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Στόχοι του πολιτιστικού προγράμματος 

«Το αρχαίο θέατρο στον  κύκλο του χρόνου» 

 

Οι μαθητές: 

1. να γνωρίσουν το αρχαίο ελληνικό θέατρο  
2. να κατανοήσουν τη σχέση θεάτρου και παράστασης σε αυτά 
3. να δημιουργήσουν μάσκες-προσωπεία 
4. να κατανοήσουν την αξία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού  
5. να πλουτίσουν το λεξιλόγιό τους 
6. να εκφραστούν και να λειτουργήσουν δημιουργικά μέσα από την 

δραματοποίηση αποσπασμάτων της τραγωδίας, της «Ελένης» που 
διδάσκονται 

7. να συλλέξουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές προφορικές και 
γραπτές 

8. να διασταυρώσουν τις πηγές, να συνθέσουν τα δεδομένα προκειμένου 
να οδηγηθούν σε συμπεράσματα 

9. να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
10. να εργαστούν συλλογικά 
11. να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη 

 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΟΜΑΔΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ποιοι υποδύονταν τους ρόλους; Τι φορούσαν;  Ποια ήταν η σκευή και τα 
μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν στις θεατρικές παραστάσεις; Ποιος ήταν ο 
ρόλος και η λειτουργικότητα του χορού στην αρχαία τραγωδία; Αυτά ήταν 
μερικά μόνο από τα ερωτήματα που μας απασχόλησαν. Θέλαμε να μάθουμε 
επίσης για την παιδευτική σημασία των θεατρικών αυτών παραστάσεων 
καθώς και για την περίφημη ακουστική τους.  
Επειδή λοιπόν τα θέματα ήταν πολλά, χωριστήκαμε σε ομάδες για να 
δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά. 
Δεν αρκεστήκαμε όμως μόνο σε αυτά τα θεωρητικά στοιχεία, αλλά γίναμε κι 
εμείς για λίγο ηθοποιοί μιας αρχαίας τραγωδίας και να προσπαθήσουμε να 
αισθανθούμε μέσα από το κείμενο της ‘Ελένης’ του Ευριπίδη κάτι, έστω 
ελάχιστο,  από αυτό που αισθάνονταν οι υποκριτές αυτών των παραστάσεων. 
Έτσι λοιπόν δραματοποιήσαμε μια σκηνή από το έργο.  
Επιπλέον επιχειρήσαμε να κατασκευάσουμε προσωπεία (μάσκες) παρόμοια 
με αυτά που φορούσαν οι υποκριτές.  
 
 
 
 
 
 
 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το αρχαίο θέατρο από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα αποτελούσε για τους 

ανθρώπους όχι μόνο ένα μέσο για να ‘άγουν την ψυχή’ τους σε κάτι πιο 

υψηλό, αλλά κάτι ακόμα πιο βαθύ και ουσιαστικό. 

Το σχολείο μας διαθέτει μια παράδοση στο χώρο του θεάτρου, αφού όλα αυτά 

τα χρόνια προωθεί και στηρίζει το θέατρο είτε μέσα από προγράμματα που 

επιλέγει είτε μέσα από τις σχολικές γιορτές. Και βέβαια σε κάθε ευκαιρία δεν 

παραλείπουμε να παρακολουθούμε παραστάσεις που μας αφορούν κι έχουν 

κάτι να μας πουν… 

Η αγάπη μας λοιπόν αυτή για το θέατρο, αλλά και η επαφή των μαθητών της 

Γ΄ Γυμνασίου με το αρχαίο δράμα, την αρχαία τραγωδία και συγκεκριμένα με 

το έργο ‘Ελένη’ του Ευριπίδη μας παρακίνησε να αναζητήσουμε τις ρίζες του 

σύγχρονου θεάτρου, να ασχοληθούμε με το αρχαίο θέατρο και να 

αναζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες για το γοητευτικό αυτό είδος 

τέχνης. 

Επιθυμία μας ήταν να ανακαλύψουμε τι ήταν αυτό που έκανε τους θεατές 

στην αρχαιότητα να συρρέουν κατά χιλιάδες στο θέατρο για να 

παρακολουθήσουν μια παράσταση, κυρίως κατά τη διάρκεια των δραματικών 

αγώνων. Ποια στοιχεία ήταν αυτά που μάγευαν τους θεατές του τότε και τι 

τους πρόσφερε αυτού του είδους η ψυχαγωγία. Θέλαμε ακόμη να μάθουμε γι’ 

αυτόν τον χώρο στον οποίο διεξάγονταν θεατρικές παραστάσεις και γιατί 

ακόμα και σήμερα οι θεατές αισθάνονται δέος κινούμενοι ή παρακολουθώντας 

μια παράσταση μέσα σ’ έναν τέτοιο χώρο.  

Η εμπειρία που αποκομίσαμε από τη συμμετοχή μας σ’ αυτό το πρόγραμμα 

και από τη συνεργασία μας με τους μαθητές μας, ήταν πολύ σημαντική. 

Ελπίζουμε το ίδιο και για τα παιδιά που είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν μια 

διαφορετική πλευρά του θεάτρου που υπήρξε όμως και η αρχή γενικότερα του 

θεάτρου στην Ελλάδα. 

 

Οι καθηγήτριες 

Αδάμ Αλεξάνδρα 

Μπέτση Παρασκευή 

 

 

 

 

 

 

 



Εισαγωγικά για το αρχαίο ελληνικό θέατρο 

Το αρχαίο ελληνικό θέατρο, θεσμός της αρχαιοελληνικής πόλης-κράτους, 
διδασκαλία και τέλεση θεατρικών παραστάσεων, επ' ευκαιρία των εορτασμών 
του Διονύσου, αναπτύχθηκε στα τέλη της αρχαϊκής περιόδου και 
διαμορφώθηκε πλήρως κατά την κλασική περίοδο -κυρίως στην Αθήνα. Φέρει 
έναν έντονο θρησκευτικό και μυστηριακό χαρακτήρα κατά τη διαδικασία της 
γέννησής του, αλλά και έναν εξίσου έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα 
κατά την περίοδο της ανάπτυξής του. 

Στην αρχαία Ελλάδα θέατρο ονομάζονταν αρχικά το ακροατήριο και αργότερα 
η ονομασία επικράτησε για τον τόπο των παραστάσεων με το σύνολο των 
κτισμάτων του. Ήδη, στα μινωικά ανάκτορα υπήρχαν ειδικοί χώροι με δύο 
κλίμακες σε ορθή γωνία που προορίζονταν για θρησκευτικούς χορούς και τις 
λειτουργίες. Σχετικά δείγματα βρέθηκαν στη Φαιστό, στην Κνωσό κ.α. Η 
αρχαιότερη μορφή του ελληνικού κοίλου (6ος αι. π.Χ.), της θέσης δηλαδή των 
θεατών, ήταν ένα σύνολο ξύλινων εδωλίων που τοποθετούνταν γύρω από 
ένα επίπεδο κυκλικό χώρο, την ορχήστρα, όπου εκτυλισσόταν το δράμα. Στην 
μετέπειτα εξέλιξη του θεάτρου, όταν τη δράση ανέλαβαν αποκλειστικά οι 
ηθοποιοί, δημιουργήθηκε η υπερυψωμένη πάνω από την ορχήστρα σκηνή και 
το προσκήνιο.  

Το 535 π.Χ., με τον πρώτο θεατρικό αγώνα που οργάνωσε ο Πεισίστρατος, οι 
δραματικές παραστάσεις καθιερώθηκαν ως αναπόσπαστο μέρος της 
διονυσιακής λατρείας· και τρεις δεκαετίες αργότερα, το 508 π.Χ., οι 
μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη οδήγησαν στην εγκαθίδρυση της δημοκρατίας. 
Στη συνέχεια, ο 5ος π.Χ. αιώνας είναι ο αιώνας της ακμής τόσο του αττικού 
δράματος όσο και της αθηναϊκής δημοκρατίας· και στους αιώνες που 
ακολούθησαν, η ποιοτική υποβάθμιση, ο μαρασμός, η μεταλλαγή και το 
ξέφτισμα του δημοκρατικού πολιτεύματος από τη μια, και των θεατρικών 
φαινομένων από την άλλη, συμβαδίζουν. Αυτή η παράλληλη πορεία της 
δημοκρατίας με τις θεατρικές εκδηλώσεις δεν είναι συμπτωματική: το αρχαίο 
θέατρο ως τέχνη και ως θεσμός έχει πολλά που το συνδέουν με τη 
δημοκρατία. 

