν θαη ηεο Αιβαλίαο. Πξφθεηηαη γηα ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο είηε νινθιεξψζεθαλ 

πξφζθαηα εξγαζίεο αλάδεημεο, ρσξίο φκσο θαη λα έρνπλ δεκνζηεπζεί αθφκα ηα 

πνξίζκαηά ηνπο, φπσο ι.ρ. ζηελ Ακβξαθία, είηε γηα άιινπο ζηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλεο, κε απνηέιεζκα ηα φπνηα ζηνηρεία λα είλαη ηδηαίηεξα 

ειιηπή.  

ηηο ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο βέβαηα πνπ δηαζέηνπκε παξφκνηα ζηνηρεία θαίλεηαη πσο 

ηα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα -κε εμαίξεζε ην ζέαηξν ηνπ Βνπζξσηνχ πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε ζε επαθή ζρεδφλ κε ηνλ λαφ ηνπ Αζθιεπηνχ
269

- θαηαζθεπάδνληαη 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ιαηξεπηηθψλ νηθνδνκεκάησλ ησλ πφιεσλ. Σν ζέαηξν ηεο 

Απνιισλίαο, γηα παξάδεηγκα, θαηαζθεπάζηεθε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ρψξνπ 

ηεο Αγνξάο, φπνπ κεηαμχ άιισλ δεκφζησλ νηθνδνκεκάησλ βξίζθνληαη ν λαφο ηεο 

Άξηεκεο θαη ην ηεξφ ηνπ Γηνλχζνπ. Αληίζηνηρε ρσξνζέηεζε έρνπκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζεάηξνπ ησλ Γηηάλσλ, πνπ βξίζθεηαη ζε κηθξή ζρεηηθά απφζηαζε απφ 

ηνλ ιεγφκελν Μηθξφ Ναφ.  

Υξήζε θαη ιεηηνπξγία. Πέξαλ ηεο αξρηθήο θαη θαη’ εμνρήλ ηνπο ιεηηνπξγίαο, ηε 

δηεμαγσγή δειαδή ζεαηξηθψλ δξψκελσλ, ηα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ηεο αξραίαο 

Ζπείξνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξάιιεια θαη σο ρψξνη δηεμαγσγήο νξηζκέλσλ εθ ησλ 

βαζηθφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ησλ πφιεσλ. Σα ζέαηξα απνηέιεζαλ ρψξν ζπγθέληξσζεο 

ζην πιαίζην πξαγκαηνπνίεζεο ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη αγψλσλ κε αθνξκή 
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 Γηα ην ζέαηξν ηνπ Γηνλχζνπ, ελδεηθηηθά βι. Blume 1989, 64, Bieber 1961, 54-55, 64, Γψγνο 2005, 
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  Ό.π. ζει. 61. 
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ζεκαληηθέο ενξηέο αθελφο θαζψο θαη ζην πιαίζην ζπλάζξνηζεο θαη ιήςεο πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ ή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θαηά ηφπνπο Κνηλψλ 

ή επηκέξνπο θπιεηηθψλ νκάδσλ αθεηέξνπ. Με ηελ ελ ιφγσ ρξήζε ησλ ζεαηξηθψλ 

νηθνδνκεκάησλ δελ είλαη άζρεηεο θαη νη δεκνζηεχζεηο ησλ απνθάζεσλ-πξάμεσλ 

απειεπζέξσζεο δνχισλ, φπσο καξηπξνχλ νη ζρεηηθέο επηγξαθέο απφ ηα ζέαηξα ηνπ 

Βνπζξσηνχ, ηεο Βχιιηδαο θαη ηεο Νίθαηαο αιιά θαη εθείλεο ζε αξθεηά κεγάιν 

αξηζκφ εδσιίσλ ηνπ ζεάηξνπ ησλ Γηηάλσλ, εχξεκα κνλαδηθφ ζε ηέηνηα έθηαζε απφ 

ηελ πεξηνρή ηεο αξραίαο Ζπείξνπ
270

.  

Καηαζηξνθή ή επηβίσζε θαηά ηε ξσκατθή πεξίνδν. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

ειιεληζηηθψλ ζεάηξσλ πνπ δέρνληαη κεηαζθεπέο ζηα ξσκατθά ρξφληα θαη ζπλερίδνπλ 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη θαη ηελ χζηεξε αξραηφηεηα, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα 

επηβίσζεο ηεο αληίζηνηρεο πφιεο, αλήθνπλ ζηελ επηθξάηεηα ησλ βνξεηφηεξσλ 

επεηξσηηθψλ θχισλ
271

. ε απηφ ζπλέηεηλε ε θηινξσκατθή ζηάζε πνπ θξάηεζαλ ηα ελ 

ιφγσ θχια ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Γ΄ καθεδνληθνχ πνιέκνπ αιιά θαη αξγφηεξα.  

Αληίζεηα, φζα ζέαηξα εληάζζνληαη ζηε ζθαίξα επηξξνήο ησλ λνηηφηεξσλ -δηνηθεηηθά 

θαη γεσγξαθηθά- θχισλ, κε εμαίξεζε ην ζέαηξν ηνπ Ηεξνχ ηεο Γσδψλεο, αθνινπζνχλ 

ηελ ηχρε ησλ αληίζηνηρσλ πφιεσλ κεηά ην 167 π.Υ., δειαδή ή θαηαζηξέθνληαη 

νινθιεξσηηθά ή εγθαηαιείπνληαη ζηαδηαθά, ζε ζπλάξηεζε κε ηε δξακαηηθή 

ζπξξίθλσζε ησλ ελ ιφγσ πφιεσλ θαη ην ελ γέλεη θνηλσληθφ-πνιηηηθφ πιαίζην ηεο 

ρξνληθήο απηήο πεξηφδνπ
272

. 

Σν ζέαηξν ζηελ αξραία Ήπεηξν θαη ζε όκνξεο πεξηνρέο. ε γεληθέο γξακκέο ε 

εηθφλα πνπ πξναλαθέξζεθε απαληάηαη θαη ζε φκνξεο ηεο αξραίαο Ζπείξνπ πεξηνρέο, 

φπσο ι.ρ. ζηα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ζηελ αξραία Αηησιία θαη Αθαξλαλία, ζε 

Μαθχλεηα, Καιπδψλα, Πιεπξψλα, Οηληάδεο, ηξάην θαη Ακθηινρηθφ Άξγνο
273

. Σα ελ 

ιφγσ ζέαηξα -κε εμαίξεζε ηεο Μαθχλεηαο, πνπ ηδξχεηαη ζε εθηφο ησλ ηεηρψλ 

πεξηνρή- εληάζζνληαη ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ησλ αληίζηνηρσλ πφιεσλ θαη ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο θαηαζθεπάδνληαη, κε βάζε ηα κέρξη ζήκεξα γλσζηά ζηελ έξεπλα 

ζηνηρεία, ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ., παιαηφηεξα δειαδή απφ εθείλα ηεο Ζπείξνπ. Απνδερφκελνη 
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κε επηθχιαμε απηή ηε γεληθή θαη πξψηκε ζρεηηθά ρξνλνιφγεζε, θαζψο αληίζηνηρεο 

ρξνλνινγήζεηο πξνηείλνληαλ κέρξη πξφζθαηα θαη γηα ηα ζέαηξα ηεο αξραίαο 

Ζπείξνπ, εχινγν είλαη λα ππνζέζνπκε φηη επεξέαζαλ ηα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ηεο 

Ζπείξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ έπεηαη ρξνληθά.  

