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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ποταµός Καλαµάς, ο αρχαίος Θύαµις, διασχίζει την ορεινή και δύσβατη θεσπρωτική 

ενδοχώρα και, καθώς κατά την αρχαιότητα ήταν σε µεγάλο τµήµα του πλωτός, υπήρξε 

σηµαντικός υδάτινος δρόµος επικοινωνίας των κατοίκων της και σύνδεσής τους µε τις ακτές 

του Ιονίου από την προϊστορική έως τη µεταβυζαντινή εποχή. 

Από τον 4ο αι. π.Χ. ή και νωρίτερα, αναπτύχθηκαν κατά µήκος της κοίτης του µία σειρά από 

θέσεις κατοίκησης (οχυρωµένοι οικισµοί Λυγιάς, Ραγίου, Ντόλιανης, Οσδίνας, Ραβενής), που 

µαρτυρούν τη συµβολή του ποταµού στην οικιστική ανάπτυξη της Θεσπρωτίας και στη 

διακίνηση ανθρώπων και αγαθών την περίοδο αυτή.

Σε απόσταση περίπου 8 χιλιοµέτρων από τις εκβολές του Καλαµά στο Ιόνιο Πέλαγος, στο 

σηµείο συµβολής του µε τον παραπόταµό του Καλπακιώτικο, εκτείνεται ο οχυρωµένος οικισµός 

των Γιτάνων, έκτασης 287 στρεµµάτων. Το µεγαλύτερο τµήµα της πόλης αναπτύσσεται στις 

υπώρειες του βουνού Βρυσέλλα, επάνω σε χαµηλό λατυποπαγές πλάτωµα που περιβάλλεται 

στις τρεις πλευρές του από την κοίτη του Καλαµά. Σύµφωνα µε την έκταση του οικισµού και 

την πυκνότητα των κτηρίων, υπολογίζεται ότι ο πληθυσµός της πόλης κατά την περίοδο της 

ακµής της ήταν 6.000 ως 8.000 κάτοικοι.
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Αεροφωτογραφία αρχαιολογικού χώρου Γιτάνων
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι πρώτες περιγραφές των ερειπίων των Γιτάνων ανάγονται στον 19ο αιώνα και απαντώνται 

στα κείµενα ξένων περιηγητών (F. Pouqueville, H. Holland, E. Isambert, Th. S. Hughes) και Ελλήνων 

λόγιων (Π. Αραβαντινός κ.ά.). Επιστηµονική καταγραφή των αρχαίων καταλοίπων 

πραγµατοποιήθηκε το 1952 από τον επιµελητή αρχαιοτήτων Ηπείρου Φώτιο Πέτσα, ενώ 

λεπτοµερέστερη αναφορά για τις αρχαιότητες των Γιτάνων περιλαµβάνεται στο µνηµειώδες 

έργο του άγγλου ιστορικού N. Hammond, Epirus (1967). Τα ορατά λείψανα της πόλης περιέγραψε 

επίσης, πριν από την έναρξη των ανασκαφών, ο Θεσπρωτός στην καταγωγή Σπύρος 

Μουσελίµης, δάσκαλος, λαογράφος και, το σηµαντικότερο, άµισθος επιµελητής αρχαιοτήτων. 

Συστηµατική τοπογραφική αποτύπωση των ορατών λειψάνων πραγµατοποιήθηκε από το 

Αθηναϊκό Κέντρο Οικιστικής µε επιστηµονικό συνεργάτη τον αρχαιολόγο, καθηγητή του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Σωτήρη Δάκαρη, και τα συµπεράσµατα της έρευνας δηµοσιεύτηκαν 

στη µονογραφία του τελευταίου, µε τον τίτλο Θεσπρωτία (1972). 

