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 Μες στις πέτρες άνθισα – και µεγάλωσα 
                                                                                Αξιον Εστί 
  

            Κάθοµαι πάνω στις αρχαίες πέτρες και συλλογούµαι.  

            Συλλογούµαι τη µοίρα των ανθρώπων που σήκωσαν στους ώµους κι έφεραν ίσαµε δω τα 

κιβώτια αυτά του γρανίτη, του βασάλτη και του µάρµαρου που τα είπαν ογκόλιθους κι έχτισαν µ’ 

αυτά ναούς, στάδια, ιερά, ωδεία, γυµναστήρια, παλαίστρες και θέατρα.  

            Μοιάζουν ξένα σώµατα πάνω στη γη. Αλλά δεν είναι. Είναι η άφθαστη τέχνη των ανώνυµων 

αρχαίων µαστόρων που άφησαν έργο παγκόσµιας κλίµακας, να το χαίρεται η ανθρωπότητα και να 

το απολαµβάνουν οι γενιές. 

            Ο Εφηβος των Αντικυθήρων, ο αυλητής της Κέρου, ο κούρος των Μελάνων, το λιοντάρι της 

Κέας και τα ειδώλια των Κυκλάδων, είναι λίγα από τα έργα της πέτρας και του µαρµάρου πoυ 

έγιναν ποιήµατα παγκόσµιου βεληνεκούς. 

            ∆εν είναι λοιπόν ξένα σώµατα οι άγιες τούτες πέτρες. Είναι κειµήλια και θυµιατά φυλαγµένα 

στο θηκάρι της φαντασίας, από τα οποία ξεπήδησε η κιβωτός των αρχαίων τεχνών.  

            Ερηµες και στοιβιαγµένες  οι πέτρες αυτές αφήνουν ένα µικρό πέρασµα στη σήραγγα της 

µνήµης. 

            Οι πέτρες που στυλώνουνε τη µοίρα µας. 

            Οι πέτρες, η µοίρα µας, η µοίρα των Πελασγών και των ∆ωριέων,            οι πέτρες των 

∆ελφών, της ∆ήλου και της Ολυµπίας. Μα και οι πέτρες της Θήβας, του Ορχοµενού και της 

Μεσσήνης. Που άφησαν το στίγµα τους, στίγµα ιστορίας και Τέχνης στον επίγονο πληθυσµό. 

            Οι πέτρες που έγιναν σηκός, µετόπες και θριγκοί, οι πέτρες που έτειναν να πάρουν κάτι 

από την καλύπτρα της Μεγαλόχαρης.  

            Ιδιες κι απαράλλαχτες µοίρες. 

            Είτε µε τη βοήθεια των θεών είτε δίχως3 

                                                            * 

            Κάθοµαι πάνω στις αρχαίες πέτρες κι απορώ. 

            Απορώ µε τα χέρια που τις µαλάκωσαν και τις γώνιασαν µ’ αποτυπώµατα κι  ιερογλυφικά. 

            Πρέπει νάτανε σοφά χέρια. 

            Που πιάνανε την πέτρα και την έκαναν ζύµη, πέδιλο και στίλβη. 
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 Και γράµµα υφαντό, γεµάτο νου και γνώση.  

            Τέτοιες πέτρες συλλογούµαι. Κι απορώ. 

            Κάτω απ’ τις αρχαίες πέτρες κρύβεται η ίδια η ζωή. Καθώς µπήγεται η σκαπάνη στη γη, 

βγάζει διαµάντι όµοιο µε τη λυδία λίθο.    Και στυλώνουµε το βλέµµα και την ψυχή µας, για να 

εισπράξουµε τη σοφία των αιώνων, για να ζήσουµε ευτυχισµένοι κάτω από τις αρχαίες πέτρες.  Τη 

µοίρα µας3 

                 “Μες στις πέτρες άνθισα και µεγάλωσα”, λοιπόν, όπως λέει κι ο ποιητής. Κι είναι οι 

πέτρες αυτές το βιος µας, ο τόπος µας και τελικά η µοίρα µας.                             

      Απόψε ο λόγος είναι για τα εξήντα αρχαία θέατρα του ελλαδικού χώρου και το  έ ν α, το µεγάλο 

και τρανό.                                                  

      Ασβεστόλιθοι, σχιστόλιθοι, µάρµαρα, δολοµίτες και χαλαζίες  συναγωνίζονται ποιο θα ξεπεράσει 

το άλλο σε απαστράπτουσα στίλβη και λευκότητα. Γυµνά στο φως του ήλιου, στον άνεµο και στη 

βροχή έδωσαν το βασικό υλικό, για να γίνουν αυτά τα υπέροχα κοχύλια της νησιώτικης και 

ηπειρωτικής Ελλάδας. 

  

    “Κάθε βράδυ στις πόλεις µας ανάβουν τα φώτα των θεάτρων. Ντυµένοι κοµψά οι θεατές πιάνουν 

τις θέσεις τους. Χτυπάει το κουδούνι, σβήνουν τα φώτα. Υψώνεται σιγά η αυλαία. Αρχίζει το θέαµα”. 

    Κάπως έτσι, θα µπορούσε να συµβαίνει σε όλα τα θέατρα του κόσµου, από τις πρώτες τελετές 

των Μεγάλων ∆ιονυσίων, στο αρχαιότερο θέατρο του κόσµου (αυτό του ∆ιονύσου), κάτω από την 

Ακρόπολη που αποτέλεσε και το φαροδείκτη των άλλων ελληνικών θεάτρων. 

     Οπου βέβαια, συνωθούνταν οι εύπορες τάξεις (κυρίως), οι άρχοντες και οι στρατιωτικοί ηγέτες 

της δουλοκτητικής δηµοκρατίας των Αθηνών, αλλά και οι φτωχοί πολίτες, καθώς και οι µέτοικοι που 

εισέπρατταν το ειδικό βοήθηµα (θεωρικό) από την επίσηµη Πολιτεία. 

Το θέατρο του ∆ιονύσου (το τρανό θέατρο) το οποίο ξεκίνησε τον 6ο π.Χ. αιώνα, πάνω στα θεµέλια 

ενός ναού, επισκευάστηκε τον 5ο αιώνα, µε την ορχήστρα να παίρνει για πρώτη φορά σάρκα και 

οστά και να ολοκληρώνεται στα µέσα του 4ου αιώνα µε την πρώτη θεατρική σκηνή. 

