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ita his praescriptionibus qui voluerit uti, emendatas 
efficient theatrorum perfections. 

Vitruvii, De Architectura, 5.8.2 

nec tamen in omnibus theatris symmetriae ad omnes 
rationes et effectus possunt respondere, [...] 

Vitruvii, De Architectura, 5.6.7 

 

 
Οηελ παξνύζα έξεπλα ζπδεηήζεθαλ δεηήκαηα ζεσξεηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ 

αξραίνπ ειιεληθνύ ζεάηξνπ θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο ελόο ηδαληθνύ ζεσξεηηθνύ 

ζρεδίνπ, όπσο απηά ηεθκεξηώλνληαη ζην ζέαηξν ηεο Οηθπώλνο. Γμεηάζζεθαλ θνηλνί 

ηόπνη, ζπκθσλίεο ή απνθιίζεηο από ηε ζπλζεηηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη από 

ηνλ Βηηξνύβην, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνύλ παξαηεξήζεηο γηα ην βηηξνπβηαλό πξόηππν. 

Γπίζεο επηρεηξήζεθε ηαύηηζε ηεο κνλάδαο κέηξεζεο θαη ηνπ εκβάηε θαη αλαγλώξηζε 

αξρώλ ζρεδηαζκνύ θαη ζπκκεηξίαο. Ρπό ην πξίζκα ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο 

κειεηήζεθαλ ηα λέα δεκνζηεπζέληα αλαζθαθηθά επξήκαηα, θαζώο θαη ηα δεδνκέλα 

ησλ παιαηόηεξσλ αλαζθαθώλ κε ζθνπό ηελ ηεθκεξησκέλε αλάθηεζε ηεο θάηνςεο, 

θαηαθόξπθεο ηνκήο θαη ησλ όςεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο ζεαηξηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο. 

Πνλ θαζεγεηή κνπ θν ξύζαλζν Ηαλειιόπνπιν επραξηζηώ ζεξκώο όηη 

αλέιαβε ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία ηεο κειέηεο, θαζώο θαη γηα ηελ πξνηξνπή ηνπ 

γηα ζπλέρηζε ησλ εξεπλώλ θαη ηδηαηηέξσο γηα ηελ πνιύηηκε επηζηεκνληθή ζπκβνπιή 

ηνπ επί ηνπ επξύηεξνπ πεδίνπ ηεο παξνύζαο κειέηεο, ηεο πζηεξνθιαζηθήο θαη 

ειιεληζηηθήο αξρηηεθηνληθήο. 

Όηαλ ε Γθνξεία Αξραηνηήησλ Ηνξηλζίαο αλέιαβε λέα ζπζηεκαηηθή έξεπλα 

ζην ζέαηξν Οηθπώλνο, πιένλ ηνπ αηώλνο είρε παξέιζεη από ηελ πξώηε αλαζθαθή 

ηνπ από ηελ Ακεξηθάληθε Ορνιή Ηιαζηθώλ Οπνπδώλ ζηελ Αζήλα. Πα λέα 

αξραηνινγηθά ηεθκήξηα έδσζαλ αθνξκή γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε. Οηνπο 

δηαδνρηθνύο δηεπζπληέο ηεο αλαζθαθήο, θν Ησλζηαληίλν Ηίζζα θαη θα Ναλαγηώηα 
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Kαζίκε, εθθξάδνληαη ζεξκέο επραξηζηίεο γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία καο ε νπνία 

εμαθνινπζεί γηα ηελ πιεξέζηεξε δεκνζίεπζε ησλ αλαζθαθώλ.1 

 

Βηηξνπβηαλό πξόηππν: "βηηξνπβηαλό πξόηππν ζέαηξν" κπνξεί λα 

νλνκάδεηαη ην ζεσξεηηθό ππόδεηγκα ην νπνίν ζπληάζζεηαη από ην ζύλνιν ησλ 

θαηεπζύλζεσλ ηνπ Βηηξνπβίνπ γηα ηελ βέιηηζηε θαη νξζόηεξε θαηαζθεπή ζεαηξηθώλ 

ζπγθξνηεκάησλ, όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα ηνπ έξγνπ ηνπ 

De Architectura. Πν πξόηππν ελζσκαηώλεη θαηεπζύλζεηο επί ησλ ραξάμεσλ θαη ηεο 

ζπλζεηηθήο αιιεινπρίαο, ηύπνπο θαη αλαινγίεο ή θαλόλεο ζπκκεηξίαο. 

Σπλνπηηθή πεξηγξαθή: Γηα ηελ θαιύηεξε παξαθνινύζεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο2 αθνινπζεί ζύλνςε ηεο πεξηγξαθήο ηνπ ππό κειέηε 

παξαδείγκαηνο. Πν θνίινλ δηαξζξώλεηαη ζε 15 θεξθίδεο πεξηνξηδόκελεο από 16 

αθηηλσηέο θιίκαθεο. Οηνλ πξώην αλαβαζκό εδξάδεηαη ε πξνέδξα. Μ αλαβαζκόο 

πίζσ από ηελ πξνέδξα είλαη δηάδξνκνο (δηάδσκα)3. Αθνινπζνύλ 21 ζεηξέο εδσιίσλ 

ζην θάησ θνίινλ πνπ πεξηνξίδεηαη από ην πξώην δηάδσκα. Πν δηάδσκα 

δηαξζξώλεηαη ζε δηάδξνκν, ιίζηλν αγσγό θαη ηνηρίν κε νξζνζηάηεο ιίζνπο. 

Αθνινπζνύλ ζπλνιηθά 41 ζεηξέο εθ ησλ νπνίσλ κηα, ηνπιάρηζηνλ, ζα ήηαλ ν 

δηάδξνκνο ηνπ δεπηέξνπ δηαδώκαηνο πνπ δηαρώξηδε ην κέζνλ θνίινλ από ην άλσ 

θνίινλ. Ε είζνδνο ζην θνίινλ γηλόηαλ από ηηο δύν παξόδνπο, βόξεηα (βνξεηνδπηηθή) 

θαη λόηηα (λνηηναλαηνιηθή) θαη από δύν ζνινζθεπείο δηόδνπο, βόξεηα (βνξεηνδπηηθή) 

θαη λόηηα (λνηηναλαηνιηθή), πνπ δηαηξππνύλ ην θνίινλ ζηε ζηάζκε ηνπ πξώηνπ 

δηαδώκαηνο. Πα δύν αλαιήκκαηα ηνπ θνίινπ (βόξεην θαη λόηην) έρνπλ αλαηνιηθό 

ζθέινο (ην πξνο ηηο παξόδνπο) θαη βόξεην ή λόηην, αληηζηνίρσο, ζθέινο (ην πξνο ην 

                                                 
1
 Γπίζεο, γηα ηε ζπδήηεζε ησλ εξεπλεηηθώλ δεηεκάησλ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο επραξηζηώ ηνλ 

αξραηνιόγν Βαζίιεην Ναπαζαλαζίνπ θαη ηελ αξρηηέθηνλα Βαζηιεία Ιαληδάθε, θαζώο θαη ηνλ 

ηνπνγξάθν Ιηράιε Γθέιε γηα θαηεπζύλζεηο επί ησλ ηνπνγξαθηθώλ κειεηώλ. Γπίζεο ηνλ 

αξρηηέθηνλα Δεκήηξε Ιπάξδε θαη γηα ηελ βνήζεηα ζρεηηθά κε ηε βηβιηνγξαθία ηεο 

παιαίζηξαο ηεο Οηθπώλνο. 
2
 Απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην ππό έθδνζε Αλδξίθνπ 2023 

θαη ζε ππνέθδνζε άξζξν Andrikou D., Observations on the stage building of the theatre of 

Sikyon, θαζώο θαη ζην Ηαζίκε - Αλδξίθνπ - Ναπαζαλαζίνπ 2021. 
3
 Γηα δεηήκαηα νξνινγίαο θαη κεηαβνιήο ηεο ρξήζεο ησλ όξσλ Moretti 2015 
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εμσηεξηθό ζηόκην ηεο ζνινζθεπνύο δηόδνπ). Ε νξρήζηξα δηακέηξνπ 24.20κ. ζα είρε 

δηάζηξσζε από παηεκέλν πειόρσκα. Νεξηκεηξηθά ηεο νξρήζηξαο, (κπξνζηά από 

ηελ 2ε έσο ηελ 14ε θεξθίδα) ππάξρεη ιηζόθηηζηνο ππόγεηνο απνζηξαγγηζηηθόο 

αγσγόο, ν εύξηπνο, πιάηνπο 2κ. Πν ζθεληθό νηθνδόκεκα είλαη δηώξνθν κε πξνζθήλην 

πνπ ζηήξηδε ην ινγείνλ. Οηνλ όξνθν νδεγνύζαλ θεθιηκέλεο αλαβάζξεο (ξάκπεο). 

Οηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ην νηθνδόκεκα έρεη ζπλνδέο θαηαζθεπέο, δειαδή 

ηεηξάγσλν δσκάηην κε ζξαλίν, Δσξηθή ζηνά θαη εκηθπθιηθή θξήλε κε Δσξηθή 

πξόζηαζε. Οε επαθή κε ηνπο ηνίρνπο ηνπ ζεάηξνπ θαη πάλσ ζηηο αθξαίεο θεξθίδεο 

θαη ζην ζθεληθό νηθνδόκεκα εθηείλεηαη ιαηνκείν. Ούκθσλα κε ηελ παξνύζα κειέηε ε 

δξαζηεξηόηεηα ιαηόκεπζεο ζηηο θεξθίδεο πξνεγείηαη ρξνλνινγηθά ηεο νηθνδόκεζεο 

ησλ θεξθίδσλ θαη αλαιεκκάησλ. 

Ιζηνξηθό αλαζθαθώλ: Ιεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ρξήζεσο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

ζεαηξηθνύ ζπγθξνηήκαηνο πξνζρώζεηο ύςνπο ~6κ. θάιπςαλ ην ζέαηξν. Πν κέξνο 

πνπ έκελε αθάιππην ήηαλ ρώξνο πξνζπνξηζκνύ ιίζηλνπ πιηθνύ γηα νηθνδνκηθή 

ρξήζε. Πν εδαθηθό αλάγιπθν ηνπ θνίινπ πνπ δηαζώζεθε ζρεδόλ αλαιινίσην 

επέηξεπε ζηνλ έκπεηξν πεξηεγεηή ηελ αλαγλώξηζε κεγάινπ αξραίνπ ζεάηξνπ ζηε 

ζέζε απηή.4 Πν 1838 δεκνζηεύζεθαλ ζην Ναξίζη ζηελ πνιπηειή έθδνζε ηεο 

επηζηεκνληθήο απνζηνιήο ηνπ Ινξηά ραξηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο θαη ζρέδηα ησλ 

δύν ζνινζθεπώλ δηόδσλ.5 Ε πξώηε αλαζθαθή έγηλε από ηελ Ακεξηθάληθε Ορνιή 

Ηιαζηθώλ Οπνπδώλ θαηά δηαζηήκαηα (1886 - 1898) ζην ζθεληθό νηθνδόκεκα, ηελ 

νξρήζηξα, ηνλ εύξηπν θαη ηνπο ζξόλνπο.6,7 Έξεπλεο έγηλαλ από ηελ Γλ Αζήλαηο 

Αξραηνινγηθή Γηαηξεία ην 1954 ππό ηνλ Αλαζηάζην Μξιάλδν θαη ην 1984 ππό ηελ Η. 

                                                 

4
 Leake 1830. Γπίζεο, ππάξρεη ε αλαθνξά από ην 1802 όηη ν Sebastiano Ittar, εθ κέξνπο ηνπ 

Θόξδνπ Έιγηλ, εξγάζζεθε γηα έμη εκέξεο ζηε Οηθπώλα εξεπλώληαο ηελ πεξηνρή ηνπ 

γπκλαζίνπ, ηνπ ζηαδίνπ θαη ηνπ ζεάηξνπ. Lolos 2011, 6. Γηα πεξηεγεηέο ζηελ Οηθπώλα βι. 

Lolos 2011. 
5
 Blouet 1838, 39 - 40, εηθ. 81-83. 

6
 Earle 1889. Earle 1891. Earle 1893. Brownson – Young 1893. McMurtry 1889. Fossum 1905. 

7
 Γπαλαδεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαζθαθώλ, ζρέδηα θαη λέεο παξαηεξήζεηο 

δεκνζηεύζεθαλ από ηνλ Fiechter 1931. 
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Ηξπζηάιιε-Βόηζε.8 Πν 2012 αλαθνηλώζεθαλ από ηνπο Ch. Hayward θαη Γ. Θώιν 

απνηειέζκαηα γεσαξραηνινγηθήο έξεπλαο.9 Από ην 2014 έσο ην 2019 έιαβε ρώξα 

θαηά δηαζηήκαηα ζπζηεκαηηθή αλαζθαθή ηεο Γθνξείαο Αξραηνηήησλ Ηνξηλζίαο, 

ππό ηελ δηεύζπλζε ηνπ θνπ Η. Ηίζζα ην 2014-201610 θαη ππό ηελ δηεύζπλζε ηεο θαο 

Ν. Ηαζίκε ην 2018-2019,11 κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ κλεκείνπ 

βάζεη λέσλ αξραηνινγηθώλ ηεθκεξίσλ θαη ηελ αλάδεημε, πξνζηαζία θαη απόδνζε ηνπ 

κλεκείνπ. Ε αλαζθαθή είρε πινύζηα επξήκαηα γηα ηελ αλάθηεζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ 

κλεκείνπ.    

