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I 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
          

ΟΝΟΜΑΣΙΑ : ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΕΩΣ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Νεολιθικό         Αρχαίο       Παλαιοχριστιανικό   Βυζαντινό    Μουσουλμανικό   

 

 

 

        ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ                            KATΟΨΗ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  :     ΑΘΗΝΑ – ΑΤΤΚΗ  

 

           ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ                                            ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ                    ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΟ  

        ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ                               ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ                    ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

                (WGS 84)                                                   (ΕΓΣΑ 87) 

     φ = 37  58  13.268                               x= 475942.234m                     Η = 91.431m 

       λ = 23  43  40.048                               y = 4202272.918m                          

                                                                                                 

   

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ   

 179.49 g 

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 

3
c
 

 
 

 

 



 

 

 

 



II 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
          

ΟΝΟΜΑΣΙΑ : ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Νεολιθικό         Αρχαίο       Παλαιοχριστιανικό   Βυζαντινό    Μουσουλμανικό   

 

        ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ                            KATΟΨΗ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  :  ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ     

  

              ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ                                            ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ                    ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΟ  

          ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ                                ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ                   ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

                  (WGS 84)                                                    (ΕΓΣΑ 87) 

       φ = 37 35 46.081                               x = 418571.133 m                     Η = 342.528 m 

          λ = 23 04 45.382                               y = 4161117.992 m                          

                                                                                                 

   

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ   

368.9518 g 

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 

20
cc

 

 
 

 

 



 



III 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
          

ΟΝΟΜΑΣΙΑ : ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Νεολιθικό         Αρχαίο        Παλαιοχριστιανικό   Βυζαντινό    Μουσουλμανικό   

 

        ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ                            KATΟΨΗ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  :  ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

 

            ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ                                               ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ                  ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΟ  

         ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ                                  ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ                  ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

                 (WGS 84)                                                     (ΕΓΣΑ 87) 

       φ = 37 38 00.323                                x = 425751.409 m                     Η = 7.313m 

         λ = 23 09 36.682                                 y = 4165188.254 m                          

                                                                                                 

 
  

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ   

276.38g 

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 

10
c
 

 
 

 

 



 

 

 



IV 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
          

ΟΝΟΜΑΣΙΑ : ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Νεολιθικό         Αρχαίο        Παλαιοχριστιανικό   Βυζαντινό    Μουσουλμανικό   

 

        ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ                            KATΟΨΗ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  :  ΑΡΓΟΣ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ     

 

             ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ                                          ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ                    ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΟ  

          ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ                              ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ                  ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

                    (WGS 84)                                                (ΕΓΣΑ 87) 

       φ = 37 37 34.486                              x = 385633.68 m                     Η = 19.420 m 

          λ = 22 42 20.353                              y = 4164847.49 m                          

                                                                                                 

   

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ   

 118.07 g 

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 

 4
c
 

 
 

 

 



 

 

 



V 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
          

ΟΝΟΜΑΣΙΑ : ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΑΣ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Νεολιθικό         Αρχαίο       Παλαιοχριστιανικό   Βυζαντινό    Μουσουλμανικό   

 

        ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ                            KATΟΨΗ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  :  ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

 

            ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ                                             ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ                    ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΟ  

         ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ                                 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ                   ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

                   (WGS 84)                                                   (ΕΓΣΑ 87) 

       φ = 37 59 2.919                                 x = 386685.771 m                     Η = 175.00m 

         λ = 22 42 40.936                                y = 4204551.482 m                          

                                                                                                 

   

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ   

57.40 g 

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 

 7
c
 

 
 

 

 



 

 



 

VI 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Πριν ξεκινήσει κάποιος την ανάγνωση του τεύχους της εργασίας μου 

θα ήθελα να κάνω μία ειδική αναφορά στα πρόσωπα που με βοήθησαν, με 

ενέπνευσαν και στάθηκαν στο πλευρό μου για να πραγματοποιηθεί. 

 

Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γεώργιο Πανταζή, 

Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 

ΕΜΠ, που με εμπιστεύτηκε και μου ανέθεσε τη συγκεκριμένη εργασία. 

Στάθηκε δίπλα μου βοηθώντας με στην πραγματοποίηση των μετρήσεων 

που ήταν απαραίτητες, στην μετάδοση της γνώσης που χρειάστηκα τόσο 

στο να ολοκληρώσω τις διαδικασίες που χρειάστηκαν αλλά και με 

συμβουλές καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που αυτή η εργασία 

πραγματοποιούταν αλλά και κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. Χώρια 

όμως από αυτά θέλω να τον ευχαριστήσω που ήταν δίπλα μου ως 

άνθρωπος και με στήριξε στις δυσκολίες που προέκυψαν το παραπάνω 

χρονικό διάστημα. 

 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ευαγγελία Λάμπρου, 

Επίκουρο Καθηγήτρια της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων 

Μηχανικών ΕΜΠ, η οποία μαζί με τον κύριο Πανταζή βρισκόταν πάντα 

δίπλα μου παρέχοντάς μου τη γνώση και την βοήθειά της όποτε της 

ζητήθηκε, όχι μόνο κατά την διάρκεια της διπλωματικής εργασίας, αλλά 

και σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Την ευχαριστώ επίσης για την 

βοήθειά της στις μετρήσεις υπαίθρου, στις οποίες συμμετείχε και κατείχε 

πολύ σημαντική θέση. Τέλος θέλω να την ευχαριστήσω γιατί στάθηκε στο 

πλάι μου πάνω απ’ όλα ως άνθρωπος κατά την διάρκεια πραγματοποίησης 

της εργασίας και έδειχνε κατανόηση σε όποια δυσκολία παρουσιάστηκε. 

 

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου είναι η οικογένειά μου, 

όπου χωρίς την βοήθειά της δεν θα είχα φτάσει στο σημείο που βρίσκομαι 

σήμερα. Ευχαριστώ γι’ αυτό τους γονείς μου Αδάμ και Παρασκευή που με 

στήριζαν όλα τα χρόνια των σπουδών μου και έθεταν πάντα ως 

προτεραιότητά τους την ολοκλήρωσή αυτών, αψηφώντας τις αντιξοότητες 

που προέκυπταν. Επίσης ευχαριστώ τον αδερφό μου Χαράλαμπο που 

υπήρχε πάντα δίπλα μου ως στήριγμα με τις συμβουλές και τις 

παροτρύνσεις του. 

 

Τους συμφοιτητές μου Γιώτα Γκούμα, Ελίνα Φαχουρίδη και Στέφανο 

Πολίτη οι οποίοι με βοήθησαν κατά τη διάρκεια των μετρήσεων υπαίθρου 

στα διάφορα θέατρα παρά τις χρονικές απαιτήσεις που υπήρχαν. Τους 

ευχαριστώ επίσης που μετέτρεψαν την παραπάνω διαδικασία σε ένα 

σύνολο από όμορφες αναμνήσεις. Χώρια θα ήθελα να ευχαριστήσω την 



 

VII 

συμφοιτήτρια μου και πολύ καλή μου φίλη Όλγα Γιαννακά η οποία με 

βοήθησε και με στήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου όπως θα 

έκανε κάθε πραγματικός φίλος. 

 

Τους υπεύθυνους από τις εφορίες αρχαιοτήτων Αθηνών, Άργους και 

Κορινθίας οι οποίοι επέτρεψαν την είσοδό μου αλλά και όσων με 

βοήθησαν στις εργασίες υπαίθρου, στους αρχαιολογικούς χώρους των 

θεάτρων Διονύσου, Άργους, Επιδαύρου, Παλαιάς Επιδαύρου και 

Σικυώνας αντίστοιχα. Τους ευχαριστώ εκτός αυτού, για την κατανόηση 

που έδειξαν στις απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν από μέρους μας για την 

πραγματοποίηση των εργασιών. Επίσης τους φύλακες των χώρων αυτών 

οι οποίοι βρίσκονταν παρόντες κατά τη διάρκεια των νυχτερινών 

μετρήσεων σε ώρες εκτός του ωραρίου τους, δείχνοντας μεγάλη 

κατανόηση.  

 

Τον κύριο Χαράλαμπο Ιωαννίδη Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής 

Αγρονόμων και Τοπογράφων μηχανικών, ο οποίος μου παρείχε το 

διάγραμμα κάτοψης του αρχαίου θεάτρου του Άργους, το οποίο είχε 

προέλθει από φωτογραμμετρική αποτύπωση του εργαστηρίου 

φωτογραμμετρίας της Σ.Α.Τ.Μ.  

 

Τον κύριο Μιχαήλ Γκέλη, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, ο οποίος 

μου διέθεσε το διάγραμμα κάτοψης του αρχαίου θεάτρου Σικυώνας, το 

οποίο προήλθε από την διπλωματική εργασία του. 

 

Τέλος τον κύριο Ευάγγελο Καζολιά, Πολιτικό Μηχανικό στην 

Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου, ο οποίος μου παρείχε τα 

διαγράμματα κατόψεων για τα δύο θέατρα της Επιδαύρου. 

 

 

 

 



VIII 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Τα αρχαία μνημεία στην Ελλάδα διαδραματίζουν ανά τους αιώνες έναν 

πολύ σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 

την ελληνικής παράδοσης, της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Είναι η σύνδεση του μακρινού παρελθόντος με το παρόν και η ανάγκη 

διερεύνησης τους, σε οποιονδήποτε βαθμό, ήταν και παραμένει να είναι 

κάτι που ενθουσιάζει κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτου εθνικότητας. Αυτό 

αποδεικνύεται μέσα από τις έρευνες που έχουν γίνει για τα αρχαία 

ελληνικά μνημεία από ξένες ερευνητικές ομάδες, που έχουν προσπαθήσει 

να καταγράψουν τις ιδιαιτερότητές τους.  

 

Η σύνδεση των αρχαίων μνημείων με την επιστήμη του Αγρονόμου και 

Τοπογράφου μηχανικού είναι δυνατόν να ξεφύγει από τα στενά όρια της 

δημιουργίας διαγραμμάτων αποτύπωσης. Σε συνεργασία με άλλες 

επιστήμες είναι δυνατόν να ερευνηθούν κάποια στοιχεία των μνημείων τα 

οποία προκαλούν αρκετές φορές εντυπώσεις από τα αποτελέσματά τους. 

Μία από της επιστήμες που έχουν συχνή σύνδεση σε τέτοιες μελέτες με 

αυτή του γεωδαίτη είναι η Αρχαιοαστρονομία.  

 

Η Αρχαιοαστρονομία είναι η επιστήμη εκείνη που ασχολείται με την 

διερεύνηση του αστρονομικού προσανατολισμού των μνημείων. Σκοπός 

της είναι να εξαγάγει συμπεράσματα που αφορούν στην σύνδεση του 

αστρονομικού προσανατολισμού του μνημείου με τις παραδόσεις, τα ήθη 

και τα έθιμα ενός λαού. 

 

Από την άλλη, η επιστήμη της Γεωδαισίας παρέχει την δυνατότητα 

μέσω του κλάδου της Γεωδαιτικής Αστρονομίας, να υπολογίζονται σημεία 

πάνω στη γη με όργανα και μεθόδους υψηλής ακρίβειας. Τα τελευταία 

χρόνια η εξέλιξη των οργάνων και των μεθόδων έχει βοηθήσει όχι μόνο 

στην βελτίωση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων, αλλά και στην 

απλοποίηση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται.  

 

 Ο συνδυασμός των παραπάνω δύο επιστημών είναι δυνατόν να παρέχει 

χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τον προσανατολισμό των μνημείων. 

Από την μία παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας διαγραμμάτων 

αποτύπωσης των μνημείων, τα οποία είναι ακριβή, ενώ συγχρόνως είναι 

δυνατόν να υπολογιστούν και στοιχεία του αστρονομικού 

προσανατολισμού τους με εξίσου καλή ακρίβεια, χωρίς τη χρήση 

πολύπλοκων οργάνων και μεθόδων. Από την άλλη αυτά τα αποτελέσματα 

είναι δυνατόν να δώσουν χρήσιμα συμπεράσματα και να συνδέσουν τα 

μνημεία με τα ήθη και τις παραδόσεις της εποχής. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του αστρονομικού 

προσανατολισμού των αρχαίων θεάτρων. Τα θέατρα τα οποία 

περιλαμβάνονται στην έρευνα είναι το θέατρο του Διονύσου Ελευθερέως, 

το Ασκληπιείο θέατρο της Επιδαύρου, το θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου, 

το θέατρο του Άργους και το θέατρο της Σικυώνας. Για να 

πραγματοποιηθεί η διερεύνηση αυτή πραγματοποιήθηκαν κάποιες 

διαδικασίες που αναλύονται σε κάθε ένα από τα κεφάλαια της εργασίας. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται τα ιστορικά στοιχεία που αφορούν 

στα αρχαία θέατρα γενικά, αλλά και ειδικότερα σε κάθε θέατρο. 

Συγκεκριμένα αναλύεται η πορεία του θεάτρου στα χρόνια, η εξέλιξη του 

και η παρακμή του. Διαχωρίζονται τα μέρη του και αναφέρονται τα 

κατασκευαστικά στοιχεία του. Επίσης γίνεται μία ιστορική καταγραφή 

κάθε θεάτρου ξεχωριστά και αποτυπώνονται τα βασικά στοιχεία που 

σχετίζονται με την εργασία και τα οποία θα φανούν χρήσιμα στα επόμενα 

κεφάλαια. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται όλες οι διαδικασίες που 

πραγματοποιήθηκαν και αφορούν στην γεωμετρική τεκμηρίωση των 

θεάτρων. Συγκεκριμένα αφορούν στις μετρήσεις που έγιναν στο θέατρο 

του Διονύσου για την απόδοση του διαγράμματος κάτοψης, αυτές που 

πραγματοποιήθηκαν στα υπόλοιπα θέατρα στα οποία υπήρχαν 

διαγράμματα και δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί πλήρης αποτύπωση, 

αλλά και στις διαδικασίες μέσω των οποίων έγινε ένταξη των θεάτρων στο 

κρατικό σύστημα αναφοράς. Αναφέρονται επίσης οι διαδικασίες που 

αφορούν στον μετασχηματισμό των συντεταγμένων των υπαρχόντων 

διαγραμμάτων, στο σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιείται στην 

εργασία. Τέλος αναλύεται η επιλογή του συγκεκριμένου συστήματος 

αναφοράς αλλά και ο τρόπος ορισμού του. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν 

στον αστρονομικό προσανατολισμό και στην μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε. Υπολογίζονται οι βασικοί άξονες των θεάτρων που 

μελετώνται καθώς και τα αστρονομικά τους αζιμούθια. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία διερεύνησης του 

αστρονομικού προσανατολισμού των θεάτρων. Αυτή αφορά τόσο στην 

συσχέτισή τους με τις φαινόμενες πορείες του ήλιου στον τόπο που 

βρίσκεται το καθένα, όσο και με τις πορείες συγκεκριμένων αστερισμών. 

Περιγράφονται γενικά στοιχεία για την κίνηση των αστέρων και του ήλιου 
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ενώ επίσης περιγράφονται οι συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν ανάμεσα 

στα παραπάνω και τα αρχαία θέατρα. 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από τις παραπάνω διαδικασίες και συγκρίνονται τα 

αποτελέσματα. Επίσης παρουσιάζονται προτάσεις που σκοπό έχουν να 

βελτιώσουν τη διαδικασία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα αρχαία μνημεία στην Ελλάδα αποτελούν την σύνδεση του 

παρελθόντος με το παρόν και αποκτούν έναν χαρακτήρα διαχρονικότητας, 

υπενθυμίζοντας στις νέες γενεές τις ρίζες τους. Η μελέτη τους έχει γίνει 

για πολλούς και διάφορους λόγους από ποικίλες ομάδες επιστημόνων, ενώ 

πολλές φορές συνδέονται με μυστηριακές διαδικασίες.  

 

Όπως έχει προκύψει από μελέτες για πολλά από αυτά ανάλογα με την 

περίοδο στην οποία ανήκουν, αποδεικνύεται πως η τοποθέτησή τους στον 

χώρο δεν είναι τυχαία. Σε πολλά αποδείχθηκε ότι ο αστρονομικός 

προσανατολισμός τους διαδραμάτιζε πολύ σπουδαίο ρόλο, ενώ συγχρόνως 

συνδεόταν με την λατρεία του τιμώμενου κάθε φορά προσώπου. 

 

Αυτό είναι κάτι που έχει αποδειχθεί σε αρκετά μνημεία του 

Χριστιανισμού, τα περισσότερα από τα οποία φαίνεται να 

προσανατολίζονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αντίστοιχα πολλές είναι 

οι έρευνες που έχουν γίνει στα μνημεία της αρχαιότητας, όπως σε ναούς 

και ιερά. 

 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η προσπάθεια διερεύνησης 

και συσχέτισης του αστρονομικού προσανατολισμού των αρχαίων 

θεάτρων. Αυτό είναι μία διαδικασία που απαιτεί:  

 

 Γνώση τόσο της ιστορίας όσο και της μυθολογίας γύρω από τα 

θέατρα. 

 Δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων των κατόψεων των 

θεάτρων αστρονομικά προσανατολισμένων.  

 Προσδιορισμό των βασικών αξόνων των θεάτρων. 

 Υπολογισμό των αστρονομικών αζιμουθίων αυτών των αξόνων. 

 Προσπάθεια συσχέτισης όλων των παραπάνω και εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

 

Όλα τα παραπάνω θα ήταν αρκετά πιο δύσκολα παλαιότερα. Η εξέλιξη 

όμως των μεθόδων και των οργάνων που χρησιμοποιούνται για κάθε μία 

από τις γεωδαιτικές ή αστρογεωδαιτικές διαδικασίες έχει βοηθήσει στην 

αντιμετώπιση αρκετών προβλημάτων που υπήρχαν κατά το παρελθόν. Η 

πρόσβαση επίσης σε μία πληθώρα κειμένων και βιβλίων μέσω της χρήσης 

του διαδικτύου έχει απλοποιήσει τις διαδικασίες αναζήτησης και 

καταγραφής των εξεταζόμενων στοιχείων κάθε φορά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ 

 

 
1.1 Γενικά  

 

Το αρχαίο Ελληνικό θέατρο (Εικόνα 1.1) ως αρχιτεκτόνημα είναι μια 

υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια 

κυκλική πλατεία. Η χρήση του πολλές φορές ξέφευγε από το ρόλο που έχει 

στην σημερινή κοινωνία. Χρησίμευε για θρησκευτικές τελετές, αγώνες, 

ομιλίες και συνελεύσεις του δήμου αλλά ακόμα και ως αγορά. 

Εικόνα 1.1 : Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 

 

Εκτός των αρχαίων θεάτρων, υπήρχαν και άλλοι χώροι συγκέντρωσης 

του δήμου, οι οποίοι όμως είτε είχαν διαφορετική λειτουργία, ή 

παρουσιάστηκαν σε διαφορετική χρονική περίοδο. Τέτοιοι χώροι είναι τα 

ωδεία, τα αμφιθέατρα, τα στάδια, τα βουλευτήρια και άλλοι χώροι 

προδρομικοί, τελετουργικής χρήσης. Οι περίοδοι που ξεκίνησε η εμφάνιση 

των χώρων αυτών, άρχισαν από τα αρχαϊκά χρόνια, ακολούθησαν την 

εξέλιξη των κλασσικών χρόνων, έφτασαν στο απόγειό τους την 

ελληνιστική περίοδο και άρχισαν να διαφοροποιούνται τα ρωμαϊκά χρόνια 

με επεμβάσεις, όχι μόνο στη χρήση τους αλλά και στην αρχιτεκτονική 

τους. 
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Η άποψη των ανθρώπων της σύγχρονης εποχής για το αρχαίο θέατρο 

συχνά συγχέεται όσον αφορά στην λειτουργία του. Πολλοί ίσως πιστεύουν 

πως η λειτουργία αυτή παρομοιάζει με την σημερινή μορφή λειτουργίας 

των σύγχρονων θεάτρων, όπου είναι αρκετά εύκολο κανείς να 

παρακολουθήσει μία παράσταση. Η αλήθεια όμως είναι πως κατά τα 

χρόνια αυτά  οι παραστάσεις στην κλασσική Αθήνα γίνονταν μόνο σε 

συγκεκριμένες περιόδους μερικές μόνο φορές τον χρόνο. Ο σκοπός 

ύπαρξης του θεάτρου ήταν τελείως διαφορετικός από αυτόν που έχουν 

συνηθίσει οι άνθρωποι σήμερα. Ήταν μία εκδήλωση λαϊκή, και προσιτή 

από όλο τον λαό. Διοργανωτής ήταν η πόλη-κράτος και ο χρόνος 

διεξαγωγής ήταν αρχικά από το τέλος του Δεκεμβρίου έως τις αρχές του 

Ιανουαρίου, όπου ήταν η γιορτή των Ληναίων και από το τέλος του 

Μαρτίου έως τις πρώτες μέρες του Απριλίου όπου ήταν η γιορτή των 

Μεγάλων Διονυσίων. Η διάρκεια των θεατρικών δρώμενων ήταν περίπου 

τρεις με πέντε ημέρες. 

Αυτή η εμπειρία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία πάνδημη 

εκδρομή. Ήταν εορταστικές ημέρες που τις περίμενε αγωνιωδώς ο λαός 

της Αθήνας, ενώ αν λάβει κανείς υπόψη το μέγεθος και τον αριθμό των 

παραστάσεων που λάμβαναν μέρος, οι συντελεστές που συμμετείχαν στα 

δρώμενα ξεπερνούσαν τους χίλιους. Η εποχή δε που είχε επιλεγεί για την 

διεξαγωγή των εορτασμών ήταν τέτοια που διευκόλυνε το μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού να παρευρίσκεται, αφού ήταν πριν την περίοδο που 

ξεκινούσαν οι εμπορικές και οι στρατιωτικές τους επιχειρήσεις.  

Οι πρώτες μορφές υπαίθριων θεατρικών δρώμενων φαίνεται να είναι ο 

διθύραμβος και οι ομαδικοί χοροί. Αφετηρία αυτών ήταν η λατρεία του 

Διονύσου, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, όπου εξελισσόμενη με τα 

χρόνια κατέληξε στις τραγωδίες αλλά και τα μεγάλα ποιητικά δράματα της 

κλασσικής περιόδου.  Επί Πεισίστρατου συναντάται η πρώτη 

καταγραμμένη εκτέλεση του Θέσπιδος. Το 534 π.Χ. στη γιορτή των 

Μεγάλων Διονυσίων ένας ηθοποιός έκανε διάλογο με τον χορό. Όλα αυτά 

αρχικά είχαν μορφή περισσότερο λατρευτική προς το άγαλμα του 

Διονύσου και τον ίδιο τον θεό παρά μίας παράστασης για την τέρψη των 

θεατών. [Πορτελάνος Α., 1999] 

 

Το θέατρο ξεκίνησε την εμφάνισή του τα αρχαϊκά χρόνια, ενώ η εξέλιξή 

του έφτασε μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια. Συγχρόνως φαίνεται να 

εξαπλώνεται από τις αποικίες της δύσης έως και τις ανατολικές αποικίες 

του Μ. Αλεξάνδρου. Μαζί με την εξάπλωσή του αυτή ανά τα χρόνια 

εμφανίζεται όλο και μεγαλύτερο, με αποκορύφωμα τα ρωμαϊκά χρόνια 

όπου χτίζονται τα μεγαλύτερα θέατρα. Οι θέσεις των θεάτρων από την 

άλλη βρίσκονται κοντά ή μέσα στα κέντρα της κοινωνικής ζωής της 

εποχής. 



5 
 

 Τέτοια χαρακτηριστικά σημεία είναι :  

 

 Η ακρόπολη (Αθήνα, Λάρισα, Άργος), 

 Η αγορά (Μαντίνεια, Κόρινθος,  Μεσσήνη, Σίδη) 

 Το στάδιο (Δελφοί, Ρόδος), 

 Το βουλευτήριο (Μεγαλόπολη, Δωδώνη), 

 Τα ιερά (Επίδαυρος, Δελφοί, Ωρωπός). 

 

Ενώ φαίνεται να βρίσκονται, να συσχετίζονται και να 

χρησιμοποιούνται από διαφορετικά λειτουργικά σημεία των πόλεων που 

τοποθετούνται. 

 

 Κοντά στο Ρωμαϊκό ωδείο (Αθήνα, Άργος, Κόρινθος, Νικόπολη). 

 Συχνά σχετίζονται με την οχύρωση (Δωδώνη με οχυρωματικού 

χαρακτήρα αναλήμματα, N. Πλευρώνα που θέση σκηνής υπέχει 

ένας πύργος, Σπάρτη). 

 Φιλοξενούσαν και άλλες λειτουργίες (Μεγαλόπολη, Ορχομενός 

συνεδριάσεις, Δελφοί, B. Ορχομενός μουσικούς αγώνες, Σπάρτη 

χορούς γυμνοπαιδιών, Πριήνη δικαστήριο). 

 

Αρχικά το θέατρο δεν είχε την μορφή που είναι γνωστή σήμερα (Σχήμα 

1.1). Πρώτο τμήμα του ήταν η ορχήστρα η οποία χρονολογείται τον 6ο αι. 

π.Χ., ενώ ακολουθεί το κοίλο του θεάτρου τον 5ο αι. π.Χ.. Αρχικά 

τοποθετείται η ορχήστρα σε σημεία τέτοια που δημιουργείται ένα φυσικό 

τοπίο γύρω της, ή αλλιώς μία πλαγιά, η οποία χρησιμοποιείται ως αρχική 

μορφή του κοίλου.  

Σχήμα 1.1: Χαρακτηριστικά στοιχεία αρχαία θεάτρου 
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Ακολουθεί έπειτα μία περίοδος, όπου αυτή η πλαγιά επενδύεται με 

ξύλινους πάγκους, τα ικριώματα. Αυτό θα διαρκέσει περίπου έναν αιώνα 

όπου πλέον το κοίλο θα αποκτήσει έναν πιο ανθεκτικό χαρακτήρα με την 

λίθινη μορφή της, η οποία θα αρχίσει να πλησιάζει εμφανισιακά στην 

μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. [Μπολέτης Κ. 2009] 

Αυτή η κυκλική διάταξη που φαίνεται να δημιουργείται με βάση την 

ορχήστρα και συνεχίζει με το κοίλο κάθε θεάτρου παρουσιάζει μία 

απλότητα, που προσεγγίζει ταυτόχρονα την τελειότητα. Η διάταξη αυτή 

των θεάτρων έρχεται πολύ φυσικά, αφού αφενός ο χορός και οι ηθοποιοί 

βρίσκονται στο κέντρο, ενώ γύρω από αυτούς υψώνεται το κοινό, το οποίο 

δίνει έναν συνδυασμό απρόσκοπτης θέασης και ακρόασης.  Αυτό 

δημιουργεί κάτι που αντιλαμβάνεται άμεσα κανείς επισκεπτόμενος ένα 

αρχαίο θέατρο, και δεν είναι άλλο από την πολύ καλή ακουστική. Η όλη 

αξιοθαύμαστη εμπειρία της ακουστικής στα αρχαία θέατρα τους δίνει έναν 

χαρακτήρα μυστικισμού.  

Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης 

σύγχρονων οργάνων ώστε να ερευνήσουν όπως γίνεται σήμερα το θέμα 

της ακουστικής. Παρόλα αυτά μπορούσαν να παρατηρήσουν μέσα από τις 

καθημερινές τους δραστηριότητες απλά πράγματα, τα οποία όμως ήταν 

αρκετά σημαντικά ώστε να επιτύχουν το σωστό αποτέλεσμα. Οι 

παρατηρήσεις τους αυτές ήταν οι εξής : 

 

 Παρατηρήθηκε αρχικά ότι η ηχητική ενέργεια κατανέμεται 

ομοιόμορφα γύρω από έναν ομιλητή. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε 

να γίνει αντιληπτό μέσα από τις συγκεντρώσεις των ομιλητών 

στην αρχαία αγορά. Έτσι προκύπτει ο κυκλικός χαρακτήρας του 

κοίλου. 

 Έπειτα παρατηρήθηκε το γεγονός ότι καλύτερη ακρόαση 

υπάρχει όταν δεν παρεμβάλλονται εμπόδια ανάμεσα στον 

ομιλητή και στον ακροατή. Η κλίση του κοίλου δημιουργεί αυτή 

την δυνατότητα, αφού ο κάθε θεατής έρχεται σε επαφή με κάθε 

ηθοποιό χωρίς να παρεμβάλλεται ενδιάμεσα τίποτα. 

 Η τρίτη παρατήρηση αφορά στην ανάκλαση του ήχου. 

Παρατηρήθηκε ότι όσο πιο πίσω στην ορχήστρα και κοντά στην 

σκηνή βρισκόταν ο ηθοποιός οι ανακλάσεις του ήχου στο δάπεδο 

της ορχήστρας, την σκηνή αλλά και το κοίλο ήταν μεγαλύτερες 

με αποτέλεσμα να δυναμώνει η ένταση του (Σχήμα 1.2). 

 Τέλος, απαραίτητο στοιχείο για τις αρχαίες παραστάσεις ήταν να 

υπάρχει ησυχία στο ακροατήριο, για να μπορούν να 

λειτουργήσουν σωστά όλα τα προηγούμενα. Σε ένα θέατρο που 

υπήρχε θόρυβος από τους θεατές, δεν μπορούσε να έχει σωστή 

επίδραση καμία από τις παραπάνω παρατηρήσεις. 
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Σχήμα 1.2 : Η λειτουργία της ανάκλασης του ήχου στο αρχαίο θέατρο 

 

Συνδυαστικά με όλα τα παραπάνω χρησιμοποιούντο αγγεία τα οποία 

τοποθετούνταν σε συγκεκριμένες θέσεις και τα οποία βοηθούσαν στην 

διάχυση του ήχου. Τα αγγεία αυτά είναι γνωστά ως αντηχούντα αγγεία και 

τοποθετούνταν με βάση μαθηματικές σχέσεις σε σημεία τέτοια, σε ειδικές 

κόγχες κάτω από τις κλίμακες. Αυτά τα αγγεία ήταν διηρημένα με βάση 

τις αντηχήσεις τους σε συγκεκριμένες νότες τις οποίες ενίσχυαν κατά την 

διάρκεια ερμηνείας των ηθοποιών. Έτσι η φωνή τους γινόταν πιο δυνατή 

και πιο καθαρή.  Παρακάτω φαίνεται σχήμα που δείχνει την θέση των 

αντηχούντων αγγείων σε σχέση με τρία εγγεγραμμένα τετράγωνα τα οποία 

καθορίζουν αυτές τις θέσεις (Σχήμα 1.3). 

 

Σχήμα 1.3 : Θέσεις αντηχούντων αγγείων στο αρχαίο θέατρο 
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Σύγχρονες μελέτες σε αρχαία θέατρα έχουν δείξει πως είχαν 

εφαρμοστεί βασικές αρχές σχεδιασμού που βοηθούσαν στην ακουστική 

ζωντάνια, εξασφάλιζαν την ηχοπροστασία  και την διαύγεια του θεατρικού 

λόγου. [Τσινίκας Π., 2009] 

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική διάταξη των θεάτρων τα κάνει 

ξεχωριστά τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά που έχουν περιγραφεί έως 

τώρα, όσο και ως προς την ανίχνευσή τους κατά τις ανασκαφικές 

δραστηριότητες. Ένα αρχαίο θέατρο δεν θα μπορούσε να παρομοιαστεί με 

χώρο άλλης λειτουργίας των αρχαίων χρόνων. Οι θέσεις τους, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, εξαπλώνονται σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Τα 

άκρα του χώρου μέσα στον οποίο τοποθετούνται ορίζονται, ανατολικά από 

το ελληνιστικό θέατρο της Αλεξάνδρειας Ωξειανής στο Αφγανιστάν, 

δυτικά από τα λείψανα του ρωμαϊκού θεάτρου της Λισσαβόνας, βόρεια 

από το θέατρο της πόλης Catterick της βόρειας Αγγλίας και τέλος νότια 

από το θέατρο της Πτολεμαΐδας στη Νότια Αίγυπτο.  Παρατηρείται λοιπόν 

μία χωροθέτηση των θεάτρων περιμετρικά της Μεσογείου, όπου 

αποτέλεσε κέντρο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στο σύνολο τους 

περιγράφονται περίπου 728 αρχαίες θεατρικές κατασκευές τεκμηριωμένες 

από τα ευρήματα αλλά και από τις αρχαίες καταγραφές σε κείμενα της 

εποχής, τα οποία εξαπλώνονται σε 32 σημερινές χώρες.  

Τα περισσότερα αρχαία θέατρα συναντώνται στην Ιταλία και είναι σε 

αριθμό 169, ενώ αμέσως μετά συναντώνται στην Τουρκία όπου 

τοποθετούνται 140 θέατρα. Αυτό δεν είναι παράξενο μιας και κατά τα 

αρχαία χρόνια της Μεγάλης Ελλάδας υπήρχαν αρκετές σημαντικές πόλεις 

στα παράλια της Μ.Ασίας, όπου υπήρξαν κέντρα οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης της εποχής. Τρίτη στην σειρά έρχεται η Ελλάδα η 

οποία έχει καταγραμμένα 134 θέατρα. Ακολουθούν Γαλλία με 98, Τυνησία 

27, Ισπανία 24, Αλγερία 13, Ιορδανία και Λιβύη από 12, Αλβανία 11, 

Συρία 10, Ισραήλ 9, Γερμανία και Αίγυπτος από 8, Κροατία 7, από 5 

Κύπρος Λίβανος, Ελβετία και Βρετανία, από 4 Βουλγαρία και Fyrom, 3 

θέατρα η Ρουμανία, 2 η Παλαιστίνη, η Ουκρανία, το Λουξεμβούργο, το 

Ιράκ και το Μαρόκο και τέλος από 1 η Αυστρία, η Ουγγαρία, το Ιράν, το 

Αφγανιστάν και η Πορτογαλία. 

Από αυτά τα 190 είναι ελληνικά, ενώ τα 461 είναι ρωμαϊκά. Για τα 

υπόλοιπα 77 δεν υπάρχουν καταγραφές. Τα περισσότερα ελληνικά θέατρα 

βρίσκονται στην σημερινή Ελλάδα και είναι 103 στον αριθμό. Ακολουθεί 

η Τουρκία με 46 ελληνικά θέατρα και η Ιταλία έρχεται τρίτη με 

24.Ακολουθούν Αλβανία με 4, Λιβύη με 3, Κύπρος Ιράκ και Ουκρανία 

από 2 και τέλος από 1 έχουν η Αίγυπτος ο Λίβανος, το Αφγανιστάν και το 

Ιράν. 
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Αξίζει να σημειωθεί πως από τα 728 θέατρα τα 154 είναι γνωστά μόνο 

από περιγραφές και δεν έχει εντοπιστεί η ακριβής θέση τους. Από τα 

γνωστά μόνο τα 85 έχουν χρησιμοποιηθεί για να φιλοξενήσουν, είτε 

ευκαιριακά, είτε πιο μόνιμα πολιτιστικές εκδηλώσεις, με πρώτη χώρα την 

Ελλάδα, η οποία αξιοποιεί 30 τέτοιους θεατρικούς χώρους σήμερα. 