Από τα κύρια χαρακτηριστικά της δημοκρατίας είναι η δυνατότητα που 
έχει καθένας να εκφράσει τη γνώμη του και ο 
συνακόλουθος διάλογος ανάμεσα στις διάφορες απόψεις. Αντίστοιχα, στο 
θέατρο κυριαρχούν η πολυφωνία και ο διάλογος: ο διάλογος των υποκριτών 
μεταξύ τους, αλλά και ο διάλογος των υποκριτών με τον Χορό. Καθώς 
μάλιστα τα πρόσωπα που υποδύονται οι υποκριτές είναι στην πλειονότητά 
τους επώνυμοι αξιωματούχοι, ενώ ο Χορός απαρτίζεται από ανώνυμο 
πλήθος, ο διάλογος του Χορού με τους υποκριτές αποκτά πρόσθετη 
κοινωνική σημασία. 

Οι υποκριτές συνομιλούν με απαγγελτικούς, ιαμβικούς συνήθως, στίχους 
που προσεγγίζουν τους τρόπους της καθημερινής ομιλίας. O Χορός 
εκφράζεται με τραγούδια, με χορευτικές κινήσεις και επιφωνήματα. Η διαφορά 
έχει σημασία, καθώς σε όλες τις εποχές οι επώνυμοι διατυπώνουν τη γνώμη 
τους με συγκροτημένο λόγο (ομιλίες, διαγγέλματα, δημόσιες συζητήσεις 
κ.τ.ό.), ενώ το πλήθος εκφράζεται με πορείες, συνθήματα, ρυθμικές κινήσεις 
και τραγούδια. Έτσι, στο αρχαίο δράμα, όπως και στο δημοκρατικό 

https://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
https://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
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%8C%CF%82#.CE.A4.CE.BF_.CE.B1.CE.BD.CE.AC.CE.BA.CF.84.CE.BF.CF.81.CE.BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%8C%CF%82


πολίτευμα, τόσο οι προσωπικές απόψεις των λίγων και ξεχωριστών, όσο και 
η κοινή γνώμη των πολλών, μπορούσαν να εκφραστούν ελεύθερα και με τον 
τρόπο τους. 

Οι δραματικοί αγώνες αποτελούσαν κοινωνικό θεσμό. Οργανώνονταν 
από την πολιτεία· όμως η πραγματοποίησή τους βασιζόταν στη συμμετοχή 
των πολιτών, που χρηματοδοτούσαν τις παραστάσεις, επάνδρωναν τους 
Χορούς, αποτελούσαν το ακροατήριο, αποφάσιζαν για την απονομή των 
βραβείων, και μετά το τέλος των εκδηλώσεων έκριναν στην εκκλησία του 
δήμου την οργανωτική επιτυχία ή αποτυχία των αγώνων. 

Θεατρικές παραστάσεις γίνονταν μόνο στις γιορτές του Διονύσου, δύο 
φορές τον χρόνο, στα Μεγάλα Διονύσια (Μάρτη/Απρίλη) και 
στα Λήναια (Γενάρη/Φλεβάρη). Ακολουθούσαν οι διθυραμβικοί αγώνες, όπου 
έπαιρναν μέρος και οι δέκα φυλές, οι πέντε με αντρικό και οι άλλες πέντε με 
παιδικό Χορό. Το πρόγραμμα ολοκληρωνόταν με τους δραματικούς αγώνες: 
τρεις μέρες για τις τραγωδίες, μία για κάθε ποιητή, που έπρεπε να 
παρουσιάσει ολόκληρη τετραλογία (τρεις τραγωδίες και ένα σατυρικό δράμα), 
και μία μόνο μέρα για τις κωμωδίες, όπου σε αυτήν πέντε ποιητές, ένας μετά 
τον άλλον, παρουσίαζαν από μία κωμωδία ο καθένας. Στα Λήναια το 
πρόγραμμα ήταν πιο περιορισμένο, όπως πιο περιορισμένο ήταν και στα 
Μεγάλα Διονύσια όταν η πολιτεία αντιμετώπιζε δυσκολίες. 

Υπεύθυνος για την οργάνωση των αγώνων ήταν από τη μεριά της 
πολιτείας ο επώνυμος άρχοντας κάθε χρονιάς. Αυτός με τους βοηθούς του 
όριζαν τους χορηγούς, πλούσιους Αθηναίους που θα αναλάβαιναν καθένας τα 
έξοδα μιας παράστασης, τους ποιητές που θα παρουσίαζαν τα έργα τους, και 
τους υποκριτές που θα κρατούσαν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. 

Ο χορηγός ήταν υποχρεωμένος να επιλέξει, να συντηρήσει και να 
αποζημιώσει τα μέλη του Χορού όσο κρατούσαν οι δοκιμές, και ακόμα να 
φροντίσει για τους μουσικούς και για όσα ακόμα πρόσωπα και υλικά (ρούχα, 
προσωπεία, όπλα κλπ.) ήταν απαραίτητα στην παράσταση. Τα έξοδά του 
ήταν μεγάλα, αλλά μεγάλη ήταν και η ηθική του ανταμοιβή σε περίπτωση 
διάκρισης, οπότε ο χορηγός βραβευόταν μαζί με τον ποιητή και είχε δικαίωμα 
να στήσει μνημείο θυμητικό της νίκης του. 

Οι χορευτές ήταν ερασιτέχνες, νέοι καλλίφωνοι και καλογυμνασμένοι 
που το θεωρούσαν τιμή και πολιτική τους υποχρέωση να πάρουν μέρος στις 
παραστάσεις. Το έργο τους εύκολο δεν ήταν, ιδιαίτερα στους τραγικούς 
Χορούς, όπου τα ίδια πρόσωπα έπαιρναν μέρος και στα τέσσερα δράματα 
της ημέρας, αλλάζοντας σκευή και παριστάνοντας διαδοχικά (π.χ. 
στην Ορέστεια του Αισχύλου) γέροντες Μυκηναίους, θεραπαινίδες του 
παλατιού, Ευμενίδες και Σατύρους. 

Ερασιτέχνες ήταν αρχικά και οι υποκριτές· με τα χρόνια όμως, όταν οι 
απαιτήσεις μεγάλωσαν και καθιερώθηκε ειδικό βραβείο για τους 
πρωταγωνιστές, οι προικισμένοι, λαμπρόφωνοι και εκφραστικοί ηθοποιοί 
έγιναν περιζήτητοι επαγγελματίες, και πια τον 4ο π.Χ. αιώνα οι περὶ τὸν 
Διόνυσον τεχνῖται οργανώθηκαν σε συντεχνίες, που φρόντιζαν να 
επανδρώνουν τις δραματικές παραστάσεις σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Και 
των υποκριτών το έργο δεν ήταν εύκολο, καθώς έπρεπε σε κάθε παράσταση 
να ενσαρκώνουν, αλλάζοντας σκευή, πολλά και διαφορετικά πρόσωπα, 
αντρικά και γυναικεία. 



Το κοινό των παραστάσεων δεν το αποτελούσαν μόνο αστοί κάτοικοι 
της Αθήνας αλλά και αγρότες από τις πιο μακρινές κώμες της Αττικής, όχι 
μόνο Αθηναίοι πολίτες αλλά και ξένοι επισκέπτες και μέτοικοι, όχι μόνο άντρες 
αλλά και γυναίκες, όχι μόνο πλούσιοι, κοσμικοί και φιλότεχνοι αλλά και κάθε 
απλός άνθρωπος - όλοι το θεωρούσαν δικαίωμα και ευχαρίστησή τους να 
βρεθούν στο θέατρο από το ξημέρωμα, να παρακολουθήσουν ώρες 
ολόκληρες τις παραστάσεις, να εκδηλώσουν με επιδοκιμασίες και 
αποδοκιμασίες την κρίση τους. 

Γρήγορα ο θεατρικός χώρος αποδείχτηκε μικρός, και το πρόβλημα όχι 
μόνο δε λύθηκε όταν καθιερώθηκε εισιτήριο (σύμβολον), αλλά έγινε πιο 
πολύπλοκο, καθώς οι εύποροι Αθηναίοι αγόραζαν πολλά καθένας εισιτήρια, 
να τα μοιράσουν στους ανθρώπους τους. Για να αποφύγει παρόμοια 
φαινόμενα, ο Περικλής καθιέρωσε τα θεωρικά, επίδομα που έδινε στους 
άπορους τη δυνατότητα να αγοράσουν μόνοι τους εισιτήρια. 

Οι κριτές που απονέμαν τα βραβεία δεν ήταν ειδικοί τεχνοκρίτες αλλά 
απλοί πολίτες, εκπρόσωποι της κοινής γνώμης. Καθεμιά από τις 
δέκα φυλές της Αττικής πρότεινε δέκα, και από τους εκατό συνολικά 
υποψήφιους κληρώνονταν την πρώτη μέρα των αγώνων δέκα που με την 
ψήφο τους ανάδειχναν τους νικητές. 