Χξνλνινγηθά ηεθκήξηα: Ε κόλε γξαπηή πεγή πνπ παξέρεη terminus ante 

quem γηα ηελ νηθνδόκεζε ηνπ ζεάηξνπ είλαη ε αλαθνξά ηνπ Νινπηάξρνπ γηα ηελ 

αλαηξνπή ηεο ηπξαλλίδαο από ηνλ Άξαην12 "θαὶ ζπλδξακόλησλ παληαρόζελ, ἡκέξα 

κὲλ ὑπέιακπελ ἤδε θαὶ ηὸ ζέαηξνλ ἦλ ὄρινπ κεζηόλ, [...]". Πνύην δείρλεη όηη ην 

ζέαηξν, ην νπνίν πιεκκύξηζαλ νη πνιίηεο ηε λύρηα ηνπ Ιαΐνπ ηνπ 251 π.. 

πεξηκέλνληαο ελαγσλίσο ηελ έθβαζε γηα ηελ πνιηηεία ηνπο, είρε νηθνδνκεζεί πξηλ ην 

251 π.. Ούκθσλα κε κειεηεηέο, ε αλαθνξά από ηνλ Δηόδσξν Οηθειηώηε13 γηα 

νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα επί Δεκεηξίνπ Ννιηνξθεηνύ, 303π.. θ.ε., πξνο ηηκήλ ηνπ 

                                                 
8
 Μξιάλδνο 1955. Ηξπζηάιιε-Βόηζε 1988. 

9
 Ε αλαθνίλσζε πεξηιακβάλεη -κεηαμύ άιισλ- ζπκπεξάζκαηα γηα ηα γεσινγηθά ζηξώκαηα 

θαη ηελ δηαδηθαζία θαη ηηο εξγαζίεο νηθνδόκεζεο ηνπ ζεάηξνπ. Hayward - Lolos 2015. 
10

 Ηίζζαο - Ναπαζαλαζίνπ – Αλδξίθνπ 2020. Πν έξγν είρε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

πξνζδηνξίζηεθε ν αξηζκόο ησλ ζεηξώλ εδσιίσλ ηνπ θάησ θνίινπ, ε γεσκεηξία ηνπ θνίινπ 

θαη ε κνξθή ηνπ πξώηνπ δηαδώκαηνο, ε κνξθή ησλ εδσιίσλ, ηεο εκηθπθιηθήο εμέδξαο θαη 

ηνπ επξίπνπ. Γπίζεο, αλαζθάθζεθαλ νη ζηάζκεο ησλ ζνινζθεπώλ δηόδσλ θαη ζεκαληηθό 

κέξνο ησλ αλαιεκκάησλ ηνπ θνίινπ θαη αλαθαιύθζεθε ιαηνκείν ζηηο αθξαίεο θεξθίδεο, 

επίζεο έγηλε απνηύπσζε ηνπ θνίινπ (Ιπηληάξεο 2016). 

11
 Ηαζίκε - Αλδξίθνπ - Ναπαζαλαζίνπ 2019. Γπίζεο, Ηαζίκε - Αλδξίθνπ - Ναπαζαλαζίνπ 

2021. Ε αλαζθαθή είρε ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: νινθιεξώζεθε ε απνθάιπςε ηνπ θάησ 

θνίινπ, ηνπ πξώηνπ δηαδώκαηνο θαη ηνπ επξίπνπ ηεο νξρήζηξαο, εκθαλίζζεθαλ νη όςεηο ησλ 

αλαιεκκαηηθώλ ηνίρσλ θαη αλαζθάθζεθε ε ζηξσκαηνγξαθία σο ηε ζηάζκε ζεκειίσζήο 

ηνπο, γ) αλαθαιύθζεθε ιαηνκείν ζηε ζηάζκε ησλ αλαιεκκαηηθώλ ηνίρσλ θαη ηαθέο ζηελ 

λόηηα πάξνδν θαη ζην λόηην αλάιεκκα, αλαζθάθζεθε κέξνο ηνπ ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο 

θαη αλαθαιύθζεθαλ αξρηηεθηνληθά κέιε Δσξηθώλ ζξηγθώλ, ηα νπνία θαηά ηελ πξνθαηαξηηθή 

κειέηε ηνπο απνδόζεθαλ ζην ζθεληθό νηθνδόκεκα. Γπίζεο εθπνλήζεθε αξρηηεθηνληθή κειέηε 

αλάδεημεο ηνπ ζεάηξνπ (Βόηζεο - Γεξνληάθεο – Πνπκπαθάξεο, 2021). 
12

 Νινπηάξρνπ, Άξαηνο, 8.5 
13

 Diod. 20.102. 
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νπνίνπ ηεινύληαλ επίζεο εηήζηνη αγώλεο, επλνεί ζπζρέηηζε ηεο πεξηόδνπ απηήο 

κε ηελ νηθνδόκεζε ησλ ρώξσλ ςπραγσγίαο θαη ζεακάησλ (ζέαηξν θαη ζηάδην).14 

Ορεηηθά αλαζθαθηθά ηεθκήξηα γηα ηελ ρξνλνιόγεζε ηεο α΄ θάζεο ηνπ ζεάηξνπ δελ 

είλαη αθόκε γλσζηά. Αλαζθαθηθά επξήκαηα (ιηγνζηή θεξακεηθή) από ην ζηξώκα ηεο 

αξραίαο ηερλεηήο επίρσζεο ζηελ 15ε θεξθίδα ηνπ κέζνπ θνίινπ ρξνλνινγνύληαη 

από ηα κέζα 4νπ αη. π.. θ.ε. θαη δείρλνπλ όηη απηό ην ηερληθό έξγν ζην θνίινλ είλαη 

ζύγρξνλν κε ηελ πξώηε νηθνδνκηθή θάζε ηνπ ζεαηξηθνύ ζπγθξνηήκαηνο.15 Μ ηύπνο 

ηνπ ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα κειέηε δελ επηηξέπεη 

ρξνλνιόγεζε ηεο ππάξρνπζαο ιίζηλεο θάζεο ηνπ ζεάηξνπ πξηλ ην ηειεπηαίν ηξίην 

ηνπ 4νπ αη. π..16 Μ Ναπζαλίαο αλαθέξεη ηελ ύπαξμε ζεάηξνπ κε άγαικα ηνπ 

Αξάηνπ ζηελ ζθελή.17 Φαίλεηαη, ινηπόλ, όηη γηα πεξίνδν πιένλ ησλ ηεζζάξσλ 

αηώλσλ, έσο ηα κέζα ηνπ 2νπ αη. κ.. ην ζέαηξν ήηαλ ελ ρξήζε. Οηελ επόκελε 

πεξίνδν θαη έσο πεξίπνπ ηα κέζα ηνπ 3νπ αη. κ.. ρξνλνινγνύληαη ηαθέο ζηε λόηηα 

πάξνδν πνπ δείρλνπλ πξώηε αλαζηνιή ηεο ζεαηξηθήο ιεηηνπξγίαο.18 

Θέζε θαη πξνζαλαηνιηζκόο:. Πν ζεαηξηθό ζπγθξόηεκα θηίζηεθε ζηελ ΒΑ 

θιηηύ ηεο αθξόπνιεο ηνπ πςηπέδνπ ηεο Οηθπώλαο19,20 ζε ζηάζκε 174.960κ.- 

200.500κ.21 Πν ζεαηξηθό ζπγθξόηεκα θαηαιάκβαλε έθηαζε πιένλ ησλ 8.000κ2. Πα 

πεξί απηό θηήξηα αθνινπζνύλ ηνπο άμνλεο ηνπ Δσξηθνύ λανύ ηνπ Απόιισλα.22 Μ 

λαόο έζηεθε ζηελ αγνξά ηνπιάρηζηνλ από ηνλ 6ν αη. π..23 θαη θαίλεηαη όηη είρε 

ηνπνγξαθηθή αμία γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ρώξνπ. Έρεη 

πξνζαλαηνιηζκό αλαηνιήο δύζεο κε ειάρηζηε απόθιηζε. Πν ζέαηξν, όπσο θαη ην 

                                                 
14

 Hayward - Lolos, 2015. 
15

 Ηαζίκε - Αλδξίθνπ - Ναπαζαλαζίνπ 2019. Ηαζίκε - Αλδξίθνπ - Ναπαζαλαζίνπ 2021. 
16

 Γηα ην ζθεληθό νηθνδόκεκα βι. παξαθάησ. Γηα εμέιημε ηύπνπ moreti evolution 127 
17

 Paus. II, 7, 5. 
18

 Ηαζίκε - Αλδξίθνπ - Ναπαζαλαζίνπ 2019. Ηαζίκε - Αλδξίθνπ - Ναπαζαλαζίνπ 2021. 
19

 Ε παξάθηηα εγθαηάζηαζε ηεο Οηθπώλνο ηνπνζεηείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο πόιεο 

Ηηάην. Νεξί ηα 4 ρηιηόκεηξα λνηηνδπηηθώο, ζην ζεκεξηλό ρσξηό Βαζηιηθό ή Οηθπώλα, ζην 

πςίπεδν ην νπνίν πεξηνξίδνπλ νη πνηακνί Γιηζζώλ θαη Αζσπόο ήηαλ ε αθξόπνιε. Γθεί, κε 

ελέξγεηα ηνπ Δεκεηξίνπ Ννιηνξθεηνύ, κεηνίθεζαλ νη Οηθπώληνη ην 303 π. Diod. 20.102.2. 
20

 Lolos 2015, 51. Lolos 2011, 4, 7-27, 59-91. 
21

 Ηίζζαο - Ναπαζαλαζίνπ – Αλδξίθνπ 2020. Αλδξίθνπ 2023. 
22

 Lolos 2011, 378. Hayward - Lolos 2015. 
23

 Krystalli-Votsi, - Østby 2010. 
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ζηάδην παξεθθιίλνπλ από απηόλ ηνλ ζρεδηαζκό. Πν ζέαηξν έρεη πξνζαλαηνιηζκό 

αλαηνιηθό-βνξεηναλαηνιηθό (κε απόθιηζε ~53˚ από ην καγλεηηθό Βνξξά).24 Ε 

παξέθθιηζε από ηνπο αζηηθνύο άμνλεο πξνδίδεη ζρεδηαζκό πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

ζπκθεξόηεξεο εθκεηάιιεπζεο ηεο θπζηθήο πιαγηάο.25 Οπλεπώο ν βαζκόο ζπκθσλίαο 

κε ην "βηηξνπβηαλό πξόηππν" έγθεηηαη αθελόο ζηελ πξόλνηα γηα απνθπγή ηεο 

έθζεζεο ζην λόην26 θαη αθεηέξνπ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνύ πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο εμνηθνλόκεζεο νηθνδνκηθνύ πιηθνύ θαη ρξόλνπ απαζρόιεζεο.27 Οε 

απηό ην ζεκείν δένλ λα ζεκεησζεί όηη απνηειεί παξαλόεζε -αλαθεξόκελε ζηελ 

βηβιηνγξαθία- όηη ην "βηηξνπβηαλό πξόηππν" πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο βνξξάλ. Ηαηά 

ηνλ Βηηξνύβην "πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξόλνηα ώζηε ην ζέαηξν λα κελ είλαη 

εθηεζεηκέλν ζην λόην".28 Οε 125 πινπνηεκέλα ζεαηξηθά νηθνδνκήκαηα, ειιεληθά, 

ειιελνξσκατθά θαη ξσκατθά πνπ εμεηάζζεθαλ ν πξνζαλαηνιηζκόο πνηθίιεη θαη ζε 

πνζνζηό >65% απνθεύγεηαη ν ακηγώο λόηηνο. Φαίλεηαη όηη ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνύ βαξύλεη πεξηζζόηεξν ε πξόλνηα γηα νηθνλνκία δπλάκεσλ θαη 

πιηθνύ, ε εθκεηάιιεπζε ηόπσλ πνπ εθ θύζεσο επλννύλ ηελ αθνπζηηθή,29 θαζώο θαη 

ελίνηε ρσξνηαμηθνί ιόγνη ρξήζεσλ, όπσο ε ζέζε ηεξώλ θαη ηεκελώλ. 

Χαξάμεηο:30 Βαζηθό κέγεζνο ζρεδηαζκνύ είλαη ε δηάκεηξνο ηνπ θύθινπ ηεο 

νξρήζηξαο. Οε πνιιά ζέαηξα ν σθέιηκνο ρώξνο ηεο νξρήζηξαο πεξηνξίδεηαη, ζπρλά 

ιόγσ ηνπ απνζηξαγγηζηηθνύ αγσγνύ, από ιίζηλν ηόμν ή ζπαληόηεξα θύθιν.31 

Μκνίσο, ζηελ Οηθπώλα ζε δηακήθε εγθνπή ζην ιίζηλν ηόμν ηνπ επξίπνπ δεινύληαη ην 

όξην ηεο νξρήζηξαο, όπσο θαη ε ζηάζκε απηήο (≈174.960κ. κπξνζηά από ηελ 

θεληξηθή θεξθίδα θαη ≈175.160κ. κπξνζηά από ηελ πξώηε θαη ηελ ηειεπηαία). 

                                                 
24

 Αλδξίθνπ 2023. Ηίζζαο - Ναπαζαλαζίνπ – Αλδξίθνπ 2020. Γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό βι. θαη 

Hayard – Lolo 2015 162. Ιπηληάξεο 5. 2016 
25

 Γηα γεσινγηθά ζηξώκαηα θαη πνζνζηά εθζθαθηθώλ εξγαζηώλ Hayard Lolos 2015. 
26

 Vitr. 5.3.2 
27

 Vitr. 5.6.7 “[…]other things which occur that make it necessary to give up symmetry so as not 

to interfere with utility. Again, if in the course of the work any of the material fall short [...] it will 

not be amiss to make a slight reduction or addition, provided that it is done without going too 

far, but with intelligence.” Ιηθξ. Morgan 1914. 
28

 Από ηε κεηάθξαζε Θέθαο 2000, 291. 
29

 Vitr. 5.8.1-2, Vitr. 5.3.2. 
30

 Αλδξίθνπ 2023. Ηίζζαο - Ναπαζαλαζίνπ – Αλδξίθνπ 2020. Fiechter 1931. 

