
 

 

1ο ΓΕΛ Πετρούπολης                                   

Έτος : 2013- 2014                                                                          

Τάξη: Α’ λυκείου                                  

Ερευνητική 

Εργασία 
Η ιστορική εξέλιξη του 

θεάτρου από τα αρχαία 

χρόνια έως τις μέρες μας… 

 



 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                

 

 

ΟΜΑΔΕΣ: ♪  «Ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει» 

 ♪  «Πνοές του νότου» 

 ♪  «Οι φίλοι του Άργου» 

 ♪  «Οι…θεάρες» 

                 
            ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:  Γ.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

   
  

Συγκροτήθηκαν τέσσερις ομάδες εργασίας, οι οποίες επέλεξαν τις ακόλουθες ονομασίες: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Πνοές του νότου: 
Διαμαντοπούλου  Δανάη 
Ζησιμοπούλου  Χαρούλα 
Λεμονή  Μαρία 
Μουτάφη  Κατερίνα 

 

Ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει: 
Γιάτσεκ  Αντώνης 
Μαρκάκη  Νικολέττα 
Μπαρμπετάκη  Αγγελική 
Πέρρου  Μαριαλένα 

 
 

 

Θεάρες: 
Τζινιέρη  Γεωργία 
Τσιάρα  Μαρία 
Υακίνθου  Δήμητρα 
Χανιωτάκη  Μαρία 
Χαυλή  Μαργαρίτα 

 
Φίλοι του Άργου: 

Σιλιόγκας  Δημήτρης 
Σπήλιος  Αντώνης 
Τσαγκάδας  Βασίλης 
Χαρίτος  Μιχάλης 
 



 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Ένα ταξίδι στην ιστορία του θεάτρου 

Άνθρωποι… 

Χώροι… 

Δράση… 

Τεχνικές… 

Μα πάνω απ΄ όλα, 

η βιωματική ανακάλυψη των «μυστηρίων της ζωής» 

 

Αυτό το ταξίδι δεν έχει τέλος… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συνοπτική παρουσίαση 
 
Η ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους 2013-2014.  Συγκροτήθηκαν τέσσερις (4) ομάδες εργασίας που 
ανέλαβαν τη διερεύνηση ερωτημάτων και την ανακοίνωση των πορισμάτων 
τους στην ολομέλεια ώστε να υπάρχει κάθε φορά η δυνατότητα του κριτικού 
αναστοχασμού. Οι ομάδες επέλεξαν τις ακόλουθες ονομασίες: 
 " Πνοές του νότου ", " Θεάρες", " Ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει",  
" Φίλοι του Άργου". 
 

Βασικοί σκοποί 
 
Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες την αρχιτεκτονική δομή των αρχαιοελληνικών 
θεατρικών χώρων και να συνδέσουν την χωροταξική μορφή τους με την 
αναγκαιότητα για παλλαϊκή συμμετοχή στα θεατρικά δρώμενα. 
Να προσεγγίσουν τη σκηνοτεχνική του αρχαίου θεάτρου και να διαπιστώσουν 
την τεχνογνωσία της αρχαίας εποχής που λειτούργησε ως πρόδρομος των 
σύγχρονων ανακαλύψεων. 
Να διερευνήσουν την ύπαρξη των σπουδαιότερων αρχαίων θεάτρων που 
διασώζονται και δεν αποτελούν απλώς μνημεία πολιτισμικής κληρονομιάς 
αλλά ζώσα πραγματικότητα. 
 

Ερευνητικά Ερωτήματα- Περιεχόμενα:  

 Η γένεση του αρχαίου θεάτρου στην Ελλάδα 
 Είδη θεάτρου (Τραγωδία, Κωμωδία, Σατυρικό δράμα) 
 Το αρχαίο θέατρο σε διάφορους τομείς της ζωής 
 Θεματική και ρόλος των τραγωδιών 
 Μεγάλοι Τραγικοί - Έργα αρχαίων ποιητών 
 Δραματικοί αγώνες 
 Συντελεστές των παραστάσεων 
 Ενδυματολογία των υποκριτών 
 Τα μέρη του αρχαίου θεατρικού χώρου και οι μηχανισμοί 
 Αρχαία θέατρα 
 Η διαδρομή του θεάτρου ως σήμερα 
 Επιδράσεις στη σύγχρονη ποίηση 
 Ερωτηματολόγιο 
 Φωτογραφίες από τις δραστηριότητες της ομάδας 

 



 

Αρχαίο ελληνικό θέατρο              -Δανάη Διαμαντοπούλου- 

Τα μαγικά δρώμενα και οι απαρχές του θεάτρου 
 

Στην προϊστορική περίοδο, πολύ πριν από τις Διονυσιακές τελετές και το χωρικό άσμα του 
διθυράμβου (μέσα από το οποίο εξελίχθηκε το αρχαίο δράμα), εντοπίζουμε τελετές 
μαγικού και λατρευτικού χαρακτήρα.  
Ο πρωτόγονος άνθρωπος, προκειμένου να ερμηνεύσει τα φυσικά φαινόμενα προσέφευγε 
στη μυθοπλασία. Κυρίως όμως προσπαθούσε να επηρεάσει τη ροή των ίδιων των 
γεγονότων μέσα από ποικίλα δρώμενα που είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό:  
Τις μιμητικές ομαδικές κινήσεις – εκκλήσεις προς τις θεοποιημένες φυσικές δυνάμεις. 
Στα δρώμενα αυτά διακρίνουμε μια πρώιμη καλλιτεχνική έκφραση του ανθρώπου, που 
δεν έχει οργανωμένο λόγο.  
Η έκφραση όμως αυτή έδινε ταυτοχρόνως διέξοδο στην κλίση του πρωτόγονου για 
μίμηση, για  δημιουργία και απόλαυση ενός θεάματος. 
Σ΄ αυτή την «έκρηξη» πρέπει να εντοπίσουμε και τις απαρχές του θεάτρου. Σ΄ αυτόν τον 
πρωτογενή αυτοσχεδιασμό, στην πρώτη άγρια μορφή αναπαράστασης ενός πόθου, ενός 
φόβου, μιας πρόληψης, ανιχνεύουμε τις ρίζες του θεάτρου. 
Τα δρώμενα των πρωτόγονων, που διεξάγονταν σε χώρους οι οποίοι εξαγνίζονταν πρώτα, 
για να υποδεχτούν τη μαγική τελετή, ή σε χώρους με συμβολική αξία (βράχους, ποτάμια 
κ.ά), είχαν τόσο τη σοβαρή τους όσο και την ευτράπελη μορφή. Αυτή η διπλή όψη των 
δρώμενων προανήγγελλε τις δύο μορφές του θεάτρου :  Την τραγωδία και την κωμωδία 

 
Αγαπητός θεός των αρχαίων Ελλήνων, γιος του Δία και της θνητής Σεμέλης.  

Ήταν θεός της βλάστησης, του αμπελιού, του κρασιού, της μέθης και της διασκέδασης. 

 Η λατρεία του, που αργότερα ενσωμάτωσε οργιαστικά στοιχεία ανατολικής προέλευσης,  

είχε μυστηριακό και εκστατικό χαρακτήρα· μολονότι ξεκίνησε από τη Θράκη, πήρε πανελλήνιο χαρακτήρα 

και οι γιορτές προς τιμήν του ήταν πολυάριθμες (Μεγάλα και Μικρά Διονύσια, Λήναια, Ανθεστήρια κ.ά.).  

Ως θεός της μανίας είχε την επωνυμία Βάκχος. Συνοδοί του θεού ήταν ο Σ(ε)ιληνός, οι Σάτυροι και οι 

Μαινάδες ή Βάκχες.  

Κυριότερα εμβλήματά του: ο τράγος, το αμπέλι, ο κισσός και ο θύρσος (ξύλο τυλιγμένο με φύλλα κισσού). 



Γέννηση  της Τραγωδίας 
 

Το αρχαίο ελληνικό θέατρο, καθιερώθηκε κατά την περίοδο της αρχαιοελληνικής  

  πόλης-κράτους,  επ' ευκαιρία των εορτασμών του Διονύσου, κυρίως στην Αθήνα.  
Πριν την καθιέρωση του θεάτρου, υπήρχαν το έπος και η λυρική ποίηση.  
 H δραματική ποίηση συνθέτει στοιχεία και από τα δύο είδη , αλλά ξεχωρίζει από  αυτά  
  γιατί προορίζεται για παράσταση, δηλαδή αναπαριστάνει, ζωντανεύει, ένα γεγονός  
  μπροστά  στους θεατές.  Αυτό δηλώνει και το όνομά της ( δράμα < δράω –ώ = πράττω). 

Το δράμα προήλθε από τις θρησκευτικές τελετές, τα  δρώμενα (= ιερές συμβολικές  

  πράξεις),  τελετουργικές γιορτές για τη γονιμότητα και τη βλάστηση,  που γίνονταν  
  στην  αρχαιότητα προς τιμήν του θεού Διονύσου.  

 H λατρεία του Διονύσου ήταν εξαιρετικά δημοφιλής, ιδιαίτερα στις λαϊκές τάξεις και  

τους αγρότες, και υποστηρίχθηκε πολύ από τους τοπικούς άρχοντες που ήθελαν να  

   γίνουν αρεστοί.  

 

  Χαρακτηριστικά της λατρείας του Διονύσου : 
 
  η ιερή μανία, που προκαλεί την έκσταση  

(εξίσταμαι = βγαίνω από τον εαυτό μου και  επικοινωνώ με το θείο) 

  η θεοληψία (θεός + λαμβάνω),  

η κατάσταση δηλαδή κατά την οποία ο πιστός ένιωθε ότι κατέχεται από το πνεύμα 

του λατρευόμενου θεού / θεία έμπνευση 

  ο έξαλλος ενθουσιασμός των οπαδών  

       (ένθεος, < εν-θεός· ενθουσιάζω = εμπνέομαι) 

  το μιμητικό στοιχείο στις κινήσεις και στη φωνή των πιστών,  

για να εκφράσουν συναισθηματικές καταστάσεις 

  η μεταμφίεση των πιστών σε σατύρους, ζωόμορφους ακόλουθους του θεού.  

            Οι Σάτυροι  που έως τότε ενεργούσαν ως δαίμονες των δασών, εντάχθηκαν στη  

        λατρεία του Διονύσου και αποτέλεσαν μόνιμη ομάδα που ακολουθούσε παντού  

        το θεό.  Στις μεταμφιέσεις αυτές των πιστών, καθώς και στο τραγούδι (διθύραμβος)  

        που έψαλλαν χορεύοντας προς τιμήν του θεού, βρίσκονται οι απαρχές του  

        δράματος.  

     Οι τραγόμορφοι αυτοί τραγουδιστές ονομάζονταν τραγωδοί  ( =  τράγων ωδή  ).    

 

Διθύραμβος  :  Ήταν θρησκευτικό και λατρευτικό άσμα που τραγουδούσε ο ιερός 

θίασος των πιστών του Διονύσου, με συνοδεία αυλού, χορεύοντας γύρω από το  

βωμό του θεού. Ο ύμνος αυτός είναι πιθανό να  περιείχε και μια αφήγηση σχετική με τη 

ζωή και τα παθήματα του θεού. Την αφήγηση αναλάμβανε ο πρώτος των χορευτών, ο  

εξάρχων, που έκανε την αρχή στο τραγούδι, ενώ Χορός 50 χορευτών, μεταμφιεσμένων  

σε τράγους, εκτελούσε κυκλικά (κύκλιοι χοροί) το διθύραμβο. 

Στην αρχή ο διθύραμβος ήταν αυτοσχέδιος και άτεχνος αλλά από  αυτόν γεννιούνται τα  

τρία είδη της δραματικής ποίησης: η τραγωδία, η κωμωδία και το σατυρικό δράμα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
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     Μετάβαση από το διθύραμβο στην τραγωδία  ( Θέσπις ) 
 

Τη μεγάλη μετάβαση από το διθύραμβο στην τραγωδία έκανε στα μέσα του 6ου αι. π.Χ.,  
 ο ποιητής Θέσπις από την Ικαρία , ο οποίος αντί να τραγουδήσει μια ιστορία, άρχισε να  
 την αφηγείται.  

Στη θέση του εξάρχοντος, ο Θέσπης εισήγαγε άλλο πρόσωπο, εκτός Χορού, 
τον υποκριτή  

 (υποκρίνομαι = αποκρίνομαι) ηθοποιό, ο οποίος έκανε διάλογο με το Χορό  υπό  τη  
 συνοδεία μουσικής. Αυτή η καινοτομία γέννησε την τραγωδία στην Αττική. 

 
Η πρώτη επίσημη «διδασκαλία» (παράσταση) τραγωδίας έγινε από το Θέσπη το 534 π.Χ.,  

 στα Μεγάλα Διονύσια. Ήταν η εποχή που την Αθήνα κυβερνούσε ο τύραννος  
 Πεισίστρατος, ο οποίος ασκώντας φιλολαϊκή πολιτική ενίσχυσε τη λατρεία του θεού  
 Διονύσου, καθιέρωσε τα «Μεγάλα Διονύσια» και η τραγωδία έγινε μέρος της 
 διονυσιακής  γιορτής. 
Στην αττική γη οι μιμικές λατρευτικές τελετές (απομίμηση σκηνών καθημερινής ζωής),  
 οι κλιματολογικές και οι κοινωνικές συνθήκες καθώς και δημοκρατικοί θεσμοί 
 βοήθησαν στη διαμόρφωση αυτού του λογοτεχνικού είδους. Σε λίγες δεκαετίες, η 

    τραγωδία εξελίχθηκε σε ένα εντελώς νέο είδος με δικούς του κανόνες, δικά του 
    γνωρίσματα και δικούς του στόχους. 

Στην πορεία της η τραγωδία διατήρησε πολλά διονυσιακά στοιχεία όπως ο Χορός, η  
 μεταμφίεση, η σκευή (= ενδυμασία ηθοποιών), τα θέματά της όμως δεν είχαν σχέση με  
τον Διόνυσο.  

  Ωστόσο, οι παραστάσεις γίνονταν στον ιερό χώρο του Ελευθερέως Διονύσου.  
  Οι ιερείς του κατείχαν  τιμητική θέση στην πρώτη σειρά των επισήμων και οι νικητές των  
   δραματικών  αγώνων στεφανώνονταν με κισσό που ήταν το ιερό φυτό του Διονύσου.  
  Τη σύνδεση της τραγωδίας με τη λατρεία του Διονύσου μαρτυρεί και το θέατρο προς  
   τιμήν του,  στη νότια πλευρά της Ακρόπολης, που σώζεται μέχρι σήμερα και η δομή του 
   αποτέλεσε το πρότυπο για όλα τα μεταγενέστερα αρχαία θέατρα.   
 

 

 

 

 

 

Το θέατρο του Διονύσου στη νότια 

πλευρά της Ακρόπολης, όπως 

διαμορφώθηκε στα ρωμαϊκά χρόνια 
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Λόγοι ανάπτυξης της τραγωδίας στην Αττική 

                                                                               -Χαρούλα Ζησιμοπούλου- 

   Η Αθήνα για αρκετούς λόγους, όπως η κοινωνικής της δομή και κυρίως επειδή ο 

αθηναϊκός τρόπος ζωής ήταν ριζοσπαστικά δημοκρατικός, καθώς και για οικονομικούς , 

στρατιωτικούς, πολιτικούς και αισθητικούς λόγους, υπήρξε μία αρχαία ελληνική πόλη με 

εξαιρετική σημασία και εξαιρετικά σημαντική επιρροή.  

Η πόλη πρωτοστατούσε στη διάδοση της λογοτεχνίας, των εικαστικών και των 

παραστατικών τεχνών. Τον πέμπτο αιώνα, η Αθήνα είχε ήδη προσελκύσει τον ανθό της 

αρχαίας ελληνικής πνευματικής ζωής από όλες τις περιοχές της λεκάνης της  Μεσογείου, 

μεταξύ άλλων και αρκετούς τραγικούς ποιητές (τον Ίωνα από τη Χίο, τον Πρατίνα και τον 

Αριστίωνα από τον Φλειούντα, τον Αχαιό από την Ερέτρια, τον Σπίνθαρο από την 

Ηράκλεια της Μαύρης Θάλασσας, και ενδεχομένως τον Ιππία από την Ήλιδα και τον 

Ακέστορα από τη Θράκη). 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια του πέμπτου και του τέταρτου αιώνα η Αθήνα αποτελούσε το 

αδιαφιλονίκητο πολιτιστικό κέντρο όλης της Ελλάδας, «το πρυτανείον της σοφίας»,  

κατά τον  Πλάτωνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θέατρο, οικονομία, πολιτική, θρησκεία 
                                                                                                                                                             -Νικολέτα Μαρκάκη- 
 
 
Το αρχαίο ελληνικό θέατρο παρουσιάζει μια παγκόσμια διαχρονική παιδευτική ικανότητα  
για τους θεατές του. Επιπλέον, φέρει έναν έντονο θρησκευτικό-μυστηριακό χαρακτήρα,  
αλλά εξίσου και έναν έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα.  
 