Από κει και πέρα οι θεατρικές κατασκευές, είτε µε το µάρµαρο ως πρώτο υλικό, είτε την πέτρα, τον 

πωρόλιθο και τον βράχο, ξεπέρασαν τις εκατό στον ελλαδικό χώρο, ο οποίος γέµισε από θεατρικά 

εργαστήρια, µάσκες και δρώµενα. 

Με αυτόν τον οδηγό θα ακολουθήσουµε την πορεία που µάς δείχνουν οι καλλιτεχνικοί αιώνες και σήµερα 
δυστυχώς είναι καταχωνιασµένα στην ανυποληψία, την επιχωµάτωση και τη λήθη. 

Τα αρχαία θέατρα! Τα Ωδεία, αλλά και τα αµφιθέατρα. Οι χώροι του θεάµατος δηλαδή, του ωραίου και 
έντεχνου λόγου, των συναθροίσεων και των πολιτικών διαβουλεύσεων. 

 Ανάγκη λοιπόν να χαράξουµε µια παράξενη πορεία στον ελλαδικό χώρο και  να πιάσουµε 
πολλές από τις µυστικές γωνιές της πατρίδας µας,  να βυθιστούµε στη µαγεία των ερειπίων, 

ανακαλύπτοντας στιγµές και βήµατα των αρχαίων που για τους σύγχρονους είναι ασύλληπτα 1 
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 Αναγκαίο προκαταρκτικό βήµα – προσκύνηµα θα έλεγα – θεωρώ πως αποτελεί µια “επίσκεψη” στο 

αρχαίο θέατρο του ∆ιονύσου, που στέγαζε τις πρώτες αρχαίες παραστάσεις, µε τους διθύραµβους, 

τις τραγωδίες, τα σατυρικά δράµατα και την κλασική κωµωδία, στο τέλος. 

 Τα θέατρο του ∆ιόνυσου που µας έδωσε τις πρώτες αµιγείς θεατρικές παραστάσεις, 

βρίσκεται λίγα µέτρα κάτω από την Ακρόπολη, στις ανατολικές πλαγιές της.  

Ο αρχικός µικρός ναός διέθετε µια κυκλική εξέδρα, για την ορχήστρα και τους χορούς. Σιγά - σιγά 

δηµιουργήθηκε ένα παράπηγµα που χρησίµευε για τη φύλαξη της σκευής (σκηνικών, ενδυµάτων 

και προσωπείων). Η τελική διαµόρφωση του κοίλου και της ορχήστρας, από πέτρα πλέον, έγινε τον 

4ο αιώνα π.Χ. όταν σάπισαν τα ξύλινα καθίσµατα γύρω από την ορχήστρα. Και πάλι όµως το 

πρώτο πέτρινο θεατράκι του ∆ιονύσου ήταν µικρό και δε χωρούσε τους πολυάριθµους λάτρεις της 

τραγικής τέχνης. Ετσι η τελική οικοδόµηση του σηµερινών διαστάσεων ολοκληρώθηκε ανάµεσα στα 

χρόνια 420 και 400 π.Χ. Τότε πήρε και την τελική της µορφή η ορχήστρα, αλλά χτίστηκαν και οι 

κερκίδες από πέτρα, καθώς και οι πλευρικές εξέδρες της Σκηνής, τα παρασκήνια. 

                                                 * 

Οι παραστάσεις που άρχισαν να παίζονται στο θέατρο του ∆ιόνυσου για τους Αθηναίους έπαυε 

κάθε άλλη δραστηριότητα, µε τους πολίτες να αφοσιώνονται αποκλειστικά σε αυτές που 

παρακολουθούσαν οληµερίς. 

Στις τραγωδίες έπεφτε µαύρο δάκρυ και στις κωµωδίες, ειδικά του Μένανδρου και του Αριστοφάνη, 

γινότανε το “σώσε”. Στις “Νεφέλες” φερ’ ειπείν, που ο Σωκράτης γίνεται αντικείµενο χλεύης και 

δυσµενούς κριτικής, πλακώθηκαν οι οπαδοί του µε τους οπαδούς του Αριστοφάνη. Αλλά ο µεγάλος 

∆άσκαλος δεν θεωρούσε τον εαυτό του θιγµένο, αντίθετα απολάµβανε τη δηµοσιότητα, έστω κι αν 

αυτή ήταν εν πολλοίς αρνητική3 

Σώζεται µάλιστα και µια µαρτυρία, σύµφωνα µε την οποία, ο Σωκράτης µετά την παράσταση πήγε 

στα παρασκήνια, για να δει τον Αριστοφάνη, µε ένα µπουκέτο τριαντάφυλλα, τα οποία 

χρησιµοποίησε για να τον “χαϊδέψει” στο σβέρκο. Oµως ο Αριστοφάνης µούτρωσε, επειδή θεώρησε 

την ενέργεια του Σωκράτη προσβλητική  

 
Αλλά είναι καιρός να προχωρήσουµε στη γεωγραφία των άλλων αρχαίων θεάτρων. Πριν όµως από αυτό 

µας το βήµα, ας περιεργαστούµε για λίγο τα χνάρια της θεωρίας, της αρχιτεκτονικής, αλλά και της δοµής του 
θεατρικού Λόγου. 

 “Οι αρχαίοι Ελληνες”, γράφει ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, “έκτιζαν τα θέατρά τους στις 
πλαγιές των βουνών, µέσα σε υπέροχες χαράδρες, έτσι ώστε ο θεατής να θεάται τη µίµηση των πράξεων 

µέσα σε ένα επίπεδο σφηνωµένο στη βάση ενός βουνού που επιστέφεται από το µακρινό ορίζοντα”. 
 Τα θέατρα αυτά, ακουµπάνε στις πλαγιές των βουνών και  αναπαύουν το “βλέµµα”, στη 

µέση δε έχουν ένα αλώνι και µοιάζουν µε “ανοιχτό κοχύλι, ένα ανεστραµµένο κέλυφος” ή µια µεγάλη και 
ανοιχτή ανθρώπινη χούφτα. 

 

Σελ. 3/13 



����������	
������������������������������	
���
����	
�����������	
�

Κι όταν ακόµη η λεγόµενη αρχιτεκτονική του θεάτρου εξελίχθηκε,  το αντεστραµµένο αυτό κέλυφος 

του θεάτρου, έχει κανείς την εντύπωση ότι αποτελεί το κάτω µισό ενός άλλου µισού που βρίσκεται 

στον ουράνιο θόλο, έτσι που “θέατρο και ουράνιος θόλος να συγκροτούν µια τέλεια σφαίρα, 

συµβολική, γεωµετρική παράσταση του κόσµου και του σφαιρικού στερεώµατος”. 

