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ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ 
 
 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω ΣΙ Κ Ο   Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  
 

ΕΡΓΟ: Α’ ΦΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΘΕΑΣΡΟΤ ΠΑΡΣΗ 

 

Σν ζέαηξν ηεο αξραίαο πάξηεο είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα αξραία ζέαηξα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ θαη 

έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη πην ραξαθηεξηζηηθά κλεκεία ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο 

Αθξφπνιεο ηεο αξραίαο πάξηεο. Η αλάδεημή ηνπ απνηειεί δηαρξνληθφ θαη επηηαθηηθφ αίηεκα ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο εδψ θαη δεθαεηίεο. Η κειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ πάξηεο, ε 

νπνία αθνξά ζηελ αξρηηεθηνληθή απνηχπσζε, ηε ινηπή ηεθκεξίσζε θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ κλεκείνπ, ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο θαη, κε 

πξσηνβνπιία ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ σκαηείνπ «Γηάδσκα», εθπνλήζεθε απφ εμεηδηθεπκέλν 

αλαζηεισηή-αξρηηέθηνλα θαηά ηα έηε 2012 θαη 2013, ππφ ηελ επνπηεία θαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο 

(ηέσο) Δ’ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ. Δγθξίζεθε απφ ην Κεληξηθφ 

Αξραηνινγηθφ πκβνχιην θαη αθνινχζσο εθδφζεθε ε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξ. 

ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΜΣΔ/ ΓΑΑΜ/ΣΜΚΔΜ/203214/28286/1593/410/11.11.2013.   

Με ηελ ππ’ αξ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΤ/675683/44874/28.12.2018 (ΦΔΚ 99/Β'/24.01.2019) Τ.Α. ην ΤΠΠΟΑ 

έθαλε απνδεθηή ηε δσξεά ηνπ Ιδξχκαηνο J.M. Kaplan, κέζσ ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ 

«Γηάδσκα». Αληηθείκελν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δσξεάο, χςνπο 100.000 Γνιαξίσλ (81.070,13 Δπξψ), 

είλαη ε «Α΄ θάζε απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ πάξηεο», ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο 

αλσηέξσ εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Σν έξγν αθνξά ζε εξγαζίεο απνζηξάγγηζεο πδάησλ, ζε 

ζηεξεσηηθέο εξγαζίεο, αξραηνινγηθέο εξγαζίεο ηεθκεξίσζεο, ηαθηνπνίεζε αξρηηεθηνληθψλ κειψλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθή απνηχπσζε, ζην πιαίζην ηεο άκεζεο πξνζηαζίαο θαη κεξηθήο αλάδεημεο ηνπ 

κλεκείνπ. Με ηελ ππ’ αξ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΙΠΚΑ/ΣΠΚΑΥΜΑΔ/353701/252690/7447/2895/5.7.2019 

Τ.Α. εγθξίζεθε ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ηελ 

ΔΦ.Α.ΛΑΚ., κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 11ε-6-2019 θαη ιήμεο ηελ 31ε-12-2020. Σν έξγν 

ζπκπεξηιήθζεθε ζην εγθεθξηκέλν Πξφγξακκα Γξάζεο ηεο ΔΦΑΛΑΚ γηα ηα έηε 2019, 2020 θαη 2021.  

 ην πιαίζην ηνπ έξγνπ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο πξαγκαηνπνηεζεί ηα αθφινπζα: 

 

ΈΈττ οο ςς   22 00 11 99 __ __ __________________________________________________________________________              

ΔΔιιοοιικκηηηηιικκέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς::    

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πιεξέζηεξε ηεθκεξίσζε ησλ επεκβάζεσλ ε Δθνξεία πξνρψξεζε 

ζηελ αλάζεζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ εξγαζηψλ (απνηχπσζε, ηεθκεξίσζε, ζρεδίαζε) ζε αξρηηέθηνλα 

κεραληθφ.  