31
 Gerkan –Müller-Wiener, 1961. Ηνιώλαο - Οηαπξνπνύινπ-Γάηζε – Οηακάηεο 2009. 
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Ωζηόζν ε δηάκεηξνο ηνπ σθέιηκνπ ρώξνπ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ δηάκεηξν 

ηεο νξρήζηξαο πνπ έρεη αμία εκβάηε ζηνλ ζρεδηαζκό. Οηνλ Βηηξνύβην δηεπθξηλίδεηαη 

όηη δηάκεηξνο κεηξάηαη ζηνλ πξώην αλαβαζκό ηνπ θνίινπ.32 Οην ππό εμέηαζε 

ζέαηξν θαίλεηαη όηη νξίζηεθε ζην έδαθνο θύθινο θαη ηεηξάγσλν εγγεγξακκέλν ζηνλ 

θύθιν. Ε νξρήζηξα ζπκπίπηεη κε ηνλ θύθιν, ην πξνζθήλην κε ηελ πιεπξά ηνπ 

ηεηξαγώλνπ θαη ν ζπξαίνο ηνίρνο ηεο ζθελήο κε ηελ εθαπηνκέλε ζηνλ θύθιν. Ε 

δηάκεηξνο είλαη 24.20κ.33 Πν ηόμν ηεο πξώηεο θαη ηειεπηαίαο θεξθίδαο έρεη θέληξνλ 

θαη αθηίλα ζηα δύν αληηδηακεηξηθά ζεκεία ηεο νξρήζηξαο (ζηελ δηάκεηξν πνπ 

δηέξρεηαη από ην κέζνλ ησλ πιεπξώλ ηνπ ηεηξαγώλνπ). Πνύηα είλαη ζύκθσλα κε ην 

"βηηξνπβηαλό πξόηππν" γηα ην ειιεληθό ζέαηξν, πνπ βαζίδεηαη ζε ράξαμε κε θύθιν 

θαη εγγεγξακκέλα ηεηξάγσλα.34 Οηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ ηδαληθνύ γεσκεηξηθνύ 

ζρεδίνπ κεηξώληαη όρη ακειεηέεο απνθιίζεηο ή κεηαηνπίζεηο, νξηζκέλεο πηζαλόλ 

εκπξόζεηεο. Φαίλεηαη όηη ππήξραλ πεξηζζόηεξα θέληξα ράξαμεο. Οηηο θεξθίδεο ελλέα 

έσο δεθαηξία, ε αθηίλα ηεο νξρήζηξαο θαηλνκεληθά κεηώλεηαη (θαηά ≈8-10εθ.). Απηό 

ίζσο ζεκαίλεη κεηαηόπηζε ηνπ θέληξνπ ράξαμεο. Ιε απηό ην δεύηεξν θέληξν 

θαίλεηαη όηη ελαξκνλίδεηαη αθξηβέζηεξα θαη ν ζπξαίνο ηνίρνο ηεο ζθελήο. Ωο 

επηπιένλ ζεκεία ράξαμεο αλαγλσξίδνληαη ηα ηόμα κε θέληξν ην κέζνλ ηεο πιεπξάο 

ηνπ ηεηξαγώλνπ θαη αθηίλα ην αληηδηακεηξηθό ζεκείν ηνπ θύθινπ ηεο νξρήζηξαο. 

Πνύηα αθνξνύλ ηα αθξόηαηα ζεκεία ηεο νξρήζηξαο (κε ειαθξέο απνθιίζεηο) θαη ηε 

ράξαμε ηνπ αλαηνιηθνύ ζθέινπο ηνπ βόξεηνπ αλαιήκκαηνο ην νπνίν δελ είλαη 

ζπκκεηξηθό ηνπ λνηίνπ αλαιήκκαηνο. 

Ωο πξνο ηηο ζεηξέο ηνπ θνίινπ, ην πξώην δηάδσκα (δηάδξνκνο) θαη νη ζεηξέο 

ζην κέζνλ θαη άλσ θνίινλ έρνπλ ηόμν πην "αλνηθηό" από ην θάησ θνίινλ. Θόγσ 

απώιεηαο εδσιίσλ, ην θέληξν ηνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη κε αθξίβεηα. Έλα κηθξό 

ράξαγκα («ζεκεία»;) ζηνλ πξώην αλαβαζκό ηνπ θάησ θνίινπ βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ 

άμνλα αλαηνιήο δύζεο ν νπνίνο δηέξρεηαη από ην πξνηεηλόκελν θέληξν ηνπ κέζνπ 

θαη άλσ θνίινπ. 

                                                 
32

 Vitr. 5.6.5 "απηή πνπ πεξηθιείνπλ νη θαηώηεξεο ζεηξέο εδσιίσλ" 
33

 H κέηξεζε γίλεηαη ζηελ όςε ηνπ πξώηνπ αλαβαζκνύ ηνπ θνίινπ, ε θάησ αθκή ηνπ νπνίνπ 

ππνρσξεί θαηά 2εθ. επηπιένλ ιόγσ θπκαηίνπ. Γηα απνηύπσζε θάησ θνίινπ Ιπηληάξεο 2016. 
34

 Vitr. 5.7.1-2 5.8.2 
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Οην ζθεληθό νηθνδόκεκα, ε πιεπξά ηνπ εγγεγξακκέλνπ ζηνλ θύθιν ηεο 

νξρήζηξαο ηεηξαγώλνπ, ε νπνία δείρλεη ηε ζέζε ηνπ πξνζθελίνπ ζπκπίπηεη (κε 

απόθιηζε ~6εθ) κε ηνλ ζηπινβάηε ησλ παξαζθελίσλ ηα νπνία ζύκθσλα κε ηελ 

παξνύζα κειέηε πεξηιακβάλνληαλ ζηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό. Απηό ηεθκεξηώλεηαη από 

ην κήθνο ηνπ πξνζθελίνπ (κε ηα παξαζθήληα) πνπ πξνθύπηεη ίζν κε ηε δηάκεηξν ηεο 

νξρήζηξαο, όπσο καξηπξά ε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ βξάρνπ ζηα αθξόηαηα κέξε ηνπ 

πξνζθελίνπ θαη ζηηο ζέζεηο ππνδνρήο ησλ αθξαίσλ εκηθηόλσλ ησλ παξαζθελίσλ. 

Μκνίσο, ην κήθνο ηνπ ζηπινβάηε ηεο Δσξηθήο ζηνάο ζηελ εμσηεξηθή όςε ηνπ 

ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο ηζνύηαη κε ηε δηάκεηξν ηεο νξρήζηξαο θαη δείρλεη όηη ε 

ζηνά ήηαλ κέξνο ηνπ αξρηθνύ ζρεδηαζκνύ, αθόκε θαη αλ ε πινπνίεζή ηεο πηζαλόλ 

λα έγηλε ζε δεύηεξν ρξόλν35 βάζεη ηεο ζρέζεο επαθήο ηνπ ζηπινβάηε απηήο κε ην 

παξάπιεπξν δσκάηην κε ζξαλίν. 

Οην "βηηξνπβηαλό πξόηππν" ην νιηθό κήθνο ηεο ζθελήο (λννύκελν καδί κε ηηο 

πιεπξηθέο εηζόδνπο - παξόδνπο) είλαη δηπιάζην ηεο δηακέηξνπ ηεο νξρήζηξαο. Πνύην 

ηεθκεξηώλεηαη ζε πινπνηεκέλα ζέαηξα, όπσο ζηεο Δεκεηξηάδνο,36 αιιά εδώ 

εκθαλίδεηαη παξαιιαγκέλν. Οπγθεθξηκέλα, ε απόζηαζε ησλ δύν παξόδσλ νξίδεηαη 

από θύθιν δηακέηξνπ κελ δηπιάζηαο ηεο δηακέηξνπ ηεο νξρήζηξαο, αιιά κε θέληξν 

ην θέληξν ηεο νξρήζηξαο. Ε επηινγή απηή κπνξεί λα εκπίπηεη ζηελ "αλνρή" ηνπ 

"βηηξνπβηαλνύ πξνηύπνπ"37 γηα θαιύηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ελ 

πξνθεηκέλσ ηνπ βξάρνπ ζην κήθνο ησλ ξακπώλ ηεο ζθελήο. Γλαιιαθηηθώο, ε 

παξνπζία δηαθνξεηηθώλ παξαιιαγώλ ηνπ βηηξνπβηαλνύ ηύπνπ ίζσο πξνδίδεη 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο από ηνλ εθάζηνηε αξρηηέθηνλα, αιιά πάλησο δείρλεη ηελ 

ύπαξμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαλόλα, έζησ θαη κε παξαιιαγέο, ζε πινπνηεκέλα 

ζέαηξα. Ωο πξνο ηηο δύν ζπκκεηξηθέο ηεηξάγσλεο ζπλνδέο θαηαζθεπέο ηνπ ζθεληθνύ 

νηθνδνκήκαηνο, ζπγθεθξηκέλα ην δσκάηην κε ζξαλίν θαη ν βόξεηνο, κάιινλ 

ππαίζξηνο, ηεηξάγσλνο ρώξνο κε ην ζξαλίν, ζηνλ νπνίνλ έρεη ελζσκαησζεί ε 

                                                 
35

 Απηό απνδεηθλύεη νξζή ηελ ππόζεζε ηνπ Fossum έζησ θαη αλ δελ γλώξηδε αθξηβώο ην 

κήθνο ηεο ζηνάο. Fossum 1905. 271 
36

 Ιαληδάθε 2020. 
37

 Vitr.5.6.7 
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εκηθπθιηθή πξόζηπιε Δσξηθή θξήλε. Μη δηαθνξέο ζηηο ζηάζκεο ηνπο (δηαθνξά ~2κ. 

ζηε ζηάζκε ηνπ ζξαλίνπ) εξκελεύεηαη ίζσο γηα ηελ νηθνλνκηθόηεξε εθκεηάιιεπζε 

ηνπ θπζηθνύ βξάρνπ ζηελ θάζε πεξηνρή.38  Γλδερνκέλσο λα ππήξμε δηαθνξά θάζεσο 

ζηελ εθηέιεζε ησλ δύν έξγσλ. Γπηπιένλ, ε δηαηήξεζε ηεο ίδηαο ζηάζκεο ηνπ βξάρνπ 

ζην ζξαλίν ηνπ βνξείνπ ρώξνπ θαη ζηνλ θακπύιν ηνίρν ηεο εκηθπθιηθήο θξήλεο 

δείρλεη όηη ν ζρεδηαζκόο ηεηξαγώλνπ ρώξνπ θαη θξήλεο ήηαλ ζύγρξνλνο θαη ε 

θξήλε δελ έπεηαη ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ δσκαηίνπ. Πνύην, ζε ζπλδπαζκό κε 

κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξπζκνύ ηεο θξήλεο ζπλεγνξνύλ ζηελ 

ρξνλνιόγεζή ηεο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκό, ζε κηα από ηηο αξρηθέο 

θάζεηο ηνπ ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο. 

Πξνέδξα:39 Οηελ πξνέδξα ηα ηηκεηηθά εδώιηα έρνπλ κνξθή ζξόλνπ πνιιώλ 

ζέζεσλ κήθνπο ≈2.43 - 2.50κ., κε εξεηζίσλην θαη εξεηζίρεηξα, κε ύςνο θαζίζκαηνο 

~0.40κ. Οε θάζε θεξθίδα αληηζηνηρεί έλα ηηκεηηθό εδώιην πιελ ηεο πξώηεο θαη ηεο 

ηειεπηαίαο. Οηελ παξνύζα κειέηε δείρζεθε όηη ηα θαηάινηπα ζηελ πξώηε θεξθίδα 

δελ αλήθνπλ ζε ζξόλν αιιά ζε εδώιην. Μ ζξόλνο ηεο δεύηεξεο θεξθίδαο θέξεη ην 

γξάκκα Α, ηεο ηξίηεο ην Β, ηεο έθηεο ην Γ. Οε δεύηεξε νηθνδνκηθή θάζε ν ζξόλνο ηεο 

θεληξηθήο θεξθίδαο πηζαλόλ ηνπνζεηήζεθε ζηελ πξώηε ζεηξά εδσιίσλ ηεο 

ηειεπηαίαο θεξθίδαο, θαηόπηλ απνιάμεπζεο ηνπ πξνζζίνπ κέξνπο ησλ εθεί εδσιίσλ. 

Οηελ θεληξηθή θεξθίδα θαηαζθεπάζηεθε ηηκεηηθή εκηθπθιηθή εμέδξα, ίζσο καξκάξηλε, 

ζηελ δεύηεξε ζεηξά εδσιίσλ. Πόηε αθαηξέζεθαλ θαη ηα εδώιηα ηεο πξώηεο ζεηξάο 

θαη απνιαμεύζεθαλ απηά ηεο δεύηεξεο. Ε πξόηαζε γξαθηθήο απνθαηάζηαζεο ηεο 

εκηθπθιηθήο εμέδξαο αθνινπζεί ηνλ ηύπν εμέδξαο ηνπ ζεάηξνπ ηεο Ζεξάπνιεο. Οηελ 

παξνύζα κειέηε πξνηείλεηαη κηα λέα εθδνρή ηεο αλαπαξάζηαζεο ζηελ νπνία 

ελζσκαηώλνληαη θαη πηζαλά ίρλε εκηθπθιηθνύ ππνπνδίνπ. Νξνηείλεηαη ε απόδνζε 

                                                 
38

 Ε ηήξεζε αλώηεξεο ζηάζκεο ζην βόξεην κέξνο ηνπ ζεάηξνπ ζε ζρέζε κε ην λόηην 

ηεθκεξηώλεηαη θαη ζηελ βόξεηα ζνινζθεπή δίνδν ζε ζρέζε κε ηε λόηηα θαη εξκελεύεηαη σο 

πξόλνηα ηνπ αξρηηέθηνλα γηα απνθπγή εθβξαρηζκώλ δεδνκέλεο ηεο θαηεύζπλζεο ηεο 

βόξεηαο δηόδνπ πξνο ηελ είζνδν ηνπ ζηαδίνπ πνπ είλαη αθόκε ςειόηεξα. 