Οι πρώτες ανασκαφικές έρευνες ξεκίνησαν στα µέσα της δεκαετίας του 1980 από την τότε 

Έφορο Αρχαιοτήτων Κέρκυρας–Θεσπρωτίας, αρχαιολόγο κ. Καλλιόπη Πρέκα- Αλεξανδρή, η 

οποία, την περίοδο 1985-1997, αποκάλυψε σταδιακά τα σηµαντικότερα δηµόσια και ιδιωτικά 

οικοδοµήµατα της πόλης, µεταξύ των οποίων το µεγαλύτερο τµήµα του θεάτρου. Η 

συστηµατική ανασκαφή συνεχίζεται από το έτος 2010, υπό τη διεύθυνση της ίδιας, και 

βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εργασίες ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου πραγµατοποιήθηκαν τα έτη 2003-2009 και 

2007-2013 στο πλαίσιο Έργων συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ΄ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς). H αναστήλωση και 

αποκατάσταση του θεάτρου των Γιτάνων προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του έτους 2015, 

επίσης στο πλαίσιο έργου συγχρηµατοδοτούµενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η πόλη των Γιτάνων είχε συνδεθεί µε τα ερείπιά της ήδη τον 19ο αι., από ξένους περιηγητές, 

χάρη στις µαρτυρίες των αρχαίων ιστορικών Πολύβιου και Τίτου Λίβιου. Η ταύτισή της, 

αποδεκτή και από το σύνολο των ερευνητών του 20ου αιώνα, επιβεβαιώθηκε από τουλάχιστον 

14 σφραγίσµατα µε την επιγραφή ΓΙΤΑΝΑ, που αποκαλύφθηκαν στο πρυτανείο-αρχείο της 

πόλης και κυρίως από χάλκινη αναθηµατική επιγραφή που διασώζει το όνοµα ΕΝ ΓΙΤΑΝΟΙΣ,  

από την περιοχή του ναού της Παρθένου. 

Η πόλη, σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα, ιδρύθηκε λίγο µετά τα µέσα του 4ου αι. π.Χ., 

εποχή κατά την οποία οι Θεσπρωτοί συνοικίστηκαν για πρώτη φορά σε οργανωµένες πόλεις. 

Τα Γίτανα φαίνεται ότι ήταν η δεύτερη κατά σειρά πρωτεύουσα των Θεσπρωτών, µετά την 

Ελέα. Αποτελούσαν πιθανότατα πολιτικό κέντρο και έδρα του Κοινού των Θεσπρωτών, όπως 

µαρτυρούν το µέγεθος και η οργάνωση της πόλης, τα κινητά ευρήµατα, µεταξύ των οποίων 

επιγραφή που αναφέρεται στο Κοινό των Θεσπρωτών, και η ύπαρξη θεάτρου. Η πόλη 

καταλήφθηκε από τους Ρωµαίους το 167 π.Χ. Έκτοτε, και ως το τέλος του 1ου αι. π.Χ., η 

κατοίκηση συνεχίστηκε πιθανότατα µόνο στο τµήµα της πόλης εντός του διατειχίσµατος. 

Μετά την οριστική εγκατάλειψη του οικισµού, ελάχιστα σποραδικά κινητά ευρήµατα, 

βυζαντινής και οθωµανικής εποχής, δηλώνουν τη σποραδική συνέχιση της χρήσης του χώρου. 
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Ο οικισµός αναπτύσσεται επάνω σε χαµηλό ασβεστολιθικό πλάτωµα που περιβάλλεται στις 

τρεις πλευρές του από την κοίτη του Καλαµά. Περιβάλλεται από ισχυρή οχύρωση, 

κατασκευασµένη ως επί το πλείστον µε πολυγωνικό σύστηµα τειχοποιίας, η περίµετρος της 

οποίας φτάνει τα 2.500 µ. και ενισχύεται µε πύργους και θλάσεις. Η πρόσβαση στον αρχαίο 

οικισµό γινόταν από τρεις κύριες πύλες και τρεις µικρότερες πυλίδες, µε την κεντρική είσοδο 

να διαµορφώνεται στα βορειοδυτικά. Το διατείχισµα, ένα εσωτερικό ισοδοµικό τείχος µε 

