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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 Αναφορά στο αρχαίο θέατρο, τα μέρη του  τα σημαντικότερα ελληνικά θέατρα και αναφορά στα 

αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας. Ιστορική αναφορά για της Οινιάδες και το αρχαίο θέατρο 

τους και αναφορά στις οικοδομικές περιόδους του. Πως έχει κατασκευαστεί το θέατρο και αναφορά 

στα μέρη του .

 Στην  πρόταση  μας  προτείνουμε  τοποθέτηση  φωτεινού  σηματοδότη,  θέση  στάσης  αστικού 

λεωφορείου,   διαμόρφωση  θέσεων  στάθμευσης  αυτοκίνητων  επισκεπτών,  φυλάκιο,  δημιουργία 

κτηρίου για χώρους υγιεινής, κτίσμα υποδοχής και πληροφοριών για τους επισκέπτες, αναψυκτήριο 

με εκθεσιακό χώρο, κιόσκι, δυο θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων επίσημων,και αποθήκη. Όλα αυτά 

συνδέονται  με  πλακόστρωτο  δρόμο  ο  οποίος  θα  φωταγωγείται  ενώ  κατά  μήκος  του  είναι 

τοποθετημένα παγκάκια. Η πρόταση μας αυτή αναδεικνύει τόσο τον αρχαιολογικό χώρο όσο και την 

γύρο περιοχή τουριστικά και εμπορικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

  1.1Αρχαίο ελληνικό θέατρο 
Το  αρχαίο  ελληνικό  θέατρο  ως  αρχιτεκτόνημα  είναι  μια  υπαίθρια  αμφιθεατρική  κατασκευή 

ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία. Χρησίμευε για θρησκευτικές τελετουργίες, 

αγώνες μουσικής και ποίησης, θεατρικές παραστάσεις, συνελεύσεις του δήμου ή της βουλής της 

πόλης-κράτους, ακόμα και ως αγορά. Κατά την Αρχαϊκή Περίοδο οι θεατρικοί χώροι διαμορφώνο -

νταν με ήπιες επεμβάσεις σε χαμηλές, φυσικές κατωφέρειες του εδάφους χωρίς λίθινες κατασκευές,

ή  το  πολύ-πολύ  με  συσσώρευση  χωμάτων.  Ορχήστρα  γύρω  από  την  οποία  στήνονταν  ξύλινα 

καθίσματα έχει εντοπιστεί ωστόσο στο κέντρο της αρχαίας αγοράς της Αθήνας. Εκεί τελούνταν στα 

χρόνια  του  τυράννου  Πεισιστράτου  οι  θεατρικοί  αγώνες,που  από  την  εποχή  του  Κλεισθένη 

μεταφέρθηκαν στο Θέατρο του Διονύσου, στη νότια κλιτή της Ακρόπολης. Γύρω στο 335-330 π.Χ., 

επί  Λυκούργου,  ανακατασκευάστηκε  αυτό  το  θέατρο  εξολοκλήρου  από  λίθο.  Τότε  πια 

αποκρυσταλλώθηκε ο αρχιτεκτονικός τύπος του θεάτρου στη λίθινη μορφή του.

 1.2 Τα μέρη του αρχαίου  θεάτρου

Στο  κέντρο  ενός  αρχαίου  ελληνικού  θεάτρου  βρίσκεται  μια  κυκλική  συχνά  πλακόστρωτη 

πλατεία, η  ορχήστρα. Στην ορχήστρα έπαιρνε θέση με την έναρξη της θεατρικής παράστασης ο 

χορός και εκεί ανέπτυσσαν τη δράση τους κατά την πρώιμη περίοδο και οι υποκριτές. Η ορχήστρα, 

με άλλα λόγια, ήταν η σκηνή των σημερινών θεάτρων.  Ο  εύριπος, ένας αγωγός απορροής στην 

περίμετρο  της  ορχήστρας,  τη  χώριζε  από  τον  αμφιθεατρικό  χώρο  των  καθισμάτων  και  την 

προστάτευε από πλημύρα σε

περίπτωση βροχής. Ο αμφιθεατρικός χώρος που περιέβαλλε τη σκηνή ήταν  το  κοίλο.  Στο κέντρο 

της ορχήστρας βρισκόταν  η  θυμέλη,  ένας βωμός για το θεό Διόνυσο.  Σκηνή  στο αρχαίο θέατρο 

ονομάζεται ένα ορθογώνιο, μακρόστενο, στεγασμένο κτήριο, που προστέθηκε τον 5ο αι. π.Χ. Στην 

περιφέρεια της ορχήστρας απέναντι από το κοίλο. Αρχικά η σκηνή ήταν ισόγεια και χρησιμοποιόταν 

μόνο ως  αποδυτήριον,όπως τα σημερινά παρασκήνια και τα καμαρίνια.  Μπροστά της,  προς την 

πλευρά της ορχήστρας, βρισκόταν το  προσκήνιον, μια  στοά  με κίονες ή ημικίονες. Ανάμεσα στα 

μετακιόνια  διαστήματα  του  προσκηνίου  βρίσκονταν  θυρώματα  και  ζωγραφικοί  πίνακες,  που 

απέδιδαν το σκηνικό βάθος της δράσης πίσω από τους υποκριτές στην ορχήστρα. Τα θυρώματα του 

προσκηνίου  απέδιδαν  τρεις  πύλες,  από  τις  οποίες  έρχονταν  οι  υποκριτές.  Το  προσκήνιον  ήταν 
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αρχικά  πτυσσόμενο  και  χρησιμοποιόταν  ιδιαίτερα  στις  παραστάσεις  της  Νέας  Κωμωδίας  του 

Μένανδρου  (περ.  300  π.Χ.),  στην  οποία  περιορίστηκε  ο  ρόλος  του  χορού  και  ενισχύθηκαν  οι 

υποκριτές. Στις παραστάσεις αυτές τοποθετούνταν το ξύλινο  προσκήνιον  μπροστά στη σκηνή και 

αφαιρούνταν μετά για τις παραστάσεις της τραγωδίας. Με τον καιρό καθιερώθηκε και από το 2ο αι. 

π.Χ.  χρησιμοποιόταν  και  στις  τραγωδίες.  Στη  Θάσο  ωστόσο  αναφέρει  μια  επιγραφή  σε  λίθινο 

επιστύλιο ότι ο Λυσίστρατος, ένας θεωρός των μέσων του 4ου αι. π.Χ., αφιέρωσε το  προσκήνιον 

του θεάτρου της Θάσου στο Διόνυσο. Στα δύο άκρα της  σκηνής προεξείχαν  τα  παρασκήνια, δύο 

πτέρυγες που έδιναν στην κάτοψη της σκηνής σχήμα Π .Κατά την Πρώιμη Ελληνιστική Περίοδο η 

σκηνή  έγινε  διώροφη,  με  την  οροφή  του  ισογείου  να  εξέχει  κάτω  από  τον  πρώτο  όροφο 

σχηματίζοντας έναν εξώστη. Από το 2ο αι. π.Χ. η δράση των υποκριτών μεταφέρθηκε πάνω σε αυτό 

τον εξώστη,  που ονομάστηκε  λογείον,  ενώ το σκηνικό βάθος τοποθετήθηκε στην πρόσοψη του 

πρώτου ορόφου.

Το αρχαίο θέατρο των Δελφών

                                                      Φωτογραφία 1.Αρχαίο θέατρο Δωδώνης 

Το κοίλον ήταν το κεκλιμένο χωνοειδές επίπεδο, στο οποίο απλώνονται αμφιθεατρικά τα εδώλια 

των θεατών.  Η καμπυλότητά  του ακολουθεί  την  καμπυλότητα  της  ορχήστρας  και  τα  άκρα του 

καταλήγουν  σε  αναλημματικούς  τοίχους  κατασκευασμένους  με  ορθογώνια  λιθοδομή.  Το  κοίλο 

συνήθως δεν ενώνεται με τοκτήριο της σκηνής. Ανάμεσα στους αναλημματικούς του τοίχους και τα 

άκρα της  σκηνής  υπήρχαν διάδρομοι  για  την  προσέλευση των θεατών  και,  με  την  έναρξη της 

παράστασης, για την είσοδο του χορού. Αυτοί οι διάδρομοι ονομάζονται  πάροδοι  (βλ.την  πάροδο 

του θεάτρου της Πριήνης  και διακοσμούνται στα μεγαλύτερα θέατρα με μνημειώδεις πύλες. Στις 

παρόδους των θεάτρων στήνονταν συχνά μνημειώδεις στήλες ή επιγραφές με ψηφίσματα για να τα 

βλέπει πολύς κόσμος.

