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«Το θέατρο, ως μορφή Τέχνης, δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούμε, 
να συγκινηθούμε, ν’ αγγίξουμε ο ένας τον άλλον, να νιώσουμε μαζί 
την αλήθεια. Να γιατί διαλέξαμε το θέατρο σα μορφή εκδήλωσης του 
ψυχικού μας κόσμου».

(Κ. Κουν, 1943) 

Για να αναζητήσει κανείς τις ρίζες του θεάτρου, θα πρέπει στην ουσία 
να ψάξει στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής αλλά και του χρόνου, στην 
ανάγκη του ανθρώπου να εκφραστεί και να ερμηνεύσει τον κόσμο 
γύρω του αιώνες πριν. 
Όμως, ακόμη κι αν θεωρείται το δημιούργημα μιας μακρόχρονης εξέ-
λιξης που χάνεται στο βάθος του χρόνου, στην ιστορία του δυτικού 
πολιτισμού η αρχή του θεάτρου εντοπίζεται με ακρίβεια τόσο στο 
χώρο όσο και στον χρόνο: Αθήνα, 6ος αι. π.Χ. Στην πόλη αυτή γεννή-
θηκε η δραματική ποίηση με τη μορφή τραγωδίας. Ήταν ένα πρωτότυ-
πο δημιούργημα με δικούς του κανόνες και γνωρίσματα αλλά και μια 
ιδιαίτερη μορφή έκφρασης. Με το συνδυασμό λόγου, μουσικής και 
μύθου εκφράστηκαν ιδέες, αξίες ακόμη και πολιτικοί στοχασμοί. 
Το πώς όμως έφτασε ο άνθρωπος στη δημιουργία της δραματικής 
ποίησης δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Κι αυτό γιατί οι πληροφορίες 
των αρχαίων πηγών μπορεί να είναι πολλές αλλά συνάμα σύντομες και 
συχνά με νοήματα σύνθετα. Έτσι, είναι δύσκολο να προσεγγίσουμε 
τις συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκε και αναπτύχθηκε το αρχαίο 
δράμα πριν από δυόμιση χιλιάδες χρόνια. Για το λόγο αυτό καταφεύ-
γουμε σε υποθέσεις συνδυάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν από 
τη μελέτη διαφόρων επιστημών, όπως η φιλολογία, η αρχαιολογία, η 
ανθρωπολογία, η εθνολογία ή ακόμα και η θρησκειολογία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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1ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Στα ίχνη του θεάτρου



Ο Αριστοτέλης  
για τη γέννηση της ποίησης.
Η τέχνη της ποίησης απασχόλησε ιδιαίτερα τον Αριστοτέλη. Στο 
έργο του Ποιητική αναζήτησε τον λόγο ύπαρξης της ποίησης και τους 
νόμους της ποιητικής δημιουργίας. Αν και γράφτηκε δύο αιώνες σχε-
δόν μετά από την εποχή που γεννήθηκε το δράμα, η Ποιητική έχει ήδη 
από την αρχαιότητα κυρίαρχη θέση στην έρευνα για τη γέννηση και την 
εξέλιξη του δράματος. Είναι, άλλωστε, η πρώτη συστηματική αναζήτη-
ση γύρω από το θέμα. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, λοιπόν, η ποίηση 
πηγάζει από δύο φυσικές δεξιότητες του ανθρώπου.