 

Θέατρο και οικονομία.  
 
Το θέατρο, υπήρξε σημείο πολιτικών ζυμώσεων και πολιτικής ανάπτυξης, διότι εκεί 
διεξάγονταν οικονομικές συναλλαγές. Πολλές φορές έπαιξε το ρόλο της αγοράς, 
ενσωματώνοντας τους κανόνες της πόλης. 
 
 

Θέατρο και πολιτική.  
 
Κατά την κλασική εποχή, το αθηναϊκό κράτος θεωρούσε τη γιορτή κατάλληλη ευκαιρία  
για να υπογραμμίσει την ηγετική του θέση στην Ελλάδα, με μια εντυπωσιακή επίδειξη 
μεγαλείου. Στη διάρκεια των εορτασμών, παράλληλα με τις θεατρικές παραστάσεις 
επιδεικνυόταν ο φόρος υποτέλειας των συμμαχικών πόλεων, αφού αυτή την εποχή ,  
τα μέλη της αθηναϊκής συμμαχίας έστελναν την ετήσια εισφορά τους. 
Γενικότερα πάντως, μέσω του θεάτρου, εκφράζονταν επαναστατικές και ανατρεπτικές 
ιδέες, και με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνονταν τόσο προσωπικές όσο και συλλογικές 
συνειδήσεις. 
 Έτσι, το θέατρο ήταν κόμβος κοινωνικής και πολιτικής κριτικής. 
  
 

Θέατρο και θρησκεία.  
 
Οι δραματικοί αγώνες διεξάγονται κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εορτασμών στην 
πόλη. Ήσαν αφιερωμένοι στο θεό Διόνυσο, έστω και αν ο θεός δεν αποτελούσε το θέμα 
για τα περισσότερα έργα. Ο Διόνυσος ως θεός της βλάστησης και της γονιμότητας 
συνδεόταν με το πάθος , τη χαρά και τον τρόμο.  
Τα Μεγάλη ή εν άστει Διονύσια. Η πρώτη μέρα των Μεγάλων Διονυσίων ξεκινούσε με τη 
μεγάλη πομπή της θυσίας, που κατέληγε μπροστά στο ναό του Διονύσου, ενώ δύο μέρες 
νωρίτερα (στη γιορτή του Ασκληπιού, όγδοη ημέρα του μηνός Ελαφηβολιώνα), γινόταν η 
επίσημη παρουσίαση όλων των διαγωνιζομένων δραμάτων. Πριν από τις παραστάσεις 
τελούνταν θυσίες, που υπογραμμίζουν τον θρησκευτικό χαρακτήρα τους. Μετά τη θυσία 
του ζώου έκαναν καθαρμούς, ραντίζοντας με το αίμα, το θέατρο και τους θεατές.  
Γενικά η τραγωδία,  συνδέεται στενά  με τη μυθολογία, καθώς οι ποιητές αντλούν το 
υλικό τους από την ηρωολατρεία και την λατρεία των θεών.  
  



Θέατρο και παιδεία.  
 
Το θέατρο στην αρχαία Ελλάδα,  δεν υπήρξε ποτέ ένα απλό ψυχαγωγικό δρώμενο.  
Είχε σκοπό να (εκ)παιδεύσει και να διδάξει του πολίτες.  
Η τραγωδία, αποτελούσε  μια προβολή της εικόνας  της πόλης,  που μεταμορφώνεται σε 
θέατρο παρουσιασμένο στη σκηνή, μπροστά στους συγκεντρωμένους πολίτες.  
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στις τραγωδίες παριστάνονταν τα παρακάτω:  
Η παρουσία γυναικών, δούλων και ξένων, αλλά και η απεικόνιση των θεών και της 
θρησκευτικής τελετουργίας.  
Η συναισθηματική συμμετοχή των θεατών ,με την δικαίωση του τραγικού ήρωα ή την 
αποκατάσταση της κοινωνικής ισορροπίας και της ηθικής τάξης  , οδηγεί στη λύτρωση , 
στον εξαγνισμό τους , οι θεατές γίνονται πνευματικά και ηθικά καλύτεροι.  
Από όλα τα παραπάνω στοιχεία γίνεται φανερός ο αστικός, πολιτικός και δημοκρατικός 
χαρακτήρας της τραγωδίας . 
Επιπλέον, οι αρχαίοι συγγραφείς, τραγωδοί και ποιητές  είχαν και το ρόλο του δασκάλου, 
γιατί με τα έργα τους εκπαίδευαν τους αναγνώστες ή τους ακροατές. Οι πολίτες, 
πήγαιναν στα θέατρα που θεωρούνταν χώροι παίδευσης και παρακολουθούσαν 
παραστάσεις , για να αποκτήσουν μόρφωση, διαφορετικά συγκαταλέγονταν στους 
αμόρφωτους.  
Η παροχή χρηματικού βοηθήματος (θεωρικά), στους άπορους πολίτες  για να 
παρακολουθήσουν δωρεάν τις παραστάσεις, δηλώνει  τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της 
τραγωδίας. 
Κι όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Πλάτωνας :   
« Όποιος είναι αχόρευτος και απαίδευτος (δηλαδή αυτός που δεν είχε εκπαιδευθεί στο 
χορό και στη διήγηση μυθικών ιστοριών) δεν ανήκει στους μορφωμένους » .   
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


Θεματική και ρόλος των τραγωδιών 
                                                                                                                  -Χαρούλα Ζησιμοπούλου-          
 
Οι συγγραφείς τραγωδιών αντλούν συνήθως τα θέματά τους από την ανεξάντλητη πηγή 
των μύθων των ηρώων, τους οποίους όμως συνδέουν με την επικαιρότητα της εποχής και 
τους καθιστούν φορείς των προβληματισμών τους. 
Στην Αθήνα της κλασσικής εποχής οι τραγωδίες είναι σκηνικές παραστάσεις, στις οποίες 
εξυμνείται ο ηρωικός άνθρωπος , που συγκρούεται με τη Μοίρα, την Ανάγκη , τη θεία 
δικαιοσύνη (ύβρις, άτη, δίκη). 
 
Ύβρις:  υπεροπτική συμπεριφορά , που πηγάζει από την συναίσθηση της υπερβολικής 
               δύναμης  
‘Ατη:   θεϊκή δύναμη του ολέθρου που τυφλώνει τους ανθρώπους και τους παρασύρει  
                στην καταστροφή 
Δίκη:  θεία δικαιοσύνη 
 
Στην Αθήνα της κλασικής εποχής, αρχίζει να ακούγεται ο απόηχος των συζητήσεων των 
σοφιστών σχετικά με το ιδεολογικό σχήμα νόμω -φύσει, δηλαδή η διαλεκτική σχέση 
ανάμεσα στους θεσπισμένους νόμους τους κράτους (νόμω) και το δίκαιο του 
ισχυρότερου (φύσει). 
 Η σοφιστική ως κίνημα πολιτικό και κοινωνικό σχετίζεται με την αθηναϊκή δημοκρατία.  
Οι σοφιστές, άνθρωποι ελεύθεροι και θαρραλέοι διανοητές βρήκαν το έδαφος της 
αθηναϊκής δημοκρατίας πρόσφορο για να ανακοινώσουν τις αντιλήψεις τους και να 
διδάξουν τη σκέψη τους. Το πολιτικό και κοινωνικό αίτημα των σοφιστών , ήταν να 
οικοδομηθεί μια κοινωνία με μια νέα αντίληψη για τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του, 
ανεξάρτητα από κοινωνική θέση ή καταγωγή.  
Μόνο μια κοινωνία δημοκρατική μπορούσε να ανεχθεί αυτά τα κηρύγματα 
επαναστατικών μεταρρυθμίσεων, όπως αυτά που αφορούν τους κείμενους νόμους  
της πολιτείας και την κρατούσα δικαιοσύνη.  
Ο άνθρωπος δε θεωρείται πλέον παθητικός δέκτης αλλά καθοριστικός παράγοντας της 
κοινωνικής προόδου. Αυτή η αντίληψη απηχεί το πνεύμα του αρχαίου ελληνικού 
διαφωτισμού, που επηρεάζει και επηρεάζεται από τους δραματικούς διαλόγους 
εκφράζει τη δυσαρέσκεια των πολιτών και αναδεικνύει τα προβλήματα της γυναίκας στην 
αθηναϊκή πολιτεία του 5ου π.Χ. αιώνα. 
Οι ποιητές απευθύνονταν  σε ένα ευρύ κοινό και προσπαθούσαν να προσελκύσουν το 
ενδιαφέρον  του πολίτη , ενός πολίτη συμμέτοχου, που βίωνε τις περίλαμπρες νίκες 
 κατά των Περσών, την αμφισβήτηση και τις νέες ιδέες των σοφιστών, την οδύνη ενός 
μακροχρόνιου εμφύλιου πολέμου, ζούσε δηλαδή ένα κλίμα γόνιμο σε έργα και 
στοχασμούς.  
Το κλίμα αυτό αντανακλάται στην τραγωδία , η οποία επηρεάζεται από τις καταστάσεις 
και τις μεταβολές. Έτσι εξηγείται η θέση που κατέχουν στις ελληνικές τραγωδίες τα 
μεγάλα ανθρωπολογικά προβλήματα του πολέμου και της ειρήνης , της δικαιοσύνης και 
της φιλοπατρίας. 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82


Οι Τρεις Μεγάλοι Τραγικοί 
                                                                                                         -Μαρία Λεμονή- 
                                                                                                         -Αγγελική Μπαρμπετάκη- 

 
Αισχύλος 

 

                                                              Βίος 
 

O Αισχύλος, γεννήθηκε το 525 π.Χ.  στην Ελευσίνα.  
Ήταν Αθηναίος πολίτης που μετείχε στις μάχες κατά των 
Περσών. Ο ίδιος θεωρούσε ως το μεγαλύτερο επίτευγμα 
της ζωής του τη συμμετοχή του στη μάχη του Μαραθώνα, 
στη ναυμαχία του Αρτεμισίου και στη ναυμαχία της 
Σαλαμίνας. 
Στο έργο του συμπυκνώνεται η έννοια του δικαίου,  
καθώς και η συνείδηση του ποιητή ως μαχόμενου πολίτη.  
Πιθανώς, συμμετείχε και  στα Ελευσίνια  Μυστήρια, στη 
λατρεία της Δήμητρας και της Περσεφόνης. 
 O Αισχύλος ήταν οπαδός του Πυθαγόρα και τα δράματά 

του είναι γεμάτα πυθαγόρειες ιδέες.  
Tαξίδεψε στη Σικελία, ως καλεσμένος του Ιέρωνα, ενός ισχυρού άρχοντα που καλούσε 
μεγάλους καλλιτέχνες της εποχής του στις Συρακούσες. Ταξίδεψε και δεύτερη φορά 
στη Σικελία πιθανώς εξαιτίας της διαφωνίας του με το αθηναϊκό κοινό - όπως 
παρουσιάζεται σε ένα χωρίο στους Βατράχους του Αριστοφάνη. 
Πέθανε στη Γέλα το 456/455 π.Χ..  Λέγεται ότι σκοτώθηκε όταν δέχτηκε στο κεφάλι μία   
χελώνα, την οποία είχε ρίξει από ψηλά ένας αετός, προκειμένου να σπάσει το καβούκι 
της και μετά να τη φάει. 
Όταν πέθανε, ο Αισχύλος, ζήτησε να στηθεί στο τάφο του ένα επίγραμμα που έγραφε: 
 

Αἰσχύλον Εὐφορίωνος Ἀθηναῖον τόδε κεῦθει 

μνῆμα καταφθίμενον πυροφόροιο Γέλας· 

ἀλκὴν δ' εὐδόκιμον Mαραθώνιον ἄλσος ἄν εἴποι 

καὶ βαθυχαιτήεις Μῆδος ἐπιστάμενος.  
 
Στα νεότερα ελληνικά: 
 
    Τον γιο του Ευφορίωνα τον Αθηναίο Αισχύλο 
κρύβει νεκρόν το μνήμα αυτό της Γέλας με τα στάρια· 
την άξια νιότη του θα ειπεί του Μαραθώνα το άλσος 
κι ο Μήδος ο ακούρευτος οπού καλά την ξέρει.     
 
 



Δραματικοί αγώνες -  Έργα του Αισχύλου  
 
Ο Αισχύλος θεωρείται ο πατέρας της τραγωδίας και για την μοναδικότητα της ποίησης 
του αλλά και για τις καινοτομίες που έφερε στην σκηνική παρουσίαση των έργων του.  
Κέρδισε 13 νίκες ενώ σώζονται εφτά τραγωδίες του:  
 
¨Πέρσαι¨,   ¨Επτά επί Θήβας¨,  ¨Ικέτιδες¨,  ¨Προμηθεύς Δεσμώτης¨  
και η τριλογία ¨Ορέστεια¨ ( Αγαμέμνων,  Χοηφόροι,  Ευμενίδες).  
 
Η ποίησή του χαρακτηρίζεται από βαθιά θρησκευτικότητα, φαντασία, φιλοπατρία και 
φιλοσοφική σκέψη. Οι τραγικοί ήρωες του Αισχύλου συνδέονται άμεσα με το θείο, 
 το πάθημα γίνεται μάθημα. Όταν ο τραγικός ήρωας διαπράττει «ύβριν» τότε επέρχεται 
και η τιμωρία από τους θεούς, ωστόσο οι θεοί προστατεύουν και όσους εκτελούν το 
καθήκον (Επτά επί Θήβας, Ευμενίδες).  
Οι μορφές παίρνουν τιτανικές διαστάσεις μέσα στο έργο του. Η ποίηση του 
χαρακτηρίζεται από  μεγαλοπρέπεια και στο περιεχόμενο και στον λόγο.  
 
 

Καινοτομίες του Αισχύλου 
 

 Η  εισαγωγή του δεύτερου υποκριτή,  
 

 Η  ελάττωση των χορικών μερών,  
 

 Η  μείωση των ανδρών του Χορού από 50 σε 12 άτομα,  
 

 Η  κοινή υπόθεση των τριλογιών,  
 

 Η  βελτίωση της χορογραφίας και της σκευής. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Σοφοκλής 
 

                   Βίος 
 

Ο Σοφοκλής (496 π.Χ.- 406 π.Χ.) ήταν  τραγικός ποιητής 
της κλασικής εποχής. Σύμφωνα με αρχαίες μαρτυρίες φαίνεται 
ότι έγραψε περίπου 120 έργα, από τα οποία παραδίδονται 
ολοκληρωμένες μόνο επτά τραγωδίες. 
Γεννήθηκε στον Ίππιο Κολωνό της Αθήνας. Ήταν γιος εύπορου 
Αθηναίου και έλαβε επιμελημένη αγωγή και παιδεία. 
Διδάχθηκε μουσική από τον περίφημο μουσικοδιδάσκαλο 
Λάμπρο και ανέπτυξε αρμονικά τις σωματικές και ψυχικές του 
δυνάμεις. Δεκαπενταετής, ήταν ο κορυφαίος του χορού των 
εφήβων που πήρε μέρος στον εορτασμό της νίκης για 

τη ναυμαχία της Σαλαμίνας.  
Συνδέθηκε στενά με πολιτικές και πνευματικές προσωπικότητες της εποχής, όπως με 
τον Περικλή, τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα και κατέλαβε διάφορα υψηλά αξιώματα στην 
πολιτική, στις θρησκευτικές λατρείες και στις τέχνες. 
Τα έτη 443-442 π.Χ. ήταν ταμίας της αττικής ναυτικής συμμαχίας.  
Από το 441 έως το 440 π.Χ. διοικούσε μαζί με τον Περικλή το στόλο στην επίθεση κατά 
της Σάμου, όπου εσφάγησαν όλοι οι άνδρες του νησιού.  
Το 428 ήταν πάλι στρατηγός με τον Θουκυδίδη  
και το 413 ήταν μέλος της ολιγαρχικής κυβέρνησης της Αθήνας.  
Ήταν αυτός που εισήγαγε στην Αθήνα τη λατρεία του Ασκληπιού κι αυτό, ήταν ένας από 
τους λόγους που τιμήθηκε μετά το θάνατό του ως ήρωας «Φιλαθηναίος». 
 

Έργο 
 
Η πρώτη του θεατρική εμφάνιση έγινε το 468 π.Χ. σε δραματικό αγώνα όπου 
αντιμετώπισε τον κατά 30 χρόνια μεγαλύτερό του τραγωδό Αισχύλο, τον οποίο εκτιμούσε 
και σεβόταν, και κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη. 
Παρουσίασε σε διαγωνισμούς περίπου 30 τετραλογίες και με 20 από αυτές απέσπασε 
την πρώτη θέση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν πήρε ποτέ την τρίτη θέση σε διαγωνισμό.  
Πρέπει όμως να συνεκτιμηθεί ότι ο Σοφοκλής ήταν πολύ δημοφιλής στους Αθηναίους, 
λόγω και των πολιτικών και θρησκευτικών δραστηριοτήτων του, σε αντίθεση με τον φίλο 
του, τον Ευριπίδη, ο οποίος ήταν μάλλον αντιπαθής λόγω του απομονωμένου τρόπου 
ζωής του. 
Από τις  τραγωδίες του,  έχουν διασωθεί μόνον 7 ολοκληρωμένες: 
 
  Αντιγόνη και Ηλέκτρα ,   Τραχίνιαι,    Οιδίπους Τύραννος,   
  Αίας,   Φιλοκτήτης,   Οιδίπους επί Κολωνώ.  
 