39
 Ηίζζαο - Ναπαζαλαζίνπ – Αλδξίθνπ 2020. Αλδξίθνπ 2023. 
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ηεο εμέδξαο ζε ειιεληζηηθή θάζε δεδνκέλνπ όηη νη εκηθπθιηθέο θαη θπθιηθέο κηθξέο 

θαηόςεηο έγηλαλ ηδηαίηεξα πξνζθηιείο από ηελ πζηεξνθιαζηθή θ.ε. επνρή. Δελ 

απνθιείεηαη ην έξγν λα έγηλε ζπγρξόλσο κε ηελ εθηέιεζε ηεο εκηθπθιηθήο θξήλεο 

ηνπ ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο. 

Γδώιηα: Πα εδώιηα έρνπλ ηππηθό ύςνο θαηά κέζνλ όξν 0.377κ. θαη πιάηνο 

νξαηό ζε θάηνςε ~0.77κ. Ρπάξρεη ην κνλνιηζηθό εδώιην θαη νη παξαιιαγέο απηνύ: 

εδώιην από δύν ή ηξία ηεκάρηα, εδώιην από ιίζηλν πξόζζην κέξνο (θάζηζκα) θαη 

ιαμεπηό ζηνλ βξάρν νπίζζην κέξνο.40 Γεσκεηξηθή αλάιπζε ησλ αλαζθαθηθώλ 

επξεκάησλ αίξεη ηελ παξαλόεζε όηη νξηζκέλα εδώιηα είραλ ππνπόδην ιίζηλν ή 

ιαμεπηό ζην βξάρν.41 Φαίλεηαη όηη πηνζεηήζεθαλ παξαιιαγέο ηνπ κνλνιηζηθνύ γηα 

ιόγνπο εθκεηάιιεπζεο αθόκα θαη κηθξόηεξσλ από έλα εδώιην όγθσλ από ηα 

ιαηνκεία ηνπ ζεάηξνπ. Γλδερνκέλσο εξγάζηεθαλ δηαθνξεηηθά ζπλεξγεία ή 

πξνκεζεπηέο ζην βόξεην θαη ζην λόηην κέξνο.42  Πα κνλνιηζηθά εδώιηα επηθξαηνύλ 

ζηηο βόξεηεο θεξθίδεο έλαληη ησλ λνηίσλ. Οηα λόηηα εδώιηα ηεθκεξηώλνληαη 

πεξηζζόηεξεο επηζθεπέο, θαζώο έρνληαο πεξηζζόηεξνπο αξκνύο ήζαλ πην επάισηα 

ζε κεηαθηλήζεηο θαη ζε δηάβξσζε από εηζρώξεζε πδάησλ ζηελ ππόβαζή ηνπο, ε 

νπνία είλαη ζε όιν ην ζέαηξν ιαμεπηή ζην θπζηθό έδαθνο.43 

Κιίκαθεο: Μη βαζκίδεο ησλ θιηκάθσλ είλαη κνλνιηζηθέο. Έρνπλ κέζν ύςνο 

0.233κ., νξαηό πιάηνο θαηά κέζνλ όξν 0.77κ. (0.76κ. - 0.80κ.). Οε θάζε ζεηξά εδσιίσλ 

αληηζηνηρεί κία βαζκίδα δηαηαγκέλε ζε θιίζε ~11o (~19%) ιακβάλνληαο κνξθή 

ξάκπαο. Πν βηηξνπβηαλό πξόηππν αλαθέξεη δηπιαζηαζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ θιηκάθσλ 

ζε θάζε επόκελν δηάδσκα. Απηό δελ ηεθκεξηώλεηαη εδώ. Ναξόιν πνπ ηα επξήκαηα 

είλαη ειάρηζηα, πξνζεθηηθή κειέηε ηνπο δείρλεη όηη νη θιίκαθεο θαίλεηαη λα 

                                                 
40

 Ηίζζαο - Ναπαζαλαζίνπ – Αλδξίθνπ 2020. 
41

 Αλδξίθνπ 2023. 
42

 Ιηθξέο δηαθνξέο ζηελ δόκεζε (ηνπνζέηεζε πεξηζζνηέξσλ κειώλ δξνκηθά ή εκβαηηθά) 

παξαηεξνύληαη θαη ζην αλαηνιηθό ζθέινο ηνπ βόξεηνπ θαη λόηηνπ αλαιήκκαηνο (ε όςε ηνπ 

λόηηνπ είλαη πην επηκειεκέλε). Γπίζεο θαη ζηα εδώιηα ηνπ ζεάηξνπ ηεο Γπηδαύξνπ 

αλαγλσξίδεηαη δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε πιηθνύ. 
43

 Γηα ην θπζηθό έδαθνο ζηηο ππνβάζεηο ηνπ θνίινπ Ηίζζαο - Ναπαζαλαζίνπ – Αλδξίθνπ 2020. 
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ζπλερίδνληαη ζηνλ ίδην άμνλα από ην θάησ, ζην κέζνλ θαη έσο ην άλσ θνίινλ,44 

αθόκε θαη αλ δελ ππάξρεη άλνηγκα ζην ηνηρίν ηνπ πξώηνπ δηαδώκαηνο γηα ηελ 

ζπλέρηζε ηεο θιίκαθαο. Πνύην ηεθκεξηώλεηαη ζηελ θιίκαθα 7 θαη 8.45 Ωζηόζν, ην 

ηνηρίν ζηελ θιίκαθα 8 θέξεη ζηελ άλσ επηθάλεηα απνιάμεπζε γηα ππνδνρή βαζκίδαο. 

Νηζαλόλ εδώ -θαη ίζσο ζε όιν ην λόηην ήκηζπ ηνπ δηαδώκαηνο- νη θιίκαθεο δηέθεξαλ 

ζε κνξθή από ηηο αληίζηνηρεο βόξεηεο. Πα αλνίγκαηα γηα ηηο θιίκαθεο ζην ηνηρίν ηνπ 

πξώηνπ δηαδώκαηνο θαίλεηαη όηη ππήξραλ από ηελ πξώηε θάζε νηθνδόκεζεο.46 

Μέξε ηνπ θνίινπ θαη δηαδώκαηα:47 Ιλεκεηαθό δηάδσκα κε δηάδξνκν, 

αγσγό θαη ηνηρίν ηεθκεξηώλεηαη κόλν ζην πξώην δηάδσκα. Πν δεύηεξν δηάδσκα ζα 

είρε πηζαλόλ ηε κνξθή απινύ δηαδξόκνπ όπσο απηνύ πνπ δηαρσξίδεη ηελ πξνέδξα 

από ηα εδώιηα ηνπ θάησ θνίινπ. Οην πξώην δηάδσκα ην "βηηξνπβηαλό πξόηππν" 

ηεξείηαη ζην ύςνο ηνπ ηνηρίνπ ην νπνίν δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην πιάηνο ηνπ 

δηαδξόκνπ δηόηη άιισο απσζείηαη ν ήρνο ησλ νκηιεηώλ48 (εδώ ύςνο: 1κ. έσο 1.22κ. 

ζπλππνινγηδνκέλεο επίζηεςεο ηνπ νξζνζηάηε ηνπ ηνηρίνπ, πιάηνο: 1.65 ζηελ 

θεληξηθή θεξθίδα, 1.87 ζηελ 13ε).49 Δεδνκέλνπ όηη ζηα άθξα ηνπ δηαδώκαηνο 

ππάξρνπλ νη ζνινζθεπείο δίνδνη, απνηειεί εξώηεκα εάλ ζπλέβαιιαλ έκκεζα, σο 

ερεία, ζηελ αθνπζηηθή ηνπ ζεάηξνπ.50,51 

Νάλσ από ην πξώην δηάδσκα, ε απώιεηα εδσιίσλ θαη ππνβάζεσλ είλαη 

εθηεηακέλε. Γπίζεο, νη απνθιίζεηο -όρη ακειεηέεο- ησλ ζεηξώλ από ηελ ηδαληθή 

γεσκεηξία, θαζώο θαη θζνξέο θαη κεηαθηλήζεηο θαζηζηνύλ ζύλζεην ην έξγν ηεο 

                                                 
44

 Αλδξίθνπ 2023. 
45

 Ηαζίκε - Αλδξίθνπ - Ναπαζαλαζίνπ 2019. 
46

 Πν αληίζεην αλαθέξεηαη γηα ηελ Δήιν θαη ππεηίζεην γηα ηελ Οηθπώλα Moretti 2014, 121- 

122. 
47

 Ηίζζαο - Ναπαζαλαζίνπ – Αλδξίθνπ 2020. Αλδξίθνπ 2023. 
48

 Vitr. 5.3.4 
49

 Αλδξίθνπ 2023. 
50

 Vitr. 5.5.1-2 
51

 Γπίζεο, αλαζθαθηθά ηεθκήξηα γηα ερεία ζην θνίινλ δελ ππάξρνπλ. Ρπνςίεο θηλνύλ, ρσξίο 

σζηόζν λα είλαη αζθαιήο ππόζεζε, νξηζκέλα επξήκαηα ζηα άθξα ηνπ αγσγνύ ηνπ πξώηνπ 

δηαδώκαηνο όπνπ αλαζθάθζεθαλ ζπκκεηξηθέο ζην βόξεην θαη λόηην άθξν ηνπ αγσγνύ ζέζεηο 

ππνδνρήο ζηεξηγκάησλ κέζα ζηελ αύιαθα ηνπ αγσγνύ ζηα άθξα ηνπ δηαδώκαηνο θαη 

εθβξαρηζκόο δίπια ζηνλ ηνίρν ηεο βόξεηαο ζνινζθεπνύο δηόδνπ Ηίζζαο - Ναπαζαλαζίνπ – 

Αλδξίθνπ 2020. 
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αλάθηεζεο ηνπ αθξηβνύο αξρηθνύ ζρεδίνπ. Νξνζεθηηθή κειέηε ησλ δεδνκέλσλ 

απέδσζε ηα αθόινπζα52: ε ζηάζκε ησλ δηαηεξεκέλσλ εδσιίσλ θαη όζσλ 

ππνβάζεσλ είλαη ζε θπζηθό βξάρν ζπλάδνπλ κε ύςνο εδσιίσλ θαηά κέζνλ όξν 

0.377κ., δειαδή όζν θαη ζην θάησ θνίινλ, αιιά κε θαηά ηη κηθξόηεξν πιάηνο 

εδσιίσλ. Ούκθσλα κε ην "βηηξνπβηαλό πξόηππν" ε γξακκή από ηελ θαηώηαηε σο 

ηελ αλώηαηε ζεηξά εδσιίσλ πξέπεη λα εθάπηεηαη ζηηο άλσ αθκέο ησλ εδσιίσλ 

όισλ ησλ ζεηξώλ, ώζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ν ήρνο.53 Νηζηεύσ όηη ε νπζία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίαο δελ είλαη όηη δελ επηηξέπεηαη αιιαγή ζηελ θιίζε ζηα 

δηαδώκαηα ή, αιιηώο, όηη κηα θαη κόλε θιίζε πξέπεη λα ηεξείηαη ζε όιν ην θνίινλ, 

απηή πνπ νξίδεηαη από ην πξώην θαη ην ηειεπηαίν εδώιην. Ε βαξύηεηα ηεο νδεγίαο 

είλαη όηη ε γξακκή θιίζεο ηνπ θνίινπ δελ πξέπεη λα δηέξρεηαη κέζα από ηνλ όγθν ηνπ 

εδσιίνπ αιιά λα πεξλά από ηελ άλσ κόλν αθκή ηνπ, ώζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ν 

ήρνο. Οπλεπώο ζα ήηαλ αλεθηό ε γξακκή λα δηέξρεηαη θαη ειαθξώο άλσ ηεο άλσ 

αθκήο ηνπ εδσιίνπ. Ούκθσλα κε ηελ παξνύζα κειέηε ζηελ Οηθπώλα απηόο είλαη ν 

θνηλόο ηόπνο κε ην "βηηξνπβηαλό πξόηππν". Ε γξακκή πνπ νξίδεηαη από ηελ πξώηε 

θαη ηελ ηειεπηαία ζεηξά έρεη θιίζε 27°, δελ παξεκπνδίδεηαη από ηα εδώιηα, δηέξρεηαη 

από ηηο άλσ αθκέο ηνπο θαη ειαθξώο πάλσ από απηά ησλ θεληξηθώλ ζεηξώλ θαη ε 

θιίζε ηεο είλαη ν κέζνο όξνο ηεο θιίζεο ηνπ θάησ θνίινπ (26°), ίζσο θαη ηνπ κέζνπ, 

θαη ηνπ άλσ θνίινπ (28°). 

Οην κέζνλ θαη άλσ θνίινλ, από ηηο ζπλνιηθά 41 ζεηξέο ηνπιάρηζηνλ κηα ζα 

δηαηξνύζε ηηο ππόινηπεο 40 ζε κέζνλ θνίινλ θαη άλσ θνίινλ. Ε ζεηξά πνπ 

θαηαιάκβαλε ην δηάδσκα είλαη αζαθήο. Πεθκήξηα εδσιίσλ δηαηεξνύληαη ζηηο ζεηξέο 

12ε(;), 16ε, 20ε, 23ε, 25ε, 26ε(;), 27ε, 37ε, 38ε, 39ε, 40ε, 41ε.54 Πα δηαηεξεκέλα κέξε 

ησλ εδσιίσλ θαη νη ππνβάζεηο δείρλνπλ πιάηνο εδσιίσλ θαηά κέζνλ όξν ~0.714κ. 