ε γεληθέο γξακκέο ηα ζέαηξα ηεο αξραίαο Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο, αλ θαη 

επξηζθφκελα ζε γεηηληάδνπζεο γεσγξαθηθά πεξηνρέο, δελ είλαη άκεζα ζπγθξίζηκα κε 

απηά ηεο αξραίαο Ζπείξνπ. Μπνξεί θαλείο, σζηφζν, λα δηαθξίλεη ζε νξηζκέλα απφ 

απηά επηκέξνπο θαηαζθεπαζηηθέο νκνηφηεηεο. Σν κεγαιχηεξν ζέαηξν ηεο αξραίαο 

Αθαξλαλίαο, απηφ ηεο ηξάηνπ
274

, ζα κπνξνχζε λα ζπγθξηζεί κε ην αληίζηνηρεο 

πεξίπνπ ρσξεηηθφηεηαο ζέαηξν ηεο Καζζψπεο, πνπ γηα ηα δεδνκέλα ηεο αξραίαο 

Ζπείξνπ θαηαηάζζεηαη ζηα κεζαίαο ρσξεηηθφηεηαο ζέαηξα. Κνηλφ ζηνηρείν ησλ δχν 

είλαη ε χπαξμε θεθιηκέλσλ επηπέδσλ-ξακπψλ εθαηέξσζελ ηνπ θεληξηθνχ ρψξνπ ηεο 

ζθελήο
275

, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα κνλαδηθά επηβεβαησκέλα παξαδείγκαηα 

ζεάηξσλ κε ηέηνηνπ ηχπνπ ζθεληθφ νηθνδφκεκα ζηελ πεξηνρή ηεο βνξεηνδπηηθήο 

Διιάδαο. Θα κπνξνχζε, ινηπφλ, ζεσξεηηθά ην ζέαηξν ηεο ηξάηνπ λα απνηέιεζε ην 

πξφηππν γηα απηφ ηεο Καζζψπεο, θαίλεηαη φκσο φηη ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν, φπσο 

ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα θαηά ηελ εμέηαζε ηεο κνξθήο ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο.  

Παξαηεξήζεηο γηα ην ίδην ην ζεαηξηθό νηθνδόκεκα. Μεηά ηηο πξναλαθεξζείζεο 

γεληθφηεξεο παξαηεξήζεηο, ζα επηρεηξεζεί ε ζχλζεζε-νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

γηα επηκέξνπο -θνίιν, αλαιήκκαηα, πάξνδνη, νξρήζηξα, ζθελή- ηκήκαηα ησλ 

ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα δεθαηξία ζέαηξα πνπ εμεηάζακε 

ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο εληάζζνληαη ζε κία εληαία γεσγξαθηθή ελφηεηα, απηή ηεο 

αξραίαο Ζπείξνπ, παξαηεξείηαη πνηθηινκνξθία φζνλ αθνξά ην κέγεζνο αιιά θαη ηηο 

φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπο. Αλακθίβνια νη δηαθνξέο απηέο 

κεηαμχ ησλ ζεάηξσλ δελ είλαη άζρεηεο κε θάπνηνπο γεληθφηεξνπο παξάγνληεο, πνπ 

επέδξαζαλ θαζνξηζηηθά ζηε κνξθή ηνπο, φπσο ην γεσκνξθνινγηθφ αλάγιπθν, ε 

θαιιηηερληθή δεηλφηεηα απηψλ πνπ επηθνξηίζηεθαλ ηελ θαηαζθεπή ηνπο αιιά θαη ην 

ηδηαίηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο πεξηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν.  

Υσξεηηθόηεηα. ε κία πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε ζα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε 

ηα ζέαηξα ηεο αξραίαο Ζπείξνπ σο νηθνδνκήκαηα κηθξήο, κεζαίαο θαη κεγάιεο 

ρσξεηηθφηεηαο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα ζέαηξα πνπ είραλ δπλαηφηεηα 

                                                           
274

 Γηα ην ζέαηξν ηεο ηξάηνπ, βι. παξαπάλσ ππνζεκ. 274 θαη εηδηθφηεξα Κνιψλαο θ.ά. 2009, 45-53.  
275

 Βι. παξαπάλσ ζει. 39, ππνζεκ. 89.   



ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΖΜΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΉΠΔΗΡΟ 

 

104 
 

θηινμελίαο έσο 2.000-2.500 ζεαηψλ, φπσο ηα ιεγφκελα κηθξά ζέαηξα Ακβξαθίαο θαη 

Καζζψπεο θαζψο θαη ηα ζέαηξα Βνπζξσηνχ θαη Νίθαηαο
276

. Σελ πιεηνλφηεηα ησλ 

ζεάηξσλ ηεο αξραίαο Ζπείξνπ απνηεινχλ ηα νηθνδνκήκαηα κεζαίαο ρσξεηηθφηεηαο, 

κε δπλαηφηεηα ππνδνρήο κέρξη θαη 7.000-7.500 ζεαηψλ πεξίπνπ, φπσο ζπλέβαηλε κε 

ηα ειιεληζηηθά ζέαηξα ηεο Καζζψπεο, ησλ Γηηάλσλ θαη ηεο Βχιιηδαο θαζψο θαη κε 

ηα ξσκατθά ζέαηξα ηεο Νηθφπνιεο θαη ηεο Αδξηαλνχπνιεο
277

. ηα κεγάιεο 

ρσξεηηθφηεηαο, ηέινο, θαηαηάζζνληαη ηα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ηεο Γσδψλεο, ηεο 

Φνηλίθεο θαη ηεο Απνιισλίαο, κε ηνπο ζεαηέο πνπ κπνξνχζαλ λα θηινμελεζνχλ ζε 

απηά λα θζάλνπλ ή θαη λα μεπεξλνχλ ηνπο 15.000-17.000
278

.  

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ βξίζθεηαη ζε 

άκεζε ζπλάξηεζε κε ην κέγεζνο θαη ηνλ πιεζπζκφ αιιά θαη κε ηελ ελ γέλεη ζεκαζία 

ηεο πφιεο ζηελ νπνία αλήθνπλ. Ζ Καζζψπε, γηα παξάδεηγκα, δηέζεηε δχν 

νηθνδνκήκαηα ζηνλ ηχπν ηνπ ζεάηξνπ, ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 

μεπεξλνχζε ηνπο 8.000-8.500 ζεαηέο
279

. Σα ελ ιφγσ νηθνδνκήκαηα επαξθνχζαλ φρη 

κφλν γηα φζνπο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο ιάκβαλαλ κέξνο ζε ζπγθεληξψζεηο, 

ζπλειεχζεηο θ.ά. αιιά θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ, πνπ 

έθζαλαλ ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ θχινπ ησλ Καζζσπαίσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξεο πνιηηηθέο, θαη φρη κφλνλ, δηαδηθαζίεο. Απφ ηελ άιιε ε 

Νίθαηα δηέζεηε ζέαηξν κε ρσξεηηθφηεηα δηπιάζηα ζρεδφλ απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

πφιεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αθκήο ηεο
280

. Απηφ δηθαηνινγείηαη αλ αλαινγηζηνχκε 

φηη, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, πξέπεη λα θάιππηε θαη ηηο αλάγθεο ηεο γεηηνληθήο Βχιιηδαο, 

ε νπνία -ζχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο- θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ή ίζσο ιίγν 

κεηαγελέζηεξα απέθηεζε ζέαηξν ρσξεηηθφηεηαο 6.600 ζεαηψλ πεξίπνπ, ψζηε λα 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηεο σο πξσηεχνπζαο ηνπ Κνηλνχ 

ησλ Βπιιηφλσλ.  

Κνίιν. Ο ρψξνο ησλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηνπο ζεαηέο, 

δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά ζηα δεθαηξία ζέαηξα πνπ εμεηάζακε ζην πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ (πξνζαλαηνιηζκφο, 

ηξφπνο θαηαζθεπήο εδσιίσλ θαη αλαιεκκάησλ θ.ά.) θαζψο θαη ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπ.    
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■ Όζνλ αθνξά θαηαξρήλ ηελ ελ γέλεη κνξθή ηνπ θνίινπ, παξαηεξείηαη κία ηδηαίηεξε 

πξνηίκεζε ζην ζρήκα ηνπ εκηθπθιίνπ. Ωο εμαίξεζε ζηε γεληθή απηή παξαδνρή ζα 

κπνξνχζε λα εθιεθζεί ην θνίιν ησλ Γηηάλσλ θαη ηνπ Βνπζξσηνχ, πνπ θαηαιήγεη ελ 

ηέιεη ζε έλα ηδηφκνξθν πνιπγσληθφ ζρήκα, αλ θαη ε φπνηα δηαθνξνπνίεζε νθείιεηαη 

-θαηά πάζα πηζαλφηεηα- ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο θαη επίιπζεο θάπνησλ ηνπηθψλ 

πξνβιεκάησλ. ηα Γίηαλα ε δηαθνξνπνίεζε πξνθχπηεη απφ ηελ επηινγή ησλ 

ζιάζεσλ ζηνπο αλαιεκκαηηθνχο ηνίρνπο ηνπ θνίινπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

σζήζεσλ ησλ ηερλεηψλ επηρψζεσλ, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Βνπζξσηνχ ην ζρεηηθά 

αθαλφληζην ζρήκα επηβιήζεθε απφ ηε ζπλχπαξμε κε ην παξαθείκελν ηεξφ ηνπ 

Αζθιεπηνχ
281

.  

