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Άβδηρα
Τα Άβδηρα είναι πόλη της Θράκης.
Απέχουν 17χλμ. ΒΑ από τις εκβολές του Νέστου.
Κατά τη μυθολογία, ο Ηρακλής ίδρυσε την πόλη.
Υπήρξαν η πατρίδα του σοφιστή Πρωταγόρα και
του φυσικού φιλοσόφου Δημόκριτου.



Αεροφωτογραφία του
αρχαιολογικού χώρου



Η ανασκαφική έρευνα

Η πρώτη ανασκαφή έγινε το 1965 από τους
αρχαιολόγους Δ. Λαζαρίδη και Χ. Κουκούλη. 
Τα τελευταία χρόνια η ανασκαφή διενεργείται με
την υποστήριξη του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Την
ευθύνη των ανασκαφών έχουν οι αρχαιολόγοι Μ. 
Χρυσάφη και Κ. Χατζηπροκοπίου καθώς και ο
προϊστάμενος της ΙΗ’ Ε.Π.Κ.Α. Ζ. Μπόνιας.



Συγκεκριμένα …
Η ύπαρξη του αρχαίου θεάτρου έγινε γνωστή από μια
επιγραφή του 2ου π.Χ., η οποία εντοπίστηκε σε ανασκαφές
του αρχαιολόγου Δημήτρη Λαζαρίδη στη βόρεια πλευρά της
πόλης το 1965. Το μνημείο, με εμφανή σημάδια της
εγκατάλειψής του, τα διάσπαρτα εδώλια, βρίσκεται σε ένα
λόφο και ακόμα και σήμερα διαγράφεται το κοίλον του στην
όμορφη πλαγιά.



Η ανασκαφική έρευνα του 2012
Σε συνέχεια των τοπογραφικών εργασιών και της γεωφυσικής έρευνας
που πραγματοποιήθηκε με χορηγία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ξεκίνησε ανασκαφική έρευνα τον Οκτώβριο του 2012 και ολοκληρώθηκε
τον Δεκέμβριο του 2012.
Λόγω του αποκλεισμού μιας μεγάλης έκτασης του θεάτρου από τον
Στρατό, η ανασκαφή περιορίστηκε στο βόρειο τμήμα του κοίλου και τα
αποτελέσματά της ήταν πιο ενθαρρυντικά από ό, τι αυτά που είχε δώσει η
ανασκαφή του 2010. Σε κάποιες από τις τομές αποκαλύφθηκαν στη σειρά
και σε ακτινωτή διάταξη, κυκλικές κατασκευές από μικρές λίθινες πλάκες, 
οι οποίες πιθανόν να στήριζαν κάποια ελαφριά ξύλινη κατασκευή, ενώ
στο ανώτερο τμήμα του κοίλου αποκαλύφθηκαν πέντε κιβωτιόσχημοι
τάφοι, γεγονός που μαρτυρεί ότι ένα τμήμα του θεάτρου, μετά την
οριστική του εγκατάλειψη, καταλείφθηκε από παλαιοχριστιανικό
νεκροταφείο. 



Είπαν …
για το αρχαίο θέατρο των Αβδήρων ότι είναι πολύ πιθανό το
αποτέλεσμα των ερευνών να μην οδηγήσει στη χαρά της
αναστήλωσης του μνημείου, μπορεί όμως τα στοιχεία που θα
προκύψουν να είναι επαρκή για την υποκατάσταση της
γεωμετρίας του. Τότε το μνημείο θα μπορεί να είναι
επισκέψιμο, αναγνωρίσιμο και θα μπορεί να υποδεχτεί με
εναλλακτικό τρόπο (ξύλινες κερκίδες) παραστάσεις.



Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις ανασκαφές
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