θαη θιίζε ~28° (ειαθξώο κεγαιύηεξν πιάηνο θαίλεηαη όηη είραλ νη ζεηξέο έσο 

πεξίπνπ ηελ 13ε).  

                                                 
52

 Αλδξίθνπ 2023. 
53

 Vitr. 5.3.4 
54

 Αλδξίθνπ 2023. 
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Πν πιάηνο ησλ ππνβάζεσλ ησλ ζεηξώλ πνηέ δελ μεπεξλά ηα 0.85κ. πιελ 

κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεσο κε πιάηνο ππόβαζεο 1.30κ. Απηό ζπκβαίλεη ζηελ 13ε κε 

14ε ζεηξά. Ίζσο εθεί είλαη ε ζέζε ηνπ δηαδξόκνπ ηνπ δεπηέξνπ δηαδώκαηνο. Έσο ηελ 

14ε ζεηξά θζάλεη, επίζεο, ν αλαηνιηθόο ηνίρνο ηνπ ΚΑ αλαιήκκαηνο ηνπ θνίινπ. Νην 

ζπγθεθξηκέλα, εθεί ζπλαληάηαη ν ηνίρνο κε ην πξνέρνλ γσληαίν ηκήκα ηνπ. 55 Απηό ην 

ζεκείν άξζξσζεο ηνπ ηνίρνπ ζπκπίπηεη, ελίνηε, ζε αξραία ζέαηξα κε ην όξην ηνπ 

δηαδώκαηνο.56,57  

Πν κέζνλ θνίινλ, ην νπνίν επεθηάζεθε ηερλεηώο είρε 15 θεξθίδεο, όζεο θαη ην 

θάησ θνίινλ, ελώ ζην άλσ θνίινλ ν αξηζκόο ησλ θεξθίδσλ βαίλεη κεηνύκελνο. Νην 

ζπγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ ην κέζνλ θνίινλ λα εθηείλεηαη έσο ηηο αθξαίεο θεξθίδεο, 

απαηηήζεθε ηερλεηή επέθηαζή ηνπ κε αξραία επίρσζε. Πν ύςνο ηεο επίρσζεο ζα 

ζπκθσλνύζε θαηά πξνζέγγηζε κε ηελ ζηάζκε ηνπ δηαδξόκνπ ηνπ δεπηέξνπ 

δηαδώκαηνο. Γλδερνκέλσο ζηόρνο απηήο ηεο αλζξσπνγελνύο παξεκβάζεσο ζηελ 

θπζηθή γεσκνξθνινγία ήηαλ ε βειηίσζε ηεο αθνπζηηθήο.58 Ε ηερλεηή επίρσζε ζηηο 

αθξαίεο θεξθίδεο ηνπ κέζνπ θνίινπ δελ επέηξεπε εμαζζέλεζε ηνπ ήρνπ, ν νπνίνο - 

δηαθνξεηηθά- ζα δηέθεπγε πέξα από ηελ ρακειή θπζηθή πιαγηά.59  

Οην άλσ θνίινλ θαίλεηαη όηη νη ζεηξέο ησλ εδσιίσλ πξνζαξκόδνληαη σο πξνο 

                                                 
55

 Αλδξίθνπ 2023. Νην ζπγθεθξηκέλα, ην αλαηνιηθό ζθέινο ηνπ λνηίνπ αλαιήκκαηνο εθηείλεηαη 

έσο ηελ 14
ε
 ζεηξά θαη θαηόπηλ ζρεκαηίδεηαη ην πξνεμέρσλ γσληαίν κέξνο ηνπ. Πν αληίζηνηρν 

κήθνο ηνπ βνξείνπ αλαιήκκαηνο δείρλεη ηελ 17ε ζεηξά. Μη αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη δελ είλαη 

ζπκκεηξηθνί κεηαμύ ηνπο σο πξνο ηελ θάηνςε. Απηό θαζηζηά δύζθνιε ηελ εθηίκεζε ηεο 

ζέζεο ηνπ δηαδξόκνπ βάζεη ηεο γεσκεηξίαο ησλ ηνίρσλ. Πν νιηθό κήθνο ηνπ βνξείνπ 

αλαιήκκαηνο αληηζηνηρεί ζηελ 22
ε
 ζεηξά εδσιίσλ, ηνπ λνηίνπ ζηελ 20

ε
 (ε νπνία όκσο είλαη 

ζεηξά εδσιίσλ θαη όρη δηαδξόκνπ). Μ ηνίρνο κπξνζηά ζην ζηόκην ηεο βόξεηαο ζνινζθεπνύο 

δηόδνπ θαη ε ζπλάληεζε ηνπ ηνίρνπ κε ηε λόηηα δίνδν αληηζηνηρνύλ ζηελ 26ε-25ε (πνπ όκσο 

είλαη ζεηξά εδσιίσλ θαη όρη δηαδξόκνπ). 
56

 Γπίδαπξνο. Von Gerkan – Müller-Wiener 1961. 
57

 Οηελ νξηζηηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπ ζεάηξνπ, πξνηείλνληαη -θαηόπηλ 

εμέηαζεο ησλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ- 21ζεηξέο εδσιίσλ ζην κέζνλ θνίινλ θαη 15 

ζεηξέο ζην άλσ θνίινλ (επηζέαηξν) Βόηζεο - Γεξνληάθεο – Πνπκπαθάξεο, 2021. 
58

 Ηίζζαο – Ναπαζαλαζίνπ – Αλδξίθνπ 2020 
59

 Vitr. 5.6.4. Θέθαο 2000 336 ζεκ. 5.57 "ν ήρνο ράλεηαη από εθείλν ην ύςνο ζην νπνίν θζάλεη 

πξώηα, δειαδή ν ήρνο ράλεηαη από εθεί όπνπ ζα ζπλαληήζεη θαζώο αλεβαίλεη θάπνην θελό". 
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ηελ έθηαζε θαη ηνλ αξηζκό ζηελ θπζηθή θνξπθνγξακκή ηεο θιηηύνο.60 Ούκθσλα κε 

ηελ παξνύζα κειέηε ην άλσ θνίινλ θαίλεηαη λα εθηίλεηαη ζηηο θεξθίδεο 3ε έσο 13ε 

θαη ν αξηζκόο ησλ ζεηξώλ εδσιίσλ βαίλεη απμαλόκελνο από ηηο αθξαίεο πξνο ηηο 

θεληξηθέο θεξθίδεο (θεξθίδεο κε πιήξε αξηζκό ζεηξώλ εδσιίσλ 7ε έσο 11ε). 

Νξάγκαηη, ζηελ 30ε ζεηξά εδσιίσλ ππάξρεη ιίζνο ζε ζηάζκε 1.35κ. ρακειόηεξα από 

ηελ αλακελόκελε. Φαίλεηαη όηη εδώ νη ζεηξέο δελ εθηείλνληαλ πέξαλ ηεο 12εο 

θεξθίδαο.61 

Χωξεηηθόηεηα. Πν βάζνο ηνπ θαζίζκαηνο είλαη 36εθ. ελώ ην πιάηνο θάζε 

ζέζεσο άγλσζην. Οην ζέαηξν ηεο Ηνξίλζνπ, ζε νξηζκέλεο ζέζεηο ραξάγκαηα νξίδνπλ 

πιάηνο 36εθ.62 Πν πιάηνο θαζίζκαηνο ησλ αγειαίσλ ζξόλσλ ζην Δηνλπζηαθό ζέαηξν 

ησλ Αζελώλ είλαη 36εθ. (ρσξίο ηηο πιεπξηθέο επεξκέλεο δώλεο). Γηα ην ζέαηξν ηεο 

Οηθπώλαο, ιακβάλνληαο πιάηνο θαζίζκαηνο, 45-40εθ., ππνινγίδεηαη ρσξεηηθόηεηα 

12.500-14.000 ζέζεσλ αληίζηνηρα. 

Κακππιώζεηο: Οηελ Οηθπώλα ε ζηάζκε ησλ ζεηξώλ ηνπ θάησ θνίινπ 

εκθαλίδεη θακύισζε έσο 0.20εθ. Ε ζηάζκε θάζε ζεηξάο ζηελ πξώηε θαη ηειεπηαία 

θεξθίδα είλαη θαηά ~.20κ. ςειόηεξε από όηη ζηελ θεληξηθή θεξθίδα. Ε δηαθνξά 

ζηάζκεο απαιείθεηαη κεηά ηνλ δηάδξνκν ηνπ πξώηνπ δηαδώκαηνο. Από πιεπξάο 

ζρεδηαζκνύ, ε ύπαξμε θακπύισζεο θαη ε εμάιεηςή ηεο ζηνλ δηάδξνκν δηθαηνινγνύλ 

απηό πνπ εζθαικέλσο ζεσξείην σο εκηηειέο αθαηέξγαζην βξαρώδεο έμαξκα ζηελ 

πεξηνρή ηνπ δηαδξόκνπ ζηελ 14ε θεξθίδα.63 

Μνλάδα κέηξεζεο θαη αλαινγίεο: Ιε βάζεη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο γεσκεηξίαο 

ηνπ θνίινπ ζπλάγνληαη ηα αθόινπζα: ξεζηκνπνηήζεθε πνπο 0.302κ. ν νπνίνο ζα 

πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ηνπηθόο πνπο ελ ρξήζε θαηά ηελ πζηεξνθιαζηθή θαη 

ειιεληζηηθή επνρή (ή Οηθπώληνο πνπο αλ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ ζηθπσλία ρώξα). Οην 

                                                 
60

 Ηίζζαο – Ναπαζαλαζίνπ – Αλδξίθνπ 2020. 
61

 Αλδξίθνπ 2023. 
62

 Stillwell, 1952. O Sear 2006 αλαθέξεη εύξνο πιάηνο ζέζεσλ 0.36 – 0.50κ. 
63

 Αλδξίθνπ 2023. 
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γπκλάζην ηεο Οηθπώλαο έρεη κεηξεζεί 0.302κ.64 θαη ζην ζηάδην ηεο Ζζζκίαο 0.302κ.65 

Πα κεγέζε ζηα νπνία ηεθκεξηώλεηαη είλαη: α) δηάκεηξνο νξρήζηξαο θαη κήθνο ζηνώλ 

ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο = 80 πόδεο = 24.20κ. β) ύςνο εδσιίνπ = 1.25 πόδεο = 

0.377κ. (ζην βηηξνπβηαλό πξόηππν ≥1.25 πόδεο θαη ≤ 1 πνύο θαη 6 δαθηύιηνη), γ) 

πιάηνο ηνπ εδσιίνπ, ~2.54 πόδεο, απνθιίλεη ειαθξώο από ην βηηξνπβηαλό πξόηππν: 

≤2.5 πόδεο θαη ≥2 πόδεο, δ) ύςνο ινγείνπ = 3.03κ. = 10 πόδεο θαη ζπκθσλεί κε ην 

πξόηππν ≥ 10 πόδεο ≤ 12 πόδεο. Οην βηηξνπβηαλό πξόηππν ηα δηαδώκαηα πξέπεη λα 

δηακνξθώλνληαη κε αλαινγίεο ζε ζρέζε κε ην ύςνο ηνπ ζεάηξνπ.66 Οην ζπγθεθξηκέλν 

ζέαηξν δύλαληαη λα αλαγλσξηζζνύλ ηδαληθέο αλαινγίεο ζην θνίινλ: ηελ ίδηα 

αλαινγία έρεη ε ζρέζε ύςνο εδσιίνπ πξνο ύςνο βαζκίδνο θιίκαθαο,67 νκνίσο ε 

ζρέζε νιηθνύ ύςνπο ηνπ θνίινπ πξνο ην νιηθό ύςνο ηνπ θάησ θνίινπ θαη 

ζπλεπαγόκελν πξνο ην ύςνο κέζνπ θαη άλσ θνίινπ.68 

Θνινζθεπείο δίνδνη. Ε ηερλεηή επέθηαζε ηνπ κέζνπ θνίινπ έσο ηηο αθξαίεο 

θεξθίδεο ζπλεπαγόηαλ ηελ θάιπςε ησλ δύν -ζπλήζσο ππαίζξησλ- δηόδσλ πξνο ην 

πξώην δηάδσκα. Πν έξγν είλαη ζύγρξνλν κε ηελ πξώηε νηθνδνκηθή θάζε ηνπ 

ζεαηξηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. Ούκθσλα κε ηνλ πξνζθηιή ζηε καθεδνληθή πεξίνδν 

ηξόπν, νη δίνδνη έγηλαλ ιηζόθηηζηεο θαη ζνινζθεπείο, ώζηε λα θέξνπλ ην βάξνο ησλ 

επηρώζεσλ.69 Ε θακάξα είλαη ζηνλ ηύπν ηνπ θιεηδσηνύ δπλακηθνύ ηόμνπ εκηθπθιηθήο 

ράξαμεο κε γέλεζε ζηνλ πξώην ζνιίηε. Πν ζέαηξν ηεο Οηθπώλνο είλαη ην κόλν 

γλσζηό ζέαηξν ζηελ κεηξνπνιηηηθή Γιιάδα πνπ δηαζέηεη απηό ην αξρηηεθηνληθό 

ζηνηρείν, πξόδξνκν ησλ ξσκατθώλ vomitorium, ζηε ζηάζκε ηνπ πξώηνπ 

δηαδώκαηνο.70 Ε δηαθνξά ζηάζκεο ησλ δύν δηόδσλ ζρεδηάζηεθε γηα λα απνθύγνπλ 

                                                 

64
 Lolos - Gurley 2011, 129-130. 

65
 Broneer 1973, 52, 58, 64. 

66
 Vitr. 5.3.4. 

67
 1,618 = 0,377/0,233 

68
 Ε ίδηα αλαινγία αλαγλσξίδεηαη θαη ζε άιια κεγέζε όπσο ζηε ζρέζε δηακέηξνπ νξρήζηξαο 

θαη πιάηνπο ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο (από ηνλ αλαηνιηθό ζηνλ δπηηθό ζηπινβάηε), ζηε 

ζρέζε δηακέηξνπ νξρήζηξαο θαη εκηθπθιηθήο θξήλεο. 
69

 Δάκπαο 2016. 
70

 Οην "βηηξνπβηαλό πξόηππν" είζνδνη επζείαο ράξαμεο θαηαλέκνληαη ζηελ έθηαζε ηνπ 
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άζθνπνπο εθβξαρηζκνύο71 δεδνκέλνπ όηη ε βόξεηα δίνδνο εμππεξεηνύζε θαη ηελ 

επηθνηλσλία κε ην ζηάδην, ε ζηάζκε ηνπ νπνίνπ είλαη αθόκε ςειόηεξα. Φαίλεηαη όηη 

νη δίνδνη θαη ην πξώην δηάδσκα ήηαλ κέξνο νδνύ γηα πεδή κεηαθίλεζε πνπ 

μεθηλνύζε από ηελ αγνξά, όπνπ θαη ε παιαίζηξα, θαη έθζαλε δηακέζνπ ηνπ ζεάηξνπ 

σο ην ζηάδην. Πνύην εληάζζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέαηξν ζην ππνζύλνιν απηώλ πνπ 

ελζσκαηώλνπλ ζηνλ εζσηεξηθό ή πεξηκεηξηθό ζρεδηαζκό ηνπο νδό ή πεξίπαην ή 

πεξίδξνκν ηείρνπο, όπσο ην Δηνλπζηαθό, ην Εξώδεην,72 ηεο Νιεπξώλαο,73 ηεο 

Νιαηηάλαο, ηεο Ιηιήηνπ. 