[Μπολέτης Κ.,κ.α. 1999] 

 

 

1.2 Η μορφή του αρχαίου θεάτρου 

 

Στην γνωστή του μορφή το θέατρο αποτελείται από τρία βασικά μέρη. 

Την ορχήστρα, το κοίλο και την σκηνή (Σχήμα 1.4 και Σχήμα 1.5) 

 

Η ορχήστρα κατασκευάζεται ως πλήρης κύκλος και αποτελεί το 

βασικότερο στοιχείο του θεάτρου. Το σχήμα αυτό οφείλεται στον χορό και 

τους διθυράμβους που έχουν περιγραφεί ως κύκλιοι χοροί, σε αντίθεση με 

αυτούς της τραγωδίας ή της κωμωδίας που περιγράφονται ως γραμμικοί 

χοροί.  

Στο κέντρο της ορχήστρας συνήθως υπάρχει ένας βωμός που 

τοποθετείται για θυσίες στο πρόσωπο του θεού Διόνυσου, η Θυμέλη. Το 

δάπεδο της ορχήστρας είναι είτε επενδεδυμένο με πλάκες, είτε 

διαμορφώνεται απλά με πατημένο χώμα.  

 

Σχήμα 1.4 : Βασικά στοιχεία αρχαίου θεάτρου 

 

Επίσης σε κάποια θέατρα τοποθετούνται κλίμακες στο κέντρο της 

ορχήστρας, η λεγόμενη Χαρώνειος κλίμακα, η οποία συνέδεε την 

ορχήστρα με την σκηνή και χρησιμοποιούντο για την κίνηση των θεών του 



10 
 

κάτω κόσμου. Περιμετρικά της ορχήστρας ορθογώνιοι αγωγοί είτε 

ανοιχτοί είτε σκεπαστοί αποχετεύουν τα νερά.  

Τέλος γύρω από την ορχήστρα υπάρχει διάδρομος ο οποίος διευρύνεται 

μέχρι τις παρόδους και ο οποίος βοηθά στην διέλευση των θεατών. 

Το κοίλο όπως αναφέρθηκε και παραπάνω προορίζεται για την 

εξυπηρέτηση των θεατών. Πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο για να χωράει 

αρκετό κόσμο που σε ορισμένα θέατρα φτάνει τις 25.000 θέσεις.  

Το σχήμα του διαμορφώνεται ως τμήμα κόλουρου κώνου που 

υπερβαίνει το ημικύκλιο. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη δημιουργίας 

μεγάλων αναλημμάτων στα άκρα του, για την σωστή στήριξή του. 

Ορισμένες φορές το σχήμα  του κοίλου ξεφεύγει και ενίοτε μπορεί να 

συναντήσει κανείς γραμμική χάραξη όπως στο θέατρο των Συρακουσών ή 

πιο πολύπλοκες μαθηματικές επιφάνειες όπως στο θέατρο του  Θορικού.  

Συνήθως συναντάται διαίρεση του κοίλου σε μικρότερα τμήματα μέσω 

των διαζωμάτων. Αυτά είναι οριζόντιοι διάδρομοι που παρεμβάλλονται 

ανάμεσα στις σειρές των εδωλίων. Έτσι συναντώνται δύο τμήματα του 

θεάτρου. Το κάτω τμήμα του κοίλου ονομάζεται θέατρο ενώ το πάνω 

επιθέατρο. Σε αρκετά θέατρα συναντάμε παραπάνω από ένα διάζωμα 

πράγμα που δημιουργεί ένα επιπλέον επιθέατρο. Κατά πάσα πιθανότητα 

είναι μεταγενέστερα χρονολογικά και δημιουργούνται για λόγους 

εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού θεατών.  

Σχήμα 1.5 : Αναλυτική περιγραφή στοιχείων αρχαίου θεάτρου (πηγή: 

Σειρά Αρχαία θέατρα, Διάζωμα) 

 

Συχνά το επιθέατρο περιορίζεται σε σχέση με το θέατρο, με μείωση 

πλάτους των ακραίων κερκίδων, για τους εξής λόγους: 
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α. Αποφυγή ψηλών αναλημμάτων (Περγάμου, Αιγείρας). 

β. Μέρος των ακραίων κερκίδων του επιθεάτρου, διατίθεται για 

προσβάσεις στα διαζώματα (Επιδαύρου, Σπάρτης, Μεγαλόπολης). 

γ. Αναγκαιότητα, εγγραφής του κοίλου σε δεδομένο περίγραμμα 

(Δελφών, Ρόδου). [Πορτελάνος Α., 1999] 

 

Ακτινωτά από την ορχήστρα υπάρχουν κλίμακες, οι οποίες εκτείνονται 

καθ’ όλο το ύψος του κοίλου και δημιουργούνται με σκοπό την πρόσβαση 

των θεατών στα εδώλια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χωρίζεται το κοίλο 

σε τμήματα τα οποία ονομάζονται κερκίδες. Ο Βιτρούβιος στο De 

Architectura παρέχει οδηγίες για την κατασκευή δύο παραλλαγών 

θεατρικών χώρων, διακρίνοντάς τους σε «ρωμαϊκά» και «ελληνικά» 

θέατρα. Η χαρακτηριστικότερη διαφορά του σχεδιασμού τους έγκειται 

στους τρόπους εγγραφής κανονικών σχημάτων στον αρχικό κύκλο της 

ορχήστρας, τεσσάρων τριγώνων στην ρωμαϊκή και τριών τετραγώνων 

στην ελληνική τυπολογία. Από τα σχήματα αυτά προκύπτουν 

καθοριστικές ευθείες που διαιρούν το κοίλο στις επιμέρους ενότητές του, 

τις κερκίδες, ή ορίζουν θέσεις για την ανάπτυξη κύριων μετώπων του 

σκηνικού οικοδομήματος.[Μπολέτης Κ., 2009]  

 

Πολλές φορές παρατηρείται αύξηση της καμπυλότητας του κοίλου 

πέρα των 180 μοιρών. Αυτό γίνεται με σκοπό τόσο την ανάδειξη του ρόλου 

της σκηνής όσο και ακουστικές ανάγκες του θεάτρου. Η χάραξη του 

κοίλου μπορεί να γίνεται με δύο τρόπους. 

 

α) Αρχικά μπορεί να χαράσσεται με κέντρο το κέντρο της ορχήστρας 

όπως γίνεται για παράδειγμα στα θέατρα Σικυώνας, Μαντίνειας και 

Μεγαλόπολης. 

β) Διαφορετικά μπορεί να χρησιμοποιεί μετατοπισμένο κέντρο σε 

σχέση με αυτό της ορχήστρας αξονικά κατά διεύθυνση κάθετη στην σκηνή 

ή διαφορετικά να παρουσιάζονται περισσότερα από 2 κέντρα χάραξης.  

 

Τέτοια παραδείγματα συναντώνται στο θέατρο της Επιδαύρου όπου το 

κεντρικό τμήμα είναι μικρότερο των 180 μοιρών και χαράσσεται από το 

κέντρο που βρίσκεται πάνω στον βασικό άξονα του θεάτρου,  ενώ τα 

πλαϊνά τμήματα χαράσσονται με κέντρα που βρίσκονται εκατέρωθεν 

αυτού του άξονα. Συνολικά λοιπόν υπάρχουν τρία κέντρα χάραξης των 

σειρών του κοίλου (Σχήμα 1.7). 

Από την άλλη στο θέατρο του Διονύσου (Σχήμα 1.6) συναντάται 

επέκταση των ημικυκλίων προς την σκηνή με εφαπτόμενες προς αυτή. 

Δημιουργείται μία αίσθηση λοιπόν που φέρνει περισσότερο σε ελλειπτικό 

τόξο και λιγότερο σε τόξο κύκλου. 
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Σχήμα 1.6: Απεικόνιση του θεάτρου του Διονύσου στην οποία φαίνεται η 

προέκταση των ημικυκλίων προς την σκηνή του θεάτρου 

 

Σχήμα 1.7 : Διάγραμμα κάτοψης του θεάτρου της Επιδαύρου στο οποίο 

φαίνονται τα κέντρα χάραξης των κερκίδων και των κλιμάκων ανάλογα με 

το σημείο στο οποίο βρίσκονται 
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Όσον αφορά τις κλίμακες, αυτές χαράσσονται με βάσει κάποιο από τα 

κέντρα του κοίλου αν υπάρχουν πάνω από ένα ανάλογα με την θέση στην 

οποία βρίσκονται. Για παράδειγμα στο θέατρο της Επιδαύρου οι κλίμακες 

που βρίσκονται στο εσωτερικό του θεάτρου έχουν κέντρο χάραξης το 

κέντρο που βρίσκεται πάνω στον βασικό άξονα. Αντίθετα οι κλίμακες που 

βρίσκονται στα άκρα, έχουν κέντρα αντίστοιχα με τα τόξα του κοίλου 

όπως περιεγράφηκε προηγουμένως (Σχήμα 1.7). 

 

Η είσοδος των θεατών στο θέατρο γίνεται είτε μέσω των διαζωμάτων 

είτε μέσω των παρόδων. Οι πάροδοι βρίσκονται μεταξύ του κοίλου και της 

ορχήστρας και μέσω αυτών γίνεται και η είσοδος του χορού στην 

ορχήστρα ή ακόμα και των ηθοποιών. 

 

Τα καθίσματα των θεατών ή αλλιώς εδώλια 

είναι είτε μαρμάρινα ή λίθινα, ενώ σε ορισμένα 

ήταν ξύλινα έως και το τέλος. Πολλές φορές το 

κοίλο λαξεύεται στο βράχο της πλαγιάς. Η 

πρώτη σειρά εδώλιων φέρει ερεισίνωτα (ειδική 

στήριξη για την πλάτη) και συνήθως 

ερεισίχειρα (στήριξη για τα χέρια) στα άκρα 

των κερκίδων και προορίζεται για τους 

σημαντικούς άρχοντες και ιερείς της περιοχής 

(Εικόνα 1.2).  

 

 

Εικόνα 1.2: Απεικόνιση  

Θρόνου αρχαίου θεάτρου 

 

Στα περισσότερα θέατρα ονομάζεται προεδρία, ενώ σε μερικά 

εμπλουτίζονται με ειδικούς θρόνους ιερέων. H εμπρόσθια πλευρά των 

εδωλίων άλλοτε είναι κατακόρυφη, άλλοτε με εξοχή στο πάνω μέρος, στα 

άκρα της κερκίδας ή και μεταξύ των άκρων της. Ενίοτε κάτω εσοχή 

επιτυγχάνεται με αρνητική κλίση. Πίσω από το κάθισμα, συνήθως 

δημιουργείται υποδοχή για τα πόδια με λάξευση ή ταπείνωση της πίσω 

πλίνθου ή του χώματος που ενίοτε αφήνεται εκεί. H ταπείνωση επιφέρει 

μείωση της υψομετρικής διαφοράς των εδωλίων, του ύψους του θεάτρου, 

οικονομία υλικού και χώρου, ιδίως σε συνδυασμό με την πρόσθια εσοχή. 

Οι αποστάσεις μεταξύ των εδωλίων είναι της τάξης των 70 εκατοστών, 

ενώ το ύψος τους ξεκινάει από τα 30 εκατοστά και φτάνει περίπου τα 40 

εκατοστά σε κάποια θέατρα. 
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Η σκηνή (Σχήμα 1.8) είναι εκείνη που ενσωματώθηκε τελευταία στα 

βασικά μέρη του θεάτρου. Αρχικά δεν υπήρχαν σταθερά σκηνικά, ενώ 

στήνονταν ελαφριές κατασκευές πίσω από την ορχήστρα που 

εξυπηρετούσαν μόνο προσωρινά τις παραστάσεις και οι οποίες 

ξηλώνονταν μετά το τέλος αυτών. Στη συνέχεια οι πρώτες σκηνές ήταν 

παραπήγματα από ξύλο υπενδεδυμένες με υφάσματα, που παρομοιάζονταν 

με οικοδομήματα προς τέρψη των θεατών. Η σκηνή ως οικοδόμημα 

χρονολογείται στο τέλος της κλασσικής περιόδου, ενώ φτάνει την τελική 

της μορφή την ελληνιστική περίοδο. Αποτελείται από ένα χαμηλό 

ορθογωνικό κτήριο το οποίο τοποθετείται πίσω από την ορχήστρα. Οι 

αρχικά ξύλινες κατασκευές αντικαθίστανται με λίθινες κυρίως κατά τον 2ο 

αι. π.Χ..  

Υπάρχουν δύο επικρατέστεροι τύποι σκηνών. Ο παλαιότερος 

αποτελείται από μία υπερυψωμένη εξέδρα η οποία έχει στα άκρα 

παρασκήνια. Ο δεύτερος τύπος αποτελείται από προσκήνιο, μία 

ορθογωνική εξέδρα πάνω στην οποία ανέβαιναν οι ηθοποιοί.  

Σχήμα 1.8 : Αναπαράσταση της σκηνής του θεάτρου της Επιδαύρου 

 

Η όψη της σκηνής προς το προσκήνιο ονομάζεται και αυτή σκηνή. Το 

ισόγειο έχει τρεις πόρτες που δεν χρησιμοποιούνται πάντα ενώ ο όροφος 

που ονομάζεται λογείον έχει μία ή τρεις πόρτες που χωρίζονται με πεσσούς 

ή κίονες (θυρώματα) επί των οποίων τοποθετούνται σκηνικά. Πολλές 

φορές υπάρχει και άλλος όροφος που ονομάζεται θεολογείον και το 

χρησιμοποιούσαν κυρίως για να παρεμβαίνουν οι θεοί στην υπόθεση. 

Δίπλα από την σκηνή συνήθως συναντώνται παρασκήνια (Εικόνα 1.3) 

τα οποία χρησιμοποιούνται είτε ως χώροι αποθήκευσης, είτε από τους 

ηθοποιούς για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Τέλος πίσω από την 

σκηνή ενίοτε υπάρχει στοά. 
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Όσον αφορά τα σκηνικά που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι τραγωδοί στα 

έργα τους παρατηρείται μεγάλη ποικιλία από τα χρόνια του Αισχύλου που 

συνεχίστηκε μέχρι τον Ευριπίδη και τελικά στον Αριστοφάνη. Τόσο οι 

τραγωδίες όσο και οι κωμωδίες χρειάζονταν αρκετά σκηνικά τα οποία 

μετακινούνταν με τροχούς και τροχαλίες. Στα σκηνικά αυτά δε 

χρησιμοποιούνταν προοπτική σκηνογραφία από τα πρώιμα χρόνια του 

θεάτρου.  

Εικόνα 1.3 : Γραφική αναπαράσταση της σκηνής του θεάτρου του 

Διονύσου και των παρασκηνίων κατά την ελληνιστική εποχή  

 

 

1.3 Το αρχαίο θέατρο του Διονύσου Ελευθερέως 

Σχήμα 1.9 : Αναπαράσταση νοτίου κλιτύος Ακροπόλεως 
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Το αρχαίο θέατρο του Διονύσου (Σχήμα 1.9 και Εικόνα 1.4) 

τοποθετείται στην νότια κλιτύ της Ακροπόλεως. Εντάσσεται σε ένα 

μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος εκτός αυτού περιέχει το ωδείο 

του Ηρώδου Αττικού ,τη στοά Ευμένους, το ιερό Διονύσου Ελευθερέως 

και το Ασκληπιείο. Η σημασία του θεάτρου για τον ίδιο τον όρο είναι 

τεράστια και θεωρείται το πρώτο αρχαίο θέατρο στην αρχαία Ελλάδα. Ο 

πυρήνας του θεάτρου χρονολογείται περίπου στον 6ο αι. π.Χ. σε μία μορφή 

που δεν περιείχε όλα τα γνωστά μέρη, όπως περιγράφηκε και παραπάνω, 

ενώ η σημερινή του γνωστή μορφή χρονολογείται περί τον 4ο αι. π.Χ. στα 

χρόνια του άρχοντα Λυκούργου ο οποίος αποφάσισε να δώσει έναν μόνιμο 

χαρακτήρα στο θέατρο. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε πως οι 

περισσότερες σωζόμενες τραγωδίες του 4ου και 5ου αι. π.Χ. γράφτηκαν για 

να παιχτούν σε αυτό το θέατρο, πράγμα που το κάνει ακόμα πιο 

ενδιαφέρον ως προς την οποιαδήποτε έρευνα κατανόησής του. 

Στο ιερό του Διονύσου Ελευθερέως, που βρισκόταν νοτιότερα από το 

θέατρο, λατρευόταν ο θεός Διόνυσος από το δεύτερο μισό του 6ου αι. π.Χ. 

την εποχή των Μεγάλων ή εν άστει Διονυσίων τα οποία λάμβαναν χώρο 

τον μήνα Ελαφηβολιώνα, ή διαφορετικά περίπου στο τέλος Μαρτίου με 

αρχές Απριλίου. Λίγο βορειότερα από τον ναό τοποθετείται, σε ύψος 

περίπου τριών μέτρων ψηλότερα, ο πρώτος κυκλικός χώρος που βοηθούσε 

στις λατρευτικές εκδηλώσεις του θεού Διονύσου. Αυτός ο χώρος είχε 

διάμετρο 25 μέτρα, ενώ οι θεατές παρακολουθούσαν τον χορό και τους 

διθυράμβους καθήμενοι στην πλαγιά που απλωνόταν γύρω του. 

 

Εικόνα 1.4 : Γραφική αναπαράσταση νοτίου κλιτύος Ακροπόλεως 
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Κατά τα επόμενα χρόνια άρχισαν να κατασκευάζονται ξύλινα 

καθίσματα, τα ικριώματα όπως αναφέρεται και παραπάνω. Υπολογίζεται 

ότι περίπου τον 5ο αι.  άρχισαν να τοποθετούνται λίθινα καθίσματα και να 

διαμορφώνεται μία σκηνή σε πολύ αρχικό στάδιο, που όμως δεν έχει 

ακόμη εξακριβωθεί η ακριβής εικόνα τους.  

Επίσης αρχίζουν να κατασκευάζονται κλίμακες που χωρίζουν το κοίλο 

στις κερκίδες και οριοθετούνται για πρώτη φορά οι πάροδοι για την είσοδο 

των ηθοποιών. Η σκηνή αποτελείται από μία απλή κατασκευή. Ένα 

ισόγειο αρχικά ορθογώνιο κτίσμα, το οποίο είναι εκείνο το οποίο θα 

υποστεί και τις περισσότερες τροποποιήσεις μέχρι να φτάσει την τελική 

του μορφή. 

Η τελευταία φάση κατασκευής του θεάτρου χρονολογείται το δεύτερο 

μισό του 4ου αι. π.Χ. όπου άρχοντας ήταν ο Λυκούργος. Εκείνη την περίοδο 

το θέατρο αποκτά μόνιμη κατασκευή. Το κοίλο κατασκευάζεται 

εξολοκλήρου λίθινο και επεκτείνεται έως τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, 

ενσωματώνοντας ως διάζωμα τμήμα του Περίπατου, του περιφερειακού 

δρόμου της Ακρόπολης, πλάτους 4.40 μέτρων. Αυτό το τελευταίο κομμάτι 

που βρισκόταν πάνω από το τμήμα αυτό του Περιπάτου ονομάζεται 

επιθέατρο. Πλέον ολόκληρο το θέατρο είναι ικανό να φιλοξενήσει περίπου 

16.000-17.000 θεατές. Το κοίλο διαιρείται σε δεκατρείς κερκίδες εκ των 

οποίων οι ακραίες είναι ευθύγραμμες. Όπως επίσης αναφέρεται και σε 

προηγούμενη παράγραφο η χάραξη του κοίλου δεν αντιστοιχεί στην 

χάραξη που είχαν άλλα θέατρα της εποχής. Το κοίλο ακολουθεί τόξα 

μικρότερα των 180 μοιρών, ενώ από τα άκρα από το ύψος των ακραίων 

κερκίδων και μέχρι το ύψος της σκηνής φέρονται εφαπτόμενες ευθείες στα 

ημικυκλικά τόξα. 

Πλέον δημιουργείται ένα γιγαντιαίο έργο για την εποχή το οποίο 

προϋπέθετε μεγάλους όγκους εργασίας, εντυπωσιακές επιχώσεις στα 

άκρα, λάξευση του βράχου της Ακρόπολης, απαλλοτριώσεις μεγάλων 

περιοχών αλλά και μεγάλες ποσότητες λίθων. Λόγω της ανάγκης ένταξης 

του θεάτρου στον ήδη υπάρχον πολεοδομικό ιστό το τελικό του σχήμα 

ήταν ακανόνιστο. Ανατολικά έπρεπε να προσαρμοστεί στο Ωδείο του 

Περικλέους και δυτικά να προσαρμοστεί με μία ανιούσα προς τον 

Περίπατο οδό. Το υλικό κατασκευής των εδωλίων και των αναλημματικών 

τοίχων εξωτερικά ήταν ο ασβεστόλιθος, ενώ εσωτερικά κατασκευάζονταν 

από κροκαλοπαγή λίθο. 

Στις πρώτες σειρές είναι τοποθετημένοι 67 μαρμάρινοι θρόνοι οι οποίοι 

αποτελούν την Προεδρία και όπου πάνω στον καθένα είναι χαραγμένο το 

όνομα το επισήμου για τον οποίον προοριζόταν η θέση. Στο κέντρο 

βρισκόταν τοποθετημένος ο θρόνος του ιερέως Διονύσου Ελευθερέως ο 

οποίος φαίνεται να έχει πλούσιο γλυπτικό διάκοσμο. 
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 Στην σκηνή οι αλλαγές εκείνη την περίοδο δεν ήταν πολύ μεγάλες. 

Φαίνεται μόνο να προστίθενται δύο χώροι παραπλεύρως οι οποίοι 

χρησιμοποιούντο ως παρασκήνια. Οι μεγάλες αλλαγές στην σκηνή 

φαίνεται ότι προέκυψαν κατά τους ελληνιστικούς χρόνους και 

περιορίστηκαν σε εκείνη, ενώ κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους αποκτά έναν 

περισσότερο μνημειακό χαρακτήρα. 

Το 86 π.Χ. κατά την επιδρομή του Σύλλα το θέατρο φαίνεται να υπέστη 

σοβαρές ζημιές. Η σκηνή καταστράφηκε ενώ και το υπόλοιπο θέατρο δεν 

έμεινε ανέπαφο.  

Εικόνα 1.5 : Σωζόμενο τμήμα της σκηνής των ρωμαϊκών χρόνων 

 

Ακολούθησαν παρεμβάσεις κατά τα ρωμαϊκά χρόνια οι οποίες άλλαξαν 

τελείως την μορφή του θεάτρου όπως ήταν έως τότε. Τον 1ο αι. μ.Χ. στα 

χρόνια του Νέρωνα κατασκευάστηκε μία σκηνή εντυπωσιακών 

διαστάσεων η οποία έκοψε την ορχήστρα σε ημικύκλιο (Εικόνα 1.5). 

Επίσης πλακοστρώθηκε με μάρμαρο το πάτωμα της και σκεπάστηκε ο 

περιμετρικός αποχετευτικός αγωγός, που υπήρχε στην ορχήστρα για την 

απομάκρυνση των όμβριων υδάτων, με πλάκες. Τον 2ο αι. τοποθετείται ένα 

ψηλό λογείο μπροστά από την σκηνή ενώ τέλος κατά τον 5ο αι. ο άρχοντας 

Φαίδρος τοποθετεί πλάκες με την ζωή του Διονύσου οι οποίες προέρχονται 

από τον 2ο αι. μ.Χ. Από τα τέλη του 5ου αι. μ.Χ. κτίζεται στην ανατολική 

πάροδο του θεάτρου μία μονόκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική η οποία 

χρησιμοποιεί την ορχήστρα του θεάτρου ως αυλή [Γιαννικαπάνη Ε., 2012]. 
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Από ότι φαίνεται το θέατρο εγκαταλείφθηκε μετά το πέρας των 

αρχαίων χρόνων και αρκετά από τα συστατικά του στοιχεία 

αποσπάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν σε νεότερες κατασκευές. Τα 

κατάλοιπα του καλύφθηκαν από επιχώσεις, πράγμα που είχε ως 

αποτέλεσμα η θέση του θεάτρου να αγνοείται τον 18ο αι. Ανακαλύφθηκε 

πάλι σταδιακά από το 1841. Το 1862 ξεκίνησαν και ανασκαφές σε 

συνεργασία Ελλήνων και Γερμανών αρχαιολόγων. 

 

 

1.4 Το αρχαίο θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου 

Εικόνα 1.6 : Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 

 

Το θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου (Εικόνα 1.6) τοποθετείται 

στη δυτική πλευρά του Κυνορτίου όρους και χρονολογείται στα τέλη της 

κλασσικής εποχής, γύρω στο 340-330 π.Χ. Το θέατρο είναι το αρτιότερα 

σωζόμενο θέατρο της εποχής σε όλο τον ελληνικό χώρο και είναι γνωστό 

για την καταπληκτική ακουστική που προσφέρει στους θεατές του. 

Σύμφωνα με τον Παυσανία είναι έργο του Πολύκλειτου, ο οποίος υπήρξε 

και δημιουργός του Θόλου στο ίδιο μέρος. Εντάσσεται σε έναν 

αρχαιολογικό χώρο ο οποίος περιέχει εκτός του θεάτρου και δύο ιερά τα 

οποία ήταν αφιερωμένα σε δύο θεραπευτές θεούς, τον Απόλλωνα 

Μαλεάτα και τον Ασκληπιό. Επισκεπτόμενος κανείς τον αρχαιολογικό 

χώρο θα μπορέσει να συναντήσει τον Θόλο, ή αλλιώς τη θυμέλη που 

γίνονταν οι θυσίες προς τιμήν του θεού Ασκληπιού, την στοά Αβάτου, να 

περπατήσει στους δρόμους που οδηγούσαν στο θέατρο, να δει το στάδιο 

ιερού Ασκληπιού καθώς και τον Ναό που αποτελούσε το κεντρικό τμήμα 

του ιερού. 

Το θέατρο κτίστηκε προς τιμήν του Ασκληπιού ενώ σε αυτό 

προγραμματίζονταν οι μουσικοί, ωδικοί και δραματικοί αγώνες των 
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Ασκληπιείων. Επίσης παρουσιάζονταν δράματα που συμπεριλαμβάνονταν 

στην λατρεία του Ασκληπιού. Κτίσθηκε σε δυο οικοδομικές φάσεις. Κατά 

τη διάρκεια της πρώτης, στο τέλος του 4ου π.Χ αιώνα κατασκευάσθηκαν η 

ορχήστρα, το κάτω διάζωμα και το σκηνικό οικοδόμημα στο «Προ – 

Ελληνιστικό» στάδιό του.  

Στη δεύτερη φάση κατά τον 2ο αι. π.Χ. παρατηρείται η επέκταση του 

από τον χώρο του διαζώματος και πάνω, αυξάνοντας έτσι την 

χωρητικότητα του από 8000 περίπου θεατές σε 13.000-15.000 θεατές και 

φτάνοντάς το στην σημερινή του μορφή. Την ίδια εποχή οικοδομήθηκε και 

το λογείο, μία εξέδρα δηλαδή πάνω από το προσκήνιο, από όπου πλέον 

έπαιζαν οι ηθοποιοί αφήνοντας την παλιά τους θέση μπροστά από την 

σκηνή. 

Εικόνα 1.7 : Απεικόνιση τμήματος του επιθεάτρου στην Επίδαυρο 

 

Το κοίλο του Θεάτρου έχει κατασκευαστεί στην πλαγιά του λόφου με 

ασβεστολιθικό υλικό ενώ τα αναλήμματά του αποτελούνται από 

πωρόλιθο. Ένα πλακόστρωτο διάζωμα, πλάτους 1.90 μ., χωρίζει το τμήμα 

του κοίλου που κτίστηκε πρώτο, από ένα νεότερο τμήμα, το επιθέατρο 

(Εικόνα 1.7) .Δεκατρείς ακτινωτές κλίμακες οδηγούν στις 34 σειρές 

εδωλίων δώδεκα ίσων κερκίδων του αρχικού τμήματος, ενώ το επιθέατρο 

αποτελείται από 22 κερκίδες και 23 κλίμακες που οδηγούν σε 21 σειρές 

εδωλίων. Η πρώτη και η τελευταία σειρά του αρχικού τμήματος καθώς και 

η πρώτη σειρά του νέου έχουν καθίσματα με ερεισίνωτα. Όλες οι κερκίδες, 

έχουν βάθος από 75 έως 80 εκατοστά περίπου και το ύψος από 32 έως 35 

εκατοστά. Αυτή η διακύμανση, οφείλεται στις τοπικές καθιζήσεις. Το 
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κοίλο περιβαλλόταν από ένα διάδρομο και έναν πώρινο προστατευτικό 

τοίχο.  

Το δάπεδο της ορχήστρας, αντίθετα από άλλα αρχαία θέατρα, όπως π.χ. 

του Διονύσου στην Αθήνα, που είναι μαρμάρινο σ’ αυτή την περίπτωση, 

είναι στρωμένο με χώμα, ενώ περιβάλλεται από ένα λίθινο κυκλικό 

δακτύλιο, πλάτους 48 εκατοστών. Στο μέσο της ορχήστρας (Εικόνα 1.8) 

υπάρχει στρογγυλή λίθινη βάση του βωμού του Διονύσου. Πιθανόν εκεί, 

πριν από κάθε παράσταση, να γίνονταν σπονδές. Ανάμεσα στην ορχήστρα 

και τα καθίσματα, υπάρχει μαρμάρινος διάδρομος, πλάτους δυο μέτρων, 

που εξυπηρετεί την ακουστική και ήταν ο χώρος συγκέντρωσης των 

βρόχινων νερών από το κοίλο, που μεταφέρονται με αγωγούς, έξω από το 

θέατρο.  

Εικόνα 1.8 : Ορχήστρα θεάτρου Επιδαύρου 

 

Στις παρόδους κτίστηκαν μνημειακές δίθυρες πύλες, από τις οποίες 

κεκλιμένα επίπεδα (αναβάθρες) οδηγούσαν στο προσκήνιο. Ένας 

πλακόστρωτος διάδρομος χωρίζει το κοίλο από την κυκλική ορχήστρα η 

οποία έχει διάμετρο 20 μ., στο κέντρο της οποίας σώζεται μέχρι και 

σήμερα η βάση για τον βωμό (Θυμέλη).  

Η σκηνή του θεάτρου ήρθε στο φως των ανασκαφικών ερευνών 

κατεστραμμένη. Τα ερείπια υποδηλώνουν μία διώροφη κατασκευή πίσω 

από το προσκήνιο η οποία πλαισιωνόταν από τα παρασκήνια. Αρχικά είχε 

δύο κιονοστοιχίες με πεσσούς, η μία στην πρόσοψη του προσκήνιου, 

διακοσμημένη με ιωνικούς ημικίονες και η άλλη στην πίσω πλευρά της 

ισόγειας αίθουσας της σκηνής. Στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. η πλευρά αυτή 

κλείστηκε, ενώ αντιθέτως στην πρόσοψη του ορόφου της σκηνής 

διανοίχτηκαν πέντε προσβάσεις προς το λογείο. Από εκεί πλέον θα 

έβγαιναν οι υποκριτές για να παίζουν τον ρόλο τους, πράγμα που είχε ως 
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επακόλουθο την μεταφορά των σκηνικών από το προσκήνιο στο λογείο. 

[ΕΣΜΕ, 2012] 

Η αρχιτεκτονική του αρμονία εκφράζεται μέσα από την τελειότητα της 

κατασκευής η οποία βασίζεται στην χάραξη με βάση ένα εγγεγραμμένο 

πεντάγωνο στον κύκλο της ορχήστρας, αλλά και τρία κέντρα χάραξης των 

τόξων που απαρτίζουν τις σειρές των εδωλίων. Όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενη παράγραφο το κεντρικό τμήμα του θεάτρου χαράσσεται με 

βάση το κέντρο που βρίσκεται στον άξονα συμμετρίας του θεάτρου και 

διέρχεται από το κέντρο της ορχήστρας. Τα τμήματα που βρίσκονται στα 

άκρα του θεάτρου χαράσσονται με κέντρα τα οποία βρίσκονται 

εκατέρωθεν του κέντρου της ορχήστρας. Αυτός φαίνεται να είναι ένας 

ακόμα λόγος της πολύ καλής ακουστικής που έχει το θέατρο. Η ακουστική 

αυτή, είναι αποτέλεσμα και πολλών άλλων παραγόντων. Ένας σημαντικός 

λόγος είναι ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι με κατεύθυνση από την 

ορχήστρα προς τους θεατές. Επίσης, στο γύρω τοπίο του θεάτρου, 

επικρατεί ησυχία, η οποία συντελεί στη δημιουργία μιας μοναδικής 

αξεπέραστης ακουστικής. Εκτός από αυτούς τους δυο φυσικούς 

παράγοντες τρίτος συντελεστής είναι ότι η ορχήστρα και το κοίλο, έχουν 

βαριές επιφάνειες πάνω στις οποίες ο ήχος ανακλάται, πράγμα που όπως 

ειπώθηκε σε προηγούμενη παράγραφο διαδραμάτιζε τον σημαντικότερο 

ρόλο για την ακουστική. Αρκετοί ερευνητές έχουν αποκλείσει την χρήση 

αντηχούντων ηχείων και της θεωρίας του Βιτρούβιου πάνω στο θέμα, για 

το συγκεκριμένο θέατρο. 

Μέχρι το 1881 η θέση του θεάτρου ήταν άγνωστη αφού με την πάροδο 

των ετών είχε θαφτεί στην χαράδρα του Κυνορτίου όρους. Ο αρχαιολόγος 

Παναγής Καββαδίας ήταν εκείνος που τελειώνοντας τις σπουδές του έβαλε 

στόχο να βρεθεί ο ιερός χώρος της Επιδαύρου.  

Εικόνα 1.9 : Εικόνα του θεάτρου της Επιδαύρου κατά την ανασκαφική 

περίοδο 
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Αρχικά τίποτα δεν μαρτυρούσε την τοποθεσία του θεάτρου αφού είχε 

αρχίσει η παρακμή του από τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού. Με την 

έλευση της Τουρκοκρατίας η φύση είχε φτιάξει ένα φυσικό καμουφλάζ με 

χώμα και βράχους να σκεπάζουν το θέατρο, κάτι το οποίο το προστάτεψε 

έως την εποχή που το ανακάλυψαν (Εικόνα 1.9).   