Ο ποιητής, τραγωδοδιδάσκαλος, δεν ήταν μόνο συγγραφέας και 
σκηνοθέτης της παράστασης: δική του ήταν και η μουσική και η χορογραφία, 
ο ίδιος κρατούσε και τον πρωταγωνιστικό ρόλο - στις αρχές, γιατί πάλι με τα 
χρόνια οι απαιτήσεις μεγάλωναν, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονταν, και οι 
ποιητές χρειάστηκε να ζητούν βοήθεια από ειδικούς μουσικούς, 
χοροδιδασκάλους κ.ά. 

 

Μέρη του αρχαίου θεάτρου 

Τα κύρια μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου ήταν η σκηνή, η ορχήστρα 
και το κοίλον, με τα ακόλουθα επιμέρους μέρη: 

 Η σκηνή: ορθογώνιο, μακρόστενο κτήριο, που προστέθηκε κατά τον 
5ο αι. π.Χ. στην περιφέρεια της ορχήστρας απέναντι από το κοίλον. 
Στην αρχή ήταν ισόγεια και χρησιμοποιούταν μόνο ως αποδυτήρια, 
όπως τα σημερινά παρασκήνια. 
Το προσκήνιο: μια στοά με κίονες μπροστά από τη σκηνή. Ανάμεσα 
στα διαστήματα των κιόνων βρίσκονταν θυρώματα και ζωγραφικοί 
πίνακες (τα σκηνικά). Τα θυρώματα του προσκηνίου απέδιδαν τρεις 
πύλες, από τις οποίες έβγαιναν οι υποκριτές. Το προσκήνιο ήταν 
αρχικά πτυσσόμενο, πιθανώς ξύλινο. 
Τα παρασκήνια: τα δύο άκρα της σκηνής που προεξέχουν δίνοντάς 
της σχήμα Π στην κάτοψη. 
Οι πάροδοι: οι διάδρομοι δεξιά και αριστερά από τη σκηνή που 
οδηγούν στην ορχήστρα. Συνήθως σκεπάζονταν με αψίδες. 

Το λογείο: ένα υπερυψωμένο δάπεδο, ξύλινο και αργότερα πέτρινο ή 
μαρμάρινο, όπου έπαιζαν οι ηθοποιοί. 



 Η ορχήστρα: Η ημικυκλική (ή κυκλική, π.χ. Επίδαυρος) πλατεία στο 
κέντρο του θεάτρου. Συνήθως πλακόστρωτη. Εκεί δρούσε ο χορός. 
Η θυμέλη: ο βωμός του Διονύσου στο κέντρο της ορχήστρας. 
Ο εύριπος: αγωγός απορροής των υδάτων στην περιφέρεια της 
ορχήστρας από το μέρος του κοίλου. 

 Το κοίλον: όλος ο αμφιθεατρικός χώρος (με τα εδώλια, τις σκάλες και 
τα διαζώματα) γύρω από την ορχήστρα όπου κάθονταν οι θεατές. 
Οι αναλημματικοί τοίχοι: οι τοίχοι στήριξης του εδάφους στα άκρα του 
κοίλου. 
Οι αντηρίδες: πυργοειδείς τοίχοι κάθετοι προς τους αναλημματικούς 
που χρησιμεύουν στην καλύτερη στήριξή τους. 
Τα διαζώματα: οριζόντιοι διάδρομοι που χωρίζουν τις θέσεις των 
θεατών σε οριζόντιες ζώνες. 
Οι σκάλες: κλιμακωτοί εγκάρσιοι διάδρομοι για την πρόσβαση των 
θεατών στις θέσεις τους. 
Οι κερκίδες : ομάδες καθισμάτων σε σφηνοειδή τμήματα που 
δημιουργούνται από τον χωρισμό των ζωνών με τις σκάλες. 
Τα εδώλια: τα καθίσματα, οι θέσεις των θεατών. 
Η προεδρία : η πρώτη σειρά των καθισμάτων όπου κάθονταν οι 
επίσημοι. 

 

Οι υποκριτές στο αρχαίο θέατρο  

Οι διάφορες θεωρίες για τη γένεση της αρχαίας τραγωδίας και κωμωδίας 
έχουν ένα κοινό γνώρισμα: όλοι οι ομιλητές (υποκριτές) προστέθηκαν σ’ ένα 
αρχικό άσμα του χορού. Οι αρχές του είδους περιβάλλονται από σκοτάδι. Οι 
αρχαίες πηγές αναφέρουν ότι ο Θέσπης ήταν ο πρώτος που ήρθε ως 
υποκριτής αντιμέτωπος με το χορό, θεωρείται εισηγητής του προλόγου και 
της ρύσης. Μια μεγαλοφυής καινοτομία προέρχεται από τον Αισχύλο, ο 
οποίος εισήγαγε το δεύτερο υποκριτή, και με αυτό το τρόπο δημιούργησε τη 
δυνατότητα δραματικής πλοκής. Ο Σοφοκλής τέλος, αύξησε τον αριθμό των 
υποκριτών σε τρείς, διευρύνοντας απλά τις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες. 
Τον 6ο αιώνα π.χ. ποιητές και υποκριτές ταυτίζονταν. Ο θρησκευτικός 
χαρακτήρας των παραστάσεων διατηρήθηκε, καθώς οι παραστάσεις 
χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτερη ευσέβεια και ήταν κυρίως προς τιμή του 
Διονύσου, του Πύθιου Απόλλωνα, και των Μουσών. 
 
                               Ο αριθμός των υποκριτών 
Οι τραγικοί είχαν στη διάθεση τους αρχικά δύο και έπειτα τρείς, το πολύ, 
υποκριτές. Αυτός ο περιορισμός εξασφάλιζε την ισότητα μεταξύ των 
διαγωνιζομένων, είχε όμως και αξιοσημείωτες συνέπειες. Με αυτό τον 
περιορισμό δεν καθορίζεται ο συνολικός αριθμός των προσώπων που 
εμφανίζονται σ’ ένα έργο. Όλες οι τραγωδίες περιλάμβαναν περισσότερους 
από τρείς ρόλους, π.χ. η Αντιγόνη επτά, οι Φόνισσες έντεκα. Αυτό σημαίνει ότι 
κάθε υποκριτής έπρεπε να υποδυθεί αρκετούς και πολλές φορές 
ετερόκλητους ρόλους. Αν αγνοήσουμε τις σύγχρονες θεατρικές εμπειρίες μας 
και λάβουμε υπόψη ότι έπαιξαν με μάσκες, η διανομή αυτή παύει να ενοχλεί. 



Ο ποιητής επειδή είχε στη διάθεση του μόνο τρείς υποκριτές, δεν μπορούσε 
να εισάγει στη σκηνή περισσότερα από τρία ομιλούντα πρόσωπα. Επομένως, 
η συνομιλία ανάμεσα σε τρείς υποκριτές εξαντλούσε όλες τις δραματικές 
δυνατότητες. Ακόμα και όταν εμφανιζόταν στη σκηνή τέταρτο πρόσωπο (το 
λεγόμενο παραχορήγημα) έμενε βουβό ή περιορίζονταν σε λίγες μόνο λέξεις. 
Η τήρηση του κανόνα που δεν επέτρεπε να μιλούν ταυτόχρονα περισσότερα 
από τρία πρόσωπα είχε ως συνέπεια να σιωπούν σημαντικά πρόσωπα για 
μια ή περισσότερες σκηνές. Η πιο αξιοσημείωτη περίπτωση, το οποίο δεν 
αποτελούσε σπάνιο φαινόμενο ήταν η ενσάρκωση του ίδιου ρόλου από δύο ή 
και τρείς ομιλητές. Αυτό μπορούσε να πραγματοποιηθεί χάρη στη χρήση της 
μάσκας-χωρίς να λύνονται, βέβαιος, τα προβλήματα, διότι έπρεπε να 
αποφευχθούν, κατά το δυνατόν διαφορές στον τόνο της φωνής, αλλά και να 
κατασκευαστούν μάσκες και κοστούμια κατάλληλα για πρόσωπα 
διαφορετικού ενδεχομένως αναστήματος.  
 