Στο επίκεντρο των έργων τού Σοφοκλή βρίσκεται το άτομο, το οποίο έρχεται σε τραγική 
και ένοχη σύγκρουση με την τάξη που εκπροσωπούν οι θεοί.  
Αν και ιδιαίτερα ευσεβής στη ζωή του ο Σοφοκλής, δίνει μεγαλύτερο βάρος στην 
ανθρώπινη στάση έναντι των θεών, παρότι το πεπρωμένο των ανθρώπων είναι 
αναπόδραστα προδιαγεγραμμένο από τις βουλές των θεών, οι οποίες όμως δεν είναι πια 
αυθαίρετες και τυχαίες όπως σε παλιότερους τραγικούς, αλλά σκόπιμες και μελετημένες. 
 
 
 

Τα πρόσωπα των δραμάτων του 
 
      Τους ήρωες  των τραγωδιών του Σοφοκλή τους διακρίνει: 

 

 Αλύγιστη αποφασιστικότητα. Ο ήρωας βαδίζει χωρίς λιποψυχία στον καθορισμένο 
σκοπό. Καμιά ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να ξεστρατίσει  από τον σκοπό 
του τον Αίαντα , τον Οιδίποδα, την Ηλέκτρα , την Αντιγόνη. 

 

 Συναίσθηση εκτέλεσης χρέους. Αυτή η αποφασιστικότητα των ηρώων πηγάζει από 
την έμμονη ιδέα τους ότι έχουν να εκτελέσουν κάποιο καθήκον ή να 
υπερασπίσουν την τιμή τους, την αξιοπρέπειά τους κ.λπ.  

                           Ο Οιδίποδας, η Αντιγόνη, η Ηλέκτρα, ο Αίαντας ακολουθούν αυτή την ιδέα και 
                           αυτή κατευθύνει όλες τις πράξεις τους μέχρι τέλους. 

 

 Περηφάνια και πάθος 
 
 

Συμπέρασμα 
  Με τις τεχνικές τελειοποιήσεις που εισήγαγε ο Σοφοκλής, με τη μείωση του λυρικού 
μέρους και την  αύξηση του διαλογικού, κατέστησε την τραγωδία περισσότερο ικανή να 
εκφράσει τους σκοπούς και τα κίνητρα των ηρώων της. 
  Ο Σοφοκλής έδωσε στην τραγωδία την « εύκρατον αρμονίαν ».  
Είναι ο γνησιότερος αντιπρόσωπος της εποχής του, μιας εποχής που ζήτησε και πέτυχε 
παντού τη συμμετρία και που στην τραγωδία δεν έμενε ευχαριστημένη ούτε από τον 
τολμηρό και μεγαλόστομο Αισχύλο, ούτε από τον ανήσυχο και στεναχωρημένο με τον ίδιο 
Ευριπίδη.  Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί οι σύγχρονοί του τον προτιμούσαν. Παρά την 
ωμότητα των μύθων που δραματοποιεί ο ποιητής , τα έργα του αφήνουν στο τέλος στην 
ψυχή μας ένα βαθύ συναίσθημα γαλήνης. 
 
 
    
 

 
 

 



 
Ευριπίδης 

 
Βίος 

 
Ο Ευριπίδης (485 π.Χ. - 406 π.Χ.), καταγόταν από τη Φλύα,  
δήμο της Κεκρωπίας (σημ. Χαλάνδρι).  
Λέγεται ότι γεννήθηκεστη Σαλαμίνα την ημέρα της ναυμαχίας, 
όταν σε αυτήναγωνιζόταν ο Αισχύλος , ο δε Σοφοκλής ως έφηβος, 
έσερνε το χορό κατά τον εορτασμό της νίκης.  
Το γένος του δεν ήταν επιφανές, έτυχε όμως επιμελημένης 
αγωγής και συμμετέχοντας σε εορτές του δήμου του, έγινε 
πυρφόρος του Ζωστηρίου Απόλλωνα που λατρευόταν εκεί.   
Έλαβε μέρος σε αγώνες πυγμής  και  παγκρατίου όπου και νίκησε 
ακόμη και στους Παναθήναιους γυμνικούς αγώνες. Γρήγορα 
όμως απαρνήθηκε τον αθλητισμό και μίσησε τους αθλητές διότι 
κατά τον ίδιο:   

 
"κακών γαρ μυρίων όντων καθ΄ Ελλάδα, ουδέν κάκιον έστιν αθλητών γένος"    
 δηλαδή: 
 «το κακό είναι τεράστιο στην Ελλάδα, τίποτα πιο κακό όμως δεν υπάρχει από το γένος 
 των αθλητών» 
 
Στα έργα του Ευριπίδη συνυπάρχουν, το έργο των σοφιστών, οι νέες ιδέες , τα καινούρια 
προβλήματα, η αμφισβήτηση και  οι πνευματικές έριδες της εποχής του.  
 
 

Ακμή και Έργο 
 
Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και για λίγο με τη φιλοσοφία, με την ποίηση, αλλά και με 
τη μουσική. 
 Ήταν πρωτοφανής η αγάπη του για τη θάλασσα, η οποία σφράγισε και το όλο έργο του.  
Ο Ευριπίδης ήταν τύπος αντικοινωνικός (είχε ελάχιστους φίλους), εσωστρεφής, 
μελαγχολικός και δυσπρόσιτος ,δεν ενδιαφέρθηκε για τα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα 
της εποχής του, ενώ αντιθέτως ασχολήθηκε ενεργά με το πνευματικό κίνημα του 
διαφωτισμού.  
Υπήρξε ακουστής (ακροατής) των Αναξαγόρα, Πρόδικου, Πρωταγόρα (με τον οποίο 
κράτησε τις στενότερες σχέσεις) αλλά και του Σωκράτη με τον οποίο διατηρούσε μακρά 
φιλία. Ήταν θαυμαστής των φιλοσόφων Δημόκριτου και Ηράκλειτου, πολύ μελετηρός  
και διέθετε μια από τις πιο πλούσιες βιβλιοθήκες.  
Αν και ήταν ιδιαίτερα ανοιχτός στην επίδραση της πνευματικής Αθήνας, εντούτοις 
διατήρησε την πνευματική του ακεραιότητα, διατυπώνοντας συχνά διάφορες επικρίσεις 
στις πνευματικές αντιλήψεις της εποχής του. 
 



 
Με την πολιτική δεν ασχολήθηκε όπως οι άλλοι τραγικοί αλλά τη δική του θέση, γνώμη 
και θεωρία τις παρουσίαζε μέσα από τα έργα του κρίνοντας την άκρατη οχλοκρατία αλλά 
και κατακρίνοντας με σφοδρότητα τους δημαγωγούς που παρέσερναν στον όλεθρο τα 
πλήθη ενώ στη μεσαία τάξη των πολιτών αναγνώριζε τους σωτήρες της πόλης και τους 
φύλακες της τάξης. 
Αλλά και η φιλοπατρία του ποιητή φαίνεται στα έργα του, όπου δεν διστάζει να 
καυτηριάσει τους νικητές του Πελοποννησιακού πολέμου τους Λακεδαιμονίους . 
Ήταν σύγχρονος των σοφιστών και πολλές από τις απόψεις τους, είτε δεν τις δεχόταν είτε 
τις παραποιούσε σύμφωνα με την δική του σκέψη.  
Ο Ευριπίδης με τις τραγωδίες του προβληματίζει τους πάντες ακόμη και σήμερα.  
Η τραγωδία του "Ελένη" παρουσιάζει στοιχεία πρωτοφανή για την εποχή εκείνη καθώς ο 
Ευριπίδης δίνει λόγο σε ρόλους ως τότε "βουβούς", όπως στο ρόλο του δούλου.  
Αρκετές φορές μέσα από τα έργα του αμφισβητεί τα πάντα, ακόμη και την ύπαρξη 
των Θεών, χωρίς ωστόσο να είναι άθεος. 
 
Από τα έργα του Ευριπίδη σώζονται σήμερα 19 δράματα:  
 
¨Άλκηστις¨, ¨Μήδεια¨, ¨Ηρακλείδαι¨, ¨Ιππόλυτος¨, ¨Ανδρομάχη¨, ¨Εκάβη¨, ¨Ηρακλής 
μαινόμενος¨, ¨Ικέτιδες¨, ¨Ίων¨, ¨Ηλέκτρα¨, ¨Τρωάδες¨, ¨Ιφιγένεια η εν Ταύροις¨, 
¨Ελένη¨, ¨Φοίνισσαι¨, ¨Ορέστης¨, ¨Ιφιγένεια η εν Αυλίδι¨, ¨Βάκχαι¨, το σταυρικό δράμα 
¨Κύκλωψ¨ και ο ¨Ρήσος¨.  
 
Ο Ευριπίδης , σε αντίθεση με τον Αισχύλο και τον Σοφοκλή που ο μεν παρουσίαζε τα 
πράγματα όπως ήταν στο παρελθόν  ο δε όπως θα έπρεπε να είναι στο μέλλον,  
παρουσιάζει τα γεγονότα της εποχής του.   
Οι ήρωες του είναι απλοί, καθημερινοί άνθρωποι που αγωνίζονται εναντίον της αδικίας. 
Έχουν τα δικά τους ανθρώπινα πάθη, αποφασίζουν μόνοι τους, ευθύνονται οι ίδιοι για τις 
πράξεις τους και συντρίβονται. Παρουσιάζονται από τον Ευριπίδη όπως ακριβώς είναι, 
χωρίς ίχνος εξιδανίκευσης ή υπερφυσικότητας. 
 Πολλοί τον κατηγόρησαν για αθεΐα και ασέβεια, όμως δεν είναι άθεος. Δεν στρέφεται 
εναντίον της θρησκείας αλλά εναντίον των λαϊκών αντιλήψεων των συγχρόνων του για 
τους θεούς.  
Ο Ευριπίδης ονομάστηκε «από σκηνής φιλόσοφος» καθώς αναλύει τα πολιτικά και ηθικά 
προβλήματα του καιρού του με φιλοσοφική διάθεση και ορθολογισμό.  
 
 

Καινοτομίες 
 
 Οι μακροσκελείς πρόλογοι, που λειτουργούν σαν ένα είδος εισαγωγής, για να 

ακολουθήσουν  στη συνέχεια τα γεγονότα.  
 Ο «από μηχανής θεός»,  χρησιμοποιώντας  μηχανικά μέσα (αιώρα) . 
 Περιόρισε την έκταση των χορικών χαλαρώνοντας τη σύνδεση τους με το θέμα των 

επεισοδίων. 
 



 

Η δύση 
 
Τα τελευταία του χρόνια, τα έζησε στη Μακεδονία, προσκεκλημένος στη βασιλική αυλή 
στην Πέλλα από τον ίδιο τον φιλόμουσο Βασιλιά Αρχέλαο που συνήθιζε να καλεί 
μεγάλους καλλιτέχνες, προκειμένου να λαμπρύνει με την παρουσία τους διάφορες 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες.  
Έγραψε το δράμα «Αρχέλαος»,  στο οποίο εγκωμίαζε τον βασιλιά καθώς και το έργο 
«Βάκχαι» που όμως δεν αξιώθηκε να το παρουσιάσει αλλά ούτε και την πατρίδα του να 
ξαναδεί λόγω του πρόωρου θανάτου του. Σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία 
υπέκυψε σα τραύματα που του προκάλεσαν άγρια σκυλιά. Ο Αρχέλαος πένθησε και  
ανήγειρε μεγαλοπρεπή τάφο, που έγινε τόπος προσκυνήματος των θαυμαστών του. 
Αλλά και οι Αθηναίοι, όταν έμαθαν το θάνατό του πένθησαν.  
Ο Σοφοκλής παρουσιάσθηκε με μαύρο χιτώνα και εισήγαγε αστεφάνωτους(λόγω του 
θανάτου του Ευριπίδη) τους υποκριτές και τον χορό κατά την είσοδό τους στο Θέατρο. 
Μετά την άρνηση του Μακεδόνα Βασιλιά να τους παραδώσει τα οστά του Ευριπίδη, 
εκείνοι ανήγειραν μέγα κενοτάφιο στην άγουσα προς Πειραιά οδό με το επίγραμμα του 
Θουκυδίδη: 
 

 ‘’ Μνήμα μεν Ελλάς άπασ΄ Ευριπίδου. οστέα δ΄ ίσχει 
γή Μακεδών. η γαρ δέξατο τέρμα βίο. 
πατρίς δ΄ Ελλάδος Ελλάς, Αθήναι. Πλείστα δε Μούσα: 
τέρψας εκ πολλών και τον έπαινον έχει’’     
 
Στα νεότερα ελληνικά: 
 

Μνήμα όλη η Ελλάδα για τον Ευριπίδη  
κι ας είναι τα κόκαλά του στη Μακεδονία,  
αφού αυτή δέχτηκε το τέλος της ζωή του,  
πατρίδα του είναι η Αθήνα, η Ελλάς της Ελλάδος 
 
Κατόπιν οι Αθηναίοι με πρόταση του ρήτορα Λυκούργου έστησαν χάλκινο ανδριάντα  
του ποιητή στο θέατρο του Διονύσου.  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 



 
ΑΡΧΑΙΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ 

                                                                                                                     -Κατερίνα Μουτάφη- 
 

ΑΙΑΣ (ΣΟΦΟΚΛΗΣ):  Περιγράφει την τρέλα και τον θάνατο του Αίαντα, αρχηγού των  

                                          Σαλαμινίων που συμμετείχαν στον Τρωικό Πόλεμο, όταν δεν του   
                                          αποδόθηκαν τα όπλα του Αχιλλέα. Είναι η παλαιότερη από τις  
                                          επτά σωζόμενες τραγωδίες του Σοφοκλή και μέρος της τριλογίας  
                                          Αίας – Τεύκρος – Ευρυσάκης.  
 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΣΟΦΟΚΛΗΣ):  Έχει σαν θέμα της, την προσπάθεια της Αντιγόνης να θάψει 

                                                      τον νεκρό αδελφό της Πολυνείκη, παρά την αντίθετη εντολή  
                                                      του Κρέοντα, βασιλιά της Θήβας, θέτοντας την τιμή των   
                                                      θεών και την αγάπη για τον αδερφό της υπεράνω των  
                                                      νόμων των ανθρώπων.  
 

ΒΑΚΧΕΣ (ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ):   Έχει γνήσια Διονυσιακή υπόθεση, εξιστορεί δηλαδή την έλευση  

                                                του Βάκχου (Διονύσου) στη Θήβα κατά την οποία ο Πενθέας  
                                                φονεύεται από την μητέρα του Αγαύη, διότι αντιστάθηκε στη  
                                                λατρεία του νέου θεού. 
 

ΕΚΑΒΗ (ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ):  Διακρίνεται σε δύο μέρη. Το μεν πρώτο  εκτυλίσσεται στον τάφο 

                                             του Αχιλλέα όπου και τελείται θυσία από την Πολυξένη.  
                                             Στο δε δεύτερο, η Εκάβη εκδικείται τον Βασιλέα των Θρακών  
                                             Πολυμήστορα, που είχε φονεύσει τον γιο της Πολύδωρο. 
 

ΕΛΕΝΗ (ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ):  Είναι η τραγωδία που επέφερε πολλές καινοτομίες. Ο Ευριπίδης  

                                             χειρίστηκε με μεγάλη ελευθερία τους μύθους από τους οποίους  
                                            πήρε τις υποθέσεις των έργων του, όπως εδώ Ελένη, Ίων,    
                                            Ιφιγένεια εν Ταύροις, Ορέστης, των οποίων η πλοκή είναι κατά  
                                            το μεγαλύτερο μέρος δική του επινόηση. 
 

ΗΛΕΚΤΡΑ (ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ):   Στο έργο αυτό, η Ηλέκτρα, κόρη του Αγαμέμνονα, φέρεται ως 

                                                   σύζυγος κάποιου Μυκηναίου στον οποίο επίτηδες την έδωσε  
                                                   ο δολοφόνος του πατρός της. Η δε Κλυταιμνήστρα αλλά και ο  
                                                   Αίγισθος λαμβάνουν τελικά την ανάλογη τιμωρία από τον  
                                                   αδελφό της Ηλέκτρας τον Ορέστη. 
  

