
Αρχαίο Θζατρο Επιδαφρου 
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Σοποκεςία 

• Σο αρχαίο κζατρο τθσ Επιδαφρου βρίςκεται ςτο 
ΝΑ άκρο του ιεροφ που ιταν αφιερωμζνο ςτον 
Αςκλθπιό, τον κεραπευτι κεό τθσ αρχαιότθτασ. 

• Είναι χτιςμζνο ςτθ νότια πλευρά του Κυνόρτιου 
όρουσ. 

• Βρίςκεται κοντά ςτο χωριό τθσ Αργολίδασ 
Λυγουριό. 

• Από άποψθ ακουςτικισ και αιςκθτικισ 
κεωρείται το τελειότερο αρχαίο ελλθνικό 
κζατρο. 

 
3 



Ιςτορία 

• Καταςκευάςτθκε από τον αρχιτζκτονα 
Πολφκλειτο τον Νεότερο. 

• Σο κζατρο είναι φθμιςμζνο για τθ ςυμμετρία και 
τθν ομορφιά του. 

• Ζχει χωρθτικότθτα 13.000-14.000 κεατϊν. 

• Φιλοξενοφςε μουςικοφσ, ωδικοφσ και 
δραματικοφσ αγϊνεσ. 

• Με τθν ψυχαγωγία, τθν αγωγι τθσ ψυχισ 
δθλαδι, πίςτευαν ότι ο άνκρωποσ 
ολοκλθρϊνονταν ψυχικά και ςωματικά. 
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Περιγραφι του κεάτρου 

• Σο κζατρο διακζτει κοίλο, ορχιςτρα και ςκθνικό 
οικοδόμθμα. 

• Σο ςκθνικό οικοδόμθμα τοποκετείται ςε δφο 
φάςεισ, τον 4ο και 2ο αιϊνα π.Χ. 

• Ο ςχεδιαςμόσ του κοίλου βαςίςτθκε ςε τρία 
κζντρα χάραξθσ. 

• Με τον τρόπο αυτό επιτεφχκθκε θ τζλεια 
ακουςτικι του κεάτρου και θ καλφτερθ κζαςθ 
προσ τθν ορχιςτρα. 
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Ορχιςτρα-ςκθνικό οικοδόμθμα 

• Η κυκλικι ορχιςτρα ζχει διάμετρο 20 μζτρα. 

• Η  μορφι τθσ ςκθνισ χρονολογείται τθν 
ελλθνιςτικι περίοδο. 

• Η ςκθνι αποτελείται από διϊροφο ςκθνικό 
οικοδόμθμα και προςκινιο μπροςτά ςτθ ςκθνι. 

• Αριςτερά και δεξιά υπιρχαν δφο παραςκινια. 

• Σο κζατρο διζκετε επίςθσ δφο μεγαλοπρεπείσ 
κφρεσ, από τισ οποίεσ ειςζρχονταν οι θκοποιοί 
και ο χορόσ. 
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Σα μζρθ του αρχαίου κεάτρου 
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Αναςκαφζσ 

• Η πρϊτθ ςυςτθματικι αναςκαφι ξεκίνθςε το 
1881 από τθν Αρχαιολογικι Εταιρεία με τθ 
διεφκυνςθ του αρχαιολόγου Παναγι Καββαδία. 

• Ζγιναν από τον ίδιο αρχαιολόγο αναςτθλωτικζσ 
επεμβάςεισ το 1907, μεταξφ 1954-1963 από τον 
Ο. Ορλάνδο και από τθν Επιτροπι υντιρθςθσ 
Μνθμείων Επιδαφρου μεταξφ 1988-2016. 

• Με τισ επεμβάςεισ που πραγματοποιικθκαν το 
κζατρο ζχει ανακτιςει ςχεδόν τθν αρχικι του 
μορφι. 

8 



9 



Παραςτάςεισ 

• Η πρϊτθ παράςταςθ ανζβθκε το 1938 με τθν 
τραγωδία του οφοκλι «Ηλζκτρα» ςε 
ςκθνοκεςία Δθμιτρθ Ροντιρθ και 
πρωταγωνίςτριεσ τισ Κατίνα Παξινοφ και Ελζνθ 
Παπαδάκθ. 

• Οι παραςτάςεισ διακόπθκαν τον Βϋ Παγκόςμιο 
Πόλεμο. Ξεκίνθςαν το 1954 και από το 1955, ςτο 
πλαίςιο του φεςτιβάλ Επιδαφρου, ςυνεχίηονται 
μζχρι και ςιμερα τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. 
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Ο τφποσ τθσ εποχισ 

• «Ἀνζηθςε ἡ οφόκλειοσ τραγωδία, ἀνζηθςε ἡ 
Ἠλζκτρα ἐμπρὸσ εἰσ τὸ πολυάρικμον κοινὸν 
ποὺ ἐξεκίνθςε ὄχι μόνον ἀπὸ τὰσ Ἀκινασ διὰ 
νὰ παρακλουκιςῃ τὴν ὑψθλὴν αὐτὴν 
μυςταγωγίαν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πολλὰσ 
γειτονικὰσ τῆσ Ἐπιδαφρου γωνίασ τῆσ 
Πελοποννιςου». 
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Φωτογραφία από τθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ 
τθσ Γϋ Γυμναςίου ςτθν Επίδαυρο 
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