
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ»1 

Μ  Α Ρ  Ι  Α   Μ Α Γ  Ν Η  Σ  Α Λ Η                                                   
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Ε.Μ.Π.  MSc Ε.Μ.Π. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ»1 

 

Το αρχαίο θέατρο, το επωνοµαζόµενο χάριν συντοµίας «θέατρο της 

Πλατιάνας», βρίσκεται εντός των τειχών της αρχαίας Ακρόπολης στην 

κορυφή του όρους Λαπίθα. Η αρχαία ονοµασία της πόλης στην οποία 

ανήκε θεωρείται το Αίπυ ή οι Τυπανέαι. Η αµεσότητα όµως της γειτνίασης µε 

τον σύγχρονο οικισµό της Πλατιάνας αποτέλεσε τον λόγο για τον οποίο το 

θέατρο σήµερα αποκαλείται «αρχαίο θέατρο της Πλατιάνας». 

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

νότια της οµώνυµης κοινότητας, του ∆ήµου Κρεστένων - Ανδρίτσαινας, της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Η δραµατική µορφή της γεωµορφολογίας 

του όρους µε τις έντονότατες κλίσεις του εδάφους οδήγησε στον σχηµατισµό 

µιας Ακρόπολης ιδιαίτερα επιµήκους µορφής.  Το θέατρο καταλαµβάνει σε 

µεγάλη έκταση ένα από τα άνδηρα της Ακρόπολης.  
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Το θέατρο  χρονολογείται σε δύο φάσεις: το κοίλο  χρονολογείται στον 4ο αι. 

π.Χ., ενώ το σκηνικό οικοδόµηµα χρονολογείται στα µέσα του 3ου αι. π.Χ. Η 

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

Στο θέατρο διακρίνεται η χαρακτηριστική διάρθρωση των ελληνιστικών 

θεάτρων: το κοίλο,  η ορχήστρα και το σκηνικό οικοδόµηµα. Παρατηρούµε 

επίσης κάποιες µεταγενέστερες επεµβάσεις, τροποποιήσεις στο αρχικό του 

σχέδιο. Οι επεµβάσεις αυτές δεν περιορίζονται µόνο στην οργάνωση του 

σκηνικού οικοδοµήµατος αλλά και στον σχηµατισµό του αναληµµατικού 

τοίχου που περικλείει το κοίλο.  

Η αρχιτεκτονική του θεάτρου προσαρµόστηκε στις δυνατότητες που 

προσέφερε ο χώρος της Ακρόπολης. Το επίµηκες άνδηρο στο οποίο 

χωροθετείται δεν επέτρεπε µεγαλύτερη ανάπτυξη του σχεδίου. Η µορφολογία 

τόσο των λίθων όσο και του συνόλου του αρχιτεκτονήµατος είναι 

στοιχειώδης. ∆εν συναντούµε καθόλου διακοσµητικά στοιχεία. Ακόµη και ο 

θρόνος είναι αδρά δουλεµένος και δεν είναι αποτέλεσµα της φθοράς του 

χρόνου. 

Τα σηµάδια της διάβρωσης του εδάφους είναι ορατά σε όλη την περιφέρεια 

του θεάτρου αλλά ακόµη εντονότερα στις άκρες του κοίλου προς τις 

παρόδους και στον πύργο του τείχους που βρίσκεται στο κέντρο της σκηνής.  

Σε µικρή σχετικά έκταση η ορχήστρα αποτελείται από τον διαµορφωµένο 

βράχο ενώ η υπόλοιπη συµπληρώνεται από χώµα και λατύπη.  

Σήµερα αποκαλύπτεται µε σαφήνεια όλη η έκταση του κοίλου και η σκηνή. 

Όµως το σύνολο διατηρείται σε εντυπωσιακά κακή κατάσταση από άποψη 

σωζόµενου υλικού. Το θέατρο πρέπει να αποτέλεσε πηγή προσπορισµού 

λίθινου υλικού για πολύ καιρό. Σε όλη του την έκταση καλύπτεται από λατύπη 

και θραύσµατα λίθων. Βέβαια η παρουσία του πλήθους της λατύπης 

οφείλεται τόσο στην τελική κατεργασία των λίθων του  θεάτρου, η οποία 

γινόταν επιτόπου στον χώρο της τοποθέτησης των λίθων κατά την 

κατασκευή του θεάτρου, όσο και στον κατακερµατισµό των λίθων και την 

ευκολότερη αποµάκρυνση του υλικού κατά την διάλυση του θεάτρου.   
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Το σωζόµενο υλικό παρουσιάζει έντονα τα σηµάδια της φθοράς του χρόνου. 

