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ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

• Το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου βρίσκεται στο 
νοτιοανατολικό άκρο του ιερού που ήταν 
αφιερωμένο στο θεραπευτή θεό της 
αρχαιότητας, τον Ασκληπιό, στο Ασκληπιείο 
Επιδαύρου. Είναι χτισμένο στη δυτική πλαγιά 
του Κυνόρτιου όρους. Βρίσκεται κοντά στο 
σημερινό Λυγουριό της Αργολίδας και ανήκει 
στο Δήμο Επιδαύρου.Θεωρείται το τελειότερο 
αρχαίο ελληνικό θέατρο από άποψη 
ακουστικής και αισθητικής. Το 340 π.Χ., ο 
αργείος αρχιτέκτονας Πολύκλειτος ο Νεότερος 
έκτισε, σύμφωνα με τον Παυσανία, το θέατρο 
της Επιδαύρου.  

•   
 



Χαρακτηριστικά του θεάτρου 

• → Δημιουργήθηκε με την κλασική ημικυκλική μορφή 
του ελληνικού αμφιθεάτρου, το οποίο αρχικά είχε 34 
σειρές καθισμάτων στις οποίες οι Ρωμαίοι πρόσθεσαν 
ακόμα 21. 

• → Από όλα τα αρχαία θέατρα το θέατρο της Επιδαύρου 
είναι το ωραιότερο και το καλύτερα διατηρημένο. 
Προορισμένο για τη διασκέδαση των ασθενών είχε 
χωρητικότητα 13.000 θεατών. Χωρίζεται σε δύο μέρη. 
Ένα των 21 σειρών καθισμάτων για το λαό και το κάτω, 
από 34 σειρές καθισμάτων, για τους ιερείς και τους 
άρχοντες.  

 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

• → Το θέατρο κατασκευάστηκε τον 4ο π.Χ. αιώνα και ήρθε ξανά στο 
φως το 1881. 

• Τ ο αρχαίο θέατρο κατασκευάστηκε από τον αρχιτέκτονα Πολύκλειτο 
τον Νεότερο όπως αναφέρει ο Παυσανία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9D%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9D%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82


Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

• → Στο θέατρο συναντάμε την 
χαρακτηριστική τριμερή διάρθρωση του 
ελληνιστικού θεάτρου στην ιδανική της 
έκφανση: κοίλο, ορχήστρα, σκηνικό 
οικοδόμημα.  

• Η ορχήστρα του είναι απολύτως κυκλική, με 
δάπεδο από πατημένο χώμα εγκιβωτισμένο 
σε λίθινο περιμετρικό δακτύλιο. Έχει 
διάμετρο 19,5 μέτρα και περιβάλλεται από 
ανοιχτό αποχετευτικό αγωγό για την 
απομάκρυνση των νερών της βροχής που 
ρέουν από το κοίλο. 

 



ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

• → Το θέατρο λειτούργησε επί αρκετούς αιώνες. 
Το 395 μ.Χ. Γότθοι που εισβάλλουν στην 
Πελοπόννησο προκαλούν σοβαρές καταστροφές 
στο Ασκληπιείο. Το 426 μ.Χ. ο Μέγας Θεοδόσιος 
απαγορεύει με διάταγμα την λειτουργία των 
Ασκληπιείων και το ιερό της Επιδαύρου κλείνει 
οριστικά ύστερα από σχεδόν 1.000 χρόνια 
λειτουργίας. 



Η ΣΚΗΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 

• → Το κοίλο του θεάτρου θάβεται σε προσχώσεις 
μικρού βάθους και διασώζεται. Τα προέχοντα ερείπια 
της σκηνής λεηλατούνται συστηματικά καθ’ όλη την 
διάρκεια της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας. 

• → Ο πρώτος χώρος που αντικρύζει ο επισκέπτης, άμα 
φτάσει στο ιερό, είναι τα προπύλαια. Τα προπύλαια, 
που η κατασκευή τους ανάγεται στους μυκηναϊκούς 
χρόνους, ήταν κτίσμα που το αποτελούσαν δυο στοές 
με 6 κίονες η καθεμιά. Της μιας ήταν ιωνικού και της 
άλλης κορινθιακού ρυθμού. Το δεύτερο κτίσμα είναι 
ο ναός του Ασκληπιού, που το κτίσιμό του κράτησε 5 
ολόκληρα χρόνια. 

•   

 



Ακουστική του θεάτρου 

• → Η εντυπωσιακή ακουστική του αρχαίου 
θεάτρου της Επιδαύρου οφείλεται στο 
πέτρινα εδώλιά του, καθώς το σχήμα και η 
διάταξή τους είναι ιδανικά για το 
φιλτράρισμα του θορύβου χαμηλής 
συχνότητας.  



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  

• → Η διάταξη των θέσεων, που θυμίζει τα πάνελ ηχομόνωσης σε 
σχήμα αβγοθήκης, φιλτράρει τις συχνότητες κάτω από 500 Hertz, 
όπως το μουρμούρισμα του κοινού και το θρόισμα των φύλλων. 



ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ 

• → Στον 1ο π.Χ αιώνα, ο Ρωμαίος αρχιτέκτονας Βιτρούβιος ανέφερε 
ότι οι προκάτοχοί του γνώριζαν πολύ καλά πώς να σχεδιάσουν το 
θέατρο, για να τονίσουν την ανθρώπινη φωνή: «Με τους κανόνες 
των μαθηματικών και με την επιστήμη της αρμονίας» για να 
ακούγονται καθαρότερα οι φωνές των ηθοποιών.  

•   

 



ΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ 

• • Οι ανασκαφές της Επιδαύρου έγιναν από τον Π. Καββαδία και 
κράτησαν από το 1881 μέχρι το θάνατό του. Τις ανασκαφές ανέλαβε 
η Αρχαιολογική Εταιρεία. Σημαντικό ρόλο στην πορεία των 
ανασκαφών είχε η αφιλοκερδής προσφορά των κατοίκων του 
Λυγουριού, οι οποίοι εκτός από την εργασία που προσέφεραν, 
παραχώρησαν αφιλοκερδώς τα κτήματα τους που βρίσκονταν 
πλησίον του Αρχαιολογικού χώρου. 



                         Ο ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 
• Ο Καββαδίας ήταν αυτός που ερευνώντας συστηματικά το ιερό του 

Ασκληπιού θα αποκαλύψει το Κυνάρτειο Όρος κάτω από ένα πυκνό 
δάσος, το διάσημο θέατρο που ήταν έργο του Πολυκλείτου. Ένα θέατρο 
που δημιουργήθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. επεκτάθηκε τον 2ο, είχε 
χωρητικότητα 14.000 θεατών και σήμερα προστατεύεται από την UNESCO, 
αφού θεωρείται ένα πραγματικό ορόσημο αρχιτεκτονικής με τεράστια 
πολιτιστική και αρχαιολογική σημασία.  

• Η συγκλονιστική ακουστική του θεάτρου, ειδικά για ένα χώρο αυτού του 
μεγέθους, εντυπωσιάζει ακόμη και σήμερα.  

• Ο δαιμόνιος αρχαιολόγος, έχοντας διαβάσει συστηματικά όλες τις 
αναφορές από τους αρχαίους συγγραφείς, και κυρίως από τον Παυσανία, 
κατάλαβε ότι η πλαγιά που δημιουργούσε μια ήπια κοιλότητα λογικά θα 
έκρυβε από κάτω το αρχαίο θέατρο. ...  
 
 



ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

• • Στα χρόνια λειτουργίας του Φεστιβάλ Επιδαύρου 
η σκηνή του διάσημου αρχαίου θεάτρου 
φιλοξένησε όλα τα κορυφαία ονόματα από τις 
παλαιότερες αλλά και τις νεώτερες γενιές 
ηθοποιών του ελληνικού θεάτρου της 
μεταπολεμικής περιόδου. Το πατημένο χώμα της 
ορχήστρας του ανάγεται σε πεδίο υπέρτατης 
καταξίωσης για τους Έλληνες θεατρανθρώπους 
(ηθοποιούς, σκηνοθέτες, μουσικοσυνθέτες, 
χορογράφους, σκηνογράφους) και ταυτόχρονα 
μείζον πεδίο διαχρονικής εξέλιξης της 
ερμηνευτικής του αρχαίου δράματος. Κατά την 
πρώτη εικοσαετία των Επιδαυρίων ο χώρος ήταν 
αποκλειστικότητα του Εθνικού Θέατρο. 



 



ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ 

• Οι διασημότερες όλων των διαφορετικών 
εκδηλώσεων είναι αναμφίβολα οι 
παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που 
παρουσίασε Νόρμα του Μπελίνι (1960) και 
Μήδεια του Κερουμπίνι (1961) με την Μαρία 
Κάλλας σε σκηνοθεσία Μινωτή και σκηνικά-
κουστούμια Τσαρούχη. 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

•  Η ανακάλυψη του θεάτρου της Επιδαύρου είναι σημαντική τόσο για 
την αρχαιολογία όσο και για την αρχιτεκτονική. Ενώ τα περισσότερα 
από τα αρχαία θέατρα που απομένουν έχουν υποστεί μερική 
καταστροφή ή έχουν ανακατασκευαστεί, το θέατρο της Επιδαύρου 
έχει διατηρηθεί ανέπαφο στο διάβα των αιώνων επειδή παρέμεινε 
κρυμμένο με ασφάλεια κάτω από 6 μέτρα χώμα. 



ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΜΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ 

• Ο σύγχρονος αρχιτέκτονας Μάνος 
Περράκης απηχεί τη γενική άποψη των 
ερευνητών όταν αποκαλεί το θέατρο της 
Επιδαύρου “το διασημότερο και πιο 
καλοδιατηρημένο ελληνικό θέατρο”. 



2ο ΕΠΑΛ 2019  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: 
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