ΗΛΕΚΤΡΑ (ΣΟΦΟΚΛΗΣ):   Έχει θέμα την εκδίκηση της Ηλέκτρας για τη δολοφονία του 

                                                     πατέρα της , από τη γυναίκα του την Κλυταιμνήστρα η οποία  
                                                     στη συνέχεια είχε παντρευτεί τον ξάδερφο του νεκρού,  
                                                     Αίγισθο.  
 



ΙΚΕΤΙΔΕΣ (ΑΙΣΧΥΛΟΣ):   Η τραγωδία «Ἱκέτιδες», το λυρικότερο έργο του Αισχύλου,  

                                                εξιστορεί την ικεσία των Δαναΐδων και του πατέρα τους προς  
                                                την πόλη του Άργους, για να αποφύγουν τον αιμομικτικό γάμο  
                                                με τους γιούς του Αιγύπτου. Αποτελεί ύμνο στη δημοκρατία και  
                                                την αξιοπρέπεια της γυναίκας.  
 
 

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ (ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ):   Ο ήρωας προσφέρει στέφανο στην Άρτεμη, αλλά αυτή η  

                                                        αφοσίωσή του προς την θεά, διεγείρει την Αφροδίτη  
που προκειμένου να επιφέρει τον όλεθρο του αγνού ήρωα 
«εμπνέει» τη μητριά του Φαίδρα, σε ανόσιο έρωτα με 
αυτόν. Η τροφός αποκαλύπτει στον ήρωα το πάθος της 
μητριάς του, προκαλώντας του δίκαια, φρίκη. Κατόπιν 
αυτού, η Φαίδρα αισχυνόμενη απαγχονίζεται, αφού 
προηγουμένως με σημείωμα διαβάλει τον νέο στον 
πατέρα του Θησέα, ο οποίος με σκληρή κατάρα προκαλεί 
τον όλεθρο του ήρωα. 

 
 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ (ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ): Το έργο εκτυλίσσεται με βάση το σχετικό μύθο 

                                                                         της Ιλιάδας. Η ηρωίδα προσκαλείται από τον 
                                                                         πατέρα της Βασιλιά Αγαμέμνονα στο στρατόπεδο 
                                                                         των Ελλήνων στην Αυλίδα λίγο πριν τον απόπλου 
                                                                         για την εκστρατεία της Τροίας με τη δικαιολογία 
                                                                         δήθεν να νυμφευθεί τον Αχιλλέα. Στην πράξη  
                                                                         όμως, για να θυσιαστεί στη Θεά Άρτεμη υπέρ της  
                                                                         πατρίδος. Όταν έγινε γνωστός ο αληθινός σκοπός  
                                                                         της πρόσκλησης, η μητέρα της Κλυταιμνήστρα, 
                                                                         ικετεύει τον Αχιλλέα να σώσει τη νύφη, η δε κόρη 
                                                                         τον πατέρα της να μη προβεί σε τέτοια πράξη.  
                                                                         Ο Αχιλλέας υπόσχεται να παρακωλύσει τη θυσία,  
                                                                         αλλά ο στρατός  στασιάζει και  απαιτεί την 
                                                                         εκτέλεσή της. Τα πράγματα περιπλέκονται και η  
                                                                         ευγενική ηρωίδα αποδέχεται την πράξη και  
                                                                         προσφέρεται  θυσία για την Πατρίδα. 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ (ΑΙΣΧΥΛΟΣ):   Πραγματεύεται την ηρωική αντίσταση του  

                                                                                   αλυσοδεμένου στον Καύκασο Προμηθέα,          
                                                                                   να υποκύψει στο θέλημα του Δία.  
 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ (ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ):  Πραγματεύεται το προσφιλές στην ελληνική 

                                                                              αρχαιότητα θέμα της σωτηρίας δύο ανθρώπων  
                                                                              που τους συνδέουν συγγενικοί δεσμοί, υπό 
                                                                              αντίξοες συνθήκες. 



 

ΠΕΡΣΕΣ (ΑΙΣΧΥΛΟΣ):   Το σπουδαιότερο αντιπολεμικό έργο του Αισχύλου, θεωρείται η  

                                               παλαιότερη σωζόμενη τραγωδία. Επίσης είναι η πρώτη 
τραγωδία που αντλεί τη θεματολογία της από ιστορικά 
γεγονότα . 
Πραγματεύεται την οδύνη των Περσών όταν πληροφορούνται 
για τη συντριπτική ήττα τους στη Σαλαμίνα. 

 

ΜΗΔΕΙΑ (ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ): Ο Ιάσων προδίδοντας την γυναίκα του Μήδεια και τα παιδιά 

                                               του, λαμβάνει σε γάμο την Γλαύκη την κόρη του Βασιλιά της 
Κορίνθου, Κρέοντα. Η δε Μήδεια προκειμένου να τον εκδικηθεί, 
στέλνει δηλητηριώδη δώρα με τα οποία φονεύει τόσο την νύφη 
όσο και τον πεθερό. Στη συνέχεια, αφού σφάζει τα ίδια της τα 
παιδιά, προς απέραντη λύπη του προδότη συζύγου της, με την 
βοήθεια άρματος που το σέρνουν πτερωτοί δράκοντες, 
απέρχεται στην Αθήνα. Ο ποιητής απεικονίζει άριστα σε τι 
βαθμό μανίας και αγριότητας μπορεί να φθάσει η απατημένη 
σύζυγος και σε πόση παραφροσύνη λόγω της συζυγικής 
απάτης.                         

 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ (ΣΟΦΟΚΛΗΣ):   Πολλοί, συμπεριλαμβανομένου και του  

                                                                               Αριστοτέλη, θεωρούν  τον Οιδίποδα Τύραννο  
ως την κορυφαία τραγωδία που έχει γραφτεί 
ποτέ. Βασίζεται στο Θηβαϊκό δραματικό κύκλο 
ή κύκλο των Λαβδακιδών. Κεντρική ιδέα είναι η 
θέση πως ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να 
ξεφύγει από το πεπρωμένο του. 
 

ΟΡΕΣΤΗΣ (ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ):   Ο Τυνδάρεως κατηγορεί ενώπιον των Αργείων τον εγγονό του  

                                                   Ορέστη ως μητροκτόνο, ενώ εκείνος εις μάτην εκλιπαρεί την  
βοήθεια του θείου του, Μενέλαου, γι΄ αυτό και αποφασίζει να 
τον εκδικηθεί δολοφονώντας την σύζυγό του Ελένη. Την 
εκτέλεση όμως αυτής της εκδίκησης κωλύει ο Απόλλωνας. 
Τελικά αντί ενός φόνου τελούνται δυο γάμοι, του Ορέστη μετά 
της Ερμιόνης και του Πυλάδη μετά της Ηλέκτρας. 
Η καλή κατάληξη της υπόθεσης αυτού του έργου, υπήρξε η 
πιο προσφιλής μίμηση από σεναριογράφους σε πολλά 
σύγχρονα κινηματογραφικά έργα. 

 
 

ΟΡΕΣΤΕΙΑ (ΑΙΣΧΥΛΟΣ): Είναι η μόνη αρχαία σωζόμενη τριλογία που αποτελείται από   

                                                 τις τραγωδίες «Αγαμέμνων», «Ευμενίδες» και «Χοηφόροι».  
                                                         Καταπιάνεται με τρία μείζονα θέματα: την ύβρι, τον φόνο και  
                                                 την ενοχή, τα πραγματεύεται δε με οξυδέρκεια και βαθύτητα.  
 



 

 Στον Αγαμέμνωνα επιστρέφει από την εκστρατεία της Τροίας και 
βρίσκει τη γυναίκα του την Κλυταιμνήστρα, η οποία έχεις 
αρκετούς λόγους για να τον μισεί για τη θυσία της κόρης τους 
Ιφιγένειας πριν από την εκστρατεία, να έχει αποκτήσει έναν 
εραστή, τον Αίγισθο. Η Κλυταιμνήστρα δολοφονεί τον 
Αγαμέμνονα. 

 
 Στις Χοηφόρους, ο Ορέστης ύστερα από χρόνια απουσίας επιστρέφει 

στο παλάτι και σκοτώνει τη μητέρα του, Κλυταιμνήστρα, 
θέλοντας να εκδικηθεί τον φόνο του πατέρα του, με την 
παρότρυνση της αδελφής του Ηλέκτρας.  

 
Στις Ευμενίδες, ο Ορέστης εμφανίζεται να καταδιώκεται από τις Ερινύες  

και παρουσιάζεται ενώπιον του δικαστηρίου που έχει ιδρύσει 
η θεά Αθηνά, όπου κρίνεται η τύχη του. Τελικά, ύστερα από 
απόφαση του δικαστηρίου, αθωώνεται, ανοίγοντας μια νέα 
εποχή για την Αθήνα.  

                                   
 

ΤΡΩΑΔΕΣ (ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ):   Τραγωδία - σχολιασμός στην κατάληψη της Μήλου και την εν  

                                                    συνεχεία σφαγή και υποταγή του πληθυσμού της από τους  
                                                    Αθηναίους. Την ίδια  χρονιά έγινε η σκανδαλώδης βεβήλωση  
                                                    των ΄ερμών΄ και η δεύτερη εκστρατεία των Αθηναίων στη  
                                                    Σικελία, γεγονότα που επίσης μπορεί να επηρέασαν τον  
                                                    συγγραφέα. 
 
 

ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ (ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ): Το έργο αυτό έχει την ίδια υπόθεση με την τραγωδία του  

                                                     Αισχύλου "Επτά επί Θήβας" σε μεγαλύτερη όμως έκταση   
                                                     και ποικιλία πλοκής. Χαρακτηρίζεται ως πολύ τραγικό , αφού  

  σφάζεται υπέρ της πατρίδος ο Μενοικεύς γιος του Κρέοντα, 
ύστερα φονεύονται οι στρατηγοί ηγεμόνες των 
πολιορκητών πλην ενός. Οι δυο αδελφοί διεκδικητές του 
θρόνου, Πολυνείκης και Ετεοκλής, αλληλοκτονούνται 
μονομαχώντας και η μητέρα τους Ιοκάστη αυτοκτονεί πάνω 
από τα πτώματά τους. Τέλος η Αντιγόνη απειθεί στον 
Κρέοντα που είχε διατάξει τη μη ταφή του νεκρού του 
Πολυνείκη ακολουθούσα μετά τον πατέρα της στην εξορία. 

 
                                                        
 
 
 
 
 



 

Δραματικοί αγώνες -Οργάνωση και διαδικασία  
                                                                                                             -Χαρούλα Ζησιμοπούλου- 
                                                                                                             -Δανάη Διαμαντοπούλου- 
Παραστάσεις δραμάτων γίνονταν κυρίως στις δύο από τις γιορτές του Διονύσου , στα 
Λήναια και στα Μεγάλα ή εν άστει Διονύσια, την λαμπρότερη από όλες τις γιορτές.  
Στα μικρά ή κατ’ αγρούς  Διονύσια γίνονταν μόνο επαναλήψεις τραγωδιών  ή κωμωδιών  
και στα Ανθεστήρια δεν γίνονταν καθόλου δραματικές παραστάσεις.  
Ειδικά για τα μεγάλα ή εν άστει Διονύσια, έρχονταν και πολλοί ξένοι στην Αθήνα. 
Ο επώνυμος άρχοντας είχε την γενική διεύθυνση της γιορτής των Μεγάλων Διονυσίων  
και το όνομά του γραφόταν στην αρχή της λεγόμενης διδασκαλίας,του καταλόγου.  
Στον κατάλογο αυτό αναγράφονταν οι τίτλοι των δραμάτων που παίχτηκαν και 
βραβεύτηκαν,των ηθοποιών και των χορηγών, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της 
παράστασης.  
Στον επώνυμο άρχοντα  υποβάλλονταν τα δράματα που επρόκειτο να παιχτούν και αφού 
συμβουλευόταν και άλλα σημαντικά πρόσωπα ,διάλεγε τρεις τετραλογίες (καθεμιά 
αποτελούνταν από τρεις τραγωδίες και ένα σατυρικό δράμα) , δέκα διθυράμβους και 
πέντε κωμωδίες και έδινε σε κάθε ποιητή, χορό και χορηγό. Όριζε δηλαδή έναν πλούσιο 
Αθηναίο πολίτη , ο οποίος θα πλήρωνε σαν έκτακτη εισφορά προς την πολιτεία , τις 
δαπάνες της παρουσίασης του  έργου. Οι δαπάνες αυτές ήταν σημαντικές ειδικά για τις 
τραγωδίες.  Για τους  διθυράμβους και τις κωμωδίες ήταν μικρότερες. 
 

  ◊   Πρώτη μέρα της γιορτής :  
 
Οι παραστάσεις των τετραλογιών άρχιζαν με την ανατολή του ηλίου, ενώ οι κωμωδίες 
παίζονταν απόγευμα. Οι  θεατές μετά την παρουσίαση της τετραλογίας είχαν καιρό να 
πάνε στα σπίτια τους για φαγητό και να γυρίσουν στο θέατρο για να δουν την κωμωδία. 
Οι περισσότεροι όμως είχαν μαζί τους φαγητό και έμεναν στο θέατρο ως το βράδυ.  
Όταν στα ο Περικλής μερίμνησε να ανεγερθεί το Ωδείον , δηλαδή ένας στεγασμένος 
χώρος για μουσικούς αγώνες ,γινόταν σε αυτό ο προαγών , μία παρουσίαση των 
κυριότερων παραγόντων της παράστασης (ποιητών, ηθοποιών, μουσικών) και 
αποσπασμάτων από τα έργα που θα παίζονταν στους δραματικούς αγώνες.  
Όλοι οι παράγοντες παρήλαυναν ντυμένοι με μεγαλοπρέπεια και στεφανωμένοι ,ενώ οι 
ηθοποιοί και οι χορευτές δεν φορούσαν προσωπίδες και τα κοστούμια της παράστασης.  
 

◊   Δεύτερη μέρα της γιορτής :  
 
Την δεύτερη μέρα γινόταν η πομπή ,ένα είδος λιτανείας με τροχοφόρο πλοίο. Μπροστά  
πήγαινε ένας σαλπιγκτής  και ακολουθούσαν παρθένες με όργανα για θυσία και ιερείς , 
οι οποίοι  οδηγούσαν τον ταύρο που θα θυσιαζόταν στον ιερό περίβολο του θεού.  
Μετά την θυσία παίζονταν οι δέκα διθύραμβοι. 
 
 
 



 

◊   Τρίτη μέρα της γιορτής :    
     
Την Τρίτη μέρα παίζονταν οι πέντε κωμωδίες. 
 
 

◊   Τέταρτη μέρα της γιορτής :    
     
 Την τέταρτη ημέρα άρχιζαν οι παραστάσεις των τετραλογιών και ο αγών.  
 
 

◊    Μέχρι την έκτη μέρα, κάθε μέρα παρουσιαζόταν μία τετραλογία.  

       Με κλήρο αποφάσιζαν ποιου ποιητή η τετραλογία θα παιχτεί την πρώτη, τη δεύτερη  
       ή την τρίτη μέρα .  
 
 

 ◊   Έβδομη μέρα της γιορτής :  
 
   Η  Εκκλησία του Δήμου απένεμε τα βραβεία και τιμωρούσε τα άτοπα  που είχαν συμβεί  
    στη διάρκεια της γιορτής. 
 
 

  Οι δέκα κριτές :  
 

Τον αγώνα έκρινε επιτροπή από δέκα πολίτες (ένας από κάθε φυλή) ,που εκλεγόταν με 
κλήρο από κατάλογο 500 Αθηναίων (50 από κάθε φυλή) ,τον οποίο ετοίμαζε η Βουλή 
των Πεντακοσίων.  

Οι δέκα κριτές έγραφαν την  γνώμη τους σε πινακίδα, τελικά όμως μόνο πέντε 
εκλεγμένοι και αυτοί με κλήρο, έκαναν  την εισήγηση για την απονομή των βραβείων. 
Στους κριτές επιδρούσε και η γνώμη του κοινού, που την φανέρωνε με κτυπήματα των 
χεριών ,των ποδιών κτλ.  

 

Βραβεία 
 
  Τα  βραβεία ήταν τρία :  πρωτεία ,  δευτερεία  και   τριτεία.  
 
 Ο ποιητής που έπαιρνε τα πρωτεία στεφανωνόταν με κισσό ,το ιερό φυτό του Διονύσου , 
   ενώ ο χορηγός έπαιρνε έναν  χάλκινο τρίποδα που μπορούσε να τον αφιερώσει σε  
   κάποιο ναό , να τον στήσει στην οδό των Τριπόδων ή σε κάποιο μνημείο. 
Τα ονόματα όλων των ποιητών ,πρωταγωνιστών, χορηγών και το αποτέλεσμα του αγώνα,  
   καταγράφονταν  και φυλάσσονταν στο δημόσιο αρχείο.  
Οι αναγραφές αυτές λέγονταν διδασκαλίαι ,γιατί διδασκαλία  λεγόταν η παράσταση. 
   



 

 
Το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτους ( «Φανάρι του 

Διογένη»), βρίσκεται στην Αθήνα (Πλάκα), απέναντι από την 
Πύλη του Αδριανού, και οικοδομήθηκε το 334 π.Χ.  