        Ανιχνεύοντας και αναγνωρίζοντας την τυπολογία του ελληνικού θεάτρου θα δούµε ότι αυτό 

απαρτίζεται από τρία µέρη: Το Κοίλο, τη Σκηνή και την Ορχήστρα. 

        Το Κοίλο αποτελείται από αναλήµµατα, κερκίδες, διαζώµατα και κλίµακες. Η Σκηνή από την 

κυρίως σκηνή, το προσκήνιο, τους πίνακες και τα θυρώµατα. Τέλος η Ορχήστρα αποτελείται από 

τις παρόδους, τις προεδρίες και τη θυµέλη, δηλαδή το βωµό του ∆ιόνυσου.  

Ελάχιστα θέατρα στον ελλαδικό χώρο έχουν να παρουσιάσουν ορχήστρα µε τα πλήρη στοιχεία 

που προαναφέρω. Αντίθετα στον µικρασιατικό χώρο, τη Σικελία και στη βόρεια  Αφρική υπάρχουν 

ατόφιες ορχήστρες, µε όλο το δυναµικό τους εξοπλισµό. 

 

Οσον αφορά το Κοίλο, µονάχα το θέατρο της 

Επιδαύρου, στον ελλαδικό χώρο, υφίσταται 

ατόφιο και ολόκληρο. Από τα υπόλοιπα 

θέατρα  οι σειρές των κερκίδων υπάρχουν στο 

θέατρο του Αργους  

 

 

 

 

 

 

 

 

και της 7..∆ωδώνης. Ελάχιστες κερκίδες 

λείπουν από το θέατρο των ∆ελφών 

 

 

 

 

 

 

 

 

8... 
Εντυπωσιακή ορχήστρα διαθέτει το θέατρο 

του ∆ιόνυσου µε αγαλµατίδια στην άκρη της 

Σκηνής. Που κοσµούνται από εκπληκτικές 

παραστάσεις της αρχαίας γλυπτικής τέχνης. 

Είναι κρίµα που το πανέµορφο αυτό θέατρο 

είναι µόνιµα κλειστό και δεν είναι επισκέψιµο. 

Οι ωραιότεροι αναληµµατικοί τοίχοι σώζονται 

στο θέατρο της ∆ωδώνης. 
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9LΤα πέντε κορυφαία θέατρα φρονώ πως 

είναι τα θέατρα της ∆ήλου, της Αιγείρας, της 

Πλευρώνας, της Μαρώνειας και της Μήλου.  

 Θα πρέπει επίσης να πούµε 

ότι οι ωραιότερες προεδρίες, (θώκοι 

προεδρικοί), όπου αναπαύονταν οι ηγέτες 

και οι προύχοντες της Πόλης, βρίσκονται 

στο υπέροχο αρχαίο θέατρο του ∆ιονύσου. 

∆ιάσπαρτοι θώκοι, ατόφια κοµψοτεχνήµατα, 

συναντήσαµε επίσης στον Ωροπό και στη 

10LΜεγαλόπολη. Από τα άλλα θέατρα, 

ελάχιστα είναι εκείνα που διαθέτουν αυτά τα 

θαυµάσια αρχιτεκτονικά µέλη του θεατρικού 

στόλου.  

  

Tέλος θα πρέπει να σηµειώσουµε πως το 

θέατρο του Αργους χωρούσε είκοσι χιλιάδες 

θεατές, τους περισσότερους από όλα τα 

µητροπολιτικά θέατρα  της Ελλάδας. ∆ιέθετε 

επίσης τη µεγαλύτερη ορχήστρα, η οποία 

είχε διάµετρο 67 µέτρα. 

Εδώ θα αναφερθούµε σε ένα οδοιπορικό που 

περιλαµβάνει δέκα αντιπροσωπευτικά   αρχαία 
θέατρα στην Ελλάδα, σε τόπους ιδιαίτερα 

συναρπαστικούς, σε ράχες ή πλαγιές βουνών και 
λόφων. Γιατί αρχαίο θέατρο δεν είναι µόνο της 

Επιδαύρου. Ούτε του ∆ιονύσου βέβαια, στη σκιά της 
Ακρόπολης1 Τα θέατρα αυτά είναι µε τη σειρά που 

θα παρουσιαστούν: 
    1.- Της Αιγείρας στο νοµό Κορινθίας. 2.- Του 

Ωροπού, στην Αττική. 3.- Της Ερέτριας, στην Εύβοια. 
4.- Της Χαιρώνειας, στη Βοιωτία. 5.- Του Λεόντιου, 

στην Αχαϊα. 6.- Της Πλευρώνας, στην 
Αιτωλοακαρνανία. 7.- Της Μαρώνειας, στη Ροδόπη. 

8.- Της Λήµνου. 9.- Tης  Κασσιώπης, στην Πρέβεζα 
και 10. – Της Μήλου.  

Σε κάθε ένα από αυτά τα µικρά κοµψοτεχνήµατα της 
αρχαίας θεατρικής αρχιτεκτονικής, θα αφιερώσω κι 

από ένα µικρό οδοιπορικό µε όσο µπορώ πληρέστερα 
στοιχεία. 

  Από τις περιοδείες µου στην Ελλάδα εντόπισα εξήντα πάνω - κάτω αποµεινάρια αρχαίων 

θεάτρων που κατέγραψα και φωτογράφισα. Πολλά από αυτά δεν τα έχει εντοπίσει ούτε η 

αρχαιολογική σκαπάνη κι είναι βυθισµένα σε άπατους κρυψώνες που δεν τολµάει να ερευνήσει το 

ανθρώπινο πόδι. Παράδειγµα, το αρχαίο θέατρο της Λεύκης, 

στο Κουφονήσι της Ιεράπετρας που έχει σκεπαστεί από την άµµο του Λιβυκού και το χαµένο 

θέατρο της Πασσαρώνας, έξω από τα Γιάννενα. 11L 
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Αλλά ας έρθουµε σε καθένα από τα θέατρα για τα οποία θα µιλήσουµε: 

  

Σελ. 6/13 
 12L. Το αρχαίο θέατρο της Αιγείρας. 