Η κατασταση διατήρησης του υλικού είναι κακή και ως προς την κρυσταλλική 

του δοµή. Η χαµηλή συνοχή της δοµής του σε συνδυασµό µε το χαµηλό 

επίπεδο ποιότητας κατεργασίας των επιφανειών έχει επιτρέψει στις καιρικές 

συνθήκες την έντονη διάβρωση του. Έτσι σε όλη την έκταση του µνηµείου 

παρατηρείται αποσάθρωση των επιφανειών των λίθων. Σε κάποια 

περίπτωση βέβαια στο εσωτερικό του σκηνικού οικοδοµήµατος υπάρχουν 

και έντονα ίχνη που υποδεικνύουν πυρκαγιά πιθανώς την καύση της ξύλινης 

κατασκευής του λογίου.  

Η παρούσα µελέτη καταγράφει την σηµερινή µορφή του µνηµείου µε 

βαθύτερο σκοπό την ερµηνεία του και στη συνέχεια την ανάσυρση του 

µνηµείου από την λήθη.  

 

Μαρία Μαγνήσαλη 
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Ευχαριστίες οφείλω στη Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την 
προϊσταµένη της, κα Γεωργία Χατζή, καθώς και ιδιαιτέρως την αρχαιολόγο κα Ζαχαρούλα 
Λεβεντούρη, για την γόνιµη συνεργασία µας. Ευχαριστίες επίσης οφείλω στον τοπογράφο 
µηχανικό Γ. Μασούρα. 

Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στους κ.κ. Φώτη Βλάχο και Παναγιώτα Κυριακοπούλου, 
εκπροσώπους δύο τοπικών συλλόγων, του συλλόγου Μακισταίων Ολυµπίας «Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ» 
και του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσοχωριτών Ολυµπίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» αντίστοιχα, χάρη 
στην πρωτοβουλία των οποίων δόθηκε µεγάλη ώθηση στην κινητοποίηση των τοπικών 
δυνάµεων και φορέων για την ανάδειξη του σπουδαίου, αλλά ξεχασµένου µέχρι πριν λίγο 
καιρό, µνηµείου. 
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Το αρχαίο θέατρο, άποψη απο την ευρύτερη περιοχή του θεάτρου. Άνοιξη 2014 
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Το αρχαίο θέατρο, άποψη απο τη δυτική πάροδο. Άνοιξη 2014 

 

 

Το αρχαίο θέατρο, Η δυτική πάροδος. Άνοιξη 2014 

 

Το αρχαίο θέατρο, άποψη απο νότια. Άνοιξη 2014 
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Το αρχαίο θέατρο, άποψη της δυτικής παρόδου. Άνοιξη 2014 

 

Το αρχαίο θέατρο, άποψη της δυτικής παρόδου. Άνοιξη 2014 
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Η ακρόπολη. ∆ιακρίνεται ο πύργος που σχετίζεται µε το θέατρο. 
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Το αρχαίο θέατρο, λεπτοµέρεια του περιµετρικου αναλήµµατικού τοίχου. Άνοιξη 2014 

 

 

 

 

 

Το αρχαίο θέατρο, άποψη απο την ανατολική πάροδο. Άνοιξη 2014 
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Το αρχαίο θέατρο, άποψη απο την ανατολικη περιοχή του κοίλου. Άνοιξη 2014 

Το αρχαίο θέατρο, λεπτοµέρεια από την διάλυση του θεάτρου. Άνοιξη 2014 
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Το αρχαίο θέατρο, άποψη απο την ανατολικη περιοχή του κοίλου. Άνοιξη 2014 

 

Το αρχαίο θέατρο, λεπτοµέρεια λίθου από το σκηνικό οικοδόµηµα. Άνοιξη 2014 