ορθογώνιους πύργους και τρεις πύλες µεταγενέστερο της υπόλοιπης οχύρωσης, διασχίζει από 

βορρά προς νότο τον οικισµό, χωρίζοντάς τον σε δύο µεγάλους οικιστικούς τοµείς, που 

επικοινωνούσαν µεταξύ τους µέσω τριών πυλών. 
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Η πόλη διέθετε οργανωµένο πολεοδοµικό σχεδιασµό. Παράλληλες µεταξύ τους οδοί, 

κατεύθυνσης ανατολή-δύση και κάθετοι σε αυτές δρόµοι, διαιρούσαν την έκτασή της σε 

ορθογώνια οικοδοµικά τετράγωνα, διαστάσεων περίπου 34x74 µ. Οι κύριες οδικές αρτηρίες 

ήταν πλακοστρωµένες, ενώ οι υπόλοιποι δρόµοι κατασκευάστηκαν µε χωµάτινο οδόστρωµα. 

Στο πλάτος κάθε οικοδοµικής νησίδας, ήταν κτισµένα συνήθως δύο σπίτια, που χωρίζονταν -

στον κατά µήκος άξονα των νησίδων- άλλοτε µε µεσοτοιχία και άλλοτε µε κτιστό 

αποχετευτικό αγωγό για την αποµάκρυνση των οικιακών λυµάτων και των νερών της βροχής. 

Τα µεγαλύτερης έκτασης δηµόσια κτήρια καταλάµβαναν ενίοτε ένα ολόκληρο οικοδοµικό 

τετράγωνο.  

Στον δυτικό τοµέα της πόλης βρίσκονταν τα περισσότερα δηµόσια κτήρια, όπως το πρυτανείο-

αρχείο, ένας µικρός ναός µε σηκό και πρόναο, αφιερωµένος στην Παρθένο, και ευρύχωρο 

κτήριο µε εσωτερική περίστυλη αυλή που προοριζόταν για τη σίτιση δηµόσιων προσώπων, ενώ 

επίσης φιλοξενούσε πιθανότατα στους χώρους του τη λειτουργία νοµισµατοκοπείου. 

Πρυτανείο-αρχείο. Λεπτοµέρεια ψηφιδωτού 

δαπέδου.

Άποψη του κτηρίου του πρυτανείου - αρχείου.
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Αεροφωτογραφία της Αγοράς των Γιτάνων

Η αγορά της πόλης καταλαµβάνει µία επίπεδη έκταση ακριβώς έξω από το διατείχισµα, στο 

βορειοδυτικό τµήµα του οικισµού. Ο χώρος είχε τη µορφή ανοιχτής πλατείας, οριοθετηµένης 

από επιµήκη στοά στα βόρεια. Τη νότια πλευρά της πλατείας ορίζει πλακοστρωµένος δρόµος, 

κατά µήκος του οποίου αναπτύσσεται συγκρότηµα 16 καταστηµάτων που εξυπηρετούσε τις 

οικονοµικές δραστηριότητες της πόλης.  Η στοά φέρει 14 κίονες ιωνικού τύπου στο εσωτερικό 

της και 26 κίονες δωρικού τύπου στην πρόσοψη, την οποία θα κοσµούσαν αγάλµατα, όπως 

µαρτυρούν 11 βάθρα και µια τοξοειδής εξέδρα που σώζονται µπροστά από το µνηµείο. 

Εφαπτόµενο στο δυτικό άκρο της στοάς βρίσκεται κτήριο που λειτουργούσε ως χώρος 

λατρείας του Απόλλωνα. 

Τέλος, ο τοµέας του οικισµού ανατολικά του διατειχίσµατος, που συµβατικά ονοµάστηκε «Κάτω 

Πόλη», καλύπτει µια έκταση 100 περίπου στρεµµάτων και περιλαµβάνει ιδιωτικές κατοικίες και 

κτήρια µε πιθανό δηµόσιο χαρακτήρα. Ένας πλατύς λιθοστρωµένος δρόµος διέσχιζε το 

ανατολικότερο τµήµα της κάτω πόλης και κατέληγε σε ευρύχωρη πύλη της οχύρωσης, κοντά 

στην κοίτη του ποταµού, που στο σηµείο αυτό θα πρέπει να φιλοξενούσε λιµενικές 

εγκαταστάσεις. 