ΕΕρργγααζζίίεεςς  ππεεδδίίοοσσ::    

Μφληκν επηζηεκνληθφ θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πξνέβε ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ ζε 

δηάθνξα ηκήκαηα ηεο νξρήζηξαο, ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο θαη ηεο αλαηνιηθήο παξφδνπ ηνπ 

ζεάηξνπ. Οη ελ ιφγσ εξγαζίεο ζηφρεπαλ φρη κφλν ζηελ αξραηνινγηθή ηεθκεξίσζε ηνπ κλεκείνπ, αιιά 

θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ππνθείκελσλ αξραηνηήησλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπο ελφςεη ηεο 
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εγθαηάζηαζεο εξγνηαμηαθψλ ππνδνκψλ ζην ρψξν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ απνθαιχθζεθαλ 

θαη θαζαξίζηεθαλ ηκήκαηα ηνπ καξκάξηλνπ δαπέδνπ θαη ηνπ πεξηκεηξηθνχ αγσγνχ ηεο νξρήζηξαο 

(ηνπ επξίπνπ).  

ηα αλαηνιηθά ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο θαη λφηηα ηεο αλαηνιηθήο παξφδνπ, εληνπίζηεθε ε πξνο 

Ν. θαη ΝΑ. ζπλέρεηα ηνπ ελ ιφγσ αγσγνχ, ν νπνίνο ζε δηάθνξα ηκήκαηά ηνπ είρε θαιπθζεί γηα 

ιφγνπο πξνζηαζίαο ζην παξειζφλ (δεθαεηίεο ’70 θαη πηζαλφλ θαη ’90) κε μχιηλεο ζαλίδεο θαη 

θνκκάηηα λάηινλ. 

 Η Δθνξεία Αξραηνηήησλ Λαθσλίαο, αμηνινγψληαο ηελ πςειή αξραηνινγηθή, πνιηηηζκηθή θαη 

δηδαθηηθή αμία ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο πάξηεο δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

δξάζεηο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ κλεκείνπ κε ηνλ ηφπν, ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο επηζθέπηεο 

ηεο. Μεηαμχ άιισλ, ζην πιαίζην ηεο αλαθήξπμεο απφ ην ζσκαηείν «Γηάδσκα» ηνπ 2019 σο «Έηνπο 

αξραίνπ ζεάηξνπ πάξηεο», ζε ζπλεξγαζία κε ην Ννκηθφ Πξφζσπν Πνιηηηζκνχ & Πεξηβάιινληνο 

ηνπ Γήκνπ πάξηεο, ηελ Πλεπκαηηθή Δζηία πάξηεο θαη ηνλ πνιηηηζηηθφ χλδεζκν «Γηηηάδα», ε 

Δθνξεία ζπλδηνξγάλσζε έθζεζε ραξαθηηθψλ κε ζέκα ηηο απνηππψζεηο ηνπ ζεάηξνπ απφ μέλνπο 

πεξηεγεηέο θαη πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα καζεηηθφ θνηλφ ζην κλεκείν.  

 

ΈΈττ οο ςς   22 00 22 00 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __       

 
Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Α’ θάζε απνθαηάζηαζεο αξραίνπ ζεάηξνπ πάξηεο» ζπλερίζηεθε θαη θαηά 

ην έηνο 2020. Οη έθηαθηεο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ιφγσ ηεο 

παλδεκίαο ηνπ Covid-19, είραλ σο ζπλέπεηα θαζπζηεξήζεηο ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ.  

πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα:   

ΔΔιιοοιικκηηηηιικκέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς::    

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη αζθαιέζηεξε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θξίζεθε απαξαίηεηε ε αλάζεζε 

ηεο επίβιεςεο ησλ εξγαζηψλ ζε αξρηηέθηνλα - αλαζηεισηή κε εηδίθεπζε θαη εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο 

εξγαζίεο θαη ζε αληίζηνηρα κλεκεία [Απφθαζε ππ’ αξ. ΤΠΠΟΑ/ 

ΓΓΑΠΚ/ΔΦΑΛΑΚ/ΣΓΟΤ/308767/217687/3333/1568/22.06.2020(ΑΓΑ:ΦΔΟ14653Π4-ΘΧΞ)]. 