 Μετά το ∆ερβένι και πριν την Ακράτα, όπως ερχόµαστε από την Κόρινθο, υπάρχει 

µια “πονηρή” διασταύρωση προς το βουνό του Σαραντάπηχου, που ανηφορίζει µε διαρκείς 

κορδέλες. Υστερα από τέσσερα περίπου χιλιόµετρα στενού οδοστρώµατος, ένας αγροτικός δρόµος 

φεύγει αριστερά, µε την ένδειξη “Προς αρχαίο θέατρο Αιγείρας”. ∆ιανύοντας λίγες εκατοντάδες 

µέτρα φτάνουµε µπροστά σε µια κιγκλιδωτή πόρτα, πίσω από την οποία αποκαλύπτεται ένα από τα 

πιο εντυπωσιακά, ως προς τη θέση, αρχαία θέατρα. Το κοίλο του θεάτρου έχει ανατολική πρόσοψη, 

ενώ η θέα από τα ερείπιά του προς τον Κορινθιακό είναι µαγευτική. Ο Οµηρος στον κατάλογο των 

πλοίων, από την Ιλιάδα του, αναφέρει το όνοµα “Υπερησία”. Αυτό ήταν το παλιότερο όνοµα της 

Αιγείρας. Την πρώτη αποκάλυψη της παλιάς πόλης, της ακρόπολης και του θεάτρου έκαµε ο 

Παυσανίας.  

Στις µέρες µας το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο έφερε στο φως τόσο το υπέροχο αρχαίο 

θέατρο, όσο και την Ακρόπολη, που βρίσκεται όµως 500 µέτρα νοτιοδυτικά. Από το θέατρο 

σώζονται το κοίλο, ερείπια από το προσκήνιο και δεκατέσσερις σειρές από τις κερκίδες. 

 

13L.. Το αρχαίο θέατρο του Ωροπού. 

∆ύο αρχαίες αττικές τοποθεσίες µε τυράννησαν περισσότερο από όλες τις άλλες, για να τις 

ανακαλύψω: Του Ραµνούντα και του Αµφιαράειου. Και ο µεν Ραµνούντας βρίσκεται σε µια ψηλή 

ράχη, ανατολικά του Μαραθώνα, το δε Μαντείο και Θεραπευτήριο του Αµφιάραου (κοινώς 

Αµφιαράειο) είναι χωµένο σε έναν κλειστό, σφραγισµένο ορίζοντα που τον ασφαλίζουν 

καταπληκτικά δάση και µια βλάστηση από τις ωραιότερες του αττικού τοπίου. 

Ο Αµφιάραος υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς αρχαίους µάντεις που “πρόβλεψε” και τη δική 

του καταστροφή. Αλλά όταν ήρθε η ώρα, ύστερα από τη ακούσια συµµαχία του µε τους “Επτά 

επί Θήβας” αρχηγούς, όπως µας λέει ο Αισχύλος, να εγκαταλείψει την πολιορκούµενη Θήβα, και 

αφού κυνηγήθηκε από τους επιτελείς του Ετεοκλή, οι θεοί τον “εξαφάνισαν” και τον επανέφεραν 

στο σηµερινό Αµφιαράειο, αρχικά ως ιερή πηγή κι αργότερα ως θεραπευτή κι ονειροµάντη. 

Παίρνοντας από τη Μαλακάσα το δρόµο για τον Ωροπό, στρίβουµε, πριν φτάσουµε στην 

τελευταία διασταύρωση προς τη Σκάλα Ωροπού, και χωνόµαστε σε µια δασωµένη ρεµατιά που 

αποτελεί προέκταση του Βοιωτικού Κηφισού, η οποία µας φέρνει σε ένα λαγγεµένο τοπίο 

άφθαστου κάλλους. Ο τερµατισµός γίνεται σε µια φυσική αλάνα. Μέσα σε αυτό το υπέροχο τοπίο 

συναντούµε τα πρώτα µέλη του αρχαίου ναού και ύστερα τους εντυπωσιακούς κίονες από τη 

Μεγάλη Στοά που χρησίµευε για την εγκοίµηση των αρρώστων. Λίγο πιο ψηλά από τις κολώνες 

της Στοάς ανακαλύπτουµε τα εντυπωσιακά λείψανα του θεάτρου. Το πιο σηµαντικό από αυτό το 

θέατρο είναι η διατήρηση της σκηνικής κατασκευής και των πέντε µαρµάρινων θρόνων µε την 

ίδια αναθηµατική επιγραφή. πίδακες 
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14L..- Το θέατρο της Ερέτριας. 

“Μελανηίς δ’ εκαλείτο πρότερον η Ερέτρια και Αρότρια” λέει ο Στράβων στα Γεωγραφικά του. H 

δεύτερη πιο σηµαντική πόλη µετά τη Χαλκίδα στην Εύβοια, η Ερέτρια, διαδραµατίζει σπουδαίο 

ρόλο σε ολόκληρο τον γνωστό τότε κόσµο και χτίζονται µερικά από τα κοµψότερα οικοδοµήµατα 

της κλασικής εποχής, όπως ο αψιδωτός ναός του Απόλλωνα, ο µνηµειώδης περίπτερος δωρικού 

ρυθµού, η Θόλος, κυκλικό οικοδόµηµα στην αρχαία αγορά και το αρχαίο θέατρο που η απαρχή 

του χρονολογείται στη διάρκεια του 5ου π.Χ. αιώνα. 

∆υστυχώς η πολιτεία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους το 1834 αποφασίζει την ίδρυση νέας 

πόλης πάνω στον ερειπιώνα της αρχαίας. Σώζεται η αρχαία αγορά και το αρχαίο θέατρο που 

βρίσκονται λίγα µέτρα πιο πάνω, ανατολικότερα της σύγχρονης πόλης. Από το κοίλο του 

αρχαίου θεάτρου έχουν αποκαλυφθεί οκτώ σειρές κερκίδων, η ωραία ορχήστρα του κι ένα 

σηµαντικό τµήµα του προσκηνίου µε τις παρόδους του και µία θολωτή είσοδο. 

Λίγο πιο πέρα ανακαλύπτουµε την ιερή πηγή του Αµφιαράειου, καθώς και ένα µεγάλο υδραυλικό 

ρολόϊ, την Κλεψύδρα, που ήταν υπόγειο κτίσµα µε τετράγωνη λεκάνη. 

Κερκίδες στο θέατρο δεν υπάρχουν, παρά µόνο το επιχωµατωµένο κοίλο. Ωστόσο αρκεί να 

περιεργαστούµε τους υπέροχους θρόνους του θεάτρου, µερικοί από τους οποίους διαθέτουν 

θαυµαστής γλυπτικής ωραιότητας περιελικτικά σχήµατα, άνθη και γεωµετρικούς πίδακες 

 

15��.- Το θέατρο της Χαιρώνειας. 