Οηε βόξεηα δίνδν, ηεθκεξηώλεηαη θαη δεύηεξε νηθνδνκηθή θάζε.74 Ιπξνζηά 

ζην βόξεην ζηόκηό ηεο εθάπηεηαη αλαιεκκαηηθόο ηνίρνο κε ιίζνπο ηνπ αλαιήκκαηνο 

αιιά ζε β΄ ρξήζε θαη ηνμσηό άλνηγκα κε αδξά δηακνξθσκέλα επίθξαλα, ζπλήζε ζε 

αλαιήκκαηα ή νρπξσκαηηθέο πύιεο. Πα επίθξαλα ηνλίδνπλ ηελ όςε απηήο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο δηέιεπζεο ζε απηόλ πνπ ηελ ζεσξεί από ηελ πιεπξά ηνπ ζηαδίνπ. Πν 

ζρέδην ηνπ 1838 (Blouet) πνπ δείρλεη δεύηεξε ςειόηεξε θακαξνζθεπή δίνδν πηζηεύσ 

όηη βαζίζζεθε ζε δηαθξηηό θακπύιν ίρλνο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ θαη ζε 

πθηζηάκελνπο ηνίρνπο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα θέξνπλ ηελ θακάξα δεδνκέλνπ. 

Γπξήκαηα απηήο ηεο θακάξαο δελ έρνπλ αθόκε βξεζεί θαη ε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο 

ησλ εξεηπίσλ δελ θαίλεηαη λα έρεη κεηαβιεζεί δξακαηηθά από ην 1830, ζπλεπώο θαη 

ηόηε ζα ππέζεζαλ ην ζνισηό κέξνο. 

Αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη. Πα αλαιήκκαηα ηνπ θνίινπ είλαη ελ κέξεη ιαμεπηά 

ζην θπζηθό βξάρν θαη ελ κέξεη θηηζηά ζε αηειέο ηζόδνκν ζύζηεκα κε ιηζνπιίλζνπο 

κε ηνληζκέλεο ινμόηκεηεο αθκέο. Πν γσληαίν κέξνο ηνπο πξνεμέρεη ζηελ αλαηνιηθή 

όςε ησλ ηνίρσλ θαη θνζκείηαη κε ιαμεπκέλν εζώηεξα νδεγό θαηαθνξπθόηεηαο ζηελ 

εμσηεξηθή αθκή. Γθεί όπνπ ηα αλαιήκκαηα αληηζηεξίδνπλ κεγάινπο ρσκάηηλνπο 

όγθνπο, ππάξρεη -πίζσ από ηελ επηκειεκέλε όςε ηνπο- αθαλήο ηνηρνδνκή, ε νπνία 

εηζρσξεί ζηελ ηερλεηή επίρσζε. Έρεη εκβαηηθέο εγθάξζηεο εληζρπηηθέο λεπξώζεηο από 

                                                                                                                                               

θνίινπ. Vitr. 5.3.5 Ναξόκνηα ζηνηρεία απαληώληαη θαη ζε ζέαηξα ειιεληθώλ απνηθηώλ. 

71
 Ηίζζαο – Ναπαζαλαζίνπ – Αλδξίθνπ 2020. 

72
 Γηα ζύλζεην ζρεηηθό ζρεδηαζκό Ηνξξέο 2014 

73
 Ηνιώλαο, Οηαπξνπνύινπ – Γάηζε, Οηακάηεο 2009. 

74
 Ηίζζαο – Ναπαζαλαζίνπ – Αλδξίθνπ 2020. 



18 

 

κεγάιεο ιηζνπιίλζνπο. Πα δηάθελα αλάκεζα ζηηο λεπξώζεηο είλαη ιηγόηεξν ζπκπαγή. 

Νιεξνύληαη από κηθξόηεξνπο αθαηέξγαζηνπο ή αδξόηαηα νξζνγσληζκέλνπο ιίζνπο 

θαη ιηζάξηα. Απηόο ν ηξόπνο ζα δηεπθόιπλε -κεηαμύ άιισλ- θαη ηελ εμάηκηζε θαη 

παξνρέηεπζε ησλ πδάησλ πνπ ζπγθεληξώλνληαη πίζσ από ηα αλαιήκκαηα ιόγσ 

απνζηξάγγηζεο ηνπ εδάθνπο, ηδίσο ζε πεξηπηώζεηο ηερλεηήο επηρώζεσο, πνπ είλαη 

πην πδαηνπεξαηή από ην άζθαθν έδαθνο.75 Απηό ην ζθεπηηθό ππνζηεξίδεηαη από 

επξήκαηα κέζα ζηελ αθαλή δνκή ησλ αλαιεκκάησλ ηνπ ζεάηξνπ ηεο Οηθπώλαο 

όπσο, βξαρόηκεηε αύιαθα εηζρσξνύζα θάησ από ηελ ηερλεηή επίρσζε θαη 

νηθνδνκηθά θελά, εύξνπο 7εθ. - 15εθ., κε παξεηέο επηρξηζκέλεο γηα πξνζηαζία από ην 

λεξό.76 

Βάζξα: Οε επαθή κε ηα αλαιήκκαηα ζπρλά ηνπνζεηνύζαλ βάζξα αγαικάησλ 

ή ζηειώλ. Βάζξν ππήξρε ζε επαθή κε ην αλαηνιηθό ζθέινο ηνπ βνξείνπ 

αλαιήκκαηνο θαη πηζαλόλ ζηελ νξρήζηξα ζηελ γέλεζε ησλ δύν αλαιεκκαηηθώλ 

ηνίρσλ θαη ζην ζθεληθό νηθνδόκεκα εθαηέξσζελ ηεο ζύξαο ηνπ ηεηξάγσλνπ 

δσκαηίνπ κε ζξαλίν. Γπίζεο πηζαλή ζέζε βάζξνπ ή ζηήιεο είλαη ζην όξην ηνπ άλσ 

θνίινπ (ζηνλ άμνλα ηεο δέθαηεο ηξίηεο θιίκαθαο). 

Σθεληθό νηθνδόκεκα. Ούκθσλα κε ηελ παξνύζα έξεπλα, ν ζρεδηαζκόο ηνπ 

ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο έγηλε εμ αξρήο ζηνλ ηύπν κε δηώξνθν θεληξηθό θηήξην, κε 

ζηνά πξνζθελίνπ θαη παξαζθήληα ζην ηζόγεην, πνπ ζηήξηδαλ ινγείνλ ζην νπνίν 

νδεγνύζαλ αλαβάζξεο (ξάκπεο). Πνύην δελ επηηξέπεη ρξνλνιόγεζε ηεο ππάξρνπζαο 

ιίζηλεο θάζεο ηνπ ζεάηξνπ πξηλ ην ηειεπηαίν ηξίην ηνπ 4νπ αη. π..77 

Πξνζθήλην: Ε ζηνά ηνπ πξνζθελίνπ είρε 16 Ζσληθνύο εκηθίνλεο δηακέηξνπ 

~0.35κ., κεηαθηόληα πνπ θξάζζνληαλ κε πίλαθεο, κεηαμόλην δηάζηεκα ~1.45κ. θαη 

κεηαμόλην ησλ παξζθελίσλ ~2.50κ. Γθεί ππάξρεη θαηά ρώξαλ ηκήκα Ζσληθνύ 

εκηθίνλα.78 Ιε βάζεη ηα ππάξρνληα ηεθκήξηα, εμεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε ηεο 

                                                 
75

 Πν θαηλόκελν θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπ έρεη ηαπηηζζεί ζε αλάινγα, κεγαιύηεξεο θιίκαθαο 

έξγα, όπσο ην Εξώδεην. Ηνξξέο 2014. 
76

 Ηίζζαο – Ναπαζαλαζίνπ – Αλδξίθνπ 2020. 
77

 Moretti 2014. 
78

 Fiechter 1931. Fossum 1905 
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αλαπαξάζηαζεο σο πξνο ηε κνξθή ησλ Ζσληθώλ εκηθηόλσλ θαη ηε ζέζε ηνπ 

κεηώπνπ ηνπ ζηπινβάηε. Γπίζεο, εμεηάδεηαη ε ύπαξμε Δσξηθνύ πξνζθελίνπ ζηελ α΄ 

θάζε ζρεδηαζκνύ ηνπ νηθνδνκήκαηνο. Ρπέξ απηνύ ζπλεγνξνύλ: α) ε ύπαξμε 

Δσξηθνύ εκηθίνλα θαηάιιειεο δηακέηξνπ (~0.34κ.) θαη ηνπ αληίζηνηρνπ γσληαίνπ, ζε 

β΄ ρξήζε ζηε βόξεηα ζνινζθεπή δίνδν, β) ε ζπκθσλία ησλ δηαζηάζεσλ ησλ 

εκηθηόλσλ κε ηελ απόζηαζε ησλ εληνξκηώλ ησλ ζπξσκάησλ θαη κε ην πιάηνο ηνπ 

ζηπινβάηε, γ) ε ηεθκεξίσζε δσξηθήο κείσζεο ζηε ζύξα ηνπ πξνζθελίνπ, δ) ε 

απνπζία Ζσληθήο βάζεσο ή θπκαηίνπ ζηηο παξαζηάδεο ησλ παξόδσλ. Θα αλεκέλεην 

Ζσληθή βάζε δεδνκέλνπ όηη ηα ζπξώκαηα ησλ παξαζηάδσλ -ζηελ Ζσληθή θάζε ηνπ 

πξνζθελίνπ- αθνινπζνύλ ηε κνξθνινγία απηώλ ηεο Γπηδαύξνπ, όπσο ηεθκεξηώλεη 

κέινο πνπ ηαπηίζηεθε κε ηνλ ζξηγθό ηνπ ζπξώκαηνο (νιηθνύ ύςνπο ~95 εθ.: έρεη 

ζπκθπέο αλώθιην θαη Ζσληθό ζξηγθό θαη επίζηεςε κε γείζν). 

Πν ύςνο ηνπ πξνζθελίνπ έσο ην ινγείνλ είλαη 3,03κ. θαη ηεθκαίξεηαη από ίρλε 

ζηνηρείσλ ηνπ νξόθνπ ζηε ζηάζκε απηή. Μ βαζκόο ηαύηηζεο κε ην βηηξνπβηαλό 

πξόηππν (ύςνο = 10 πόδεο) θαζηζηά δειεαζηηθό λα εμεηάζεη θαλείο ηηο αλαινγίεο ηεο 

ζηνάο ζεάηξνπ πνπ παξέρνληαη ζην βηηξνπβηαλό πξόηππν.79 Θακβάλνληαο Δσξηθό 

εκηθίνλα δηακέηξνπ ~0.34κ., ην ύςνο ηνπ θίνλα κε ην θηνλόθξαλν πξνθύπηεη 2.55κ., 

αθξηβώο όζν ε ζηάζκε ηνπ βξάρνπ γηα ηελ ππνδνρή επηζηπιίνπ (αθήλνληαο όκσο 

κόλν 0.48κ γηα ηνλ ζξηγθό θαη ην ζαλίδσκα ηνπ ινγείνπ). Πν βηηξνπβηαλό κεηαμόλην 

πξνθύπηεη κηθξόηεξν θαηά ~1 ηξίγιπθν, ελώ ζε άιια πξνζθήληα επηβεβαηώλεηαη ν 

βηηξνπβηαλόο ηύπνο.80 Οπγθξηηηθή αλάιπζε κε δεδνκέλα από Δσξηθά πξνζθήληα 

παξόκνηαο δηακέηξνπ θίνλα δείρλεη όηη ην ύςνο θίνλα θπκαίλεηαη 1.90κ.-2.15κ. θαη 

θζάλεη ζε 2.50κ. κε δηάκεηξν 0.50κ. Οηνλ ζπξαίν ηνίρν ηνπ πξνζθελίνπ ίρλνο 

δηακήθνπο εγθνπήο ζε ζηάζκε 2.20κ. ππνςηάδεη γηα ρακειόηεξν ύςνο θίνλα. 