Η δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

έξγνπ νινθιεξψζεθε δπλάκεη ησλ  Απνθάζεσλ ππ’ αξ. 

ΤΠΠΟΑ/ΤΓ/ΓΓΓΤΗΓ/ΓΓΑΓ/ΣΓΠΔΙΓ/214529/9676/16772/16477/5253/13.5.2020 ΤΠΠΟΑ/ 

ΓΓΑΠΚ/ΓΙΠΚΑ/ΣΠΚΑΥΜΑΔ/241338/68660/4823/2729/22.6.2020 θαη ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ 

ΔΦΑΛΑΚ/ΣΓΟΤ/646272/458266/7721/391/18.11.2020. 

Οινθιεξψζεθε επίζεο ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ρσκαηνπξγηθψλ θαη αλπςσηηθψλ 

εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ (Απφθαζε ππ’ αξ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΔΦΑΛΑΚ/ΣΓΟΤ/ 

590571/418420/7020/3540/23.10.2020, ΑΓΑ: Χ954653Π4-ΧΝΔ).  

 

ΕΕρργγααζζίίεεςς  ππεεδδίίοοσσ::    

Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε αξρηηεθηνληθψλ κειψλ: απφ ηελ νξρήζηξα κεηαθέξζεθαλ ηα 

αξρηηεθηνληθά κέιε απφ ην καξκάξηλν ζξηγθφ ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο ηεο πεξηφδνπ ηνπ 
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απηνθξάηνξα Θενδνζίνπ. Οη εξγαζίεο αλχςσζεο θαη κεηαθνξάο ησλ κεγάινπ κεγέζνπο θαη βάξνπο 

καξκάξηλσλ κειψλ έγηλαλ κε κεραληθά κέζα  θαη απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο Δθνξείαο θαη 

ηνπ έξγνπ. Σα κέιε ηαθηνπνηήζεθαλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ζηα αλαηνιηθά ηνπ ζεάηξνπ. 

πλνιηθά κεηαθέξζεθαλ 28 καξκάξηλα κέιε ηνπ ζξηγθνχ θαη 47 αθφκα ιίζνη απφ άιια κέξε ηνπ 

ζεάηξνπ. 

Δξγαζίεο (εθηελείο απνρσκαηψζεηο θαη θαζαξηζκνί) γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ αγσγνχ ηνπ ζεάηξνπ 

(επξίπνπ) θαη, ζπλαθφινπζα, γηα ηελ απνζηξάγγηζε νκβξίσλ πδάησλ. Απνθάιπςε ηκήκαηνο ηνπ 

επξίπνπ πνπ έρεη ππνζηεί θαζίδεζε ζην ΝΑ ηκήκα ηεο νξρήζηξαο θαη δηεξεχλεζε θαη απνθάιπςε 

ηεο πξνο Ν. ζπλέρεηαο ηνπ επξίπνπ θαη δηθηχνπ αγσγψλ, εληφο νξζνγψληνπ ρψξνπ ζηα Α ηνπ 

ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο θαη Ν ηεο αλαηνιηθήο παξφδνπ. Πηζαλφλ, θάπνηνη απφ ηνπο αγσγνχο 

πξνέξρνληαλ απφ γεηηνληθά ηνπ ζεάηξνπ θηίζκαηα, θαη αλήθνληαο ζε έλα επξχηεξν απνρεηεπηηθφ 

δίθηπν απέξξηπηαλ ην πεξηερφκελφ ηνπο ζηνλ θεληξηθφ αγσγφ.   

Σεθκεξίσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ησλ ηερληθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ 

ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ.  