Ταξιδεύοντας από τον παλιό εθνικό δρόµο Λαµίας – Αθήνας, αρκετά 
µετά την Τιθορέα και λίγο µετά την τελευταία διασταύρωση µε τη 

σιδηροδροµική γραµµή συναντούµε τον νέο οικισµό της Χαιρώνειας. 
Στο κέντρο σχεδόν του οικισµού υπάρχει µια ανεπαίσθητη 

διασταύρωση που οδηγεί νότια, δεξιά δηλαδή, κάθετα στο δρόµο προς 
το εσωτερικό του χωριού. ∆ιανύοντας πεντακόσια περίπου µέτρα από 

τη διασταύρωση αυτή σταµατάει ο κατοικηµένος οικισµός και 
απλώνεται έπειτα ένας γλυκός ελαιώνας, στο τέρµα του οποίου, 

ορθώνεται µια βράχινη κοιλότητα που φράζει τη συνέχεια της 
διαδροµής. 

Βαδίζουµε ανάµεσα από τα ελαιόδεντρα, κάθετα προς τον βράχο που 
ορθώνεται ξαφνικά απέναντί µας και στα ριζά ακριβώς του βράχου 

διαπιστώνουµε κλιµακωτά σκαλοπάτια που ανηφορίζουν στον πέτρινο 
βράχο. Τα σκαλοπάτια αυτά,  ουσιαστικά, αποτελούν τις κερκίδες του 

κοίλου ενός αρχαίου θεάτρου που κατασκευάστηκε στις αρχές του 3ο 
π.Χ. αιώνα 

Οι κερκίδες αυτές που αποτελούν το µόνο σωζόµενο στοιχείο του 
αρχαίου Θεάτρου. Είναι δε σκαλισµένες επάνω στον συµπαγή βράχο, 

µε το ίδιο υλικό φτιαγµένες και στη συνέχεια ορθώνεται ο βραχώδης 
κορµός του απότοµου λόφου µε τις κάθετες πλαγιές του. ∆εξιά του 

θεάτρου στη θέση της ανεπαίσθητης ορχήστρας η χλόη έχει σβήσει 
κάθε υποψία σκηνικής παρουσίας. 
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17�..- Το θέατρο της Πλευρώνας. 

Εντυπωσιακή αρχαία πόλη της Αιτωλίας που τα 
ερείπιά της καλύπτουν µια τεράστια έκταση σε γυµνό 

λόφο, πάνω από τις Αλυκές της λιµνοθάλασσας του 
Μεσολογγίου. 

Η παλιά Πλευρώνα βρίσκεται σε απόσταση ενάµιση 
χιλιοµέτρου από το Μεσολόγγι, αλλά είναι κρυµµένη 

στο κοίλο ύψωµα ενός πρανούς του βουνού 
Αράκυνθος. Σώζεται µια καταπληκτική αρχαία 

οχύρωση των προϊστορικών χρόνων και το µικρό 
αρχαίο θέατρο των αρχών του 3ου  αιώνα. Το θέατρο 

είναι κτισµένο στο χείλος του γκρεµού κι έχει 
καταπληκτική θέα προς τη λιµνοθάλασσα του 

Μεσολογγίου.  

16LL.- Το αρχαίο θέατρο του Λεόντιου 

    Ετούτο το λιλιπούτειο αρχαϊκό θέατρο, τα ελάχιστα 

υπολείµµατα του οποίου είναι χαµένα στο άβατο 

αχαϊκό τοπίο του Ερύµανθου, όχι µόνο είναι δύσκολο 

να εντοπισθεί, αλλά δεν φαίνεται ούτε 

σηµατοδοτείται µε κανένα τρόπο. 

     Η σηµαντική αρχαία πόλη του Λεόντιου που 

γνωρίζουν οι αρχαιολόγοι τοποθετείται στις 

ανατολικές παρυφές του όρους Παναχαϊκό. Η 

ακρόπολη όµως και το αρχαίο θέατρο βρίσκονται 

πολύ νοτιότερα.  

Ερχόµενοι από την Πάτρα µε κατεύθυνση τα Καλάβρυτα, λίγο µετά το Χάνι του Μίχα και πριν το 

κεφαλοχώρι της Κάτω Βλασίας υπάρχει αριστερά ένας αγροτικός δρόµος που κατηφορίζει προς τον 

Σελινούντα ποταµό. Αντί ν’ ακολουθήσοµε το δρόµο αυτό τραβερσάρουµε τα λιβάδια της αριστερής 

πλαγιάς και ψάχνουµε απεγνωσµένα µέσα σε αυτά, µέχρι να ανακαλύψουµε ύστερα από µερικές 

εκατοντάδες µέτρα, µες στην αχάνεια του πράσινου λειµώνα, το υπέροχο αυτό αρχαίο θεατράκι των 

λίγων κερκίδων, της ακαθόριστης ορχήστρας και τίποτ’ άλλο. 

 

Οι κερκίδες που έχουν αποκαλυφθεί κρατάνε από τον σκληρό ασβεστόλιθο της περιοχής, η δε 

χωρητικότητά του ήταν πολύ µικρή, όπως φαίνεται και σήµερα. Η πόλη καταστράφηκε 

ολοκληρωτικά τον 3ο π.Χ. αιώνα. 
 18L..- Το θέατρο της Μαρώνειας 

Νότια από την Κοµοτηνή, προς την Ξυλαγανή, ο δρόµος 

περνάει από τις ωραίες πεδιάδες και τα έλη του Ισµαρου. 

Ισµαρος είναι το βουνό που υψώνεται βόρεια από το 

Θρακικό πέλαγος, στις κατώτερες πλαγιές του οποίου ήταν 

κτισµένη η αρχαία πόλη της Μαρώνειας.  

Τέσσερα χιλιόµετρα περίπου νότια – νοτιοανατολικά της 

Νέας Μαρώνειας βρίσκεται η αρχαία Μαρώνεια, µε 

ωραιότατη θέα στο πέλαγος και τη Σαµοθράκη. 

Το αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας συγκαταλέγεται στα 

ωραιότερα αρχαία θέατρα, βρίσκεται κοντά στην παραλία 

και είναι ανάµεσα στα θέατρα που ανασκάπτονται συνεχώς 

τις τελευταίες δεκαετίες. 

