
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ-ΚΡΕΣΕΝΩΝ 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

 

Σπλεξγαζία δήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ θαη 

Αξραηνινγηθήο Υπεξεζίαο Ηιείαο,  γηα δηεπθόιπλζε 

πξόζβαζεο ησλ επηζθεπηώλ 

ύντομα η έναπξη των επγασιών 

στο απσαίο θέατπο Πλατιάναρ 

Σάθεο Μαιηνύθνο: «Σπλερήο ε πξνζπάζεηά καο γηα λα 

νινθιεξσζεί  απηό ην ζεκαληηθό έξγν ζηελ νξεηλή καο 

δώλε» 

 

 την τελική εςθεία βπίσκεται η ςλοποίηση  τος 

έπγος τηρ αναστήλωσηρ τος απσαίος θεάτπος (Αίπς) 

στην πεπιοσή τηρ Πλατιάναρ, καθώρ  πποσωπούν οι   

πποετοιμασίερ για την έναπξη των επγασιών,  από την 

Απσαιολογική Τπηπεσία Ηλείαρ. 

 Ήδε ηηο πξνεγνύκελεο εκέξεο  έγηλε επηηόπηα 

επίζθεςε  ηεο πξντζηακέλεο  ηεο Ζ’ Εθνξείαο 

Αξραηνηήησλ  θα. Εξσθίιεο-΄Θξηδαο  Κόιηα θαη ηνπ 

Δεκάξρνπ Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ θ. Σάθε 

Μπαιηνύθνπ όπνπ εμεηάζηεθαλ  νη ηξόπνη  γηα ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο. 



 Πξνο  απηή ηελ θαηεύζπλζε ν Δήκνο   

Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ δεζκεύηεθε  λα πξνζθέξεη  

ηελ βνήζεηά ηνπ ζε εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό γηα 

θαζαξηζκό κνλνπαηηώλ θαη ηελ δηάζεζε κεραλεκάησλ 

γηα δηάθνξεο βνεζεηηθέο εξγαζίεο. 

 

 Να ππελζπκίζνπκε όηη ε Αξραηνινγηθή Υπεξεζία 

ηνπ Ννκνύ καο έρεη ρξεκαηνδνηεζεί από ην πξόγξακκα 

LEADER κε ην πνζό ησλ 300.000,00 € γηα ηελ 

αλαζηήισζε κέξνπο ηνπ Αξραίνπ ζεάηξνπ.  

 

 Σε απηή ηελ εμέιημε ν Δήκνο Αλδξίηζαηλαο – 

Κξεζηέλσλ θαη πξνζσπηθά ν Δήκαξρνο Σάθεο 

Μπαιηνύθνο είρε θαζνξηζηηθό ξόιν. 

 

 Σε δειώζεηο ηνπ ν Δήκαξρνο Σάθεο Μπαιηνύθνο 

επραξίζηεζε ηελ πξντζηακέλε θαη ηα ζηειέρε ηεο Ζ’ 

Εθνξείαο Αξραηνηήησλ, ηα ζηειέρε ηεο Τερληθήο 

Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ, ηνλ Δηεπζπληή θαη ηα ζηειέρε ηεο 

ΑΝΟΛ ΑΕ, ηνλ ζύιινγν ΔΘΑΖΩΜΑ θαη ηνλ θ. Σηαύξν 

Μπέλν γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο. 

 

Η απόυαση τος ΤΠΠΟ 

 Υπελζπκίδεηαη όηη ήδε από ηα ηέιε ηνπ 2019 εθ 

κέξνπο ηνπ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ έγηλε έγθξηζε 

εθηέιεζεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «απνθαηάζηαζε ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ Πιαηηάλαο», απνινγηζηηθά θαη κε 

απηεπηζηαζία από ηελ Εθνξεία Αξραηνηήησλ Ηιείαο. 

 Αλαιπηηθόηεξα ζηελ απόθαζε ηνπ ππνπξγείνπ, ηα 

έξγα πνπ  πεξηιακβάλνληαη είλαη ηα εμήο: 



· Καζαξηζκόο πεξηνρήο ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο θαη 

παξόδσλ. 

· Εξγαζίεο απνρσκαηώζεσλ-επηρώζεσλ πξόζβαζεο. 

· Εξγαζίεο θαηαγξαθήο πιηθνύ εξεηπηώλα. 

· Εηδηθέο θαηαζθεπέο γηα ηελ έθζεζε ησλ αξρηηεθηνληθώλ 

κειώλ. 

· Οξγάλσζε δηάζπαξηνπ ιίζηλνπ πιηθνύ-αλάζπξζε 

ιίζσλ πξνο αλάηαμε. 

· Αλαζηήισζε αξραίνπ πιηθνύ εξεηπηώλα. 

· Απνθαηάζηαζε βόξεηνπ ηνίρνπ ζθελήο. 

· Μεξηθή απνθαηάζηαζε ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο. 

 Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ, ε 

απόθαζε πξνβιέπεη ηελ πξόζιεςε ηνπ απαξαίηεηνπ 

πξνζσπηθνύ, ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ πιηθώλ θαη 

θάζε άιιε ελέξγεηα, ζην πιαίζην ηεο απηεπηζηαζίαο 

κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  

 Να ηνληζηεί όηη ιόγσ ηεο  παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνύ, ππήξμε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηώλ  ηεο αλαζηήισζεο ηνπ αξραίνπ Αίππ, νη νπνίεο 

σζηόζν ζα πινπνηεζνύλ θαλνληθά  ην ακέζσο πξνζερέο 

δηάζηεκα.  

τον 4ο αι. π.Υ. 

 Τν ζέαηξν ρξνλνινγείηαη ζε δύν θάζεηο. Tν θνίιν 

ρξνλνινγείηαη ζηνλ 4ν αη. π.Φ, ελώ ην ζθεληθό 

νηθνδόκεκα ρξνλνινγείηαη ζην 245 π.Φ. 



 Όπσο ζώδεηαη ζήκεξα, ην ζέαηξν παξνπζηάδεη ηελ 

ηξηκεξή ραξαθηεξηζηηθή δηάξζξσζε ησλ ειιεληζηηθώλ 

ζεάηξσλ: θνίιν, νξρήζηξα θαη ζθεληθό νηθνδόκεκα. 

 Σήκεξα δηαηεξείηαη κόλν ηκήκα ηεο ζθελήο θαη ηνπ 

θνίινπ, ελώ ζε θαιή θαηάζηαζε ζώδεηαη ν αξραίνο 

αλαιεκκαηηθόο ηνίρνο ηνπ ζεάηξνπ θαη ζηελ αξρηθή 

ζέζε ηνπ έλαο ζξόλνο από ηηο πξνεδξείεο. Τν ζσδόκελν 

θνίιν έρεη δηάκεηξν 34,5κ.Τν κλεκείν παξνπζηάδεη 

ζήκεξα ηε κνξθή κεγάινπ εξεηπηώλα . Απνηειεί ην 

δεύηεξν ζσδόκελν κλεκείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο ζην Ννκό Ηιείαο , κεηά από ην ζέαηξν ηεο 

αξραίαο Ήιηδαο. 

 


