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Λίγα λόγια για την αρχαία πόλη

Η αρχαία πόλη της Πλατιάνας λέγεται αλλιώς και Τυπανεαί ή
Αίπυ(=απόκρυμνος)

Βρίσκεται στην Πελοπόννησο, στον νομό Ηλείας και πιο
συγκεκριμένα στον δήμο Σκυλλούντος.

Είναι πολύ εντυπωσιακή. Είναι χτισμένη με τέτοιο τρόπο, που
από μακριά φαίνεται σαν να αιωρείται. 

Είναι πολύ καλά οχυρωμένη με πολλούς πύργους και
μερικές πύλες



Η ακρόπολη της Πλατιάνας

Η ακρόπολη της αρχαίας πόλης αποτελεί μία σημαντική
αρχαιολογική θέση.

Η θέση του οικισμού σε τόσο ψηλό και δυσπρόσιτο μέρος
είναι σπάνια για ελληνική πόλη.

Χρονολογείται στην ύστερη κλασική και την ελληνιστική
εποχή.



Αρχαία Ακρόπολη Πλατιάνας. Αρχαιολογικός χώρος
Πλατιάνας



Αεροφωτογραφία της ακρόπολης της Πλατιάνας.



Το αρχαίο θέατρο Πλατιάνας
Είναι το δεύτερο σωζόμενο, πέτρινο, αρχαίο θέατρο στον
νομό Ηλείας, μετά από το θέατρο της αρχαίας Ήλιδας.

Το θέατρο χτίσθηκε στο VI άνδηρο της ακρόπολης της
Πλατιάνα, στο όρος Λαπίθα.

Χτίστηκε στα νότια του δημοτικού διαμερίσματος Πλατιάνας
και ανάγεται στον 4ο αιώνα π.Χ.

Σήμερα, έχει τη μορφή ενός μεγάλου ερειπιώνα, από τον
οποίο σώζεται, σε μορφή λιθοσωρού, το αρχικό υλικό.



Η αρχιτεκτονική του

Το θέατρο είναι κτισμένο κοντά στα τείχη της πόλης. 

Το αρχαίο θέατρο διαθέτει την τριμερή χαρακτηριστική
διάρθρωση: 

1. κοίλο

2. ορχήστρα

3. σκηνικό οικοδόμημα (το οποίο εφάπτεται της εσωτερικής
πλευράς του οχυρωματικού τείχους).



Το αρχαίο θέατρο της Πλατιάνας. Κάτοψη του θεάτρου της Πλατιάνας.

Φωτογραφίες



Σήμερα, διατηρούνται:

Το τμήμα της σκηνής (χρονολογείται στο 245 π.Χ)

Το τμήμα του κοίλου (με διάμετρο 34,5μ., χρονολογείται
στον 4ο αι. π.Χ)

Σε καλή κατάσταση σώζεται ο αρχαίος αναλημματικός τοίχος
του θεάτρου

Διατηρείται στην αρχική του θέση ένας θρόνος (από τις
προεδρίες). 



Αναστήλωση του θεάτρου

Ήδη από το 2012, σύλλογοι και σωματεία, σε συνεργασία με τις τοπικές
κοινότητες και τους κατοίκους της Ηλείας, έχουν ξεκινήσει τις
προσπάθειες για την αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου.

Στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την αναστήλωση του αρχαίου
θεάτρου, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το σωματείο «Διάζωμα».

Μέσω του Διαζώματος, έχει ανοίξει ένας «ηλεκτρονικός κουμπαράς»
στον οποίο καταβάλλονται χρηματικά ποσά από τους πολίτες, με σκοπό
να ολοκληρωθεί το ποσό που απαιτείται για το έργο αυτό.



Φωτογραφία από το αρχαίο θέατρο

Αρχαίο θέατρο του Αιπίου ‐ Πλατιάνας

Το αρχαίο θέατρο της Πλατιάνας, λεπτομέρεια
του κοίλου του.



Πηγές

• http://www.diazoma.gr/gr/Page_04‐01_AT‐
073.asp

• http://www.youtube.com/watch?v=‐
QFbJRnByGQ

• http://www.patrisnews.com/video‐
gallery/deltio‐eidiseon/arhaio‐theatro‐platianas‐
energeies‐syllogon‐gia‐tin‐anadeixi‐toy

• http://www.frequency.com/video/x/68867738
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