Επειδή ο χώρος δεν φυλάσσεται οι περίοικοι πήραν διάφορα ειδώλια και θραύσµατα από το έργο 

του θεάτρου και καλλώπισαν τα σπίτια τους, καθώς και το δηµοτικό σχολείο της περιοχής. Σώζονται 

τρεις σειρές εδωλίων από ασβεστόλιθο. Αν και η Σκηνή δεν έχει αποκαλυφθεί ολόκληρη αρκετοί 

κίονες, επιστήλια και θρόνοι βρέθηκαν για να πιστοποιήσουν ότι το θέατρο αυτό ήταν από τα 

καλύτερα της Ελλάδας. 
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.- Το θέατρο της Λήµνου 

Εκτός από την Πολιόχνη, την παλιότερη νεολιθική πόλη του Αιγαίου, δύο µεγάλες αρχαίες πόλεις 

έγιναν γνωστές σε όλο τον κόσµο, η Μύρινα και η Ηφαιστεία. Στη δεύτερη που βρίσκεται στο 

βορειοανατολικό άκρο του νησιού η σκαπάνη έφερε στο φως ένα νεκροταφείο του 8ου π.Χ. αιώνα, 

το Ιερό της Μεγάλης Θεάς, λουτρικές εγκαταστάσεις κι ένα θέατρο, τα λείψανα του οποίου 

ανάγονται στους ελληνιστικούς χρόνους. Λίγο πιο πάνω βρίσκεται το Καβείριο, άλλος αρχαίος 

οικισµός, το οποίο είναι αφιερωµένο στους Κάβειρους, τα παιδιά του Ηφαίστου και της Καβειρούς. 

Τα λείψανα του αρχαίου θεάτρου είναι ελάχιστα, σώζονται µόνο τρεις σειρές των εδωλίων, ο µικρός 

χώρος της ορχήστρας και δύο σειρές από τη Σκηνή. 

Για να φτάσει κανείς ως εκεί παίρνει το δρόµο από τη Μύρινα για το Κοντοπούλι, και φτάνει ύστερα 

από λίγα χιλιόµετρα στο Ιερό της Μεγάλης Θεάς και στην Ηφαιστεία.  

19LL..- Το θέατρο  της Κασσιώπης 

 

Μια λαµπρή χειµωνιάτικη µέρα που είχα αφιερώσει 

στην Πρέβεζα, αυτή την πολύ ροµαντική πόλη – κι ας 

την είδε αλλιώς ο Καρυωτάκης – αποφάσισα να 

ανηφορίσω στο Ζάλογγο και την Κασσιώπη. Λίγοι 

γνωρίζουν πως είναι πολύ κοντά οι δύο αυτοί τόποι.  

Ο αρχαιολογικός χώρος της Κασσιώπης, ένας 

ξεχασµένος πανέµορφος αγρότοπος, που βλέπει 

προς το Ιόνιο και τη λιµνοθάλασσα του Αµβρακικού, 

ήταν µια έκπληξη πρώτου µεγέθους.  

 

Από έναν τεράστιο και περίεργα ανασκαµµένο χώρο, αναδύονται τα ωραιότατα θεµέλια του ναού 

της Αφροδίτης και µια ογκώδης πετρωµένη πλαγιά που έχει µεν το σχήµα του κοίλου, αλλά και 

αρκετά µπάζα, στο κάτω µέρος της ορχήστρας, του εντυπωσιακά µεγάλου αρχαίου θεάτρου. 

Η χωρητικότητα του θεάτρου της Κασσιώπης ήταν 6.000 θεατών, µέρος του οποίου είδε πια το 

φως, ύστερα από εξαντλητικές ανασκαφές που πραγµατοποίησαν η Αρχαιολογική Εταιρεία της 

Αθήνας, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. 

Η πόλη της Κασσωπαίας ιδρύθηκε το 360 π.Χ.  και διέθετε ισχυρά τείχη και οχυρή θέση, η οποία 

ωστόσο δεν τη βοήθησε να αποφύγει την ισοπέδωσή της από τους Ρωµαίους του Αιµίλιου Παύλου, 

αυτού του αιµοσταγούς καταστροφέα της ελληνικής κληρονοµιάς. Επρεπε να περάσουν 135 χρόνια 

για να ξαναγυρίσουν οι κάτοικοι της Κασσιώπης και να ξαναχτίσουν την πόλη τους. Τίποτε όµως 

δεν ήταν όπως πριν3  

Ωστόσο ο Αύγουστος Καίσαρας τους υποχρέωσε να µετοικίσουν και πάλι, προς χάρη της 

εγκατοίκησης της Ν ι κ ό π ο λ η ς, της νέας πόλης που έχτισε ο ίδιος. 

20L..- Το Θέατρο της Μήλου 

Το θέατρο αυτό ανεγέρθηκε κατά τη ρωµαιοκρατία, όταν το 

νησί βρέθηκε σε πολύ µεγάλη πνευµατική άνθιση. Τα 

γεωλογικά πετρώµατα του νησιού και ειδικά ο περίφηµος 

Μηλιώτης οψιδιανός, έδωσαν χαρακτηριστικά δείγµατα της 

οµορφιάς και των έργων των αρχαίων Μηλίων. 

Αλλωστε οι Μήλιοι υπήρξαν πάντοτε καλλιτέχνες και 

ειρηνόφιλοι κι αυτό αποτέλεσε το λόγο της καταστροφής του 

νησιού τους από τους Αθηναίους. Ευτυχώς ο µέγας 

Θουκυδίδης διέσωσε τον περίφηµο ∆ιάλογο των Μηλίων, στον οποίο κάνει λόγο για τη διαστροφή 

των συµπολιτών του. Το αρχαίο Θέατρο της Μήλου, µε την ωραιότερη θέα στο Αιγαίο, καθώς βλέπει 

στον όρµο του Αδάµαντα, βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τις ιστορικές Κατακόµβες, οι οποίες βέβαια 

δηµιουργήθηκαν αρκετά αργότερα από αυτό.  

 

Σελ. 9/13 



�������������	
������������������������������	
���
����	
�����������	
�

Το θέατρο της Μήλου διατηρεί επτά ολοκληρωµένες κερκίδες και έξη κλίµακες και βέβαια 

είναι µαρµάρινο. Ανακαλύφθηκαν πρόσφατα εκπληκτικά στοιχεία της Σκηνής και των 

παρασκηνίων.                          * 

Αυτό δε σηµαίνει πως τα αρχαία θέατρα στον ελληνικό χώρο εξαντλούνται εδώ. Υπάρχει 

µεγάλος αριθµός αρχαίων θεάτρων και στην υπόλοιπη χώρα που όλα ζητούν τον σκαπανέα 

και τη “Σχολή” που θα επενδύσει στην αξιοποίησή τους. 