■ Ο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ θνίινπ πνηθίιεη θαη δελ θαίλεηαη λα αθνινπζεί θάπνην 

εληαίν -γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνδνκεκάησλ- θαλφλα. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ επηιέγεηαη ν λφηηνο (Γσδψλε, ιεγφκελν κηθξφ ζέαηξν Ακβξαθίαο, 

Φνηλίθε), λνηηναλαηνιηθφο (Καζζψπε, Βνπζξσηφο), λνηηνδπηηθφο (Νηθφπνιε) ή θαη 

δπηηθφο (Γίηαλα, Βχιιηδα, Απνιισλία) πξνζαλαηνιηζκφο. ηα αλαηνιηθά είλαη 

ζηξακκέλν ην θνίιν ηνπ ζεάηξνπ ηεο Νίθαηαο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απξφζθνπηε 

νπηηθή επαθή κε ηελ θνηιάδα ηνπ Αψνπ πνηακνχ θαη κε ηε γεηηνληθή ηεο Βχιιηδα, 

πξνο ηα βφξεηα εθείλν ηνπ ζεάηξνπ ηεο Ακβξαθίαο θαη πξνο ηα βνξεηνδπηηθά απηφ 

ηνπ ξσκατθνχ ζεάηξνπ ηεο Αδξηαλνχπνιεο.  

ηηο πφιεηο ησλ παξαιίσλ ή φζεο είραλ νπηηθή επαθή κε ηε ζάιαζζα, ην θνίιν 

θαίλεηαη πσο θαηαζθεπαδφηαλ κε ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απξφζθνπηε ζέα 

ησλ ζεαηψλ πξνο ηε ζάιαζζα. Σν ίδην θαίλεηαη λα ηζρχεη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη 

κε ηηο θνηιάδεο ζεκαληηθψλ πνηακψλ. ε θάζε πεξίπησζε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θνίινπ θαη ησλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ ζην ζχλνιφ ηνπο πξέπεη λα ιακβάλνληαλ 

επηπιένλ ππφςε παξάκεηξνη, φπσο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε κέγηζηε δπλαηή 

πξνζηαζία ησλ ζεαηψλ απφ ηνλ ήιην, κε δεδνκέλν φηη νη παξαζηάζεηο ιάκβαλαλ 

ρψξα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, θαζψο θαη ε ζέζε εθείλε πνπ εμαζθάιηδε 

θαζαξφ αέξα θαη ηηο θαιχηεξεο ελ γέλεη ζπλζήθεο πγηεηλήο
282

.  

■ ε γεληθέο γξακκέο ν ρψξνο πνπ αλαινγνχζε ζηνπο ζεαηέο δελ παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξεο «απνθιίζεηο» σο πξνο ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ. Σν κηθξφηεξεο ή 

κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο θνίιν ρσξηδφηαλ κε αλάινγν αξηζκφ θιηκάθσλ ζε 
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  Ό.π. ζει. 47, ππνζεκ. 107 (Γίηαλα), 61 (Βνπζξσηφο). 
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 Βηηξνχβηνο V 3, 289-293 ζην: Π. Λέθαο (κεηαθξ.), Βηηξνπβίνπ Πεξί Αξρηηεθηνληθήο, Βηβιία I-V, 

Αζήλα 2000, Sear 2006, 25.  
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ιηγφηεξεο ή πεξηζζφηεξεο θεξθίδεο αληίζηνηρα. ηα ζέαηξα πνπ δηαηεξείηαη ην θνίιν 

ζην ζχλνιφ ηνπ ή έζησ απνζπαζκαηηθά, δίλνληαο φκσο ηε δπλαηφηεηα παξφκνησλ 

δηαπηζηψζεσλ, παξαηεξείηαη νκνηφηεηα ζηελ θαηαζθεπή ησλ αλαβαζκψλ ησλ 

θιηκάθσλ, κε δχν αλαβαζκνχο λα αληηζηνηρνχλ ζην χςνο θάζε ζεηξάο εδσιίσλ.  

■ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζεάηξσλ ην θνίιν ρσξηδφηαλ νξηδφληηα κε έλα δηάδξνκν-

δηάδσκα ζην θάησ θαη άλσ θνίιν. Σν ζέαηξν ηεο Γσδψλεο δηέζεηε δχν δηαδψκαηα, 

δηαρσξίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην θάησ θαη άλσ θνίιν απφ ην επηζέαηξν
283

. ηηο 

ηδηνκνξθίεο ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε θεληξηθή θεξθίδα ηνπ θάησ θνίινπ 

ηνπ ζεάηξνπ ησλ Γηηάλσλ, φπνπ νη ζεηξέο ησλ εδσιίσλ ρσξίδνληαη ζε δχν επηκέξνπο 

ηζνκεγέζε ηκήκαηα απφ έλα ηνπηθφ δηάδσκα, ην νπνίν δελ ζπλερίδεηαη ζηηο θεξθίδεο 

εθαηέξσζελ ηεο θεληξηθήο
284

.  

■ Σα θαηά θαλφλα κνλνιηζηθά εδώιηα ηνπ θνίινπ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα απφ 

αζβεζηφιηζν, έλα πιηθφ πνπ επηρσξηάδεη κέρξη θαη ζήκεξα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο 

Ζπείξνπ. Σα εδψιηα απνηέιεζαλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θνξείο δεκνζηνπνίεζεο 

πνιηηηθψλ πξάμεσλ. Σα θαηάγξαθα κε απειεπζεξσηηθέο επηγξαθέο κέησπα κεγάινπ 

αξηζκνχ εδσιίσλ ηνπ ζεάηξνπ ησλ Γηηάλσλ
285

 απνηεινχλ βέβαηα κία ηδηαίηεξε 

πεξίπησζε, θαζψο ζε θαλέλα άιιν ζέαηξν ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ ηεο αξραίαο 

Ζπείξνπ δελ έρεη εληνπηζηεί θάηη αληίζηνηρν. χκθσλα κε ηηο πνιχ πξφζθαηεο 

έξεπλεο, αλάινγε πξαθηηθή ζεσξείηαη πηζαλή θαη γηα ην ζέαηξν ηεο Νηθφπνιεο
286

, 

πνπ ρξνλνινγείηαη ζηνπο πξψηκνπο απηνθξαηνξηθνχο ρξφλνπο. Οη ελ ιφγσ 

πεξηπηψζεηο δελ απνηεινχλ ην κνλαδηθφ παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ ζεαηξηθνχ 

νηθνδνκήκαηνο γηα δεκνζηνπνίεζε-δεκνζίεπζε αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ πξάμεσλ. 

Αληίζηνηρε πξαθηηθή απαληάηαη, επίζεο, ζηνλ δπηηθφ αλαιεκκαηηθφ ηνίρν ηνπ θνίινπ 

θαη ην δηάδσκα ηνπ ζεάηξνπ ηνπ Βνπζξσηνχ, ζηνλ αλαηνιηθφ αλαιεκκαηηθφ ηνίρν 

ηνπ θνίινπ ηνπ ζεάηξνπ ηεο Νίθαηαο, θαζψο θαη -ζε δεχηεξε ρξήζε- ζηνλ βφξεην 

ηνίρν ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο ηνπ ζεάηξνπ ηεο Βχιιηδαο
287

.  

■ Γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ κεγάισλ σζήζεσλ, πνπ αζθνχληαλ ζηηο ηερλεηέο 

επηρσκαηψζεηο ησλ αθξαίσλ, θπξίσο, ηκεκάησλ ηνπ θνίινπ, θαζψο ην θεληξηθφ 

ηκήκα ζπρλά εδξάδεηαη απεπζείαο ζην ιαμεπκέλν θπζηθφ ππφβαζξν, ζην ζχλνιν ησλ 

ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ ηεο πεξηφδνπ πςψλνληαλ -κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα- ηζρπξνί 

                                                           
283

  Ό.π. ζει. 19-20, ππνζεκ. 39. 
284

  Ό.π. ζει. 47, ππνζεκ. 106. 
285

  Ό.π. ζει. 48, ππνζεκ. 108-109. 
286

  Ό.π. ζει. 86, ππνζεκ. 220. 
287

  Ό.π. ζει. 62, ππνζεκ. 149 (Βνπζξσηφο), 69, ππνζεκ. 167 (Βχιιηδα), 73, ππνζεκ. 179 (Νίθαηα). 
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αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη
288

. Γεδνκέλσλ φκσο ησλ έληνλσλ σζήζεσλ θαζψο θαη ησλ 

δχν θαη πιένλ ρηιηεηηψλ πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηελ θαηαζθεπή θαη, θπξίσο, απφ ηελ 

εγθαηάιεηςή ηνπο, ηα αλαιήκκαηα απηά είλαη δπζηπρψο, απφ ηα αξρηηεθηνληθά εθείλα 

ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ νηθνδνκεκάησλ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί εμ νινθιήξνπ ή ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ, κε απνηέιεζκα λα δηαζέηνπκε ειάρηζηα ζηνηρεία γηα ηελ ελ 

γέλεη κνξθή θαη ιεηηνπξγία ηνπο.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ ζεάηξνπ ηνπ Ηεξνχ ηεο Γσδψλεο νη αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη ηνπ 

θνίινπ κε ηηο ππξγνεηδείο θαηαζθεπέο, ζηηο νπνίεο είραλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην 

παξειζφλ ζηεξεσηηθέο θαη αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο, δηαηεξνχλ ζε αξθεηά θαιή 

θαηάζηαζε ηε ραξαθηεξηζηηθή κνξθή ηνπο
289

. Αληίζηνηρεο δηακφξθσζεο ήηαλ θαη ηα 

εληζρπκέλα κε ππξγνεηδείο αληεξίδεο αλαιήκκαηα ηνπ ζεάηξνπ ηεο Βχιιηδαο
290

. ην 

αξρηθφ ηνπ χςνο δηαηεξείηαη επίζεο ν θαηαζθεπαζκέλνο κε επηκειεκέλε πνιπγσληθή 

ηνηρνπνηία δπηηθφο αλαιεκκαηηθφο ηνίρνο ηνπ θνίινπ ηνπ ζεάηξνπ ηεο Καζζψπεο
291

. 

Σν ζέαηξν ησλ Γηηάλσλ απνηειεί ηδηαίηεξε πεξίπησζε, εμεχξεζεο λέσλ 

αξρηηεθηνληθψλ ιχζεσλ, θαζψο ηα αλαιήκκαηα ηνπ θνίινπ δηαθέξνπλ αηζζεηά απφ 

ησλ ππνινίπσλ ειιεληζηηθψλ ζεάηξσλ ηεο αξραίαο Ζπείξνπ, δηαζέηνληαο ζιάζεηο, νη 

νπνίεο δχλαληαη λα εξκελεπηνχλ σο ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε-εμηζνξξφπεζε ησλ 

ηεξάζηησλ σζήζεσλ πνπ απηά δέρνληαλ
292

.  

Οξρήζηξα. ε γεληθέο γξακκέο ε θπθιηθή νξρήζηξα, ζηελ νπνία αξρηθά δξνχζαλ νη 

ππνθξηηέο θαη ηα κέιε ηνπ ρνξνχ ηνπ δξάκαηνο θαη κεηαγελέζηεξα κφλν ν ρνξφο, είρε 

δηάκεηξν κηθξφηεξε απφ ην κήθνο ηνπ ινγείνπ ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο, κε 

κνλαδηθή εμαίξεζε ην ιεγφκελν κηθξφ ζέαηξν ηεο Καζζψπεο
293

. Σν ηερληθήο θχζεσο 

απηφ ραξαθηεξηζηηθφ ελδερνκέλσο ζρεηηδφηαλ κε ηελ αθνπζηηθή ηνπ ζεαηξηθνχ 

νηθνδνκήκαηνο. ην θέληξν ηεο νξρήζηξαο έρεη εληνπηζηεί ζηα πεξηζζφηεξα -

Γσδψλε, Γίηαλα θ.ά.- ειιεληζηηθά ζέαηξα ηεο αξραίαο Ζπείξνπ, ζηελ αξρηθή ηεο 

ζέζε ή ειαθξά κεηαηνπηζκέλε απφ απηή, ε ζπκέιε
294

, ν αθηεξσκέλνο ζηνλ ζεφ 

Γηφλπζν θπθιηθφο βσκφο.  
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 Ό.π. ζει. 20, εηθ. 5α-β (Γσδψλε), 37-38, εηθ. 18 (Καζζψπε), 47, ππνζεκ. 107 (Γίηαλα), 67 

(Βχιιηδα). 
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  Ό.π. ζει. 20, εηθ. 5α-β. 
290

  Ό.π. ζει. 67. 
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  Ό.π. ζει. 38-39, εηθ. 20. 
292

  Ό.π. ζει. 47, ππνζεκ. 107. 
293

  Ό.π. ζει. 41-42, ππνζεκ. 96. 
294

  Ό.π. ζει. 21, ππνζεκ. 44 (Γσδψλε), 48, εηθ. 28 (Γίηαλα). 
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ην ζχλνιν ησλ ειιεληζηηθψλ ζεάηξσλ ηεο αξραίαο Ζπείξνπ, αθφκε θαη ζε εθείλα 

πνπ δέρζεθαλ κεηαζθεπέο ζηα ξσκατθά ρξφληα, φπσο ι.ρ. ηεο Γσδψλεο, ηεο 

Απνιισλίαο θαη ηεο Φνηλίθεο, ην δάπεδν ηεο νξρήζηξαο απνηεινχληαλ απφ 

παηεκέλν ρψκα
295

. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ νηθνδνκεκάησλ ηελ πεξηθέξεηα ηεο 

νξρήζηξαο πεξηέηξερε, κε εμαίξεζε απηήο ησλ Γηηάλσλ θαη ηνπ ιεγφκελνπ κηθξνχ 

ζεάηξνπ ηεο Ακβξαθίαο, ιίζηλνο αγσγφο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ. 

Ο αγσγφο απηφο ήηαλ επελδεδπκέλνο κε πιάθεο θαη θαιπκκέλνο ελ κέξεη ζηελ 

επηθάλεηά ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Καζζψπε θαη ηελ Απνιισλία
296

. Ζ 

απνπζία ηνπ ελ ιφγσ αγσγνχ ζηελ πεξίπησζε ησλ Γηηάλσλ θαη ηνπ ιεγφκελνπ 

κηθξνχ ζεάηξνπ ηεο Ακβξαθίαο, επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη γηα ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ νκβξίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πηζαλφηαηα άιιεο ηερληθέο: δεκηνπξγία ήπηαο 

θιίζεο ζηελ επηθάλεηα ηεο νξρήζηξαο πξνο ηνλ πνηακφ Καιακά, δίπια ζηελ φρζε 

ηνπ νπνίνπ είρε θαηαζθεπαζηεί ην ζέαηξν ζηα Γίηαλα ή ε παξνρέηεπζή ηνπο ζε 

αγσγφ, πνπ δηέξρεηαη ππφγεηα κεηαμχ νξρήζηξαο θαη ζθελήο ζην κηθξφ ιεγφκελν 

ζέαηξν ηεο Ακβξαθίαο, θαηαιήγνληαο ζην θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηεο 

πφιεο
297

.   

ηα ειιεληζηηθά ζέαηξα πνπ ζπλέρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θαηά ηελ ξσκατθή 

πεξίνδν, ε νξρήζηξα ηνπο δέρζεθε ηηο απαηηνχκελεο -αιιαγή κεγέζνπο, αθαίξεζε 

πξψησλ ζεηξψλ εδσιίσλ, θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθνχ ζηεζαίνπ- κεηαζθεπέο
298

, ψζηε 

λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ λέσλ ζεακάησλ, δειαδή ησλ κνλνκαρηψλ, ησλ 

ζεξηνκαρηψλ θ.ά.  

ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο ε νξρήζηξα, ε νπνία πιένλ ράλεη ηελ αξρηθή ηεο 

ιεηηνπξγία, κηθξαίλεη ζε δηαζηάζεηο ιακβάλνληαο ηε κνξθή εκηθπθιίνπ, 

απνηειψληαο κία ελφηεηα καδί κε ην θνίιν θαη ην ζθεληθφ νηθνδφκεκα πνπ 

απμάλεηαη ζε κέγεζνο. Σελ ελ ιφγσ πεξίνδν ε νξρήζηξα επελδχεηαη κε καξκάξηλεο ή 

αζβεζηνιηζηθέο πιάθεο γεγνλφο πνπ παξαηεξείηαη θαη ζηα δχν ζέαηξα ηεο πεξηφδνπ 

ηεο αξραίαο Ζπείξνπ, απηά ηεο Νηθφπνιεο θαη ηεο Αδξηαλνχπνιεο
299

.   