Νξνηείλεηαη ινηπόλ ύςνο θίνλα ~2.20κ. θαη ύςνο ζπξαίνπ αλνίγκαηνο ~2,36κ. καδί 

κε ην αλώθιην. Ιε ύςνο δσθόξνπ ~0.33κ. ππνινγηδόκελν βάζεη ηνπ κεηαμνλίνπ 

απνκέλεη ηθαλό ύςνο γηα αλαινγηθά νξζό ζξηγθό. Οε θάπνηα νηθνδνκηθή θάζε ην 

                                                 
79

 Vitr. 5.9.1-3 
80

 Όπσο ζηελ Δεκεηξηάδα κε παξόκνηα θάησ δηάκεηξν. Ιαληδάθε 2020 
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πξόζζην κέξνο ηνπ ζηπινβάηε αληηθαηαζηάζεθε από καξκάξηλν ζηπινβάηε 

πξνεξρόκελν από άιιν νηθνδόκεκα81 πνπ είρε κεηαμόληα δηαζηήκαηα ~1.45-1.50κ., 

θίνλεο δηακέηξνπ ~0.35κ. θαη καξκάξηλν επηζηύιην κε θαλόλεο πνπ ππαηλίζζνληαη 

ππεξθείκελε δσθόξν ηύπνπ ηξηώλ κεηνπώλ αλά κεηαμόλην (ύςνο ~0.30κ., κήθνο 

ηξηγιύθσλ 0.22κ.). 

Οηε Ξσκατθή πεξίνδν ζηελ ζηνά ηνπ πξνζθελίνπ δηακνξθώζεθε ηνίρνο κε 

ηξεηο ζύξεο, ηα θαηάινηπα ηνπ νπνίνπ έρνπλ απνδνκεζεί από ηνπο αλαζθαθείο ηνπ. 

Ναξάιιεια, είλαη πηζαλό ζην πξνζθήλην λα δεκηνπξγήζεθε pulpitum 

θαηαιακβάλνληαο κέξνο ηεο νξρήζηξαο, δελ έρεη σζηόζν αλαζθαθεί δηεμνδηθά απηή 

ε πεξηνρή ηεο νξρήζηξαο.82 Από ηνλ όξνθν δηαζώδνληαη ζηνλ θπζηθό βξάρν ίρλε 

ησλ κηθξώλ αθξόηαησλ ζπξσκάησλ.83 Πν πιάηνο ηνπο είλαη ~1κ. θαη ην ύςνο 

εθηηκάηαη ~2κ. θαη δίδεη ηελ ηάμε κεγέζνπο ηνπ νξόθνπ. Πν άλνηγκα ηεο βαζηιείνπ 

ζύξαο εθηηκάηαη από ίρλε πνπ καξηπξνύλ πξόβιεςε γηα ηνλ κεραλνινγηθό 

εμνπιηζκό θαη ηα ζθεληθά ηερλάζκαηα. Γθαηέξσζελ ηνπ ζπξαίνπ ηνίρνπ ηνπ 

πξνζθελίνπ, θξεαηνεηδείο ππνδνρέο ζε απόζηαζε 4.25κ. κεηαμύ ηνπο, κε ζηξνθέα 

θάησ πηζαλόλ είλαη θαηάινηπα πεξηζηξνθηθνύ κεραληζκνύ πνπ εμππεξεηνύζε ηελ 

άλνδν θαη θάζνδν ηνπ πξνπεηάζκαηνο (απιαία) ζηε βαζίιεην ζύξα. Γπίζεο 

βξαρόηκεηεο αύιαθεο πνπ απνξξένπλ ζηνλ θεληξηθό ππόγεην απνζηξαγγηζηηθό 

αγσγό, ηνλ δηεξρόκελν θάησ από ην ζθεληθό νηθνδόκεκα καξηπξνύλ πξόβιεςε γηα 

παξνρέηεπζε πδάησλ ζηνλ ζηεγαζκέλν ρώξν ηνπ ηζνγείνπ ηεο ζθελήο. Νηζαλόλ, 

ζπλδένληαη κε αζηέγαζηε ππεξθαηαζθεπή, όπσο ην παηάξη ηνπ ζενινγείνπ. 

Γπηπιένλ, ζην θεληξηθό δσκάηην εληνξκία 80εθ. x 40εθ., βάζνπο 30εθ. θαη ζρεηηθό 

θελό ηεηξάγσλεο δηαηνκήο κέζα ζην πάρνο ηνπ έλαληη ηνίρνπ ίζσο εμππεξεηνύζαλ 

ηελ κεραλή.84 

Πάξνδνη: Πν εθηηκώκελν ύςνο ηνπ αλνίγκαηνο ηεο παξόδνπ ζπκθσλεί κε ην 

1/6 ηεο δηακέηξνπ ηεο νξρήζηξαο θαηά ην "βηηξνπβηαλό πξόηππν" γηα ην ύςνο 
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ησλ ζνινζθεπώλ δηόδσλ,85 πνπ ζπρλά είλαη ζηε ζέζε ησλ παξόδσλ ζηα ξσκατθά 

θπξίσο ζέαηξα. 

Σπλνδέο θαηαζθεπέο ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο: Πν Δσκάηην κε εζσηεξηθά 

πεξηκεηξηθό ιαμεπηό ζξαλίν έρεη ζύξα κε εθηηκώκελν ύςνο 2.50κ. θαη Δσξηθό 

θαηώθιη γηα κνλόθπιιε, ηνπιάρηζηνλ ζηε β΄ νηθνδνκηθή θάζε ηεο, ζύξα, αλνηγόκελε 

πξνο ηα έζσ. Μ ζξηγθόο ηνπ δσκαηίνπ εθηηκάηαη Δσξηθόο ιόγσ θαη ηεο επαθήο ηνπ 

κε ηελ Δσξηθή ζηνά. 

Δωξηθή ζηνά: Ε ζηνά είρε 15 Δσξηθνύο θίνλεο δηακέηξνπ ≈0.42κ. κε 

κεηαμόλην ≈1.71κ. θαη αθξαίν κεηαμόλην ≈1.59-1.61κ.86 Πεο απνδίδεηαη ηξίγιπθν 

πιάηνπο 0.217κ. Πν ύςνο ησλ θηόλσλ είλαη άγλσζην. Ούκθσλα κε ην βηηξνπβηαλό 

πξόηππν ππνινγίδεηαη ζε 3.15κ., ην κεηαμόλην ζε 1.57κ. (εδώ ζπκπίπηεη κε ην αθξαίν 

κεηαμόλην) θαη ην ύςνο ηνπ ζξηγθνύ ζε 0.63κ. (ζρεηηθά κηθξό εάλ ιάβνπκε ύςνο 

δσθόξνπ 0.35κ.). Βάζεη ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο κε δεδνκέλα από ζηνέο ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο ην ύςνο ηνπ θίνλα κπνξεί λα θπκαίλεηαη από 2.50κ. - 3.10κ. 

Ηκηθπθιηθή θξήλε: κε δηάκεηξν θίνλα 0.52κ. θαη απνδνζκέλν νξηδόληην γείζν 

πνπ παξαπέκπεη ζε κεηαμόλην ~1.85κ., ηξίγιπθν ~0.248 θαη κεηόπε ~0.375, ην ύςνο 

ηνπ θίνλα βάζεη βηηξνπβηαλνύ πξνηύπνπ ππνινγίδεηαη ζε 3.90κ., θαη ην ύςνο ηνπ 

ζξηγθνύ ζε 0.78κ., ελώ βάζεη ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ην ύςνο ηνπ θίνλα κπνξεί λα 

θπκαίλεηαη από 3.09κ έσο 3.87κ. Γηα ην γσληαίν κεηαμόλην εμεηάδεηαη ε δηάζηαζε 

~1.60. Γπίζεο πξνηείλεηαη εμέηαζε ηεο απόδνζεο ζηνλ ζξηγθό θακπύινπ νξηδόληηνπ 

γείζνπ παξόκνησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε ην νξηδόληην γείζν ηεο πξόζνςεο αιιά κε 

πέληε ζηαγόλεο ζηηο πξνκόρζνπο έλαληη έμη πνπ ππάξρνπλ ζηελ πξόζνςε. 

Οε θάζε πεξίπησζε, ε πξόζηπιε Δσξηθή εκηθπθιηθή θξήλε κε αέησκα ζηελ 

όςε, θαη κε παρύηεξνπο θαη πηζαλόλ ςειόηεξνπο θίνλεο ήηαλ εληππσζηαθόηεξε ηεο 

γεηηνληθήο ηεο ζηνάο θαη ην κλεκεησδέζηεξν ζηνηρείν ηεο όςεσο ηνπ ζθεληθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο. Ε εκηθπθιηθή ηεο θάηνςε είλαη πξνζθηιήο ζηελ Ρζηεξνθιαζηθή θαη 

Γιιεληζηηθή επνρή. Μ  ζρεδηαζκόο ησλ ίδησλ ησλ ζεάηξσλ πηνζέηεζε πιήξσο ηελ 
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θπθιηθή ράξαμε.87 Γπίζεο, ε εκηθπθιηθή ηππνινγία εκθαλίδεηαη ζε ηηκεηηθέο εμέδξεο, 

λπκθαία θαη ρνξεγηθά κλεκεία. Απηή ε ζύλδεζε αζθαιώο επέηεηλε ηελ εμέρνπζα 

κνξθή ηεο θξήλεο. Ιάιηζηα, ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ζεάηξνπ ηεο Οηθπώλαο 

ελζσκαηώζεθαλ ηξεηο θπθιηθνί ηύπνη: ην ίδην ην ζέαηξν, ε θξήλε θαη ε εμέδξα ζηελ 

θεληξηθή θεξθίδα ηνπ θνίινπ. Δελ απνθιείεηαη ε θξήλε λα είρε ραξαθηήξα όρη απιώο 

ρξεζηηθό αιιά θαη ηηκεηηθό ή κλεκεηαθό. Νηζαλόλ ήηαλ ρνξεγηθό κλεκείν, πνπ 

ζπλδύαδε θαη ηε ρξήζε ηεο θξήλεο. Αθόκα ηζρπξόηεξε όκσο θαη ιόγσ ρξήζεο είλαη ε 

ζρέζε ηεο θξήλεο κε ηα λπκθαία. Πα λπκθαία ζπλδέζεθαλ ζηελά κε ηα ζέαηξα θαη, 

πξντόληνο ηνπ ρξόλνπ, γίλνληαλ αιιειν-εηζρσξήζεηο ζηελ ηππνινγία ησλ 

κλεκεησδώλ όςεσλ ησλ ζθεληθώλ νηθνδνκεκάησλ θαη ησλ λπκθαίσλ ή αθόκε θαη 

λπκθαία νηθνδνκνύληαλ ζηελ όςε ελόο ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο.88 Ίζσο ζηνλ 

ζρεδηαζκό ηνπ ζεάηξνπ ηεο Οηθπώλαο ηεθκεξηώλεηαη κηα πξνδξνκηθή θάζε απηήο 

ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο. 

 

Δελ έρεη γίλεη αθόκε δπλαηόλ λα εληνπηζζεί ην ηέιεην, πινπνηεκέλν ζρέδην 

πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη ην βηηξνπβηαλό πξόηππν. Ωζηόζν. ζε πνιιά ζέαηξα, 

ηεθκεξηώλεηαη ζε θάπνην βαζκό, κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν, ην βηηξνπβηαλό πξόηππν. 

Πα αξραηνινγηθά δεδνκέλα ησλ ζεάηξσλ δείρλνπλ κεγάιε πνηθηιία ζην ζρεδηαζκό, 

ζηηο ζρέζεηο θαη ζηηο αλαινγίεο.89 Ε ζπλζεηόηεηα απηώλ ησλ δεδνκέλσλ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ θαηλνκεληθή απιόηεηα ησλ θαηεπζύλζεσλ ηνπ Βηηξνπβίνπ. Ηάζε 

ζέαηξν νκνηάδεη κε άιια, σζηόζν δηαηεξεί ζηνηρεία πνπ ην θαζηζηνύλ κνλαδηθό.90 Μ 

ίδηνο ν Βηηξνύβηνο ζεκεηώλεη όηη ππάξρεη πεξηζώξην αιιαγώλ θαη παξέθθιηζεο από 

ηνπο θαλόλεο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο αλάινγα κε ηελ επθπΐα θαη 

ηθαλόηεηα ηνπ αξρηηέθηνλα.91 Βάζεη απηνύ έρεη δηαηππσζεί ε ππόζεζε όηη ίζσο είλαη 
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ιάζνο ηεο έξεπλαο λα αλαδεηά ην ηέιεην θαηά Βηηξνύβην ζέαηξν.92 Γίλαη ινηπόλ 

πηζαλόλ όηη ν Βηηξνύβηνο ήζειε λα δείμεη έλα γεληθό ζρέδην ζσζηνύ ζρεδηαζκνύ.93 γηα 

όπνηνλ ζα ήηαλ πξόζπκνο λα ην αθνινπζήζεη.94 Δελ είλαη γλσζηό αλ κεηξήζεθαλ 

έλα ή πεξηζζόηεξα ζέαηξα γηα λα πξνθύςεη ην εύξνο απηώλ ησλ θαλόλσλ, αλ 

ππήξμε έλα ζέαηξν -ή πεξηζζόηεξα- πνπ είλαη ην αληηθείκελν ηεο καξηπξίαο ηνπ 

Βηηξνπβίνπ. Γπίζεο δελ είλαη γλσζηό αλ ην βηηξνπβηαλό πξόηππν βαζίδεηαη θπξίσο 

ζε ζπγγξάκκαηα ζεσξεηηθνύ ζρεδηαζκνύ95 ή ζε δεδνκέλα από εθαξκνζκέλα ζρέδηα. 