Η δύναμη της μίμησης και η αίσθηση 
της μελωδίας και του ρυθμού.
Όλες οι μορφές της ποίησης (το έπος, η τραγωδία, η κωμωδία, η ποί-
ηση των διθυράμβων) και το μεγαλύτερο μέρος της αυλητικής και κιθα-
ριστικής τέχνης, λέει ο Αριστοτέλης, είναι μιμήσεις, αναπαραστάσεις, 
δηλαδή, της πραγματικότητας. Τη μίμηση, αυτή την έμφυτη δεξιότητα 
του ανθρώπου να εκφράζει μέσα από αναπαραστάσεις όλα όσα του 
προκαλούν εντύπωση, ο Αριστοτέλης τη θεωρεί τεράστια δημιουργική 
δύναμη. Και γι’ αυτό τη συνδέει άμεσα με την αρχή της δραματικής ποί-
ησης. Το ένστικτο της μίμησης είναι περισσότερο αναπτυγμένο στον 
άνθρωπο και εκδηλώνεται από την παιδική του ηλικία. Το παιδί βλέπει 
κινήσεις και τις αναπαριστά, ακούει φωνές και προσπαθεί να τις μιμηθεί 
κι έτσι βοηθάει να αρθρωθεί η δική του ομιλία και να διαμορφωθούν 
οι κινήσεις του κορμιού του. Έτσι, αποκτά τις πρώτες γνώσεις και δεξι-
ότητες για τη ζωή. Μάλιστα, όσο μεγαλώνει, οι ικανότητες αυτές γίνο-
νται συνειδητές μιμήσεις, τις οποίες εκδηλώνει μέσα από το παιχνίδι.
Επειδή, λοιπόν, η μίμηση οδηγεί στη γνώση, όλοι οι άνθρωποι, λέει 
ο Αριστοτέλης, χαίρονται με τις μιμήσεις. Ιδιαίτερα όταν βλέπουν τις 
μιμήσεις που κάνουν άλλοι, καθώς παρατηρώντας τους μαθαίνουν. 
Στην προσπάθεια του ανθρώπου, επομένως, να κατανοήσει τον κόσμο 
γύρω του μέσα από τη μίμηση δημιουργήθηκαν αυθόρμητα τα πρώτα 
θεάματα. Μάλιστα, περισσότερο από κάθε άλλη τέχνη, το θέατρο γεν-
νιέται για να παρουσιάζεται και εξελίσσεται χάρη στην ανθρώπινη ανά-
γκη για θέαμα: θεώμαι, θέα, θέατρο. Επομένως, για να υπάρξει θέατρο, 
η μίμηση δεν αρκεί. Χρειάζεται επιπλέον η αναγνώριση και η εκτίμηση 
εκ μέρους του κοινού.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει ποίηση θεωρεί ακόμη ο 
Αριστοτέλης τη μελωδία και τον ρυθμό. Πρόκειται για μία ακόμη 
φυσική κλίση του ανθρώπου, με τη βοήθεια της οποίας παράγει τις  
μιμήσεις του.

Τα «ιερά» θεάματα
Από τις προϊστορικές ήδη κοινωνίες ο άνθρωπος στην προσπάθειά του 
να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τον κόσμο και τις μυστηριώδεις δυνά-
μεις της φύσης, να εκφράσει τους φόβους, τις χαρές και τους πόθους 
του, να προστατευθεί από φανταστικούς ή πραγματικούς κινδύνους, 
χρησιμοποίησε τη μυθοπλασία και τη μίμηση. Έτσι, μέσα από αυτή την 
ανάγκη για έκφραση δημιούργησε ασυνείδητα τα πρώτα του θεάματα, 
πρόχειρα και αυτοσχέδια δημιουργήματα.
Τι σχέση θα μπορούσαν να έχουν με το θέατρο τελετές μαγικού και 
λατρευτικού χαρακτήρα στη μορφή χορών; Κι όμως η έρευνα για την 
προϊστορία του θεάτρου οδηγεί σ’ αυτούς τους δρόμους. Άλλωστε, ο 
άνθρωπος από την προϊστορική εποχή επικοινωνούσε και εκφραζόταν 
μέσα από τη μουσική και το χορό. Ομάδες ανθρώπων, λοιπόν, οργά-
νωναν τελετές και με ίδιες πάντα μιμητικές κινήσεις αναπαριστούσαν 
ιστορίες και συναισθήματα. Προσπαθούσαν έτσι να επικοινωνήσουν 
με τις θεϊκές δυνάμεις και, με την εύνοιά τους, να εξασφαλίσουν τη 
βλάστηση της γης, την επιτυχία στο κυνήγι ή ακόμη και την ίδια την 
εμφάνισή τους! 
Η λατρεία αυτών των θεοτήτων, έτσι όπως τις είχε πλάσει η ανθρώ-
πινη φαντασία, δεν ήταν κάτι απλό. Οι μύθοι δημιουργήθηκαν για να 
δοθούν εξηγήσεις στα φυσικά φαινόμενα και στην ουσία στον ίδιο 
τον κύκλο της ζωής. Κι η ανάγκη για δραματοποίηση αυτών των μύθων 
ήταν μεγάλη. Ο φόβος του θανάτου έβρισκε την έκφρασή του στην 
αναπαράσταση «πένθιμων» ιερών θεαμάτων, ενώ ο θρίαμβος της γονι-
μότητας και της αναγέννησης στις γιορτές χαράς.