 

 

1.5 Το αρχαίο θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου 

 

Το αρχαίο θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου (Εικόνα 1.10) εντάσσεται σε 

έναν ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο στην παραθαλάσσια περιοχή που 

αναπτύσσεται εκατέρωθεν της χερσονήσου Νησί που τοποθετείται 

ανατολικά της σημερινής πόλης της Παλαιάς Επιδαύρου. Η συγκεκριμένη 

περιοχή αποτελούσε την ακρόπολη της κλασσικής αλλά και ελληνιστικής 

εποχής. Ορίζεται από τείχη, κατάλοιπα των οποίων μπορεί να συναντήσει 

κανείς έως και τώρα στην νότια πλευρά της χερσονήσου. Ο ευρύτερος 

αρχαιολογικός χώρος εμπλουτίζεται με κτίσματα, τόσο της κλασσικής και 

ελληνιστικής εποχής όσο και της μεταγενέστερης ρωμαϊκής. 

Εικόνα 1.10 : Αρχαίο θέατρο Παλαιάς Επιδαύρου  

 

Το θέατρο τοποθετείται στην δυτική πλευρά της χερσονήσου Νησί και 

βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Αποτελείται από 9 κερκίδες με 18 

σειρές εδωλίων τα οποία είχαν κατασκευαστεί από ασβεστόλιθο. Οι 

κλίμακες από την άλλη μεριά είναι κατασκευασμένες από πωρόλιθο. Στην 
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πρώτη σειρά είναι τοποθετημένοι θρόνοι οι οποίοι όπως και σε κάθε άλλο 

θέατρο φέρουν επιγραφές με ονόματα χορηγών ή άλλων αρχόντων της 

εποχής. Το ίδιο συμβαίνει και με πάρα πολλά εδώλια, με επιγραφές που 

αφήνουν να εννοηθεί η άμεση σχέση του θεάτρου με την λατρεία των 

θεών. 

Η κατασκευή του θεάτρου φαίνεται να ξεκινάει περίπου στις αρχές του 

4ου αι. π.Χ. και να συνεχίζεται η εξέλιξή του έως τους ελληνιστικούς 

χρόνους, φτάνοντας στην τελική του μορφή στα ρωμαϊκά χρόνια με τις 

γνωστές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα αρχαία θέατρα 

εκείνη την περίοδο. Τότε η ορχήστρα χάνει το κυκλικό σχήμα της και 

αποκτά ένα ημικυκλικό σχήμα τεμνόμενη πλέον από το σκηνικό 

οικοδόμημα, το οποίο αλλάζει και τοποθετείται πιο κοντά στο κοίλο, ενώ 

αποκτά μόνιμο χαρακτήρα. Από αυτό τον τοίχο διατηρείται το παλαιότερο 

τμήμα του, που παρουσιάζει μία απόκλιση του προσανατολισμού της 

νεότερης σκηνής σε σχέση με την αρχική της θέση.  

 

Εικόνα 1.11 : Η σωζόμενη Θυμέλη στο θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου 

 

Εκείνη την εποχή οι πάροδοι του θεάτρου διαμορφώνονται ως 

κεκλιμένα επίπεδα. Τέλος σε πολύ καλή κατάσταση διατηρείται ο βωμός 

θυσιών στους θεούς, η λεγόμενη Θυμέλη (Εικόνα 1.11) η οποία 

τοποθετείται νοτιοδυτικά του θεάτρου.  

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα αποτελεί ο αποστραγγιστικός 

αγωγός της ορχήστρας. Τοποθετείται στην νοτιοδυτική άκρη της 

ορχήστρας περίπου πίσω από την Θυμέλη και έχει κατεύθυνση νότια 

διαπερνώντας το τείχος και καταλήγοντας στον χώρου του ρωμαϊκού 

λουτρού. [Καζολιάς Ε., 2009]  
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Το θέατρο εντοπίστηκε το 1970 και οι ανασκαφές ξεκίνησαν 2 χρόνια 

αργότερα αποκαλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του θεάτρου καθώς 

επίσης και του τείχους της πόλης. Η έρευνα πλέον έχει ολοκληρωθεί και 

έχουν αρχίσει διαδικασίες αποκατάστασης του. 

 

 

1.6 Το αρχαίο θέατρο του Άργους 
 

Το αρχαίο θέατρο του Άργους (Εικόνα 1.12) βρίσκεται στους πρόποδες 

της νοτιοανατολικής πλευράς του λόφου του κάστρου σε σημείο τέτοιο 

που συνδεόταν άμεσα με την αρχαία πόλη και την αγορά και δέσποζε από 

τον Αργολικό κόλπο. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα αρχαία θέατρα με 

χωρητικότητα που έφτανε τις 20.000 θέσεις.  

 

Εικόνα 1.12 : Το αρχαίο θέατρο του Άργους στην σημερινή του μορφή 

 

Στην περιοχή το πρώτο θέατρο τοποθετείται νοτιότερα του 

συγκεκριμένου, με χρονολογία κατασκευής περίπου τον 5ο αι. π.Χ. ενώ 

ταυτόχρονα συναντώνται αρκετά ιερά εκείνη την εποχή διάσπαρτα, όπως 

των Διόσκουρων και του Διός Ευβουλέως. Όλα αυτά καταπατήθηκαν κατά 

την κατασκευή του συγκεκριμένου μνημείου, το οποίο τοποθετείται 

περίπου τον 3ο αι. π.Χ. κατά τα ελληνιστικά χρόνια. Ο λόγος δημιουργίας 

του θεάτρου φαίνεται να είναι η φιλοξενία των δραματικών αγώνων των 

πανελληνίων αγώνων των Νεμέων. Εκείνη την εποχή μεταφέρθηκαν από 

το ιερό του Δία στην Νεμέα στο Άργος, κάτι που έγινε και με τα Ηραία 

περίπου την ίδια εποχή. 

Το μεγαλύτερο μέρος του επιβλητικού κοίλου είναι λαξεμένο πάνω 

στον βράχο του λόφου ενώ χωριζόταν με δύο διαζώματα σε τρία οριζόντια 
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τμήματα. Επίσης χωριζόταν με κλίμακες σε 4 κερκίδες οι οποίες 

αντιστοιχούσαν στις τέσσερις φυλές του Άργους. Στο κεντρικό τμήμα του 

θεάτρου είναι λαξεμένες 83 σειρές εδωλίων, ενώ στο μέσο περίπου 

συμπληρώνεται με τεχνητές σειρές εδωλίων οι οποίες τοποθετούνται και 

στα δύο άκρα του θεάτρου με ειδικά αναχώματα, που στηρίζονται σε 

αναλημματικούς τοίχους, οι οποίοι είναι χτισμένοι με τον άνισο ισοδομικό 

τρόπο. 

Η ορχήστρα φαίνεται να είναι επίσης στο μεγαλύτερο τμήμα της 

λαξεμένη πάνω στον βράχο. Αρχικά υπήρξε κυκλική και είχε διάμετρο 26 

μέτρα. Στο κέντρο της συναντώνται δύο ανάγλυφες κατασκευές. Ένας 

κύκλος και δύο εφαπτόμενες οι οποίες υπήρξαν για την καθοδήγηση του 

χορών. Στο συγκεκριμένο θέατρο υπάρχει και η λεγόμενη Χαρώνειος 

κλίμακα η οποία ενώνει την ορχήστρα με τα αποδυτήρια και βοηθούσε 

στην εμφάνιση νεκρών από τον κάτω κόσμο ή των θεών του κάτω κόσμου. 

Το σκηνικό οικοδόμημα στην αρχική του μορφή ήταν κτισμένο με καλά 

επεξεργασμένους ασβεστόλιθους. Περιλάμβανε το προσκήνιο (24.40μ. x 

2.50μ.), διακοσμημένο στην εσωτερική του πλευρά με ιωνική 

κιονοστοιχία, τη σκηνή πάνω από τα αποδυτήρια στο ισόγειο, και μία στοά 

στην πρόσοψη με δωρική κιονοστοιχία (24μ. x 5.60 μ.).  

Κατά τα ρωμαϊκά χρόνια που ακολούθησαν παρατηρείται αλλαγή στην 

χρήση του θεάτρου και κυρίως στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού. 

Εδώ φιλοξενούνταν πλέον διάφοροι εορτασμοί (Σεβάστεια, Τίτεια, 

Τραιάνεια, Αντινόεια) καθώς και θεάματα, όπως κυνήγι θηρίων ή 

μονομαχίες, που είχαν ως αποτέλεσμα την αλλαγή τόσο της ορχήστρας 

όσο και της σκηνής. Το πρώτο μισό του 2ου αι. μ.Χ. το σκηνικό 

οικοδόμημα επεκτείνεται προς τα δυτικά καλύπτοντας μέρος της 

ορχήστρας, ενώ το προσκήνιο μετατρέπεται σε ένα διώροφο λογείο το 

οποίο επενδύεται με μάρμαρα και κορινθιακές κιονοστοιχίες, ψηφιδωτά 

και αγάλματα. Τον 3ο αι. μ.Χ. προστίθεται μία εξέδρα με τρία μαρμάρινα 

καθίσματα για τους πιο επίσημους καλεσμένους ενώ τον 4ο αι. 

δημιουργείται τεχνητή λίμνη στο εσωτερικό του με αθλοπαιδιές  στο νερό 

και αναπαραστάσεις ναυμαχιών. 

Το θέατρο φαίνεται να εγκαταλείπεται κατά το τέλος του 4ου αι. Παρόλα 

αυτά παρέμεινε ορατό στους επισκέπτες και περιηγητές της περιοχής. 

Χρησιμοποιήθηκε και πάλι, όταν στις 15 Ιουλίου 1829 πραγματοποιήθηκε 

σε αυτό η 4η Εθνοσυνέλευση του νέου ελληνικού κράτους, που οργάνωσε 

ο Ι. Καποδίστριας. Η ανασκαφική έρευνα ξεκίνησε το 1890 και 

συνεχίστηκε σε διάφορες χρονικές περιόδους ενώ ολοκληρώθηκε το 2004 

όπου και χρησιμοποιείται περιστασιακά για πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

[Ψυχογυιού Ο., 2012] 
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1.7 Το αρχαίο θέατρο της Σικυώνας 
 

Το αρχαίο θέατρο της Σικυώνας (Εικόνα 1.13) τοποθετείται στο ύψωμα 

του σημερινού χωριού Βασιλικό, το οποίο βρίσκεται περίπου 4 χλμ. 

νοτιοανατολικά του Κιάτου. Οικοδομήθηκε κατά τους ελληνιστικούς 

χρόνους και υπολογίζεται περίπου ανάμεσα στο 303 και 251 π.Χ. ενώ 

φαίνεται να έχει τροποποιηθεί τουλάχιστον δύο φορές κατά τα ρωμαϊκά 

χρόνια. 

Εικόνα 1.13 : Αρχαίο θέατρο Σικυώνας 

 

Το θέατρο φαίνεται να είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος του λαξεμένο 

πάνω στο βράχο του υψώματος. Το κοίλο χωρίζεται σε 15 κερκίδες, που 

διαφοροποιούνται από 16 κλίμακες. Η πρώτη σειρά εδωλίων ανήκει στους 

τοπικούς άρχοντες και είναι κατασκευασμένη από πωρόλιθο, ενώ 

συγχρόνως συναντώνται η χαρακτηριστική πλάτη που είχαν οι προεδρίες 

όλων των θεάτρων, οι χαρακτηριστικές επιγραφές ονομάτων αλλά και 

διακοσμήσεις. Στο σύνολό τους οι προεδρίες φτάνουν τις 13. Επίσης 

φαίνεται να υπήρχαν και άλλες θέσεις για επιφανείς άνδρες της εποχής στις 

πιο πίσω σειρές.  

Εικόνα 1.14 : Θολωτή πύλη στο ύψος του πρώτου διαζώματος στο 

θέατρο της Σικυώνας 
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Το κοίλο χωρίζουν τρία διαζώματα τα οποία περιέχουν από 20 σειρές 

εδωλίων το καθένα. Στο ύψος του πρώτου διαζώματος συναντώνται 

θολωτές είσοδοι στο θέατρο από τις οποίες εισέρχονταν οι θεατές (Εικόνα 

1.14). Στο μεσαίο και επάνω διάζωμα οι θεατές έμπαιναν από δύο ακόμα 

θολωτές πύλες τις λεγόμενες καμάρες. Το συνολικό μέγεθος του κοίλου 

φαίνεται να έχει ακτίνα 122 μέτρα και βάθος περί τα 58 μέτρα. 

Η ορχήστρα του θεάτρου δεν είναι επενδυμένη με κάποιο υλικό, 

αποτελείται από πατημένο χώμα και έχει διάμετρο περίπου 24 μέτρα. Το 

σχήμα της είναι ημικυκλικό και έχει εύρος λίγο μεγαλύτερο από μισό 

κύκλο. Γύρω από την ορχήστρα υπάρχει αποχετευτικός αγωγός απορροής 

όμβριων υδάτων, ο οποίος εντοπίζεται περιμετρικά στο ύψος των 

προεδριών. Στο κέντρο του θεάτρου συναντάται η Χαρώνειος κλίμακα η 

οποία και εδώ βοηθάει στην επικοινωνία των θεών του κάτω κόσμου, ή 

των νεκρών, με τη σκηνή. Στην ορχήστρα οδηγούσαν δύο πάροδοι όπου η 

κάθε μία είχε πέντε μέτρα πλάτος και εξυπηρετούσαν τις ανάγκες εισόδου 

του χορού και των υποκριτών. Στο κέντρο της ορχήστρας στήνονταν 

βωμός για τις θυσίες στο πρόσωπο του θεού Διόνυσου, όπως και σε πολλά 

άλλα θέατρα αλλά και του θεού Απόλλωνα. Δεν φαίνεται να υπήρχε 

κάποια μόνιμη κατασκευή στο εσωτερικό της ορχήστρας για αυτό τον 

σκοπό. 

Όσον αφορά το σκηνικό οικοδόμημα του θεάτρου, αρχικά κατά τα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας του φαίνεται να υπάρχει μία απλή κατασκευή η 

οποία αποτελείτο από μία κιονοστοιχία η οποία στήριζε μία στενή και 

επιμήκη σκηνή. Σκαλοπάτια υπήρχαν αριστερά και δεξιά της σκηνής που 

επέτρεπαν την είσοδο σε αυτή από την ορχήστρα, ενώ ειδικά θυρώματα 

επέτρεπαν την είσοδο των υποκριτών από το πίσω μέρος της. Κατά τα 

επόμενα χρόνια η σκηνή μεγαλώνει, αποκτά δύο ορόφους και ξεχωρίζει το 

λογείο. Φαίνεται να ξεχωρίζουν δύο ράμπες που οδηγούν προς αυτό. 

Επενδύεται παράλληλα  με γλυπτά και πλούσια αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Τα ρωμαϊκά χρόνια η σκηνή επεκτείνεται και καλύπτει μέρος της 

ορχήστρας με την κατασκευή νέου χαμηλότερου λογείου. Επίσης αλλάζει 

και το προσκήνιο στο οποίο τοποθετούνται πλέον τρία ανοίγματα τα οποία 

επενδύονται με διπλές πόρτες. 

Οι ανασκαφικές έρευνες για το θέατρο ξεκίνησαν το 1887 από την 

Αμερικάνικη αρχαιολογική σχολή στην Αθήνα. Μεγάλο μέρος του 

θεάτρου βρίσκεται θαμμένο ακόμα κάτω από την πλαγιά του λόφου σε 

βάθος μόλις μερικών εκατοστών. [Σακκή Α., 2011] 

 

1.8 Αντικείμενο της εργασίας 

 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του 

αστρονομικού προσανατολισμού των αρχαίων θεάτρων που περιγράφηκαν 
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έως τώρα. Αυτά συνοπτικά είναι το αρχαίο θέατρο του Διονύσου 

Ελευθερέως στην Αττική, το αρχαίο θέατρο του Ασκληπιείου της 

Επιδαύρου,  το αρχαίο θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου και το αρχαίο 

θέατρο του Άργους που βρίσκονται στην Αργολίδα και το αρχαίο θέατρο 

Σικυώνας που βρίσκεται στην Κορινθία.  Σκοπός είναι να εξεταστεί αν 

διαδραμάτιζε ρόλο στην κατασκευή των αρχαίων θεάτρων ο 

προσανατολισμός τους και αν υπήρχε σύνδεσή τους με κάποιον 

συγκεκριμένο αστέρα. 

Για να γίνει αυτό πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε κάθε θέατρο, ώστε 

να δημιουργηθεί το διάγραμμα της κάτοψης του κάθε θεάτρου. Τελικός 

σκοπός είναι να δημιουργηθούν διαγράμματα κατόψεων των πέντε 

θεάτρων σε ένα τοπικό αυθαίρετο σύστημα αναφοράς προσανατολισμένα 

ως προς τον αστρονομικό βορρά, από τα οποία θα είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί ο βασικός άξονάς τους και να μελετηθεί τελικά η 

οποιαδήποτε συσχέτιση, αρχικά μεταξύ τους και κατόπιν η σχέση τους με 

κάποιον αστερισμό. 

Η αρχική εικόνα των θεάτρων δείχνει πως βασικό ρόλο στην τοποθεσία 

που δημιουργούνταν αυτά, διαδραμάτιζε η ύπαρξη υψώματος ή πλαγιάς, 

στο κέντρο της οποίας στηνόταν η ορχήστρα αρχικά και αργότερα υπήρξε 

η ανάπτυξη του κοίλου όπως περιγράφηκε στα προηγούμενα. Επίσης 

σημαντική είναι και η περίοδος κατά την οποία χρησιμοποιούνταν τα 

αρχαία θέατρα. Οι αναφορές δείχνουν πως οι γιορτές προς τιμήν του 

Διονύσου γίνονταν από τα τέλη Δεκεμβρίου έως αρχές Ιανουαρίου και από 

τέλη Μαρτίου μέχρι αρχές Απριλίου [ΟΕΔΒ,2002]. Αυτό γνωστοποιεί τις 

συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες κάτω από τις οποίες 

πραγματοποιούνταν οι παραστάσεις. Δημιουργεί, παράλληλα, 

ερωτηματικά σχετικά με το αν και κατά πόσο θα μπορούσε να έχει σχέση 

η θέση του ήλιου με τη διάταξη του κοίλου ή της σκηνής, δεδομένου ότι η 

ύπαρξη έντονου φωτός κατά τη διάρκεια της παράστασης δεν θα βοηθούσε 

ούτε τους ηθοποιούς αλλά ούτε και τους θεατές, σε ένα ανοιχτό θέατρο. 

Παράλληλα με την έρευνα που διενεργείται για τον αστρονομικό 

προσανατολισμό, γίνεται ο προσδιορισμός της θέσης των αρχαίων 

θεάτρων στο κρατικό σύστημα αναφοράς μέσω της διαδικασίας 

μετρήσεων με GPS και του συστήματος HEPOS. Παρά το γεγονός ότι η 

απόδοση των διαγραμμάτων κάτοψης γίνεται σε ένα αυθαίρετο σύστημα 

αναφοράς, είναι απαραίτητο να είναι γνωστή η θέση των θεάτρων στον 

παγκόσμιο χώρο. Επίσης η γνώση των γεωδαιτικών συντεταγμένων τους 

είναι απαραίτητο στοιχείο της διερεύνησης του αστρονομικού 

προσανατολισμού τους. 

Τέλος ενδιάμεσα σε κάθε στάδιο της εργασίας, εντάσσονται 

διαδικασίες που αφορούν συνόρθωση με τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων καθώς και διαδικασίες μετασχηματισμού συντεταγμένων 
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διαγραμμάτων κατόψεων τα οποία αλλάζουν σύστημα αναφοράς. Όλα τα 

ανωτέρω σκοπό έχουν να αναδείξουν την αξιοπιστία με την οποία είναι 

δυνατόν να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εργασίες που 

περιγράφηκαν παραπάνω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ 
 

 

2.1 Γενικά 

 

Η γεωμετρική τεκμηρίωση αναφέρεται σε όλες εκείνες τις μεθόδους 

που χρησιμοποιούνται ώστε να γίνει καταγραφή της θέσης, του μεγέθους 

και της μορφής μιας οποιαδήποτε κατασκευής, στο χώρο των τριών 

διαστάσεων, μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει με 

ποικίλες μεθόδους και χρήση πολλών διαφορετικών οργάνων την 

σημερινή εποχή, ενώ η επιλογή μίας συγκεκριμένης μεθόδου και ενός 

συγκεκριμένου οργάνου εξαρτάται από την ακρίβεια με την οποία ζητείται 

το τελικό προϊόν.  

 

Οποιαδήποτε κατασκευή είτε σύγχρονη είτε αρχαία είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας ένα σύνολο σημείων σε κάποιο σύστημα 

συντεταγμένων. Η ορθότητα και ακρίβεια του αποτελέσματος κρίνεται 

από την ακρίβεια και την ορθότητα που έχει προκύψει αυτό το σύνολο των 

συντεταγμένων (x,y,z). Αυτό συνεπάγεται πως η επιλογή του εξοπλισμού 

και της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί για την τελική απόδοση του 

συνόλου αυτού είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις δύο αυτές έννοιες της 

ακρίβειας και της ορθότητας. 

 

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τον καθορισμό της επιθυμητής 

ακρίβειας του τελικού προϊόντος αποτελεί η κλίμακα σχεδίασης. Αυτό, με 

την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχεδιασμό και την απόδοση των 

διαγραμμάτων κάτοψης ηλεκτρονικά σε κλίμακα 1:1, έχει διαφοροποιηθεί 

και πλέον ενδιαφέρει η μέγιστη κλίμακα εκτύπωσης του σχεδίου. Ως 

μέγιστη κλίμακα εκτύπωσης θεωρείται η μεγαλύτερη κλίμακα που 

καλύπτεται από την ακρίβεια που έχει επιτευχθεί. Άρα αυτές οι δύο έννοιες 

αλληλεπιδρούν για την παραγωγή του βέλτιστου προϊόντος. 

 

Στην παρούσα εργασία σκοπός της γεωμετρικής τεκμηρίωσης είναι η 

παρουσίαση των αρχαίων θεάτρων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα 

διαγράμματα κατόψεων που θα προκύψουν θα βοηθήσουν στο επόμενο 

βήμα της εργασίας που αφορά την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων 

που αφορούν τη βασική γεωμετρία των θεάτρων. 
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Η γεωδαιτική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία των 

διαγραμμάτων κάτοψης των θεάτρων που ενδιαφέρουν την εργασία, 

διαφοροποιήθηκε ανάμεσα σε αυτά.  

 

∙ Πρώτο βήμα ήταν η αναγνώριση των μνημείων και η 

φωτογραφική τεκμηρίωσή τους, έχοντας ορισμένες φορές ως 

οδηγό υπάρχοντα διαγράμματα κάτοψης. 

∙ Επόμενο βήμα ήταν η εγκατάσταση στάσεων από τις οποίες 

επρόκειτο να γίνει η αποτύπωση μέρους ή ολόκληρου του χώρου.  

∙ Ακολούθησε η αποτύπωση συγκεκριμένων σημείων 

λεπτομερειών, τα οποία ποίκιλαν σε αριθμό από θέατρο σε 

θέατρο αναλόγως της διαδικασίας που θα ακολουθούσε σε 

καθένα από αυτά. 

∙ Εφόσον είχαν γίνει οι απαραίτητες μετρήσεις ακολούθησε η 

μαθηματική επεξεργασία των μετρήσεων και η εξαγωγή 

τριδιάστατων συντεταγμένων. Από αυτές προέκυψε είτε το 

τελικό σχέδιο του θεάτρου, είτε δημιουργήθηκε το υπόβαθρο για 

τον μετασχηματισμό ενός υπάρχοντος σχεδίου, με βάση το 

σύστημα αναφοράς που απαιτείται για την ολοκλήρωση των 

περεταίρω διαδικασιών της εργασίας. 

 

Το σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε ήταν κάθε φορά 

αυθαίρετο τοπικό, με κεντρικό σημείο συντεταγμένων (100,100,H) και 

διεύθυνση του άξονα Y ίδια με τη διεύθυνση προς τον αστρονομικού 

βορρά. Ο λόγος χρήσης ενός τέτοιου τοπικού συστήματος αναφοράς είναι 

το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι παραμορφώσεις των αποστάσεων, σε 

αντίθεση με ένα εξαρτημένο δίκτυο το οποίο θα εισήγαγε παραμορφώσεις 

λόγω της χαρτογραφικής προβολής. 

 

Παρόλα αυτά το δίκτυο κάθε φορά περιείχε μία ή περισσότερες 

στάσεις, οι οποίες εντάχθηκαν στο κρατικό σύστημα αναφοράς με 

μετρήσεις που έγιναν με GPS. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιήθηκε όχι 

για την απόδοση των διαγραμμάτων κάτοψης των θεάτρων, αλλά για την 

γενικότερη χωροθέτηση των μνημείων στον παγκόσμιο χώρο και την 

συσχέτισή τους αρχικά. Επίσης από την ίδια διαδικασία προέκυψε το 

ορθομετρικό υψόμετρο των θεάτρων.  

 

Η γνώση των γεωδαιτικών συντεταγμένων φ και λ του κέντρου κάθε 

θεάτρου αλλά και του ορθομετρικού υψομέτρου του, είναι απαραίτητα 

στοιχεία εισαγωγής στο πρόγραμμα που θα βοηθήσει στην διερεύνηση του 

αστρονομικού προσανατολισμού του.  
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Για την δημιουργία των 

δικτύων αυτών, τα οποία 

υλοποιούν το αυθαίρετο, κάθε 

φορά, σύστημα αναφοράς 

στην περιοχή γύρω από τα 

μνημεία, έπρεπε να γίνει 

σήμανση, η οποία όμως να μην 

έχει μόνιμο χαρακτήρα και να 

μην επηρεάζει την αισθητική 

του χώρου του κάθε μνημείου. 

Γι’ αυτό το λόγο επιλέχθηκαν 

σημεία τέτοια τα οποία, είτε 

ήταν περιμετρικά του χώρου 

του μνημείου, είτε ήταν 

προσημασμένα από 

παλαιότερες εργασίες που 

είχαν γίνει στον χώρο και είχαν 

μείνει σε αυτόν (Εικόνα 2.1). 

Τις περισσότερες φορές 

χρησιμοποιήθηκαν καρφάκια 

είτε απευθείας πάνω στο χώμα, 

είτε σε αρμούς όταν δινόταν 

αυτή η δυνατότητα, είτε πάνω 

σε πασσάλους σε περιοχές που 

το επέτρεπε και το έδαφος και 

ο ευρύτερος χώρος. 

Εικόνα 2.1 : Επιλογή σημείου στάσης 

             εκτός του μνημείου 

 

 

Όσον αφορά την αποτύπωση των σημείων λεπτομερειών 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των πολικών συντεταγμένων. 

Χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα θέατρα ο γεωδαιτικός σταθμός Leica TCR 

1201 (Εικόνα 2.2) ο οποίος έχει την δυνατότητα να μετρά μήκη είτε με την 

χρήση ανακλαστήρα, είτε  απευθείας πάνω στο αντικείμενο (reflectorless). 

Οι μετρήσεις στην συντριπτική πλειοψηφία τους έγιναν με την χρήση mini 

ανακλαστήρα της εταιρείας Leica. Η αξιοποίηση της δυνατότητας μη 

χρήσης ανακλαστήρα δεν κρίθηκε απαραίτητη εφόσον δεν υπήρξαν πολλά 

απρόσιτα σημεία για παρατήρηση. 
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Για την εφαρμογή της μεθόδου των πολικών συντεταγμένων είναι 

απαραίτητο να υπάρχει ο εξής εξοπλισμός :  

 

 Ένας ολοκληρωμένος γεωδαιτικός σταθμός. 

 Ένας τρίποδας για την τοποθέτηση του γεωδαιτικού σταθμού 

πάνω από την στάση αποτύπωσης. 

 Ένας ανακλαστήρας εάν δεν υπάρχει η δυνατότητας reflectorless 

παρατήρησης. 

 Μία μετροταινία για την μέτρηση του ύψους του οργάνου πάνω 

από το σημείο κέντρωσης.  

 

Τα μετρούμενα μεγέθη της 

διαδικασίας είναι α) το κεκλιμένο 

μήκος D, β) η ζενίθια γωνία z, γ) η 

οριζόντια γωνία Hz, δ) το ύψος του 

οργάνου και ε) πρέπει να είναι γνωστό 

το ύψος του στόχου εφόσον είναι 

επιθυμητή η απόδοση των υψομέτρων 

των σημείων λεπτομερειών. Αν γίνει 

χρήση του γεωδαιτικού σταθμού χωρίς 

την χρήση κατάφωτου τότε το ύψος 

στόχου είναι ίσο με μηδέν. Για να γίνει 

η μαθηματική επίλυση των μετρήσεων 

ώστε να εξαχθούν τριδιάστατες 

συντεταγμένες είναι απαραίτητη η 

γνώση των συντεταγμένων 

τουλάχιστον 2 στάσεων.  

 

 

Εικόνα 2.2 : Γεωδαιτικός σταθμός  

Leica TCR 1201 

 

Αρχικά της στάσης από την οποία γίνεται η αποτύπωση και έπειτα της 

στάσης στην οποία γίνεται ο μηδενισμός των οριζόντιων γωνιών. Στην 

περίπτωση που γίνεται σε αυθαίρετο σύστημα το οποίο στρέφεται κατά μία 

συγκεκριμένη διεύθυνση, δίνονται στη πρώτη στάση αυθαίρετες 

συντεταγμένες, ενώ οι συντεταγμένες της στάσης μηδενισμού προκύπτουν 

χρησιμοποιώντας το αστρονομικό αζιμούθιο και τις συντεταγμένες της 

πρώτης στάσης. 
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Τελικά οι συντεταγμένες των σημείων λεπτομερειών προκύπτουν από 

τις παρακάτω σχέσεις, αν θεωρηθεί ως i το σημείο του οποίου ζητούνται 

οι συντεταγμένες και Σ η στάση από την οποίο μετράται:  

 

                              𝑋𝑖 = 𝑋𝛴 + 𝐷 ∙ sin 𝑧 ∙ sin(𝑎𝛴𝑖 + 𝐻𝑧)                        (2.1)  

                              𝛶𝑖 = 𝛶𝛴 + 𝐷 ∙ sin 𝑧 ∙ cos(𝑎𝛴𝑖 + 𝐻𝑧)                         (2.2)   

                                     𝛧𝜄 = 𝛧𝛴 + 𝐷 ∙ cos 𝑧 + 𝑌𝑂 − 𝑌𝛴                              (2.3) 

   

 

2.2 Ένταξη στο ΕΓΣΑ ‘87 

 

Ο λόγος της ένταξης στο κρατικό σύστημα αναφοράς αρχικά, αλλά και 

στο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς, γίνεται με σκοπό να τοποθετηθούν τα 

μνημεία με βάση τις  συντεταγμένες τους, στον ευρύτερο χώρο και να είναι 

γνωστή η θέση τους σε αυτόν. Ένας δεύτερος λόγος, είναι ότι οι 

γεωδαιτικές συντεταγμένες φ και λ της θέσης αυτής είναι απαραίτητες στη 

διαδικασία διερεύνησης του αστρονομικού αζιμούθιου των θεάτρων.  

Για την πραγματοποίηση της διαδικασίας αυτής χρησιμοποιήθηκαν είτε 

ένας, είτε δύο δέκτες GPS 5800 της εταιρείας Trimble (Εικόνα 2.3). Η 

διαδικασία διαφοροποιήθηκε  ανάλογα με το θέατρο στο οποίο 

πραγματοποιήθηκε όσον αφορά τον αριθμό των δεκτών που 

χρησιμοποιήθηκαν και τις βάσεις που λύθηκαν. Σε όλα τα θέατρα έγινε 

επίλυση χρησιμοποιώντας μετρήσεις από τους μόνιμους σταθμούς που 

παρέχει το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS. 

Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS αποτελεί ένα σύγχρονο 

σύστημα μονίμων σταθμών, παρόμοιο με τα αντίστοιχα συστήματα που 

είναι υλοποιημένα σε άλλες χώρες του κόσμου. 

Εικόνα 2.3 : Δέκτης GPS Trimble 5800 
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Αποτελείται από 98 μόνιμα τοποθετημένους σταθμούς αναφοράς σε 

όλη τη χώρα, ενώ διαθέτει και ένα κέντρο ελέγχου το οποίο βρίσκεται στις 

εγκαταστάσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στην Αττική. Σκοπός του 

κέντρου ελέγχου είναι να επεξεργαστεί τα δεδομένα των σταθμών 

αναφοράς και να παρέχει σε κάθε χρήστη του συστήματος τα δεδομένα 

που ζητούνται. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να σταλούν στον χρήστη είτε 

σε πραγματικό χρόνο και η επεξεργασία να γίνει στο ύπαιθρο, είτε σε 

μεταγενέστερη φάση για επεξεργασία στο γραφείο. Κάθε φορά ο 

απαιτούμενος εξοπλισμός, του χρήστη διαφέρει. 

Σκοπός της χρήσης του συστήματος είναι να επιλυθεί μία βάση 

τοποθετώντας έναν μόνο δέκτη στο σημείο του οποίου αναζητούνται οι 

συντεταγμένες, αντί της κλασσικής μεθόδου που θα απαιτούσε δύο δέκτες 

και ένα σημείο γνωστών συντεταγμένων. Η χωροθέτηση των σταθμών 

αναφοράς στην Ελλάδα, δημιουργεί σχετικά μικρές βάσεις οι οποίες 

επιλύονται εύκολα. Παρακάτω φαίνεται χάρτης ο οποίος περιέχει τους 

σταθμούς αναφοράς σε όλη την επικράτεια (Σχήμα 2.1). 

 

 

 
Σχήμα 2.1: Σταθμοί αναφοράς συστήματος HEPOS στην επικράτεια 
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Στα θέατρα η διαδικασία χρησιμοποιήθηκε για χρήση μετεπεξεργασίας 

και όχι για χρήση σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι  δεν λήφθηκαν 

δεδομένα όσο βρισκόταν η ομάδα στο πεδίο.  

 

 

2.3 Αποτύπωση του θεάτρου Διονύσου Ελευθερέως 
 

Το θέατρο του Διονύσου Ελευθερέως (Εικόνα 2.4) τοποθετείται στην 

νότια κλιτύ της Ακροπόλεως των Αθηνών στην Αττική. Η σημερινή του 

μορφή διατηρεί τα χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής παρέμβασης που έγιναν 

έως και τους πρώτους αιώνες μετά Χριστό. Επίσης η κατάσταση που 

βρίσκεται σήμερα το θέατρο είναι τμηματική στα περισσότερα σημεία του, 

ενώ έχουν αρχίσει να εκτελούνται διαδικασίες αποκατάστασης του κοίλου, 

από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.  