Αρχαίο θέατρο της Πριήνης κάτω από την ακρόπολη της πόλης.
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                                                        Φωτογραφία 2.Αρχαίο θέατρο Πριήνης.

 Διακρίνονται οι λίθινοι θρόνοι της προεδρίας

Το αρχαίο θέατρο της Έφεσου με ευδιάκριτα τα υποστυλώματα του

                                                           Φωτογραφία  3. Αρχαίο θέατρο Εφέσου.

 προσκηνίου στο βάθος και τον εύριπο στην περιφέρεια της ορχήστρας.

To αρχαίο θέατρο της Μιλήτου

                                             Φωτογραφία  4 Αρχαίο θέατρο Μιλήτου

Οριζόντιοι  διάδρομοι,  τα  διαζώματα,  χωρίζουν  το  κοίλο  σε  ζώνες.  Κάθε  ζώνη  χωρίζεται  με 

εγκάρσιες ακτινωτές σκάλες σε σφηνοειδή τμήματα, τις  κερκίδες. Στην πρώτη σειρά του  κοίλου, 

στην περίμετρο της ορχήστρας,βρισκόταν η προεδρία, μια ημικυκλική σειρά λίθινων καθισμάτων ή 
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θρόνων προορισμένων για τους αξιωματούχους και τα τιμώμενα πρόσωπα. Τα υπόλοιπα καθίσματα 

μπορεί να ήταν λίθινα, ή από ξύλο  πάνω σε λίθινο υπόβαθρο. Πάνω από την τελευταία  σειρά 

καθισμάτων μπορούσε να επεκταθεί  το θέατρο,  αν το επέβαλλαν οι  ανάγκες,  με την προσθήκη 

επιθεάτρου.

1.3 Σημαντικά θέατρα
Θέατρα υπήρχαν σε κάθε πόλη και σε κάθε ιερό κάποιου μεγέθους. Πολλά από αυτά τα θέατρα δεν 

έχουν εντοπισθεί,  γιατί  δεν είχαν  λίθινες  κατασκευές,  ή  σώζονται  σε  κακή κατάσταση.  Θέατρα 

γνωρίζουμε, μεταξύ άλλων, στο Ιερό του Ποσειδώνα στην Ισθμία (5ος αι. π.Χ.), στη Θάσο (5ος αι. 

π.Χ.),  στο  Δίον  (5ος  αι.  π.Χ.),  στο  οχυρό  του  Ραμνούντα  Αττικής  (τέλη  5ου  αι.  π.Χ.),  στους 

Φιλίππους  Καβάλας  (μέσα  4ου  αι.  π.Χ.),  στην  Ερέτρια  (τελευταίο  τέταρτο  4ου  αι.  π.Χ.),  στη 

Βεργίνα (αρχαίες Αιγές) βόρεια του ανακτόρου (β΄ μισό 4ου αι. π.Χ.), στη Δωδώνη (αρχές 3ου αι. 

π.Χ.-1ος αι.

μ.Χ.), στη Δημητριάδα (3ος αι. π.Χ.), στη Δήλο (3ος αι. π.Χ.), στο Άργος (3ος αι. π.Χ.), στο Ιερό 

των Καβείρων στην Θήβα (3ος-1ος αι. π.Χ.), στο Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη (γύρω 

στο 200 π.Χ.), στις Οινιάδες Ακαρνανίας (3ος-2ος αι.π.Χ.), στη Μαγνησία του Μαιάνδρου (3ος –

2ος  αι.  π.Χ.),  στη Μίεζα (2ος  αι.  π.Χ.),  στη Ζέα του Πειραιά (3ος-2ος  αι.  π.Χ.),  στο ιερό  του 

Αμφιαράου στον Ωρωπό (α΄μισό 2ου αι. π.Χ., εικόνες) και στην Αμφίπολη. Για πολλές άλλες πόλεις 

γνωρίζουμεότι είχαν θέατρα από γραπτές πηγές. Λόγω της σύγχρονης αποκατάστασης και χρήσης 

του για θεατρικές παραστάσεις από το 1954 είναι γνωστό το αρχαίο θέατρο κοντά στο Ασκληπιείο 

της Επιδαύρου. Στην οικοδόμησή του διακρίνονται, σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, δύο 

φάσεις, που χρονολογούνται στα τέλη του 4ου και στα μέσα του 2ου αι. π.
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1.4  Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας

Τα αρχαία  θέατρα της  Αιτωλοακαρνανίας  είναι  έξι  και  βρίσκονται  στις  πόλεις  Μακύνειας, 

Καλυδώνα, Πλευρώνα, Στράτο, Αμφιλοχικό Αργος, Οινιάδες.

 

           Φωτογραφία 5..Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας πάνω στο χάρτη της1

1.Η φωτογραφία είναι ο από το βιβλίο “Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας” ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
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        1.4.1     Αρχαίο θέατρο Μακύνειας

                            Φωτογραφία 6. Αρχαίο θέατρο Μακύνειας2

Το θέατρο βρίσκεται σε μικρό  πλάτωμα στα ΝΑ της ακρόπολης και εκτός του τείχους της πόλης. 

Αποτελείται από ενιαίο τοξοειδές κοίλο του οποίου  σώζονται δεκατέσσερις σειρές εδωλίων  χωρίς 

κερκίδες ,κλίμακες και διαζώματα .Τα δομικά στοιχειά του θεάτρου είναι κατασκευασμένα από 

πράσινο ψαμμόλιθο. Η ορχήστρα επίσης τοξοειδές χωρίς αγωγό ομβρίων  υδάτων .Χαρακτηριστική 

ιδιομορφία  του θεάτρου αποτελεί η ύπαρξη στη βόρεια πλευρά της ορχήστρας κατασκευή ,από δυο 

ευθύγραμμες σειρές ειδωλίων των οποίων το μήκος είναι περίπου από 9 μ. Έως 11,5 μ. Το σκηνικό 

οικοδόμημα υπολογίζεται ότι είναι 21,60 μ. Χ 9,7 μ. Έκτος της σκηνής  είναι ορατά και τα θεμέλια 

των στενών παρόδων του θεάτρου.

2.Η φωτογραφία είναι ο από το βιβλίο “Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας” ΝΟΜΑΡΧΊΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
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1.4.2 Αρχαίο θέατρο Καλυδώνας

                           Φωτογραφία 7. Αρχαίο θέατρο Καλυδώνας 3

 Το “κοίλο θεάτρου” αποτελούμενο από 26 σειρές  εδωλίων είναι κατασκευασμένο  σε χαμηλό 

σημείο  της  νότιας  πλαγιάς  του  λόφου  του  Λαφρίου,  οι  οποίες  ακολουθούν  το  περίγραμμα  της 

ορθογώνιας  ορχήστρας  με  διαστάσεις  16μ.Χ14μ.  περίπου.  Είναι  κατασκευασμένο  από 

ορθογωνισμένους ψαμμιτικούς λίθους,η κατασκευή του έχει γίνει σε δυο οικοδομικές φάσεις.  Στην

παλαιότερη οικοδομική φάση (κλασική εποχή) ανήκουν οι κατώτερες σειρές των ειδωλίων και ο 

τοίχος της δυτικής παρόδου. Στην νεότερη εποχή ανήκουν η σκηνή,το παρασκήνιο και οι ανώτερες 

σειρές εδωλίων, όποτε την εποχή αυτή το οικοδόμημα λειτουργεί ως θέατρο έχοντας ορθογώνια 

ορχήστρα

3.Η φωτογραφία είναι ο από το βιβλίο “Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας” ΝΟΜΑΡΧΊΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙ
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       1.4.3.Αρχαίο θέατρο Νέας Πλευρώνας

                         Φωτογραφία 8. Αρχαίο θέατρο Νέας Πλευρώνας 4

Το θέατρο βρίσκεται σε επαφή με τη δυτική πλευρά της οχύρωσης της αρχαίας πόλης. Είναι ένα από 

τα πιο ενδιαφέροντα θέατρα της Αιτωλίας λόγο  της μοναδικής  θέας προς την πεδινή παραλιακή 

ζώνη στα δυτικά του Μεσολογγίου και μιας κατασκευαστικής ιδιαιτερότητας. Για την ακρίβεια το 

επίμηκες σκηνικό οικοδόμημα εφάπτεται στην εσωτερική παρειά του τείχους και ενός πύργου ο 

οποίος  και  συμπληρώνει  τη  λειτουργικότητα  του.  Η  ορχήστρα  έχει  διάμετρο  11,6  μ.,χωρίς 

περιμετρικό αγωγό συγκέντρωσης ομβρίων υδάτων τα οποία πηγαίνουν σε μικρό αγωγό  που ξεκινά 

από το νότιο άκρο  της και δια του τείχους καταλήγει  εξωτερικά της οχύρωσης.  Έχει τέσσερις 

κλίμακες, είκοσι πέντε με τριάντα σειρές εδωλίων. Οι δυο τελευταίες σειρές είναι λαξευμένες σε 

βραχο και οι υπόλοιπες είναι ορθογώνιοι λαξευμένοι λίθοι. Κατασκευάστηκε στα τέλη του 3ου αι. 