Με αφετηρία τη μινωική Κρήτη
Στην Κρήτη των μινωικών χρόνων εντοπίζονται ίσως τα πρώτα θεα-
τρικά δρώμενα στον ελλαδικό χώρο. Ήταν στην ουσία ιερές τελετουρ-
γίες στο πλαίσιο της μινωικής λατρείας. Οι Μινωίτες είχαν συνδέσει 
το μυστήριο της ζωής και της δημιουργίας με τη γυναικεία φύση, την 
οποία, μάλιστα, είχαν θεοποιήσει. Στη φαντασία τους, λοιπόν, είχαν 
πλάσει τη μορφή της Μεγάλης Θεάς που γι’ αυτούς συμβόλιζε την γονι-
μότητα της φύσης, με άλλα λόγια την ίδια την πηγή της ζωής. 
Έτσι, οργάνωναν λατρευτικές τελετές, στις οποίες, μεταξύ άλλων, ομά-
δες γυναικών χόρευαν εκστατικά. Σκοπός τους ήταν να προκαλέσουν 
την εμφάνιση στη γη της Μεγάλης Θεάς (θεοφάνεια), που θα φρόντιζε 
για την βλάστηση της φύσης. Με χορούς κυκλικούς, τα χέρια υψωμένα 
πάνω από το κεφάλι και το κορμί τους γερμένο προς τα πίσω έκαναν 
τις επικλήσεις τους.
Τέτοια λατρευτικά δρώμενα φαίνεται ότι έχουν αποτυπωθεί κυρίως σε 
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σφραγιστικά δαχτυλίδια της εποχής, όπως αυτό της εικόνας 1. Στην 
παράσταση απεικονίζονται τέσσερις γυναικείες μορφές σε έναν ανθι-
σμένο αγρό, που συμβολίζεται από τα φυτά γύρω τους. Οι γυναίκες 
μοιάζουν να χορεύουν εκστασιασμένες. Τα σώματά τους και οι χει-
ρονομίες τους είναι στραμμένες στη μικρή γυναικεία μορφή στο πάνω 
αριστερό μέρος της παράστασης, η οποία φαίνεται να αιωρείται στον 
ουρανό. Ο Mινωίτης καλλιτέχνης θέλησε να απεικονίσει γυναίκες 
που στο απόγειο της έκστασής τους πανηγυρίζουν την εμφάνιση της 
Μεγάλης Θεάς μπροστά τους. 
Στους αιώνες που ακολούθησαν παρόμοιες τελετουργίες προς τιμή 
γυναικείων θεοτήτων που σχετίζονταν με τη βλάστηση και τη γονιμό-
τητα πραγματοποιούνταν σε διάφορες ελληνικές περιοχές. Και σε αυτή 
την περίπτωση ο κυκλικός χορός επαναλαμβανόταν. Στο ομοίωμα της 
εικόνας 2, φτιαγμένο στα γεωμετρικά χρόνια, εικονίζονται πάλι γυναί-
κες. Σχηματίζοντας κύκλο και εκτελώντας χορευτικά βήματα, ίσως να 
έκαναν δεήσεις σε κάποια θεότητα προσδοκώντας να τους φέρει τη 

βλάστηση στα σπαρτά τους, την αναπαραγωγή των ζώων τους αλλά και 
την ευλογία να κάνουν πολλά παιδιά.