Αποτελείται από ορθογώνιο βάθρο στο οποίο υψώνεται το 
κυρίως μνημείο: κυκλικός ναΐσκος με έξι κορινθιακούς κίονες, 
στη στέγη του οποίου ήταν τοποθετημένος τρίποδας 
υπερφυσικού μεγέθους στον οποίο αναγράφονταν οι 
συντελεστές της παράστασης.  

Τους χορηγικούς τρίποδες, που ήταν χάλκινα έπαθλα των 
νικητών στους διθυραμβικούς χορούς, αφιέρωνε ο χορηγός 
στο ναό του θεού ή τους έστηνε πάνω σε βάθρο.  

Χορηγικά μνημεία υπήρχαν στην οδό Τριπόδων , που ήταν  
η σημαντικότερη, μετά την οδό Παναθηναίων, αρχαία οδός 
 στην Αθήνα. Ξεκινούσε από τους βόρειους πρόποδες της  
Ακρόπολης και έφτανε έως το θέατρο του Διονύσου. 

  
 

Το κοινό  
 

Xιλιάδες Αθηναίοι, μέτοικοι και ξένοι, κατέκλυζαν κάθε χρόνο το θέατρο του Διονύσου 
και ζούσαν, επί τρεις μέρες, την ένταση των δραματικών αγώνων. Πάµπολλες  επίσης, 
ήταν οι οικογένειες που αντιπροσωπεύονταν µε κάποιο τρόπο στους δραµατικούς 
αγώνες.  
Το κοινό µπορούσε να πληροφορηθεί και επίσηµα για το περιεχόµενο των αγώνων µε τον 
λεγόµενο προάγωνα.  Μια προκαταρκτική εκδήλωση κατά την οποία ο κάθε ποιητής 
παρουσίαζε τα έργα, τον χορηγό, τους υποκριτές και τα µέλη των χορών του.  
Το όλο θέαμα είχε χαρακτήρα παλλαϊκής γιορτής και ήταν υπόθεση συλλογική. 

H παροχή χρηματικού βοηθήματος, των θεωρικών (από τον Περικλή), στους άπορους 
πολίτες, για να παρακολουθήσουν δωρεάν τις παραστάσεις, χωρίς εισιτήριο 
(σύμβολον) —μέγιστο μάθημα παιδείας και δημοκρατίας— διευκόλυνε την ακώλυτη 
προσέλευση του κόσμου.  
Τα εισιτήρια εισέπραττε ο οργανωτής του θεάµατος, ο θεατρώνης. Ειδικοί υπάλληλοι,  
οι ραβδούχοι, ασκώντας αστυνοµικά καθήκοντα, τους τοποθετούσαν στις θέσεις τους στο 
κοίλο, και εξασφάλιζαν την τάξη. 
Το αθηναϊκό κοινό, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν και οι γυναίκες, είχε θεατρική 
παιδεία. Γνώριζε τους µύθους, εύκολα εισχωρούσε στο νόηµα και την ουσία του έργου 
και δεν δίσταζε να εκδηλώσει µε χειροκροτήµατα και επευφηµίες την επιδοκιµασία του ή 
να αποδοκιµάσει τις επιλογές του ποιητή. Με βάση την στάση αυτή, οι κριτές επέλεγαν 
και τους ποιητές που θα συµµετείχαν στους δραµατικούς αγώνες.  
 



 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΤΗΣ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
                                                                                                                  -Μαρία Λεμονή- 

 
 

Ποιητής 
 
Ο ποιητής ήταν ο πιο βασικός συντελεστής της 
παράστασης στο αρχαίο θέατρο. Συγκέντρωνε πολλούς 
ρόλους:  
 
• δηµιουργός 
•  σεναριογράφος  
•  σκηνοθέτης των έργων του  
• ασκούσε τον χορό στο τραγούδι και στην όρχηση  
• µοίραζε τους ρόλους στους υποκριτές  
• ασκούσε τους υποκριτές στην απαγγελία και στην υποκριτική  
• στα πρώτα δράµατα ήταν και ο ίδιος υποκριτής (λέγεται π.χ. ότι ο Αισχύλος υποδύθηκε 
στην Ορέστεια την Κλυταιµήστρα).  
 
Οι άρχοντες, εξέλεγαν  τους ποιητές, εκτιµώντας γενικά το περιεχόµενο των έργων τους,  
την προσωπικότητα των έργων τους, την προσωπικότητα των υποψηφίων, τη στάση του 
αθηναϊκού κοινού απέναντι τους σε προηγούµενες παραστάσεις.  
Κάθε ποιητής συµµετείχε στους αγώνες µε µια τετραλογία ή τρεις τραγωδίες και ένα 
σατυρικό δράµα. Οι αποφάσεις των κριτών αφορούσαν την τετραλογία ως σύνολο και 
ήταν σεβαστές.  
Στους ποιητές και στους χορηγούς δίνονταν βραβεία για την νίκη τους. 
Επίσης, οι ποιητές συµµετείχαν σε µια τελετή που λεγόταν προάγωνα, κατά την οποία 
µαζί µε τους υπόλοιπους συντελεστές ανέβαιναν µε σειρά σε µια υπερυψωµένη εξέδρα, 
φορώντας στεφάνια, και όχι θεατρική ενδυµασία, και παρουσίαζαν και έδιναν 
πληροφορίες για το περιεχόµενο των έργων τους. 

 

 

 

 

 



Ηθοποιοί 

 

Στην αρχή ο ίδιος ο ποιητής, ερµήνευε όλους τους ρόλους.  
Όταν στα χρόνια του Αισχύλου, έγινε απαραίτητος ένας δεύτερος 
ερµηνευτής, ο ίδιος ο ποιητής διάλεγε έναν από τους λίγους 
ασκηµένους ηθοποιούς που άρχισαν να εµφανίζονται. Όταν όµως η 
παράσταση απαιτούσε τη συνεργασία τριών υποκριτών, ο καθένας 
από τους οποίους έπαιζε περισσότερους από έναν ρόλους, οι ειδικοί 

πλήθαιναν και άρχισαν να αποκτούν επαγγελµατική συνείδηση και δικαιώµατα.  
Όταν καθιερώθηκαν και βραβεία υποκριτών, ένας πρωταγωνιστής µπορούσε να κερδίσει 
µε βάση την προσωπική του ερµηνεία και όχι την αξία των έργων στα οποία 
πρωταγωνιστούσε. Για την αµοιβή τους φρόντιζε το κράτος. 
Αργότερα, άρχισαν να εµφανίζονται οι πρώτες συντεχνίες,  οι περί ∆ιόνυσον τεχνίται, 
που σχημάτιζαν µικρές οµάδες για να ανταποκριθούν στις ανάγκες αναρίθµητων 
δραµατικών αγώνων, στα πιο απίθανα σηµεία του ελληνικού χώρου.  
Αυτά, πάντως δεν ισχύουν για τον 5ο αιώνα, οπού δεσπόζει ο ποιητής. Η συµβολή του 
στην παράσταση, κάλυπτε πολύ περισσότερες ευθύνες από όσες αποδίδει σήµερα ο όρος 
σκηνοθεσία, αφού στο πρόσωπό του συνδύαζε τους ρόλους του συγγραφέα, του 
µουσικοσυνθέτη, του χρονογράφου και του σκηνοθέτη.  
Μόνο προς το τέλος του 5ου αιώνα, κάποιοι ποιητές - συγκεκριµένα ο Ευριπίδης - 
ζητούσαν για τη µουσική των χορικών τους τη συνεργασία χοροδιδασκάλων. 
 
 

Χορός 
 

  Ο χορός αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο της τραγωδίας  
και με το πέρασμα του χρόνου, δέχτηκε πολλές μεταβολές.  
Τον αποτελούσαν ερασιτέχνες και η επιλογή τους 
θεωρούνταν μεγάλη τιμή, η δε συµµετοχή τους, ισότιµη µε 
τη στρατιωτική θητεία, γεγονός που υποδηλώνει το 
ενδιαφέρον της πόλης για την τραγωδία.  
Τα µέλη του χορού ήταν στην αρχή 12 και από τον Σοφοκλή 
έγιναν 15.  

Ο χορός έµπαινε στην ορχήστρα από την δεξιά ως προς τον θεατή πάροδο, σε ένα 
παραλληλόγραµµο σχηµατισµό (5x3 ή 3x5) έχοντας µπροστά του τον αυλητή, που µε τους 
ήχους του αυλού συνόδευε την όρχηση.  
Ήταν ντυµένος απλούστερα από τους ηθοποιούς, τραγουδούσε τα άσµατα (το λυρικό 
µέρος) και µόνο ο κορυφαίος του χορού διαλεγόταν µε τους ηθοποιούς. 
  
 
 
 



Χορηγοί 
 
Ο  άρχοντας,  όριζε ως  χορηγούς, τους ευκατάστατους πολίτες που θα βοηθούσαν 
οικονοµικά το κράτος, αναλαµβάνοντας τα έξοδα των χορών.  
Η εκλογή αυτή δεν ήταν πάντοτε εύκολη, επειδή κάποιες φορές έλειπαν οι αυθόρµητες 
προσφορές. Όµως κυρίως µετά τους Μηδικούς πολέµους, η ανάληψη µιας τέτοιας 
ευθύνης ήταν πολύ τιµητική και γινόταν θεληµατικά, και µάλιστα από πρόσωπα αξίας 
όπως π.χ. ο Θεµιστοκλής και ο Περικλής. 
 Και αργότερα πάντως, όταν η επέµβαση του κράτους έγινε πιο πιεστική, η ανάληψη µιας 
χορηγίας αποτελούσε ένα σπουδαίο στοιχείο που θα παρουσίαζε ένας Αθηναίος πολίτης, 
για να πείσει το ακροατήριο για την  αφοσίωσή του στο κράτος.  
Η βασικότερη ευθύνη του χορηγού αφορούσε την προετοιµασία του χορού. Ένας 
διθυραµβικός χορός, που είχε πενήντα µέλη, στοίχιζε στον χορηγό αρκετά περισσότερο 
από έναν τραγικό και πολύ περισσότερο από έναν κωµικό χορό.  
Πολύ συχνά, αξιόλογα δράµατα  µπορούσε να αποτύχουν, επειδή οι χοροί ήταν ελλιπώς 
γυµνασµένοι ή υστερούσαν ενδυµατολογικά  αν ο χορηγός ήταν φειδωλός ή αδιάφορος.  
 Ο  χορηγός έπρεπε να δίνει µία αποζηµίωση   σε εκείνους που θα έπρεπε να 
εγκαταλείψουν τις βιοτικές τους απασχολήσεις, για να ετοιµάσουν την παράσταση. 
Ακόµη να τους εξασφαλίσει στέγη για τις πρόβες και τροφή. Να προβλέψει για αυλητή 
και χοροδιδάσκαλο, όταν ο ποιητής ζητούσε τη βοήθεια ενός ειδικού.  Τέλος, να 
φροντίσει για τα ενδυµατολογικά. Το βάρος γινόταν µεγαλύτερο, όταν ένα έργο 
απαιτούσε έναν  δεύτερο, βοηθητικό χορό. Ανάµεσα στις υποχρεώσεις του χορηγού ήταν 
και η φροντίδα για τα βωβά πρόσωπα. Επομένως,  στην ποιότητα µιας διδασκαλίας, 
συντελούσε η γενναιοδωρία του χορηγού .  Γι΄ αυτό και τον θεωρούσαν μαζί με τον 
ποιητή, τον βασικότερο  παράγοντα µιας επιτυχίας.  
Στα χρόνια του ∆ηµητρίου του Φαληρέος προς το τέλος του 4ου αιώνα, ο θεσµός 
καταργήθηκε και τυπικά, αφού όλες πια τις οικονοµικές ευθύνες τις επωµιζόταν ο δήµος.  
 
 

Κράτος 
 
Από τα πρώτα µελήµατα του επώνυµου άρχοντα, αµέσως µετά την ανάληψη της 
εξουσίας του, ήταν η οργάνωση της γιορτής. Αυτό σήµαινε την επιλογή των ποιητών που 
θα παρουσίαζαν τα έργα τους, των υποκριτών που θα ερµήνευαν τους βασικούς ρόλους, 
και των πολιτών που θα επωµίζονταν µέρος της οικονοµικής δαπάνης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ενδυματολογία Αρχαίου Θεάτρου 
-Μαρία Λεμονή- 
-Μαρία Τσιάρα- 

Γενικά 

 
Η όλη ενδυμασία του Υποκριτή λεγόταν σκευή.  Φτιαχνόταν από τους σκευοποιούς, 
 που θα πρέπει να ήσαν οι σημερινοί ενδυματολόγοι.  
 

Σκευή 
Ο τελετουργικός χαρακτήρας του αρχαίου θεάτρου και οι ρόλοι που υποδύονταν οι 
υποκριτές επέβαλλαν την ανάλογη σκηνική παρουσία και ενδυµασία (σκευή). 
 Όλοι οι ηθοποιοί και ο χορός, φορούσαν µάσκες (προσωπεία), οι οποίες κατά τον 5ο 
αιώνα ήταν κατασκευασµένες από λινό ή άλλο εύκαµπτο υλικό, ενισχυµένες µε γύψο και 
βαµµένες. Δυστυχώς δεν έχει διατηρηθεί καµία, γι΄ αυτό οι µαρτυρίες προέρχονται µόνο 
από αγγειογραφίες.  
Οι ηθοποιοί ήταν ντυµένοι µε µακρύ χιτώνα (ποδήρη) και από πάνω φορούσαν ένα 
βαρύτερο ιµάτιο. Η ενδυµασία των ηθοποιών και γενικά η όλη εµφάνισή τους ήταν 
ανάλογη µε το πρόσωπο που υποδύονταν, γι αυτό έχουµε και απεριποίητους, ντυµένους 
µε κουρέλια ηθοποιούς, όπως για παράδειγµα ο ναυαγός Μενέλαος στην Ελένη του 
Ευριπίδη. 
  Η τραγωδία για να πάρει µια τελική µορφή πέρασε από πολλά στάδια. Σχετικά µε την 
σκευή, έγιναν κάποιοι πειραµατισµοί µε τα προσωπεία  (κυρίως από τον Θέσπι), οι οποίοι 
έδωσαν την δυνατότητα στον πρώτο και µοναδικό υποκριτή-ερµηνευτή να παρασταίνει 
περισσότερα από ένα πρόσωπα µέσα στο ίδιο έργο, διευρύνοντας έτσι και τα όρια της 
µιµικής έκφρασης και την πλοκή του µύθου.  
 
Σημαντική θέση στη Σκευή των Υποκριτών ήσαν οι Κόθορνοι και τα Προσωπεία. 

Η κωμωδία δε διαθέτει ειδικά υποδήματα, μάλλον αντιγράφει την καθημερινή 
πραγματικότητα. Οι ήρωές της, ασήμαντοι άνθρωποι, περπατούν στο σπίτι ανυπόδητοι,  
αλλά έξω φοράνε συνήθως, μ’ εξαίρεση τον Σωκράτη, τις εμβάδες,  χοντρά απλά 
δερμάτινα υποδήματα που κλείνουν ψηλά,. Ο όρος εμβάδες χαρακτηρίζει γενικά κάθε 
κωμικό υπόδημα. 
 

 

 

 

 

 

 



Μάσκα- προσωπείο 
 
 

 
 
 
Η μάσκα, λέγεται ότι ήταν επινόηση του Θέσπη. Κάθε μια,  δήλωνε την ηλικία, την 
κατάσταση, το φύλο και το κυρίαρχο συναίσθημα του χαρακτήρα.  
Το μεγάλο μέγεθος του θεάτρου (στην τελική μορφή του χωρούσε 20.000 ανθρώπους) 
και η απόσταση ακόμη και των κοντινότερων θεατών από τους ηθοποιούς (περισσότερο 
από 10 μέτρα) έκανε απαραίτητο όλες οι χειρονομίες να είναι ιδιαίτερα εκφραστικές, 
ώστε να "διαβάζονται" από τις πίσω σειρές. Το ίδιο συνέβαινε και με τα πρόσωπα.  
Υπήρχαν μάσκες χαρούμενες οι οποίες προορίζονταν για κωμωδία και άλλες που ήταν 
λυπημένες για τραγωδία. Συνήθως οι μάσκες ήταν μεγαλύτερες από το κανονικό, ακόμη 
και σε τερατώδεις διαστάσεις, για να μπορεί να καταλαβαίνει τον κάθε ρόλο ακόμη και 
κάποιος που καθόταν στην τελευταία σειρά καθισμάτων στο θέατρο. 
Οι ηθοποιοί που τις φορούσαν εκείνη την εποχή ήταν μόνο άνδρες.  
Οι γυναίκες απαγορεύονταν να παίξουν. Μπορούσαν μόνο να παρακολουθούν. 
 Ο χορός φορούσε ελαφριά μάσκα. 
Οι ηθοποιοί της κωμωδίας φορούσαν  μάσκες που ήταν υπερβολικές για να 
αναδεικνύεται άμεσα το κωμικό στοιχείο.  
 