π.χ.

4..Η φωτογραφία είναι ο από το βιβλίο “Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας” ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑσ
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     1.4.4  Αρχαίο θέατρο  Αμφιλοχικού  Άργους

 Φωτογραφία 9.Αεροφωτογραφία  του Αμφιλοχικού  Αργούς.

Η  θέση  του  θεάτρου  του  Αμφιλοχικού  Αργούς  είναι  γνωστή  από  το  1916  χάρη  στην 
παρατηρητικότητα του Κ. Α. Ρωμαίου ο οποίος σε περιοδεία το εντόπισε. Μέχρι σήμερα δεν έχει 
γίνει καμία ερευνά .Η θέση του βρίσκεται στην ελαιόφυτη ιδιοκτησίας κληρονόμων Χούτα. 

5..Η φωτογραφία είναι ο από το βιβλίο “Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας” ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
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   1.4.5 Αρχαίο θεάτρου Στράτου

 Φωτογραφία 10 Αεροφωτογραφία  του αρχαίου θεάτρου Στράτου6

Το θέατρο του Στράτου είναι κτισμένο σε κοίλωμα πλαγιάς με θέα  προς τον ποταμό Αχελώο 

και την κοιλάδα του,εντός των τοίχων της πόλης, πρόκειται για το μεγαλύτερο από τα πέντε θέατρα 

της του νομού. Η κατασκευή του χρονολογείται στον 5ο αι. π.χ. Ανακατασκευές και επιδιορθώσεις, 

κυρίως όσο αφορά στο σκηνικό οικοδόμημα έγιναν στον 3ο και τον 2ο αι.  π.χ. Το θέατρο είναι 

κατασκευασμένο από γαλαζοπράσινους ντόπιους ψαμμιτόλιθους  (κοίλο,σκηνή), ενώ τα κατώτερα 

μέρη του  του κοίλου ,η κρηπίδα της περιφέρειας της ορχήστρας και ο αποχετευτικός αγωγός είναι 

κατασκευασμένα από ασβεστόλιθο Λεπενούς. Η χωρητικότητα του είναι περίπου 6.000 θεατές. Η 

ορχήστρα έχει διάμετρο 15,50 μέτρα. Ο αποχετευτικός αγωγός περιτρέχει την ορχήστρα κατά το 

βόρειο μισό,  φέρει  καλιπτίριες  πλάκες ανά 2 μέτρα και λίγο πριν την ανατολική πάροδο γίνετε 

υπόγειος και συνεχίζει με κατεύθυνση από βορά προς νότο, κάτω από το σκηνικό οικοδόμημα. Το 

θέατρο έχει  κατασκευαστεί  σε 3 οικοδομικές  φάσεις.  Η πρώτη χρονολογείτε  στο 4ο αι.  π.χ.,  η 

δεύτερη στον 3ο αι. π.χ. και η τελευταία στον 2ο αι. π.χ. 

6..Η φωτογραφία είναι ο από το βιβλίο “Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας” ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

                       Φωτογραφία 11.Αεροφωτογραφία του λόφου της αρχαίας πόλης των Οινιαδών.

  2.1 Αναφορά στην αρχαία πόλη Οινιάδων και ιστορία της

  Οι αρχαίες Οινιάδες κρατούν τις ρίζες της ιστορίας τους από τον 5ο αι.  π.Χ  και τα αρχαιολογικά 

ευρήματα το μαρτυρούν και το υπενθυμίζουν. Κατείχε στρατηγική θέση από την οποία ελεγχόταν 

τόσο η είσοδος προς τον Πατραϊκό κόλπο όσο και  η θαλάσσια αρτηρία μεταξύ της Ακαρνανίας και 

των νησιών Λευκάδας  Ιθάκης και  Κεφαλλονιάς. Παράλληλα βρισκόταν στις εκβολές του Αχελώου 

ποταμού και  για αυτό σε κατάλληλη θέση για τη δημιουργία λιμανιού  και αυξημένη εμπορική 

δραστηριότητα,για  αυτούς  τους  λογούς  ο  τόπος  γνώρισε  πολιτισμική,  πολιτιστική  και 

κοινωνικοοικονομική  ανάπτυξη  αιώνες  πριν.  Πρόκειται  για  την  δεύτερη  σε  μέγεθος  πόλη  της 

αρχαίας  Ακαρνανίας.   Το  όνομα  της   αρχαίας  πόλης  ετυμολογικά  είναι  σχετικό  με  τις  λέξεις 

Οίνη(αμπέλια ) και οίνος(κρασί)που μας προσδιορίζει την καλιεργια του αμπελιού στην περιοχή. 

Παντός μυθικός ιδρυτής της θεωρείται ο μητροκτόνος  Αργείος  Αλκμέων ο οποίος μετά τον χρησμό 

του μαντείου τον Δελφών ήλθε εδώ προκειμένου να ξεφύγει από τις Ερινύες. Οι Οινιάδες,αν και 

ήταν  επί  Ακαρνανικού  εδάφους  ,συνδέεται  συχνά  με  την  Αιτωλία,  αφού  παρέμενε  για  μεγάλα 

χρονικά διαστήματα κάτω από την Αιτωλική κατοχή. Ενώ τα πρώτα χρονιά του Πελοποννησιακού 

πόλεμου είχε φιλικές σχέσεις με τους Σπαρτιάτες,το 424 π.χ. προσχώρησε στην Αθηναϊκή. Από το 

τέλος του 4ου έως το τέλος του 3ου αι. π.χ. Καταλήφθηκε τρεις φόρες από τους Αιτωλούς, από του 

οποίους  ελευθερώθηκε δύο φορές  ,από τους  Μακεδόνες  και  μια  από του  Ρωμαίους.  Μέτα την 
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ίδρυση της Νικοπόλεως οι κάτοικοί της, όπως και οι κάτοικοι άλλων περιοχών της Ακαρνανίας 

 της Ηπείρου, αναγκάζονται να μετοικήσουν στην νεοϊδρυθείσα πόλη. Τα ερείπια της αρχαίας πόλης

                Φωτογραφία 12.Πύλη του τοίχους7

βρίσκονται πάνω σε λόφο έκτασης 4.000 εκτ. και ύψος 99μ.) και περιτριγυρίζονται από τοίχος

 οχύρωσης πλάτους περίπου 2,50μ. το όνομα λόφου είναι τρικαρδός, ποιητικότατο,ο οποίος είναι 

γεμάτος  βελανιδιές  που  από  ψηλά  στην  αεροφωτογραφία  φαντάζουν  σαν  κόρες  με  πράσινα 

φορέματα. Το τείχος ήταν και η οχύρωση της από τους εχθρούς κατά την διάρκεια των πόλεμων. Το 

μήκος του τείχους είναι περίπου 5,4 χιλ διατηρείται σε καλή κατάσταση είναι κατασκευασμένο με 

πολυγωνικούς ή ψευτοϊσόδομους  τραπεζοειδείς λίθους και επιβλητικές  δώδεκα πύλες.