Η μαγεία της μεταμόρφωσης
Πολλές φορές απαραίτητο «εργαλείο» για την επιτυχημένη μίμηση ήταν 
η μεταμόρφωση με τη βοήθεια μιας μάσκας, όπως αυτές των εικόνων 3 
και 4. Οι ίδιες οι μάσκες, φτιαγμένες από φθαρτά υλικά, όπως δέρμα 
ή ξύλο, δεν σώθηκαν. Υποθέτουμε όμως τη μορφή που θα είχαν από 
τα πήλινα αντίγραφα που έχουν σωθεί.
Όλες αυτές οι τελετουργίες, λοιπόν, μπορεί να είχαν λατρευτικό χαρα-
κτήρα, έδιναν όμως διέξοδο στην κλίση του ανθρώπου για τη δημι-
ουργία θεαμάτων. Τα θεάματα αυτά άλλες φορές εκφράζονταν μέσα 
από τη ρυθμική κίνηση του κορμιού και τη συνοδεία μουσικής ή τρα-
γουδιού και άλλες φορές πάλι είχαν τη μορφή παντομίμας. Το θέατρο, 
λοιπόν, δεν μπορεί να μην συνδεθεί με τέτοιου είδους μαγικές και 

Εικ. 1 Χρυσό σφραγιστικό δαχτυλίδι από τον Τάφο Ισοπάτων της Κνωσού (1600 π.Χ. - 1400 π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου). 
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λατρευτικές τελετές που γέννησαν οι έμφυτες παρορμήσεις και ανάγκες 
του ανθρώπου. 

Καταλήγοντας στα δρώμενα  
της διονυσιακής λατρείας.
Απ’ όπου όμως κι αν ξεκίνησε και ανεξάρτητα από τις αρχικές κατα-
βολές του, η γέννηση του δράματος συνδέθηκε με τις θρησκευτικές 
τελετές και τα λατρευτικά δρώμενα προς τιμή του Διονύσου. Πώς όμως 
μέσα από τις ιερές αυτές τελετές γεννήθηκε η δραματική τέχνη, σε ποια 
ακριβώς χρονική στιγμή και ποιες συνθήκες συντέλεσαν σε αυτό είναι 
ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα. Σύμφωνα 
με τον Αριστοτέλη, αυτό έγινε όταν ιδιαίτερα προικισμένοι άνθρωποι 
ανέπτυξαν τις δεξιότητες που είχαν μέσα τους και από τα πρόχειρα, 
αυτοσχέδια έργα τους πέρασαν συνειδητά στην έντεχνη δημιουργία, 
στη δραματική ποίηση. 

Εικ. 3, 4 Πήλινα προσωπεία από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος στη 
Σπάρτη. Ήταν αφιερώματα των πιστών στη θεά (7ος και 6ος αι. π.Χ. 
αντίστοιχα, Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης). 

Εικ. 2 Χάλκινο ομοίωμα επτά γυμνών γυναικών που πιάνονται από τους 
ώμους σχηματίζοντας κυκλικό χορό (9ος αι. π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο). 
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2ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο θεός του θεάτρου



Όταν τα αρχαιολογικά ευρήματα 
αποκαλύπτουν.
Γιατί όμως το δράμα συνδέθηκε με τα δρώμενα του Διονύσου και όχι 
κάποιου άλλου θεού από το ελληνικό πάνθεον; Τι αντιπροσώπευε ο 
θεός αυτός για τους ανθρώπους και ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της 
λατρείας του; Κι άραγε, πού μπορεί να αναζητήσει κανείς αξιόπιστες 
απαντήσεις; Τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι το μέσο που μπορεί να 
μας οδηγήσει στη γνώση μέσα από την ερμηνεία των εικόνων και των 
συμβόλων. Εξάλλου, η απεικόνιση του Διονύσου φαίνεται ότι ήταν 
αγαπημένο θέμα των καλλιτεχνών στην αρχαιότητα, όσο δημοφιλής 
ήταν ο θεός και στους ανθρώπους.