Πάξνδνη. Μεηαμχ ησλ αλαιεκκάησλ θαη ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο 

αλαπηχζζνληαλ νη πάξνδνη, πνπ ρξεζίκεπαλ ηφζν γηα ηελ είζνδν-έμνδν ησλ ζεαηψλ 

ζην θνίιν φζν θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο δξακαηνπξγίαο, ηελ θίλεζε δειαδή ησλ 
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  Ό.π. ζει. 21 (Γσδψλε), 55 (Φνηλίθε), 78 (Απνιισλία). 
296

  Ό.π. ζει. 38, εηθ. 19 (Καζζψπε), 76-79, εηθ. 49, 52 (Απνιισλία). 
297

  Ό.π. ζει. 31 (Ακβξαθία), 48-49, εηθ. 28 (Γίηαλα). 
298

  Ό.π. ζει. 23-24, ππνζεκ. 51-52 (Γσδψλε), 56-58 (Φνηλίθε), 63-64 (Βνπζξσηφο), 69 (Βχιιηδα), 

79-80 (Απνιισλία).  
299

  Ό.π. ζει. 89, ππνζεκ. 228 (Νηθφπνιε), 95, εηθ. 65 (Αδξηαλνχπνιε). 
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ππνθξηηψλ θαη ηνπ ρνξνχ
300

. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη δελ ππάξρνπλ επαξθή 

ζηνηρεία γηα ηελ αθξηβή κνξθή θαη ιεηηνπξγία ησλ παξφδσλ πνιιψλ εθ ησλ ζεάηξσλ 

ηεο αξραίαο Ζπείξνπ, θαζψο νη κεηαζθεπέο πνπ δέρζεθαλ θαηά ηε ξσκατθή επνρή 

δελ δηέζσζαλ πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ.  

Ζ κνξθή ησλ παξφδσλ πξέπεη λα ήηαλ εληειψο απιή ζηα κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο 

ζέαηξα, ελψ ζηα κεζαίαο θαη κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

εηθφλα απφ ηε Βχιιηδα θαη ηε Γσδψλε, ελδερνκέλσο ε κνξθή ηνπο λα ήηαλ 

κλεκεηαθή, κε πξφππια θαη επηκειεκέλα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία (παξαζηάδεο, 

επηζηχιηα θ.ά.). ηα ζέαηξα ηεο Βχιιηδαο θαη ηεο Γσδψλεο νη πάξνδνη έρνπλ θάηνςε 

ζρήκαηνο Γ, γεγνλφο φρη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν ζηνλ ππφινηπν επεηξσηηθφ ρψξν, ζε 

αληίζεζε κε ηελ Κάησ Ηηαιία θαη ηε ηθειία, φπνπ απαληάηαη ζπρλά ζηα ζέαηξα ησλ 

ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ, φπσο ι.ρ. ησλ πξαθνπζψλ
301

. 

θεληθό νηθνδόκεκα. χκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, ηα 

ζθεληθά νηθνδνκήκαηα ησλ ζεάηξσλ ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ ηεο αξραίαο Ζπείξνπ 

εληάζζνληαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζηνλ επξχηαηα δηαδεδνκέλν ηχπν ζθελήο κε 

παξαζθήληα
302

. Οπζηαζηηθά ν ελ ιφγσ ηχπνο απνηειείηαη απφ ηνλ νξζνγψλην ρψξν 

ηεο θπξίσο ζθελήο, πνπ πιαηζηψλεηαη απφ ηεηξάπιεπξα παξαζθήληα εθαηέξσζελ ηνπ 

πξνζθελίνπ.  

Δμαίξεζε απνηειεί ην ζέαηξν ηεο Καζζψπεο, ην θπξίσο ζθεληθφ νηθνδφκεκα ηνπ 

νπνίνπ πιαηζηψλεηαη απφ δχν ξάκπεο πνπ νδεγνχζαλ ζην ινγείν, ην νπνίν ηελ ελ 

ιφγσ πεξίνδν ήηαλ ππεξπςσκέλν, απνηειψληαο ηνλ ρψξν πνπ εκθαλίδνληαλ θαη 

δξνχζαλ νη ππνθξηηέο. Απηφ επηηξέπεη ηελ θαηάηαμή ηνπ ζηνλ ιηγφηεξν ζπλεζηζκέλν 

ηχπν ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο κε ξάκπεο
303

. Σν ελ ιφγσ γεγνλφο ην θαζηζηά ην 

κνλαδηθφ επηβεβαησκέλν παξάδεηγκα ηνπ ηχπνπ απηνχ ζηελ αξραία Ήπεηξν, πνπ 

ρξνλνινγείηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηηο αξρέο ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ. Δθφζνλ 

απνζαθεληζηεί φηη νη ρψξνη-θαηαζθεπέο εθαηέξσζελ ηνπ πξνζθελίνπ ηνπ ζεάηξνπ 

ηεο Απνιισλίαο είλαη επηθιηλείο ξάκπεο
304

, ηφηε ην ζέαηξν απηφ ζα είλαη ην δεχηεξν 

πνπ ζα δηαζέηεη ζθεληθφ νηθνδφκεκα ηνπ ηχπνπ κε ξάκπεο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη 
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 Γεληθά γηα ηηο παξφδνπο Moretti 2011, 144.  
301

 Δλδεηθηηθά βι. Baçe 2002/2003, 399, Sear 2006, 191-192, pl. 114. ηνλ ηειεπηαίν βξίζθνληαη ζην 

ζρεηηθφ -κε ηα ζέαηξα ηεο Κάησ Ηηαιίαο θαη ηθειίαο- θεθάιαην ζπγθεληξσκέλα θαη άιια 

παξαδείγκαηα κε ηηο αληίζηνηρεο θαηφςεηο κε απηφ ηνλ ηχπν παξφδσλ, Sear 2006, 185-195.  
302

 Γηα ηνλ ηχπν ηεο ζθελήο κε παξαζθήληα, βι. ελδεηθηηθά Baçe 2002/2003, 405-406. 
303

 Ό.π. ζει. 39, ζει. 89, Baçe 2002/2003, 400-405, φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλε ε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία κε ηνλ ελ ιφγσ ηχπν ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο θαζψο θαη παξάιιεια παξαδείγκαηα. 

Δλδεηθηηθέο είλαη νη θαηφςεηο ζθεληθψλ νηθνδνκεκάησλ ζεάηξσλ ζην ηχπν κε ξάκπεο, 401, abb. 27.  
304

  Ό.π. ζει. 79, ππνζεκ. 197. 
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ε θαηαζθεπή ηνπ ζεάηξνπ ηεο Απνιισλίαο ηνπνζεηείηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

κειεηεηέο ζηνλ β΄ κηζφ ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ.
305

, πηζαλφηαηα ην ζέαηξν ηεο Καζζψπεο 

απνηέιεζε ην πξφηππν γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ ηχπνπ ζθεληθνχ 

νηθνδνκήκαηνο απφ ηνλ αξρηηέθηνλα ηνπ ζεάηξνπ ηεο Απνιισλίαο.  

Σν θαηαζθεπαζηηθφ απηφ ζηνηρείν θαίλεηαη πσο, θαη’ επίδξαζε ηνπ ζεάηξνπ ηεο 

Καζζψπεο, πηνζεηήζεθε θαη απφ άιια ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην ζθεληθφ νηθνδφκεκα 

ηεο ηξίηεο θαηαζθεπαζηηθήο θάζεο (2
νο

 αη. π.Υ.) ηνπ ζεάηξνπ ηεο ηξάηνπ, ζηε 

ζεκεξηλή Αηησιναθαξλαλία.  

Σελ αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε ηνπ δηψξνθνπ ζηα ειιεληζηηθά ρξφληα ζθεληθνχ 

νηθνδνκήκαηνο ζπκπιήξσλαλ θηνλνζηνηρίεο ηφζν ζην πξνζθήλην φζν θαη ζηνλ 

φξνθν ηεο ζθελήο, κε απιά ή δηαθνζκεκέλα κε θπηηθά ζέκαηα, βνπθξάληα ή 

ζεαηξηθά πξνζσπεία επηζηχιηα θαη κεηφπεο. Αξθεηά αλάινγα παξαδείγκαηα 

εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ζψδνληαη απφ ηελ αλσδνκή ησλ ζθεληθψλ νηθνδνκεκάησλ ηεο 

Απνιισλίαο θαη ηεο Βχιιηδαο
306

.  