 Γύρω από το λόφο  εκτείνεται ο σχεδόν επίπεδος κάμπος από την εκβολή του Αχελώου ποταμού (o

μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ελλάδος καθώς και  ο πλουσιότερος σε  ύδατα από τον Όμηρο 

ακόμη. Επίσης  περιτριγυριζόταν από τις λίμνες Κυνία, Μελίτη, Ουρία που κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα τα νερά τους  δημιουργούσαν μια ενιαία θάλασσα με αυτά του πλημμυρισμένου Αχελώο

 και μετέτρεπαν την πόλη σε νησί. Έτσι δημιουργούταν μια φυσική οχύρωση κατά του χειμερινούς 

μήνες και ήταν αδύνατη οι προσπέλαση στην πόλη από τους εχθρούς της. Αναφορές στην ύπαρξη 

της  γίνονται  από  τους  αρχαίους  συγγραφείς:  Θουκυδίδη,  Διόδωρο,  Πολύβιο,  Παυσανία  και 

Στράβωνα,  αλλά  και  στα  νεότερα  χρόνια  παρατηρήθηκε  κίνηση  μεγάλου   ενδιαφέροντος  από 

περιηγητές-ερευνητές όπως από τους  William Martin Leake, 

7..Η φωτογραφία είναι ο από το βιβλίο “Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας” ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

L.Heuzey,E.KirstenE.Noack,A.Philippson,B.Powell.     Το ενδιαφέρον αυτό ,για την περιοχή των 
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Οινιαδών ,δεν είναι τυχαίο, καθώς τα αρχαιολογικά μνημεία που έφερε στο φως η αρχαιολογική 

σκαπάνη ,τονίζουν την σπουδαιότητα της πόλης. Μεταξύ άλλων έχουν διασωθεί: τα τείχη της, για 

τα  οποία  έχουν  σημειωθεί  πάμπολλες  αναφορές  σε  κείμενα  που  πραγματεύονται  ζητήματα 

αρχιτεκτονικής  καθώς  θεωρούνται  από  τα  πιο  καλοδιατηρημένα.  Το  αρχαίο  θέατρό  της, 

χωρητικότητας 5.000 θέσεων και με διάμετρο ορχήστρας 15.74 μέτρων .Πρωτοκατασκευάστηκε τον 

4ο  π.Χ  αιώνα  από  τους  Αθηναίους,  δέχτηκε  κάποιες  μετασκευαστικές  επεμβάσεις  από  τον 

Μακεδόνα Φίλιππο τον Ε’, το 167 π.Χ  οι Ρωμαίοι επεμβαίνουν ελαφρώς στη διαμόρφωσή του. Στις 

μέρες  μας  πια  φιλοξενεί  θεατρικές  παραστάσεις  και  μεταμορφώνεται  σε  χώρο  μουσικών 

συναυλιών ,χάρις το Φεστιβάλ του Δήμου Οινιαδών που αναβιώνει από το 1986. Έπειτα διασώζεται 

το  νεώρειο (πρόκειται για τα ναυπηγεία της εποχής) που βρίσκεται κάτω από τα τείχη και είναι 

λαξευμένο  πάνω  στον  πελώριο  βράχο,  γεγονός  που  το  καθιστά  μοναδικό  και  αναμφίβολα 

εντυπωσιακό. Το μνημείο αυτό  χρονολογείται στον 4ο  αι.π.χ.,διαστάσεων 41 μ.Χ47 μ. περίπου. 

Πολλά από  τα αρχιτεκτονικά του στοιχειά μοιάζουν με του νεωσκούς της  Ζέας στον Πειραιά. 

Λειτουργούσε  έως  τα  τέλη  του  3ου  αι.  π.χ.,όταν  για  άγνωστο  λόγο  η  στέγη  υποχώρησε,οι 

κιονοστοιχίες κατέρρευσαν και οι σφόνδυλοι γέμισαν τις ράμπες καθιστώντας αδύνατη πλέον τη 

χρήση τους.

                                                    Φωτογραφία 13. Φωτογραφία του νεώριου  
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                              Φωτογραφία  14. Πύργος της οχύρωσης,”Κοκκινόπυργος”8 

Τέλος διατηρούνται  η Ακρόπολη,  η Αγορά, ένας μικρός ναός με πρόναο,  σηκό, οπισθόδομο και 

λείψανα λατρευτικού αγάλματος. Ακόμη λουτρά, ο λεγόμενος Κοκκινόπυργος, η Λοξή πύλη, δύο 

φυσικές δεξαμενές νερού και το λιμάνι.

   Όλα αυτά φανερώνουν την πολιτισμική βαρύτητα του τόπου, άλλωστε δεν υπήρξαν λίγες οι 
φορές που η περιοχή βρέθηκε σε πολεμική αντιπαράθεση είτε με τους Αθηναίους, όντας στο πλευρό 

των Λακεδαιμόνιων, είτε με τους γειτονικούς Αιτωλούς, καθώς αποτελούσε λιμάνι στρατηγικής  

και  εμπορικής  σημασίας.  Εκτός  αυτών,  οι  Οινιάδες  μας  αποκαλύπτουν  και  μια  μυθολογική 

παράδοση. Ο λόφος του  Τρίκαρδου  οφείλει το όνομά του στο βασιλιά Τρίκαρδο που είχε ένα 

πανέμορφο γιό, τον Ανήλιαγο  που ποτέ δεν έπρεπε να τον δει το φως του ήλιου. Η μοίρα όμως 

ήθελε τον Ανήλιαγο να ερωτεύεται την Κυρά-Ρήνη που κατοικούσε στον πύργο της, στην Πλευρώνα 

(αρχαία πόλη της Αιτωλίας).Κάθε νύχτα την επισκεπτόταν κα αναχωρούσε προτού ο ήλιος στείλει 

τις πρώτες του ακτίνες στη γη. Η Κυρά-Ρήνη, όμως, τυφλωμένη από τη ζήλια και εφόσον αγνοούσε 

τον  λόγο  της  τόσο  πρωινής  αποχώρησης  του  αγαπημένου  της,  σφάζει  όλα  τα  κοκόρια  που 

σηματοδοτούσαν  το  ξημέρωμα  και  ο  Ανήλιαγος  την  ώρα  της  φυγής  του  αντικρίζει  ,το 

απαγορευμένο ,γι’ αυτόν, ηλιακό φως και σβήνει για πάντα. Πληθώρα μυθικών ιστοριών κατακλύζει 
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την παράδοση της  περιοχής  και  μαγεύουν και  αυτές  με  τη  σειρά  τους  όπως  ιδιόμορφος  και 

εμπνευσμένος  αυτός  τόπος.  Εδάφη φιλόξενα,καλοδιατηρημένα  αρχαία  μνημεία  που άφησε  στο 

πέρασμά του ο χρόνος, στο χώρο των Οινιαδών,θα προσφέρονται πάντα για νοητή μετάβαση στους 

αρχαίους χρόνους.

                                 Φωτογραφία 15. Αεροφωτογραφία του αρχαίου θεάτρου των Οινιαδών 9 

    2.2.Που βρίσκεται και πότε κατασκευάστηκε

Το αρχαίο θέατρο των Οινιαδών βρίσκετε στο νόμο Αιτωλοακαρνανίας είναι τμήμα της αρχαίας 

πόλης  των  Οινιαδών,η  οποία  βρίσκεται  5  χιλιόμετρα  δυτικά  της  κωμόπολης  Κατοχή  και  12 

χιλιόμετρα από το Μεσολόγγι,την πρωτεύουσα του νομού. Ανήκει στην κατηγορία των ελληνικών 

θεάτρων που από αρχιτεκτονικής πλευράς είναι σχεδόν ερειπωμένο. Κατασκευάστηκε αρχικά στους 

προ  ελληνιστικούς   χρόνους  και  μετ΄επι  τα  υπεστει  παρεμβάσεις  κατά  τους  ελληνιστικούς 

χρόνους ,αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από τη μελέτη του σκηνικού οικοδομήματος. Σ' αυτό δεν 

έχουν παρέμβει στην όλη δόμηση του κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους .Πρωτοκατασκευάστηκε τον 

4ο  π.Χ  αιώνα  από  τους  Αθηναίους,  δέχτηκε  κάποιες  μετασκευαστικές  επεμβάσεις  από  τον 

Μακεδόνα Φίλιππο τον Ε’, το 167 π.Χ οι Ρωμαίοι επεμβαίνουν ελαφρώς στη διαμόρφωσή του.       