Ένας θεός πανάρχαιος  
και με πολλές μορφές.
Όπως και οι άλλοι θεοί του ελληνικού πάνθεου, ο Διόνυσος συγκέ-
ντρωνε στο πρόσωπό του διαφορετικές υποστάσεις και γι’ αυτό το 
λόγο στις γραπτές πηγές τον συναντάμε με πολλά διαφορετικά ονό-
ματα. Αυτό δεν πρέπει να μας φαίνεται περίεργο, αφού ο Διόνυσος 
λατρευόταν στην Ελλάδα τουλάχιστον από τον 13ο αι. π.Χ.! Το όνομά 
του, μάλιστα, διαβάστηκε ανάμεσα σε ονόματα άλλων θεοτήτων σε 
πήλινες πινακίδες της Γραμμικής Β΄ γραφής από την Πύλο και τα Χανιά. 
Έτσι, λοιπόν, όσο η λατρεία του προχωρούσε και ρίζωνε στις συνει-
δήσεις των ανθρώπων, ήταν λογικό να δίνουν στον θεό διαφορετικές 
μορφές και γνωρίσματα.
Προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε τους μύθους και τα χαρακτηριστικά 
της λατρείας του Διονύσου, ανακαλύπτουμε και την εικόνα που είχε ο 
θεός στα προϊστορικά χρόνια. Συνδεόταν, λοιπόν, με τη γονιμότητα 
και τη βλάστηση. Ήταν ακόμη ένας από τους πολλούς θεούς που είχαν 
επινοήσει οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, προκειμένου να ερμηνεύ-
σουν τον κύκλο των εποχών, τη καρποφορία και το μαρασμό της 
φύσης. Στην προσπάθειά τους, μάλιστα, να εκλογικεύσουν τα μυστή-
ρια αυτά, έπλαθαν μύθους που τους ενσάρκωνε ένας θεός, ο οποίος 
πέθαινε και αναγεννιόταν.

Ο Διόνυσος του κρασιού  
και της βλάστησης.
«…δυο πρόσωπα είναι τα πιο σημαντικά στον κόσμο: η θεά Δήμητρα 
- είναι η γη, πες την με όποιο όνομα εσύ θέλεις - το ένα, κι αυτή με τα 

ώριμα καρπίσματά της τρέφει τους θνητούς· το άλλο αυτός που ήρθε 
αργότερα· ο γιος της Σεμέλης βρήκε κι έφερε για τους θνητούς το υγρό 
πιοτό του σταφυλιού, που διώχνει τη λύπη από τους ταλαίπωρους 
θνητούς, όταν γεμίσουν τα στομάχια τους με τ’ απόσταγμα του στα-
φυλιού, και τους φέρνει τον ύπνο, αυτή τη λησμονιά από τα βάσανα 
της κάθε μέρας· δεν έχει φάρμακο καλύτερο για τους καημούς. Αυτός, 
όντας θεός ο ίδιος, προσφέρεται ως σπονδή στους θεούς, ώστε χάρη 
σ’ αυτόν να έχουν τα καλά οι άνθρωποι».

Ευριπίδης, Βάκχες, στ. 274-285 (μετάφραση Θ. Γ. Μαυρόπουλος)

Εικ. 5 Αγγείο για το κέρασμα του κρασιού (χους, τύπος οινοχόης) με 
παράσταση Διονύσου και Σατύρου (520-510 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο).

11
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Ο Διόνυσος ήταν πάντα συνδεδεμένος με το κρασί, από τα προϊστορι-
κά ήδη χρόνια. Ο μύθος τον θέλει να φτάνει στο Αιγαίο για να διδάξει 
στους ανθρώπους τα μυστικά της αμπελουργίας. Η οινοποσία πάντως 
κυριαρχούσε και στην παλαιότερη γιορτή προς τιμήν του Διονύσου 
στην Αττική, τα Ανθεστήρια. Ο Θουκυδίδης τα ονομάζει «τα αρχαιό-
τερα Διονύσια» και αναφέρει, μάλιστα, ότι γιορτάζονταν και από τους 
Ίωνες της Μικράς Ασίας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η λατρεία του Διονύσου 
ήταν παλαιότερη από τη μετανάστευση των ιωνικών φύλων από την 
Ελλάδα στη Μικρά Ασία (αρχές της 1ης χιλιετίας π.Χ.).
Ήταν εκείνος που πρόσφερε στους ανθρώπους άφθονο το κρασί και 
τη χαρά του συμποσίου, τη μέθη, την έκσταση αλλά και τη βία. Πέρα 
όμως από το αμπέλι και το κρασί, εκπροσωπούσε γενικότερα στη 
συνείδηση των ανθρώπων τη γονιμότητα και τη βλάστηση της φύσης, 
γι’ αυτό και τον αποκαλούσαν Άνθιο, Κισσοφόρο ή Δενδρίτη.
Ως θεός του κρασιού, πάντως, ήταν φυσικό να γίνει και αγαπημένο 
θέμα για τη διακόσμηση των αγγείων που χρησιμοποιούνταν για την 
προετοιμασία, το κέρασμα και την κατανάλωση του κρασιού, όπως 
είναι ο κρατήρας, η οινοχόη, ο σκύφος, ο κάνθαρος κ.ά.
Σάτυροι και Σιληνοί, οι πιστοί υπηρέτες και σύντροφοι του Διονύσου, 
παρουσιάζονται σε πολλά αγγεία να φροντίζουν τα αμπέλια, ως δαί-