∆υστυχώς σε µια Ελλάδα που αγκοµαχάει κάτω από το βάρος των Μνηµονίων και των 

ξένων τοκογλύφων, τα περιθώρια για την αξιοποίηση του αρχαίου θησαυρού της ελληνικής 

γης δεν είναι πολλά. 

Κλείνοντας το αφιέρωµα στα µικρά στολίδια της αρχαίας τραγικής Τέχνης, θα ήθελα να κάνω 

δυο επί πλέον αναφορές: 

 

21LL.H πρώτη από αυτές ανήκει στα δυό αρχαία θέατρα της περιοχής µας, το 
αρχαίο Θέατρο ∆ηµητριάδας και το αρχαίο θέατρο των Φθιώτιδων Θηβών. 
Ως προς το δεύτερο, πρέπει να τονίσω ότι το θέατρο αυτό που αποκαλύφθηκε ύστερα 
από επιτόπιες έρευνες των Θεοχάρη και  Χουρµουζιάδη, και τελευταία της κυρίας 
Αδρύµη – Σισµάνη διαθέτει 11 σειρές λίθινων εδωλίων και οκτώ κλίµακες ανόδου. Το 
θέατρο θεωρείται ότι χτίστηκε κατά την ελληνιστική εποχή (3ος π.Χ. αιώνας) και 
τοποθετείται στις ανατολικές  υπώρειες ενός λόφου που φέρει το όνοµα Καστρί. 
Απέχει περί τα τέσσερα χιλιόµετρα από τη Νέα Αγχίαλο.  
Ως προς το δικό µας αρχαίο θέατρο, της αρχαίας ∆ηµητριάδας, έχω να τονίσω ότι 
κατασκευάστηκε την ίδια εποχή που ιδρύθηκε και η πόλη από τον Μακεδόνα βασιλιά 
∆ηµήτριο τον Πολιορκητή. Εχει όλα τα χαρακτηριστικά των ελληνιστικών θεάτρων, 
δηλαδή κοίλο, ορχήστρα και σκηνικό οικοδόµηµα.  
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22-23L∆υστυχώς το θέατρο αυτό δεν έχει 

τύχη, σε αντίθεση µε το ένα από τα δύο αρχαία 

θέατρα της γειτονικής Λάρισας, για το οποίο οι 

τοπικές Αρχές έδειξαν εντατικό ενδιαφέρον, 

αφού  δροµολόγησαν και πέτυχαν να 

χρηµατοδοτηθούν µε µεγάλα ποσά, ώστε να 

φέρουν σε πλήρη σχεδόν αποκατάσταση το 

αρχαίο τους θέατρο, το οποίο µάλιστα 

βρίσκεται µέσα στην πόλη τους.  Το αρχαίο 

θέατρο της ∆ηµητριάδας παρά το γεγονός ότι 

βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από εκείνο,  

Η δεύτερη αναφορά έχει σχέση µε τον οργασµό εργασιών αναστήλωσης και αποκατάστασης του αρχαίου 

θεάτρου της 24�Μεσσήνης. Στο σηµείο αυτό οφείλω να µνηµονεύσω α/ το Ιδρυµα Νιάρχου που 
χρηµατοδοτεί, β/ τον σπουδαίο Ελληνα αρχαιολόγο Πέτρο Θέµελη που εκπονεί, γ/ το τεράστιο έργο του 

Παυσανία που καθοδηγεί, καθώς και δ/ τη Γερµανική Αρχαιολογική Σχολή που έφεραν στο φως τα πλούσια, 
πανέµορφα και σπουδαία ευρήµατα όλου του εκτεταµένου χώρου, ανασυστήνοντας αυτή τη µαγική αρχαία 

πόλη της Ιθώµης, στη Μεσσηνία. 
Στην τελευταία µου επίσκεψη σε αυτό είδα, πέρα από την ολική επαναφορά του περίφηµου Μαυσωλείου 

του Σαϊθίδα, και το εκπληκτικό στήσιµο του αρχαίου Σταδίου, τον οργασµό των συνεργείων για την 
τελειοποίηση της αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου της Μεσσήνης, ενός κοµψοτεχνήµατος της αρχαϊκής 

τέχνης 
  

Θέλω να τελειώσω µε την ανακάλυψη που έκανα εντελώς πρόσφατα ενός αρχαίου θεάτρου, του οποίου δεν 
εγνώριζα καν την ύπαρξη. Του θεάτρου της αρχαίας Καρθαίας στην Τζιά των Κυκλάδων. 

 Κατεβαίνοντας το αρχαίο πέτρινο καλντερίµι που οδηγεί στα ερείπια της αρχαίας Καρθαίας 
περνάω δίπλα από ένα πολύπετρο θαύµα, µα δεν το αντιλαµβάνοµαι. Ούτε ο πυρίτης, ούτε ο κορινθιακός 

πωρόλιθος µα ούτε και το µάρµαρο της Πάρου δε µε ζεµατάει.  
 Στην άκρη δεξιά του γιαλού, φεγγοβολάει ένα ταπεινό ξωκλήσι µ’ ένα σκεπαστό γείσο. 

Είναι χτισµένο πάνω στην άµµο σχεδόν.  Ο ποιητής µου θυµίζει πως “Στις Κυκλάδες οι µικρές εκκλησίες 
αφθονούν και λάµπουν όπως τα βότσαλα. Αλλού πουθενά χριστιανοί δεν εφάνηκαν ποτέ τόσο 

ειδωλολάτρες. Κι είν’ αλήθεια µε το µέρος τους ο Θεός”1 
 Γυρίζω την µπετούγια, ανοίγει – τα ξωκλήσια στις Κυκλάδες πάντα είναι ανοιχτά – και 

εισέρχοµαι σαν σε µυστήριο. Το εξωκλήσι είναι αφιερωµένο στην Κοίµηση της Θεοτόκου, αλλά έχει το ωραίο 
και περίεργο όνοµα “Παναγία των Πολώ” (απ’ τις αρχαίες Πόλες). Εδώ µέσα το θαύµα των ανθρώπων 

βρίσκεται θυλακωµένο πάνω στη στέγη, όπου διακρίνω έναν ενιαίο εξάµετρο µονόλιθο που στεγάζει ιδανικά 
το ταπεινό αυτό ναϋδριο. 