Τα προσωπεία (οι μάσκες)  έδειχναν περισσότερο "φυσικές" από τα γυμνά πρόσωπα στο 
θέατρο του Διονύσου, αν και είχαν το φυσικό μέγεθος του προσώπου και μεγάλο άνοιγμα 
στο στόμα για να επιτρέπουν την καθαρή ομιλία. Τα υλικά της κατασκευής τους ποίκιλαν. 
Άλλα ήταν από ξύλο, άλλα από δέρμα και άλλα από ύφασμα και αλευρόπαστα.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ενδυμασία 
 
 Στην Τραγωδία φορούσαν έναν μακρύ χιτώνα ανατολίτικου χαρακτήρα, με 

κατακόρυφες λουρίδες στολισμένες στο κέντρο σ’ όλο το μήκος τους, και με μακριά 
μανίκια κολλητά και σφιχτά στον καρπό του χεριού. Ο χιτώνας αυτός έφτανε ως τον 
αστράγαλο και πολλές φορές μάλιστα σερνόταν στο χώμα οπότε λεγόταν σύρμα.  
Κάλυπτε σχεδόν ολόκληρο το κορμί και κυρίως τους βραχίονες και τις κνήμες.  
Στην αρχαιότητα τη χρήση αυτού του μεγαλόπρεπου κοστουμιού την απέδιδαν, όπως κι 
άλλες καινοτομίες του θεάτρου, στον Αισχύλο.  
Η χρήση ενός τέτοιου κοστουμιού που κάλυπτε ολόκληρο το κορμί ως τις παλάμες των 
χεριών, διευκόλυνε τον υποκριτή να υποδυθεί έναν  γυναικείο ρόλο. Του εξασφάλιζε 
ακόμα αρκετή ελευθερία κινήσεων και παραμέριζε ορισμένα μειονεκτήματα του κοινού 
χιτώνα που εξαιτίας της βαριάς του ύφανσης γλιστρούσε εύκολα απ’ τους ώμους και δε 
δημιουργούσε κομψή εντύπωση. Έτσι το μεγαλόπρεπο ντύσιμο μπορεί να προερχόταν 
απ’ τη διονυσιακή λατρεία, απ’ όπου το πήραν και το μετασχημάτισαν για τις ειδικές 
θεατρικές ανάγκες.  
 
 Για το Σατυρικό Δράμα ανατρέχουμε στις παραστάσεις των Σατύρων κι 

υποθέτουμε πως θα φορούσαν ένα απλό περίζωμα στα ισχία και πάνω σ’ αυτό είχαν 
στηριγμένη μια ουρά ζώου, ή έριχναν πάνω τους προβιές. Όμως υπάρχει κι η άποψη ότι 
το σατυρικό δράμα δανείστηκε απ’ την τραγωδία το σύρμα που όπως φαίνεται στον 
κρατήρα του Πρόνομου δεν το φορούν μόνο οι υποκριτές αλλά κι ο αυλητής.  
Επειδή δεν έχουμε μαρτυρίες, πρέπει να βασιστούμε σε λίγες απεικονίσεις που σώθηκαν 
συμπτωματικά. 
 
 Το βασικό ρούχο στην Κωμωδία, απ’ τους αρχαίους κλασικούς χρόνους μέχρι τους 

Ρωμαϊκούς, ήταν κάτι σαν τη σημερινή ολόσωμη μάλλια με παντελόνια και μανίκια. 
Πάνω απ’ αυτήν οι κωμικοί φόραγαν έναν χιτώνα πολύ κοντό. Η ολόσωμη αυτή μάλλια 
χρειαζόταν για να ζωγραφίζουν πάνω της τα διάφορα μέλη του κορμιού τους, όπως π.χ. 
στήθος, για να ράβουν πάνω της υπερμεγέθεις φαλλούς και για να την παραγεμίζουν στα 
μέρη που ήθελαν με εξογκώματα, τα λεγόμενα σωμάτια, φτιάχνοντας κοιλιές, πισινά, 
στήθος κλπ., έτσι που να τονίζουν την κωμική τους εμφάνιση. 
 
 Για τους χορευτές τα κείμενα δε μας προσφέρουν σαφείς ενδείξεις για παρόμοια 

εμφάνιση. Πάντως το κοστούμι του χορού ήταν εξαιρετικά πολύχρωμο κι ευμετάβλητο 
και δεν πρέπει για λόγους αρχής ν’ αποκλείσουμε ότι οι χορευτές παρουσιάζονταν κάποτε 
και σαν φαλλοφόροι κοιλαράδες. 

 



 
 
 Το θεατρικό κοστούμι των γυναικών απαρτιζόταν από έναν ποδήρη χιτώνα κι ένα 

πανωφόρι που μπορούσαν να το σηκώσουν ψηλά στον αυχένα. Το κοστούμι αυτό είχε 
πολύ μικρές διαφορές απ’ τα ρούχα της καθημερινής ζωής. Αν ένας άντρας φορούσε 
τέτοιο ρούχο ήταν πολύ φυσικό να προκαλέσει γέλια, κυρίως όταν έριχνε από πάνω μια 
λεοντή για να μοιάσει εξωτερικά με τον Ηρακλή, όπως ο Διόνυσος στους Βατράχους.  
Εκτός από τον χιτώνα, άλλα γυναικεία χαρακτηριστικά είναι ο στηθόδεσμος, ο 
κεφαλόδεσμος, το δίχτυ των μαλλιών και τα στενά υποδήματα. Οι γυναικείες μορφές της 
αρχαίας κωμωδίας ξεχωρίζουν με τρόπο σαφή, κυρίως στο σωμάτιο (παραγέμισμα). 
Επειδή κάθε υποκριτής έπρεπε ν’ αναλάβει αρκετούς ρόλους και δεν είχε καθόλου χρόνο 
για ν’ αλλάξει το παραγεμισμένο εφαρμοστό ρούχο του, το σωμάτιο παραμένει ένα απ’ 
τα μόνιμα χαρακτηριστικά για όλα τα εμφανιζόμενα πρόσωπα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πέπλος 
 
Ο μάλλινος πέπλος, γυναικείο ένδυμα, το οποίο διαμορφώνονταν από ένα ορθογώνιο 
ύφασμα χωρίς να ραφτεί. Το ύφασμα διπλωνόταν στο ένα τρίτο περίπου του ύψους του 
μία φορά προς τα έξω σχηματίζοντας έτσι έναν υφασμάτινο όγκο, το απόπτυγμα , που 
έπεφτε προς τα έξω στην πλάτη και το στήθος. Η κλειστή πλευρά του υφάσματος 
βρισκόταν συνήθως στην αριστερή πλευρά του σώματος. Με πόρπες και περόνες 
καρφιτσώνονταν η επάνω παρυφή του υφάσματος με τέτοιο τρόπο ώστε να 
δημιουργείται άνοιγμα για το λαιμό και το δεξιό βραχίονα.  
Στην αριστερή του πλευρά ο πέπλος, είχε δύο παρυφές κάτω και τέσσερις επάνω, στο 
ύψος του αποπτύγματος, το οποίο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως κάλυμμα 
κεφαλής. Ο πέπλος μπορούσε να φορεθεί επάνω από το Χιτώνα. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Χιτώνας 
 
 
Άλλος βασικός τύπος ενδύματος ήταν ο χιτώνας ο οποίος φοριόταν τόσο από άντρες, όσο 
και από γυναίκες και ήταν λινός. Και εδώ το αρχικό σχήμα του υφάσματος ήταν 
σωληνοειδές, συνήθως όμως χωρίς απόπτυγμα. Τα σημεία που ράβονταν, ήταν οι 
μακριές πλευρές καθώς και οι ώμοι. Έτσι ο χιτώνας σχημάτιζε μανίκια, τις χειρίδες, που 
ήταν κοντές και έφεραν κουμπιά. Ο χιτώνας με μανίκια ονομάζονταν χειριδωτός. 
 
Διακρίνονται δύο είδη αρχαίου χιτώνα:  
 

 Ο ένας, ο φαρδύς, ήταν ραμμένος στην επάνω παρυφή, αφήνοντας ανοίγματα για 
              το κεφάλι και τους βραχίονες ή ήταν κλεισμένος με μία σειρά από μικρά κουμπιά.  

 Ο στενός χιτώνας απ' την άλλη, ήταν εντελώς κλειστός στην επάνω πλευρά,  
Με εξαίρεση το άνοιγμα για το κεφάλι, ενώ τα ανοίγματα για τους βραχίονες  
βρίσκονταν στο επάνω μέρος των πλαϊνών πλευρών. 

 
Ο πέπλος και ο χιτώνας φοριόταν συχνά με ζώνη στη μέση. Οι γυναίκες μάζευαν αρκετό 
ύφασμα του χιτώνα πίσω, το οποίο έπεφτε πάλι προς τα κάτω σχηματίζοντας τον κόλπο. 
Στον κοντό αντρικό χιτώνα ένα τμήμα του υφάσματος περνούσε κάτω από τον καβάλο 
από πίσω προς τα μπρος και κατόπιν στερεώνονταν στη ζώνη ώστε να σχηματίζεται κάτι 
σαν τα σορτσάκια.  
Ο χιτώνας όταν δεν ζώνονταν ονομάζονταν ορθοστάδιος, ενώ εάν έφτανε ως τα πέλματα 
ονομάζονταν ποδήρης.  Στην καθημερινή ζωή προτιμούσαν τον κοντό χιτώνα καθώς 
προσέφερε ελευθερία κινήσεων, ιδίως για τους οπλίτες και τους κυνηγούς.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιμάτιο 
 
Χαρακτηριστικό ένδυμα της αρχαϊκής περιόδου ήταν και το λεγόμενο λοξό ιμάτιο , 
γνωστό από τις αρχαϊκές Κόρες της Ακρόπολης.  
Φοριόταν από άντρες και γυναίκες. 
 Το ιμάτιο ήταν ένα μακρύ ύφασμα που το περνούσαν κάτω από την αριστερή μασχάλη, 
το τύλιγαν γύρω από το στήθος και την πλάτη και το κούμπωναν πάνω από το δεξιό 
βραχίονα. Από την άλλη πλευρά έπεφτε ανοιχτό προς τα κάτω. 
Μπορούσε επίσης να στερεώνεται συμμετρικά και να πέφτει ελεύθερο στην πλάτη, με τις 
δύο άκρες του που περνούσαν πάνω από τους ώμους προς τα εμπρός, να κρέμονται προς 
τα κάτω  ή πάλι να τυλίγεται γύρω από τους γοφούς ή να καλύπτει τους γοφούς και η μία 
άκρη του να περνά επάνω από την πλάτη στον αριστερό ώμο και να πέφτει ελεύθερα 
προς τα μπρος.  
 
 

Χλαμύδα 

 
  Η χλαμύδα ήταν αποκλειστικά ανδρικό ρούχο. 
 Συνήθως ήταν πιο κοντή από το ιμάτιο. 
 Το ύφασμα διπλωνόταν μία φορά καθέτως και στερεωνόταν 
στον  δεξιό ώμο με πόρπη ή περόνη, 
 ώστε να καλύπτεται ο αριστερός βραχίονας από την κλειστή 
πλευρά του υφάσματος, με το δεξιό τελείως ακάλυπτο.  
Η χλαμύδα ήταν περισσότερο ένδυμα των εφήβων,  
των ταξιδιωτών και των στρατιωτών. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Μηχανισμοί  
                                                                                                                              -Μαρία Τσιάρα- 

 

  

 

 

 

Ο «από μηχανής» θεός 

  

Ανυψωτική μηχανή («γέρανος») του αρχαίου θεάτρου από την εποχή του Αισχύλου,  
που χρησιμοποιόταν για την εντυπωσιακή αιώρηση και κάθοδο στη σκηνή, καθοριστικών 
για τη δράση του έργου προσώπων (π.χ. ήρωες, θεοί), αλλά και σπανιότερα βαρύτερων 
φορτίων (π.χ. άρματα ή άλογα με αναβάτες, εξέδρες με το χορό).  
Αποτελούνταν από μία μακριά αρθρωτή δοκό που στηριζόταν σε μια περιστρεφόμενη 
κατακόρυφη δοκό. Το φορτίο ανυψωνόταν με σχοινί («αιώρα») μέσω τροχαλίας και 
χειροκίνητου βαρούλκου που βρίσκονταν εκατέρωθεν της δοκού. Η δοκός έφερε 
αντίβαρο για την εξισορρόπηση του αναρτώμενου φορτίου.  
Η μηχανή ήταν τοποθετημένη πίσω από τη σκηνή κοντά στην αριστερή πάροδο σε 
οριζόντια σχεδόν θέση. Ο χειριστής της μηχανής («μηχανοποιός»), αφού εξισορροπούσε 
το φορτίο (με αντίβαρα), ασκούσε (μέσω των χειρολαβών) την απαιτούμενη κλίση και στη 
συνέχεια την απαιτούμενη περιστροφή στη δοκό ώστε το φορτίο να βρεθεί πάνω από το 
μέσον του προσκηνίου. Ένας τροχός στο άκρο της υπερσταθμισμένης δοκού ίσως 
διευκόλυνε το χειριστή στην περιστροφή της. Όταν το απαιτούσε η δράση, εκτελούσε και 
κλυδωνισμούς στο σταθμισμένο φορτίο. Τέλος εναπόθετε το φορτίο στο προσκήνιο με τη 
βοήθεια του βαρούλκου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Περίακτοι  
  
Περιστρεφόμενες πρισματικές κατασκευές 
τοποθετημένες εκατέρωθεν του κεντρικού 
θυρώματος της σκηνής του αρχαίου ελληνικού 
θεάτρου που χρησιμοποιούνταν για την ταχεία 
αλλαγή των σκηνικών. Στις τρεις κατακόρυφες έδρες 
τους έφεραν ζωγραφισμένες παραστάσεις σχετικές 
με την πλοκή του έργου προσφέροντας στην 
παράσταση εννιά διαφορετικούς συνδυασμούς σκηνικών. 
 
 
 
 
 

Εκκύκλημα και εξώστρα 
  
 
Δύο μηχανισμοί που συχνά συγχέονται από τους 
αρχαίους συγγραφείς και αφορούν συνήθως είτε ένα 
χαμηλό τροχοφόρο όχημα για τη μεταφορά νεκρών, 
αντικειμένων, κ.ά. στη σκηνή (ο πρώτος), είτε ένα 
χαμηλό περιστρεφόμενο (γύρω από άξονα) δάπεδο 
ημικυκλικής μορφής για την ταχεία εμφάνιση και 
αλλαγή του εσωτερικού σκηνικού (ο δεύτερος) , 
πρόδρομος των σύγχρονων περιστροφικών σκηνών 
πάνω σε βαγονέτα. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ 
                                                         - Χαρίτος  Μιχάλης - 

   - Σπήλιος  Αντώνης - 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
 

Το Θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου διατηρήθηκε καλύτερα απ’ όλα τα αρχαία 
ελληνικά θέατρα. Κατασκευάστηκε στον ύστερο 4ο π.Χ. αιώνα από τον αρχιτέκτονα 
Πολύκλειτο. Η χωρητικότητα του θεάτρου ήταν 12300 θέσεις.  
Εδώ δίνονται κάθε καλοκαίρι παραστάσεις αρχαίου δράματος («Επιδαύρια»). 
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ΔΗΛΟΥ 

 

 

ΔΩΔΩΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

 

 



ΔΕΛΦΩΝ 

 

 

 

 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

 

 

 

 



ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

 

 

 

ΣΠΑΡΤΗΣ 

 

 



ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 



 

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 

 

 

 

ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ  

 

 



ΛΙΝΔΟΥ - ΡΟΔΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

 

 

 

 



ΚΑΣΣΩΠΗΣ : Το Μεγάλο Θέατρο 

 

 

 

ΚΑΣΣΩΠΗΣ : Το Μικρό Θέατρο, ή Ωδείο, ή Βουλευτήριο 

 

 



ΜΙΛΗΤΟΥ 

  

 

 

ΕΦΕΣΟΥ 

 

 



ΠΕΡΓΑΜΟΥ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ασπένδου Μ. ΑΣΙΑΣ 
 

 

Το καλύτερα διατηρημένο 
θέατρο στη Μικρά Ασία,  
χωρητικότητας 20000 θεατών.  
Αρχιτέκτονάς του ο Ζήνωνας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Η επιβίωση της τραγωδίας  

Η διαδρομή της έως τη σημερινή εποχή 
-Δανάη Διαμαντοπούλου- 

 

Αρχαιότητα  
 

 Από τον 4ο αιώνα π.Χ. υπάρχει ήδη το ενδιαφέρον των τραγικών ηθοποιών να 
ανεβάσουν πάλι έργα της κλασικής περιόδου (επαναλήψεις παλαιών).  
 