        

ΈΈττ οο ςς   22 00 22 11 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __       

ΔΔιιοοιικκηηηηιικκέέςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς::    

Σνλ Μάην ηνπ 2021 ε ΔΦΑΛΑΚ αηηήζεθε ηελ έθδνζε ΠΤ γηα ηελ επαλαπξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ ηνπ 

επί ζπκβάζεη πξνζσπηθνχ. Σν γεγνλφο φηη ελ ηέιεη δελ εθδφζεθε επεξέαζε ηε δηνηθεηηθή εμέιημε ηνπ 

έξγνπ θαη επέβαιε ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ. ηελ παξνχζα θάζε έρεη νινθιεξσζεί ε ζχληαμε ησλ 

ηερληθψλ εθζέζεσλ θαη βξίζθεηαη ζε ζηάδην νινθιήξσζεο ε έξεπλα αγνξάο γηα ηελ αλάζεζε ησλ 

ρσκαηνπξγηθψλ θαη αλπςσηηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ καξκαξνηερληθψλ 

εξγαζηψλ. 

Σνλ Οθηψβξην πξαγκαηνπνηήζεθε δεηγκαηνιεςία απφ ηα δνκηθά πιηθά ηνπ ζεάηξνπ, απφ ηνλ εχξηπν 

θαη ηνπο θηηζηνχο αγσγνχο πνπ απνθαιχθζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ αλαηνιηθά ηνπ ζθεληθνχ 

νηθνδνκήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ζηαινχλ γηα αλάιπζε ζηε Γηεχζπλζε Έξεπλαο θαη Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο Μειεηψλ θαη Έξγσλ Αλαζηήισζεο ηνπ ΤΠΠΟΑ (Απφθαζε ππ’ αξ. ΤΠΠΟΑ 

453339/11.10.2021, ΑΓΑ: ΦΡΞΜ4653Π4-Γ5Υ). 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2021 εθδφζεθε ε ππ’ αξ. ΤΠΠΟΑ 560729/25.11.2021 (ΑΓΑ: Χ4Φ4653Π4-14Α) 

Απφθαζε «Έγθξηζεο Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο», πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα πινπνηεζεί 

απξφζθνπηα θαη ζην ζχλνιφ ηνπ κέρξη ην 2023, ρσξίο λα απαηηεζνχλ άιιεο δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο.  

 

ΕΕρργγααζζίίεεςς  ππεεδδίίοοσσ::    

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ Ινπλίνπ-Οθησβξίνπ 2021 πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ εηδηθεπκέλν 

επηζηεκνληθφ θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο Δθνξείαο εξγαζίεο ζηνλ εχξηπν ηνπ ζεάηξνπ, ζε 

ζπλέρεηα απηψλ πνπ πινπνηήζεθαλ ην έηνο 2020 ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Α’ θάζε απνθαηάζηαζεο 

Αξραίνπ Θεάηξνπ πάξηεο». Απψηεξνο ζθνπφο ησλ εξγαζηψλ παξακέλεη ε επαλαιεηηνπξγία ηνπ 

αγσγνχ σο κία απφ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε δψλεο απνζηξάγγηζεο ησλ 

φκβξησλ πδάησλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ είλαη απαξαίηεηνο ν θαζαξηζκφο ηνπ αγσγνχ 

ζε φιε ηελ έθηαζή ηνπ,  ε απειεπζέξσζε ησλ θξαγκέλσλ εμφδσλ ηνπ πξνο λφην θαη ε 
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απνθαηάζηαζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ έρεη ππνζηεί θαζίδεζε θνληά ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο 

νξρήζηξαο.  