9.Η  φωτογραφία  αυτή  είναι  το  εξωφύλλου  από  το  βιβλίο  του  Σάββα   Γώγου  “το  αρχαίο  θέατρο  των 
Οινιάδων”
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     Φωτογραφια 16..Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της αρχαίας πόλης των Οινιαδών (Heuzey 1860, πιν. ΧΙV)10

10.Βιβλιο Σάββα  Γώγου “ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΟΙΝΙΑΔΩΝ” ΣΕΛ. 16              
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2.3 Το ιστορικό της αρχαιολογικής ερευνάς του αρχαίου θεάτρου των Οινιάδων

   Η πρώτη αρχαιολογική έρευνα του θεάτρου έγινε από τον Αμερικάνο αρχαιολόγο  Benjamin 

Powell Το Δεκέμβριο του 1900 με το τέλος τον ανασκαφών ήρθαν στο φως της μέρας  τα εξής μέρη: 

σκηνή ,ορχήστρα,και το μισό κοίλο. Το Μάιο του 1901 βρέθηκαν ενεπίγραφες λιθόπλινθοι με  τις 

απελευθερωτικές επιγραφές στο ΝΔ τμήμα του κοίλου που ήταν και οι τρεις τελευταίες σειρές των 

καθισμάτων.  Το  υλικό  των  λιθόπλινθων  είναι  σκληρό  μαρμαροειδής   ασβεστόλιθο  και  είναι 

μεταγενέστερη προσθήκη  του αρχικού σχήματος του κοίλου.

Φωτογραφία 17.Ενεπίγραφες επιγραφές λιθοπλίνθων αρχαίοι θέατρο Ονοιαδών.

  Ο επόμενος που ασχολήθηκε είναι  o Bulle,  σύμφωνα με αυτόν η σκηνή αποτελείται από μια 

ανοιχτή πρόσοψη πλαισιωμένη από παρασκήνια και πίσω τοίχο με θύρες Έξι χρόνια μετά τον Bulle 

ο Emil Fiecler πραγματοποιεί έρευνα αφού επισκέπτεται το χώρος της 20 Απριλίου το 1929. Αυτός 

θεωρεί ότι το προσκήνιο είναι μεταγενέστερη προσθήκη στο    κτίσμα που υπήρχε, έχει ακριβώς την 

ίδια άποψη με τον Bulle. Ο Γερμανός μελετητής Av. Gerkan ασχολήθηκε με την έρευνα του αρχαίου 

θεάτρου,  και  την  οικοδόμηση  της  ελληνιστικής  σκηνής.  Η  ερμηνεία  του  δεν  είναι  καθαρά 
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αντικειμενική.

   Το 1987 διενεργηθεί καθαρισμός του θεάτρου, από τον Λάζαρο Κολόνια γενικό διευθυντή του 

Υ.Π.Π.Ο. και αποκαταστάθηκε κατά μεγάλο βαθμό η κλήση της επίχοσης του δυτικού τμήματος του 

κοίλου. Ήρθαν στο φως της μέρας οι αποκαλυπτήριες πλάκες του αποχετευτικού αγωγού γύρο από 

την ορχήστρα. 

     

 Φωτογραφία 18. Αποχετευτικός αγωγός αρχαίου θεάτρου Οινιάδων .   
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 2.4 Οικοδομικοί περίοδοι αρχαίου θεάτρου Οινοιαδών.

2.4.1 Πρώτη Οικοδομική περίοδο.
Το  θέατρο  των  Οινιάδων  χαρακτηρίζεται   μορφολογικά,  τυπολογικά  και  χρονολογικά  σε  δυο 

περιόδους:α)”προ ελληνιστική περίοδος”(Οικοδομική περίοδος 1η).

           β)”ελληνιστική περίοδος”( Οικοδομική περίοδος 2η)

Αυτές οι περίοδοι προκύπτουν από την μελέτη των σωζόμενων υπολειμμάτων της σκηνής στην 

αρχική  του  θέση  και  τα  σωζόμενα  τμήματα  της  ανάδρομης,του  περιφερειακού  πλαισίου  της 

ορχήστρας ,του αγωγού των ομβρίων  υδάτων που διατρέχει περιμετρικά την ορχήστρα. Σε αυτή την 

περίοδο, χρονικά κατά τα μέσα του 4ου αι.π.χ., το σκηνικό κτίσμα αποτελείται από την ορθογώνια 

αίθουσα  της  σκηνής  ενώ  στις  μικρές  πλευρές  της  είναι  τα  παρασκήνια  πλευρικά  χτισμένα  με 

ψευδοϊσοδομή και τραπεζοειδή λιθοδομή (ασβεστόλιθο).Οι τοίχοι των παρασκηνίων  σε πάχος είναι 

πολύ  πιο μικροί από τους τοίχους της σκηνής. Το κτίσμα είναι μονώροφο. Το μήκος της σκηνής 

είναι  21,89  μ.  Ενώ  το  μήκος  του  εγκάρσιου  τοίχου  είναι  6,82,του  ΝΔ 6,87  .Η  πρόσοψη  του 

αποτελείται από πεσσούς διαστάσεων ( 0.54μ. Χ 0,46μ.).Το μήκος της σκηνής ανάμεσα στους δυο 

τοίχους  είναι  20.25  μ..  Έχουμε  τέσσερις  πεσσούς  και  πέντε  ανοίγματα.  Στη  πρόσοψη  του 

οικοδομήματος για τις ανάγκες της κάθε παράστασης ανάμεσα  των πεσών, πρόσθεταν ζωγραφικούς 

πίνακες  (σκηνογραφία),μεγάλων  ζωγράφων  της  εποχής  ώστε  να  καλύπτει  τις  σκηνοθετικές 

συνθήκες και ανάγκες του κάθε έργου.

       2.4.2 Δεύτερη οικοδομική περίοδο.
Σε αυτή την περίοδο,  χρονικά κατά το πρώτο μισό του 3ου αι.  π.χ.,στην πρόσοψη της αρχικής 

σκηνής  προστέθηκε  προσκήνιο,το  οποίο  λαμβάνει  τη  θέση  του  κυρίου  δομικού  στοιχείου. 

Ανατολικά και δυτικά της σκηνής κτίστηκαν δυο μικρά παρασκήνια που περικλείουν το προεξέχον 

προσκήνιο .Στην πρόσοψη των πεσσών που στήριζαν την επίπεδη οροφή του παρασκηνίου υπήρχαν 

ημικίονες με ιωνικά κιονόκρανα. Το αρχικό σκηνικό οικοδόμημα από μονώροφο γίνεται διώροφο.

Επίσης γίνεται προσθήκη στην ορχήστρα λίθινου περιμετρικού κρηπιδώματος,καθώς και κατασκευή 

κτιστού αγωγού στο  χώρο μεταξύ του κοίλου και  του κρηπιδώματος  για  την συγκέντρωση και 

απομάκρυνση των ομβρίων υ
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

 3.1 Η ορχήστρα

                           Φωτογραφία 19. Η  ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου των Οινιάδων.

Η ορχήστρα του θεάτρου σχηματίζει ένα ολοκληρωμένο κύκλο. Το μέσο μήκος διαμέτρου είναι 16,4 

μέτρα και  της  ακτίνας  8,07 μέτρα.  Η κατάσταση  της  είναι  πολύ καλή και  η  επεξεργασία  των 

κομματιών του λίθινου πλαισίου της επίσης, Αυτό μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το 

κέντρο της ορχήστρας. Το κοίλο και η ορχήστρα προσαρμόζονται στην μορφολογία του εδάφους η 

οποία έχει μεγάλη κλήση του φυσικού βράχου από τα νότια ανατολικά προς τα νότιο δυτικά, αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα η δομή της να είναι διαφορετική στο νότιο δυτικό τμήμα από ότι στο νότιο 

ανατολικό.  Το βόριο ημικύκλιο του πλαισίου της ορχήστρας  είναι  από 20 κατεργασμένα λίθινα 

κομμάτια από λευκό ασβεστόλιθο τα οποία έχουν πρόσοψη ορατή σε εμάς, διακοσμητικό προφίλ. 
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Από  την  άνω  επιφάνεια  τα  τρία  πρώτα  λίθινα  τμήματα  του  νοτιοδυτικού  άκρο  του  και  τις 

ακατέργαστες  πλευρές  του  συμπεραίνουμε  ότι  η  λειτουργία  του  λίθινου  πλαισίου  του  νότιου 

ημικυκλίου της ορχήστρας ήταν η αρχιτεκτονική  και λειτουργική αυτονομία της ορχήστρας έναντι 

των 2 μελών (κοίλο και σκηνή) του θεατρικού οικοδομήματος.  Αυτό το συμπεραίνουμε από το 

γεγονός ότι τα 3 λεπτά λίθινα τμήματα του νοτιοανατολικού ημικυκλίου της ορχήστρας δεν έχουν 

οριζόντιους ανατολικούς συνδέσμους αλλά εφαρμοστούς αρμούς. 