 

Εικόνα 2.4 : Αρχαίο θέατρο Διονύσου 

 

Για να γίνει η αποτύπωση του μνημείου αρχικά έγινε μία αναγνώριση 

του χώρου ώστε να παρατηρηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του και οι 

ιδιαιτερότητες του εκείνες, που θα βοηθούσαν στο να αποδοθεί με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο το τελικό διάγραμμα αποτύπωσης. Για να γίνει 

αυτό έπρεπε να επιλεχθούν σημεία τέτοια για την τοποθέτηση των 

στάσεων, από τα οποία θα ήταν δυνατόν να αποτυπωθεί όλη η έκταση του 

θεάτρου. Εκτός αυτού, η τοποθέτηση των στάσεων έπρεπε να γίνει σε 

σημεία τέτοια, στα οποία να μην υπήρχε πιθανότητα παρεμπόδισης λόγω 

του περιφερειακού τοπίου, στην διαδικασία που θα ακολουθούσε και 

αφορούσε την εύρεση του αστρονομικού προσανατολισμού (Εικόνα 2.5).  
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Εικόνα 2.5 : Απεικόνιση του βόρειου τμήματος του θεάτρου όπου 

αναμένετε η θέση του πολικού αστέρα 

 

Αφού επιβεβαιώθηκαν τα παραπάνω, επιλέχθηκαν δύο σημεία τα 

οποία τοποθετούνται το ένα εντός της ορχήστρας και βόρεια της Θυμέλης, 

ενώ το δεύτερο τοποθετείται νότια της ορχήστρας σε σημείο που βρίσκεται 

πίσω από τον χώρο του λογείου, το οποίο και συναντάται σήμερα στην 

τελευταία του μορφή.  

Η σήμανση της στάσης στο εσωτερικό έγινε με διακριτικό καρφάκι το 

οποίο τοποθετήθηκε σε αρμό μεταξύ των μαρμάρων της ορχήστρας, χωρίς 

να επηρεάζει την αισθητική του χώρου (Εικόνα 2.6). Η σήμανση της 

εξωτερικής στάσης έγινε με καρφάκι το οποίο τοποθετήθηκε πάνω σε 

πάσσαλο, εφόσον προηγουμένως διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε φόβος μη 

αναστρέψιμης παρέμβασης στο χώρο. 

Εικόνα 2.6 : Απεικόνιση της Θυμέλης μετά την σήμανση της στάσης 

χωρίς να φαίνεται η παρέμβαση στο χώρο 

 

 

Επόμενη κίνηση κατά την διάρκεια των μετρήσεων ήταν η τοποθέτηση 

των δύο δεκτών GPS σε τρίποδες οι οποίοι κεντρώθηκαν πάνω από τα 

σημεία που είχαν οριστεί ως στάσεις αποτύπωσης. Η διάρκεια των 

μετρήσεων ήταν περίπου 45 λεπτά. Εφόσον υπήρξε η δυνατότητα 
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μέτρησης με δύο δέκτες συγχρόνως οι τελικές προς επίλυση βάσεις είχαν 

την δυνατότητα να δώσουν πιο έγκυρα αποτελέσματα. Αξίζει να 

αναφερθεί ξανά πως η επίλυση έγινε με τη βοήθεια του συστήματος 

HEPOS, διότι παρόλο που υπήρχαν δύο δέκτες δεν υπήρχε σημείο 

γνωστών συντεταγμένων στην κοντινή περιοχή που να βοηθούσε την 

διαδικασία. 

 

Παράλληλα με τις μετρήσεις των 

δεκτών γινόταν φωτογραφική 

τεκμηρίωση του μνημείου αλλά και μία 

πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός 

αυτοσχέδιου του μνημείου, το οποίο θα 

βοηθούσε στην τελική αποτύπωση του 

θεάτρου. Εξαιτίας της πληθώρας 

λεπτομερειών του θεάτρου η δημιουργία 

του αυτοσχεδίου έπρεπε να γίνει με 

ιδιαίτερη προσοχή (Εικόνα 2.7) και να 

συμπεριληφθούν όλα εκείνα τα στοιχεία 

που ήταν απαραίτητα στο να μην 

δημιουργούνται κενά κατά την 

δημιουργία του τελικού διαγράμματος 

κάτοψης. 

 

        Εικόνα 2.7 : Διαδικασία  

  δημιουργίας αυτοσχεδίου στο  

        θέατρο του Διονύσου 

 

Η αποτύπωση έγινε με τον γεωδαιτικό σταθμό Leica TCR 1201, ο 

οποίος τοποθετήθηκε διαδοχικά στις στάσεις Σ1 και Σ2. Ο γεωδαιτικός 

σταθμός δίνει την δυνατότητα αποτύπωσης χωρίς την χρήση ανακλαστήρα 

(εικόνα 2.8), κάτι που αξιοποιήθηκε σε κάποια σημεία κατά την 

αποτύπωση της ορχήστρας.  

 

Στα υπόλοιπα σημεία που μετρήθηκαν χρησιμοποιήθηκε mini 

ανακλαστήρας της εταιρείας Leica. Τα σημεία λεπτομερειών έφτασαν 

συνολικά στον αριθμό τα 533. Από αυτά τα περισσότερα περιγράφουν τα 

τόξα που αποτελούν τις σειρές των εδωλίων από τα οποία πλέον θα 

προκύψουν και σχεδιαστικά με μια διαδικασία που θα αναλυθεί παρακάτω. 
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Εικόνα 2.8 Αποτύπωση σημείων του θεάτρου χωρίς την χρήση 

ανακλαστήρα, υποδεικνύοντας στον χρήστη του οργάνου το σημείο 

αποτύπωσης 

  

Οι συντεταγμένες των στάσεων στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 

’87, προέκυψαν λύνοντας τις βάσεις που δημιουργήθηκαν 

χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον μόνιμο σταθμό 098Α, ο οποίος 

βρίσκεται στην Κτηματολόγιο Α.Ε στην Αττική. Οι συντεταγμένες και το 

ορθομετρικό υψόμετρο που προέκυψαν από την επίλυση αυτή φαίνονται 

στον πίνακα που ακολουθεί, όπως επίσης και οι συντεταγμένες που 

χρησιμοποιήθηκαν τελικά για την αποτύπωση στο αυθαίρετο σύστημα 

αναφοράς (Πίνακας 2.1). 

 

 ΕΓΣΑ 87 Τοπικό Σύστημα 

Στάσεις x y x y Η 

Σ1 475942.234 4202272.918 100.000 100.000 91.431 

Σ2 475951.133 4202260.833 108.938 87.935 91.132 

Πίνακας 2.1 Συντεταγμένες στάσεων στο θέατρο του Διονύσου  

 

2.3.1 Απόδοση διαγράμματος κάτοψης 

 

Εφόσον πραγματοποιήθηκαν όλες οι μετρήσεις επόμενο βήμα ήταν ο 

υπολογισμός των τελικών συντεταγμένων όλων των σημείων 

λεπτομερειών και να ξεκινήσει η απόδοση του διαγράμματος κάτοψης. Οι 

συντεταγμένες προέκυψαν με τις σχέσεις 2.1 ,2.2 και 2.3. 
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Το διάγραμμα κάτοψης που δημιουργήθηκε βασίζεται τόσο στις 

μετρήσεις που έγιναν, όσο και στην βιβλιογραφία και τις περιγραφές που 

έχουν βρεθεί για την κατασκευή του. Φαίνεται ότι το κοίλο σχηματίζεται 

με τόξα τα οποία δεν φτάνουν μέχρι το ύψος της σκηνής, αλλά 

διακόπτονται από ένα σημείο και έπειτα με εφαπτόμενες ευθείες στα 

σημεία αυτά, οι οποίες επεκτείνονται έως και το ύψος της σκηνής. 

Κάποια από τα σημεία του σχεδίου παρουσίασαν αποκλίσεις από τις 

γραμμές των τόξων. Έτσι υπολογίστηκε ένα μέσο τετραγωνικό σφάλμα το 

οποίο δείχνει την απόκλιση του διαγράμματος από την θεωρητική 

κατασκευή του. Αυτά έδωσαν ένα μέσο τετραγωνικό σφάλμα ίσο με ±4.5 

cm.  

Αυτό οφείλεται στη φθορά του χρόνου, η οποία ήταν σημαντική. 

Τέτοια σημεία συναντώνται κυρίως στα δύο άκρα του θεάτρου, ενώ στο 

μέσον του κοίλου δημιουργούνται  μικρότερες αποκλίσεις. Αυτό, όπως θα 

φανεί και παρακάτω, είναι αρκετά σημαντικό διότι σε αυτή την περιοχή 

βρίσκεται ο άξονας συμμετρίας του θεάτρου.  

Στο σχήμα 2.2  φαίνεται η απόδοση του διαγράμματος κάτοψης του 

θεάτρου Διονύσου. 

Σχήμα 2.2 : Διάγραμμα κάτοψης θεάτρου Διονύσου 
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2.4 Μετρήσεις στα θέατρα Επιδαύρου, Παλαιάς Επιδαύρου, 

Άργους και Σικυώνας  

 

Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα υπόλοιπα θέατρα διέφεραν 

σε σχέση με αυτές που έγιναν στο θέατρο του Διονύσου. Αυτό συνέβη 

διότι για τα θέατρα Επιδαύρου, Παλαιάς Επιδαύρου [ΕΣΜΕ,2000] , 

Άργους [Διαμαντόπουλος Ο. κ.α, 1999] και Σικυώνας [Γκέλης Μ.,2004] 

υπήρχαν τα διαγράμματα κάτοψης. 

 

 Συγκεκριμένα τα τρία διαγράμματα των θεάτρων Επιδαύρου, Παλαιάς 

Επιδαύρου και Άργους, ήταν ενταγμένα στο Παλαιό Ελληνικό Σύστημα 

Αναφοράς, στην προβολή Hatt όπου δεν υπήρχαν παραμορφώσεις στα 

μήκη. Το θέατρο της Σικυώνας είχε αποδοθεί στο ισχύον κρατικό σύστημα 

αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, στο οποίο και συναντώνται οι γνωστές 

παραμορφώσεις της εγκάρσιας μερκατορικής προβολής. 

 

Οι μετρήσεις και στα τέσσερα αυτά θέατρα ξεκίνησαν, όπως και στο 

θέατρο του Διονύσου, με την ένταξη των στάσεων αποτύπωσης τους, στο 

κρατικό σύστημα αναφοράς. Ο αριθμός των στάσεων σε κάθε ένα από 

αυτά ήταν δύο με μόνη εξαίρεση το θέατρο του Άργους στο οποίο έγιναν 

μετρήσεις μόνο σε μία στάση. Ο χρόνος μετρήσεων με τους δέκτες του 

GPS ήταν της τάξης των 30 έως 45 λεπτών. Έπειτα ακολούθησε 

αποτύπωση συγκεκριμένων σημείων λεπτομερειών, τα οποία μπορούσαν 

να προσδιοριστούν και να ταυτιστούν με ικανοποιητική ακρίβεια με τα 

ομόλογα αυτών, που εμφανίζονταν στα υπάρχοντα διαγράμματα. Αυτά τα 

σημεία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον μετασχηματισμό των 

διαγραμμάτων κάτοψης των θεάτρων, ώστε να παρουσιαστούν σε ένα 

τοπικό αυθαίρετο σύστημα προσανατολισμένο ως προς τον αστρονομικό 

βορρά. 

 

Στο θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου τοποθετήθηκαν δύο 

στάσεις (Εικόνα 2.9).  

 

Η μία στάση τοποθετήθηκε εκτός του θεάτρου στον χώρο  από όπου 

γίνεται η είσοδος των θεατών και βρίσκεται βόρεια της σκηνής και 

σημάνθηκε με διακριτικό καρφάκι.  

 

Η δεύτερη στάση τοποθετήθηκε στο εσωτερικό της ορχήστρας σε 

σημείο το οποίο προϋπήρχε των μετρήσεων, δίπλα ακριβώς από την 

Θυμέλη, με σκοπό να μην πραγματοποιηθεί περαιτέρω παρέμβαση στον 

αρχαιολογικό χώρο. 
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Εικόνα 2.9 : Απεικόνιση των μετρήσεων των στάσεων στο θέατρο της 

Επιδαύρου σε διάφορα στάδια της διαδικασίας 

 

Οι μετρήσεις με GPS πραγματοποιήθηκαν για χρονικό διάστημα 

περίπου 40 λεπτών ταυτόχρονα και στις δύο στάσεις. Έγινε επίλυση της 

μίας βάσης που δημιουργείτο από την στάση Σ1 και τον μόνιμα 

εγκατεστημένο σταθμό αναφοράς 002Α του συστήματος HEPOS, που 

βρίσκεται εγκατεστημένος στην Νέα Κίο Αργολίδας. Έπειτα λύθηκε η 

βάση Σ1-Σ2 και προσδιορίστηκαν οι τελικές συντεταγμένες της Σ2. Στον 

πίνακα 2.2 παρουσιάζονται οι συντεταγμένες των στάσεων στο θέατρο της 

Επιδαύρου στα δύο συστήματα αναφοράς. 

 

  ΕΓΣΑ 87 Τοπικό Σύστημα 

Στάσεις x y x y H 

Σ1 418554.690 4151146.780 100.000 100.000 342.78 

Σ2 418571.130 4161117.990 116.734 71.330 342.55 

Πίνακας 2.2 Συντεταγμένες στάσεων στο θέατρο της Επιδαύρου  

 

Αρχικά επιχειρήθηκε η ανίχνευση παλαιότερων στάσεων που 

φαίνονταν στο σχέδιο. Δύο από τις στάσεις που βρέθηκαν ταυτοποιήθηκαν 

και μετρήθηκαν. 
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Εικόνα 2.10 : Η πραγματική κατάσταση των κερκίδων στο θέατρο της 

Επιδαύρου διαφέρει από αυτή του υπάρχοντος διαγράμματος κάτοψης 

 

 Κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης του θεάτρου συγκρινόμενο με το 

υπάρχον διάγραμμα κάτοψης διαπιστώθηκε πως αυτό αποτελούσε μία 

γενίκευση της πραγματικής κατάστασης του θεάτρου (Εικόνα 2.10). Αυτό 

σημαίνει πως αρκετά από τα σημεία που υπήρχαν στο σχέδιο δεν 

ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

πρόβλημα στην επιλογή των σημείων που θα βοηθούσαν στον τελικό 

σκοπό. 

Παρόλες τις δυσκολίες που διαπιστώθηκαν, μετρήθηκαν 27 σημεία για 

τα οποία φαινόταν στο διάγραμμα κάτοψης ότι ήταν δυνατόν να 

ταυτοποιηθούν. Μεταξύ αυτών ήταν και οι δύο στάσεις που είχαν 

τοποθετηθεί εκεί παλαιότερα για τη δημιουργία του υπάρχοντος 

διαγράμματος κάτοψης. 

 

Στο θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου τοποθετήθηκαν δύο στάσεις Σ1 

και Σ2 (Εικόνα 2.11). Η μία στάση τοποθετήθηκε στο εσωτερικό του 

θεάτρου, περίπου στο κέντρο της ορχήστρας και σημάνθηκε με διακριτικό 

καρφάκι, το οποίο δεν προκάλεσε κάποια μη αναστρέψιμη παρέμβαση 

στον χώρο. Η δεύτερη στάση τοποθετήθηκε στον εξωτερικό περίβολο του 

αρχαιολογικού χώρου και σημάνθηκε επίσης με καρφάκι.  

 

Οι δύο στάσεις μετρήθηκαν με GPS. Η διάρκεια των μετρήσεων ήταν 

της τάξης των 30 λεπτών και έγινε με δύο δέκτες συγχρόνως. Ο σταθμός 

που χρησιμοποιήθηκε ως σταθερός ήταν ο 010Α του συστήματος HEPOS, 

που βρίσκεται τοποθετημένος στον Πόρο Αττικής, και λύθηκαν οι βάσεις 

που δημιουργήθηκαν μεταξύ αυτού και κάθε στάσης ξεχωριστά, ενώ και η 

βάση που δημιουργήθηκε μεταξύ των στάσεων. 
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Εικόνα 2.11 : Μέτρηση με GPS στο θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου  

 

Οι τελικές συντεταγμένες που προέκυψαν φαίνονται παρακάτω στον 

πίνακα 2.3 

 

Πίνακας 2.3 Συντεταγμένες στάσεων στο θέατρο της Παλαιάς 

Επιδαύρου 

 

Επόμενο βήμα ήταν η αποτύπωση των σημείων λεπτομερειών που θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν στον μετασχηματισμό του διαγράμματος. Σε 

αυτό το θέατρο βρέθηκε μόνο μία στάση η οποία  και μετρήθηκε. Έπειτα 

μετρήθηκαν άλλα 22 σημεία.  

Και στο συγκεκριμένο θέατρο διαπιστώθηκε ότι το υπάρχον 

διάγραμμα κάτοψης αποτελούσε μία γενίκευση της πραγματικής 

κατάστασης, πράγμα που δυσκόλευε την ταυτοποίηση των σημείων 

(Εικόνα 2.12). Επιλέχθηκαν όσο πιο προσεκτικά γινόταν τα σημεία που 

μετρήθηκαν με μόνο σκοπό να μπορούν να θεωρηθούν μοναδικά. Οι 

μετρήσεις και εδώ έγιναν με την μέθοδο των πολικών συντεταγμένων και 

ακολούθησε η επίλυση τους και η εξαγωγή συντεταγμένων.   

 

  ΕΓΣΑ 87 Τοπικό Σύστημα 

Στάσεις x y x y H 

Σ1 425751.410 4165188.250 100.000 100.000 7.310 

Σ2 425737.460 4165175.050 86.162 86.660 8.420 
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Εικόνα 2.12 : Η πραγματική κατάσταση στο θέατρο της Παλαιάς 

Επιδαύρου, η οποία διέφερε από αυτή του διαγράμματος κάτοψης 

 

Επόμενο θέατρο στο οποίο πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ήταν εκείνο 

του Άργους, στο οποίο τοποθετήθηκε μία μόνο στάση. Η στάση Σ1 

τοποθετήθηκε στο μέρος που βρίσκεται πίσω από την σκηνή σε σημείο 

τέτοιο ώστε να μπορεί να γίνει αποτύπωση των σημείων σε όλο το εύρος 

που καλύπτει το θέατρο. Στο συγκεκριμένο θέατρο αναγνωρίστηκαν 

τέσσερις στάσεις που υπήρχαν από παλαιότερες μετρήσεις που είχαν 

πραγματοποιηθεί στον χώρο. Αξιοποιήθηκε μία εξ αυτών, η Σ4, ως στάση 

μηδενισμού (Εικόνα 2.13). Από μόνες τους οι στάσεις αυτές είναι αρκετές 

ώστε να επιτευχθεί ο επιθυμητός μετασχηματισμός του σχεδίου στο τοπικό 

σύστημα που χρησιμοποιείται στην εργασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.13 : Απεικόνιση της στάσης Σ4 (δεξιά) και της στάσης Σ1  

στο βάθος (αριστερά) 
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Η στάση Σ1 μετρήθηκε με GPS και επιλύθηκε η βάση που 

δημιουργήθηκε με τον σταθμό 002Α του συστήματος HEPOS, ο οποίος 

βρίσκεται στην Νέα Κίο Αργολίδας. Οι μετρήσεις διήρκησαν περίπου 50 

λεπτά.  Στον πίνακα 2.4 φαίνονται οι συντεταγμένες της στάσης Σ1 και της 

στάσης Σ4 που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτύπωση και στα δύο 

συστήματα αναφοράς. 

Κατά τη διάρκεια μετρήσεων με το GPS υπήρχε η δυνατότητα 

αναγνώρισης του χώρου και φωτογραφικής τεκμηρίωσής του (Εικόνα 

2.14).   

 

  ΕΓΣΑ 87 Τοπικό Σύστημα 

Στάσεις x y x y H 

Σ1 386897.854 4165421.125 100.000 100.000 19.771 

Σ4 386862.684 4165425.857 64.826 104.734 19.416 

Πίνακας 2.4 Συντεταγμένες στάσεων στο θέατρο του Άργους 

 

 

Εικόνα 2.14 : Άποψη του θεάτρου του Άργους 

 

Τέλος πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 16 σημεία συνολικά. Η 

δυσκολία στην συγκεκριμένη εργασία έγκειται στον προσδιορισμό 

μοναδιαίων σημείων εξαιτίας της μορφής του σχεδίου που υπήρχε. Το 

διάγραμμα προέρχεται από φωτογραμμετρική αποτύπωση 

[Διαμαντόπουλος Ο. κ.α.,1999]. Σε αυτό περιέχονται όλες οι λεπτομέρειες 

της περιοχής αποτύπωσης, δημιουργώντας έτσι ένα πολύ λεπτομερές 

διάγραμμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να μην είναι δυνατόν 

να ταυτοποιηθεί ένα σημείο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ανάγλυφο 

του κοίλου του θεάτρου  στο μεγαλύτερο τμήμα του είναι κατεστραμμένο 

και δεν παρουσιάζονται συγκεκριμένες γωνίες ή ακμές.  
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Στο θέατρο της Σικυώνας (Εικόνα 2.15) τοποθετήθηκαν δύο στάσεις 

Σ1 και Σ2 έξω από τον χώρο του θεάτρου, σε σημεία τέτοια ώστε να 

καλύπτεται όλη η περιοχή αποτύπωσης αλλά και να μην υπάρχει 

πιθανότητα να εμποδίζεται η σωστή σκόπευση του πολικού αστέρα κατά 

την διάρκεια των αστρονομικών παρατηρήσεων. Η σήμανση έγινε με 

καρφάκια τα οποία τοποθετήθηκαν πάνω σε πασσάλους. Η τοποθέτηση 

των πασσάλων έγινε έξω από τον αρχαιολογικό χώρο και έτσι δεν υπήρχε 

περίπτωση φθοράς του χώρου. 

Εικόνα 2.15 : Οι στάσεις στο θέατρο Σικυώνας έξω από τον 

αρχαιολογικό χώρο 

 

Οι βάσεις προέκυψαν με την συμμετοχή του σταθμού 043Α του 

συστήματος HEPOS, ο οποίος βρίσκεται στο Βέλο Κορινθίας. Επιλύθηκαν 

δύο βάσεις και έδωσαν συντεταγμένες των στάσεων στο κρατικό σύστημα 

ΕΓΣΑ ’87. Οι συντεταγμένες των στάσεων υπολογίστηκαν στο τοπικό 

σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκε, δίνοντας αυθαίρετα 

αρχικές συντεταγμένες στην  στάση Σ1. Οι συντεταγμένες της Σ2 

προέκυψαν από τις συντεταγμένες αυτές και την διεύθυνση του 

αστρονομικού βορρά. Στον πίνακα 2.5 παρουσιάζονται οι  συντεταγμένες 

των στάσεων και στα δύο συστήματα αναφοράς που περιγράφονται. 

 

 ΕΓΣΑ 87 Τοπικό Σύστημα 

Στάσεις x y x y Η 

Σ1 386709.751 4204577.680 100.000 100.000 176.365 

Σ2 386713.393 4204567.007 103.795 89.374 175.741 

Πίνακας 2.5 Συντεταγμένες στάσεων στο θέατρο της Σικυώνας  
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Επόμενο βήμα στις μετρήσεις ήταν να προσδιοριστούν σημεία 

λεπτομερειών τέτοια τα οποία να μπορούν να θεωρηθούν χαρακτηριστικά. 

Αυτό θα βοηθήσει στο να πραγματοποιηθεί τελικά ο μετασχηματισμός 

συντεταγμένων του διαγράμματος που υπάρχει για το θέατρο και να 

προκύψει ένα νέο διάγραμμα κάτοψης προσανατολισμένο προς τον 

αστρονομικό βορρά.  

Εικόνα 2.16 : Άποψη του θεάτρου της Σικυώνας από το ύψος του 

πρώτου διαζώματος 

 

Για να πραγματοποιηθεί αυτό χρησιμοποιήθηκε ως κροκί το υπάρχον 

διάγραμμα κάτοψης, ώστε σε σύγκριση με την πραγματικότητα μέσα στο 

θέατρο (Εικόνα 2.16), να βρεθούν τα ομόλογα σημεία. Τα πρώτα σημεία 

που αναζητήθηκαν ήταν παλαιότερες στάσεις οι οποίες υπήρχαν στο 

διάγραμμα κάτοψης. Βρέθηκαν τρία σημεία τα οποία βρίσκονταν στο 

δεύτερο διάζωμα του θεάτρου και ήταν προσημασμένα ως τριγωνομετρικά 

σημεία πάνω σε ειδικά κατασκευασμένα βάθρα. Μαζί με αυτά μετρήθηκαν 

άλλα 13 σημεία τα οποία ταυτοποιήθηκαν στο σχέδιο, ως μονοσήμαντα 

σημεία, ικανά να βοηθήσουν στον μετασχηματισμό. 

 

 

2.5 Μετασχηματισμός συντεταγμένων 

 

Σκοπός της χρήσης του μετασχηματισμού των συντεταγμένων στην 

συγκεκριμένη εργασία είναι να μετατραπούν τα υπάρχοντα διαγράμματα 
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κάτοψης των θεάτρων, σε διαγράμματα τα οποία να καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της εργασίας. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να γίνει μετατροπή 

από το κρατικό σύστημα αναφοράς, ή το παλαιό σύστημα αναφοράς, στα 

οποία έχουν αποδοθεί, σε ένα τοπικό αυθαίρετο σύστημα 

προσανατολισμένο προς τον αστρονομικό βορρά. 

Απαραίτητο είναι ένα σύνολο συντεταγμένων σημείων στο αρχικό 

σύστημα αναφοράς αλλά και στο νέο σύστημα. Με την επίλυση ενός 

συστήματος 7 παραμέτρων μπορεί να γίνει ο μετασχηματισμός από το ένα 

σύστημα στο άλλο. Παρακάτω φαίνεται η μορφή που έχει  : 

 

     [
𝑋
𝑌
𝑍

]

𝐼𝐼

= [
𝑋
𝑌
𝑍

]

𝐼

+ [
𝛥𝑋
𝛥𝑌
𝛥𝑍

]

𝐼⟶𝛪𝛪

+ [

0 휀𝑧 −휀 𝑦

−휀𝑧 0 휀𝑥

휀𝑦 −휀𝑥 0
] [

𝑋
𝑌
𝑍

]

𝐼

+ 𝑘 [
𝑋
𝑌
𝑍

]

𝐼

     (2.4) 

 

Όπου 휀𝑥, 휀𝑦 , 휀𝑧 είναι οι στροφές των αξόνων, k είναι ο συντελεστής 

αλλαγής κλίμακας και ΔΧ,ΔΥ,ΔΖ είναι η το διάνυσμα μετάθεσης της 

θέσης του κέντρου ανάμεσα στα δύο συστήματα. Αυτές είναι οι 7 

παράμετροι τις οποίες πρέπει να γνωρίζει κανείς ώστε να κάνει την 

μετατροπή ανάμεσα σε δύο συστήματα. Άρα απαιτούνται τουλάχιστον 3 

σημεία. Αν τα σημεία είναι περισσότερα τότε ο μετασχηματισμός 

επιλύεται με σύστημα με περισσότερες από τις απαραίτητες εξισώσεις με 

την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, έτσι ώστε το άθροισμα των 

τετραγώνων των υπολοίπων της διαφοράς των συντεταγμένων των 

σημείων που μετέχουν στον μετασχηματισμό να είναι το ελάχιστο. 

 

Μια διαφορετική προσέγγιση του προβλήματος είναι να λυθεί ο 

μετασχηματισμός σχεδιαστικά σε κατάλληλο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα 

το σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCad Map δίνει την δυνατότητα αυτή, 

μετασχηματίζοντας ένα διάγραμμα, σε άλλο σύστημα συντεταγμένων, 

χρησιμοποιώντας έναν αριθμό σημείων τα οποία είναι κοινά και στα δύο 

διαφορετικά συστήματα. Πραγματοποιείται έτσι ένας αφινικός 

μετασχηματισμός ανάμεσα στα δύο συστήματα αναφοράς των δύο 

συνόλων.  

Η εντολή με την οποία πραγματοποιείται η συγκεκριμένη διαδικασία 

ονομάζεται rubber sheet. Η σχεδιαστική αυτή διαδικασία ακολουθήθηκε 

μόνο στα θέατρα του Άργους και της Παλαιάς Επιδαύρου. Το μειονέκτημα 

της διαδικασίας είναι ότι το πρόγραμμα δεν είναι ικανό από μόνο του να 

παρουσιάσει στατιστικά της προσαρμογής. Γι’ αυτό τον λόγο 

χρησιμοποιήθηκαν κάποια σημεία ελέγχου. Για τα σημεία αυτά μετρήθηκε 

το διάνυσμα της μετατόπισης τους από την αρχική τους θέση και τελικά 

προέκυψε ένα μέσο τετραγωνικό σφάλμα προσαρμογής, θεωρώντας ως 

υπόλοιπο το διάνυσμα της μετατόπισης. Έτσι προέκυψε ότι για το θέατρο 
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του Άργους το μέσο τετραγωνικό σφάλμα προσαρμογής είναι ίσο με 𝜎0 =
±5 𝑐𝑚.  

Στα θέατρα του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και της Σικυώνας δεν 

πραγματοποιήθηκε η παραπάνω διαδικασία, επειδή κρίθηκε πιο ακριβές 

να χρησιμοποιηθούν οι στάσεις που βρέθηκαν ως ομόλογα σημεία και όχι 

ως σημεία αποτύπωσης λεπτομερειών.   

Έτσι έγινε αρχικά μετάθεση του διαγράμματος σε ένα σταθερό σημείο 

που θεωρείται ότι είναι αποτυπωμένο με αξιοπιστία. Τέτοια σημεία είναι 

σημεία στάσεων ή τριγωνομετρικών, τα οποία είναι μοναδικά και 

συγκεκριμένα και στις δύο αποτυπώσεις που έχουν γίνει. Συγκεκριμένα 

στο θέατρο του Ασκληπιείου της  Επιδαύρου τοποθετήθηκε στην στάση 

Σ3 ενώ στο θέατρο της Σικυώνας τοποθετήθηκε στο τριγωνομετρικό 

σημείο Τ2.  

Στροφή του άξονα των Υ έτσι ώστε να προσανατολίζεται με βάση τον 

αστρονομικό βορρά. Ανάμεσα στα δύο διαγράμματα κάτοψης κάθε φορά, 

η στροφή του άξονα των Υ είναι και η μοναδική στροφή αξόνων που 

συναντάται. Οι υπόλοιποι ορίζονται κάθετα σε αυτόν στις άλλες δύο 

διευθύνσεις και ουσιαστικά δεν χρειάζεται να γίνει κάποια άλλη 

παρέμβαση. Για να πραγματοποιηθεί η στροφή αυτή επιλέγεται ένα 

δεύτερο σημείο που έχει τη δυνατότητα να προσδιοριστεί μοναδικά στο 

σχέδιο με βεβαιότητα. Ενώνοντας τα δύο σημεία αυτά στο αρχικό σχέδιο 

αλλά και στα μετρημένα σημεία που έχουν ραπορταριστεί στο σχέδιο 

προκύπτει μία γωνία, η οποία είναι η γωνία που ενδιαφέρει. Μετράται η 

γωνία που σχεδιάστηκε και έπειτα ακολουθεί η εντολή στροφής κατά την 

γωνία που μετρήθηκε. Στο θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου 

επιλέχθηκε ως δεύτερο σημείο, το σημείο S1B και στο θέατρο της 

Σικυώνας επιλέχθηκε το τριγωνομετρικό Τ3. 

Τελευταίο στάδιο του μετασχηματισμού αποτελεί η αλλαγή της 

κλίμακας του σχεδίου. Αυτό το στάδιο ακολουθήθηκε μόνο στο θέατρο 

της Σικυώνας διότι το θέατρο της Επιδαύρου είχε αποδοθεί στο προβολικό 

σύστημα Hatt, το οποίο δεν έχει παραμορφώσεις στις αποστάσεις, σε 

αντίθεση με την Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή που χρησιμοποιεί το 

κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87.  Η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

στο θέατρο της Σικυώνας ξεκίνησε υπολογίζοντας τον συντελεστή 

χαρτογραφικής παραμόρφωσης στην περιοχή. Ο συντελεστής αυτός 

βρέθηκε ίσος με 𝑘 = 0.999758 . Αυτό σημαίνει πως οι αποστάσεις που 

παρουσιάζονται στο σχέδιο έχουν υποστεί την μετατροπή με βάση τον 

συγκεκριμένο συντελεστή. Η αλλαγή σε κλίμακα λοιπόν πρέπει να 

χρησιμοποιήσει τον αντίστροφο συντελεστή κλίμακας έτσι ώστε οι 

αποστάσεις να επιστρέψουν στο πραγματικό οριζόντιο μήκος τους, ή η 

απόσταση που θα παρουσιαζόταν σε ένα αυθαίρετο σύστημα αναφοράς. Ο 

συντελεστής αυτός υπολογίστηκε ίσος με 𝑘′ =
1

𝑘
= 1.000242, δηλαδή 2.4 
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cm στα 100 m. Τελικά το διάγραμμα κάτοψης της Σικυώνας έλαβε τις 

διαστάσεις που αντιστοιχούν στις οριζόντιες αποστάσεις αφήνοντας ένα 

περιθώριο σημείων ικανό να δώσει ένα σφάλμα προσαρμογής  ίσο με 𝜎0 =
±4.6 𝑐𝑚 . 

Στα θέατρα της Επιδαύρου και Παλαιάς Επιδαύρου δεν ήταν δυνατόν 

να υπολογιστεί το σφάλμα προσαρμογής διότι τα σημεία που έμειναν εκτός 

των διαδικασιών μετασχηματισμού δεν έδιναν αποτελέσματα εξαιτίας της 

γενίκευσης που περιγράφηκε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Ο ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΘΕΑΤΡΩΝ 
 

3.1 Γενικά 

 

Ο προσδιορισμός του αστρονομικού προσανατολισμού εντάσσεται σε 

έναν ξεχωριστό κλάδο της γεωδαισίας, ο οποίος αποτελεί την γεωδαιτική 

αστρονομία. Σκοπός της επιστήμης αυτής είναι ο προσδιορισμός των 

αστρονομικών συντεταγμένων (αστρονομικό πλάτος και αστρονομικό 

μήκος) ενός σημείου στον χώρο, αλλά και ο προσδιορισμός του 

αστρονομικού αζιμούθιου μίας διεύθυνσης. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει 

να γίνουν παρατηρήσεις σε ουράνια σώματα. Αυτές οι παρατηρήσεις 

πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα όργανα, τα οποία με τη σειρά 

τους πρέπει να μετρούν αρχικά γωνίες και χρόνο με μεγάλη ακρίβεια και 

έπειτα να συνοδεύονται από δευτερεύοντα όργανα μέτρησης συνθηκών 

όπως πίεση και υγρασία. [Πανταζής Γ.,2002] Οι μετρήσεις των γωνιών και 

του χρόνου γίνονται με ένα γεωδαιτικό σταθμό, ο οποίος έχει τη 

δυνατότητα καταγραφής και του χρόνου. Επίσης πρέπει να δίνεται η 

δυνατότητα προσαρμογής, πάνω στο όργανο, ειδικών εξαρτημάτων τα 

οποία να διευκολύνουν τις ουράνιες παρατηρήσεις (αγκωνοειδές πρίσμα). 