Ζ χπαξμε ζπξαίσλ αλνηγκάησλ ζηα ζθεληθά νηθνδνκήκαηα ησλ ζεάηξσλ ηεο αξραίαο 

Ζπείξνπ επηβάιιεηαη ηαπηφρξνλα απφ ρξεζηηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο. Γηα ηελ 

θίλεζε ησλ ππνθξηηψλ ππήξραλ ζχξεο ζηελ φςε ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο ηεο ζθελήο, 

πίζσ απφ ην πξνζθήλην, αιιά θαη ζηνλ πίζσ ηνίρν ηεο ζθελήο, φπσο ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ζεάηξσλ ηεο Καζζψπεο θαη ησλ Γηηάλσλ
307

. Δπηπιένλ γηα ηνλ φξνθν ηνπ 

ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο αλαθέξνληαη ηα ζπξώκαηα, αλνίγκαηα δειαδή ελ είδεη 

πιαηζίνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε δσγξαθηθψλ πηλάθσλ. Εσγξαθηθνί πίλαθεο, ηέινο, 

θάιππηαλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη ηα κεηαθηφληα ηνπ πξνζθελίνπ, θαζηζηψληαο 

ηελ εηθφλα πνπ αληίθξηδαλ νη ζεαηέο κνλαδηθή. Παξάιιειε ιεηηνπξγία θαίλεηαη πσο 

εμππεξεηνχζαλ θαη νη ζχξεο θαη ηα αλνίγκαηα ζηνπο ηνίρνπο ηνπ ζθεληθνχ 

νηθνδνκήκαηνο ησλ ζεάηξσλ ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ. Σελ φςε ηεο ζθελήο 

θνζκνχζαλ ηξεηο ζχξεο (valva regia θαη hospitales) ζην ηζφγεην θαζψο θαη 

αληίζηνηρα ζπξαία αλνίγκαηα ζηνλ φξνθν.  

Πνιχ πην εληππσζηαθά ζα πξέπεη λα ήηαλ βέβαηα ηα ζθεληθά νηθνδνκήκαηα ησλ 

ζεάηξσλ θαηά ηε ξσκατθή επνρή, αθελφο αλ αλαινγηζηνχκε ηε κνξθή πνπ 

απέθηεζαλ εθείλα απφ ηα ζθεληθά νηθνδνκήκαηα ησλ ειιεληζηηθψλ ζεάηξσλ ηεο 
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  Ό.π. ζει. 76.  
306

  Ό.π. ζει. 69 (Βχιιηδα), 79-80 (Απνιισλία).  
307

  Ό.π. ζει. 39-40 (Καζζψπε), 49-50 (Γίηαλα). 
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αξραίαο Ζπείξνπ, πνπ δέρζεθαλ εθ βάζξσλ ή ιηγφηεξν εθηεηακέλεο κεηαζθεπέο θαηά 

ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, θαη αθεηέξνπ αλ αλαηξέμνπκε ζηα δχν ακηγψο ξσκατθά 

ζέαηξα, ηεο Νηθφπνιεο θαη ηεο Αδξηαλνχπνιεο. Σα ζθεληθά νηθνδνκήκαηα απμάλνπλ 

πιένλ θαηά πνιχ ζε κέγεζνο, ηελ φιε ζχλζεζε ηεο πξφζνςεο ηεο ζθελήο 

ζπκπιεξψλνπλ αγάικαηα ηεο απηνθξαηνξηθήο νηθνγέλεηαο ή ζενηήησλ, ελψ 

αξρηηεθηνληθά κέιε απφ κάξκαξν πξνζδίδνπλ ζηα νηθνδνκήκαηα κεγαινπξέπεηα.  

Σα ζέαηξα ησλ ξσκατθώλ ρξόλσλ. Σα δχν εμ νινθιήξνπ ξσκατθά ζέαηξα ηεο 

πεξηνρήο, ηέινο, απνηεινχλ ην θαζέλα κία μερσξηζηή πεξίπησζε, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε. Σν πξσηκφηεξν εμ απηψλ, εθείλν ηεο Νηθφπνιεο
308

, πνπ ρξνλνινγείηαη 

ζηνπο πξψηκνπο απηνθξαηνξηθνχο ρξφλνπο (1
νο

 αη. π.Υ.), ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ 

ηδηφηππν ζπγθεξαζκφ ζηνηρείσλ ειιεληθήο θαη ξσκατθήο αξρηηεθηνληθήο: ην θνίιν 

αλαπηχζζεηαη ηφζν ζην θπζηθφ πξαλέο φζν θαη ζε θηηζηέο θαηαζθεπέο, ελψ 

δηαρσξίδεηαη απφ ην ζθεληθφ νηθνδφκεκα θαη δελ απνηειεί εληαίν αξρηηεθηνληθφ 

ζχλνιν κε απηφ, ε νξρήζηξα είλαη πιαθνζηξσκέλε θ.ά.  

ην ζέαηξν ηεο Αδξηαλνχπνιεο, παξά ην γεγνλφο φηη ρξνλνινγείηαη ζην α΄ κηζφ ηνπ 

2
νπ

 αη. κ.Υ. θαη ζα πεξίκελε θαλείο λα απνηειεί πεδίν εθαξκνγήο ησλ, επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή ζε αληίζηνηρα νηθνδνκήκαηα ηεο 

απηνθξαηνξίαο, εμειηγκέλσλ πιηθψλ θαη ηξφπσλ δφκεζεο, ε επέλδπζε ηεο ρπηήο 

ηνηρνπνηίαο κε ζεηξέο πιαθνεηδψλ ιίζσλ δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε
309

 φηη 

πξνζνκνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ 

ηεο πεξηνρήο πνπ εμεηάζακε. Σελ εηθφλα απηή εληζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ε 

επηινγή ηνπ αζβεζηφιηζνπ σο πξψηεο χιεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νηθνδνκήκαηνο 

θαζψο θαη ε παληειήο απνπζία πιηθψλ, φπσο ι.ρ. νη νπηφπιηλζνη, αιιά θαη ηξφπσλ 

δφκεζεο θαηά ηα ζπλήζε ξσκατθά πξφηππα, ζχκθσλα κε ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθε -

θαηά ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ- ην θαηά δχν ζρεδφλ αηψλεο αξραηφηεξν ζέαηξν ηεο 

Νηθφπνιεο.  

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ δχν απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα ελ ιφγσ 

νηθνδνκήκαηα θαηαζθεπάζηεθαλ ζε πφιεηο ηεο αξραίαο Ζπείξνπ, νη νπνίεο 

δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαηά ηε ξσκατθή πεξίνδν, φληαο ζε θνκβηθά 

ζεκεία ζεκαληηθψλ ρεξζαίσλ νδψλ. Γελ ζα πξέπεη επίζεο λα παξαβιέπνπκε ην 
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  Ό.π. ζει. 83-90. 
309

  Ζ εληχπσζε απηή επηηείλεηαη κε ηελ εθαξκνγή αξκψλ ηδηαίηεξα κεγάινπ βάζνπο θαηά ηηο εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ, πνπ θάλνπλ ηελ φςε ησλ ηνίρσλ λα νκνηάδεη κε δφκεζε ἐλ μεξώ.  
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γεγνλφο φηη ηα ζέαηξα απηά δηαδξακάηηζαλ, κεηαμχ άιισλ, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ 

ζηαδηαθφ εθξσκατζκφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ επξχηεξσλ πεξηνρψλ.  
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πληνκνγξαθίεο 

 

Πεξηνδηθά – εηξέο  

ΑΓ: Αξραηνινγηθφ Γειηίν. 

ΠΑΔ: Πξαθηηθά ηεο ελ Αζήλαηο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο. 

ASAtene: Annuario della Scuola Archeologica di Atene  

                e delle Missioni Italiane in Oriente. 

BJb: Bonner Jahrbücher. 

JRA: Journal of Roman Archaeology. 

MoDIA: Monographs of the Danish Institute at Athens. 

RM: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts,  

        Römische Abteilung. 