Φωτογραφία 20. Τμήμα του νοτιοανατολικού ημικύκλιου της ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου των Οινιάδων.

Φωτογραφία  21  Τμήμα  του  ημικύκλιου  της  ορχήστρας  με  οριζοντίους  συνδέσμους  του  αρχαίου  θεάτρου  των  

Οινιάδων.
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    3.2 Αποχετευτικός αγωγός. 

                 Φωτογραφία 22.Ο αποχετευτικός αγωγός του αρχαίου θεάτρου των Οινιάδων.

Ο αποχετευτικός αγωγός ήταν ορατός μόνο από το βορειοδυτικό λίθινο πλαίσιο της ορχήστρας. Ο 

ρόλος του ήταν οι απομάκρυνση των όμβριων υδάτων από τον χώρο του θεάτρου.  Η καλυπτήριες 

πλάκες αποτελούσαν το διάδρομο που χρησίμευε στους θεατές για την είσοδο και την έξοδο τους 

από τις παρόδους του .
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3.3 Ο χώρος των θεατών (κοίλο)

  Φωτογραφία 23. Το κοίλο  του αρχαίου θεάτρου των Οινιάδων.

Ο χώρος  των  θεατών   του  θεάτρου  των  Οινιαδών έχει  δημιουργηθεί  με  την  λάξευση  κατά  το 

μεγαλύτερο μέρος των εδωλίων στο φυσικό βράχο. Στα σημεία που ο φυσικός βράχος δεν είχε το 

απαραίτητο ύψος για την συγκεκριμένη εργασία των εδωλίων ή ήταν σαθρός ή είχε ρήγματα κατά 

την  διάρκεια  των  εργασιών  πρόσθεταν  ένθετα  εδώλια  από  το  ίδιο  υλικό  σε  προσαρμοσμένες 

επιφάνειες  εδράσεως  (το  λατομείο  εντοπίστηκε  πάνω  ακριβώς  από  τον  χώρο  των  θεατών).  Η 

ακρίβεια  του  οικοδομικού  σχεδιασμού  του  κοίλου  έλαβε  σοβαρά  υπόψιν  την  μορφολογία  της 

βραχώδης τοποθεσίας, αυτό φαίνεται στην δομή της νοτιοανατολικής ακραίας κερκίδας. Σε αυτή 

ξεχωρίζει το βραχώδες περιβάλλον μόνο από το άνω τμήμα της, το οποίο προσδιορίζεται από την 

τεχνητή  επίχοση  και  των  χτισμένων  αναλημματικών  τοίχων  πολυγωνικής  λιθοδομής  για  τη 

συγκράτηση αυτής. Ο χώρος των θεατών είναι ένα και μοναδικό τμήμα, δεν έχουμε δηλαδή το 
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λεγόμενο διάζωμα. Η προσέλευση των θεατών στα εδώλια γίνονταν     από τις παρόδους και τον 

διάδρομο  γύρο  από  τον  αποχετευτικό  αγωγό.  Σήμερα  υπάρχουν  μερικός  σωμένες    19  σειρές 

εδωλίων, υποθέτουμε ότι υπήρχαν και άλλες σειρές λίθινων εδωλίων. Το θέατρο έχει 12 ακτινωτές 

κλίμακες οι οποίες χωρίζουν σε 11 σφηνοειδείς ενότητες.

        3.4 Οι κλίμακες.

Οι κλίμακες  του αρχαίου θεάτρου των Οινιαδών  είναι 12. 

                 Φωτογραφία 24. Κλίμακα  του αρχαίου θεάτρου των Οινιάδων.
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Κλίμακα 1
Η σημερινή κατάσταση των βαθμίδων είναι αποσπασματική, 4 βαθμίδες είναι κατεστραμμένες και ο 

άξονας της συμπίπτει με την ακτίνα του κύκλου της ορχήστρας.  Επίσης υπάρχουν υπολείμματα 

λίθων παράλληλα και κατά μήκος στο τμήμα της κερκίδας της πολυγωνικής λιθοδομής, αυτοί οι 

λίθοι είναι είδος θεμελίωσης των βαθμίδων. 

 Κλίμακα 2
Η κλίμακα αποτελείται από 19 βαθμίδες λαξευμένες στο φυσικό βράχο. Διατηρημένες είναι οι 8. Ο 

άξονας της κλίμακας δεν συμπίπτει με την ακτίνα του κύκλου της ορχήστρας.

 Κλίμακα 3
Η  κλίμακα  αποτελείται  από  30  βαθμίδες  λαξευμένες  στο  φυσικό  βράχο.   Η  κατάσταση  των 

βαθμίδων δεν είναι καλή και έχει χαλάσει με το πέρασμα των χρόνων. Ο άξονας της κλίμακας δεν 

διατρέχει το κέντρο της ορχήστρας.

 Κλίμακα 4
Η  κλίμακα  αποτελείται  από  39  βαθμίδες   λαξευμένες  στο  φυσικό  βράχο.  Είναι  η  καλύτερη 

διατηρημένη κλίμακα και μας επιτρέπει την προσέγγιση των αρχικών διαστάσεών της. Ύψος των 

βαθμίδων στην πρόσθια πρόσοψη 0,18  μέτρα και πλάτος 0,37 μέτρα, πρόσθια ακμή 0,68 μέτρα και 

οπίσθια 0,67 μέτρα. Ο άξονας δεν συμπίπτει με την ακτίνα του κύκλου της ορχήστρας.

 Κλίμακα 5
Αποτελείται συνολικά από 39 βαθμίδες λαξευμένες σε φυσικό βράχο. Ο άξονας της κλίμακας δεν 

διατρέχει το κέντρο της ορχήστρας. 

 Κλίμακα 6
Αποτελείται συνολικά από 43 βαθμίδες λαξευμένες στο φυσικό βράχο. Οι βαθμίδες κατά μεγάλο 

μέρος  είναι  σχεδόν  ολοκληρωτικά  κατεστραμμένες  στην  πρόσθια  ακμή  τους.  Ο  άξονας  της 

κλίμακας συμπίπτει με την ακτίνα του κύκλου της ορχήστρας. 

 Κλίμακα 7
Αποτελείτε συνολικά από 44 βαθμίδες λαξευμένες στο φυσικό βράχο. Ο άξονας  της κλίμακα δεν 

συμπίπτει με την ακτίνα του κύκλου της ορχήστρας.

 Κλίμακα 8
Αποτελείτε συνολικά από 30 βαθμίδες λαξευμένες στο φυσικό βράχο. Ο άξονας της κλίμακας δεν 

συμπίπτει μα την ακτίνα του κύκλου της ορχήστρας.

 Κλίμακα 9
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Αποτελείται συνολικά από 16 βαθμίδες λαξευμένες στο φυσικό βράχο. Είναι η τελευταία σωζόμενη 

κλίμακα  του  κοίλου,  οι  υπόλοιπες  2  φαίνεται  να  απομακρύνθηκαν  μετά  την  τοποθέτηση  των 

ενεπίγραφων λιθοπλίνθων.    

    3.5 Κερκίδες
Το κοίλο χωρίζεται με τις 12 κλίμακες σε 11 σφιγμένος ενότητες, τις κερκίδες. Ο μεγάλος αριθμός 

κλιμάκων διευκολύνει στην καλύτερη πρόσβαση προς τις θέσεις των θεατών, όπως επίσης και την 

αναχώρηση τους από το θέατρο. Το κοίλο δεν χωρίζεται από οριζόντιο περιμετρικό διάδρομο, το 

διάζωμα, επομένως δεν έχει πλάγιες εισόδους ή εξόδους. Η προσέλευση στις θέσεις των θεατών 

γινόταν από τις παρόδους και τον περιμετρικό διάδρομο γύρο από την ορχήστρα. 

 Κερκίδα 1
Η  πρώτη  σειρά  των  εδωλίων  της  κερκίδας  αυτής  του  νοτιοανατολικού  τμήματος  του  κοίλου 

εδράζεται στο επίπεδο της ορχήστρας. Από τις βαθμίδες ευδιάκριτες είναι μόνο η 3η, 4η και 5η.  

 Κερκίδα 2
Στην σημερινή της κατάσταση έχει  10 σειρές εδωλίων λαξευμένες στο φυσικό βράχο. 