Γυναικείοι και παιδικοί ρόλοι: Όλοι οι γυναικείοι ρόλοι παίζονταν από 
άντρες. Ο περιορισμός αυτός δημιουργήθηκε εκ των πραγμάτων, γιατί ο 
λατρευτικός χαρακτήρας των παραστάσεων απαιτούσε για το επάγγελμα του 
υποκριτή ελεύθερους πολίτες, και οι γυναίκες της ανώτερης κοινωνικής τάξης 
στην Αθήνα δεν επιτρεπόταν να εμφανίζονται δημόσια. Έτσι, οι θεατές ήταν 
ανέκαθεν συνηθισμένοι να ασκούν μόνο αντρικές φωνές και δεν ενοχλούνταν 
από το γεγονός ότι ο ίδιος υποκριτής υποδυόταν διαδοχικά αντρικούς και 
γυναικείους ρόλους.  
Oι παιδικοί ρόλοι δεν ήταν δυνατό να παιχτούν από ενήλικους ηθοποιούς. Οι 
ποιητές στάθμισαν, ασφαλώς, τις συνέπειες και χρησιμοποίησαν για τέτοιους 
ρόλους κατά προτίμηση παιδία σαν βουβά πρόσωπα. Αλλά και στην 
περίπτωση που τας παιδία μετείχαν ενεργά στη δράση, έμεναν μεγάλο 
χρονικό διάστημα βουβά ή περιορίζονταν σε λίγες φράσεις. Έτσι, τα παιδία 
της Μήδειας εμφανίζονται συχνά, αλλά δεν προφέρουν ούτε μία λέξη, και 
μόνο όταν επίκειται η δολοφονία τους μέσα στο σπίτι, ακούγονται οι φωνές 
τους για βοήθεια. Μερικές φορές στον Ευριπίδη έπρεπε να τραγουδήσουν 
σύντομα κομμάτια: στην Άλκηστη θρηνούν το χαμό της μητέρας τους, στην 
Ανδρομάχη, μητέρα και παιδί τραγουδούν αντιφωνικά ένα θρηνητικό άσμα.      
 

Ο χορός  

Ο χορός αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της τραγωδίας και με το πέρασμα 

του χρόνου δέχτηκε πολλές μεταβολές. Ο αριθμός των μελών του, από 50 

ερασιτέχνες χορευτές που ήταν αρχικά στο διθύραμβο, έγινε 12 και με το 

Σοφοκλή 15, κατανεμόμενοι σε δύο ημιχόρια. Ο χορός , με επικεφαλής τον 

αυλητή, έμπαινε από τη δεξιά πάροδο κατά ζυγά ή κατά στοίχους. Ήταν 

ντυμένος απλούστερα από τους υποκριτές και εκτελύσε, υπό τον ήχο του 

αυλού, την κίνηση και την όρχηση εκφράζοντας τα συναισθήματά του.στη 

διάρκεια της παράστασης είχε τα νώτα στραμμένα προς τους θεατές και 

διαλεγόταν με τους υποκριτές μέσω του κορυφαίου. Χωρίς να τάσσεται 

ανοιχτά με το μέρος κάποιου από τους ήρωες, αντιπροσώπευε την κοινή 

γνώμη. Αρχικά, η τραγωδία άρχιζε με την είσοδο του χορού, ο οποίος 

αποτελείται συνήθως ή από γυναίκες ή από γέροντες.  



Η πορεία της τραγωδίας καθορίζεται από τη μείωση σταδιακά του λυρικού-

χορικού στοιχείου και την αύξηση του δραματικού. 

 

 Τα ενδύματα 
Η παρουσίαση και η σκηνική ολοκλήρωση ενός έργου στο αρχαίο ελληνικό 
θέατρο περιελάµβανε και τη σκευή των υποκριτών (κοστούµι, µάσκα, 
υπόδηµα), απαραίτητο στοιχείο της διδασκαλίας που ανάγεται στη λατρεία του 
Διονύσου και ενσωµατώθηκε στην παράσταση ως σηµασιολογικό και 
λειτουργικό στοιχείο της. 
Η πατρότητα της ουσιαστικής αναβάθµισης της σκευής στην αρχαία τραγωδία 
ανήκει στον Αισχύλο, που πιστεύεται ότι διακόσµησε µε µεγαλοπρεπή τρόπο 
το θέατρο και προσδιόρισε συγκεκριµένα κοστούµια στους ηθοποιούς. Το 
χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ τα τραγικά έργα αναφέρονταν σε προηγούµενες 
εποχές και σε µυθολογικά κατά βάση θέµατα, η θεατρική σκευή ήταν κατά 
κανόνα σύγχρονη της εποχής που παίχτηκαν οι τραγωδίες. Τα βασικότερα 
κοστούµια της τραγωδίας ήταν τα επιβλήµατα ( ιµάτιον , χλαµύς κ.λπ.) και οι 
πολύχρωµοι χιτώνες. 

Ο Σοφοκλής ακολούθησε τις βασικές ενδυµατολογικές αρχές του Αισχύλου, 
ενώ ο Ευριπίδης εισήγαγε το φτωχό, έως και εξαθλιωµένο, ένδυµα σε πολλά 
από τα έργα του. Στην αρχαία κωµωδία χρησιµοποιούνταν συνήθως το 
σωµάτιον, ένα εφαρµοστό μάλλινο ρούχο στο χρώμα του δέρματος µε 
παραγεμίσματα στην κοιλιά και στα οπίσθια και µε ενσωματωμένο ένα 
δερµάτινο φαλλό. Σε άλλες περιπτώσεις φορούσαν ζωόμορφα ενδύματα 
(όρνιθες, σφήκες, βάτραχοι κ.λπ.) ως κληρονοµιές από τις διονυσιακές 
γιορτές, ενώ σπανιότερα εµφανιζόταν ο κωµικός χιτών, η εξωµίς και τα 
κωµικά επιβλήµατα. 
 
Στην Τραγωδία οι υποκριτές φορούσαν έναν μακρύ χιτώνα ανατολίτικου 

χαρακτήρα, με κατακόρυφες λουρίδες στολισμένες στο κέντρο σ’ όλο το μήκος 

τους, και με μακριά μανίκια κολλητά που περιέβαλλαν σφιχτά τον καρπό του 

χεριού. Ο χιτώνας αυτός έφτανε ως τον αστράγαλο και πολλές φορές μάλιστα 

σερνόταν στο χώμα οπότε λεγόταν σύρμα. Στους ώμους είχε ραφή και στο 

λαιμό ίσως κατάληγε σε μια ταινία. Κάλυπτε σχεδόν ολόκληρο το κορμί και 

κυρίως τους βραχίονες και τις κνήμες. Ο πλούτος αυτού του χιτώνα δεν 

εκφραζόταν με τον τρόπο κοπής του, αλλά με την ποικιλία των χρωμάτων 

του. Σ’ όλο το ρούχο υπήρχαν σχέδια μιας εκπληκτικής λαμπρότητας, ενώ η 

γεωμετρική κι η υπόλοιπη διακόσμηση σ’ έντονες χρωματικές αντιθέσεις 

έδιναν στο κάθε ρούχο τη χαρακτηριστική του όψη. 

 



Η χρήση ενός τέτοιου 
κοστουμιού που 
κάλυπτε ολόκληρο το 
κορμί ως τις παλάμες 
των χεριών δεν 
πρόσθετε στο 
πρόσωπο μόνο την 
ιδιότητα του ήρωα, 
αλλά και διευκόλυνε 
τον υποκριτή να 
υποδυθεί ένα 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 μετασχηματίσαν 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 ρίχναν 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. 

Κατά τη διάρκεια του 4ου π.Χ. αιώνα, φαίνεται ότι έγινε δυνατή μια 
μεγαλύτερη ποικιλία στα είδη των κοστουμιών. Επειδή δεν έχουμε 
χρονολογικές μαρτυρίες πρέπει να βασιστούμε σε λίγες απεικονίσεις που 
σωθήκαν συμπτωματικά.  

Ο χορός που δεν είχε ηρωικό χαρακτήρα φορούσε ένα μέσου μήκους χιτώνα 
λευκό, όπως δείχνει η ξακουστή πελίκη της Βοστόνης απ’ την εποχή του 

Φειδία. Κατ΄αναλογία απουσιάζει απ’ τους 
χορευτές κι η μάσκα με όγκο. 
Για τους χορευτές τα κείμενα δε μας 
προσφέρουν σαφείς ενδείξεις για παρόμοια 
εμφάνιση. Πάντως η θηριομορφική μάσκα 
δύσκολα ταιριάζει με το φαλλό. Γενικά 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. 

Εκτός από το κοστούμι που προοριζόταν για 
τους πρωταγωνιστές υπήρχαν και πιο απλά 
ρούχα, με μανίκια και πολύχρωμο ποδόγυρο. 
Απ’ την άλλη μεριά, στ’ όστρακο ενός κρατήρα 
απ’ τον Τάραντα στο Wurzburg (330 π.Χ. 



περίπου) βλέπουμε πως αυτός που υποδύεται το βασιλιά φοράει έναν κοντό, 
μονόχρωμο, χιτώνα με κρόσσια. Το εύρημα αυτό δείχνει πως και τα σκηνικά 
κοστούμια γνωρίσαν κάποιες μεταβολές που τις επέβαλε η μόδα. 

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 φοράγαν ένα 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 θέλαν με 
εξογκώματα, τα λεγόμενα σωμάτια, φτιάχνοντας κοιλιές, πισινά, στήθος κλπ., 
έτσι που να τονίζουν την κωμική τους εμφάνιση. 