Το νεκροταφείο της πόλης βρισκόταν 

εξωτερικά των τειχών και ήταν ιδιαίτερα 

εκτεταµένο. Εξωτερικά της βορειοδυτικής 

οχύρωσης, έχουν ανασκαφεί τρία ταφικά 

µνηµεία µνηµειακής κατασκευής των 

ελληνιστικών χρόνων, µε ναόσχηµους κτιστούς 

περιβόλους, καθώς και µεµονωµένοι τάφοι. 
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ως έδρα του Κοινού των Θεσπρωτών και των Ηπειρωτών, τα Γίτανα είχαν ανάγκη από την 

κατασκευή ενός οικοδοµήµατος κατάλληλου τόσο για τις συνελεύσεις των εκπροσώπων του 

Κοινού, όσο και για τη διδασκαλία του αρχαίου δράµατος. Για τη θέση του θεάτρου επιλέχθηκε 

η δυτική πλαγιά του υψώµατος που φιλοξενεί την αρχαία πόλη, λίγα µέτρα εξωτερικά των 

τειχών και σε συνάφεια µε το πρυτανείο, σε ελάχιστη απόσταση από την κοίτη του Καλαµά. 

Ένας µνηµειώδης λιθόστρωτος δρόµος εξασφάλιζε την άµεση και άνετη πρόσβαση από το 

πρυτανείο στο θέατρο, το οποίο έµελλε να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική 

ζωή των Γιτάνων και της Ηπείρου, αφού πιθανώς σε αυτό συνήλθε το 172 π.Χ. το Κοινό των 

Ηπειρωτών και αποφάσισε να βοηθήσει τους Ρωµαίους. Μολονότι βρίσκεται εξωτερικά της 

οχύρωσης, προστατεύεται από ένα ξεχωριστό τείχος, το προτείχισµα, ενώ επιπλέον φυσική 

προστασία παρέχεται από το ποτάµι, προς στο οποίο είναι και προσανατολισµένο.

Η κατασκευή του θεάτρου τοποθετείται, µε σχετική ασφάλεια, στον 3ο αιώνα π.Χ., εποχή 

αυξηµένης οικοδοµικής δραστηριότητας στην Ήπειρο, και περίοδο άνθησης των Γιτάνων. Όπως 

προκύπτει από τα ανασκαφικά δεδοµένα, το θέατρο ελάχιστα θα πρέπει να χρησιµοποιήθηκε 

µετά από τη ρωµαϊκή κατάκτηση, το 168/167 π.Χ. 

Άποψη της ορχήστρας και του κοίλου του θεάτρου.
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Τοπογραφική αποτύπωση του θεάτρου.
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Η ανασκαφική έρευνα και αποκάλυψη του θεάτρου ξεκίνησε τη διετία 1996 -1997 από την τότε 

Προϊσταµένη της Η΄Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, αρχαιολόγο κ. 

Καλλιόπη Πρέκα-Αλεξανδρή, η οποία, ως επίτιµη Έφορος Αρχαιοτήτων πλέον, εξακολουθεί να 

το ανασκάπτει συστηµατικά από το 2006 µέχρι σήµερα. Έχουν έρθει στο φως το µεγαλύτερο 

τµήµα του κοίλου, διαµορφωµένου στη φυσική βραχώδη πλαγιά, η ορχήστρα και µέρος της 

σκηνής, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες που αφορούν στην αποκάλυψη των παρόδων και 

των αναληµµατικών τοίχων του κοίλου . 