 Κερκίδα 3
Η κερκίδα αυτή έχει 15 σειρές εδωλίων λαξευμένες στο φυσικό βράχο.

 Κερκίδα 4
Η κερκίδα αυτή αποτελείται από 18 σειρές εδωλίων λαξευμένες στο φυσικό βράχο.

 Κερκίδα 5
Η κερκίδα αυτή έχει 19 σειρές εδωλίων λαξευμένες στο φυσικό βράχο.

 Κερκίδα 6
Η κερκίδα αυτή είναι η κεντρική κερκίδα του κοίλου και έχει 19 σειρές εδωλίων λαξευμένες στο 

φυσικό βράχο.

 Κερκίδα 7
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 Σύμφωνα με  την  μορφολογία  του φυσικού βράχου,  η  κερκίδα αυτή αποτελείτε  από 16 σειρές 

εδωλίων  λαξευμένες στο φυσικό βράχο. Είναι εμφανείς ύπαρξη πρόσθετων εδωλίων σε κάποια 

σημεία της κερκίδας.

 Κερκίδα 8
Η κερκίδα αυτή αποτελείται μόνο από 8 εδώλια λαξευμένα στο φυσικό βράχο. Ενώ τα υπόλοιπα 4 

λαξεύτηκαν  μόνο  μερικός  στο  βράχο  και  προστέθηκαν  λίθινα  τμήματα.  Από  τα  εδώλια  των 

υπόλοιπων 3ων κερκίδων  υπάρχουν μόνο λίγα υπολείμματα από τις κάτω σειρές της 9ης κερκίδας

      3.6 Τα εδώλια
Ανάλογα με την μορφολογία του συμπαγούς φυσικού βράχου, ο αριθμός των εδωλίων(καθίσματα) 

είναι διαφορετικός από κερκίδα σε κερκίδα. 

       3.6.1 Οι ενεπίγραφες  λιθόπλιθοι

Σήμερα βρίσκονται δεκαοκτώ λιθόπλιθοι στην αρχική τους θέση. Στις σειρές αυτές ανήκει ακόμη 

μια λιθόπλιθος ,η οποία είναι στην ορχήστρα,δίπλα στο υπόγειο τμήμα του αποχετευτικού αγωγού.

Μια ακόμα βρίσκεται πάνω από τις τρις πρώτες σειρές. Το υλικό τους είναι ασβεστόλιθος.

Φωτογραφία 25. Ενεπίγραφες επιγραφές σε τμήμα του κοίλου του θεάτρου. 
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   3.7 Αναλημματικοί τοίχοι
Οι αναλημματικοί του αρχαίου θεάτρου είναι αυτοί που σχηματίζουν το αρχιτεκτονικό πλαίσιο των 

δυο ακρών του κοίλου ,από πρακτικής πλευράς στηρίζουν των όγκο των χωμάτων και των άλλων 

υλικών της επίχωσης. Η μορφολογία του εδάφους εχει τον σημαντικότερο ρόλο για την κατασκευή 

του θεάτρου και τις βασικές δομές του. Το που θα οικοδομηθεί το θέατρο και το ποιος θα είναι ο 

χώρος που θα καταλαμβάνει προϋποθέτει,τον ακριβή σχεδιασμό της κάτοψης και της όψης και των 

άλλων μερών του θεάτρου την συγκεκριμένη δομή τους.  Από το  σύνολο αυτών των ενεργειών 

καταλαβαίνουμε με πόση επιδεξιότητα πραγματοποιήθηκε η διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής ώστε 

να εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον, πρέπει για την σωστή εκτίμηση του σχεδιασμού και της 

τεχνικής να λάβουμε υπόψη μας και τους οικονομικούς παράγοντες.

           3.7.1 Ο αναλημματικός τοίχος του ΝΔ άκρου του κοίλου

 Φωτογραφία 26.Ο αναλημματικός τοίχος του ΝΔ άκρου του κοίλου του θεάτρου.

      

Η κατεύθυνση του τοίχου  συμπίπτει  με την ακτίνα της ορχήστρας και έχει παράλληλη πορεία 
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με τη ακραία  δωδέκατη κλίμακα της ορχήστρας από την οποία δεν έχει διασωθεί κανένα στοιχείο. 

Το μέρος του τοίχου που υπάρχει μέχρι σήμερα αποτελείται από κατεργασμένους λιθόπλινθους  με

οριζόντιες επιφάνειες έδρασης και με εφαρμοστούς αρμούς. Ο τοίχος αποτελείται απο τέσσερις 

οριζόντιες στρώσεις από λιθόπλινθους διαφορετικού μήκους, το πλάτος των οποίων καθορίζει και το 

πλάτος του τοίχου.

          3.7.2 Ο αναλημματικός τοίχος του ΝΑ άκρου του κοίλου.
Ο  υπάρχων τοίχος αυτός είναι  τελείως αποσπασματικός και στην ουσία δεν είναι ακριβώς 

τοίχος γιατί στο ΝΑ άκρο του κοίλου έχουν λειάνει τον βράχο με σμίλη ή με σφυρί και σμίλη και 

έχουν  δημιουργήσει  ένα  υποκατάστατο  τοίχου  παρόδου  (ανάλλημα).Στο  άκρο  του   ΝΑ άνω 

τμήματος  του  κοίλου  οικοδομήθηκε   αναλληματικός  τοίχος,είναι  πολυγωνικός  και  από  πέτρες 

διαφορετικών  μεγεθών,οι  αρμοί  είναι  ακανόνιστοι.  Οι  πέτρες  αυτού  του  τοίχου  δεν  είναι  στην 

αρχική τους θέση.

3.8 Το σκηνικό κτίσμα
Η σκηνή του θεάτρου των Οινιαδών,από την οποία υπάρχουν μόνο τα θεμέλια είναι ορθογώνια, 

μεγάλων διαστάσεων,στα άκρα της έχει δυο μικροτέρα κτίσματα που είναι τα παρασκήνια. 

                        Φωτογραφία 27..Τα θεμέλια της σκηνής του αρχαίου θεάτρου των Οινιάδων.
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 Φωτογραφία 28.Τα θεμέλια της σκηνής  και του ΝΔ  παρασκηνίου του αρχαίου θεάτρου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4Ο  

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΗΠΙΩΝ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΩΝ 
ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ   -   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

4.1 Προτάσεις μας στο  για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος αρχαιολογικού 
χώρου της αρχαίας πόλης των Οινιάδων.

Οι προτάσεις μας στον δήμο Μεσολογγιού στον οποίο υπάγετε ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας 

πόλης των Οινιαδών, είναι οι εξής:

      1)Δημιουργία στάσης στον τοπικό δρόμο Κατοχής-Αστακού και από τις δύο κατευθύνσεις, στο 

σημείο της διασταύρωσης με τον δρόμο προς τον αρχαιολογικό χώρο. Αυτό πρέπει να γίνει για την 

διευκόλυνση της προσέλευσης των επισκεπτών με την αστική συγκοινωνία.

       2)Τοποθέτηση ηλεκτρικού σηματοδότη στην διασταύρωση του δρόμου κατοχής-αστακού με τον 

δρόμο  προς  του  αρχαιολογικούς  χώρους.  Επίσης  η  φωταγώγηση  του  στην  συγκεκριμένη 

διασταύρωσή του για την αποφυγή ατυχημάτων.

       3)Τοποθέτηση φωτισμένης  πινακίδας στην είσοδο του χώρου με τους αρχαιολογικούς  χώρους

 που μπορεί να επισκεφθεί ο επισκέπτης.

      4)Πρόταση διαμόρφωσης χώρου κοντά στους αρχαιολογικούς χώρους στην νοτιοδυτική μεριά 

του  δρόμου  για  δημιουργία  χώρου  στάθμευσης  αυτοκινήτων  επισκεπτών  καθώς  και  θέσεις  για 

λεωφορεία.  Στον  ίδιο  χώρο  υπάρχει  το  κτίσμα  του  φυλακίου  και  δίπλα  από  αυτό  δημιουργία 

χτίσματος για την χρήση τριών γυναικείων τουαλετών και τριών ανδρικών, καθώς και μια τουαλέτα 

για Α.Μ.Ε.Α. Στο πιο πάνω ύψωμα σε υψόμετρο  περίπου 20 μ. κοντά στο χώρο να γίνει ένα κτίσμα 

που η χρήση του να είναι  για  αναψυκτήριο  και  εκθετήριο  έτσι  ώστε  ο  επισκέπτης   μπορεί  να 

ξεκουραστεί  και να ατενίσει  την θεά που του προσφέρει .