ην πιαίζην απηφ θαηά ην δηάζηεκα αλαθνξάο θαζαξίζηεθε απφ ηε ρακειή βιάζηεζε θαη απφ 

ζπγθεληξσκέλεο επηθαλεηαθέο επηρψζεηο ην αλνηρηφ ηκήκα ηνπ αλαηνιηθνχ θαη δπηηθνχ ζθέινπο ηνπ 

αγσγνχ εληφο ησλ νξίσλ ηεο νξρήζηξαο, θαζψο θαη ε απνθαιπθζείζα ζπλέρεηά ηνπ ακέζσο 

αλαηνιηθά ηνπ ζθεληθνχ νηθνδνκήκαηνο ζηνλ ζπκβαηηθά νλνκαδφκελν «Υψξν 2». Δπίζεο 

απνθαιχθζεθαλ εθ λένπ ηκήκαηα ηνπ επξίπνπ ζε ζεκεία δηελέξγεηαο παιαηφηεξσλ εξεπλψλ ζην 

κλεκείν. Σα ζεκεία απηά εληνπίδνληαη εθαηέξσζελ ηνπ αλεμεξεχλεηνπ κέρξη ζηηγκήο ηκήκαηνο ηνπ 

θνίινπ, κεηαμχ ησλ Κεξθίδσλ 3 θαη 5. πγθεθξηκέλα ην ηκήκα ηνπ αγσγνχ λφηηα ηεο Κεξθίδαο 5 είρε 

απνθαιπθζεί θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ηελ πεξίνδν εξγαζηψλ ηεο ελ Αζήλαηο Αξραηνινγηθήο 

Δηαηξείαο ππφ ηνλ Υ. Υξήζηνπ. Απφ ην ελ ιφγσ ηκήκα απνκαθξχλζεθαλ ζπγθεληξσκέλεο θεξηέο θαη 

δηαηαξαγκέλεο επηρψζεηο θαη ζχγρξνλα απνξξίκκαηα απνθαιχπηνληαο εθ λένπ ηνλ αγσγφ ζε κήθνο 

πεξίπνπ 4,50 κ. (δπηηθά ηεο Κιίκαθαο VΙ). Αληίζηνηρα ζην ηκήκα αλαηνιηθά ησλ Κεξθίδσλ 2 θαη 3 θαη 

ηεο Κιίκαθαο ΙΙΙ, εληφο ησλ νξίσλ έξεπλαο ηεο Βξεηαληθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο ηα έηε 1992-1994 

(δνθηκαζηηθή ηνκή κε ηε ζπκβαηηθή νλνκαζία ST 92/93 I) απνθαιχθζεθε εθ λένπ ηκήκα ηνπ 

επηρσκέλνπ επξίπνπ. 

Γηα πξψηε θνξά πξαγκαηνπνηήζεθε θαζαξηζκφο ηεο πξνο λφην εμφδνπ ηνπ δπηηθνχ ζθέινπο ηνπ 

επξίπνπ. Πξφθεηηαη γηα ην ηκήκα ηνπ αγσγνχ πνπ εκπίπηεη ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο νξρήζηξαο, 

θαζψο επίζεο θαη εθηφο απηήο, ακέζσο λφηηα ησλ ηξηψλ βαζκίδσλ πνπ νδεγνχζαλ πίζσ απφ ηε 

βφξεηα φςε ηνπ ηνίρνπ πνπ ζρεκάηηδε ην κέησπν ηνπ πξνζθελίνπ (pulpitum). ην ηκήκα απηφ είλαη 

νξαηή ε άλσ επηθάλεηα ησλ πιεπξηθψλ ιηζνπιίλζσλ ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ αγσγνχ έσο ην 

λνηηνδπηηθφ φξην ηεο νξρήζηξαο, φπνπ ν εχξηπνο ζηξέθεηαη γηα κεξηθά κέηξα δπηηθά, παξάιιεια κε 

ην ζθεληθφ νηθνδφκεκα. Σν ζεκείν απηφ είλαη θαιπκκέλν κε καξκάξηλεο πιάθεο κεγάινπ κεγέζνπο, 

θαηά ηφπνπο ζξαπζκέλεο. Η πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ αγσγνχ δπηηθά θξάζζεηαη απφ ιηζνπιίλζνπο 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πζηεξνξσκατθνχ ηείρνπο. Μεηαγελέζηεξνη ηεο 

αξρηθήο θάζεο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ είλαη θαη νη ηνίρνη πνπ θαίλεηαη λα πιαηζηψλνπλ ην 

πξναλαθεξζέλ ζεκείν θακπήο ηνπ αγσγνχ αλαηνιηθά θαη λφηηα θπξίσο απφ νηθνδνκηθφ πιηθφ ζε 

επαλάρξεζε.   