 Το 386 π.Χ., με επίσημη απόφαση των Αθηναίων, καθιερώθηκε ο διαγωνισμός 
των ηθοποιών στην αναβίωση παλαιών έργων στα Μεγάλα Διονύσια. 
Οι τίτλοι των νέων τραγωδιών του 4ου αιώνα δείχνουν ότι οι γνωστοί μύθοι συνεχίζουν 
να προμηθεύουν το υλικό, που όμως έχει διασωθεί αποσπασματικά. 

 
 Με την αλλαγή των πολιτικών συνθηκών, τον 1ο αι. π.Χ., ατονεί και η αντίστοιχη  

θεατρική παράδοση. Το ενδιαφέρον όμως του κοινού βοήθησε και επέζησαν οι 
δραματικές παραστάσεις και συνέχισαν να εξελίσσονται. 
Ίσως, όμως, ο καθοριστικότερος παράγοντας για τη μετάδοση ολόκληρων έργων 
και τη διατήρησή τους στο χρόνο υπήρξε η αδιάλειπτη παρέμβαση των μελετητών, οι 
οποίοι, από τον Αριστοτέλη έως τους Αλεξανδρινούς γραμματικούς, συγκέντρωσαν και 
ανέλυσαν τα κείμενα της τραγωδίας διασφαλίζοντας έτσι την επιβίωσή τους. 
 

 Στον λατινόφωνο κόσμο η αρχαία τραγωδία έγινε γνωστή μέσα από τη 
μετάφραση και την προσαρμογή των θεμάτων της στα έργα των Ρωμαίων 
ποιητών, του επικού Έννιου, του τραγικού Άκκιου και του φιλόσοφου Σενέκα.  
  

 
 

Αναβίωση  
 
 Σπουδαίοι στοχαστές, όπως ο Γκαίτε, ο Έγκελς, ο Νίτσε κ.ά., έβρισκαν στις 

αρχαίες τραγωδίες αστείρευτη πηγή σκέψεων για τη μοίρα του ανθρώπου, τη φύση της 
τέχνης, τη σύγκρουση των αντιθέτων. 
 

 Θεατρικές προσαρμογές ή μεταγραφές των τραγικών έργων σε νέα έργα ή 
όπερες έχουμε από το 16ο και 17ο αι., ενώ το 19ο και τον 20ό αι. αναβιώνει η τραγωδία 
σε συνδυασμό με τη φιλολογική έρευνα σε πανεπιστημιακούς κύκλους (Πανεπιστήμιο 
του Κέμπριτζ, της Oξφόρδης, του Εδιμβούργου κ.ά.). 
 
 
 
 
 



 
 Παραστάσεις κλασικών τραγωδιών δίνονται με επιτυχία στα σύγχρονα θέατρα 

από αξιόλογους σκηνοθέτες, όπως ο Πίτερ Χολ (Αγγλία), ο Πέτερ Στάιν (Γερμανία), ο 
Ρόμπερτ Γουίλσον (Αμερική), ο Ταντάσι Σουζούκι (Ιαπωνία), ενώ στην Ελλάδα την 
αρχαία τραγωδία ανέδειξαν ο Δημήτρης Ροντήρης και ο Κάρολος Κουν. 

 
Βέβαια, σε κάθε εποχή οι σκηνοθέτες προβάλλουν κάποια χαρακτηριστικά σε βάρος 

κάποιων άλλων, ανάλογα πάντοτε με το κλίμα, τη χρονική στιγμή, τις συνθήκες και τη 
συγκεκριμένη πνευματική ομάδα που δραστηριοποιείται.  

Κάτι ανάλογο, συνέβη και στην αρχαιότητα: η τραγωδία ανανεώθηκε από τους 
μεγάλους τραγικούς, ακριβώς γιατί άλλαξαν οι συνθήκες και η θεώρηση του κόσμου. 

 
 
 

  Προσπάθειες αναβίωσης της τραγωδίας από το Μεσοπόλεμο και μετά:  
 
 

 Στο Φεστιβάλ Θεάτρου των Συρακουσών (ξεκίνησε το 1914) 
  

 Στις Δελφικές Γιορτές (το 1927 από τον Άγγελο Σικελιανό και τη γυναίκα του Εύα 
Πάλμερ) 

 
 Από το 1954 καθιερώθηκε το αρχαίο δράμα στο Φεστιβάλ της Επιδαύρου και  

                τον   επόμενο χρόνο στο Φεστιβάλ Αθηνών. 
 

 Σήμερα, σε όλο σχεδόν τον κόσμο, παίζονται τα έργα του Αισχύλου,  
                του Σοφοκλή  και του Ευριπίδη.  
 

 Είκοσι πέντε αιώνες μετά, αξιόλογοι δημιουργοί εμπνέονται από την αρχαία 
             τραγωδία, συνεχίζουν να γράφουν τραγωδίες και να δανείζονται από τους  
             Έλληνες τους τίτλους, τα θέματα, τις υποθέσεις και τα πρόσωπα.  
           Γράφονται έργα νεότερα, εμπνευσμένα από τους μύθους της αρχαίας ελληνικής 
           τραγωδίας:  
                         Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα του Ευγένιου Ο' Νιλ,  
                         Η Οικογενειακή Συγκέντρωση του Τ.Σ. Έλιοτ,  
                         Οι Μύγες του Ζαν-Πολ Σαρτρ,  
                         κ.λ.π. 
 
         Στα έργα όμως αυτά δε βρίσκουμε τους εκφραστικούς τρόπους και την ιδιότυπη  
           δομή της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. 

      Ωστόσο, η αναβίωση της τραγωδίας με οποιαδήποτε μορφή και η αναμφισβήτητη  
        επικαιρότητά της αποδεικνύουν ότι αυτή αποτελεί εξαίρετο δημιούργημα του  
        ανθρώπινου πνεύματος. 

 

 



Διαφορές αρχαίου και σύγχρονου θεάτρου 
                                                                                                      -Δανάη Διαμαντοπούλου- 

 

 Μία από τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις της αρχαίας και της σύγχρονης 
παράστασης είναι η έλλειψη θρησκευτικού χαρακτήρα. Η θρησκευτική τελετουργία, 
την οποία μας υπενθυμίζει ο χορός, είναι απούσα στη σύγχρονη θεατρική παράσταση. 
 

 Χαρακτηριστικό του αρχαίου  θεάτρου είναι η συγκέντρωση της κοινότητας. 
Πρόκειται για μια συνάθροιση που έχει ως χαρακτηριστικό της τον όρο αγών, (από τη 
ρίζα «aγ-», που σημαίνει συγκεντρώνω). Τονίζεται ιδιαίτερα η ιδέα της συνάθροισης, 
γιατί είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την προβολή της ατομικής έκφρασης. Κανείς 
δε διαγωνίζεται με τον εαυτό του. 
      Παρόλο που τυπικά το σύγχρονο θέατρο παραμένει ένας τόπος συνάθροισης, η 
συμμετοχή των πολιτών και ο αγωνιστικός χαρακτήρας λείπουν. 
 

 Επίσης, η άμεση σχέση της διδασκαλίας με την πολιτική είναι απούσα από τη 
σύγχρονη θεατρική παράσταση, η οποία ασκεί μεν κοινωνική και πολιτική κριτική αλλά η 
κριτική είναι θέμα ατομικής αντίληψης του σκηνοθέτη ή του θεατρικού συγγραφέα για τα 
κοινά, ή κινείται από ένα δεδομένο ιδεολογικό υπόβαθρο. 

 

 Η σκηνοθεσία είναι αντιρεαλιστική και η ερμηνεία του αρχαίου δράματος 
περιορίζεται σε σκηνογραφικές συμβάσεις. Η ποιητική εκφορά του λόγου ή η μακρυγορία 
των αγγελιαφόρων σε αντίθεση με τους συνήθεις διαλόγους της σύγχρονης θεατρικής 
παράστασης είναι μια αντιρεαλιστική τεχνική.  
Το ίδιο αντιρεαλιστική είναι η γυμνή σκηνή στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή, σε αντίθεση με το 
δωμάτιο του ΆντονΤσέχωφ στον Βυσσινόκηπο. 
 

 Ο «χειριδωτός» χιτώνας των αρχαίων υποκριτών και του χορού σε αντίθεση τα 
συνηθισμένα καθημερινά ρούχα των σύγχρονων ηθοποιών είναι μια άλλη αντιρεαλιστική 
πρακτική, όπως επίσης και τα προσωπεία των πρωταγωνιστών -υπολείμματα 
αρχαιότερων ανιμιστικών λατρειών - σε αντίθεση με τα φυσικά πρόσωπα της σύγχρονης 
ερμηνείας. 

 

 Το ηλιόφως των αρχαίων παραστάσεων σε αντιπαράθεση με τον επιμελημένο 
φωτισμό της σκηνής είναι πιθανώς το μόνο εξ ανάγκης ρεαλιστικό στοιχείο της αρχαίας 
παράστασης. 
 

 Στις τεχνικές διαφοροποιήσεις θα μπορούσαμε να περιλάβουμε και την αδυναμία 
διαρκούς επανάληψης των θεατρικών παραστάσεων κατά την αρχαιότητα, αφού αυτές 
εντάσσονταν στις ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Διονύσου. 

Η διδασκαλία ενός συγκεκριμένου δράματος δεν ήταν επαναλαμβανόμενη εμπειρία. 
Ήταν μοναδική παράσταση σε αντίθεση με τη δυνατότητα των συγχρόνων σκηνοθετών 
να ανεβάζουν τις παραγωγές τους για μακρό χρονικό διάστημα και να τις 
επαναλαμβάνουν σε διαφορετικές χειμερινές ή θερινές θεατρικές περιόδους. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A4%CF%83%CE%AD%CF%87%CF%89%CF%86
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9


 
 

 Η θεατρική διδασκαλία υπήρξε ψυχαγωγικό δρώμενο, με την κυριολεκτική έννοια 
του όρου. Διαμόρφωνε συνειδήσεις και την ίδια στιγμή διαμορφωνόταν από τη 
συλλογική συνείδηση. Συνδυάζοντας την αρχέγονη παράδοση, τη θρησκεία, την 
κοινωνική και πολιτική κριτική με την εκπαίδευση, έγινε ένα σταυροδρόμι παραγωγής 
πολιτισμικής δράσης, μια βιωματική εμπειρία στην οποία ο κοινωνικός προβληματισμός, 
η χαρά της συμμετοχής, η θρησκευτική ευλάβεια και ο γιορτασμός συνδυάζονταν με 
τρόπο μοναδικό. Από αυτή την άποψη, ενσωμάτωσε τους κανόνες της «πόλης» και την 
ίδια στιγμή έγινε ένα μεγάλο λαϊκό δικαστήριο για την κρίση της κοινωνικής της 
διαχείρισης. 
 
 
 Όλα αυτά τα στοιχεία λείπουν από το σύγχρονο θέατρο που μπορεί να ασκεί κοινωνική 
και πολιτική κριτική, να σατιρίζει θεσμούς και πρόσωπα ή να παράγει πολιτισμό μέσα στα 
όρια της αισθητικής απόλαυσης, αποκομμένο όμως από τον παλμό και τη μέθεξη της 
πάνδημης συμμετοχής και την τελετουργική δύναμη της αρχαιοελληνικής παράστασης.

Εικόνες:    
Διαφορές αρχαίου και 
σύγχρονου θεάτρου 
 όσον αφορά τον  χώρο  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7
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ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ 

                                                                                                           - Μαριαλένα Πέρρου -  
 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

Μια θεατρική παράσταση για να δημιουργηθεί αρχικά θα πρέπει να υπάρχει κάποιος 
ιδιώτης ή κάποια εταιρεία για να διαθέσει τα απαραίτητα χρήματα για την αγορά ή 
ενοικίαση του απαραίτητου εξοπλισμού, του θεάτρου και την πληρωμή των συντελεστών. 
Ουσιαστικά χωρίς τον παραγωγό και τους χορηγούς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μια 
θεατρική παράσταση. Οι χορηγοί κερδίζουν χρήματα μέσω των διαφημίσεων.  

 

 

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ 

Βασικός δημιουργός , ο οποίος έχει την 
ευθύνη για τη συνολική εικόνα της 
παράστασης. Αυτός διαμορφώνει την άποψη 
για την ερμηνεία του έργου ενός συγγραφέα.  
Είναι αυτός που διδάσκει στους ηθοποιούς 
την εκφορά του λόγου, την κίνηση, την 
έκφραση. Συντονίζει και ελέγχει όλα τα 
καλλιτεχνικά στοιχεία μιας παράστασης. 

 

 

   

ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ 

Πίσω από την υπόθεση της παράστασης 
βρίσκεται ο σεναριογράφος ο οποίος είτε 
γράφει ο ίδιος ένα έργο είτε τροποποιεί  
ένα ήδη υπάρχον. 
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ΗΘΟΠΟΙΟΣ 

 Αυτός, με τη φωνή, το πάθος, την 
κομψότητα του ύφους, τις πλαστικές 
κινήσεις, θα «αφηγηθεί» το δράμα που 
βιώνει στο έργο.  
Είναι ο καλλιτέχνης ο οποίος θα 
αναδείξει το κείμενο του συγγραφέα, 
μέσα από την άποψη του σκηνοθέτη.  

   

   

   

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ 

Θα μελετήσει την αρχιτεκτονική της 
σκηνής, θα δημιουργήσει την αισθητική 
του χώρου, θα τονίσει τα σημεία που 
μαρτυρούν μιαν εποχή ή, αν το ζητήσει ο 
σκηνοθέτης, μπορεί να μεταθέσει τη 
δράση σ' έναν χώρο με διαχρονική αξία.  

 

   

   

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 

Συνήθως είναι και σκηνογράφος. Επινοεί με τη 
φαντασία του και σύμφωνα με τη σκηνοθετική 
άποψη, το σχέδιο και τα χρώματα των 
κοστουμιών, συμβάλλοντας έτσι στην 
εξωτερίκευση του χαρακτήρα των προσώπων 
που ερμηνεύουν οι ηθοποιοί 
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ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ 

 Συντονίζει την κίνηση των ηθοποιών και 
όπου απαιτείται, δημιουργεί χορευτικές 
συνθέσεις. 

 

 

 

   

   

ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

Θα προσθέσει στην παράσταση  
το ακουστικό «χρώμα», τους ήχους, 

      την αρμονία, θα τονίσει το πάθος 
      κάποιας σκηνής ή την αφέλεια μιας άλλης. 
 

 

 

   

   

ΤΕΧΝΙΚΟΙ 

Αν και, στο τέλος οι θεατές δεν βλέπουν την 
παρά πολύ σημαντική εργασία που 
συντελούν οι τεχνικοί, χωρίς αυτούς δεν θα 
μπορούσε να γίνει ή παράσταση. 
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Η επίδραση της ελληνικής αρχαιότητας στη διαμόρφωση 
της νεοελληνικής ταυτότητας  

                                                                                                               -Αγγελική Μπαρμπετάκη- 
 
 
 

Το αρχαίο θέατρο λειτουργεί ως σημείο αναφοράς της συνέχειας της αρχαίας ελληνικής 
κληρονομιάς και της σύνδεσής της με τη σύγχρονη Ελλάδα. Είναι ένα θέμα που έχει 
απασχολήσει πολλούς λογοτέχνες και στοχαστές:  
 
 

     ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ    

 
O Γ. Ρίτσος, σε μια συμβολική αναπαράσταση της ιστορικής συνέχειας ανάμεσα στον αρχαίο 
και το νέο ελληνισμό, τοποθετεί ένα νέο Έλληνα στο κέντρο ενός αρχαίου θεάτρου και 
συσχετίζει την κραυγή εκείνου με την αιώνια αντήχηση του διθυράμβου. Το ποίημα ανήκει 
στη συλλογή Μαρτυρίες Α' (1963). 
 
Όταν, κατά το μεσημέρι, βρέθηκε στο κέντρο του αρχαίου θεάτρου, 
νέος Έλληνας αυτός, ανύποπτος, ωστόσο ωραίος όπως εκείνοι, 
έβαλε μια κραυγή (όχι θαυμασμού· το θαυμασμό 
δεν τον ένιωσε διόλου, κι αν τον ένιωθε 
σίγουρα δε θα τον εκδήλωνε), μια απλή κραυγή 
ίσως απ' την αδάμαστη χαρά της νεότητάς του 
ή για να δοκιμάσει την ηχητική του χώρου. Απέναντι, 
πάνω απ' τα κάθετα βουνά, η ηχώ αποκρίθηκε – 
η ελληνική ηχώ που δε μιμείται ούτε επαναλαμβάνει 
μα συνεχίζει απλώς σ' ένα ύψος απροσμέτρητο 
την αιώνια ιαχή του διθυράμβου. 
 