    5)Ο υπαρχών  χωμάτινος δρόμος που  πάει προς το θέατρο να πλακοστρωθεί ώστε να είναι 

κυρίως  πεζόδρομος,  όπως  επίσης  και  ο  δρόμος  που  πάει  για  το  νεώριο.  Να  τοποθετηθούν 

λαμπτήρες δαπέδου  αυτόνομης ενεργειακής κατανάλωσης,για την φωταγώγηση του δρόμου.

      6)Στην διαδρομή προς το αρχαίο θέατρο περίπου 300 μέτρα από την είσοδο, στην δεξιά πλευρά 
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του δρόμου που υπάρχει πλάτωμα, να ανεγερθεί χτίσμα για χρήση αποθήκη και εξωτερικά δίπλα σε 

αυτό ένα χτίσμα για χώρο υγειηνής. Στον ίδιο χώρο να υπάρχει ένα μικρό πάρκιν για 2 αυτοκίνητα.

    7) Τοποθέτηση κιόσκι με παγκάκι,  απέναντι από τον προτεινόμενο δημιουργηθέντα χώρο. Επίσης 

τοποθέτηση μικρών κάδων απορριμάτων στο δρόμο.     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΧΩΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΣΤΑΘΜΕ
ΥΣΗΣ

ΚΤΙΣΜΑ

Μ
Η

Κ
Ο

Σ

Π
Λ

ΑΤ
Ο

Σ Τ.Μ. ΥΛΙΚΑ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΑΥΤΙΚΙΝΗΤΩΝ

15-
ΠΟΥΛΜΑ
Ν
26 ΑΥΤ.

70μ. 50μ. 3500μ2 ΑΣΦΑΛΤΟΣ,

ΥΠΑΡΧΩΝ 
ΦΥΛΑΚΙΟ

6μ. 3μ. 18μ2 ΠΕΤΡΙΝΟ ΜΕ
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ

ΧΩΡΟΣ
ΥΓΕΙΗΣ 
ΕΠΙΣΠΕΠΤΩΝ

13,3 3,8 50,54μ2 ΠΕΤΡΙΝΟ ΜΕ
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ

ΕΚΘΙΣΙΑΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ
,ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

20μ 10μ 200μ2 ΠΕΤΡΙΝΟ ΜΕ
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ

ΑΠΟΘΗΚΗ 8μ 4μ 32μ2 ΠΕΤΡΙΝΟ ΜΕ
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ

ΧΩΡΟΣ 
ΥΓΕΙΗΝΗΣ

2μ 2.10μ 4μ2 ΠΕΤΡΙΝΟ ΜΕ
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΑΥΤΙΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ

2Θ 4,5μ 5,7μ 25,65μ2 ΚΙΟΣΚΙ
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  4.2 Έκθεση των διάφορων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου.

Το κτήριο του αναψυκτηρίου καθώς και το κτίριο για τις τουαλέτες και την αποθήκη  θα είναι από 
betton με επένδυση πέτρας από γκρίζο ασβεστόλιθο.(φωτογραφία 29). Επίσης όλα τα κτίρια είναι με 
κεραμοσκεπή.

                                             Φωτογραφία 29.Δείγμα της επένδυσης από γκρίζο ασβεστόλιθο.

                                                        Φωτογραφία 30. Πλακόστρωση πετρά καβάλας
                                                                         

Η πλακόστρωση του δρόμου από το χώρο της στάθμευσης προς το αρχαίο θέατρο και ο χώρος έξω 
από το αναψυκτήριο θα είναι πλακόστρωση καβάλας.( Φωτογραφία 30. )

                                                                 Φωτογραφία 31.Αυτόνομο φωτιστικό κήπου
Προτείνουμε φωτιστικά αυτόνομα κήπου για τον δρόμο προς το αρχαίο θέατρο και για το νεώριο
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    4.3 Συμπέρασμα
 

 Το αρχαίο θέατρο Οινιάδων αποτελεί μέρος ενός αρχαίου χώρου στο οποίο εκτός από το αρχαίο 

θέατρο, σώζονται τα τοίχοι της πόλης, κατά μεγάλο μέρος, το νεώριο (ναυπηγεία της εποχής), η 

Ακρόπολη, η Αγορά, ο μικρός ναός με πρόναο, τα Λουτρά, ο Κοκκινόπυργος, Λοξή πύλη, δυο 

φυσικές δεξαμενές νερού και τέλος το λιμάνι

 Κατά τις γιορτές του Διονύσου δίνονταν παραστάσεις στην αρχαιότητα. Στις μέρες μας , 

πραγματοποιούνται παραστάσεις στο χώρο του αρχαίου θεάτρου κατά τον μήνα Αύγουστο. Σήμερα, 

διαπιστώνουμε ότι ο περιβάλλον χώρος του αρχαίου θεάτρου, δυσχεραίνει την πρόσβαση των 

εκάστοτε επισκεπτών - θεατών και συνάμα δε διευκολύνει την προσβασή τους. Στην υφιστάμενη 

κατάσταση λαμβάνει χώρα μόνο ένα φυλάκιο.

 Στην πρόταση μας προτείνουμε τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη, θέση στάσης αστικού 

λεωφορείου, διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων επισκεπτών , φυλάκιο, 

δημιουργία κτηρίου για χώρους υγιεινής, κτίσμα υποδοχής και πληροφοριών για τους 

επισκέπτες, αναψυκτήριο με εκθεσιακό χώρο, κιόσκι, δύο θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων 

επίσημων, και αποθήκη. Όλα αυτά συνδέονται με πλακόστρωτο δρόμο ο οποίος θα 

φωταγωγείται ενώ κατά μήκος το είναι τοποθετημένα παγκάκια. Η πρόταση μας αυτή 

αναδεικνύει τόσο τον αρχαιολογικό χώρο όσο και την γύρω περιοχή τουριστικά και εμπορικά 

με αποτέλεσμα την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχή

Η αναβίωση του αρχαίου θεάτρου των Οινιάδων, με την προσέλευση κόσμου θα δώσει πνοή 

στην ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου. Έτσι θα υπάρξει δυνατότητα κατασκευής 

χώρων τουριστικής υποδομής (ξενώνες , εστιατόρια, μικρά καφέ, καταστήματα κ.α.) που θα 

παρέχουν και πιθανή εργασιακή απασχόληση στους κατοίκους των γύρω πόλεων και χωριών.

 Η πολιτισμική μας κληρονομιά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη χώρα μας που οφείλουμε να 

διαδώσουμε σε όλη την επικράτεια αλλά και στο εξωτερικό. Πέρα από το δημοφιλές θέατρο 

της Επιδαύρου καθώς επίσης και τα άλλα περιφερειακά αρχαία θέατρα που ήδη λειτουργούν, 

οφείλουμε να προβάλουμε με την πρόθεση να αναδείξουμε τον περιβάλλοντα χώρο ώστε να 

αναβιώσουν και τα άλλα περιφερειακά θέατρα που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο, για τη 

διάσωση και  διάδοση στην περιφέρεια του αρχαίου πολιτισμού μας.
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ΣΧΕΔΙΟ A3 ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΩΝ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΦΥΛΑΚΑ -W.C.

ΣΧΕΔΙΟ Α4 ΤΟΜΕΣ Α-Α ,Β-Β ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΦΥΛΑΚΑ – W.C.

ΣΧΕΔΙΟ Α5 ΟΨΕΙΣ  ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΦΥΛΑΚΑ – W.C.

ΣΧΕΔΙΟ Α2 ΚΑΤΟΨΗ  ΕΚΘΙΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ Α3ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ  ΕΚΘΙΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ Α4 ΤΟΜΕΣ Α-Α,Β-Β ΕΚΘΙΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ Α5 ΟΨΕΙΣ   ΕΚΘΙΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ Α1 ΚΑΤΟΨΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-W.C.  ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ  Α2  ΚΑΤΟΨΗ  ΣΤΕΓΗΣ  ΑΠΟΘΗΚΗΣ   ΧΩΡΟΣ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΔΥΟ  ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ Α3 ΑΠΟΘΗΚΗ-ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ  ΤΟΜΕΣ Α-Α,Β-Β

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ  ΟΙΝΙΑΔΩΝ  ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΡΟΤΙΝΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
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