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Βουλή των Ελλήνων
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Τμήμα Ερωτήσεων
1. Βουλευτή κα Διονυσία – Θεοδώρα
Αυγερινοπούλου

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 587/10.9.2019 Ερώτηση με θέμα:
«Ανάδειξη της ακρόπολης στο Αίπυ»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 587/10.9.2019 Ερώτησης της Βουλευτού,
κας Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν
υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Τον Αύγουστο του 2019 εντάχθηκε, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ολυμπίας, το
έργο με τίτλο «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Πλατιάνας» στην Πρόσκληση της ΟΤΔ
Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της Υποδράσης 19.2.4.5 του Μέτρου 19
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με αρχικό προϋπολογισμό 300.000 €
και φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου
περιλαμβάνει την αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος και του κοίλου του θεάτρου,
μέσω ήπιων αναστηλωτικών επεμβάσεων, που σκοπό έχουν την ανάσχεση της υλικής
υποβάθμισής του. Το έργο θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας και θα διαρκέσει 2,5 έτη.
Είχαν προηγηθεί μια σειρά από αρχαιολογικές έρευνες και η σύνταξη των
απαραίτητων μελετών, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με τίτλο
«Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου της
Πλατιάνας». Οι υλοποιηθείσες εργασίες του ανωτέρω έργου, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν
από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, περιελάμβαναν την αποκάλυψη της κρηπίδας,
τμήματος του αρχαίου σκηνικού οικοδομήματος και του κλιμακοστασίου του θεάτρου, ενώ
αποσαφηνίστηκαν τα περιγράμματα των αναλημματικών τοίχων των παρόδων. Οι εν λόγω
εργασίες πραγματοποιήθηκαν το 2014, και η μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου
Πλατιάνας ολοκληρώθηκε το 2016 και εγκρίθηκε το 2017.
Όσον αφορά σε επόμενες ενέργειες για την ανάδειξη του Αιπίου και της Ακρόπολης,
καθώς και την ολοκλήρωση της ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του
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Υπουργείου θα μεριμνήσουν για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών ανάδειξης των έως
τώρα ανεσκαμμένων μνημείων και την εφαρμογή τους, καθώς και την συνέχιση των
ανασκαφών, εξετάζοντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης, είτε από εθνικά, είτε από
ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:
1. ΔΙΠΚΑ
2. ΔΑΑΜ
3. ΕΦΑ Ηλείας
4. ΕΔΕΠΟΛ
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Ακριβές Αντίγραφο
Αυτοτελές Τµήµα Νοµοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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