Η σκηνή  λαμβάνει χώρα το μεσημέρι, με τον ήλιο σαν φυσικό προβολέα μέσα στο θέατρο.  
Ο ηθοποιός είναι κι αυτός εκεί·  ο «νέος Έλληνας», ο «ανύποπτος»… «ωστόσο. ωραίος, όπως 
εκείνοι», οι αρχαίοι, έτσι όπως μας τους έχει παραδώσει η αρχαία γλυπτική. Και ο Ρίτσος 
δίνει μεγάλη σημασία στην ομορφιά, σαν να επιδιώκει να δει τα αγάλματα να ζωντανεύουν 
σε σύγχρονα σώματα. 
Ο Νεοέλληνας επισκέπτης του χώρου έχει την αίσθηση πως ο αρχαίος κόσμος και ο νέος είναι 
ενιαίος και το αρχαίο θέατρο είναι ο καλύτερος τόπος για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, αφού 
εκεί μέσα παίχτηκε το δράμα και εξακολουθεί να παίζεται, ακούστηκε η φωνή των ποιητών 
και εξακολουθεί να ακούγεται, με αφορμή κάθε σύγχρονη παράσταση σαν επανάληψη της 
αρχαίας. 
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Υπόθεση του έργου είναι η «κραυγή» και η απροσδόκητη έκπληξη που έρχεται από απέναντι, 
από τα βουνά, η ηχώ της. 
Έχει σημασία αυτή η παρατήρηση γιατί η κραυγή ήρθε από τα βουνά σαν «ιαχή του 
διθυράμβου» που διέσχισε τους αιώνες, για να «ανταποκριθεί» στο κάλεσμα και να δώσει το 
«παρών» στη νέα Ελλάδα.  Έτσι οι δυο Ελλάδες, γίνονται μία και συνεχής.  
 
Έχει επίσης σημασία ότι τα δρώμενα του ποιήματος συμβαίνουν «κατά το μεσημέρι», όταν 
δηλαδή ο ήλιος, το σύμβολο της αιωνιότητας, μεσουρανεί, πάνω από την Ελλάδα, οπότε 
τίποτε δεν είναι παρελθόν και τα πάντα είναι παρόν. 
Τουριστικό αξιοάκουσμα (κατά το αξιοθέατο) στον συγκεκριμένο χώρο είναι η ακουστική.  
 
Η έκπληξη όμως είναι ότι η «κραυγή» έχει απάντηση· έρχεται από τα γύρω βουνά και είναι 
(σαν να είναι) η ηχώ του αρχαίου διθυράμβου. Ο ποιητής επιμένει πως δεν είναι η 
αντήχηση της φωνής του «ανύποπτου» νέου, αλλά η κραυγή του αρχαίου που απάντησε. 
Είναι ο αρχαίος πρόγονος πάντοτε σε εγρήγορση που αμέσως ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα.  
 
Και βέβαια πρέπει να σχολιάσουμε και εκείνη την παρένθεση στο πρώτο μέρος του 
ποιήματος, εφόσον τίποτα στο ποίημα δεν είναι τυχαίο.  
Η παρένθεση λοιπόν έχει τη σημασία της για τους εξής λόγους:  
 
α) ο ποιητής διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για κραυγή θαυμασμού.  
β) η περαιτέρω διευκρίνιση: «το θαυμασμό δεν τον ένιωσε διόλου» ο σύγχρονος νέος, 
πράγμα που δείχνει ίσως την εξοικείωση του νέου Έλληνα με τα αρχαία μνημεία, ώστε να μην 
του κάνουν εντύπωση ή απλώς την αδιαφορία, ή πάλι την αδυναμία να συνειδητοποιήσει 
πού πραγματικά βρίσκεται.  
γ) το δεύτερο σκέλος της διευκρίνισης, «κι αν τον ένιωθε σίγουρα δε θα τον εκδήλωνε», 
αφορά τον έλεγχο του αυθορμητισμού, ή την ορθολογιστική αντιμετώπιση του θέματος.  
δ) ο νέος κραύγασε έτσι, για να εκφράσει τη νιότη του ή για να δοκιμάσει την ακουστική του 
χώρου (όπως οι τουρίστες που ενδιαφέρονται μόνο να φωτογραφηθούν).  
Μ’ αυτές τις διευκρινίσεις ο ποιητής καθαρίζει το τοπίο έτσι ώστε να αποκλειστούν όλες οι 
πιθανές αιτίες και να μείνει μόνο μία: η ιαχή του διθυράμβου. Αυτήν ακούει στο αρχαίο 
θέατρο ο ποιητής, όπως κάθε ποιητής, κάθε καλλιτέχνης, κάθε προσκυνητής, με κρυφή 
ελπίδα και αυταπάτη ίσως ότι επικοινωνεί με τους προγόνους του και γίνεται συνέχεια της 
δικής τους ουσίας. 
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      ΓΙΩΡΓΟΣ   ΣΕΦΕΡΗΣ  
 
 
Ανάλογη είναι και η εμπειρία του Γιώργου Σεφέρη στο ποίημα «Μνήμη, Β’, Έφεσος»: 
 
 
Μιλούσε καθισμένος σ’ ένα μάρμαρο 
που έμοιαζε απομεινάρι αρχαίου πυλώνα· 
απέραντος δεξιά κι άδειος ο κάμπος 
ζερβά κατέβαιναν απ’ το βουνό τ’ απόσκια 
θυμάμαι ακόμη· 
ταξίδευε σ’ άκρες ιωνικές, σ’ άδεια κοχύλια θεάτρων 
όπου μονάχα η σαύρα σέρνεται στη στεγνή πέτρα, 
κι εγώ τον ρώτησα: «Κάποτε θα ξαναγεμίσουν;» 
Και μ’ αποκρίθηκε: «Μπορεί, την ώρα του θανάτου». 
Κι έτρεξε στην ορχήστρα ουρλιάζοντας: 
«Αφήστε με ν’ ακούσω τον αδελφό μου!» 
Κι ήταν σκληρή η σιγή τριγύρω μας 
κι αχάραγη στο γυαλί του γαλάζιου. 
 
 
Κι εδώ η απόλυτη σιγή. Το τοπίο και πάλι άδει. Κι επειδή πρόκειται για αρχαίο μνημείο, εκτός 
από τουρίστες, δεν κυκλοφορούν άλλοι επισκέπτες, παρά σπανίως. 
Στο ποίημα δίνεται έμφαση στον «απέραντο» και «άδειο κάμπο», στο βουνό.  
 
Πιο κάτω η στέγνια, και η σαύρα σαν φυσικό επακόλουθο της στέγνιας.  
Ο διάλογος σχετικά με το αν θα ξαναγεμίσουν (τα θέατρα) αποκαλύπτει την πίστη στη 
μεταφυσική ελπίδα (την ώρα του θανάτου).  
 
Συνταρακτική τέλος είναι η στιγμή του ουρλιαχτού: «Αφήστε με ν’ ακούσω τον αδελφό 
μου!», ενώ δεν υπάρχει ζώσα ψυχή γύρω. Έτσι ο ποιητής μάς υποβάλλει ένα αίσθημα 
συναισθηματικής, υποκειμενικής επικοινωνίας. Μιλάει για πράγματα που εκείνος βλέπει κι 
ας μην τα βλέπουν οι άλλοι, όπως ο Ρίτσος ακούει αυτό που θέλει να ακούσει, την ηχώ σαν 
ιαχή διθυράμβου. 
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      ΚΩΣΤΑΣ   ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 
 
 
Και μια ακόμα ανάλογη εμπειρία από τον Κώστα Καρυωτάκη: 
 
 
 
ΔΕΛΦΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 
 
Στους Δελφούς εμετρήθηκε το πνεύμα δυο Ελλάδων. 
Ο Αισχύλος πάλι εξύπνησε την ηχώ των Φαιδριάδων. 
Lorgnons, Kodak, operateurs, στου Προμηθέα τον πόνο 
έδωσαν ιδιαίτερο, γραφικότατο τόνο. 
Ένας λυγμός εκίνησε τ’ απίθανα αυτά πλήθη. 
Κι όταν, χωρίς να πέση η αυλαία, η ομήγυριςδιελύθη, 
τίποτε δεν ετάρασσε την ιερή εκεί πέρα 
σιγή. Κάποιος γυπαετός έσχισε τον αιθέρα... 
 
 
 
Ο Καρυωτάκης, λοιπόν, από τον οποίο πολλά στοιχεία αντλεί και ο Ρίτσος και ο Σεφέρης, 
διαπιστώνει την αδυναμία των επισκεπτών να επικοινωνήσουν με τον αρχαίο λόγο, «τ’ 
απίθανα αυτά πλήθη» όλων αυτών που έτρεξαν για το τουριστικό γεγονός.  
Ακούστηκε η φωνή του Αισχύλου και ανταποκρίθηκε η ηχώ των Φαιδριάδων. Κι έπειτα πάλι 
σιγή.  
Ενδιαφέρον έχει η φράση «χωρίς να πέση η αυλαία», γιατί δεν υπάρχει στο αρχαίο θέατρο 
αυλαία κι έτσι μοιάζει σαν να μην έχει τελειώσει το αρχαίο δράμα, σαν να συνεχίζεται και 
στην τωρινή ζωή μας και δείγμα αυτής της συνέχειας είναι ο γυπαετός του Δία που «έσχισε 
τον αιθέρα», αλλά με διαλυμένη την ομήγυρη μόνο ο ποιητής τον βλέπει. 
Γιατί οι ποιητές συνηθίζουν να δίνουν σημασία σε τυχαία περιστατικά και σε πείσμα όλων 
των άλλων που τα προσπερνούν, να τα θεωρούν μηνύματα από μακριά. 
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Είδη σύγχρονου Θεάτρου 

-Δανάη Διαμαντοπούλου- 

 

Κλασική κατηγοριοποίηση του Ευρωπαϊκού θεάτρου 

 

 Θέατρο πρόζας (ο λόγος όπως στην καθημερινή του χρήση) 
 Τραγωδία 

    Σατυρικό δράμα 

    Μελόδραμα 

 Κωμωδία 
    Μαύρη κωμωδία 

                  Κωμωδία ηθών 
    Ρομαντική κωμωδία 
    Φάρσα 

    Σάτιρα 

 Δράμα (ό,τι δεν εμπίπτει στα προηγούμενα δύο είδη) 
 

 

Μουσικό θέατρο (η χρήση του λόγου είναι προσωδιακή) 

 Όπερα 

 Οπερέτα 

 Μιούζικαλ 

 Χοροθέατρο 

 Μπαλέτο 

 

Θέατρο μορφών 

 Μαριονέτες 

 Θέατρο Σκιών 

 

Σύνθετα θεάματα                                                                             Εικόνα :  θέατρο σκιών 

 Παντομίμα                                                              

 Επιθεώρηση     

 Θέατρο του παραλόγου                                                                       

 Μεσαιωνικά μυστήρια  

(δρώμενα βασισμένα σε χωρία της Βίβλου) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CE%BA%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%B7%CE%B8%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AC%CF%81%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BB
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%A3%CE%BA%CE%B9%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85
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Ανάλογα με τη λειτουργία της παράστασης, έχουμε: 
 

 

 Οπτικοακουστικό θέαμα 

 (Δημιουργία ατμόσφαιρας μέσω ήχων και φωτισμών χωρίς συγκεκριμένη πλοκή) 

 

 

 Θέατρο Μεγάλης Διάρκειας 

 (όπως η θεατρική μεταφορά του έπους Mahabarata από τον Peter Brook (9 ώρες) ή η 

τελευταία παρουσίαση του Faust του Goehte από τον Peter Stein (16 ώρες)) 

 

 

 Θέατρο Περιπάτου 

 (οι θεατές μετακινούνται στο χώρο κατά την παράσταση) 

 

 

 Θέατρο Επικεντρωμένο σε ένα Χώρο (Site specific theatre) 

 (βασίζεται στην επιλογή συγκεκριμένου χώρου , όχι αναγκαστικά θεατρικού) 

 

 Θέατρο Εγκατάστασης (Installational theatre) 

 (Μπορεί να εκτυλίσσεται, καθώς οι θεατές έρχονται και αποχωρούν συνεχώς) 

 

 

 Πτωχό θέατρο (κατά τις επιταγές του Jerzy Grotowski) 

 

 

 Φυσικό ή σωματικό θέατρο  

(βασική σημειολογική μονάδα είναι το ανθρώπινο σώμα) 

 

 

 Ολοκληρωμένο ή Πλήρες Θέατρο 

 (συνδυάζει  λόγο, μουσική και όρχηση κατά τις επιταγές του Richard Wagner) 
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Είδη θεάτρου εκτός Ευρώπης 
 

 

Ιαπωνικό θέατρο 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα : σκηνή από παράσταση θεάτρου Νο 

 

 

 

 Νο (Noh)      (Μουσικό θέατρο) 

 

 

 Κυογκέν (Kyogen)        

              (σύντομη μορφή θεάτρου πρόζας με  

                στερεοτυπικούς χαρακτήρες,  

                παρωδιακά στοιχεία και στοιχεία  

                σάτιρας) 

 

 

 Σαρουγκάκου (Sarugaku)     (εμπεριέχει το No και το Κυογκέν) 

 

 

 

 Καμπούκι (Kabuki) 

 (Χοροθεατρική μορφή με μορφή με γκροτέσκα μοτίβα) 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B9
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Κινέζικο θέατρο 

 

 Θέατρο σκιών 

 

 Κινεζική όπερα (συνδυασμός θεάτρου πρόζας και μουσικού θεάτρου) 

 

 

  

 

 

 

Εικόνα : Φιγούρες από κινέζικο θέατρο σκιών 

 

 

 

 

 

Ινδικό θέατρο 

  

 Κουτιγιαττάμ  (Kutiyattam ή Koodiyattam)  

                           (θρησκευτικό δρώμενο) 

 
 
 
 
 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%83%CE%BA%CE%B9%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%AC%CE%BC&action=edit&redlink=1
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

-Δανάη Διαμαντοπούλου- 
 

Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας μας, μοιράσαμε σε μαθητές και γονείς,  
ένα ερωτηματολόγιο σε σχέση με το θέατρο. 
 Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα: 

 
Έλαβαν μέρος συνολικά 49 άτομα, εκ των οποίων: 
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1.   Σας αρέσει το θέατρο;
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2. Kάθε πότε πηγαίνετε στο θέατρο;
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3.  Εάν δεν πηγαίνετε, ποιοι είναι οι λόγοι; 
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έλλειψη χρόνου

έλλειψη θεατρικης παιδείας
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4.   Θεωρείτε το θέατρο σημαντικό μέσο 
ψυχαγωγίας;

ναι

όχι

δεν ξέρω\ δεν απαντώ
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5.   Θεωρείται ότι το θέατρο είναι μέσο εκμάθησης- εκπαίδευσης; 
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            6.  Ποιο από τα παρακάτω είδη θεατρικών έργων προτιμάτε; 
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        7.     Προτιμάτε το θέατρο ή τον κινηματογράφο; 
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τον κινηματογράφο

και τα δυο

τίποτα από τα δυο

 
 

 

 

   8.     Σας αρέσει το ελληνικό ή το ξένο θέατρο; 
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 9.    Θεωρείτε ότι το θέατρο έχει χάσει την αίγλη του; 
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ναι 

όχι

δεν ξέρω \δεν απαντώ

 
 

 

 

 

10.   Κατά την άποψή σας ο κινηματογράφος και η τηλεόραση 

έχουν υποβαθμίσει τον θεσμό του θεάτρου στη σύγχρονη εποχή; 
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11.  Πιστεύετε ότι μεγαλύτερη φήμη αποκτά ένας ηθοποιός  

        του θεάτρου, της τηλεόρασης ή του κινηματογράφου; 

2
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της τηλεόρασης

του κινηματογράφου
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Η ΟΜΑΔΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΕΦΙ…  
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ  ΚΑΙ  ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ !!! 
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          Οι ομάδες αξιοποίησαν υλικό από βιβλία σχετικής θεματολογίας, 
           καθώς και από δικτυακούς τόπους: 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  
 

• ΦΡ. ΝΙΤΣΕ : Η Γέννηση της Τραγωδίας 
• H.D.F. KITTO :  Η Αρχαία Ελληνική Τραγωδία 
• Walter F. Otto  : ΔΙΟΝΥΣΟΣ- Μύθος και Λατρεία 
• Κ. Κερένυι  : Η Μυθολογία των Ελλήνων 
• ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ  :  Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας 
• Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας 
• Τα σχολικά βιβλία των αρχαίων του Λυκείου  
• Ιστορία των Ελλήνων. Λεξικό του αρχαίου κόσμου. (Εκδόσεις ΔΟΜΗ, Τόμος 24) 

 
 
ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ:  
 

• http://www.theatroedu.gr/  
• http://arxaio8eatro.blogspot.com  
• http:// www.google.gr/imgres    
• http://users.sch.gr/pchaloul/ancient-theater.htm  
• http://www.wikipedia.org/  
• http://www.fhw.gr/choros/epidaurus/gr/exhibit/theater/   
• http://www.ekivolos.gr/klassika%20keimena-analiseis.htm  
• http://www.komvos.edu.gr/masks/masks4.html  
• http://www.diazoma.gr 
• http://www.theaterinfo.gr/abouttheatre/ancientgreektheatre/  
• http://www.dodoni.gr/el/arxaiologikos-xoros/to-theatro.html  
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