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. Τυπικό χαρακτηριστικό είναι ο κροκωτός χιτώνας. 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 απ’ τον κροκωτό 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. 

Τυπικό στοιχείο υπόδησης των ηθοποιών ήταν ο γνωστός κόθορνος. Αρχικά 
αποτελούσε ένα µαλακό υπόδηµα µε λεπτό τακούνι και κορδόνια που 
μπορούσε να φορεθεί αδιάκριτα είτε στο αριστερό είτε στο δεξί πόδι. Στην 
εξέλιξή του αποκτούσε όλο και ψηλότερη σόλα για να καταλήξει στη ρωμαϊκή 
περίοδο πανύψηλος. Με τον τρόπο αυτό οι χαρακτήρες των έργων φαίνονταν 
πιο μεγαλόσωμοι και εξέφραζαν την ανωτερότητά τους. Υπεύθυνος για την 
ενδυμασία των υποκριτών ήταν ο ποιητής, που αναλάμβανε και χρέη 
ενδυματολόγου. 
 

ΜΑΣΚΕΣ και ΠΡΩΣΟΠΕΙΑ στο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ    

 
«Το προσωπείο βοηθά τον ηθοποιό να αναπτύξει αισθήσεις που συνήθως 
παραμελεί, όπως είναι η ακοή και η αίσθηση της παρουσίας του άλλου. Το 
οπτικό του πεδίο είναι αρκετά περιορισμένο, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί 
περισσότερο το σώμα, την κίνηση, τη φωνή του. […] Το προσωπείο δεν 
καμουφλάρει αλλά αποκαλύπτει τις αδυναμίες του ηθοποιού». […] Η μάσκα 
λειτουργεί σαν μουσικό όργανο, σαν ηχείο που μπορεί να επηρεάσει τη φυσική 
κατάσταση του ηθοποιού και την επικοινωνία του με τους θεατές». […] Η 
μάσκα είναι μορφή που μεταλλάσσεται». 

(Θάνος Βόβολης, σύγχρονος κατασκευαστής μάσκας,  
Το Βήμα, 28 Ιουλίου, 1996) 



Η μάσκα είναι παρούσα στο θέατρο από τις απαρχές του και χρήσιμη στην 
εναλλαγή ηρώων και καταστάσεων. Στον ηθοποιό λειτουργεί με τρόπο, ώστε 
να διευκολύνεται στη μέθεξή με το άλλο, θείο, ηρωικό, αληθινό ή πλασματικό 
πρόσωπο που ενσαρκώνει. Αντίστοιχα, στον θεατή λειτουργεί ως στοιχείο 
παραπομπής και συμπληρωματικό στην κατάσταση του δρώμενου. 

Ο Θέσπης, που προσέθεσε το επικό στοιχείο του διαλόγου και της αφήγησης 
στην τραγωδία, τυποποίησε τα προσωπεία, η έκφραση των οποίων 
αντανακλούσε μια πλευρά της εσωτερικής ζωής. Επρόκειτο για προσωπεία 
χαρακτήρων και όχι ατόμων. Στην αρχή τα στερεότυπα αυτά πρόσωπα ήταν 
περιορισμένα. Στη συνέχεια όμως, αναπτύχθηκε μια πραγματική χειροτεχνία 
κατασκευής προσωπείων, διαφορετική για τα φύλα, τους αγγελιοφόρους, τις 
εταίρες, τους προαγωγούς, τα τραγικά και τα κωμικά πρόσωπα, ακόμη και για 
ζώα), όπου τα ατομικά χαρακτηριστικά του προσώπου εξαφανίζονταν. 

  
 
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 καμωμένες από 
ξύλο, άλλα από δέρμα και άλλες από ύφασμα και αλευρόπαστα. Υπάρχουν 
διάφορες θεωρίες για κάθε υλικό ξεχωριστά, αλλά καθώς δεν έχουμε κάποιο 
αυθεντικό εύρημα στη διάθεσή μας, οι θεωρίες παραμένουν υποθέσεις. Οι 
πραγματικές πληροφορίες που διαθέτουμε είναι σκαλισμένοι λίθοι που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως καλούπια και οι αγγειογραφικές 
απεικονίσεις 
 
Η μάσκα γεννήθηκε πριν από δυόμισι χιλιάδες χρόνια σ’ ένα 
εργαστήρι… 
Ο τεχνίτης έφτιαχνε τη μάσκα πάνω στο πρόσωπο του ηθοποιού. Πρώτο 
πράγμα που έκανε ήταν να αλείψει το πρόσωπο του ηθοποιού με λάδι. 
Έπειτα έκοβε λεπτές λουρίδες από βαμβακερό ύφασμα, τις τύλιγε γύρω από 
το κεφάλι του άνδρα καλύπτοντας μ’ αυτές σχεδόν ολόκληρο το πρόσωπο, 
εκτός από τα ρουθούνια και το στόμα. 
Μετά συνέχιζε προσθέτοντας κι άλλες λουρίδες από ύφασμα βουτηγμένες σε 
αλευρόκολλα. Αυτές τις τοποθετούσε στο πρόσωπο «χιαστί».  Στη συνέχεια 
έκοβε τις υφασμάτινες λουρίδες που συγκρατούσαν τη μάσκα πίσω από το 
κεφάλι του ηθοποιού και σχημάτιζε τα μάγουλα και τα άλλα χαρακτηριστικά 
του προσώπου χρησιμοποιώντας πάλι κομμάτια υφάσματος και άπλωνε 



επάνω τους γύψο για να φαίνονται λεία. Στο τέλος επικάλυπτε όλη τη μάσκα 
με ένα λεπτό στρώμα κόλλας. 
Περίμενε να στεγνώσει και μετά την έβαφε. Υπάρχουν βέβαια και μάσκες που 
κατασκευάζονταν από ξύλο, φελλό ή ακόμη και λεπτό μέταλλο. 
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. 
Οι θεατές κάθονταν στο κοίλο, ο χορός ήταν στην ορχήστρα. Πίσω από την 
ορχήστρα ήταν η σκηνή που έπαιζαν οι υποκριτές (έτσι λέγονταν τότε οι 
ηθοποιοί) και πίσω από τη σκηνή υπήρχε ένας θάλαμος σαν καμαρίνι όπου οι 
ηθοποιοί πήγαιναν και άλλαζαν ενδύματα για τις ανάγκες του ρόλου τους. 

 

Μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν στις παραστάσεις 

Σκηνογραφικά και μηχανικά μέσα , τα θεατρικά μηχανήματα, 

συνεπικουρούσαν το έργο των ηθοποιών κι την απρόσκοπτη εξέλιξη της 

δραματικής πλοκής.  

Τέτοια ήταν:  

 το εκκύκλημα: τροχοφόρο δάπεδο πάνω στο οποί παρουσίαζαν 

στους θεατές ομοιώματα νεκρών 

 ο γερανός ή αιώρημα: ανυψωτική μηχανή για τον ‘από μηχανής θεό’ 

 το βροντείον και κεραυνοσκοπείον: για τη μηχανική αναπαραγωγή 

της βροντής και της αστραπής 

 οι περίακτοι δύο ξύλινοι στύλοι για την εναλλαγή του σκηνικού  

 καταπακτή: Οι θεότητες εμφανίζονταν ξαφνικά στη στέγη μέσω μιας 

καταπακτής. 



Ακουστική Αρχαίων Θεάτρων  

  H ακουστική ποιότητα των αρχαίων Ελληνικών θεάτρων είναι τόσο γνωστή 
όσο και αξιοθαύμαστη, με αποτέλεσμα να παίρνει χαρακτήρα μυστικισμού. 
Στην πραγματικότητα για πολλά στοιχεία της ακουστικής αυτής έχουμε 
συγκεκριμένες απαντήσεις. Αυτές δεν θα πρέπει να τις δούμε σαν 
απομυθοποίηση. Γιατί δεν είναι πλήρεις, δεν απαντούν σε όλα τα ζητήματα. 
Αλλά κυρίως γιατί η επιτυχία των θεάτρων αυτών οφείλεται όχι μόνο στην 
ακουστική αλλά και στη μορφή και τη λειτουργία τους. 
 Παράλληλα η κυκλική διάταξη υποχρεώνει σε μία συγκέντρωση όλου του 
θεάτρου στα δρώμενα, στοιχείο ζωτικό για τον θεατρικό χώρο, για το 
σχεδιασμό του και για την μεταφορά των θεατών από τον πραγματικό στο 
θεατρικό χώρο. 
Καμιά άλλη μορφή χώρου δεν δημιουργεί τέτοια αίσθηση συγκέντρωσης της 
προσοχής όλων στην παράσταση. Καμιά άλλη μορφή δεν δημιουργεί τέτοια 
αίσθηση συμμετοχής στη μεγάλη ομάδα των θεατών. Γι’ αυτό και παρά τα 
φτωχά συνήθως τεχνικά μέσα, σε σύγκριση με ένα πλήρες σύγχρονο θέατρο, 
το αίσθημα της μέθεξης είναι πανίσχυρο. Είναι στο χέρι του σκηνοθέτη να μας 
μεταφέρει ακόμη και σήμερα, πίσω στο χρόνο. Το θέατρο παρέχει όλα τα 
αναγκαία στοιχεία. 
Γνωρίζουμε ότι η ακουστική δεν υπήρχε ως επιστήμη στον αρχαίο ελληνικό 
κόσμο. Οι πρόγονοί μας ήταν περισσότερο φιλόσοφοι και λιγότερο 
επιστήμονες. Ως φιλόσοφοι είχαν την ικανότητα να παρατηρούν το 
περιβάλλον τους και να εξάγουν συμπεράσματα. Και ακόμη πιο σπουδαίο, 
είχαν τον κοινό νου να τα μεταφέρουν και να τα εφαρμόζουν στη ζωή τους, 
στα έργα τους. 