          

 ΈΈρργγοο  ΕΕΠΠΑΑ  ««ΑΑπποοκκααηηάάζζηηααζζηη  ααρρττααίίοοσσ  θθεεάάηηρροοσσ  ππάάρρηηηηςς»»  

Σν έξγν «Α’ θάζε απνθαηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο πάξηεο», πνπ πινπνηείηαη απφ ηελ 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ Λαθσλίαο κε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηε ρνξεγία ηνπ Ιδξχκαηνο Kaplan 

βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ην έξγν «Απνθαηάζηαζε αξραίνπ ζεάηξνπ πάξηεο», ην νπνίν έρεη 

εληαρζεί ζην ΔΠΑ 2014-2020. Σν έξγν, κε πξνυπνινγηζκφ 1.600.000 Δπξψ θαη δηάξθεηα 

πινπνίεζεο απφ 2021 έσο ην 2023, απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε 

ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ κλεκείνπ. Σν έξγν ηεο ρνξεγίαο Kaplan έρεη ήδε ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηε 

δηαζθάιηζε ηνπ κλεκείνπ ελφςεη ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΔΠΑ, αξρηθά δηα ηνπ εληνπηζκνχ θαη 

ηεο εμαζθάιηζεο ησλ ππνθείκελσλ αξραηνηήησλ ζε ζέζεηο φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ εξγνηαμηαθέο 

ππνδνκέο ή ζα κεηαθηλεζνχλ βαξέα νρήκαηα. Δπίζεο ε κεηαθίλεζε αξρηηεθηνληθψλ κειψλ απφ ηνλ 

ρψξν ηεο νξρήζηξαο εμαζθάιηζε ηνλ απαξαίηεην ρψξν γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ ΔΠΑ. Σέινο, 

ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ Kaplan  πξαγκαηνπνηνχληαη επεκβάζεηο πνπ είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ 

πξνζηαζία επηζθαιψλ ηκεκάησλ ηνπ ζεάηξνπ, φπσο ν εληνπηζκφο θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ 

επξίπνπ, πνπ κειινληηθά ζα εμαζθαιίζεη ηφζν ην κλεκείν ζην ζχλνιφ ηνπ, φζν θαη ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ επξχηεξνπ έξγνπ απνθαηάζηαζεο.  
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Χο πξνο ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ ΔΠΑ, ζαο γλσξίδνπκε φηη ζηα ηέιε Μαΐνπ ηνπ 2021 νινθιεξψζεθε 

ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ έξγνπ θαη μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο ζηνλ ρψξν ηνπ 

κλεκείνπ, νη νπνίεο πξνο ην παξφλ επηθεληξψλνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ θνίινπ. Πξνεγήζεθαλ 

ιεπηνκεξείο εξγαζίεο  απνςίισζεο θαη θαζαξηζκνχο ζην ζχλνιν ηνπ κλεκείνπ θαη ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ. Δηδηθφηεξα, ζε εμέιημε βξίζθνληαη αλαζθαθηθνί θαζαξηζκνί εληφο ηνπ θνίινπ 

θαη απνκάθξπλζε ησλ θεξηψλ επηρψζεσλ πνπ είραλ θαιχςεη ηα απφ εηψλ απνθαιπκκέλα ηκήκαηα 

ηνπ κλεκείνπ θαη εηδηθφηεξα ηηο βπδαληηλέο θαηαζθεπέο πνπ ζψδνληαη ζην δπηηθφ θαη ζην  

βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ ζεάηξνπ, θαζψο επίζεο θαη θεξθίδεο θαη εδψιηα πνπ δηαηεξνχληαη in situ ζην 