Μετρώντας τα παραπάνω, με τα κατάλληλα όργανα όπως 

περιεγράφηκε είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι αστρονομικές 

συντεταγμένες ενός σημείου στον χώρο. Το Αστρονομικό πλάτος Φ και το 

Αστρονομικό μήκος Λ. Έπειτα είναι δυνατόν να προσδιοριστεί και το 

αντίστοιχο Αστρονομικό Αζιμούθιο Α ανάμεσα σε δύο σημεία γνωστών 

αστρονομικών συντεταγμένων. 

Αστρονομικό αζιμούθιο 𝛢𝛢𝛣 μίας διεύθυνσης ΑΒ είναι το μέτρο της 

δίεδρης γωνίας που σχηματίζεται ανάμεσα σε δύο επίπεδα από τα οποία το 

ένα ορίζεται από τον Αστρονομικό μεσημβρινό στο Α και το δεύτερο από 

το κατακόρυφο επίπεδο που περνάει από το Α και το Β. Μετριέται στο 

οριζόντιο επίπεδο δεξιόστροφα από την διεύθυνση του Αστρονομικού 

Βορρά. [Πανταζής Γ.,2002] 

Ως αστρονομικός προσανατολισμός αναφέρεται η διαδικασία μέσω της 

οποίας προσδιορίζεται το αστρονομικό αζιμούθιο μίας συγκεκριμένης 

διεύθυνσης. Οι παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν είτε στον ήλιο, είτε στον 

Πολικό Αστέρα, είτε ακόμα και σε άλλους αστέρες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

γίνεται προσδιορισμός του αστρονομικού βορρά και επομένως είναι 

εύκολο να βρεθεί το αστρονομικό αζιμούθιο οποιασδήποτε διεύθυνσης. 

Ένας ακόμη τρόπος προσδιορισμού αστρονομικού αζιμουθίου είναι με την 
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χρήση γυροσκοπικού θεοδόλιχου το οποίο έχει τη δυνατότητα να 

προσδιορίζει αστρονομικά αζιμούθια. 

Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες προσδιορισμού αστρονομικών 

αζιμούθιων. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά οι κυριότερες.  

 

 Με παρατήρηση ενός αστέρα σε ίσες γωνίες ύψους 

 Με παρατήρηση αστέρων που βρίσκονται κοντά στον Πόλο στην 

μέγιστη αποχή τους 

 Με παρατήρηση του ήλιου ή ενός αστέρα σε τυχαία θέση 

(μέθοδος της ζενίθιας απόστασης) 

 Με παρατήρηση του ήλιου ή ενός αστέρα σε τυχαία θέση 

(μέθοδος της ωριαίας γωνίας) 

 

Από τις παραπάνω μεθόδους, η τελευταία είναι εκείνη η οποία 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία διότι είναι πιο εύκολη ως 

διαδικασία έναντι των άλλων, κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες που 

πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις. 

 

3.1.1 Μέθοδος της ωριαίας γωνίας 

 

Η μέθοδος της ωριαίας γωνίας χρησιμοποιεί παρατηρήσεις του ήλιου ή 

οποιουδήποτε άλλου αστέρα σε μία τυχαία θέση αξιοποιώντας τον χρόνο 

της παρατήρησης. Για την υλοποίηση της μεθόδου είναι απαραίτητο να 

είναι γνωστές αρχικά οι αστρονομικές συντεταγμένες Φ και Λ του σημείου 

παρατήρησης. Στην πράξη χρησιμοποιούνται οι γεωδαιτικές 

συντεταγμένες φ και λ χωρίς να υπεισέρχεται σημαντικό σφάλμα στο 

τελικό αποτέλεσμα. Επίσης πρέπει να είναι γνωστές οι ουρανογραφικές 

συντεταγμένες του παρατηρούμενου αστέρα, ορθή αναφορά α και 

απόκλιση δ.  

 

Τα μεγέθη που μετρώνται σε αυτή τη μέθοδο είναι ο χρόνος την στιγμή 

της παρατήρησης του συγκεκριμένου αστέρα και η οριζόντια γωνία μεταξύ 

της διεύθυνσης που ορίζουν οι στάσεις αποτύπωσης και της διεύθυνσης 

του αστέρα (Σχήμα 2.3). Έτσι προσδιορίζεται η ωριαία γωνία h του ήλιου 

ή του αστέρα από την σχέση που ακολουθεί :  

 

                                                ℎ = 𝜃 + 𝛬 − 𝛼                                              (3.1) 
 

όπου θ είναι ο αστρικός χρόνος Greenwich τη στιγμή παρατήρησης. 
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Σχήμα 3.1 : Γωνία που μετράται στην μέθοδο της ωριαίας γωνίας 

 

Το αστρονομικό αζιμούθιο του αστέρα προκύπτει από την επίλυση της 

παρακάτω σχέσης :  

 

                             𝑡𝑎𝑛𝐴𝑠 =
−𝑠𝑖𝑛ℎ

𝑐𝑜𝑠𝛷 · 𝑡𝑎𝑛𝛿 − 𝑠𝑖𝑛𝛷 · 𝑐𝑜𝑠ℎ
                           (3.2) 

 

Από το σχήμα 3.1 φαίνεται πως τελικά το αστρονομικό αζιμούθιο της 

διεύθυνσης ΑΓ θα δίνεται από τον τύπο 3.3. 

 

                                            𝛢𝛢𝛤 = 400 − 𝛽 + 𝛢𝑠                                         (3.3) 

 

Η τελική ακρίβεια προσδιορισμού του αστρονομικού αζιμουθίου όπως 

φαίνεται και από τις σχέσεις που περιγράφονται παραπάνω εξαρτάται από 

τα εμπλεκόμενα σε αυτές στοιχεία. Άρα είναι εύκολο να κατανοηθεί πως 

όσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια των ουρανογραφικών συντεταγμένων 

(α,δ) , των αστρονομικών συντεταγμένων (Φ,Λ) αλλά και του χρόνου 

παρατήρησης του αστέρα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ακρίβεια του 

τελικού αζιμουθίου.[Κορακίτης Ρ.,2008] 

 

Η ακρίβεια προσδιορισμού με αυτή την μέθοδο είναι αρκετά καλύτερη 

από αυτή που προσφέρουν όσες περιγράφηκαν στα προηγούμενα και 

βελτιώνεται σημαντικά αν η παρατηρήσεις αφορούν κάποιον αστέρα που 

βρίσκεται αρκετά κοντά στον Πόλο.  

 

Για τα ελληνικά δεδομένα αυτός ο αστέρας είναι ο Πολικός (α Ursa 

Minoris). Τα πλεονεκτήματά του είναι αρκετά και είναι τα εξής :  
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 Αρχικά είναι πολύ εύκολα αναγνωρίσιμος  

 Είναι πολύ κοντά στον Βόρειο Αστρονομικό Πόλο και απέχει 

περίπου 45’, επομένως το αζιμούθιο του παίρνει τιμές από 359ο-

1ο. 

 Κινείται πολύ αργά και γίνεται πολύ εύκολη η παρατήρηση και 

η σκόπευσή του. 

 Έχει αρκετή λαμπρότητα (μέγεθος 2), κάτι που τον κάνει να 

ξεχωρίζει και που βοηθά στην παρατήρησή του. 

 

Όσον αφορά τον τρόπο αναγνώρισής του, γίνεται πολύ εύκολα 

παρατηρώντας τους διάφορους σχηματισμούς των αστερισμών. Είναι 

εύκολο να αναγνωριστεί με βάση την Μεγάλη Άρκτο αφού βρίσκεται στην 

προέκταση του αστερισμού στην ευθεία που σχηματίζονται οι πλευρικοί 

αστέρες και σε απόσταση πενταπλάσια της μεταξύ τους (Σχήμα 3.2).  

 

Σχήμα 3.2 Σχηματισμοί αστέρων και Πολικός Αστέρας 

 

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.2 είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο 

πολικός αστέρας και με βάση την μικρή άρκτο, αφού αποτελεί τμήμα της.  

 

3.2 Αστρογεωδαιτικές παρατηρήσεις  

 

Σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστεί ο αστρονομικός 

προσανατολισμός των αρχαίων θεάτρων, αλλά και η συσχέτισή του 

ανάμεσα σε αυτά. Η συσχέτιση αυτή πιθανόν να δώσει σημαντικά 

συμπεράσματα όσον αφορά την κατασκευή των θεάτρων και ιδιαίτερα τον 

ρόλο που έπαιζε ή όχι, ο προσανατολισμός αυτός σε αυτή τη διαδικασία. 
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Η διαδικασία των αστρογεωδαιτικών παρατηρήσεων στα θέατρα 

γινόταν χρονικά μετά την διαδικασία της γεωμετρικής τεκμηρίωσης. 

Συγκεκριμένα είναι μία διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται νύχτα ώστε 

να είναι ευδιάκριτοι οι αστέρες και να μπορεί να γίνει η όσο το δυνατόν 

καλύτερη σκόπευσή τους. Αυτό σημαίνει ότι επειδή οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν από την άνοιξη έως και το φθινόπωρο, οι ώρες 

παρατήρησης των αστέρων έπρεπε να γίνουν μετά τις 9 το βράδυ. 

Η διαδικασία ξεκινάει κεντρώνοντας το όργανο σε μία στάση με 

γνωστές γεωδαιτικές συντεταγμένες φ και λ. Αυτό χρειάζεται γιατί όπως 

αναφέρθηκε οι συντεταγμένες του σημείου αυτού εισάγονται στην σχέση 

από την οποία προκύπτει το τελικό αζιμούθιο του αστέρα. Ακολουθεί ο 

μηδενισμός των οριζοντίων γωνιών σε μία άλλη στάση γνωστών 

συντεταγμένων. Το όργανο που χρησιμοποιήθηκε είναι ο γεωδαιτικός 

σταθμός Leica TCR 1201, ο οποίος νωρίτερα έχει συγχρονιστεί ως προς 

τον Παγκόσμιο Συντονισμένο Χρόνο UTC. 

Ως αποτέλεσμα μετά το τέλος της επεξεργασίας των παρατηρήσεων του 

Πολικού Αστέρα υπολογίζεται απευθείας το αζιμούθιο της συγκεκριμένης 

διεύθυνσης μεταξύ των δύο στάσεων.  

Αφού έχει κεντρωθεί το όργανο και έχει γίνει ο μηδενισμός, επόμενο 

βήμα της διαδικασίας είναι ο εντοπισμός του Πολικού Αστέρα και η 

σκόπευσή του. Ο εντοπισμός σε όλες τις περιπτώσεις έγινε με τη βοήθεια 

της Μεγάλης Άρκτου, όπως αναλύθηκε στα προηγούμενα. Ακολούθησαν 

οι μετρήσεις στον Πολικό Αστέρα οι οποίες ήταν περίπου 40 κάθε φορά, 

με σκοπό  την ελαχιστοποίηση του τυπικού σφάλματος προσδιορισμού. 

 

 

3.2.1 Θέατρο του Διονύσου  
 

Για τον προσδιορισμό του αστρονομικού αζιμουθίου στο αρχαίο 

θέατρο του Διονύσου Ελευθερέως έγιναν 40 παρατηρήσεις. Στον πίνακα 

3.1 φαίνονται τα στοιχεία των παρατηρήσεων αλλά και τα αποτελέσματα.  

 

Το αστρονομικό αζιμούθιο για το συγκεκριμένο θέατρο αναφέρεται 

στην διεύθυνση Σ1-Σ2 και είναι ίσο με 𝛢𝛴1𝛴2=159.4062 g ενώ το τελικό 

μέσο τετραγωνικό σφάλμα είναι ίσο με ±3cc. 
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Ημερομηνία Παρατήρησης 13/04/2013 

Σημείο Παρατήρησης Σ1 

Σημείο Μηδενισμού Σ2 

Γωνία Μηδενισμού (g) 0.00043 

Σφάλμα Μηδενισμού (cc) 0.91 

Γεωγραφικό Πλάτος Φ 37° 58' 13'' 

Γεωγραφικό Μήκος Λ 23° 43' 40'' 

(θ0hUT) 13/4/2013 13h 25min 231sec 

Ορθές Αναφορές (α)  

12/4/2013 2h 46min 56.013sec 

13/4 2013 2h 46min 55.712sec 

14/4 2013 2h 46min 55.462sec 

Αποκλίσεις (δ)  

13/4/2013 89° 19' 20.14'' 

14/4/2013 89° 19' 19.82'' 

Μέσος όρος Αστρον. Αζιμουθίου   Σ1-Σ2(g) 159.40622 

Τελικό σφάλμα (cc) ±2.6 

Αριθμός σκοπεύσεων 40 

Πίνακας 3.1 Προσδιορισμός Αστρονομικού Αζιμουθίου της διεύθυνσης 

Σ1Σ2 στο θέατρο Διονύσου 

 

 

3.2.2 Θέατρο της Επιδαύρου 

 

Για τον προσδιορισμό του αζιμουθίου στο αρχαίο θέατρο του 

Ασκληπιείου της Επιδαύρου έγιναν 92 σκοπεύσεις του πολικού  αστέρα. 

Στον πίνακα 3.2 φαίνονται τα στοιχεία των παρατηρήσεων αλλά και τα 

αποτελέσματα τους. 

 

Το αστρονομικό αζιμούθιο αναφέρεται στην διεύθυνση Σ1-Σ2 και είναι 

ίσο με 𝛢𝛴1𝛴2 = 166.3428𝑔 ενώ το τυπικό σφάλμα είναι ίσο με ±3cc. 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Ημερομηνία Παρατήρησης 22/10/2013 

Σημείο Παρατήρησης Σ1 

Σημείο Μηδενισμού Σ2 

Γωνία Μηδενισμού (g) 0.00018 

Σφάλμα Μηδενισμού (cc) 0.5 

Γεωγραφικό Πλάτος Φ 37° 35' 47'' 

Γεωγραφικό Μήκος Λ 23° 04' 44.7'' 

(θ0hUT) 22/10/2013 2h 2min 215.692sec 

Ορθές Αναφορές (α)  

21/10 2013 2h 51min 9.069sec 

22/10 2013 2h 51min 10.054sec 

23/10 2013 2h 51min 10.997sec 

Αποκλίσεις (δ)  

22/10/2013 89° 19' 17.12'' 

23/10/2013 89° 19' 17.48'' 

Μέσος όρος Αστρον. Αζιμουθίου   Σ1-Σ2(g) 166.3428 

Τελικό σφάλμα (cc) ±3 

Αριθμός σκοπεύσεων 92 

Πίνακας 3.2 Προσδιορισμός Αστρονομικού Αζιμουθίου της διεύθυνσης 

Σ1Σ2 στο θέατρο της Επιδαύρου 

 

 

3.2.3 Θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου 

 

Για τον προσδιορισμό του αστρονομικού αζιμουθίου στο θέατρο της 

Παλαιάς Επιδαύρου έγιναν 70 σκοπεύσεις του Πολικού αστέρα. Στον 

πίνακα 3.3 φαίνονται τα στοιχεία των παρατηρήσεων αλλά και τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας. 

 

Το αστρονομικό αζιμούθιο αναφέρεται στην διεύθυνση Σ1-Σ2 και είναι 

ίσο με 𝛢𝛴1𝛴2 = 251.1631𝑔 ενώ το τυπικό σφάλμα είναι ίσο με ±3cc. 
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Ημερομηνία Παρατήρησης 22/10/2013 

Σημείο Παρατήρησης Σ1 

Σημείο Μηδενισμού Σ2 

Γωνία Μηδενισμού (g) 399.9997 

Σφάλμα Μηδενισμού (cc) 1 

Γεωγραφικό Πλάτος Φ 37° 38' 0.3'' 

Γεωγραφικό Μήκος Λ 23° 09' 36.7'' 

(θ0hUT) 22/10/2013 2h 2min 215.692sec 

Ορθές Αναφορές (α)  

21/10 2013 2h 51min 9.069sec 

22/10 2013 2h 51min 10.054sec 

23/10 2013 2h 51min 10.997sec 

Αποκλίσεις (δ)  

22/10/2013 89° 19' 17.12'' 

23/10/2013 89° 19' 17.48'' 

Μέσος όρος Αστρον. Αζιμουθίου   Σ1-Σ2(g) 251.1631 

Τελικό σφάλμα (cc) ±3 

Αριθμός σκοπεύσεων 70 

Πίνακας 3.3 Προσδιορισμός Αστρονομικού Αζιμουθίου της διεύθυνσης 

Σ1Σ2 στο θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου 

 

 

 

3.2.4 Θέατρο του Άργους 

 

Για να προσδιοριστεί το αστρονομικό αζιμούθιο στο θέατρο του 

Άργους έγιναν 30 σκοπεύσεις του Πολικού Αστέρα. Στον πίνακα 3.4 

παρουσιάζονται τα στοιχεία των μετρήσεων και τα αποτελέσματα τους. 

 

Το αστρονομικό αζιμούθιο αναφέρεται στην διεύθυνση Σ1-Σ4 και είναι 

ίσο με 𝛢𝛴1𝛴4 = 308.5143𝑔 ενώ το τυπικό σφάλμα είναι ίσο με ±6cc.   

 

 Παρατηρείται ότι στο συγκεκριμένο θέατρο που το πλήθος των 

παρατηρήσεων είναι μικρό προέκυψε ένα σφάλμα μεγαλύτερο σε σχέση 

με εκείνα που προέκυψαν από τις παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

στα υπόλοιπα θέατρα. 
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Ημερομηνία Παρατήρησης 26/04/2013 

Σημείο Παρατήρησης Σ1 

Σημείο Μηδενισμού Σ4 

Γωνία Μηδενισμού (g) 0.00015 

Σφάλμα Μηδενισμού (cc) 1.58 

Γεωγραφικό Πλάτος Φ 37° 37' 54'' 

Γεωγραφικό Μήκος Λ 22° 43' 12'' 

(θ0hUT) 26/4/2013 14h 16min 382.86sec 

Ορθές Αναφορές (α)  

25/4 2013 2h 46min 52.597sec 

26/4 2013 2h 46min 52.751sec 

27/4 2013 2h 46min 53.035sec 

Αποκλίσεις (δ)  

26/4/2013 89° 19' 15.99'' 

27/4/2013 89° 19' 15.65'' 

Μέσος όρος Αστρον. Αζιμουθίου   Σ1-Σ4(g) 308.51432 

Τελικό σφάλμα (cc) ±6 

Αριθμός σκοπεύσεων 30 

Πίνακας 3.4 Προσδιορισμός Αστρονομικού Αζιμουθίου της διεύθυνσης 

Σ1Σ4 στο θέατρο του Άργους 

 

 

3.2.5 Θέατρο της Σικυώνας 

 

Ο προσδιορισμός του αστρονομικού αζιμουθίου της διεύθυνσης 

ανάμεσα στις δύο στάσεις που τοποθετήθηκαν στο θέατρο της Σικυώνας 

έγινε με την πραγματοποίηση 55 σκοπεύσεων του Πολικού Αστέρα.  

Στον πίνακα 3.5 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία των 

μετρήσεων αλλά και τα αποτελέσματα αυτών.  

Το αστρονομικό αζιμούθιο αναφέρεται στην διεύθυνση Σ1-Σ2 και είναι 

ίσο με 𝛢𝛴1𝛴2 = 178.1622𝑔 ενώ το τυπικό σφάλμα είναι ίσο με ±4 cc.   

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας ακόμα λόγος που παρατηρείται διαφορά 

ανάμεσα στα τυπικά σφάλματα είναι η εμπειρία των παρατηρητών. Τα 

θέατρα του Άργους και της Σικυώνας ήταν εκείνα που μετρήθηκαν πρώτα. 

Γίνεται εμφανές πόσο μπορεί να επηρεαστεί η ακρίβεια από την εμπειρία 

που αποκτήθηκε από τους παρατηρητές κατά τη διάρκεια των διαδικασιών. 
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Ημερομηνία Παρατήρησης 26/04/2013 

Σημείο Παρατήρησης Σ1 

Σημείο Μηδενισμού Σ2 

Γωνία Μηδενισμού (g) 0.00005 

Σφάλμα Μηδενισμού (cc) 0.71 

Γεωγραφικό Πλάτος Φ 37° 59' 4'' 

Γεωγραφικό Μήκος Λ 22° 42' 42'' 

(θ0hUT) 26/4/2013 14h 16min 382.86sec 

Ορθές Αναφορές (α)  

25/4 2013 2h 46min 52.597sec 

26/4 2013 2h 46min 52.751sec 

27/4 2013 2h 46min 53.035sec 

Αποκλίσεις (δ)  

26/4/2013 89° 19' 15.99'' 

27/4/2013 89° 19' 15.65'' 

Μέσος όρος Αστρον. Αζιμουθίου   Σ1-Σ2(g) 178.1622 

Τελικό σφάλμα (cc) ±4 

Αριθμός σκοπεύσεων 55 

Πίνακας 3.5 Προσδιορισμός Αστρονομικού Αζιμουθίου της διεύθυνσης 

Σ1Σ2 στο θέατρο της Σικυώνας 

 

 

3.3 Προσδιορισμός του βασικού άξονα σε κάθε θέατρο 

 

3.3.1 Γενικά  

 

Γνωρίζοντας τον προσανατολισμό του βασικού άξονα σε  ένα μνημείο 

μπορεί να γίνει η ερμηνεία του προσανατολισμού του. Επειδή δεν υπάρχει 

παρόμοια έρευνα προσανατολισμού σε αρχαία θέατρα, η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε έγινε για πρώτη φορά. 

Ως πρώτο βήμα, πρέπει να προσδιοριστεί η μορφή που έχει ο βασικός 

άξονας με βάση την γνωστή μορφή του αρχαίου θεάτρου. Η πιο αποδεκτή 

λύση είναι η χρησιμοποίηση του άξονα συμμετρίας του θεάτρου, ο οποίος 

διέρχεται είτε από την κεντρική του κλίμακα, είτε από την κεντρική 

κερκίδα αυτού και από το κέντρο της ορχήστρας και χωρίζει το θέατρο σε 

δύο ίδια συμμετρικά τμήματα εκατέρωθεν του άξονα.  

Ο βασικός άξονας περιγράφεται από μία εξίσωση ευθείας της μορφής 

𝑦 = 𝜆𝑥 + 𝛽. Ο συντελεστής λ της ευθείας περιγράφει την εφαπτομένη της 

γωνίας που σχηματίζει η ευθεία με τον άξονα X. Δηλαδή ισχύει 𝜆 = tan 𝜔. 
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Το αστρονομικό αζιμούθιο του βασικού άξονα θα δίνεται τελικά από τον 

τύπο 3.4. 

                                            𝛢𝛽 = 100𝑔 − tan−1(𝜆)                                    (3.4) 

 

Από τον νόμο μετάδοσης των σφαλμάτων προκύπτει πως στο τελικό 

σφάλμα του αστρονομικού αζιμουθίου συμμετέχει το σφάλμα 

προσδιορισμού του συντελεστή κλίσης της ευθείας σλ. Επομένως για κάθε 

ένα αζιμούθιο υπολογίζεται αυτό το σφάλμα από τον πίνακα 

μεταβλητότητας συμμεταβλητότητας Vx του διανύσματος 𝑥.  

Σε αυτό τον πίνακα δίνονται τα σφάλματα των άγνωστων καθοριστικών 

παραμέτρων της συνόρθωσης και οι συμμεταβλητότητές τους. 

Χρησιμοποιώντας το σφάλμα του συντελεστή κλίσης της ευθείας λ είναι 

δυνατόν να προσδιοριστεί το σφάλμα του Αζιμουθίου από την σχέση 3.5. 

 

                                                     𝜎𝛢 =
𝜎𝜆

1 + 𝛼2
                                             (3.5) 

 

 

 

3.3.2 Προσδιορισμός του βασικού άξονα στο θέατρο του Διονύσου 

 

Με βάση το υλοποιημένο διάγραμμα κάτοψής του θεάτρου, έγινε 

φανερό πως ο βασικός άξονας συμμετρίας του θεάτρου διέρχεται από την 

κεντρική κερκίδα του και όχι από κάποια από τις κλίμακες. Επίσης εφόσον 

υπάρχει το κέντρο της ορχήστρας αποτυπωμένο στο διάγραμμα, 

θεωρήθηκε ότι ο άξονας συμμετρίας οφείλει να διέρχεται από αυτό, 

σύμφωνα με όσα έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα και αφορούν την 

κατασκευή του θεάτρου.  

Το επόμενο βήμα είναι να προσδιοριστεί η ευθεία εκείνη η οποία 

διέρχεται από τα κέντρα των τόξων της κερκίδας που τοποθετείται στον 

κεντρικό τομέα του θεάτρου αλλά και από το σημείο που υλοποιεί το 

κέντρο της ορχήστρας. Έτσι προσδιορίστηκαν τα κέντρα 14 τόξων που 

σχηματίζουν την κεντρική κερκίδα και σε συνδυασμό με το κέντρο 

χάραξης των τόξων αυτών αλλά και του σημείου στο οποίο τοποθετείται ο 

βωμός, έγινε μία συνόρθωση από την οποία προέκυψε η εξίσωση της 

ευθείας που υλοποιεί τον βασικό άξονα.  

 

Η εξίσωση θα είναι της μορφής 𝑦 = 𝜆 · 𝑥 + 𝛽 και ως γνωστά στοιχεία 

για την συνόρθωση θα θεωρηθούν οι συντεταγμένες των 15 σημείων που 

φαίνονται παρακάτω (Πίνακας 3.6). Οι άγνωστες καθοριστικές 

παράμετροι είναι 2 (α και β) και ο βαθμός ελευθερίας είναι r=n-m=13. 
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Σημείο  x(m) y(m) Σημείο  x(m) y(m) Σημείο  x(m) y(m) 

1 101.244 96.667 6 96.065 112.041 11 94.115 117.907 

2 100.557 98.503 7 95.824 112.766 12 93.859 118.676 

3 96.669 110.227 8 95.576 113.512 13 93.618 119.401 

4 96.413 110.995 9 94.873 115.627 14 93.369 120.150 

5 96.304 111.322 10 94.352 117.192 15 92.892 121.582 

Πίνακας 3.6 Συντεταγμένες σημείων για τον άξονα του Διονύσου 

 

Η διάταξη των σημείων φαίνεται στο σχήμα 3.3. 

Σχήμα 3.3 Τα σημεία που συμμετείχαν στην συνόρθωση του βασικού 

άξονα στο θέατρο του Διονύσου 

 

Μετά την επίλυση του συστήματος των εξισώσεων η τελική εξίσωση 

που δίνει την ευθεία από την οποία διέρχεται ο βασικός άξονας συμμετρίας 

του θεάτρου του Διονύσου είναι :  

 

                                 𝑦 = −2.995592389 · 𝑥 + 399.83                             (3.6) 
 

Γνωρίζοντας την εξίσωση αυτή είναι δυνατόν με τη χρήση δυο σημείων 

να προκύψει και σχεδιαστικά ο βασικός άξονας στο περιβάλλον AutoCad. 
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Το σφάλμα προσδιορισμού της προσαρμογής της ευθείας στα σημεία του 

βασικού άξονα δίνεται από την συνόρθωση σύμφωνα με την σχέση 3.7 και 

είναι ίσο με  𝜎0 = ±4 𝑐𝑚. 

 

                                            𝜎0 = √
[𝑢 · 𝑢]

(𝑛 − 𝑚)
                                              (3.7) 

 

3.3.3 Προσδιορισμός του βασικού άξονα στο θέατρο της Επιδαύρου 
 

Παρατηρώντας το θέατρο και κάνοντας μία αρχική εκτίμηση 

διαπιστώθηκε πως ο βασικός άξονας συμμετρίας του θεάτρου διέρχεται 

από την κεντρική κλίμακα, που διατρέχει το θέατρο και στα δύο διαζώματα 

που σχηματίζονται. Η διαφορά στον προσδιορισμό του άξονα συμμετρίας 

σε σχέση με το θέατρο του Διονύσου έγκειται στο γεγονός ότι πλέον 

αναζητώνται τα κέντρα από κάθε σκαλοπάτι των κλιμάκων και όχι τα 

κέντρα των τόξων. Επίσης χρησιμοποιήθηκε και σε αυτό το θέατρο το 

κέντρο του ως σημείο της συνόρθωσης, καθώς όπως φαίνεται και από την 

βιβλιογραφική έρευνα που έγινε διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στον 

αρχικό σχεδιασμό του θεάτρου. 

Έτσι χρησιμοποιήθηκαν 25 σημεία για να πραγματοποιηθεί η 

συνόρθωση. Από αυτά τα σημεία τα 24 αντιστοιχούν στα κέντρα των 

σκαλοπατιών, ενώ το τελευταίο αντιστοιχεί στο κέντρο του. Στον πίνακα 

3.7 δίνονται οι συντεταγμένες των σημείων αυτών και στο σχήμα 3.4 η 

διάταξή τους σε σχέση με το θέατρο. 

 
Σημείο x(m) y(m) Σημείο  x(m) y(m) Σημείο  x(m) y(m) 

1 116.975 70.866 9 125.953 53.941 17 134.554 37.726 

2 122.730 60.018 10 127.028 51.914 18 135.909 35.172 

3 123.085 59.347 11 127.745 50.563 19 137.369 32.420 

4 123.444 58.672 12 128.103 49.887 20 138.760 29.797 

5 123.802 57.996 13 129.178 47.860 21 139.803 27.830 

6 124.161 57.320 14 129.895 46.509 22 141.194 25.208 

7 124.519 56.644 15 131.687 43.131 23 141.890 23.897 

8 125.594 54.617 16 133.479 39.753 24 142.933 21.930 

 25 143.802 20.291 

Πίνακας 3.7 Συντεταγμένες σημείων για τον άξονα της Επιδαύρου 

 

Ο βαθμός ελευθερίας στην συνόρθωση είναι r=23. Μετά την επίλυση 

του συστήματος των κανονικών εξισώσεων προκύπτει η εξίσωση της 

ευθείας του βασικού άξονα συμμετρίας του θεάτρου της Επιδαύρου που 

φαίνεται παρακάτω :  

 

                                    𝑦 = −1.885218996 · 𝑥 + 291.39                          (3.8) 
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Σχήμα 3.4 Τα σημεία που συμμετείχαν στην συνόρθωση του βασικού 

άξονα στο θέατρο της Επιδαύρου 

 

Το a posteriori τυπικό σφάλμα της συνόρθωσης  προκύπτει από την 

σχέση 3.7 και είναι ίσο με 𝜎0 = ±1 𝑚𝑚. Το σφάλμα στο συγκεκριμένο 

θέατρο παραμένει χαμηλό όχι μόνο εξαιτίας του πλήθους των σημείων που 

επιλέχθηκαν (μεγάλος βαθμός ελευθερίας), αλλά και εξαιτίας του τρόπου 

με τον οποίο σχεδιάστηκε, που όπως έχει ειπωθεί αποτελεί μία γενίκευση 

της πραγματικής κατάστασης του θεάτρου. Έτσι είναι ευκολότερο να 

δημιουργηθεί συμμετρία έναντι ενός άλλου θεάτρου το οποίο 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και παρουσιάζει τις φθορές που έχει 

επιφέρει ο χρόνος πάνω του. 

 

 

3.3.4 Προσδιορισμός του βασικού άξονα στο θέατρο της Παλαιάς 

Επιδαύρου 
 

Ως σημεία της συνόρθωσης χρησιμοποιήθηκαν τα κεντρικά σημεία των 

τόξων που σχηματίζονται στην κεντρική κερκίδα. Στο συγκεκριμένο 

θέατρο όμως, δεν είναι υλοποιημένο το κέντρο της ορχήστρας, οπότε δεν 

υπήρχε κάποιο  συγκεκριμένο σημείο για να ενταχθεί στην συνόρθωση. 

Γι’ αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν από την αρχή νέα τόξα τα οποία 

προσαρμόστηκαν στα ήδη υπάρχοντα. Από τα κέντρα των τόξων που 
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δημιουργήθηκαν χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος αυτών ως σημείο της 

συνόρθωσης. Τελικά συμμετείχαν 17 σημεία τα οποία έδωσαν την τελική 

εξίσωση για τον βασικό άξονα συμμετρίας του θεάτρου. Οι συντεταγμένες 

αυτών φαίνονται στον πίνακα 3.8 και η διάταξή τους στο θέατρο στο 

σχήμα 3.5. 

 
Σημείο x(m) y(m) Σημείο  x(m) y(m) Σημείο  x(m) y(m) 

1 106.694 102.648 7 110.662 104.151 13 114.639 105.661 

2 107.354 102.896 8 111.325 104.403 14 116.098 106.214 

3 108.014 103.145 9 111.988 104.654 15 116.808 106.483 

4 108.673 103.395 10 112.651 104.906 16 117.256 106.653 

5 109.330 103.662 11 113.314 105.158 17 96.203 98.445 

6 109.999 103.899 12 113.976 105.409  

Πίνακας 3.8 Συντεταγμένες σημείων για τον άξονα του μικρού θεάτρου 

της Επιδαύρου 

 

Σχήμα3.5  Τα σημεία που συμμετείχαν στην συνόρθωση του βασικού 

άξονα στο θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου 

 

Ο βαθμός ελευθερίας είναι ίσος με r=15 και η τελική εξίσωση της 

ευθείας είναι :  
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                                     𝑦 = 0.387470337 · 𝑥 + 61.259                            (3.9) 

 

Το a posteriori τυπικό σφάλμα της συνόρθωσης του βασικού άξονα 

είναι ίσο με 𝜎0 = ±4 𝑐𝑚. 

