


Αρχαίο Ωδείο Πατρών 



Ρωμαϊκό Ωδείο Πάτρας 

Το αρχαίο ωδείο Πατρών χτιστηκε πριν  το 161 μ.Χ., 
δηλαδή νωρίτερα από το Ωδείο του Ηρώδου του 
Αττικού, το γνωστό ως Ηρώδειο και είναι μικρότερο σε 
διαστασεις από εκείνο. 

Το κοίλο έχει τέσσερις κερκίδες εδωλίων κάτω του 
διαζώματος και επτά πάνω. Ο έξω ψηλός τοίχος της 
σκηνής έχει πέντε εισόδους προς την σκηνή και τα 
παρασκήνια. Το προσκήνιο είναι προσιτό από δύο 
κτιστές σκάλες, μία δεξιά και μία αριστερά. Η 
ορχήστρα είναι πλακόστρωτη και χωρίζεται με 
ημικυκλικό θωράκιο από το κοίλο. 

Μέχρι  και το 1889 ήταν εντελώς καλυμμένο από 
χώματα. Η επισκευή και η αναμαρμάρωση  του 
μνημείου έγινε λίγο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 



Το θέατρο το διακοσμούσαν με αγάλματα. Τα ονόματα τριών 
αγαλμάτων του Διονύσου ήταν: 

1. Μεσατές 
2. Ανθεύς 
3. Αροεύς  
 Όλα τα καταστήματα  τα οποία βρίσκονταν πάνω από το 

αρχαίο θέατρο ήταν κρεοπωλεία με αποτέλεσμα κατά την 
διάρκεια των παραστάσεων να μυρίζουν πολύ τα κρέατα. 

 Δίπλα στο Αρχαίο Ωδείο και στο θέατρο υπήρχαν ναοί της 
Νέμεσις και της Αφροδίτης με μεγάλα μαρμάρινα 
αγάλματα. Επίσης κοντά στο θέατρο υπήρχε και το ιερό 
του Καλυδώνιου Διονύσου. 



Όπως αναφέρει ο Παυσανίας, μέσα στο Ωδείο  που 
ήταν συνεχόμενο της αρχαίας Αγοράς υπήρχε άγαλμα 
του Απόλλωνα που έγινε από λάφυρα του πολέμου 
κατά των Γαλατών (279 π.Χ.), όταν οι Πατρινοί  είχαν 
βοηθήσει τους Αιτωλούς. Στους αιώνες που 
ακολούθησαν οι σεισμοί, οι πόλεμοι και οι κατακτητές 
κατέστρεψαν το ωδείο και το κάλυψαν με άλλα κτίρια 
και χώματα. 



Από το μικρό λόφο που δημιουργήθηκε , έμεναν 
ακάλυπτα μόνο ελάχιστα τμήματα. Ξαναήρθε στο φως 
το ι889 όταν έγιναν εργασίες εκσκαφής στο λόφο για την 
επιχωμάτωση του λιμανιού. Πέρασαν αρκετές δεκαετίες 
έως ότου ξεκινήσει η διαδικασία της αναστήλωσής του, 
που ολοκληρώθηκε το 1956. 

Το Ωδείο έχει όλα τα βασικά μέρη του θεάτρου , κοίλο , 
ορχήστρα , προσκήνιο , σκηνή, παρασκήνια και στις 23 
σειρές καθισμάτων του δύνανται να φιλοξενηθούν 2.900 
θεατές. Από τη θέσπιση του διεθνούς φεστιβάλ Πάτρας, 
το Αρχαίο Ωδείο αποτελεί τη βασική του έδρα, 
φιλοξενώντας τους καλοκαιρινούς μήνες κορυφαία 
ελληνικά και ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα.  



Φωτογραφικό υλικό 



Το διάζωμα 

Τα τείχη 

Η πλατεία 



Πλάγια όψη του Ωδείου 



Το Αρχαίο Ωδείο 



Αεροφωτογραφία του Ωδείου 



Η εξωτερική όψη του 
θεάτρου 



Καλλιτεχνικά συγκροτήματα 













εδωλίων: καθίσματα για δύο ή περισσότερα άτομα   
προσκήνιο: το μπροστινό τμήμα της σκηνής 
εκσκαφής: η εξόρυξη ευρύματος που είναι βαθιά θαμμένο 
   στη γη   
 



Και ένα βίντεο 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