θαηψηεξν κέξνο ηνπ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Οη ελ ιφγσ εξγαζίεο, πνπ πξνεγνχληαη ρξνληθά ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο (νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζε ζηάδην ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο), απνζθνπνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ 

«απνηππψκαηνο» ηνπ κλεκείνπ θαη θξίλνληαη ηδηαίηεξα θξίζηκεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εχξνπο 

ηνπ έξγνπ θαη ηνπ είδνπο ησλ επεκβάζεσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ θνίινπ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θαηψηεξνπ ηκήκαηφο ηνπ.  
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ΕΡΓΟ: Α’ ΦΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΡΧΑΙΟΤ ΘΕΑΣΡΟΤ ΠΑΡΣΗ
ΕΡΓΑΙΕ ΕΣΟΤ: 2021



Οι κφριεσ περιοχζσ επζμβαςθσ κατά το ζτοσ 2021
Αρχείο ΕΦ.Α.ΛΑΚ..



Άποψθ του ευρίπου μεταξφ των κερκίδων 3 και 5 (ΒΔ τμιμα ορχιςτρασ), πριν από τισ εργαςίεσ

Αρχείο ΕΦ.Α.ΛΑΚ..



Ο εφριποσ μεταξφ των κερκίδων 3 και 5 κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν
Αρχείο ΕΦ.Α.ΛΑΚ..



Ο εφριποσ μεταξφ των κερκίδων 3 και 5 
κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν

Αρχείο ΕΦ.Α.ΛΑΚ..



Γενικι άποψθ του κακαριςμζνου ευρίπου ςτο βόρειο τμιμα τθσ ορχιςτρασ
Αρχείο ΕΦ.Α.ΛΑΚ.. 



Σο τμιμα του ευρίπου μεταξφ των κερκίδων 
2 και 3 (δυτικό τμιμα ορχιςτρασ), πριν τισ 
εργαςίεσ 

Αρχείο ΕΦ.Α.ΛΑΚ..



Σο τμιμα του ευρίπου μεταξφ των κερκίδων 2 και 
3 (δυτικό τμιμα ορχιςτρασ),  κατά τθ διάρκεια 
των εργαςιϊν

Αρχείο ΕΦ.Α.ΛΑΚ.



Αρχείο ΕΦ.Α.ΛΑΚ..
Η περιοχι επζμβαςθσ για τθν αποκάλυψθ τθσ νότιασ εξόδου του δυτικοφ τμιματοσ του ευρίπου, 
πριν τισ εργαςίεσ. Με τα βζλθ δθλϊνεται θ πορεία του αγωγοφ.



Η νότια ζξοδοσ του δυτικοφ τμιματοσ του ευρίπου (αρ. εντόσ και δεξ. εκτόσ τθσ ορχιςτρασ) 
Αρχείο ΕΦ.Α.ΛΑΚ..



ΕΡΓΟ ΕΠΑ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΡΧΑΙΟΤ ΘΕΑΣΡΟΤ ΠΑΡΣΗ»



Σο μνθμείο πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν
Αρχείο ΕΦ.Α.ΛΑΚ..



Σο μνθμείο μετά τθν ολοκλιρωςθ των κακαριςμϊν
Αρχείο ΕΦ.Α.ΛΑΚ..



Οι αποκαλυφκείςεσ ςτο δυτικό τμιμα του κοίλου βυηαντινζσ καταςκευζσ Αρχείο ΕΦ.Α.ΛΑΚ..



Λεπτομζρεια των βυηαντινϊν καταςκευϊν ςτο δυτικό τμιμα του κοίλου Αρχείο ΕΦ.Α.ΛΑΚ..



Οι αποκαλυφκείςεσ ςτο ΒΔ τμιμα του κοίλου 
βυηαντινζσ καταςκευζσ

Αρχείο ΕΦ.Α.ΛΑΚ..