     H πρώτη παρατήρηση είναι η σχεδόν ομοιόμορφη κατανομή της 
ηχητικής ενέργειας της φωνής γύρω από έναν ομιλητή, μία 
παρατήρηση που μπορούσε να γίνει και να επαληθευτεί αμέτρητες 
φορές σε συγκεντρώσεις ομιλητών στην αγορά. Από αυτή προκύπτει ο 
κυκλικός χαρακτήρας του κοίλου. 

      H δεύτερη παρατήρηση είναι η παρεμπόδιση της άνετης ακρόασης, 
όταν ο ακροατής δεν βλέπει τον ομιλητή. Παρατήρηση που προήλθε 
επίσης από την αγορά, και που οδήγησε στην κλίση του κοίλου. 

      H τρίτη παρατήρηση είναι η ανάκλαση, μία παρατήρηση που γίνεται 
στη φύση, μπροστά σε ένα βράχο. 

      H ενίσχυση της φωνής από την ανάκλαση οδήγησε στη θέση των 
ηθοποιών πίσω, μπροστά στη σκηνή με ισχυρές ανακλάσεις πίσω και 
κάτω. 

      H τελευταία παρατήρηση είναι η ανάγκη για ησυχία. H μεγάλη ησυχία 
καθιστά τη φωνή ικανή να ακουστεί σε μεγάλες αποστάσεις. Γι’ αυτό οι 
θέσεις των αρχαίων θεάτρων είναι επιλεγμένες για τη μεγάλη ησυχία 
του περιβάλλοντος χώρου (σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και σήμερα). 

Το μόνο ζήτημα στο οποίο οι συνθήκες τότε ήταν χειρότερες για τους 
ηθοποιούς, ήταν οι θεατές. O επισκέπτης του θεάτρου έμενε εκεί πολλές 



ώρες, σε συνθήκες κάθε άλλο παρά σύγχρονου θεάτρου και συμμετείχε με 
αντιδράσεις, σε αντίθεση με το σημερινό θεατή που σέβεται το χώρο και την 
τέχνη. 

 

Προσέλευση κοινού κατά τις μέρες των δραματικών αγώνων / ποιοι 

παρακολουθούσαν τις παραστάσεις στους δραματικούς αγώνες 

Κάθε θεατρική παράσταση, είτε τραγωδία είτε κωμωδία, απηχεί ένα 

συγκεκριμένο πολιτικό κλίμα. Ο κάθε Αθηναίος είχε δικαίωμα να 

παρακολουθεί τις παραστάσεις. Το ίδιο δικαίωμα είχαν και οι μέτοικοι (ξένοι 

που ζούσαν μόνιμα στην Αθήνα) αν αγόραζαν εισιτήρια μέσω κάποιου 

Αθηναίου πολίτη. Τις παραστάσεις παρακολουθούσαν άνδρες και γυναίκες. 

 Ως προς τις θέσεις, γνωρίζουμε ότι άντρες και γυναίκες κάθονταν μαζί κατά 

οικογένειες, επειδή κάποτε υπήρξε πρόταση να κάθονται χωριστά κατά φύλο. 

Ωστόσο, οι θεατές δεν μπορούσαν να καθίσουν όπου ήθελαν, επειδή 

υπήρχαν διακρίσεις. Υπήρχε κατ’ αρχάς η προεδρία, τιμητικές θέσεις στους 

ξένους πρεσβευτές, στους ιερείς, στους εννέα άρχοντες, στους δέκα 

στρατηγούς, στους κριτές των θεατρικών παραστάσεων, στα παιδιά όσων 

έπεσαν στους πολέμους για την πατρίδα και σε εξαίρετους πολίτες. Οι 

υπόλοιπες θέσεις ήσαν πάλι χωρισμένες ανάλογα με τις κοινωνικές τάξεις, το 

φύλο, την καταγωγή (ντόπιοι, ξένοι κ.τ.λ.).  

 Οι θεατές φορούσαν στεφάνια και στα πέτρινα εδώλια τοποθετούσαν 

μαξιλάρια. Δεν υπήρχαν ερεισίνωτα (στηρίγματα για την πλάτη) εκτός απ’ τα 

πρώτα προεδρικά καθίσματα. Οι θέσεις ορίζονταν με κοκάλινα κέρματα.   

Αρχικά η είσοδος των πολιτών στα θέατρα ήταν δωρεάν. Έτσι λοιπόν οι 

θεατές, εφοδιασμένοι με το δωρεάν εισιτήριο, προσέτρεχαν στο θέατρο του 

Διονύσου πρωί-πρωί, επειδή οι παραστάσεις άρχιζαν το πρωί και τελείωναν 

αργά το απόγευμα. Για μια τέτοια ολοήμερη εξόρμηση οι θεατές έπρεπε να 

είναι καλά προετοιμασμένοι. Πριν ξεκινήσουν για το θέατρο έτρωγαν ένα καλό 

πρόγευμα. Πήγαιναν στο θέατρο στεφανωμένοι, χρησιμοποιούσαν μαξιλάρια 

και φορούσαν σκιάδια για να προστατεύονται απ’ τη ζέστη. Έφεραν μαζί τους 

κρασί και τραγήματα (ξηρούς καρπούς, καρύδια, σταφίδες, σύκα, κουκιά, 

ρεβίθια κ.τ.λ.).  

Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι οι θεατές έτρωγαν πιο πολλά τραγήματα όταν οι 
ηθοποιοί δεν ήταν καλοί. Με την είσοδο ελεύθερη και με το θρησκευτικό αλλά 
και πολιτικό χαρακτήρα των παραστάσεων είναι εύκολο να φανταστούμε τι 
συνέβαινε έξω και μέσα στο θέατρο του Διονύσου με τις 20.000 θέσεις 
θεατών. Υπήρχε αταξία, πολλοί έπαιρναν τα καθίσματα απ’ το βράδυ! 
Υπήρχαν ακόμη και παράπονα ότι οι ξένοι έπαιρναν τις καλύτερες θέσεις. Για 
τους λόγους αυτούς το κράτος αποφάσισε να επέμβει θεσπίζοντας το θεσμό 
του εισιτηρίου. Η είσοδος ορίστηκε σε δύο οβολούς για όλη την ημέρα, εκτός 
απ’ τις πρώτες σειρές των καθισμάτων. Οι φτωχοί όμως πολίτες άρχισαν να 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82


παραπονιούνται, επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν το τίμημα της 
εισόδου.   

Ο Περικλής, θεωρώντας ότι το θέατρο ήταν το σχολείο του λαού και ότι η 
τραγωδία είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθιέρωσε τα θεωρικά να δίνονται σ’ 
όλους τους πολίτες αδιακρίτως οικονομικής κατάστασης. Τα θεωρικά 
χρήματα, θεσμός ο οποίος διατηρήθηκε έως το 338 π.Χ., έβγαιναν απ’ το 
θεωρικό ταμείο, έσοδα του οποίου ήταν τα πλεονάσματα του κρατικού 
προϋπολογισμού. Το ταμείο αυτό απέκτησε τόση μεγάλη σημασία και 
οικονομική ευρωστία, ώστε διορίστηκε και ειδικός «υπουργός» για τη 
διαχείριση του. Ψηφίστηκε μάλιστα και νόμος που απαγόρευε να 
χρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτά για άλλους σκοπούς, ακόμη και για 
στρατιωτικές δαπάνες. Ως εκ τούτου, κάθε φορά που έκτακτες ανάγκες 
απαιτούσαν χρήματα, το κράτος επέβαλλε φορολογίες κυρίως στους 
πλούσιους. Τα θεωρικά χρήματα έμεναν άθικτα! Στην ουσία τα χρήματα αυτά 
δεν δίνονταν στους θεατές αλλά στον ενοικιαστή του θεάτρου, το θεατρώνη ή 
θεατροπώλη όπως λεγόταν. Αυτός έδινε ένα είδος εισιτηρίου, το σύμβολο, 
στους πολίτες και ήταν επίσης υπεύθυνος για την καλή συντήρηση του 
θεάτρου, των μηχανημάτων και της σκευής των ηθοποιών.  Την τάξη εντός 
του θεάτρου τηρούσαν οι «ραβδούχοι» (αστυνομικοί υπάλληλοι). 