Ε αλαθνξέο ηνπ Βηηξνπβίνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο ζεάηξσλ, ηεο Αζήλαο, ηεο 

Ξώκεο, ηεο Ηνξίλζνπ θαη άιισλ πόιεσλ θαη πεξηνρώλ απνδεηθλύεη έκκεζα όηη ην 

βηηξνπβηαλό πξόηππν ελζσκαηώλεη -αλάκεζα ζε άιια- θαη αληηθεηκεληθνύο θαλόλεο 

πνπ είραλ εθαξκνζζεί ζε ππαξθηά ζέαηξα. Γίλαη πνιύ πηζαλό νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

Βηηξνπβίνπ αιιά θαη ν ίδηνο ζηα ηαμίδηα ηνπ λα κειέηεζε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα.96 

Ηαηά ηελ εμέηαζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ελόο πινπνηεκέλνπ ζεάηξνπ 

δηαπηζηώλεηαη όηη ζην ίδην ζπγθξόηεκα ρξεζηκνπνηνύληαη δηαθνξεηηθέο κνλάδεο, 

εκβάηεο θαη ζπζηήκαηα αλαινγηώλ, μερσξηζηά ή ελίνηε αιιεινζπλδεόκελα. Πέηνηα 

είλαη ε δηάκεηξνο ηεο νξρήζηξαο, ν ζπγθεθξηκέλνο πνπο πνπ ζε θάζε πεξηνρή 

εθαξκόδεηαη, ε δηάκεηξνο ησλ θηόλσλ, νη θαλόλεο ράξαμεο ηνπ ζεαηξηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο θαη νη θαλόλεο αλαινγηώλ ησλ ξπζκώλ (Δσξηθνύ, Ζσληθνύ, 

Ηνξηλζηαθνύ). Απηό δπζθνιεύεη πεξηζζόηεξν ηελ αλαγλώξηζε ηεο ζπλζεηηθήο 

αιιεινπρίαο θαη εξκελεύεη ηελ ηόζν κεγάιε πνηθηιία ζην ζρεδηαζκό ησλ ζεάηξσλ. 

Από ηελ παξαπάλσ δηεξεύλεζε δηαπηζηώζεθε όηη ζε ζέαηξα ηεθκεξηώλνληαη 

παξαιιαγέο ελόο δεδνκέλνπ θαλόλα ηνπ βηηξνπβηαλνύ πξνηύπνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη 

ν ίδηνο θαλόλαο εξκελεύζεθε ή πινπνηήζεθε δηαθνξεηηθά από ηνλ εθάζηνηε 

αξρηηέθηνλα, αιιά πάλησο δείρλεη όηη ν θαλόλαο πξάγκαηη ππάξρεη. Γπίζεο, θαηά 
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ηελ κειέηε ελόο ζεάηξνπ από ηνπο ζεκεξηλνύο εξεπλεηέο, κπνξεί λα γίλνληαη 

παξαλνήζεηο ησλ θαλόλσλ ηνπ βηηξνπβηαλνύ πξνηύπνπ. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί 

θαηλνκεληθά κηα νδεγία λα είλαη δεζκεπηηθή, δειαδή λα θαίλεηαη όηη ζπζηήλεη έλα 

κόλν ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκό, ελώ ζηελ νπζία ηεο ζπζηήλεη απιώο ηελ απνθπγή 

ελόο νξηζκέλνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηαπηόρξνλα επηηξέπεη ηελ επηινγή πνιιώλ άιισλ. 

Νην ζπγθεθξηκέλα θαίλεηαη όηη απνθιείνληαη ιηγόηεξα θαη επηηξέπνληαη πεξηζζόηεξα. 

Γηδηθώο γηα ην παξάδεηγκα ηεο Οηθπώλαο, ν βαζκόο ζπκκνξθώζεσο κε ην 

βηηξνπβηαλό πξόηππν θαη ε αλαγλώξηζε αξθεηώλ θαλόλσλ ζπκκεηξίαο θαη 

αλαινγηώλ επηηξέπνπλ ηελ ππόζεζε όηη ην ζπγθεθξηκέλν ζέαηξν δπλαηόλ λα 

απνηέιεζε αληηθείκελν ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ζεκεηώζεσλ ηνπ Βηηξνπβίνπ είηε κε 

άκεζν είηε κε έκκεζν ηξόπν. Γπίζεο ηα παξαπάλσ δείρλνπλ όηη παξά ηηο απνθιίζεηο 

ηνπ εθηειεζζέληνο ζρεδίνπ από ηνλ αξρηθό ηδαληθό ζεσξεηηθό ζρεδηαζκό ηνπ, ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεαηξηθό ζπγθξόηεκα είλαη πξντόλ εληαίνπ θαη ζύλζεηνπ 

αξρηηεθηνληθνύ ζρεδηαζκνύ. Πέινο, ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ζπγθεληξώλνληαη 

αξθεηέο ππνπεξηπηώζεηο δεηεκάησλ ζρεδηαζκνύ αξραίσλ ειιεληθώλ ζεάηξσλ, 

όπσο: ν ζρεδηαζκόο ζεάηξνπ κεγάιεο θιίκαθαο, νηθνδόκεζε ζεάηξνπ κε παξάιιειε 

ιαηόκεπζε, ηερλεηέο επηρώζεηο θαη δηεπζέηεζε πδάησλ, ελζσκάησζε δηαδξνκώλ 

ζην ζεαηξηθό ζπγθξόηεκα, ζνινζθεπείο είζνδνη ζηε ζηάζκε ησλ δηαδσκάησλ, 

πεξίπησζε ελζσκάησζεο θαη άιισλ θηεξηαθώλ ηύπσλ ζηνλ ζρεδηαζκό, δεδνκέλνπ 

όηη εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο θξήλεο ηνπ ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο κε ρνξεγηθό 

κλεκείν ή λπκθαίν. 
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In the present research, issues of the theoretical design of ancient Greek 

theatres and its practical implementation are discussed. The theatre of Sikyon served 

as a case study given the fact the many new excavation data have been recently 

gathered from the new systematic excavations. Commonalities, agreements, and 

deviations from the synthetic process described by Vitruvius were examined in order 

to draw conclusions on the “viturvian ideal theater”. Moreover, the identification of 

the modules, ratios and design principles was attempted. Furthermore, the study and 

comparison analysis of the new excavation data from Sikyon allowed the estimation 

of the dimensions of the now lost parts of the monument. 

The first excavation and study of the theatre was carried out by the American 

School of Classical Studies intermittently between 1886 and 1898. Between 2014 and 

2019 the Ephorate of Antiquities of Corinth undertook a systematic excavation under 

the direction of Mr. Konstantinos Kissas (2014-2016) and Ms. Panagiota Kasimi (2018-

2019). 

The theatre is dated before 251 B.C. and according to the present study of the 

stage building, it can not be dated before the third third of the 4th B.C. The design of 

the koilon follows the Vitruvian model for the Greek theatre with the use of circle and 

square rectangles. There are some deviations in the execution of the above ideal 

geometric design, among which the displacement of the centre of the main and 

secondary circles. Furthermore, the arch of the first diazoma "opens" towards its ends 
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and the rows at the middle and upper koilon have a different centre to that of the 

lower koilon. At the stage building the proskenion along with the paraskenia, as well 

as the Doric stoa are equal in length with the diameter of the orchestra and appear to 

belong at the first design phase of the theatre, even if the Doric stoa could have been 

constucted later. 

At the lower koilon there is a curvature of the level of each row, amounting to 

0.20m from the middle towards the first and last kerkis. This curvature is eliminated at 

the level of the corridor of the first diazoma. The existence of the curvature explains 

the unfinished bed rock at the corridor at the 14th kerkis. 

At the first phase of the theatre, at the proedra there were no honorary seats 

at the first and last kerkides. At the second phase the honorary seat was replaced 

semicircular honorary exedra. A graphical representation of the exedra was 

attempted. 

From the diazomata only the first diazoma had monumental form with 

corridor and semicircular low wall. The second diazoma would probably have the 

form of a simple corridor like the one that separates the proedra from the seats of 

the lower koilon. At the lower koilon are 21 rows of seats, forming a slope ~26°. At 

the middle and upper koilon the careful study of the data allowed the estimation of 

41 rows (slope ~28°), one of which was occupied by the corridor of the second 

diazoma. The slope formed by the first and last seat of the whole koilon (~27°) 

follows the instructions of Vitruvius and does not set obstacles to the acoustic of the 

koilon. The row of the second diazoma is unknown. Evidence of seats is preserved at 

the rows 12(?), 16th, 20th, 23rd, 25th, 26th(?), 27th, 37th, 38th, 39th, 40th, 41th. The 

substructure of the rows is everywhere about the same width ~0.85m except for one 

case with width 1.30m about the 13th to 14th row. This may indicate the row of the 

diazoma at the 14th row. This level is in accordance with the level of the ancient 

artificial embankment at the two first and two last kerkides of the middle koilon. At 

the upper koilon the rows are adapted in terms of extent and number to the natural 

ridge of the pelvis. The artificial elongation of the middle koilon was probably in 

order to the improvement of the acoustics of the theatre, as according to Vitruvius 

the sound will fade at the first open space. The seating capacity of the theatre is 
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estimated about 14.000 with seat width 0.40m or 12.500 with seat width 0.45m. 

The foot unit implemented at the theatre was identified. The 0.302m foot may 

be considered as a local foot or Sikyonian foot in use during the Late Classical and 

Hellenistic eras. This foot applies to funfamental parts of the building, such as the 

diameter of the orchestra and at the height of the seats which follows the vitruvian 

example, the length of the skene stoas, the height of the proskenion. Another ratio 

may be recognized such as the analogy 1.618 at the ratio of the height of the seat to 

the height of the step, and at the ratio of the total height of the koilon to the lower 

and other parts of the koilon, as well as at parts as the diameter of the orchestra in 

relation to the width of the stage building and to the semicircular Doric fountain at 

the stage building. 

The theatre of Sikyon is the only known in the metropolitan Greece that has 

vaulted passages at the diazoma of the koilon. It is a typology later known as the 

vomitoria of the roman theatres. The level of the two vaulted passages differs, the 

north one is higher. This is because it leads towards the stadium which is at a higher 

level. It seems that the passages along with the corridor of the diazoma incorporate a 

route connecting the palaistra at the agora with the theatre and the stadium. So the 

theatre should be listed at the group of theatres that incorporate a road, a route or 

the peridromos of a fortification. Traces at the north wall of the north passage 

indicate the existence of another bigger vaulted passage in connection with the north 

one. 

At the retaining walls of the koilon, behind their external face, there are hidden 

transverse walls in almost regular intervals and there are water channels under the 

stratum of the artificial embankment of the koilon. The gaps between the inner walls 

allow the drainage but also the evaporation of the water normally gathered at areas 

with artificial soil. 

At the design of the first phase of the theatre the stage building had two 

storeys, a proskenion with semicolumns and paraskenia, a logeion and ramps leading 

up to the logeion. Regarding the mechanisms of the stage building, there is evidence 

for a revolving mechanism maybe for the lifting of the curtain of the central door of 

the logeion. Also there may be evidence for the mechane (a cut at the bed rock 80cm. 



28 

 

x 40cm., 30cm deep). 

At the proskenion an altered form of the Ionic semicolumns and a wider 

stylobate is proposed. Furthermore the case of an earlier Doric proskenion is 

proposed. This is favored by the existence of Doric semicoluns of proper diameter, 

the rather Doric form of the door of the proskenion wall and the absence of Ionic 

base or cyma at the portico of the parodos. Also the height of the parodos portico 

opening is proposed as 1/6 diameters in accordance with Vitruvius and the 

entablature of its Ionic phase is identified. 

The details of the rhythm of the Doric proskenion, the Doric stoa and the 

Doric prostyle semicircular fountain at the outer face of the stage building are 

discussed and subjected to comparison analysis and analysis according to the 

vitruvian example. The proposed column height is 2.20 - 2.55m (probably 2.20m) for 

the proskenion, column diameter ~0.34, interaxial spacing ~1.45. The known 

measurements and the estimated proposed measurements for the stoa are: column 

diameter 0.42m, estimated column height 2.50m. - 3.10m, interaxial spacing 1.71m 

and corner interaxial spacing ~1.59 - 1.61m, estimated triglyph width ~0.217m, 

estimated metope width ~0.35m and of the fountain prostasis: column diameter 

0.52m , estimated column height 3.09m-3,87m, estimated central interaxial spacing 

~1.80m, estimated triglyph width ~0.248m estimated metope width ~0.375m. 

The semicircular fountain would be the most monumental structure of the 

facade of the stage building. The semicircular plan is strongly connected with the 

Hellenistic era. It is known from exedras, choragic monuments, nymphaia and, of 

course, theatres. Here it is represented three times, at the koilon, at the exedra of the 

koilon and at the fountain. It may be that the fountain was a monument, a donation 

or a choragic monument. Also the semicircultar fountain brings in mind the relation 

between theatres and nymphaia. Perhaps there is at the design of this theatre a very 

early expression of an idea that was later monumentally expressed as nymphaia 

adjacent to the theatre facades. 

The theater of Sikyon, despite the deviations of the executed plan from its 

original ideal theoretical design, proves to be a product of a single and complex 

architectural design. The degree of conformity to the Vitruvian example and the 
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recognition of several rules of symmetry and proportion allow the hypothesis that 

this theater may be one of the subjects of Vitruvius's observations either directly or 

indirectly. Also, the above shows that, the specific theater complex is the product of a 

single and complex architectural design. 

During the synthetic process of a theatre different unit, modules and systems 

of proportions are used in the same complex, separately or sometimes 

interconnected. Such are the diameter of the orchestra, the specific foot that is 

applied in each area, the diameter of the columns, the rules of proportions of the 

rhythms (Doric, Ionic, Corinthian). This makes the identification of rules of the 

Vitruvian example difficult. The rules of Vitruvius are falsely considered as narrowing 

the freedom of the architect in order to obtain the perfect theatre. After a most 

careful interpretation of the Vitruvian text, it seems that at the vitruvian example less 

is excluded and more is allowed. 
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