 

3.3.5 Προσδιορισμός του βασικού άξονα στο θέατρο του Άργους 
 

Έπειτα από την πρώτη εκτίμηση της κάτοψης του θεάτρου, βρέθηκε ότι 

ο άξονας διέρχεται από την κεντρική κλίμακα του. Συνεπώς 

αντιμετωπίζεται παρόμοια με την περίπτωση του μεγάλου θεάτρου της 

Επιδαύρου. Ο διαχωρισμός που γίνεται κάθε φορά σε σχέση με το που 

τοποθετείται ο άξονας συμμετρίας δεν έχει κάποια ουσιαστική διαφορά 

στην συνόρθωση, παρά μόνο στην εξαγωγή των συντεταγμένων που 

χρησιμοποιούνται σε αυτήν. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν οι 

συντεταγμένες των κέντρων των σκαλοπατιών τα οποία βρίσκονται πάνω 

στην κύρια κλίμακα. Επειδή η κατάσταση των σκαλοπατιών στο 

μεγαλύτερο τμήμα του θεάτρου είναι τμηματική επιλέχθηκαν εκείνα τα 

οποία φαίνεται να βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση και υλοποιούνται 

όσο πιο ικανοποιητικά γίνεται γεωμετρικά.  

Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρχε υλοποιημένο κέντρο της 

ορχήστρας με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανάγκη υλοποίησής του 

ώστε να συμμετέχει στην συνόρθωση. Αυτό επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας 

τα τόξα που δημιουργήθηκαν κατά την διαδικασία γενίκευσης του 

υπάρχοντος σχεδίου, αλλά και μέσω μίας προσαρμογής κύκλου που έγινε 

στην ορχήστρα. Από αυτά σημεία προέκυψε το κέντρο του θεάτρου, που 

χρησιμοποιήθηκε στην συνόρθωση του βασικού άξονα.  

Για την συνόρθωση ο βαθμός ελευθερίας  είναι ίσος με 21. Οι 

συντεταγμένες τω σημείων που συμμετέχουν στην συνόρθωση φαίνονται 

στον πίνακα 3.9 και η διάταξή τους στο σχήμα 3.6. 

 
Σημείο x(m) y(m) Σημείο  x(m) y(m) Σημείο  x(m) y(m) 

1 59.922 106.06 9 51.705 108.458 17 41.199 111.530 

2 59.480 106.187 10 50.384 108.846 18 39.364 112.067 

3 59.061 106.309 11 49.100 109.221 19 38.183 112.416 

4 58.605 106.443 12 47.016 109.830 20 28.104 115.346 

5 57.643 106.725 13 45.613 110.420 21 16.064 118.877 

6 57.197 106.852 14 44.402 110.592 22 16.502 118.742 

7 56.385 107.093 15 42.781 111.068 23 73.265 102.243 

8 54.672 107.596 16 42.339 111.197  

Πίνακας 3.9 Συντεταγμένες σημείων για τον άξονα του Άργους 
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Σχήμα 3.6 Τα σημεία που συμμετείχαν στην συνόρθωση του βασικού 

άξονα στο θέατρο του Άργους 

 

 Τελικά η εξίσωση που προκύπτει είναι γραμμική με εξίσωση που 

φαίνεται παρακάτω :  

 

                                     𝑦 = −0.291721797 · 𝑥 + 123.56                      (3.10) 
 

Το a posteriori τυπικό σφάλμα που προκύπτει για την εξίσωση μέσω 

της συνόρθωσης είναι ίσο με 𝜎0 = ±4 𝑐𝑚. 

 

 

3.3.6 Προσδιορισμός του βασικού άξονα στο θέατρο της Σικυώνας 
 

Στο θέατρο της Σικυώνας προέκυψαν προβλήματα διότι ο τρόπος 

δημιουργίας του διαγράμματος δεν μπορούσε να το εντάξει σε κάποια από 

τις προηγούμενες περιπτώσεις. Τα τόξα που ήταν σχηματισμένα δεν έδιναν 

κάποιο κεντρικό σημείο, διότι δεν ήταν σχεδιασμένα ως τόξα στο 

σχεδιαστικό πρόγραμμα. Προέκυψε έτσι πρόβλημα προσδιορισμού  

συγκεκριμένων σημείων, τα οποία θα συμμετείχαν στην συνόρθωση. Με 

μία πρώτη εκτίμηση βρέθηκε ότι ο άξονας διέρχεται από την κεντρική 

κερκίδα και έγινε μία προσαρμογή τόξων στις κερκίδες που ήταν 

σχηματισμένες. Έτσι προέκυψαν οι συντεταγμένες των κέντρων τους και 

έπειτα ο μέσος όρος αυτών έδωσε τις συντεταγμένες του κέντρου. Έπειτα 
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από αυτό το σημείο δημιουργήθηκαν νέα τόξα τα οποία περιορίζονταν 

στον κεντρικό τομέα του θεάτρου και προσαρμόζονταν πάνω στα 

υπάρχοντα. Από τα νέα τόξα υπολογίστηκαν οι συντεταγμένες των 

κεντρικών τους σημείων οι οποίες συμμετείχαν στην συνόρθωση του 

βασικού άξονα, μαζί με τις συντεταγμένες του κέντρου του θεάτρου. 

Ο βαθμός ελευθερίας της συνόρθωσης είναι r=5. Παρακάτω στον 

πίνακα 3.10 φαίνονται οι συντεταγμένες των σημείων της συνόρθωσης και 

στο σχήμα 3.7 η διάταξή τους σε σχέση με το θέατρο. 

 
Σημείο x(m) y(m) 

1 63.647 63.824 

2 64.158 64.204 

3 64.785 64.67 

4 65.381 65.146 

5 65.972 65.619 

6 66.433 65.988 

7 76.944 74.312 

Πίνακας 3.10 Συντεταγμένες σημείων για τον άξονα της Σικυώνας 

Σχήμα 3.7 Τα σημεία που συμμετείχαν στην συνόρθωση του βασικού 

άξονα στο θέατρο της Σικυώνας 
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Η εξίσωση που προκύπτει έπειτα από την επίλυση του συστήματος 

είναι :  

                                    𝑦 = 0.790852162 · 𝑥 + 13.45                             (3.11) 

 

Το a posteriori τυπικό σφάλμα της συνόρθωσης του βασικού άξονα 

είναι ίσο με 𝜎0 = ±2 𝑐𝑚 σύμφωνα με τον τύπο 3.7. 

 

 

3.4. Αστρονομικά αζιμούθια βασικών αξόνων 

 

Ως αστρονομικό αζιμούθιο του βασικού άξονα ενός αρχαίου θεάτρου 

ορίζεται η δεξιόστροφη γωνία που σχηματίζει η διεύθυνση προς τον 

αστρονομικό βορρά με την διεύθυνση που ορίζει ο βασικός άξονας του 

θεάτρου με φορά από το κοίλο προς την ορχήστρα (Σχήμα 3.8).  

 

Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί η εξίσωση 

που υπολογίστηκε για κάθε θέατρο στην προηγούμενη παράγραφο ώστε 

να σχεδιαστεί κάθε βασικός άξονας. Χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση που τον 

περιγράφει για δύο τιμές x που αντιστοιχούν στα όρια του σχηματισμένου 

διαγράμματος. Έπειτα σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας τα δύο σημεία που 

προέκυψαν. 

 

 

 

Σχήμα 3.8 : Ορισμός βασικού άξονα αρχαίου θεάτρου 
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Στον πίνακα 3.11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για κάθε θέατρο. 

 

 

Θέατρο 
Συντελεστής 

α 

Σφάλμα 

Συντελεστή 

α (c) 

Αστρονομικό 

Αζιμούθιο (g) 

Σφάλμα 

Αζιμουθίου 

(c) 

Διονύσου -2.995592389 ±32 179.49 ±3 

Επιδαύρου -1.885218996 ±0.1 368.9518 ±0.02 

Παλαιάς 

Επιδαύρου 
0.387470337 ±12 276.38 ±10 

Άργους -0.291721797 ±4 118.07 ±4 

Σικυώνας 0.790852162 ±11 57.40 ±7 

Πίνακας 3.11 : Συγκεντρωτικός πίνακας Αστρονομικών Αζιμουθίων 

και σφαλμάτων των βασικών αξόνων των θεάτρων 

 

 

Όπως γίνεται εμφανές από τον παραπάνω πίνακα τα αστρονομικά 

αζιμούθια των βασικών αξόνων των θεάτρων έχουν προσδιοριστεί με 

ικανοποιητική ακρίβεια για τα δεδομένα της έρευνας. Εκείνο που φαίνεται 

να έχει το μεγαλύτερο σφάλμα είναι αυτό της Παλαιάς Επιδαύρου, για το 

οποίο και έχουν επισημανθεί οι λόγοι της αβεβαιότητας που προέκυψε στα 

προηγούμενα. Στο σχήμα 3.9 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 

διαγράμματα κάτοψης των θεάτρων με σχεδιασμένους τους βασικούς 

άξονες όπως αυτοί έχουν προκύψει. 
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Σχήμα 3.9 : Απεικόνιση των αστρονομικά προσανατολισμένων 

διαγραμμάτων κάτοψης των θεάτρων και των βασικών αξόνων τους 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ 
 

 

4.1 Γενικά  

 

Γνωρίζοντας τα αστρονομικά αζιμούθια των βασικών αξόνων των 

θεάτρων είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μία ακόμα διαδικασία. Αυτή 

αφορά στη διερεύνηση του προσανατολισμού των θεάτρων και τη 

γενικότερη έρευνα σύγκρισής τους με την τροχιά του ήλιου και την πιθανή 

σύνδεσή τους με κάποιους αστερισμούς. Επιθυμητό αποτέλεσμα της 

διερεύνησης αυτής είναι η εξαγωγή ενός γενικού συμπεράσματος όσον 

αφορά στη σχέση που μπορεί να έχει η κατασκευή των θεάτρων με τους 

σχηματισμούς των αστερισμών. 

Μια τέτοια διαδικασία όμως θα ήταν πολύ μεγάλη σε όγκο, αν δεν 

θεσπίζονταν αρχικά κάποιες παράμετροι οι οποίες θα περιορίσουν το 

φάσμα έρευνας. Γι’ αυτό το λόγο η πρώτη παράμετρος που τίθεται αφορά 

τον αστέρα γύρω από τον οποίο γίνεται η μελέτη. Έχοντας έρθει σε επαφή 

με παλαιότερες έρευνες αστρονομικού προσανατολισμού μνημείων, 

προκύπτει το συμπέρασμα πως ο πρώτος αστέρας που πρέπει να ερευνηθεί 

είναι ο ήλιος.   

Όπως προκύπτει από μελέτες οι οποίες αφορούν τον αστρονομικό 

προσανατολισμό άλλων μνημείων, ο ήλιος διαδραματίζει πολύ σπουδαίο 

ρόλο στον τρόπο κατασκευής τους και πιο συγκεκριμένα στο στάδιο 

προσανατολισμού της κατασκευής τους. Τέτοια μνημεία είναι τα 

θρησκευτικά μνημεία του Χριστιανισμού (Παλαιοχριστιανικά, Βυζαντινά) 

αλλά και αρχαίοι ελληνικοί ναοί.  

Αντίστοιχη είναι η έρευνα που πραγματοποιείται και για τα αρχαία 

θέατρα. Έπειτα και από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις τιμές 

των αστρονομικών αζιμουθίων, δεν φαίνεται να προσανατολίζονται όλα 

σε συγκεκριμένη διεύθυνση. Ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία έγινε 

σαφές πως σημαντικό ρόλο για την κατασκευή τους διαδραμάτιζε η 

ύπαρξη κατάλληλου χώρου, ο οποίος διαμορφώνει ένα φυσικό τοπίο γύρω 

από την ορχήστρα, στον οποίο αρχικά καθόταν το πλήθος μέχρι να 

δημιουργηθεί η μόνιμη κατασκευή του θεάτρου. Η περαιτέρω έρευνα 

έδειξε ότι δεν φαίνεται να ήταν συστηματοποιημένη η προκαθορισμένη 

διεύθυνση τους σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

 

Επόμενο βήμα της διερεύνησης αυτής αφορά τις συνθήκες κάτω από 

τις οποίες γίνονταν οι παραστάσεις. Πιθανώς ο τρόπος κατασκευής των 
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θεάτρων να εμπεριείχε πληροφορίες για τις συνθήκες αυτές. Πιο 

συγκεκριμένα είναι ενδιαφέρον να ανιχνευθεί αν ο προσανατολισμός τους 

μπορεί να δώσει στοιχεία σε σχέση με τις ώρες πραγματοποίησης των 

παραστάσεων. 

Η λογική του σύγχρονου θεάτρου δείχνει πως εκτός από καλή 

ακουστική το θέατρο χρειάζεται και κατάλληλο φωτισμό. Την περίοδο που 

πραγματοποιούνταν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο δεν γινόταν να 

είναι τεχνητά φωτισμένο το σκηνικό. Αυτό σημαίνει πως το φως του ήλιου 

ήταν απαραίτητο στοιχείο του θεατρικού χώρου.  Αρχικά λοιπόν θα 

ανιχνευθεί αν η σχετική θέση του ήλιου σε σχέση με τη σκηνή και το κοίλο 

ανάμεσα στα θέατρα παρουσιάζει ομοιότητες. Αν ο ήλιος βρισκόταν πίσω 

από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της παράστασης, θα δημιουργούσε 

δυσκολία στο κοινό να παρακολουθήσει την παράσταση. Αυτό το 

πρόβλημα δεν θα υπήρχε αν η θέση του ήλιου ήταν σε σημείο τέτοιο όπου 

δεν θα ενοχλούσε τους θεατές. Για παράδειγμα κατά τις μεσημβρινές ώρες 

όπου ο ήλιος βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του οι ακτίνες του δεν 

εμποδίζουν το οπτικό πεδίο των θεατών. Από την βιβλιογραφία 

διαπιστώνεται ότι οι παραστάσεις διαρκούσαν αρκετές ώρες και είχαν τις 

περισσότερες φορές τη μορφή δραματικών αγώνων. Αυτό σημαίνει πως 

δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί η διδασκαλία των παραστάσεων σε ένα 

τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ώστε ο ήλιος να βρίσκεται στο 

υψηλότερο σημείο συνεχώς.  

Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η λειτουργία του θεάτρου αλλά 

και ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθούσαν οι θεατές τις παραστάσεις 

πρέπει να γίνει διερεύνηση σχετικά με την εποχή που λάμβαναν χώρο 

αυτές οι παραστάσεις. Όπως έχει αναφερθεί στα προηγούμενα η 

μεγαλύτερη γιορτή και εκείνη που ουσιαστικά θεμελίωσε το θέατρο στην 

αρχαία Ελλάδα ήταν τα Μεγάλα Διονύσια. Η γιορτή αυτή είναι ίσως η πιο 

γνωστή γιορτή που αφορά το θέατρο, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν γνωστή 

και δεν εορταζόταν σε όλη την επικράτεια της αρχαίας Ελλάδας. Κάθε 

περιοχή είχε τη δική της γιορτή στην οποία λάμβαναν χώρο παραστάσεις 

και αξιοποιούταν ο χώρος του αρχαίου θεάτρου. 

 

Τα Διονύσια ήταν μία γιορτή η οποία γιορταζόταν κυρίως στην Αθήνα 

αλλά και σε πόλεις όπως η Κόρινθος, η Σμύρνη, η Κέρκυρα, η Νάξος, η 

Βοιωτία και σε αρκετές ακόμα. Από τα θέατρα τα οποία περιγράφονται 

στην εργασία, εορταζόταν μόνο σε αυτά του Διονύσου και της Σικυώνας. 

Χωρίζονταν σε Μικρά και Μεγάλα Διονύσια, ανάλογα με την περίοδο που 

εορτάζονταν. Τα Μικρά Διονύσια διοργανώνονταν στην Αθήνα από την 8η 

έως την 11η του μηνός Ποσειδώνος, κάτι που μεταφράζεται σε σύγχρονη 

ημερομηνία από 30 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου [ΟΕΔΒ,2002]. 

Αντίστοιχα τα Μεγάλα Διονύσια γιορτάζονταν από την 8η έως την 13η του 
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μηνός Ελαφοβολιώνος ή αλλιώς από τις 3 έως 8 Μαρτίου [ΟΕΔΒ,2002]. 

Για το θέατρο του Διονύσου συγκεκριμένα είναι γνωστό ότι οι δραματικοί 

αγώνες γίνονταν τις τρεις τελευταίες μέρες, ενώ ξεκινούσαν με την 

ανατολή του ηλίου. Μία ακόμα γιορτή στην οποία γίνονταν παραστάσεις 

στο θέατρο του Διονύσου είναι τα Λήναια. Για τη συγκεκριμένη γιορτή 

δεν είναι γνωστή ακριβής ημερομηνία των παραστάσεων. Είναι γνωστό ότι 

πραγματοποιούνταν τον μήνα Γαμηλιών, ο οποίος αντιστοιχεί σε 

σύγχρονη ημερομηνία από τις 27 Δεκεμβρίου έως τις 25 Ιανουαρίου 

[ΟΕΔΒ,2002]. 

 

Στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου εορτάζονταν τα Ασκληπιεία, προς 

τιμήν του Ασκληπιού, γιου του Απόλλωνα και ήρωα γιατρού. Η περίοδος 

η οποία εορτάζονταν δεν είναι σαφής και πιθανολογείται ότι γινόταν είτε 

την περίοδο Μαρτίου - Απριλίου είτε την περίοδο του μήνα Ιουνίου – 

Ιουλίου. Οι εορτασμοί ξεκινούσαν από την Παλαιά Επίδαυρο και 

κατέληγαν στον σημερινό αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου [Λεκάκης 

Γ,2010]. 

 

Στο θέατρο του Άργους γιορτάζονταν τα Νέμεα ανά δύο χρόνια, το 

δεύτερο και το τέταρτο έτος κάθε Ολυμπιάδος. Ήταν και αυτή πανελλήνια 

γιορτή προς τιμήν του Δία. Εορτάζονταν τον μήνα Εκατομβαιώνα ή 

αλλιώς την περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου στην σύγχρονη εποχή [Ίδρυμα 

Μείζονος Ελληνισμού,2013].  

 

Στο θέατρο της Σικυώνας εκτός από τα Διονύσια εορταζόταν και μία 

ακόμα γιορτή προς τιμή του θεού Απόλλωνος, τα Απολλώνια. Όπως και 

τα Διονύσια έτσι και τα Απολλώνια εορτάζονταν και σε άλλες περιοχές 

της Ελλάδας. Η ημερομηνία που ξεκινούσαν οι εορτασμοί ήταν η 7η του 

μήνα Θαργηλιώνος, ή αλλιώς σε σύγχρονη ημερομηνία η 1η Μαΐου 

[Λεκάκης Γ,2009].  

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4.1) φαίνονται συγκεντρωτικά οι 

γιορτές των αρχαίων θεάτρων και οι πιθανές ημερομηνίες που αυτές 

εορτάζονταν. 
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Θέατρο Εορτή 
Ημερομηνία  

Σύγχρονη Αρχαία (μήνας) 

Διονύσου 

Μεγάλα 

Διονύσια 
3-8 Μαρτίου 8-13 Ελαφοβολιώνος 

Μικρά 

Διονύσια 

30 Νοεμβρίου έως 

3 Δεκεμβρίου 
8-11 Ποσειδώνος 

Λήναια 
Τέλη Δεκεμβρίου - 

Ιανουαρίου 
Γαμηλιών 

Επιδαύρου 

Ασκληπιεία 

Τέλη Μαρτίου – 

Απριλίου ή τέλη 

Ιουνίου - Ιουλίου 

Μουνιχιών ή 

Εκατομβαιών 
Παλαιάς 

Επιδαύρου 

Άργους Νέμεα 
Τέλη Ιουνίου - 

Ιουλίου 
Εκατομβαιών 

Σικυώνας Απολλώνια  1 Μαΐου  7 Θαργηλιώνος 

Πίνακας 4.1 Συγκεντρωτικός πίνακας εορτών αρχαίων θεάτρων 

 

Παρατηρείται πως η περίοδος διεξαγωγής των θεατρικών 

παραστάσεων δεν ήταν σταθερή τόσο ανάμεσα στα θέατρα όσο ακόμα και 

στο ίδιο το θέατρο στο οποίο λάμβαναν χώρα διαφορετικά δρώμενα και 

διαφορετικές εορτές σε πολλές περιόδους. Η πρώτη πληροφόρηση που 

υπάρχει σχετικά με την ώρα διεξαγωγής τους αναφέρεται στην εορτή των 

Διονυσίων στα οποία οι παραστάσεις ξεκινούσαν κατά την ανατολή του 

ηλίου. Έχοντας αυτό ως δεδομένο θα ξεκινήσει η έρευνα που αφορά την 

σύνδεση των γεγονότων αυτών με την πορεία του ήλιου κατά τη διάρκεια 

της ημέρας. 

 

 

4.2 Η κίνηση του ήλιου 

 

Ο ήλιος είναι ένα ουράνιο σώμα το οποίο τοποθετείται στο κέντρο του 

ηλιακού συστήματος. Παρατηρούμενος από την γη φαίνεται να κινείται 

μαζί με τους υπόλοιπους αστέρες γύρω από αυτή ενώ η κίνησή του είναι 

πιο αργή σε σχέση με αυτούς. Οι φαινομενικές κινήσεις που πραγματοποιεί 

είναι :  

 

∙ Ημερήσια κίνηση από ανατολικά προς δυτικά. Αυτό συμβαίνει 

εξαιτίας της περιστροφής της γης γύρω από τον άξονά της. 

∙ Μετατόπιση ανατολικά, σε σχέση με τους υπόλοιπους αστέρες 

περίπου 1ο κάθε ημέρα. Αυτό οφείλεται στο ότι ο ήλιος βρίσκεται 

πιο κοντά στην γη, αντίθετα με τους αστέρες. 
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∙ Μαζί με τις παραπάνω κινήσεις ο ήλιος περιστρέφεται γύρω από 

τον άξονά του αλλά και γύρω από το κέντρο του Γαλαξία όπως 

και όλο το ηλιακό σύστημα. 

 

Η προβολή της φαινόμενης κίνησης του ήλιου στον ουρανό, δηλαδή η 

διαδρομή που φαινομενικά ακολουθεί ο ήλιος κατά τη διάρκεια ενός έτους 

ονομάζεται εκλειπτική και αποτελεί την τομή του επιπέδου της τροχιάς της 

γης με την ουράνια σφαίρα. Αυτή η διαδρομή βρίσκεται υψηλότερα κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες σε σχέση με τους χειμερινούς. Αυτό οφείλεται 

στην κλίση που παρουσιάζει ο άξονας περιστροφής της γης (ο οποίος 

καθορίζει την ουράνια σφαίρα) σε σχέση με την πορεία κίνησής της. 

Τα σημεία στα οποία η εκλειπτική κίνηση τέμνει τον ουράνιο ισημερινό 

ονομάζονται εαρινό ισημερινό σημείο και φθινοπωρινό ισημερινό σημείο. 

Αυτά είναι περισσότερο γνωστά ως εαρινή και φθινοπωρινή ισημερία και 

συναντώνται στις 21 Μαρτίου και 22 Σεπτεμβρίου κάθε έτους αντίστοιχα. 

Κάποια ακόμα σημαντικά σημεία της φαινόμενης πορείας του ήλιου 

είναι τα ηλιοστάσια. Ηλιοστάσια ονομάζονται τα σημεία στα οποία ο ήλιος 

φτάνει στη μέγιστη γωνιακή απόσταση από τον ουράνιο ισημερινό και 

φαίνεται να σταματά προς στιγμήν, καθώς αλλάζει φορά κίνησης (σταματά 

να απομακρύνεται και αρχίζει να πλησιάζει τον ισημερινό). [Πανταζής Γ, 

2002] 

Η πορεία του ήλιου είναι δυνατόν να παρασταθεί σε ένα διάγραμμα 

αστρονομικού αζιμουθίου – γωνίας ύψους για διάστημα μίας ημέρας και 

θα έχει την μορφή που φαίνεται στο σχήμα 4.1.  

 

Σχήμα 4.1 Διάγραμμα πορείας του ήλιου για τόπο με φ=37ο 58¨ 
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4.3 Η Κίνηση των αστέρων 

 

Η κίνηση των αστέρων διαφέρει σε σχέση με εκείνη του ήλιου εξαιτίας 

της μεγαλύτερης απόστασης που έχουν από τη γη. Οι θεωρίες για τους 

αστέρες και τα σύνολα αυτών είχαν κεντρίσει το ενδιαφέρον από τα αρχαία 

χρόνια, πλάθοντας μύθους γύρω από αυτούς.  

 

Την πρώτη επίσημη καταγραφή για αυτούς έκανε ο Ίππαρχος τον 2ο 

π.Χ. αι., καταγράφοντας 1022 άστρα. Μπορεί βέβαια να είναι ο πρώτος 

που τα κατέγραψε, η ύπαρξή τους όμως είναι γνωστή από τα χρόνια του 

Ομήρου, ο οποίος αναφέρει στα έργα του τις διάφορες ονομασίες που τους 

απέδιδαν οι αρχαίοι Έλληνες αλλά και τους μύθους που τους ακολουθούν.  

 

Οι αστερισμοί που είχαν καταγραφεί από τον Ίππαρχο δεν έχουν 

διασωθεί μέχρι σήμερα. Είναι όμως γνωστή η λίστα που δημιούργησε ο 

Κλαύδιος Πτολεμαίος κατά τον 2ο αι. μ.Χ. η οποία είναι σχεδόν ίδια με 

εκείνη του Ίππαρχου. Η καταγραφή αναφέρει 48 σχηματισμούς 

αστερισμών οι οποίοι περιέχουν 1039 ουράνια αντικείμενα εκ των οποίων 

τα 1022 είναι εκείνα που είχε συλλέξει ο Ίππαρχος ενώ τα υπόλοιπα 17 

αποτελούν νεφελοειδή σμήνη άστρων. Από τους παραπάνω σχηματισμούς 

αστερισμών 21 είναι βόρειοι, 15 νότιοι και 12 ανήκουν στους αστερισμούς 

των ζωδίων. [Θεοδοσίου Σ, κ.α., 1991] 

 

Ως βόρειοι αστερισμοί θεωρούνται οι αστερισμοί που μπορεί να 

παρατηρήσει κάποιος από το βόρειο ημισφαίριο όπως αντίστοιχα και οι 

νότιοι. Σήμερα κάποιος από το βόρειο ημισφαίριο μπορεί να παρατηρήσει 

περίπου 3000 αστέρες, ενώ 2000 αστέρες αντιστοιχούν σε αυτούς που 

μπορεί να παρατηρήσει κανείς από το νότιο ημισφαίριο. 

 

Στη γνώση των αστερισμών και τη μετάδοσή της σημαντικός ήταν ο 

ρόλος του ποιητή Άρατου, ο οποίος με το περίφημο ποίημά του 

«Φαινόμενα» έκανε γνωστούς τους μύθους γύρω από τους σχηματισμούς 

αυτούς. 

 

Με την πάροδο των ετών και κυρίως κατά τα χρόνια της Αναγέννησης 

και την ανακάλυψη του τηλεσκοπίου ο αριθμός των αστερισμών φαίνεται 

να μεγαλώνει και να φτάνει σε αριθμό τους 88 αστερισμούς. Τελικά οι 

αστερισμοί χωρίζονται με βάση το ημισφαίριο στο οποίο βρίσκεται ο 

παρατηρητής. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα υπάρχουν 6 Αειφανείς 

αστερισμοί (Μεγάλη Άρκτος, Μικρή Άρκτος, Κηφέας, Κασσιόπη, 

Δράκοντας και Καμηλοπάρδαλη) οι οποίοι ονομάζονται έτσι διότι είναι 

ορατοί από την Ελλάδα όλο τον χρόνο. Υπάρχουν άλλοι 63 αστερισμοί οι 
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οποίοι ονομάζονται Αμφιφανείς και φαίνονται μόνο συγκεκριμένες 

περιόδους από την Ελλάδα, ενώ υπάρχουν και 19 οι οποίοι ονομάζονται 

Αφανείς και δεν φαίνονται καμία περίοδο του έτους από την Ελλάδα. 

 

Η ταξινόμηση του κάθε αστερισμού στις παραπάνω κατηγορίες γίνεται 

με βάση την τομή της πορείας του από τον ορίζοντα.  Αυτό σημαίνει πως 

στην γενική περίπτωση ο ορίζοντας τέμνει την τροχιά ενός αστέρα. Αυτή 

η τομή δημιουργεί δύο τμήματα της τροχιάς του εκ των οποίων ένα 

βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα και ονομάζεται ημερήσιο τόξο, ενώ το 

άλλο που βρίσκεται κάτω από αυτόν ονομάζεται νυκτερινό τόξο. Το άστρο 

διέρχεται από το ένα σημείο τομής κινούμενο ανοδικά και αντίστοιχα από 

το άλλο σημείο τομής κινούμενο καθοδικά, ορίζοντας έτσι τα σημεία 

ανατολής και δύσης του αστέρα για έναν συγκεκριμένο τόπο. Αυτή η 

γενική περίπτωση αναφέρεται στους Αμφιφανείς αστερισμούς. Σε 

περίπτωση που η τροχιά του αστερισμού βρίσκεται ολόκληρη πάνω από 

τον ορίζοντα τότε δεν υπάρχουν σημεία ανατολής και δύσης και ο 

αστερισμός ονομάζεται Αειφανής. Αντίθετα αν η τροχιά βρίσκεται κάτω 

από τον ορίζοντα ο αστερισμός ονομάζεται Αφανής. (Σχήμα 4.2) 

[Κορακίτης Ρ,2008] 

 

 

Σχήμα 4.2 : Απεικόνιση της κίνησης των αστερισμών σε σχέση με την 

περιστροφή της γης 
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Η κίνηση των αστερισμών γίνεται με φορά από την ανατολή προς τη 

δύση και συγκεκριμένα γύρω από ένα σταθερό αστέρα (για το βόρειο 

ημισφαίριο) ο οποίος κινείται περίπου πάνω από τον βορρά και δεν είναι 

άλλος από τον Πολικό Αστέρα. Σε συνδυασμό με την αντίθετη κίνηση της 

γης από τη δύση προς την ανατολή δημιουργείται  το φαινόμενο της 

εικόνας 4.1. Θεωρητικά θα αναμενόταν τα αστέρια κάθε νύχτα να 

βρίσκονται στο ίδιο σημείο που βρίσκονταν και την προηγούμενη. Κάτι 

τέτοιο δεν συμβαίνει διότι η περιστροφή της γης διαρκεί κάτι λιγότερο από 

24 ώρες. Συγκεκριμένα διαρκεί 23 ώρες και 56 λεπτά περίπου, πράγμα που 

σημαίνει πως κάθε ημέρα που περνάει κάθε αστέρι βρίσκεται σε μία 

συγκεκριμένη θέση σε σχέση με την γη περίπου 4 λεπτά νωρίτερα.  

Εικόνα 4.1 : Κίνηση αστερισμών σε σχέση με την γη 

 

Η κίνηση της γης δεν περιορίζεται όμως μόνο στο σύστημα που ορίζει 

ο άξονας περιστροφής της. Κινείται και σε ένα σύστημα που ορίζεται από 

τη γη και τον ήλιο. Εξαιτίας αυτής της κίνησης που γίνεται περίπου σε 365 

ημέρες τον χρόνο παρατηρείται ότι κάθε ημέρα η γη μετακινείται 

ανατολικά σε σχέση με τον ήλιο κατά περίπου 1ο. Αυτό δημιουργεί την 

αίσθηση ότι κάθε ημέρα κάθε ένα άστρο μετατοπίζεται κατά 1ο δυτικά. 

  

Τελικά η συνεχής κίνηση του όλου συστήματος του γαλαξία ενιαία 

αλλά και καθενός τμήματος αυτού ξεχωριστά δημιουργούν κάθε ημέρα μία 

ξεχωριστή σχέση ανάμεσα στην γη και τους αστερισμούς. Θα περίμενε 

κανείς πως μέσα στα χρόνια η θέση των αστερισμών δεν θα άλλαζε σε 

σχέση με αυτή της γης. Αυτό όμως δεν ισχύει και μάλιστα θεωρείται πως 
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για να επαναληφθεί η ίδια ακριβώς σχέση του συστήματος αστερισμών-

γης πρέπει να περάσουν περίπου 26.000 χρόνια.[Δεληβοριάς Α.,2007] 

Αυτό μπορεί να φαίνεται αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά 

αντιστρέφοντάς το νούμερο καταλαβαίνει κανείς πως η αλλαγή που 

επέρχεται με κάθε αλλαγή χρόνου είναι πολύ μικρή.  

 

4.4 Προσδιορισμός του αισθητού ορίζοντα των θεάτρων 

 

Ως αισθητός ορίζοντας ενός μνημείου από κάποια θέση ορίζεται η 

προβολή στην ουράνια σφαίρα του συνόλου των ορεινών όγκων ή των 

κτισμάτων, που βρίσκονται στη διεύθυνση των χαρακτηριστικών γραμμών 

του μνημείου και εμποδίζουν την ορατότητα του παρατηρητή, που 

βρίσκεται στη θέση αυτή, προς την ουράνια σφαίρα και τα ουράνια 

σώματα (ήλιο, αστέρια). [Πανταζής Γ., 2002] 

Για να γίνει αποτύπωση του αισθητού ορίζοντα είναι επιθυμητό να  

διατηρείται το περιβάλλον στην φυσική του μορφή χωρίς να έχουν γίνει 

παρεμβάσεις σε αυτό ή μπροστά από αυτό. Αυτό είναι κάτι αρκετά 

δύσκολο την σημερινή εποχή διότι γύρω από τα περισσότερα μνημεία 

συνήθως υπάρχουν οικισμοί.  

Συλλέγεται ένα σύνολο σημείων τα οποία αποτελούνται από την 

οριζόντια και την κατακόρυφη γωνία που καταγράφεται για αυτά, στο 

σύστημα το οποίο έχει γίνει  η αποτύπωση του μνημείου και ο 

προσανατολισμός του. Αυτό το σύνολο σημείων δίνει το διάγραμμα του 

αισθητού ορίζοντα μετατρέποντας την κατακόρυφη γωνία σε γωνία ύψους 

και εξάγοντας το αστρονομικό αζιμούθιο του σημείου με τη βοήθεια της 

οριζόντιας γωνίας. Για τη γωνία ύψους ισχύει η σχέση 4.1. 

 

                                                      𝜐 = 100𝑔 − 𝑧                                             (4.1) 
 

Όπου z η κατακόρυφη γωνία και υ η γωνία ύψους, ενώ για τα 

αστρονομικά αζιμούθια  ισχύει η σχέση 4.2.  

 

                                           𝛢𝑧 =  𝑎𝛴1𝛴2 + 𝛽 (−400𝑔)                                 (4.2) 
 

Όπου αΣ1Σ2 είναι το αστρονομικό αζιμούθιο μέσω του οποίου 

προέκυψαν οι συντεταγμένες της αποτύπωσης του μνημείου, και ορίζεται 

από τη διεύθυνση των στάσεων Σ1Σ2 της αποτύπωσης και β είναι η 

οριζόντια γωνία.  