Η αρχιτεκτονική του θεάτρου των Γιτάνων ακολουθεί τη µορφή όλων των αρχαίων ελληνικών 

θεάτρων. Στο κέντρο του βρίσκεται η ορχήστρα, ο επίπεδος κυκλικός χώρος, στον οποίο κατά 

τη διάρκεια των παραστάσεων αρχαίου δράµατος κινούνταν ο χορός. Η θυµέλη, ο βωµός προς 

τιµήν του Διονύσου, που συνήθως υπήρχε στο κέντρο της ορχήστρας των αρχαίων θεάτρων, 

βρέθηκε µετακινηµένη κοντά στη σκηνή. Οι θεατές κάθονταν στο αµφιθεατρικό κοίλωµα που 

διαµορφώνεται µε λίθινα καθίσµατα. Το τµήµα αυτό του θεάτρου ονοµάζεται κοίλον. Οι σειρές 

των λίθινων εδωλίων, δηλαδή των καθισµάτων του κοίλου, διακόπτονται από έναν οριζόντιο 

διάδροµο, το διάζωµα, και από κάθετες σκάλες, τις κλίµακες, που εξυπηρετούσαν την 

κυκλοφορία των θεατών. Το κοίλον του θεάτρου των Γιτάνων αποτελείται συνολικά από είκοσι 

οκτώ (28) ή είκοσι εννέα (29) σειρές εδωλίων, από τις οποίες 14 βρίσκονταν στο κατώτερο 

τµήµα του και οι υπόλοιπες στο ανώτερο τµήµα του, επάνω από το διάζωµα. Οι οκτώ συνολικά 

κλίµακες χωρίζουν τον θεατρικό χώρο σε επτά κάθετα σφηνοειδή τµήµατα, τις κερκίδες.

Από τα µέχρι στιγµής ανασκαφικά δεδοµένα φαίνεται ότι το κοίλον έχει σχήµα µικρότερο του 

ηµικυκλίου, όπως και στην περίπτωση του µικρού θεάτρου της Κασσώπης. Στην εξωτερική 

περιφέρεια του κοίλου παρατηρείται µείωση της καµπυλότητάς του, δηµιουργώντας έτσι ένα 

ελαφρύ άνοιγµα προς τη σκηνή. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η οπτική δυνατότητα των 

θεατών που βρίσκονται στα ακραία εδώλια.

Τα εδώλια είναι ορθογώνιοι λίθοι κατασκευασµένοι από ασβεστόλιθο, πολύ καλά 

επεξεργασµένοι. Το µήκος τους φθάνει το 1,5 µέτρο, ενώ το ύψος τους είναι 0,35 - 0,38 µ., όσο 

συνηθιζόταν και σε άλλα θέατρα του ελληνιστικού κόσµου. Ο αρχαίος κατασκευαστής  
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εκµεταλλεύτηκε το σκληρό βραχώδες κροκαλοπαγές υπόστρωµα που απαντάται στην 

κεντρική κυρίως κερκίδα, για να λαξεύσει ένα µεγάλο αριθµό απευθείας στον βράχο. Το χέρι 

του τεχνίτη µαρτυρείται επίσης σε µια σειρά από εδώλια µε αλάξευτους τους αγκώνες, δηλαδή 

τα κωνικά εξογκώµατα που εξυπηρετούσαν στην τοποθέτησή τους µε λοστούς, ώστε να 

αποφεύγεται το πλήγωµα των ακµών των καθισµάτων.

Πίσω από την ορχήστρα βρίσκεται η σκηνή, το οικοδόµηµα όπου προετοιµάζονταν οι υποκριτές 

(ηθοποιοί). Οι ηθοποιοί έπαιζαν στον χώρο µεταξύ της σκηνής και της ορχήστρας, επάνω σε µια 

υπερυψωµένη εξέδρα, ξύλινη αρχικά και αργότερα λίθινη, το προσκήνιο. Η σκηνή του θεάτρου 

των Γιτάνων ήταν ένα ορθογώνιο διώροφο οικοδόµηµα, στεγασµένο µε πήλινα κεραµίδια. Στο 

εσωτερικό του αποκαλύφθηκαν 7 ορθογώνιοι πεσσοί, οι οποίοι θα στήριζαν τον όροφο. 