SYLL
3
: Sylloge Inscriptionum Graecum (3

ε
 έθδ.).  
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Πίλαθαο όξσλ  

ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ησλ ζεάηξσλ* 

ΟΡΟΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

ΟΡΟΗ ΑΠΟ ΣΖ 

ΛΑΣΗΝΗΚΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

ΤΓΥΡΟΝΖ 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ζέαηξνλ ηφπνο ἐπηθιηλῆο ἤ θαὶ 

ὁξηδφληηνο ἔλζα ἐθάζελην 

ἢ ἵζηαλην ζεαηαὶ 

παξαθνινπζνῦληεο ρνξὸλ 

ἢ παξάζηαζηλ ἔξγνπ ηηλφο 

cavea 

ima cavea 

Κνίιν 
θνῖινλ media cavea 

ἑδψιηνλ summa cavea 

 

ἐπηζέαηξνλ 

ηὸ ὑπὲξ ηὸ ζέαηξνλ κέξνο, 

δει. ηὸ ἄλσ ηνῦ 

ρσξίδνληνο ηὸ θνῖινλ εἰο 

δχν δηαδξφκνπο ἢ 

δηαδψκαηνο 

summa cavea  

άλσ θνίιν 

επηζέαηξν 

 

θεξθίο 
δηαίξεζηο ηνῦ θνίινπ ηνῦ 

ζεάηξνπ 
cunes θεξθίδα 

 

θιῖκαμ 

ηερληθφλ, θηλεηὸλ ἢ 

κφληκνλ (ἐθ μχινπ, ιίζνπ, 

καξκάξνπ ἢ ἄιιεο ὕιεο) 

θαηαζθεχαζκα 

ἀπνηεινχκελνλ ἐθ ζεηξο 

ἐπαιιήισλ ὁξηδνληίσλ ἢ 

θαὶ θαζέησλ ζηεξηγκάησλ 

θαὶ ρξεζηκεῦνλ ὅπσο 

ἀλέξρεηαη ἢ θαηέξρεηαί ηηο 

δη’ αὐηνῦ 

scalaria 

 
θιίκαθα 

 

δηάδσκα 

ὁ ηνῦ ζεάηξνπ 

πιαθφζηξσηνο ζπλήζσο 

δξφκνο ἀλαθεξφκελνο θαὶ 

ὡο δίνδνο, ὁ ἡκηθπθιηθῶο 

ἀπὸ ηνῦ ἑλὸο ἄθξνπ κέρξη 

ηνῦ ἑηέξνπ δηαρσξίδσλ ηὸ 

θνῖινλ αὐηνῦ εἰο δχν 

κέξε, ηὸ ἄλσ θαὶ ηὸ θάησ 

praecinctio δηάδσκα 
δίνδνο (ζε 

επηγξαθή ηεο 

Γήινπ-IG XI 

2, 203A82.85) 

 

ἑδψιηνλ θπξίσο θάζηζκα ηνῦ 

ζεάηξνπ ἢ ηὸ ζχλνινλ ηῶλ 

εἰο ζρῆκα ἡκηθπθιίνπ 

θαζηζκάησλ αὐηνῦ 
gradus Δδψιην 

ἕδξαζκα 

θάζηζκα 

 

 

 

πξνέδξα 
ηὸ πξῶηνλ θάζηζκα ἐλ ηῷ 

ζεάηξῳ 
proedria πξνεδξία 
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πάξνδνο 

θάζε κία ηῶλ πιαγίσλ 

εἰζφδσλ αἵηηλεο ὁδεγνῦζηλ 

εἰο ηὴλ ὀξρήζηξαλ ηνῦ 

ζεάηξνπ 

aditus maximus πάξνδνο 

 

ὀξρήζηξα 

ηὸ κέξνο ηνῦ ἑιιεληθνῦ 

ζεάηξνπ κεηαμὺ ηῆο 

ζθελῆο θαὶ ηῶλ 

θαζηζκάησλ ηῶλ ζεαηῶλ. 

Δἰο αὐηὴλ εἰιίζζεην ὁ 

ρνξὸο 

orchestra 
 

νξρήζηξα 

 

πξνζθήληνλ  ηὸ ἔκπξνζζελ κέξνο ηῆο 

ζθελῆο ηνῦ ζεάηξνπ 

ἔλζα ἕδξσλ νἱ ἠζνπνηνί 

 παξαπέηαζκα πξὸ ηῆο 

ζθελῆο ηνῦ ζεάηξνπ 

proscaenium 

πξνζθήλην 

ινγεῖνλ Λνγείν 

 

παξαζθήληνλ 

 νἱ ἑθαηέξσζελ ηνῦ 

θπξίνπ ζψκαηνο ηῆο 

ζθελῆο ηνῦ ζεάηξνπ 

πξνέρνληεο ὀξζνγψληνη 

ρῶξνη 

 πιάγηαη ζθελαί, ἤηνη 

εἴζνδνη ἐθ πιαγίνπ 

ὁδεγνῦζαη εἰο ηὴλ 

ζθελήλ 

versura παξαζθήλην 

 

ζθελὴ 

ἐθαιεῖην νὕησ ὁ ηνῖρνο, ὁ 

ἔρσλ θίνλαο θαὶ ζχξαο 

πξὸο εἴζνδνλ θαὶ ἔμνδνλ, 

ὄπηζζελ ηῆο ζεκεξηλῆο 

ζθελῆο, ἡ ὁπνία θαηέρεη 

ηὴλ ζέζηλ ηνῦ ἀξραίνπ 

πξνζθελίνπ 

scaena θελή 

 

ὑπνζθήληνλ 

ηὸ ἐμψηαηνλ, πξὸο ηὰ 

ἔκπξνζζελ, κέξνο ηῆο 

ζθελῆο ηνῦ ζεάηξνπ, ηὸ 

κεηαμὺ ηνῦ πξνζθελίνπ 

θαὶ ηῆο ὀξρήζηξαο 

ἐθηεηλφκελνλ πξὸο 

ἀκθνηέξαο ηὰο πιεπξὰο ἢ 

ὁ ὑπὸ ηὸ πξφζζηνλ κέξνο 

ηῆο ζθελῆο ηνῖρνο 

pulpitum/frons pulpiti ππνζθήλην 

 

 

*εκείσζε: Γηα ηνπο φξνπο απφ ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία θαζψο θαη γηα ηε ζεκαζία – 

εξκελεία ηνπο, βι. Α. Οξιάλδνο – Η. Σξαπιφο, Λεμηθφλ αξραίσλ αξρηηεθηνληθψλ φξσλ, Αζήλα 1986. 

Γηα ηνπο φξνπο απφ ηελ αξραία ιαηηληθή γξακκαηεία σο βάζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην έβδνκν θεθάιαην 

ηνπ V βηβιίνπ ηνπ ζπγγξάκκαηνο Πεξί Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Βηηξνπβίνπ, Π. Λέθαο (κεηαθξ.), 

Βηηξνπβίνπ Πεξί Αξρηηεθηνληθήο, Βηβιία I-V, Αζήλα 2000. 
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Παξάξηεκα ραξηψλ θαη ζρεδίσλ 
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Πίλαθαο 1 

Υάξηεο κε ζεκεησκέλε ηε ζέζε ησλ ρψξσλ ζέαζεο ηεο αξραίαο Ζπείξνπ.  

πκπεξηιακβάλεηαη θαη ην Γπξξάρην πνπ δηαζέηεη ακθηζέαηξν. 
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Θέαηξα Εεχγε πληεηαγκέλσλ* 

1. Γσδψλε 

Γεσγξαθηθφ 

κήθνο 

Γεσγξαθηθφ 

πιάηνο 

Τςφκεηξν 

(απφιπην) 

20
ν
47'16.27"Α 39

ν
32'47.40"Β 633κ. 

2. Καζζψπε 

α. κεγάιν ζέαηξν 20
ν
40'18.51"Α 39

ν
08'47.64"Β 609κ.  

β. «κηθξφ» 

ζέαηξν ή 

βνπιεπηήξην 

20
ν
40'34.58"Α 39

ν
08'42.12"Β 545κ.  

3. Ακβξαθία 
α. κεγάιν ζέαηξν 20

ν
58'58.55"Α 39

ν
09'40.49"Β 36κ. 

β. κηθξφ ζέαηξν 20
ν
59'01.48"Α 39

ν
09'39.15"Β 36κ.  

4. Γίηαλα 20
ν
15'35.01"Α 39

ν
34'16.47"Β 27κ. 