Στο πλαίσιο της εργασίας έγινε αποτύπωση του αισθητού ορίζοντα για 

τα θέατρα του Διονύσου, της Παλαιάς Επιδαύρου και της Σικυώνας. Στα 

υπόλοιπα δεν γινόταν να πραγματοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία διότι 

δεν το επέτρεπε ο χώρος γύρω από τα μνημεία. 
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Ο ορίζοντας στο θέατρο του Διονύσου αποτυπώθηκε με ένα σύνολο 31 

σημείων τα οποία έδωσαν το διάγραμμα που φαίνεται στο σχήμα 4.3. 

Σχήμα 4.3 Αποτύπωση του αισθητού ορίζοντα στο θέατρο του Διονύσου 

 

Η πραγματική εικόνα του ορίζοντα για το θέατρο του Διονύσου 

φαίνεται στην εικόνα 4.2. Η αποτύπωση αφορά το νοτιοδυτικό τμήμα του 

ορίζοντα του θεάτρου στο οποίο υπήρχε η δυνατότητα αποτύπωσης. Στο 

υπόλοιπο τμήμα προς τα νοτιοανατολικά υπήρχε πυκνή βλάστηση αλλά 

και κτίρια που δεν επέτρεπαν την αποτύπωση του φυσικού τοπίου. 

 

Εικόνα 4.2 : Ορίζοντας στο θέατρο Διονύσου 

 

Στο θέατρο της Επιδαύρου υπήρχε πυκνή βλάστηση η οποία δεν 

επέτρεπε την αποτύπωση του ορίζοντα παρά μόνο σε κάποια μικρά και 

διακεκομμένα τμήματα ανάμεσα σε αυτή (Εικόνα 4.3). Για αυτό το λόγο 

δεν έγινε αποτύπωση του ορίζοντα, διότι τα αποτελέσματα δεν θα ήταν 

δυνατόν να δώσουν υλικό ικανό για την διερεύνηση. 

Εικόνα 4.3: Ορίζοντας στο μεγάλο θέατρο της Επιδαύρου 
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Στο θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου υπήρξε η δυνατότητα αποτύπωσης 

του αισθητού ορίζοντα. Πραγματοποιήθηκαν παρατηρήσεις σε 60 σημεία 

τα οποία έδωσαν το διάγραμμα του ορίζοντα (Σχήμα 4.4). 

 

Σχήμα 4.4 Αποτύπωση του αισθητού ορίζοντα στο θέατρο Παλαιάς 

Επιδαύρου 

 

Αντίστοιχα στην εικόνα 4.4 απεικονίζεται η πραγματικότητα του 

ορίζοντα του θεάτρου της Παλαιάς Επιδαύρου.  Η αποτύπωση αφορά το 

κομμάτι που βρίσκεται στα δυτικά του θεάτρου. 

Εικόνα 4.4: Ορίζοντας στο θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου 

 

Για το θέατρο του Άργους δεν έγινε αποτύπωση του αισθητού ορίζοντα, 

διότι στον χώρο γύρω από το μνημείο που μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

η αποτύπωση, υψώνονταν κτίρια. Μία τέτοια αποτύπωση δεν θα βοηθούσε 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 

Στο θέατρο της Σικυώνας αποτυπώθηκε ο αισθητός ορίζοντας 

πραγματοποιώντας παρατηρήσεις σε 26 σημεία. Αυτά έδωσαν το 

διάγραμμα που φαίνεται στο σχήμα 4.5. 

Σχήμα 4.5 Αποτύπωση ορίζοντα στο θέατρο Σικυώνας 

 

Στην εικόνα 4.5 φαίνεται ο ορίζοντας του θεάτρου της Σικυώνας που 

αποτυπώθηκε, στην πραγματική του μορφή. Αφορά το βορειοανατολικό 
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τμήμα του θεάτρου, το οποίο ήταν το μόνο τμήμα του που υπήρχε 

δυνατότητα αποτύπωσης. 

Εικόνα 4.5 : Ορίζοντας στο θέατρο της Σικυώνας 

 

 

4.5  Προσδιορισμός της πορείας του ήλιου 

 

Για να υπάρξει δυνατότητα καταγραφής  της πορείας του ήλιου αλλά 

και του συνόλου των σημείων που την περιγράφουν χρησιμοποιείται το 

λογισμικό Skymap Pro (Εικόνα 4.6). Μέσα από αυτό με εισαγωγή των 

γεωδαιτικών συντεταγμένων της περιοχής, την ημερομηνία παρατήρησης 

και άλλων συμπληρωματικών στοιχείων όπως θερμοκρασία και πίεση, 

είναι δυνατόν να εξαχθεί πληροφορία για την πορεία που είχε ο ήλιος 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή ενδιαφέρει.  

Εικόνα 4.6 : Λογισμικό Skymap Pro 9 
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Η εξαγωγή της πληροφορίας σχετικά με την πορεία του ήλιου 

πραγματοποιείται σε σχέση με τις ημερομηνίες για τις οποίες υπάρχει 

πληροφορία σε κάθε θέατρο και είναι γνωστό ότι πραγματοποιούνταν 

παραστάσεις. Σκοπός είναι να πραγματοποιηθεί η χρονολόγηση των 

μνημείων. 

Για να είναι δυνατή η χρονολόγηση με βάση την φαινόμενη πορεία του 

ήλιου πρέπει να υπάρχει τομή της πορείας του ήλιου στην ανατολή του με 

το αζιμούθιο του βασικού άξονα. Το αζιμούθιο ανατολής σε κάθε τόπο 

εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου. Από το θερινό έως το 

χειμερινό ηλιοστάσιο έχουν αντίστοιχα τιμές περίπου 65g έως 135g για τα 

πλάτη της Ελλάδας. 

Παρατηρώντας τις τιμές των αζιμουθίων των βασικών αξόνων 

διαπιστώνεται πως οι τιμές τους είναι εκτός των ορίων που τίθενται από το 

εύρος των τιμών των ηλιοστασίων. Εξαίρεση αποτελεί το θέατρο του 

Άργους το οποίο έχει αζιμούθιο εντός των τιμών αυτών. Σε αυτή την 

περίπτωση όμως δεν υπήρχε δυνατότητα αποτύπωσης του αισθητού 

ορίζοντα εξαιτίας της μορφολογίας του περιβάλλοντα χώρου του θεάτρου.  

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω παρατηρούνται τα εξής :  

 

 Η διερεύνηση δεν μπορεί να δώσει αποτελέσματα όσον αφορά 

την χρονολόγηση των αρχαίων θεάτρων σε σχέση με τον ήλιο, 

εξαιτίας των τιμών των αστρονομικών αζιμουθίων των βασικών 

αξόνων τους. 

 Λόγω των συνθηκών διεξαγωγής των παραστάσεων και 

συγκεκριμένα της ώρας διεξαγωγής τους, ενδιαφέρει η 

διερεύνηση της πορείας του ήλιου. 

 Η αδυναμία αποτύπωσης του αισθητού ορίζοντα σε δύο από τα 

θέατρα που πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για τους λόγους που 

περιγράφηκαν, περιορίζει τα αποτελέσματα. 

 Η μη σύγκλιση των βασικών αξόνων των θεάτρων σε μία 

συγκεκριμένη διεύθυνση, δείχνει πως αναζητείται μία 

διαφορετική μορφή σύνδεσης μέσω των πορειών του ήλιου από 

αυτή που αναμένεται σε αντίστοιχα μνημεία του Χριστιανισμού. 

 

 

4.6 Διερεύνηση του αστρονομικού προσανατολισμού σε σχέση με 

τον ήλιο 

 

Η διερεύνηση της πορείας του ήλιου με σκοπό την χρονολόγηση των 

μνημείων δεν ήταν δυνατόν να επιφέρει αποτελέσματα. Για αυτό το λόγο 
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θα διερευνηθεί και θα αναζητηθεί μία διαφορετική σχέση του 

προσανατολισμού τους με την πορεία του ήλιου. 

Αξίζει να ελεγχθεί αν υπάρχει ταύτιση της πορείας του ήλιου σε σχέση 

με τους βασικούς άξονες του θεάτρου ανάμεσα στα θέατρα ή αν είναι 

δυνατόν να παρατηρηθεί κάποια άλλη ομοιότητα.  

 

Στο θέατρο του Διονύσου υπολογίστηκαν οι φαινόμενες πορείες του 

ήλιου μέσω του προγράμματος Skymap Pro για τις ημερομηνίες που 

ορίζουν τις γιορτές κατά τις οποίες υπάρχουν παραστάσεις. Αυτές 

σύμφωνα με την βιβλιογραφία είναι η 1η Δεκεμβρίου, η 8η Μαρτίου καθώς 

και τα άκρα που ορίζουν τον μήνα Γαμηλιών, 27 Δεκεμβρίου έως 25 

Ιανουαρίου. Για τις συγκεκριμένες πορείες σε συνδυασμό με τον βασικό 

άξονα αλλά και τον αισθητό ορίζοντα για το θέατρο του Διονύσου 

προκύπτει ένα διάγραμμα (Σχήμα 4.6). 

Σχήμα 4.6 Διάγραμμα στοιχείων του θεάτρου του Διονύσου 

 

Προκύπτει ότι η τομή του ορίζοντα με τη γραμμή που υλοποιεί τη 

φαινόμενη πορεία του ήλιου γίνεται κατά την ώρα ανατολής του ήλιου ενώ 

η αντίστοιχη τομή του με τον βασικό άξονα γίνεται μερικές ώρες 

αργότερα, σε όλες τις ημέρες που εξετάζονται. Για τις γιορτές των μικρών 

Διονυσίων και των Λήναιων χρησιμοποιήθηκαν οι ημερομηνίες που 

αντιστοιχούν στην αρχή και στην λήξη ολόκληρης της περιόδου. Οι 

φαινόμενες πορείες του ήλιου ανάμεσα στις ημερομηνίες που ορίζουν αυτή 

την περίοδο είναι εμφανές ότι ακολουθούν την ίδια λογική. Η τομή του 

ήλιου με τον βασικό άξονα του θεάτρου γίνεται στις 1 Δεκεμβρίου στις 

11:08:14 και σε γωνία ύψους ίση με 31.6290g. Στις 25 Ιανουαρίου η 

αντίστοιχη τομή γίνεται στις 11:33:10, σε γωνία ύψους 32.9503g και στις 

8 Μαρτίου στις 11:45:30 σε γωνία ύψους 48.3037g.  
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Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η πορεία που ακολουθούσε ο 

ήλιος σε όλες τις περιπτώσεις τέμνει τον βασικό άξονα λίγο πριν την 

μέγιστη γωνία ύψους του και στην πορεία απόκτησής της.  

Η χρονολογία που χρησιμοποιείται βασίζεται στην αρχαιολογική 

έρευνα που υπάρχει όσον αφορά την κατασκευή του θεάτρου και αποτελεί 

το μέσον της. Είναι αναμενόμενο ότι ανάμεσα στα χρόνια η φαινόμενη 

πορεία του ήλιου για μία συγκεκριμένη ημερομηνία αλλάζει ελάχιστα. 

Στον πίνακα 4.2 φαίνονται τα αποτελέσματα συγκεντρωτικά. 

 

Ημερομηνία Ώρα Τομής Γωνία ύψους υ(g) 

1/12/350 π.Χ. 11:08:14 31.6290 

25/1/350 π.Χ. 11:33:10 32.9503 

8/3/350 π.Χ. 11:45:30 48.3037 

Πίνακας 4.2: Τομή βασικού άξονα και πορείας ήλιου για το θέατρο του 

Διονύσου 

 

Στο θέατρο της Επιδαύρου εξετάστηκαν οι ημερομηνίες οι οποίες 

θεωρείται πως ορίζουν το διάστημα μέσα στο οποίο πραγματοποιούνταν  

τα Ασκληπιεία. Αυτές ορίζονται από τις 26 Μαρτίου έως τις 23 Απριλίου 

και από τις 22 Ιουνίου έως τις 21 Ιουλίου. Ως χρονολογία επιλέχθηκε το 

330 π.Χ. ως αντιπροσωπευτική της περιόδου κατά την οποία ξεκίνησαν τα 

δρώμενα. Ο βασικός άξονας του θεάτρου σε αυτή την περίπτωση δεν 

τέμνεται με την πορεία του ήλιου καμία ώρα της ημέρας. Αντίθετα ο 

συμμετρικός του βασικού άξονα όπως φαίνεται και παρακάτω τέμνεται 

από τις πορείες του ήλιου περίπου τις μεσημβρινές ώρες. 

 Στο σχήμα 4.7 φαίνεται η σχέση που δημιουργεί η πορεία του ήλιου με 

τον συμμετρικό του βασικού άξονα. 

Σχήμα 4.7 Διάγραμμα στοιχείων του θεάτρου της Επιδαύρου 
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Συγκεκριμένα οι ώρες τομής και οι γωνίες ύψους του ήλιου που 

συμβαίνει αυτό φαίνονται στον πίνακα 4.3, για τις διάφορες ημερομηνίες 

που έχουν καταγραφεί.  

 

  

Ημερομηνία Ώρα Τομής Γωνία ύψους υ(g) 

22/6/330 π.Χ. 11:51:42 82.7698 

21/7/330 π.Χ. 11:54:29 80.6180 

26/3/330 π.Χ. 11:23:44 54.5664 

23/4/330 π.Χ. 11:30:23 67.1488 

Πίνακας 4.3 Τομή συμμετρικού βασικού άξονα και πορείας ήλιου για το 

θέατρο της Επιδαύρου 

 

Παρατηρείται από τα παραπάνω πως ο ήλιος σε όλες τις περιπτώσεις 

τέμνει τον βασικό άξονα του θεάτρου κατά την άνοδο του προς το μέγιστο 

σημείο. 

 

Για το θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου εξετάζεται η τομή της πορείας 

του ήλιου με τον βασικό άξονα για τις ίδιες ημερομηνίες που αναφέρονται 

και στο θέατρο της Επιδαύρου. Επιλέχθηκε επίσης η ίδια χρονολογία. Στο 

συγκεκριμένο θέατρο συμπεριλήφθηκε και ο αισθητός ορίζοντας για τον 

οποίο υπάρχει πληροφορία. Στο σχήμα 4.8 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα. 

Σχήμα 4.8 : Διάγραμμα στοιχείων του θεάτρου της Παλαιάς Επιδαύρου 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται ότι καμία πορεία του ήλιου 

δεν είναι ικανή σε αυτό το περιθώριο να τμήσει ταυτόχρονα και τον βασικό 

άξονα αλλά και τον αισθητό ορίζοντα, σε ώρα που να μπορεί ο ήλιος να 

είναι ορατός. Παρατηρείται επίσης ότι η τομή του ήλιου με τον αισθητό 

ορίζοντα γίνεται μετά το σημείο που ο ήλιος έχει φτάσει στο ανώτατό του 

σημείο και έως σχεδόν την δύση του. Παρόμοια είναι και τα δεδομένα για 



91 
 

τον βασικό άξονα. Πιο συγκεκριμένα φαίνονται παρακάτω στον πίνακα 

4.4 η ώρα τομής του ήλιου με τον βασικό άξονα για τις διάφορες 

ημερομηνίες αλλά και οι γωνίες ύψους στις οποίες γίνεται αυτό.  

 

 

Ημερομηνία Ώρα Τομής Γωνία ύψους υ(g) 

22/6/330 π.Χ. 14:18:29 68.4784 

21/7/330 π.Χ. 14:35:02 65.1515 

26/3/330 π.Χ. 16:23:43 28.4216 

23/4/330 π.Χ. 15:26:36 45.7951 

Πίνακας 4.4 Τομή βασικού άξονα και πορείας ήλιου για το θέατρο της 

Παλαιάς Επιδαύρου 

 

Στο θέατρο του Άργους η περίοδος που εξετάζεται αφορά την περίοδο 

Ιουνίου – Ιουλίου στην οποία είναι γνωστό ότι γινόταν η γιορτή των 

Νεμέων. Ως χρονολογία και εδώ χρησιμοποιείται το 330π.Χ. το οποίο 

αντιστοιχεί σε ένα μέσο τμήμα χρονολογικής κατασκευής του θεάτρου, 

αλλά δίνει και ένα πλεονέκτημα σύγκρισης ανάμεσα στα θέατρα που 

τοποθετούνται την ίδια περίοδο (θέατρα Επιδαύρου).  

Στο σχήμα 4.9 φαίνονται οι πορείες του ήλιου που ορίζουν την περίοδο 

εορτασμού των Νεμέων συγκριτικά με τον βασικό άξονα του θεάτρου. 

Σχήμα 4.9 Διάγραμμα στοιχείων του θεάτρου του Άργους 

 

Ημερομηνία Ώρα Τομής Γωνία ύψους υ(g) 

22/6/330 π.Χ. 10:09:55 64.5070 

21/7/330 π.Χ. 10:04:58 61.0552 

Πίνακας 4.5 Τομή βασικού άξονα και πορείας ήλιου για το θέατρο του 

Άργους 
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Από τα παραπάνω (πίνακας 4.5) γίνεται εμφανές πως η τομή της 

πορείας του ήλιου με τον βασικό άξονα γίνεται κατά την ανατολή του 

ήλιου και κατευθυνόμενος στη μέγιστη γωνία ύψους του. Αντίστοιχες είναι 

και οι περιπτώσεις στο θέατρο του Διονύσου αλλά και της Επιδαύρου. 

 

Για το θέατρο της Σικυώνας εξετάζονται οι ημερομηνίες που 

διεξάγονταν τα Διονύσια αλλά και τα Απολλώνια. Η χρονολογία 

διερεύνησης  όπως αναφέρεται στα ιστορικά στοιχεία αντιστοιχεί στην 

περίοδο από 303 έως 251 π.Χ. οπότε θα χρησιμοποιείται το μέσον αυτής 

της περιόδου και συγκεκριμένα το έτος 270 π.Χ. Οι εξεταζόμενες 

ημερομηνίες αντιστοιχούν στην 1η Δεκεμβρίου, 8 Μαρτίου και 1η Μαΐου. 

Επίσης  παρατηρήθηκε ότι στις 29 Ιανουαρίου του 270 π.Χ. η πορεία του 

ήλιου τέμνει τον αισθητό ορίζοντα που έχει αποτυπωθεί, στο σημείο όπου 

τέμνεται ο συμμετρικός άξονας που σχηματίζεται σε σχέση με αυτόν που 

θεωρήθηκε βασικός.  

 

Στο σχήμα 4.10 φαίνεται το διάγραμμα που περιγράφει τις πορείες του 

ήλιου όπως σημειώνονται για τις παραπάνω ημερομηνίες αλλά και τα 

υπόλοιπα στοιχεία που περιγράφουν το θέατρο.  

 

Σχήμα 4.10: Διάγραμμα στοιχείων θεάτρου Σικυώνας 

 

Ο βασικός άξονας του θεάτρου, δεν τέμνεται από την πορεία του ήλιου. 

Για αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε ο συμμετρικός του άξονας ο οποίος 

φαίνεται να τέμνει την πορεία του ήλιου στις ημερομηνίες που 

διερευνώνται, αλλά και τον αισθητό ορίζοντα.  

 

Βρέθηκε πως υπάρχει τομή των τριών αυτών στοιχείων για αζιμούθιο 

ίδιο με αυτού του συμμετρικού του βασικού άξονα (A=257.4012g) και για 

γωνία ύψους ίση με 15.5546g. Αυτό συμβαίνει στις 29 Ιανουαρίου του 270 
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π.Χ. και συγκεκριμένα στις 16:20:56. Αυτό όμως είναι ένα γεγονός που 

δεν θα ήταν δυνατόν να συνδεθεί κάπως με το θέατρο. 

 Αντίστοιχα για τις υπόλοιπες ημερομηνίες που εορταζόταν το θέατρο 

οι ώρες που ο ήλιος τέμνει τον άξονα είναι οι εξής. Για την 1η Μαίου όπου 

γιορτάζονταν τα Απολλώνια στο θέατρο της Σικυώνας ο ήλιος τέμνει τον 

βασικό άξονα στις 14:11:54 και σε γωνία ύψους 62.0198g. Την 1η  

Δεκεμβρίου όπου γιορτάζονταν τα μικρά Διονύσια τέμνει τον βασικό 

άξονα στις 16:05:45 και σε γωνία ύψους ίση με 11.9309g. Τέλος στις 8 

Μαρτίου όπου ξεκινούσαν οι εορτασμοί των Μεγάλων Διονυσίων ο ήλιος 

τέμνει τον άξονα του θεάτρου στις 15:35:15 και σε γωνία ύψους 33.4596g. 

Στον πίνακα 4.6 παρουσιάζονται συνοπτικά τα παραπάνω. 

 

Ημερομηνία Ώρα Τομής Γωνία ύψους υ(g) 

29/1/270 π.Χ 16:20:56 15.5546 

1/12/270 π.Χ. 16:05:45 11.9309 

8/3/270 π.Χ. 15:35:15 33.4596 

1/5/270 π.Χ. 14:11:54 62.0198 

Πίνακας 4.6 Τομή βασικού άξονα και πορείας ήλιου για το θέατρο της 

Σικυώνας 

 

Θέατρο 
Ημερομηνία 

Ώρα 

Τομής 

Γωνία ύψους 

z(grad) Αστ.Αζιμούθιο 

Διονύσου 
1/12/350 π.Χ. 11:08:14 31.6290 

25/1/350 π.Χ. 11:33:10 32.9503 

179.4886 g 8/3/350 π.Χ. 11:45:30 48.3037 

Επιδαύρου 
22/6/330 π.Χ. 11:51:42 82.7698 

21/7/330 π.Χ. 11:54:29 80.6180 

368.9518 g 
26/3/330 π.Χ. 11:23:44 54.5664 

23/4/330 π.Χ. 11:30:23 67.1488 

Παλαιάς 

Επιδαύρου 

22/6/330 π.Χ. 14:18:29 68.4784 

21/7/330 π.Χ. 14:35:02 65.1515 

276.3756 g 
26/3/330 π.Χ. 16:23:43 28.4216 

23/4/330 π.Χ. 15:26:36 45.7951 

Άργους 22/6/330 π.Χ. 10:09:55 64.5070 

118.0700 g 21/7/330 π.Χ. 10:04:58 61.0552 

Σικυώνας 
29/1/270 π.Χ. 16:20:56 15.5546 

1/12/270 π.Χ. 16:05:45 11.9309 

57.4012 g 
8/3/270 π.Χ. 15:35:15 33.4596 

1/5/270 π.Χ. 14:11:54 62.0198 

Πίνακας 4.7: Συγκεντρωτικός πίνακας τομών της πορείας του ήλιου και 

βασικών αξόνων 
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Στον πίνακα 4.7 παρουσιάζονται τα στοιχεία όλων των θεάτρων τις 

ημέρες που αναφέρονται παραπάνω. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως στα θέατρα του Διονύσου της 

Επιδαύρου και του Άργους η τομή της πορείας του ήλιου και του βασικού 

άξονα γίνεται πριν το μεσημέρι. Αντίστοιχα για τα θέατρα της Παλαιάς 

Επιδαύρου και της Σικυώνας η τομή για τις διάφορες ημερομηνίες γίνεται 

μετά το μεσημέρι και προς τις απογευματινές ώρες.  

Αξίζει να σημειωθεί πως ο βασικός άξονας όπως έχει οριστεί δεν 

τέμνεται στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου και της Σικυώνας. Σε αυτά 

τέμνεται ο συμμετρικός του βασικού άξονα. 

 

 

4.7 Διερεύνηση αστρονομικού προσανατολισμού σχέση με τους 

αστέρες 

 

Επόμενο στάδιο της διερεύνησης του αστρονομικού προσανατολισμού 

είναι αυτό που αφορά τους αστέρες ως μονάδες αλλά και ως σύνολα. 

Σκοπός της διερεύνησης είναι να ανιχνευθεί οποιαδήποτε σύνδεση μπορεί 

να υπήρχε ανάμεσα στον αστρονομικό προσανατολισμό των θεάτρων της 

εργασίας με κάποιον αστερισμό. Για να γίνει αυτό πρέπει : 

 

i. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Skymap Pro 9 να εξεταστεί 

ποιοι αστερισμοί βρίσκονταν κοντά στο αστρονομικό αζιμούθιο 

του βασικού άξονα κάθε θεάτρου. 

ii. Να αναγνωριστούν οι αστερισμοί που για συγκεκριμένες 

περιόδους φαίνονται σε κάθε θέατρο σύμφωνα με τις 

ημερομηνίες εορτασμού τους. 

iii. Οι ώρες που γίνεται η διερεύνηση σε κάθε ημερομηνία να είναι 

τέτοιες στις οποίες θα μπορούσε να είναι εμφανής ο αστερισμός. 

iv. Να εξεταστεί η μυθολογία που είναι γνωστή για κάθε αστερισμό. 

 

Στο πρώτο στάδιο της αναζήτησης αυτής άρχισε να γίνεται ανίχνευση 

πιθανής σχέσης με κάποιον αστέρα συγκεκριμένα και όχι με ολόκληρους 

αστερισμούς. Για αυτό τον λόγο έπρεπε να περιοριστεί ο αριθμός των 

αστέρωνν οι οποίοι ήταν υποψήφιοι προς εξέταση. Το πρώτο λοιπόν που 

ρυθμίστηκε στο πρόγραμμα Skymap Pro ήταν η λαμπρότητα των αστέρων 

τα οποία θα εξετάζονταν. Θεωρήθηκε πως η λαμπρότητα έπρεπε να είναι 

αρχικά τάξεως 2 τουλάχιστον ώστε να μειωθεί το πλήθος των  προς 

εξέταση αστέρων. Αυτό βοήθησε αρκετά τη διερεύνηση διότι στους 

περισσότερους αστερισμούς συμμετέχει τουλάχιστον ένας αστέρας 
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τέτοιας λαμπρότητας. Αφού τελικά επιτεύχθηκε η σύνδεση εξετάστηκαν 

περισσότεροι αστέρες που συμμετέχουν σε κάθε έναν αστερισμό. 

Φαίνεται ότι συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι δυνατόν να 

παρατηρηθούν αυτοί οι αστερισμοί από τις συγκεκριμένες θέσεις που 

χωροθετήθηκαν τα θέατρα. Σκοπός από εδώ και πέρα είναι να ανιχνευθεί 

αν υπάρχει μία σημαντικότερη σύνδεση η οποία να δημιουργεί 

συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία θα απέκλειαν την πιθανότητα όλα 

αυτά να είναι μία σύμπτωση.  

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να εξεταστεί σε μεγαλύτερο βάθος μία 

οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στα θέατρα, τους βασικούς τους άξονες 

αλλά και τους αστερισμούς. Ένας τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό είναι 

εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά των αστερισμών σε μία γεωμετρική βάση. 

Η εξέταση κάθε αστέρα που συμμετέχει στον αστερισμό ξεχωριστά δεν θα 

μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε σχέση με ολόκληρο τον αστερισμό. 

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας μέσος άξονας του αστερισμού και 

να εξεταστεί η σχέση του με τον βασικό άξονα κάθε θεάτρου.  Η 

γεωμετρική τεκμηρίωση όμως των αστερισμών είναι κάτι που δεν μπορεί 

να πραγματοποιηθεί, σε ένα σύστημα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς και 

στο οποίο η θέση που αναζητείται βρίσκεται πολύ πίσω στον χρόνο. 

Αυτό που είναι πιο εύκολο όμως να βρεθεί, είναι το αποτέλεσμα που 

θα έδινε η γεωμετρική τεκμηρίωση και που κυρίως ενδιαφέρει. Αντί να 

βρεθεί ο μέσος άξονας του αστερισμού, είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο 

χρόνος στον οποίο αυτός περνάει και τέμνει τον βασικό άξονα του 

θεάτρου. Για να βρεθεί αυτός θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία για 

κάθε αστερισμό ξεχωριστά. 

Όπως είναι γνωστό ο αστερισμός αποτελείται από ομάδες αστέρων οι 

οποίοι έχουν συγκεκριμένη θέση σε σχέση με τον αστερισμό κάθε ημέρα 

και ώρα παρατήρησης. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει διότι κινούνται με την 

ίδια ταχύτητα σε σχέση με τη γη και σε πολύ μεγάλη απόσταση από αυτήν. 

Οι διαφορές που δημιουργούνται δεν είναι ικανές να δημιουργήσουν 

προβλήματα στην εσωτερική τους γεωμετρία.  

Για να οριστεί ο χρόνος στον οποίο το κεντρικό τμήμα κάθε αστερισμού 

βρίσκεται πάνω από τον βασικό άξονα κάθε θεάτρου αρχικά βρίσκονται οι 

χρόνοι τομής των άκρων τους. Γνωρίζοντας πότε ξεκινάει ο αστερισμός να 

τέμνει τον βασικό άξονα του θεάτρου αλλά και πότε σταματάει να τον 

συναντά, έχει άμεσα οριστεί το χρονικό διάστημα τομής των δύο αυτών 

στοιχείων. Χρησιμοποιώντας το μέσο του χρονικού διαστήματος είναι 

δυνατόν να υπολογιστεί πότε διέρχεται το μέσον του αστερισμού από τον 

άξονα.  

Έτσι θα υπάρχει ένας μέσος όρος του μέσου χρόνου που αντιστοιχεί 

στην τομή του αστερισμού με τον βασικό άξονα μέσα σε έναν μήνα. 
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Αντίστοιχοι υπολογισμοί θα γίνουν και για τις γωνίες ύψους. Αυτό θα 

δείξει αν κατά την ώρα που ο άξονας του θεάτρου συναντά τον αστερισμό, 

αυτός βρίσκεται στην μέγιστη γωνία ύψους του, οδεύει προς αυτή, αν 

απομακρύνεται από αυτή, ή αν βρίσκεται σε τέτοια γωνία ύψους που δεν 

φαίνεται.  

 

Στο θέατρο του Διονύσου αρχικά διερευνήθηκε η περίοδος κατά την 

οποία εορτάζονταν τα μεγάλα Διονύσια. Από τους διάφορους αστερισμούς 

οι οποίοι φαίνεται να σχηματίζονται τις συγκεκριμένες ώρες που είναι 

ορατοί από το θέατρο του Διονύσου κανένας δεν φαίνεται να έχει 

μυθολογικά κάποια σύνδεση με τον θεό Διόνυσο. Αντίθετα αναζητώντας 

την περίοδο που εορτάζονταν τα μικρά Διονύσια βρέθηκε ότι υπάρχει 

σύνδεση με ένα σύνολο αστέρων που βρίσκονται δίπλα στον αστέρα α του 

Ταύρου. 

 

Αυτή η σύνδεση αφορά ένα ανοιχτό σμήνος αστέρων που ονομάζονται 

Υάδες και περιλαμβάνει 34 άστρα (Εικόνα 4.7). Οι Υάδες σύμφωνα με την 

μυθολογία ήταν κόρες της Πλειόνης και του Άτλαντα. Σε αυτές 

απευθύνθηκε ο Δίας όταν γεννήθηκε ο γιος του Διόνυσος ώστε να τον 

μεγαλώσουν. Πολλοί μάλιστα τις ταύτιζαν και με τις Δωδωναίες νύμφες 

από τις οποίες κάποιες ήταν ακόλουθοι του Διονύσου, όπως η Αμβροσία η 

οποία μεταμορφώθηκε σε κλήμα αμπέλου και η Κορωνίδα. [Θεοδοσίου Σ, 

κ.α., 1991] 

Εικόνα 4.7 Ο αστερισμός των Υάδων 

 

Συνεχίζοντας την έρευνα για το θέατρο του Διονύσου και 

συγκεκριμένα για την περίοδο που εορτάζονταν τα Λήναια παρατηρήθηκε 

ότι η τομή του αστερισμού των Υάδων με τον βασικό άξονα 

εξακολουθούσε να συμβαίνει λίγο νωρίτερα χρονικά. Αυτό ήταν κάτι που 
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αναμένεται σε τόσο κοντινά χρονικά διαστήματα για έναν Αμφιφανή 

αστερισμό. Η διαφορά των δύο εορτών είναι μικρότερη από έναν μήνα, με 

αποτέλεσμα να συναντάται ο αστερισμός σε χρονικό διάστημα κατά το 

οποίο είναι ορατός. 

 

 
Θέατρο Διονύσου Αστερισμός Υάδων 

Ημερομηνία  
Αρχή τομής 

(gama Tauri) 

Τέλος τομής 

(alpha Tauri) 

Χρόνος 

τομής μέσου 

άξονα 

αστερισμού 

Μέση γωνία 

ύψους 

αστερισμού(g) 

1/12/350 π.Χ. 21:36:56 21:53:28 21:45:12 66.7193 

27/12/350 π.Χ. 19:54:43 20:11:14 20:02:58 66.7188 

25/1/350 π.Χ. 18:00:41 18:17:12 18:08:56 66.7190 

Πίνακας 4.8  Περιγραφή αστερισμού Υάδων για το θέατρο Διονύσου 

κατά την περίοδο των Μικρών Διονυσίων και των Λήναιων 

 

Στον πίνακα 4.8 καταγράφονται συνοπτικά οι χρόνοι τομής του 

αστερισμού των Υάδων με τον βασικό άξονα του θεάτρου για την περίοδο 

εορτασμού των μικρών Διονυσίων και των Λήναιων.  

 

 

Επόμενα θέατρα στα οποία ερευνήθηκε η πιθανή τους συσχέτιση με 

αστερισμούς ήταν το Ασκληπιείο θέατρο της Επιδαύρου και το αρχαίο 

θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου. Όπως είναι γνωστό σε αυτά τα θέατρα 

γίνονταν παραστάσεις προς τιμήν του θεού Ασκληπιού. Ξεκινώντας από 

την περίοδο που ορίζεται από τα μέσα του μήνα Μαρτίου έως τα μέσα του 

μήνα Απριλίου δεν βρέθηκε κάποια πιθανή σύνδεση. Αντίθετα στην 

επόμενη περίοδο για την οποία υπάρχουν στοιχεία, που αντιστοιχεί στην 

περίοδο που ξεκινούσε το νέο έτος για τους αρχαίους Έλληνες (μέσα 

Ιουνίου – Ιουλίου) βρέθηκε μία ενδιαφέρουσα σύνδεση. 