 

παραµένει στα αζήτητα των αξιοποιήσεων, ενόψη και της ανεξιχνίαστης βουλής των πολιτιστικών 

παραγόντων για το πότε θα δροµολογηθούν οι προϋποθέσεις αναστήλωσης και αποκατάστασής του. 
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Η δεύτερη αναφορά έχει σχέση µε τον οργασµό εργασιών αναστήλωσης και αποκατάστασης του 

αρχαίου θεάτρου της 24LΜεσσήνης. Στο σηµείο αυτό οφείλω να µνηµονεύσω α/ το Ιδρυµα 

Νιάρχου που χρηµατοδοτεί, β/ τον σπουδαίο Ελληνα αρχαιολόγο Πέτρο Θέµελη που εκπονεί, γ/ το 

τεράστιο έργο του Παυσανία που καθοδηγεί, καθώς και δ/ τη Γερµανική Αρχαιολογική Σχολή που 

έφεραν στο φως τα πλούσια, πανέµορφα και σπουδαία ευρήµατα όλου του εκτεταµένου χώρου, 

ανασυστήνοντας αυτή τη µαγική αρχαία πόλη της Ιθώµης, στη Μεσσηνία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην τελευταία µου επίσκεψη σε αυτό είδα, πέρα από την ολική επαναφορά του περίφηµου 

Μαυσωλείου του Σαϊθίδα, και το εκπληκτικό στήσιµο του αρχαίου Σταδίου, τον οργασµό των 

συνεργείων για την τελειοποίηση της αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου της Μεσσήνης, ενός 

κοµψοτεχνήµατος της αρχαϊκής τέχνης 

  

 

Θέλω να τελειώσω µε την ανακάλυψη που έκανα εντελώς πρόσφατα ενός αρχαίου θεάτρου, του 

οποίου δεν εγνώριζα καν την ύπαρξη. Του θεάτρου της αρχαίας Καρθαίας στην Τζιά των 

Κυκλάδων. 

 Κατεβαίνοντας το αρχαίο πέτρινο καλντερίµι που οδηγεί στα ερείπια της αρχαίας 

Καρθαίας περνάω δίπλα από ένα πολύπετρο θαύµα, µα δεν το αντιλαµβάνοµαι. Ούτε ο πυρίτης, 

ούτε ο κορινθιακός πωρόλιθος µα ούτε και το µάρµαρο της Πάρου δε µε ζεµατάει.  

 Στην άκρη δεξιά του γιαλού, φεγγοβολάει ένα ταπεινό ξωκλήσι µ’ ένα σκεπαστό 

γείσο. Είναι χτισµένο πάνω στην άµµο σχεδόν.  Ο ποιητής µου θυµίζει πως “Στις Κυκλάδες οι 

µικρές εκκλησίες αφθονούν και λάµπουν όπως τα βότσαλα. Αλλού πουθενά χριστιανοί δεν 

εφάνηκαν ποτέ τόσο ειδωλολάτρες. Κι είν’ αλήθεια µε το µέρος τους ο Θεός”3 

 Γυρίζω την µπετούγια, ανοίγει – τα ξωκλήσια στις Κυκλάδες πάντα είναι ανοιχτά – 

και εισέρχοµαι σαν σε µυστήριο. Το εξωκλήσι είναι αφιερωµένο στην Κοίµηση της Θεοτόκου, αλλά 

έχει το ωραίο και περίεργο όνοµα “Παναγία των Πολώ” (απ’ τις αρχαίες Πόλες). Εδώ µέσα το 

θαύµα των ανθρώπων βρίσκεται θυλακωµένο πάνω στη στέγη, όπου διακρίνω έναν ενιαίο 

εξάµετρο µονόλιθο που στεγάζει ιδανικά το ταπεινό αυτό ναϋδριο. 

,  
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Βγαίνω µαγεµένος από τη λιτότητα, την οµορφιά και τη γαλήνη του µικρού αυτού 

θαύµατος. Όµως! Πριν ανηφορίσω το βλέµµα µου, το αφαιρεί και το πολλαπλασιάζει 

συνάµα µια µαγική εικόνα αρχαίου θεάτρου που υψώνει µπροστά µου θεόρατο και 

πολύ φιλικό το κοίλο προσωπείο του. Είναι το αρχαίο ελληνικό θέατρο που, όπως 

διαβάζω, αποκαλύφθηκε τον Οκτώβρη του 2015 κι είναι τελειωµένο σχεδόν, από τις 

ανασκαφές του Κοίλου, του Προσκηνίου και της υποτυπώδους Σκηνής που βλέπει 

κατευθείαν στο πέλαγος. Ένα σπάνιο έργο καλλιτεχνικής ορθοµετρίας και αρτιότητας 

των αρχαίων Ελλήνων. 

    Βηµατίζω µε δέος προς εκείνο, για το οποίο δεν είχα ακούσει τίποτα.  

    Μπράβο στους αισθαντικούς και ρέκτες αρχαιολόγους και λοιπούς µάστορες της 

καλλιτεχνικής ιδέας που δεν κορδώθηκαν και δεν βγήκαν στα αισχρά κανάλια της 

φτήνειας κι επιτηδειότητας, να το διατυµπανίσουν.   

Στη βάση της νοτιοδυτικής πλαγιάς της ακρόπολης της Καρθαίας βρίσκεται λοιπόν 

ετούτο το µικρό κοµψοτέχνηµα, εξολοκλήρου χτιστό. Χρονολογείται στα µέσα του 4ου 

αιώνα π.Χ. και η χωρητικότητά του υπολογίζεται στις 800 θέσεις. ∆ιαθέτει δεκαπέντε 

σειρές εδωλίων (καθισµάτων), οι οποίες διακόπτονται από τρεις ενδιάµεσες κλίµακες. 

Η ορχήστρα είναι κυκλική µε διάµετρο δώδεκα περίπου µέτρα. Λίγο πιο πέρα 

εντοπίστηκαν ίχνη θυµέλης (βωµού).  

Η θέση του θεάτρου εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1812 από τον ∆ανό Bronsted. 

Συστηµατική καταγραφή, ανασκαφή και αποκάλυψη έγινε τα τελευταία χρόνια µε 

καταληκτικό το έτος 2015 

 Η γελούµενη πέτρα, η νερόχαρη κόρη, τα χοροστάσια, η  ελαφρόπετρα, τα 

υπόσκαφα, οι βραχόπετρες του Βώλακα, η µορφογένεση των σχηµάτων, και εντέλει 

η πετραία µετάλλαξη του φωτός είναι µερικά από τα επιχειρήµατα της ελληνικής γης 

που αποθεώνουν τη µαγεία του λίθινου ελληνικού θαύµατος που ζει και θα ζει στους 

αιώνες, όσα µνηµόνια και αν επιχειρήσουν να τα βουλιάξουνg 
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