 

Η ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

Συνολικά θεωρούμενο το θέατρο, παρόλο που διαμορφώνεται στην εποχή 
των τυράννων, είναι θρέμμα της δημοκρατίας. Καθορίζει τον τρόπο 
λειτουργίας του και ακμάζει σχεδόν μέσα σε έναν αιώνα, διαγράφοντας 
παράλληλη τροχιά με το ίδιο το πολίτευμα. Οι Αθηναίοι πολίτες συμμετείχαν 
στα όργανα της νομοθετικής, δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας, αλλά 
ταυτόχρονα, εντός του θεάτρου, βίωναν τη συλλογικότητα της δραματουργίας, 
ασκούνταν στην αντιπαράθεση ιδεών, στο διάλογο και την επικοινωνία. Η ίδια 
η πολιτεία με τη συμμετοχή της αναγνωρίζει τόσο την αισθητική όσο και την 
εκπαιδευτική αξία της θεατρικής τέχνης. Το δράμα άνθησε και έφτασε σε ύψη 
τελειότητας στην Αθήνα του 5ου αιώνα γιατί ακριβώς δεν ήταν περιθωριακή ή 
τυχαία κοινωνική δραστηριότητα προς τέρψιν εξίσου τυχαίων θεατών. Κατείχε 
κεντρική θέση στις σκέψεις και τις δαπάνες μιας συμπαγούς κοινωνίας. Εδώ 
θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το αττικό δράμα τελικά δεν ήταν μόνο μια 
μορφή τέχνης, όπως στη σημερινή εποχή, αλλά ένας κοινωνικός θεσμός. 
Πραγματώνεται, λοιπόν, η σύνδεση του τραγικού είδους με την πολιτική 
άνθηση, όταν ο ίδιος λαός συσπειρωμένος, όπως και στο θέατρο, γίνεται 
ρυθμιστής των πεπρωμένων του. Έτσι πιθανώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε 
τη θέση που κατέχουν στις ελληνικές τραγωδίες τα μεγάλα εθνικά 
προβλήματα του πολέμου, της ειρήνης της δικαιοσύνης, της φιλοπατρίας, 
αλλά και οι διαμάχες γύρω από τα μεγάλα πολιτικά προβλήματα. Τα δεδομένα 
του ηρωικού έπους αποδίδονταν στο θέατρο του Διονύσου κάτω από το 
άγρυπνο πνεύμα των θεών και με την έγνοια για την κοινότητα. 

Το θέατρο στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ ένα απλό ψυχαγωγικό 
δρώμενο, ή μάλλον ήταν ψυχαγωγικό στην κυριολεκτική έννοια του όρου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
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Διαμόρφωνε συνειδήσεις και την ίδια στιγμή διαμορφωνόταν από τη 
συλλογική συνείδηση. Συνδυάζοντας τη θρησκεία, την κοινωνική και πολιτική 
κριτική με την εκπαίδευση, έγινε κόμβος, ένα σημαντικό σταυροδρόμι για τις 
συνιστώσες που παράγουν συνήθως πολιτισμική δράση. Από αυτή την 
άποψη θεωρούμενο ενσωμάτωσε τους κανόνες της πόλης και την ίδια στιγμή 
έγινε ένα μεγάλο λαϊκό δικαστήριο για την κρίση της κοινωνικής της 
διαχείρισης.  

 

Αρχαία θέατρα στην Ελλάδα 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 

Στον οικισμό Καινούργιο της κοινότητας 
Αμπελακίων, που απέχει 12 χλμ. από 
την Αμφιλοχία διατηρούνται τα ερείπια 
αρχαίας πόλης, η οποία ταυτίζεται με τη 
γνωστή από τον Θουκυδίδη σημαντική 
πόλη της Ακαρνανίας, το Αμφιλοχικό 
Άργος. 
 
 

 
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

 

Όπως σώζεται σήμερα, το θέατρο 
παρουσιάζει την τριμερή 
χαρακτηριστική διάρθρωση των 
ελληνιστικών θεάτρων: κοίλο, 
ορχήστρα και σκηνικό 
οικοδόμημα.  

 

 

Αρχαίο θέατρο Αμβρακίας (μεγάλο) 

Το μεγάλο θέατρο της αρχαίας Αμβρακίας 
αποκαλύφθηκε -αποσπασματικά σωζόμενο- 
εντός των τειχών της αρχαίας πόλης, μέσα 
στον πολεοδομικό ιστό της Άρτας. 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1


Αρχαίο θέατρο Αμβρακίας (μικρό) 

Το μικρό θέατρο της Αμβρακίας 
βρίσκεται στο κέντρο της σημερινής 
πόλης της Άρτας, θέση που συμπίπτει 
με το ΒΔ τμήμα της αρχαίας πόλης. 

 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ 

Το θέατρο της αρχαίας πόλης των 
Αιγών βρίσκεται στη Βεργίνα, στον 
νομό Ημαθίας.  

 

 

Αρχαίο θέατρο Αχαρνών 

Το θέατρο χτίστηκε στο κέντρο των 
αρχαίων Αχαρνών που συμπίπτει με 
το κέντρο της σύγχρονης πόλης 
(Περιοχή Αυλίζας ) 
Το Θέατρο των αρχαίων Αχαρνών 
παρουσιάζει την τριμερή 
χαρακτηριστική διάρθρωση των 
κλασικών-ελληνιστικών Θεάτρων: 
κοίλο ορχήστρα και σκηνικό 
οικοδόμημα.  

 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ (Μεγάλο) 

Ο αρχαιολογικός χώρος της Γόρτυνας 
βρίσκεται στο Δήμο Γόρτυνας, στην 
Κρήτη. 

 



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ 

Το αρχαίο θέατρο Δελφών βρίσκεται εντός 
του ιερού του Πυθίου Απόλλωνος και 
συγκεκριμένα στη βορειοδυτική γωνία του, σε 
επαφή με τον περίβολο του τεμένους.  

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 

 

Το θέατρο της Αρχαίας Δημητριάδος 
βρίσκεται μέσα στα όρια των τειχών 
της αρχαίας Δημητριάδος, στη θέση 
«στα Δόντια» κοντά στη συνοικία των 
Ν. Παγασών του Δήμου Βόλου. 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΛΟΥ 

Το Θέατρο της Δήλου άρχισε να 
οικοδομείται λίγο μετά το 314 π.Χ. και 
ολοκληρώθηκε μετά από 70 χρόνια. 
Το κοίλον, το τμήμα για τους θεατές 
στηριζόταν σε έναν καλοχτισμένο 
μαρμάρινο αναλημματικό τοίχο. 
Χωρίζεται σε δύο διαζώματα με 26 και 
17 βαθμίδες, στις οποίες μπορούσαν να 
καθίσουν 6.500 περίπου θεατές. 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   

Το θέατρο του Διονύσου βρίσκεται στη 
νότια πλευρά της Ακρόπολης και ήταν το 
κέντρο των θεατρικών παραστάσεων που 
διοργανώνονταν στην αρχαία Αθήνα.  

 



Αρχαίο θέατρο της Δωδώνης 

Το θέατρο της Δωδώνης είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα της αρχαιότητας με 
χωρητικότητα 15.000-17.000 περίπου 
θεατών. 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

Το αρχαίο θέατρο βρίσκεται σήμερα 
στη συνοικία Θεάτρου, στον δήμο 
Ερέτριας του νομού Ευβοίας. 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΗΛΙΔΑΣ 

Το αρχαίο θέατρο βρίσκεται στο βόρειο 
τμήμα της αγοράς της αρχαίας πόλης 
Ήλιδος, σε μια παλιά αναβαθμίδα του 
Πηνειού ποταμού. Το θέατρο αυτό 
παρουσιάζει την μάλλον σπάνια 
ιδιομορφία ότι το κοίλο του ήταν 
χωμάτινο.  

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΟΡΙΚΟΥ 

 

Το αρχαίο θέατρο στον Θορικό 
αναπτύσσεται στη  βραχώδη πλαγιά 
του παράκτιου λόφου Βελατούρι,  σε 
άμεση συνέχεια  του ανασκαμμένου 
οικισμού του αρχαίου Δήμου των 
Θορικίων.  



Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης (Μεγάλο θέατρο) 

Η Κασσώπη βρίσκεται στις νότιες 
υπώρειες του Ζαλόγγου στο νέο 
καλλικρατικό Δήμο Πρέβεζας, του 
Νομού Πρέβεζας.  