Μπροστά από τη σκηνή διαµορφώνεται το προσκήνιο, στην πρόσοψη του οποίου υπήρχαν 12 

ηµικίονες µε σύµφυτους πεσσούς, που θα στήριζαν δωρικού τύπου θριγκό µε λίθινο επιστύλιο. Το 

λογείο, δηλαδή η επίπεδη οροφή του προσκηνίου όπου στέκονταν οι ηθοποιοί, ήταν ξύλινο, αν 

κρίνουµε από στρώµα καύσης που βρέθηκε στο εσωτερικό του.

Οι αναληµµατικοί τοίχοι των παρόδων, οι οποίοι στήριζαν και συγκρατούσαν το κοίλο, δεν 

έχουν αποκαλυφθεί πλήρως. Η χωρητικότητα του θεάτρου υπολογίζεται σε 4.000 θεατές. 

Άποψη των ενεπίγραφων εδωλίων του θεάτρου.

Ένας µεγάλος αριθµός εδωλίων φέρει στην 

πρόσθια πλευρά χαραγµένα ονόµατα, µεταξύ 

των οποίων διακρίνονται τα Μενέδαµος, 

Χαροπίδας, Παυσανίας, Τιµόδαµος, Αντίνους, 

Αλέξανδρος, Κέφαλος, Δόκιµος, Νικόµαχος, 

Νικόστρατος, καθώς και το γυναίκειο όνοµα 

Φιλίστα. Επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποια 

τεκµηριωµένη απάντηση στο ερώτηµα: ποιοι 

κάθονταν στα επώνυµα εδώλια; ήταν 

απελεύθεροι ,  χορηγοί ,  αντιπρόσωποι 

οικογενειών και οµάδων, αξιωµατούχοι, ιερείς;   
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ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θέατρα υπήρχαν και σε άλλες µεγάλες και οργανωµένες πόλεις της αρχαίας Ηπείρου, όπως η 

Αµβρακία, η Κασσώπη, η ρωµαϊκή Νικόπολη, ο Βουθρωτός, η Φοινίκη, η Βύλλις και η ρωµαϊκή 

Ανδριανούπολη (τα 4 τελευταία στη σηµερινή Αλβανία). Το µεγαλύτερο όµως σε µέγεθος και 

µνηµειακότητα αρχαίο θέατρο της Ηπείρου δεν σχετίζεται µε κάποια πόλη, αλλά βρίσκεται στο 

ιερό του Δωδωναίου Διός, προς τιµήν του οποίου γίνονταν στη Δωδώνη οι αθλητικοί και 

δραµατικοί αγώνες της εορτής των Ναΐων. Η γνωριµία µε το θέατρο των Γιτάνων µπορεί να 

είναι η αφετηρία και αφορµή για να περιηγηθεί κανείς και στα υπόλοιπα θέατρα της σύγχρονης 

Ηπείρου, στην Αµβρακία (σηµερινή Άρτα), τη Νικόπολη, την Κασσώπη και το ιερό της Δωδώνης. 

Σύµφωνα µε ορισµένες απόψεις, τα ονόµατα σχετίζονται µε ταξιθεσία, η οποία θα ίσχυε όχι 

µόνο για τις θεατρικές παραστάσεις αλλά και για τις πολιτικές συγκεντρώσεις. Κατά την 

ανασκαφέα του µνηµείου, οι επιγραφές σχετίζονται µε απελευθερωτικές πράξεις δούλων.

Παρόµοια αναγραφή ονοµάτων σε εδώλια του κοίλου συναντούµε στα αρχαία θέατρα της 

Λάρισας και της Δηµητριάδας στη Θεσσαλία. Από την περιοχή της αρχαίας Ηπείρου, ένας 

µεγάλος αριθµός επιγραφών σχετικών µε την απελευθέρωση δούλων συναντάται στο θέατρο 

του Βουθρωτού.  

Αεροφωτογραφία του θεάτρου των Γιτάνων.
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