5. Φνηλίθε 20
ν
03'23.34"Α 39

ν
54'48.72"Β 237κ. 

6. Βνπζξσηφο 20
ν
01'13.47"Α 39

ν
44'44.12"Β 15κ. 

7. Βχιιηδα 19
ν
44'17.76"Α 40

ν
32'23.25"Β 498κ.  

8. Νίθαηα 19
ν
45'23.10"Α 40

ν
31'40.09"Β 330κ. 

9. Απνιισλία 19
ν
28'13.71"Α 40

ν
43'24.51"Β 52κ.  

10.    Νηθφπνιε 20
ν
44'14.04"Α 39

ν
01'24.40"Β 25κ. 

11. Αδξηαλνχπνιε 20
ν
13'28.87"Α 39

ν
59'46.88"Β 210κ. 

* Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ νξρήζηξα ησλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ 

 

 

Πίλαθαο 2 

Γεσθπζηθφο ράξηεο κε ζεκεησκέλε ηε ζέζε  

ησλ ζεαηξηθψλ νηθνδνκεκάησλ ηεο αξραίαο Ζπείξνπ (ππφβαζξν Google Earth).  
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Υάξηεο ηεο αξραίαο Ζπείξνπ θαηά ηελ ειιεληζηηθή επνρή. 

 

 

Πίλαθαο 3 
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Υάξηεο ηεο αξραίαο Ζπείξνπ θαηά ηε ξσκατθή επνρή. 

 

Πίλαθαο 4 
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Υάξηεο ηεο αξραίαο Ζπείξνπ κε ηε ζέζε  

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πφιεσλ αλά επηθξάηεηα θχινπ. 

Πίλαθαο 5 
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Υάξηεο ηεο αξραίαο Ζπείξνπ κε ζεκεησκέλε ηελ έθηαζε  

ηνπ θξάηνπο ηνπ Πχξξνπ πξηλ ηελ ηηαιηθή εθζηξαηεία (281 π.Υ.). 

 

 

Πίλαθαο 6 
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(α). Κάηνςε ηνπ Ηεξνχ ηεο Γσδψλεο. 

 

 

 

(β). Φσηνξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Ηεξνχ ηεο Γσδψλεο (ηέιε ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ.). 

 

Πίλαθαο 7 
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Θέαηξν Γσδψλεο. Κάηνςε (α) κε ρξσκαηηθή απφδνζε ησλ δηαθφξσλ νηθνδνκηθψλ 

θάζεσλ, (β) ησλ αξρψλ ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ. θαη (γ) ηνπ ηέινπο 3
νπ

-2
νο

 αη. π.Υ. 

Πίλαθαο 8 

(β) (γ) 

(α) 
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Ακβξαθία. Σν πνιενδνκηθφ ζρέδην ηεο αξραίαο πφιεο  

ζε ζρέζε κε ην ζρέδην ηεο ζχγρξνλεο πφιεο ηεο Άξηαο.  

 

Πίλαθαο 9 
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Ακβξαθία. Σν ζέαηξν. (α) Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε,  

 (β) ε ζρεδηαζηηθή απνηχπσζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ θαηαινίπσλ.  

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 10 

(α) 

(β) 

(β) 
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Ακβξαθία. ρεδηαζηηθή απνηχπσζε ηνπ ιεγφκελνπ κηθξνχ ζεάηξνπ. 

 

Πίλαθαο 11 
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Καζζψπε. (α) Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο αξραίαο πφιεο,  

 (β) ζρεδηαζηηθή απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ ηεο Αγνξάο. 

 

Πίλαθαο 12 

(α) 

(β) 

(α) 

(β) 
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Καζζψπε. (α) ρεδηαζηηθή απνηχπσζε ηνπ ζεάηξνπ (3
νο

 αη. π.Υ.),  

 (β) ππνζεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 13 

(α) 

(β) 
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Καζζψπε. ρεδηαζηηθή απνηχπσζε  

ηνπ ιεγφκελνπ κηθξνχ ζεάηξνπ ή βνπιεπηεξίνπ.  

 

 

Πίλαθαο 14 
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Γίηαλα. (α) Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο αξραίαο πφιεο, 

 (β) ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ ζεάηξνπ. 

 

 

Πίλαθαο 15 

(α) 

(β) 
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Φνηλίθε. (α) Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο πφιεο, 

 (β) δηάγξακκα ηνπ ρψξνπ ηεο Αγνξάο. 

 

 

Πίλαθαο 16 

(α) 

(β) 
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Φνηλίθε. ρεδηαζηηθή απνηχπσζε ηεο  

πθηζηάκελεο (2008) θαηάζηαζεο ηνπ ζεάηξνπ. 

 

 

Πίλαθαο 17 
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Βνπζξσηφο. (α) Φσηνξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πφιεο θαηά ηελ ειιεληζηηθή  

θαη (β) ξσκατθή επνρή, (γ) ζρεδηαζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ρψξνπ ηεο Αγνξάο. 

Πίλαθαο 18 

(α) 

(γ) 

(β) 
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Βνπζξσηφο. ρεδηαζηηθή απνηχπσζε  

ηνπ ζεάηξνπ ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο. 

Πίλαθαο 19 
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Βνπζξσηφο. ρεδηαζηηθή απνηχπσζε ηκεκάησλ ηνπ θνίινπ (αλαιεκκαηηθφο ηνίρνο, 

δηάδσκα) ηνπ ζεάηξνπ κε αξηζκεκέλεο ηηο ζέζεηο κε ηηο απειεπζεξσηηθέο επηγξαθέο. 

Πίλαθαο 20 
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Βνπζξσηφο. ρεδηαζηηθή απνηχπσζε  

ηνπ ζεάηξνπ ηεο ξσκατθήο επνρήο. 

 

Πίλαθαο 21 
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Βνπζξσηφο. (α) ρεδηαζηηθή απνηχπσζε θαη (β) ππνζεηηθή αλαπαξάζηαζε  

ηεο φςεο ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ.  

Πίλαθαο 22 

(α) 

(β) 
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Βχιιηδα. (α) Γεληθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο πφιεο, 

 (β) ζρεδηαζηηθή απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ ηεο Αγνξάο. 

Πίλαθαο 23 

(α) 

(β) (β) 
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Βχιιηδα. ρεδηαζηηθή απνηχπσζε ηνπ ζεάηξνπ. 

 

Πίλαθαο 24 
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Νίθαηα. Γεληθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο πφιεο  

κε ζεκεησκέλε ηε ζέζε ηεο Αγνξάο θαη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ νηθνδνκεκάησλ. 

Πίλαθαο 25 
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Νίθαηα. ρεδηαζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζεάηξνπ.  

 

Πίλαθαο 26 

(α) 

(β) 
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Απνιισλία. Γεληθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο πφιεο. 

 

Πίλαθαο 27 
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Απνιισλία. Γεληθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ρψξνπ ηεο Αγνξάο. 

Πίλαθαο 28 
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Απνιισλία. ρεδηαζηηθή απνηχπσζε ηνπ ζεάηξνπ. 

 

 

Πίλαθαο 29 
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Απνιισλία. Τπνζεηηθή αλαπαξάζηαζε (α) ηεο παξφδνπ  

θαη (β) ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο ηνπ ζεάηξνπ ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ. 

Πίλαθαο 30 

(α) 

(β) 
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Υάξηεο ηεο ζεκεξηλήο πεξηνρήο ηεο βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο  

κε ζεκεησκέλε κεηαμχ άιισλ ηε ζέζε ηεο Νηθφπνιεο. 

 

 

Πίλαθαο 31 
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Νηθφπνιε. Γεληθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ Πξναζηείνπ κε ζεκεησκέλε 

 ηε ζέζε ησλ δεκφζησλ νηθνδνκεκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην ζέαηξν. 

Πίλαθαο 32 
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Νηθφπνιε. (α)  Κάηνςε απφ ηνλ T.L. Donaldson θαη ζρεδηαζηηθέο  

απνηππψζεηο ηεο πξψηεο (β) θαη δεχηεξεο (γ-δ) νηθνδνκηθήο θάζεο ηνπ ζεάηξνπ. 

Πίλαθαο 33 

(α) 

(γ) (δ) 

(β) 
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Αδξηαλνχπνιε. (α) Γεληθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα  

ηεο πφιεο, (β) θάηνςε ηνπ ζεάηξνπ ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ. 

Πίλαθαο 34 

(α) 

(β) 
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