 

 

 

ΜΙΝΩΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΚΝΩΣΟΥ - ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Ο θεατρικός χώρος της Κνωσού 
βρίσκεται έξω και βορειοδυτικά  του 
ανακτόρου και κατασκευάστηκε τη 
Νεοανακτορική περίοδο.  

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΙΣΘΜΟΥ - ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ 

Το αρχαίο θέατρο Ισθμού – 
Κέφαλου βρίσκεται στη θέση 
«Παλάτια» Κεφάλου, στον δήμο 
Ηρακλειδών, στην Κω.  

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α' 

Το μεγαλειώδες A' αρχαίο θέατρο 
της πόλης κατασκευάστηκε στις 
νότιες υπώρειες του λόφου 
«Φρούριο», όπου βρισκόταν 
οχυρωμένη η αρχαία ακρόπολη και 
είχε προσανατολισμό προς νότο, 
προς τη λεγόμενη ελεύθερη αρχαία 
αγορά η οποία σύμφωνα με 
ασφαλείς αρχαιολογικές ενδείξεις 
τοποθετείται στο κέντρο της 
σημερινής πόλης.  



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

Το Θέατρο της αρχαίας Μεσσήνης 
λειτουργούσε και ως χώρος μαζικών 
συγκεντρώσεων πολιτικού χαρακτήρα. 
 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Το θέατρο της Μυτιλήνης είναι 
χτισμένο στις δυτικές παρυφές της 
αρχαίας πόλης, στο λόφο της Αγίας 
Κυριακής.  

 

 

 

ΜΙΝΩΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΦΑΙΣΤΟΥ. 

Στο ανάκτορο της Φαιστού, και 
συγκεκριμένα στη δυτική αυλή του, 
βρίσκεται ένας θεατρικός χώρος με 
βασικές ομοιότητες με αυτόν της 
Κνωσού. 
Αποτελείται από 8 πλατιές 
βαθμίδες στις οποίες κάθονταν οι 
θεατές και παρακολουθούσαν τα 
δρώμενα που λάμβαναν χώρα στη 

Δυτική Αυλή: θρησκευτικές τελετές, ιερούς χορούς ή αθλητικούς αγώνες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Εργαστήρι μάσκας 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τους μαθητές υπήρξε η συμμετοχή τους στο 

εργαστήρι μάσκας που έγινε στο χώρο του γυμνασίου μας, υπό την 

καθοδήγηση και τις χρήσιμες συμβουλές της καθηγήτριας κας  Βαΐτσας 

Βλάχου. 

Κατασκευάσαμε μάσκες με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους και τέσσερα 

διαφορετικά υλικά. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες. Η πρώτη  

ομάδα δούλεψε με γύψο σε καλούπια, η δεύτερη δούλεψε με χαρτοπολτό, η 

τρίτη ομάδα κατασκεύασε μάσκες με γάζες και ατλακόλλα και η τέταρτη με 

πηλό. 

Υλικά που χρησιμοποιήσαμε: 

   γύψος  

 

  Χαρτοπολτός 

 



 

 

  Γάζα 

 

 

 

 

 

 

 



  Πηλός 

 

 

Τα αποτελέσματα μας εντυπωσίασαν… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Μαθητές που συμμετείχαν στο εργαστήρι μάσκας 

Ζανδέ Ράνια 

Ζέρβα Μαρία 

Ζίγκου Άννα 

Καραχίτου Ειρήνη 

Κόζανας Νίκος 

Κουκάλη  Άννα 

Κουκάλη Ευτυχία 

Κουσά Μαρία 

Στεργίου Άννα 

Τζήκα Μαρία 

Τσιακμάκη Αντωνία 

 

 

Στη συνέχεια βάψαμε τις μικρές μάσκες 

  
 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης 

Την Παρασκευή 5 Μαίου επισκεφτήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο της 

Δωδώνης. Εκεί είδαμε από κοντά το αρχαίο θέατρο, τα μέρη στα οποία 

κινούνταν οι ηθοποιοί και θαυμάσαμε την επιβλητικότητά του.   

 

 

 

 

 

 

 



Ακούσαμε πληροφορίες για το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης από συμμαθητές  

και συμμαθήτριές μας, οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. 

 

 

 

Καταγράψαμε τις εντυπώσεις και τα συναισθήματά μας από το αρχαίο 

θέατρο της Δωδώνης 

 Το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης βρίσκεται σε μια πολύ ωραία τοποθεσία. 

Μου άρεσε το θέατρο πάρα πολύ, δεν το περίμενα έτσι. Ακόμη μου άρεσε και 

ο τρόπος ξενάγησης, γιατί ήταν πολύ διαφορετικός από κάθε άλλη φορά. 

Ευτυχία Κουκάλη 

Όταν επισκεφτήκαμε το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, έμεινα έκπληκτος. Για 

δυο λεπτά έκλεισα τα μάτια μου και πήγα το χρόνο πίσω. Σκέφτηκα ότι έπαιζα 

κι εγώ εκεί θέατρο σε αυτήν την εποχή. Όλα ήταν φανταστικά και μαγικά. 

Σκέφτηκα ότι βρισκόμουν σε ένα χώρο, στον οποίο πριν χιλιάδες χρόνια 

παίζονταν θεατρικές παραστάσεις. Νιώθω περήφανος που υπάρχουν τέτοια 

μνημεία στη χώρα μου. Η εμπειρία αυτή θα μου μείνει αξέχαστη! 

Δημήτρης Νούραγας 



Το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης  με εντυπωσίασε! 

Γιάννης Ζίγκος 

Ο χώρος της Δωδώνης είναι τελείως διαφορετικός από αυτό που 

φανταζόμουν. Βρίσκεται μέσα σε ένα εντυπωσιακό και πανέμορφο  αλλά 

ταυτόχρονα και ένα ήρεμο και γεμάτο γαλήνη τοπίο. Καθώς προχωράς 

θαμπώνεσαι από την επιβλητικότητα και την ομορφιά του. Έχει πολύ ωραία 

αρχιτεκτονική κι έτσι παραμένει ένα από τα πιο ωραία αρχαία θέατρα. 

Άννα Κουκάλη 

Η επίσκεψή μας στο θέατρο της Δωδώνης μου άρεσε πολύ, ήταν κάτι 

διαφορετικό. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, μάθαμε πολλά πράγματα για το 

θέατρο στην αρχαία Ελλάδα κι ελπίζω να το ξαναεπισκεφτούμε! 

Μαρία Ζέρβα 

Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στη Δωδώνη ήταν το αρχαίο 

θέατρο. Είχε πολλές θέσεις και οι ηθοποιοί έπρεπε να ακούγονται μέχρι και 

την τελευταία πάνω θέση χωρίς μικρόφωνα! 

Ελένη Γκουλιώτη 

Όταν πρωτοαντίκρισα το θέατρο στη Δωδώνη, ξαφνιάστηκα γιατί ήταν πολύ 

μεγάλο. Είμαι ενθουσιασμένος από αυτήν την επίσκεψη, δεν πίστευα ότι ήταν 

τόσο ωραίο! 

Μανώλης Κλίγγος 

 

Μου άρεσε πολύ το θέατρο. Εντυπωσιάστηκα από το μέγεθος και την 

ομορφιά του! 

Κωνσταντίνος Γκέκας 

Εντυπωσιάστηκα από το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης. Μου άρεσε το σχήμα 

στο οποίο ήταν κατασκευασμένο το θέατρο. Οι κερκίδες ισαπέχουν από το 

χώρο που έπαιζαν οι ηθοποιοί, προφανώς για να ακούγεται ο ήχος σε όλο το 

χώρο του θεάτρου. Είναι εκπληκτικό και εντυπωσιακό που διασώθηκε μέσα 

στο χρόνο και αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά της Ελλάδας!  

Γρηγόρης Καμκούτης 

Η επίσκεψή μας στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης μου άρεσε ιδιαίτερα. 

Μου έκανε εντύπωση το μέγεθος του θεάτρου. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία 

και θα ήθελα να ξαναπάω. 

Νίκος Σαπουνάς 



Μου άρεσε πολύ και με εντυπωσίασε ο χώρος του θεάτρου. 

Αντωνία Τσιακμάκη 

Θαύμασα την ομορφιά του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης και τον τρόπο με 

τον οποίο δούλευαν οι άνθρωποι αυτής της εποχής κι έφτιαχναν τέτοια 

αριστουργήματα.  

Άννα Στεργίου 

Ο αρχαιολογικός χώρος της Δωδώνης ήταν πολύ εντυπωσιακός. Έμεινα 

έκπληκτη από το μέγεθος του θεάτρου και από τον τρόπο που είναι 

φτιαγμένο. Επίσης μου έκανε εντύπωση η μεγάλη επισκεψιμότητά του!  

Άννα Ρήγα  
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