 

Στο Ασκληπιείο θέατρο της Επιδαύρου τον μήνα Εκατομβαιών 

διέρχεται από την διεύθυνση που ορίζει η διεύθυνση του άξονα του 

θεάτρου  ο αστερισμός του τοξότη αλλά και ο αστερισμός του Όφη. Ο 

αστερισμός του Τοξότη (Εικόνα 4.8) αναπαριστά τον Κένταυρο Χείρωνα, 

ο οποίος κατά την μυθολογία θεωρείται πως διδάχθηκε από τον θεό 

Απόλλωνα και την θεά Άρτεμη βοτανολογία και την ιατρική καθιστώντας 

τον έτσι σπουδαίο δάσκαλο. Μεταξύ των μαθητών του ήταν ο Ασκληπιός 

ο οποίος θεωρείται ο θεός της ιατρικής κατά την αρχαιότητα. 
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Εικόνα 4.8 Ο αστερισμός του Τοξότη 

 

Ο αστερισμός του Όφη (Εικόνα 4.9) ταυτίζεται με τον βασικό άξονα 

του θεάτρου λίγο αργότερα χρονικά την συγκεκριμένη περίοδο. Ο 

αστερισμός αυτός σύμφωνα με την μυθολογία αναπαριστά το ιερό φίδι του 

Οφιούχου θεού Ασκληπιού. Το φίδι κατά την αρχαιότητα ήταν στενά 

συνδεδεμένο με την λατρεία του Ασκληπιού και μάλιστα στα αρχαία 

Ασκληπιεία εκτρέφονταν φίδια ως σύμβολα ανάκτησης νέας ζωής. Η 

σύνδεση του φιδιού του Ασκληπιού με την ιατρική διατηρείται έως και τις 

μέρες μας και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σημασιολογικά.  

Εικόνα 4.9 Ο αστερισμός του Όφη 

 

Τον αστερισμό του Όφη είναι δυνατόν να παρατηρήσει κανείς και από 

το θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου με διαφορά περίπου 2 ωρών αργότερα. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο αστερισμός του Όφη είναι αφενός 

αρκετά μεγάλος και αφετέρου διακόπτεται από τον Οφιούχο. Έτσι από το 
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θέατρο της Επιδαύρου φαίνεται το ένα τμήμα του αστερισμού ενώ από το 

θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου φαίνεται το υπόλοιπο. 

 

Ο πίνακας 4.9 περιέχει τα στοιχεία του θεάτρου της Επιδαύρου για 

τους αστερισμούς του Τοξότη και του Όφη την περίοδο κατά την οποία 

παρατηρήθηκε η συσχέτιση.  

 
Θέατρο Επιδαύρου 

Αστερισμός Τοξότη 

Ημερομηνία 

Αρχή τομής 

(eta 

Sagittarii) 

Τέλος τομής 

(62 Sagottari) 

Χρόνος τομής 

μέσου άξονα 

αστερισμού 

Μέση γωνία 

ύψους 

αστερισμού(g) 

22/6/330 π.Χ. 20:16:39 22:14:22 21:15:31 17.9583 

21/7/330 π.Χ. 18:22:36 20:20:19 19:21:27 17.9541 

Αστερισμός Όφη 

22/6/330 π.Χ. 20:35:26 22:41:02 21:38:14 48.30385 

21/7/330 π.Χ. 18:41:25 20:47:01 19:44:13 48.3054 

Πίνακας 4.9 : Περιγραφή των αστερισμών Τοξότη και Όφη για το 

θέατρο της Επιδαύρου 

 

 

Στον πίνακα 4.10 φαίνονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης για το 

θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου. 

 
Θέατρο  

Παλαιάς Επιδαύρου 
Αστερισμός Όφη 

Ημερομηνία  

Αρχή τομής 

(Kappa 

Serpentis) 

Τέλος τομής 

(mu 

Serpentis) 

Χρόνος 

τομής μέσου 

άξονα 

αστερισμού 

Μέση γωνία 

ύψους 

αστερισμού(g) 

22/6/330 π.Χ. 22:21:09 23:59:04 23:10:07 56.5722 

21/7/330 π.Χ. 20:27:06 22:05:03 21:16:05 56.5734 

Πίνακας 4.10 : Περιγραφή του αστερισμού Όφη για το θέατρο της 

Παλαιάς Επιδαύρου 

 

Στο θέατρο του Άργους βρέθηκε πως ο αστέρας alpha Aquilae τέμνει 

τον βασικό άξονα του θεάτρου σε ημερομηνίες που ανήκουν στο διάστημα 

που ορίζουν τον εορτασμό των Νεμέων. Ο συγκεκριμένος αστέρας 

ονομάζεται σήμερα Αλτάιρ ενώ κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν Όνυξ 

και ανήκει στον αστερισμό του Αετού. Σύμφωνα με την μυθολογία ο 

αστερισμός παριστάνει τον αετό του Δία, ο οποίος στο ένα του πόδι 

κρατάει τον κεραυνό του Δία και στο άλλο τον Γανυμήδη, τον οποίο είχε 

φέρει από την Τροία για να κάνει οινοχόο του αλλά και των υπολοίπων 
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θεών.  Αναφέρεται μάλιστα πως ο ίδιος ο Δίας είχε μεταμορφωθεί σε αετό 

για να απαγάγει τον Γανυμήδη από την Τροία και να τον πάει στον Όλυμπο 

(Εικόνα 4.10). 

 

Παρατηρείται λοιπόν πως 

και σε αυτό το θέατρο κατά 

την περίοδο εορτασμού των 

δρώμενων προς τιμήν του 

Δία, διέρχεται ένας 

Αμφιφανής αστερισμός που 

έχει άμεση σύνδεση με τον 

τιμώμενο θεό. [Θεοδοσίου Σ, 

κ.α., 1991] 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.10: Ο αστερισμός του Αετού 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα στοιχεία καταγραφής για τον 

αστερισμό του Αετού σε σχέση με το θέατρο του Άργους. Οι τιμές 

αφορούν στις ημερομηνίες που αντιστοιχούν στην αρχή και στην λήξη του 

μήνα μέσα στον οποίο εορτάζονταν τα Νέμεα.  

 
Θέατρο Άργους Αστερισμός Αετού 

Ημερομηνία  
Αρχή τομής (12 

Aquilae) 

Τέλος 

τομής 

(gamma 

Aquilae) 

Χρόνος τομής 

μέσου άξονα 

αστερισμού 

Μέση γωνία 

ύψους 

αστερισμού(g) 

22/6/330 π.Χ. 19:00:04 21:01:08 20:00:36 23.3905 

21/7/330 π.Χ. 17:06:03 19:07:07 18:06:35 23.3921 

Πίνακας 4.11 Περιγραφή του αστερισμού Αετού για το θέατρο του 

Άργους 

 

 

Στο θέατρο της Σικυώνας βρέθηκε ότι διέρχεται ο αστέρας alpha 

Lyrae από το αζιμούθιο του βασικού άξονα του θεάτρου της Σικυώνας. 

Έπειτα από σχετική αναζήτηση που έγινε γύρω από τον αστέρα βρέθηκε 

ότι η ονομασία με την οποία είναι γνωστός είναι «Βέγας», μία ονομασία 

που του δόθηκε πολύ αργότερα. Αυτός ο αστέρας όμως συμμετέχει στον 
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αστερισμό της Λύρας (Εικόνα 4.11), ο οποίος σύμφωνα με την μυθολογία 

έχει άμεση σχέση με τον θεό Απόλλωνα. 

  

Ο μύθος αναφέρει ότι η ο 

αστερισμός της Λύρας 

αναπαριστά την λύρα που έδωσε ο 

θεός Ερμής στον θεό Απόλλωνα 

ως δώρο. Επίσης αναφέρεται ότι 

είναι η λύρα του μυθικού Ορφέα, 

γιου του Απόλλωνα και της 

μούσας Κλειώς. Φαίνεται πως η 

λύρα ήταν κατά την αρχαιότητα 

στενά συνδεδεμένη με την λατρεία 

του θεού Απόλλωνα, ενώ την 

διαχώριζαν από τον αυλό ο οποίος 

ήταν συνδεδεμένος με τον θεό 

Διόνυσο. [Θεοδοσίου Σ, κ.α., 

1991] 

 

 

Εικόνα 4.11  Ο αστερισμός της Λύρας 

 

 

Στον πίνακα 4.12 περιγράφονται οι αντίστοιχες παρατηρήσεις για το 

θέατρο της Σικυώνας. 

 
Θέατρο Σικυώνας Αστερισμός Λύρας 

Ημερομηνία  
Αρχή τομής 

(beta Lyrae) 

Τέλος 

τομής (13 

Lyrae) 

Χρόνος τομής 

μέσου άξονα 

αστερισμού 

Μέση γωνία 

ύψους 

αστερισμού(g) 

1/5/270 π.Χ. 20:11:01 21:34:40 20:52:51 15.5086 

Πίνακας 4.12  Περιγραφή του αστερισμού της Λύρας για το θέατρο 

Σικυώνας 

 

 

Μετά την πραγματοποίηση των παραπάνω ακολούθησε μία 

καταγραφή του χρόνου ανατολής και δύσης του ήλιου τις αντίστοιχες 

ημερομηνίες. Με την βοήθεια του πίνακα 4.13 εξετάζεται η 

συστηματικότητα ή όχι των διαφορών που δημιουργούνται ανάμεσα στους 

χρόνους ανατολής και δύσης του ηλίου και του μέσου χρόνου τομής των 

αστερισμών με τους βασικούς άξονες των θεάτρων. 
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Θέατρο Ημερομηνία Γιορτή Ανατολή Δύση 

Διονύσου 

1/12/350 π.Χ. Διονύσια 7:24:05 17:11:21 

27/12/350 π.Χ. 
Λήναια 

7:45:10 17:14:40 

25/1/350 π.Χ. 7:43:41 17:39:29 

Επιδαύρου 

22/6/330 π.Χ. 

Ασκληπιεία 

4:59:31 19:46:52 

21/7/330 π.Χ. 5:12:23 19:45:51 

22/6/330 π.Χ. 4:59:31 19:46:52 

21/7/330 π.Χ. 5:12:23 19:45:51 

Παλαιάς 

Επιδαύρου 

22/6/330 π.Χ. 
Ασκληπιεία 

4:59:05 19:46:40 

21/7/330 π.Χ. 5:11:57 19:45:38 

Άργους 
22/6/330 π.Χ. 

Νέμεα 
5:00:55 19:48:27 

21/7/330 π.Χ. 5:13:48 19:47:26 

Σικυώνας 1/5/270 π.Χ. Απολλώνια 5:36:42 19:12:03 

Πίνακας 4.13 Χρόνοι ανατολής – δύσης ηλίου 

 

 

 

Όπως γίνεται εμφανές στον πίνακα 4.14 στον οποίο αναφέρονται οι 

διαφορές αυτές στο θέατρο της Επιδαύρου προς το τέλος της περιόδου 

αναζήτησης και συγκεκριμένα στις 21 Ιουλίου φαίνεται πως ο ήλιος δεν 

έχει δύσει κατά τον χρόνο που οι αστερισμοί διέρχονται από τον βασικό 

άξονα του θεάτρου. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα 

εφόσον οι εορτασμοί γίνονταν πιο κοντά σε αυτή την περίοδο. Σε αυτή την 

περίπτωση δεν είναι δυνατόν να βεβαιωθεί αλλά ούτε και να απορριφθεί η 

συσχέτιση του θεάτρου με τους αστερισμούς. Το ίδιο συμβαίνει και για το 

θέατρο του Άργους. Η γνώση της ακριβούς ημερομηνίας θα μπορούσε να 

δώσει την απάντηση στο ερώτημα που προκύπτει. 
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Θέατρο Ημερομηνία Αστερισμός 
Χρόνος 

τομής 

Διαφορά 

Ανατολής 

- Τομής 

Διαφορά 

Δύσης -

Τομής 

Διονύσου 

1/12/350 π.Χ. 

Υάδων 

21:45:12 14:20:07 4:33:51 

27/12/350 π.Χ. 20:02:58 12:17:48 2:48:18 

25/1/350 π.Χ. 18:08:56 10:25:15 0:29:27 

Επιδαύρου 

22/6/330 π.Χ. 
Τοξότη 

21:15:31 16:15:42 1:28:21 

21/7/330 π.Χ. 19:21:27 12:09:04 -0:24:24 

22/6/330 π.Χ. 
Όφη 

21:38:14 16:38:43 1:51:22 

21/7/330 π.Χ. 19:44:13 12:31:50 -0:01:38 

Παλαιάς 

Επιδαύρου 

22/6/330 π.Χ. Όφη 23:10:07 18:11:02 3:23:27 

21/7/330 π.Χ. 
Αετού 

21:16:05 16:04:08 1:30:27 

Άργους 
22/6/330 π.Χ. 20:00:36 14:59:41 0:12:09 

21/7/330 π.Χ. 
Λύρας 

18:06:35 12:52:47 -1:40:51 

Σικυώνας 1/5/270 π.Χ. 20:52:51 15:16:09 1:40:48 

Πίνακας 4.14 Διαφορές των χρόνων ανατολής και δύσης του ήλιου με 

τον χρόνο τομής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

5.1 Συμπεράσματα 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του αστρονομικού 

προσανατολισμού των αρχαίων θεάτρων Διονύσου, Επιδαύρου, Παλαιάς 

Επιδαύρου, Άργους και Σικυώνας. Έτσι προέκυψαν αρκετά χρήσιμα 

συμπεράσματα σχετικά με τις διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν αλλά 

και τα αποτελέσματα που προέκυψαν.  

Τα στάδια εργασιών που ακολουθήθηκαν ώστε να είναι εφικτή μια 

ολοκληρωμένη έρευνα του αστρονομικού προσανατολισμού των πέντε 

εξεταζόμενων αρχαίων θεάτρων είναι:  

 

i. Γεωμετρική τεκμηρίωση του θεάτρου του Διονύσου Ελευθερέως 

στην Αττική και πραγματοποίηση αστρονομικών παρατηρήσεων με 

σκοπό την παραγωγή αστρονομικά προσανατολισμένου 

διαγράμματος κάτοψης. 

ii. Μέτρηση συγκεκριμένων σημείων λεπτομερειών στα αρχαία 

θέατρα Επιδαύρου, Παλαιάς Επιδαύρου, Άργους και Σικυώνας με 

σκοπό τον μετασχηματισμό υπαρχόντων διαγραμμάτων κάτοψης. 

Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν αστρονομικές παρατηρήσεις σε 

όλα τα θέατρα για την διαδικασία δημιουργίας προσανατολισμένων 

διαγραμμάτων. 

iii. Πραγματοποίηση μετρήσεων με δέκτες GPS και ένταξη των 

θεάτρων στο κρατικό και στο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς, μέσω 

του συστήματος HEPOS. 

iv. Μετασχηματισμός των υπαρχόντων διαγραμμάτων κάτοψης στα 

θέατρα της Επιδαύρου, της Παλαιάς Επιδαύρου του Άργους και της 

Σικυώνας σε διαγράμματα αστρονομικά προσανατολισμένα σε 

τοπικό αυθαίρετο σύστημα αναφοράς. 

v. Υπολογισμός των βασικών αξόνων των θεάτρων και σύγκριση του 

προσανατολισμού τους. 

vi. Διερεύνηση του αστρονομικού προσανατολισμού των θεάτρων και 

προσπάθεια σύνδεσής τους αρχικά με την πορεία του ήλιου και 

έπειτα με συγκεκριμένους αστερισμούς. 
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Όλες οι παραπάνω διαδικασίες έδωσαν συμπεράσματα για τις μεθόδους 

που χρησιμοποιήθηκαν, τις ακρίβειες που προέκυψαν, τις δυσκολίες που 

συναντήθηκαν αλλά και λύσεις για την βελτίωση τους.  

Διαπιστώθηκε επίσης ο χρόνος που απαιτείται για την πραγματοποίηση 

της εργασίας στις περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει αποτύπωση 

ολόκληρου του αρχαίου θεάτρου αλλά και στην περίπτωση που η 

αποτύπωση έχει προηγηθεί. Συγκεκριμένα στην περίπτωση του αρχαίου 

θεάτρου του Διονύσου στην Αττική οι μετρήσεις διήρκησαν περίπου μία 

ημέρα. Αυτές αφορούσαν τις παρατηρήσεις που χρειάστηκαν ώστε να γίνει 

απόδοση του διαγράμματος κάτοψης του θεάτρου αλλά και εκείνες μέσω 

των οποίων προέκυψε ο αστρονομικός προσανατολισμός του. Στις 

περιπτώσεις που υπήρχαν τα διαγράμματα κάτοψης ο χρόνος μειώθηκε 

στο μισό αφού χρειάστηκε περίπου μισή ημέρα για κάθε θέατρο. 

Σημαντικό ρόλο για τους παραπάνω χρόνους διαδραμάτισε η απόσταση 

των θεάτρων τόσο μεταξύ τους αλλά και από την αφετηρία του 

συνεργείου. 

Σε επόμενο στάδιο αξιολογήθηκαν οι διαφορές που μπορεί να 

προκύψουν ανάλογα με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία προσδιορισμού 

των συντεταγμένων μεταξύ αυτών που προκύπτουν από άμεσες μετρήσεις, 

σε σχέση με εκείνες που προκύπτουν χρησιμοποιώντας υπάρχοντα 

διαγράμματα κατόψεων. Συγκεκριμένα στο θέατρο του Διονύσου όπου 

έγιναν άμεσες παρατηρήσεις, το μέσο τετραγωνικό σφάλμα του τελικού 

διαγράμματος ήταν κατά 0.5cm μικρότερο από το αντίστοιχο του Άργους 

και 0.1cm μικρότερο από αυτό της Σικυώνας. 

Για να επιτευχθούν οι ίδιες ακρίβειες πρέπει το διάγραμμα το οποίο 

χρησιμοποιείται για το μετασχηματισμό να έχει προκύψει με μεγαλύτερη 

ακρίβεια από αυτή που αναμένεται στο τελικό αποτέλεσμα. Παραδείγματα 

αποτελούν το θέατρο του Διονύσου στο οποίο πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της εργασίας ολοκληρωμένη αποτύπωση για τη δημιουργία του 

διαγράμματος της κάτοψης αλλά και το θέατρο του Άργους το οποίο 

μετασχηματίστηκε χρησιμοποιώντας ένα διάγραμμα κάτοψης που είχε 

προκύψει από φωτογραμμετρική αποτύπωση. Ο λόγος που επιτεύχθηκε 

παρόμοια ακρίβεια έγκειται στο γεγονός ότι στην αποτύπωση του θεάτρου 

του Άργους, το διάγραμμα έδινε επαρκή πληροφόρηση σε σχέση με την 

πραγματική κατάσταση. Επιτεύχθηκε κατά αυτόν τον τρόπο ταυτοποίηση 

των ομόλογων σημείων. Το ίδιο συνέβη και με το θέατρο της Σικυώνας 

που τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια. 

Αντίθετα παρατηρήθηκε ότι τα θέατρα στα οποία είχε γίνει μερική 

γενίκευση στα διαγράμματα κάτοψης ήταν δύσκολο να επιτευχθεί 

ικανοποιητική ακρίβεια. Αυτό συνέβη διότι τα σημεία που μετρήθηκαν 

στα δύο συστήματα αναφοράς δεν μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
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μοναδικά, εξαιτίας της διαφοράς που υπήρχε ανάμεσα στα διαγράμματα 

και στην πραγματικότητα.  

Η ύπαρξη τριγωνομετρικών σημείων αλλά και σημείων παλαιότερων 

στάσεων που αναγνωρίστηκαν βοήθησε στην βελτίωση της ακρίβειας της 

διαδικασίας. Τα τελικά αποτελέσματα αποδείχθηκαν ικανοποιητικά τις 

απαιτήσεις της εργασίας. 

 

Σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της εργασίας είναι ο προσδιορισμός του 

αστρονομικού προσανατολισμού των πέντε αρχαίων θεάτρων. Προέκυψαν 

τα αστρονομικά αζιμούθια των βασικών αξόνων, τα οποία παρουσιάζονται 

στον πίνακα 5.1. 

 

Θέατρο 
Αστρονομικό 

αζιμούθιο (g) 

Τυπικό 

σφάλμα 

(c) 

Διονύσου 179.49 ±3 

Επιδαύρου 368.9518 ±0.02 

Παλαιάς Επιδαύρου 276.38 ±10 

Άργους 118.07 ±4 

Σικυώνας 57.41 ±7 

Πίνακας 5.1 Αστρονομικά αζιμούθια βασικών αξόνων 

 

Διαπιστώνεται ότι: 

 

 Το αρχαίο θέατρο του Διονύσου έχει προσανατολισμό βορειοδυτικό 

 Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου έχει προσανατολισμό 

νοτιοανατολικό 
 Το θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου έχει προσανατολισμό 

βορειοανατολικό 

 Το αρχαίο θέατρο του Άργους έχει προσανατολισμό βορειοδυτικό  

 Το αρχαίο θέατρο της Σικυώνας έχει προσανατολισμό 

βορειοανατολικό 
 

Η σύγκριση των παραπάνω αποδεικνύει πως τα εξεταζόμενα αρχαία 

θέατρα δεν έχουν κοινό αστρονομικό προσανατολισμό.  

 

Η προσπάθεια χρονολόγησης των θεάτρων μέσω της γεωμετρικής 

διαδικασίας που χρησιμοποιεί την πορεία του ήλιου, την αποτύπωση του 

αισθητού ορίζοντα γύρω από το μνημείο αλλά και τον ίδιο τον βασικό 
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άξονα του δεν κατέληξε σε συμπεράσματα διότι δεν φαίνεται να 

συσχετίζονται οι βασικοί άξονες που προέκυψαν με τις πορείες του ήλιου. 

Εκτός αυτού δεν ήταν δυνατή η αποτύπωση του αισθητού ορίζοντα σε όλα 

τα μνημεία εξαιτίας του περιβάλλοντα χώρου και της διάταξης αυτού.  

 

Κατά την διερεύνηση της πορείας του ήλιου σε σχέση με τον βασικό 

άξονα κάθε θεάτρου όσα παρατηρήθηκαν δεν παρουσιάζουν κάποια 

ομοιότητα ανάμεσα στα θέατρα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να εξαχθεί 

κάποια πληροφορία όσον αφορά την συσχέτιση των θεάτρων με την 

πορεία του ήλιου. 

 

Η συσχέτιση των θεάτρων με κάποιους συγκεκριμένους αστερισμούς 

έδωσε αποτελέσματα σε όλα τα θέατρα και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες 

που όπως είναι γνωστό γίνονταν παραστάσεις στα θέατρα κατά την 

αρχαιότητα. Η συσχέτιση προκύπτει τόσο από τους χρόνους παρατήρησης 

των αστερισμών από τις θέσεις των θεάτρων όσο και από την μυθολογία 

που ακολουθεί τους αστερισμούς. Συγκεκριμένα : 

 

 Το θέατρο του Διονύσου κατά την περίοδο εορτασμού των 

Μικρών Διονυσίων και των Λήναιων φαίνεται να συνδέεται με 

τον αστερισμό των Υάδων, ο οποίος αποτελεί τμήμα του 

αστερισμού του Ταύρου. Αυτό συμβαίνει την περίοδο από την 1η 

Δεκεμβρίου έως τις 25 Ιανουαρίου.  

Πιθανόν λοιπόν οι κτήτορες του θεάτρου το τοποθέτησαν στην 

συγκεκριμένη θέση, με τέτοιο προσανατολισμό, ώστε τις ημέρες 

εορτασμού των Μικρών Διονυσίων κ των Λήναιων, να είναι 

δυνατή η παρατήρηση του αστερισμού των Υάδων από αυτό. 

 Στο θέατρο της Επιδαύρου κατά την περίοδο εορτασμού των 

Ασκληπιείων (22 Ιουνίου έως 21 Ιουλίου) υπάρχει σύνδεση με 

τον αστερισμό του Τοξότη, ενώ με μια χρονική διαφορά 

μερικών λεπτών φαίνεται να ισχύει το ίδιο και με το δυτικό 

τμήμα του αστερισμού του Όφη.  

Είναι πιθανό λοιπόν, κατά την κατασκευή του το θέατρο να 

τοποθετήθηκε στην συγκεκριμένη θέση με τέτοιο 

προσανατολισμό, ώστε να επιτρέπεται η παρατήρηση των 

αστερισμών του Τοξότη και του Όφη κατά την περίοδο 

εορτασμού των Ασκληπιείων. 

 Στο θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου την ίδια περίοδο (22 

Ιουνίου έως 21 Ιουλίου) υπάρχει σύνδεση με το ανατολικό 

τμήμα του αστερισμού του Όφη. Πιθανώς λοιπόν το θέατρο 

κατασκευάστηκε με τον συγκεκριμένο προσανατολισμό, έτσι 

ώστε από τη θέση του να είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ο 
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αστερισμός του Όφη κατά την διάρκεια διεξαγωγής των 

Ασκληπιείων. 

 Το θέατρο του Άργους κατά την περίοδο εορτασμού των 

Νεμέων, στο διάστημα που ορίζεται από τις 22 Ιουνίου έως 21 

Ιουλίου, φαίνεται να συνδέεται με τον αστερισμό του Αετού. 

Θεωρείται πιθανό λοιπόν κατά την κατασκευή του να 

προσανατολίστηκε στην συγκεκριμένη κατεύθυνση ώστε κατά 

τον εορτασμό των Νεμέων να είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ο 

αστερισμός του Αετού. 

 Το θέατρο της Σικυώνας κατά την περίοδο εορτασμού των 

Απολλωνίων στις 1 Μαΐου συνδέεται με τον αστερισμό της 

Λύρας. Πιθανόν λοιπόν οι κτήτορες του θεάτρου το 

τοποθέτησαν με συγκεκριμένο προσανατολισμό, ώστε την 

ημέρα που πραγματοποιούνται παραστάσεις σε αυτό κατά την 

διάρκεια των Απολλωνίων, να είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ο 

αστερισμός της Λύρας. 

 

Για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες οι αστερισμοί παρατηρούνται από 

τις θέσεις των θεάτρων κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Σε όλα τα θέατρα 

φαίνεται πως αυτό συμβαίνει μετά το τέλος των παραστάσεων. Οι 

παραστάσεις ξεκινούσαν με την ανατολή του ήλιου και τελείωναν με την 

δύση του. Οι παρατηρήσεις των αστερισμών δείχνουν πως η τομή του 

μέσου άξονα κάθε αστερισμού με τον βασικό άξονα των θεάτρων γίνεται 

χρονικά κοντά στον χρόνο δύσης του ηλίου. 

 

5.2 Προτάσεις 

 

Στο πλαίσιο της εμπειρίας που αποκτήθηκε από την εργασία 

συμπεραίνεται ότι για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα στην 

πραγματοποίηση των παραπάνω διαδικασιών προτείνεται:  

 

 Η διερεύνηση μεγαλύτερου αριθμού σημαντικών θεάτρων θα 

είναι ικανή να αυξήσει την αξιοπιστία της έρευνας σε σχέση με 

την σύνδεση των αρχαίων θεάτρων με συγκεκριμένος 

αστερισμούς. 

  

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαγράμματα αποτύπωσης τα οποία πρόκειται 

να χρησιμοποιηθούν για μετασχηματισμό συντεταγμένων πρέπει να 

γίνεται έλεγχος αρχικά της υπάρχουσας κατάστασης και συσχετισμός της 

με αυτή που φαίνεται στο διάγραμμα. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως πρέπει 

να γίνεται λεπτομερής ταυτοποίηση των ομόλογων σημείων. Η τελική 
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ακρίβεια σε αυτή την περίπτωση έγκειται στον τρόπο επιλογής 

συγκεκριμένων σημείων λεπτομερειών, τα οποία θα έχουν αποδοθεί όπως 

πραγματικά είναι. 
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ΑBSTRACT 

 

INVESTIGATION OF THE ASTRONOMICAL 

ORIENTATION OF THE ANCIENT THEATERS OF 

DIONYSUS, EPIDAURUS, ANCIENT EPIDAURUS, 

ARGOS AND SICYON 
 

This diploma thesis deals with the investigation of the astronomical 

orientation of five ancient theaters situated in Greece. These theaters are:  

 

1. The ancient theater of Dionysus in Athens 

2. The ancient theater of Asclepeion of Epidaurus in Argolis  

3. The theater of ancient Epidaurus also in Argolis 

4. The ancient theater of Argos in Argolis and 

5. The ancient theater of Sicyon in Corinth. 

 

The work is composed in 5 chapters. 

 

In the first chapter there is a presentation of the historical data that 

appears to be related to the diploma’s topic.  It is also analyzing the course 

of theater among the years, the evolution and decline. Separate the parts 

and components referred to it.  Also there is a historical record of each 

theater individually and also the key elements associated with the subject 

is presented. This will be useful in later chapters. 

 

The second chapter presents all procedures performed and are related to 

the geometric documentation of the theaters. These specifically relate to 

measurements made in the theater of Dionysus in order to draw its plan. It 

is also analyzing the method that took place in all the other theaters in 

which there were plans and it was not necessary to create them from the 

beginning. Also all the processes through which the integration of the 

theaters was succeeded, in the national reference system is presented. 

Finally the procedure of the the coordinate transformation is been analyzid.  

 

The third chapter presents some general information which refers to the 

astronomical orientation and especially the methodology that was used in 

this thesis. It is also been presented the calculations of the basic axis of 

each theater and their astronomical azimuths. 

 

The fourth chapter presents a procedure to investigate the astronomical 

orientation of theaters. This concerns both the correlation with the sun's 
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path and the paths of specific constellations in specific dates according to 

the celebration date of each theater. 

  

Finally in the fifth chapter it is been analyzed the conclusions drawn 

from the above procedures. It also presents recommendations designed to 

improve the process. 

 

Based on the work that was done, it is concluded that by the use of 

geometric and astrogeodic methods in association with the suitable 

instruments, it can be achieved the investigation of the astronomical 

orientation and connect them with specific constellations. The conclusions 

that has been achieved are the following. 

 

It was achieved the geometric documentation of the ancient theater of 

Dionysus. The plan that has been obtained is in an arbitrary reference 

system and it uses the astronomical north in the direction of y. Also it was 

achieved the coordinate transformation of the four other theaters’ plans to 

this system. Finally it was calculated the astronomical azimuth of the basic 

axis of each theater as follows (table 1):  

 

Theater 
Astronomical 

Azimuth (g) 

Standard 

deviation (c) 

Dionysus 179.49 ±3 

Epidaurus 368.9518 ±0.02 

Ancient Epidaurus 276.38 ±10 

Argos 118.07 ±4 

Sicyon 57.41 ±7 

Table 1: Astronomical azimuths of ancient theaters 

 

Regardless of the above procedure, the position of all theaters were 

determined in the WGS 84 and in the national reference system GGRS 87. 

This procedure helped in the last step of the diploma that was the 

investigation of the astronomical orientation.  

Finally it was revealed the fact that there is a connection between the 

theaters orientation and specific constellations, depending on the day that 

every theater was celebrated. In particular: 

 

 The ancient theater of Dionysus have a connection with the 

constellation of Hyades during which it was celebrated the feast 

of Dionysia at the beginning of December. Also it is connected 

with the same constellation during the celebration of the feast 

Linea during the period of December and January. 
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 In the theater of Epidaurus during the celebration of the feast 

Asclepeia, between June and July, has a connection with the 

constellation of Sagittarius. Also with a time delay of a few 

minutes seems to hold the same with the second part of the 

constellation of the Serpent. 

 In the ancient theater of Epidaurus the same period there is a 

connection with the first part of the constellation of the Serpent. 

 The theater of Argos during the celebration of the feast Nemea, 

between June and July, is associated with the constellation of the 

Eagle. 

 The theater of Sicyon during the celebration of the feast 

Apollonia at the beginning of May is associated with the 

constellation of Lyrae. 

 

The results could be more credible if more theaters be investigated in 

the future. A good suggestion would be to strengthen the research with 

more theaters and try to make an analysis with this bigger sample. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ GPS ΣΤΑ 

ΘΕΑΤΡΑ 

 

Θέατρο Διονύσου 

Παρατηρούμενη 

Βάση 
Από Προς 

Τύπος 

Λύσης 

Οριζόντιο 

Σφάλμα 

Κατακόρυφο 

Σφάλμα 

Γεωδαιτικό 

Αζιμούθιο 

Απόσταση 

στο 

ελλειψοειδές 

Υψομετρική 

διαφορά 

Σ2-Σ1 Σ1 Σ2 Fixed 0.002 0.002 159.3944 15.015 -0.303 

098Α-Σ1 098Α Σ1 Fixed 0.008 0.012 264.5156 7804.155 -115.424 

098Α-Σ2 098Α Σ2 Fixed 0.008 0.013 264.3935 7802.977 -115.723 

Θέατρο Σικυώνας 

Παρατηρούμενη 

Βάση 
Από Προς 

Τύπος 

Λύσης 

Οριζόντιο 

Σφάλμα 

Κατακόρυφο 

Σφάλμα 

Γεωδαιτικό 

Αζιμούθιο 

Απόσταση 

στο 

ελλειψοειδές 

Υψομετρική 

διαφορά 

043Α-Σ2 043Α Σ2 Fixed 0.005 0.013 312.6631 4412.361 143.521 

043Α-Σ1 043Α Σ1 Fixed 0.007 0.011 312.8024 4418.182 144.144 

Θέατρο Άργους 

Παρατηρούμενη 

Βάση 
Από Προς 

Τύπος 

Λύσης 

Οριζόντιο 

Σφάλμα 

Κατακόρυφο 

Σφάλμα 

Γεωδαιτικό 

Αζιμούθιο 

Απόσταση 

στο 

ελλειψοειδές 

Υψομετρική 

διαφορά 

002Α-Σ1Α 002Α Σ1Α Fixed 0.006 0.014 377.3819 4997.132 12.273 

Θέατρο Επιδαύρου 

Παρατηρούμενη 

Βάση 
Από Προς 

Τύπος 

Λύσης 

Οριζόντιο 

Σφάλμα 

Κατακόρυφο 

Σφάλμα 

Γεωδαιτικό 

Αζιμούθιο 

Απόσταση 

στο 

ελλειψοειδές 

Υψομετρική 

διαφορά 

Σ1-Σ2 Σ1 Σ2 Fixed 0.006 0.022 166.34 33.165 -0.249 

Σ1-002Α 002Α Σ1 Float 0.077 0.055 98.227 29993.683 336.849 

Θέατρο Παλαιάς Επιδαύρου 

Παρατηρούμενη 

Βάση 
Από Προς 

Τύπος 

Λύσης 

Οριζόντιο 

Σφάλμα 

Κατακόρυφο 

Σφάλμα 

Γεωδαιτικό 

Αζιμούθιο 

Απόσταση 

στο 

ελλειψοειδές 

Υψομετρική 

διαφορά 

Σ1-Σ2 Σ1 Σ2 Fixed 0.002 0.006 251.173 19.218 1.119 

010Α-Σ2 010Α Σ2 Fixed 0.01 0.036 333.139 29750.069 -7.893 

010Α-Σ1 010Α Σ1 Fixed 0.009 0.022 333.179 29744.635 -9.027 
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ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
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ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
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ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
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ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ 
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ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΑΣ 
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ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

 
 

 

Αυτοσχέδιο υπαίθρου για το θέατρο του Διονύσου 
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Αυτοσχέδιο για τις κλίμακες στο θέατρο Διονύσου 
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