μονες της φύσης, καθώς, και να ασχολούνται με την προετοιμασία του 
κρασιού, να μαζεύουν, δηλαδή, σταφύλια, να τα πατούν και να αποθη-
κεύουν το κρασί.

Ο Διόνυσος των νεκρών  
και των ψυχών.
Άλλοτε, πάλι, o θεός συνδεόταν με τον κάτω κόσμο, με τους νεκρούς 
και τις ψυχές, ίσως ακόμη και με την αγωνία των ανθρώπων για την τύχη 
τους μετά το θάνατο. Ήταν ο Διόνυσος Ζαγρέας ή Λικνίτης, ο θεός που, 
σύμφωνα με το μύθο, πεθαίνει και ανασταίνεται. Με τον χθόνιο χαρα-
κτήρα του Διονύσου συνδεόταν και η τρίτη ημέρα των Ανθεστηρίων, οι 
Χύτροι, με πένθιμο χαρακτήρα. Ήταν αφιερωμένη στους νεκρούς, που 
τη μέρα αυτή πίστευαν ότι ανέβαιναν από τον κάτω κόσμο. Τότε, λοιπόν, 
οι γυναίκες τελούσαν μία συγκεκριμένη λατρευτική πράξη, με σκοπό να 
ξυπνήσουν το νεκρό Διόνυσο για να εμφανιστεί μπροστά τους. Στην 
περίπτωση αυτή ο Διόνυσος λατρευόταν ως Λικνίτης, δηλαδή ως βρέ-
φος στο λίκνο, που οι γυναίκες προσπαθούσαν να ξυπνήσουν. 
Χαρακτηριστική είναι η παράσταση του αγγείου της εικόνας 8 που απει-

Εικ. 6 Αγγείο για το κέρασμα του κρασιού (χους, τύπος οινοχόης). Ένας 
Σάτυρος υποβαστάζει τον Διόνυσο που είναι μεθυσμένος. Μπροστά 
τους προχωρά Μαινάδα κρατώντας έναν αυλό και ακολουθεί ένας μικρός 
Σάτυρος με δάδα (περ. 425 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).

Εικ. 7 Αγγείο για το ανακάτεμα του κρασιού με νερό (κρατήρας). Σάτυροι 
μεταφέρουν και πατούν σε πατητήρι (ληνός) τα σταφύλια, παρουσία του 
Διονύσου (450-440 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).
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Εικ. 8 Αγγείο για το κέρασμα του κρασιού (χους, τύπος οινοχόης). Απει-
κονίζεται σκηνή από τη λατρεία του Διονύσου Λικνίτη (425-420 π.Χ., 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο). 

Εικ. 9 Πήλινο σκεύος που χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες για το ξάσιμο 
του μαλλιού, τοποθετώντας το επάνω στο γόνατό τους (επίνητρο). Απει-
κονίζει Μαινάδες στεφανωμένες με φύλλα κισσού να χορεύουν εκστασι-
ασμένες με τα κεφάλια σκυμμένα και κρατώντας θύρσους (510-490 π.Χ.,  
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).

κονίζει την τελετή «αφύπνισης» του νεκρού Διονύσου. Δύο γυναίκες 
στέκονται πλάι σ’ ένα τραπέζι, όπου είναι τοποθετημένο σε λίκνο το 
προσωπείο του θεού. Η μία κρατάει σκεύος γεμάτο με κρασί (κάνθα-
ρο) και η άλλη δίσκο με καρπούς, τα οποία ετοιμάζονται να προσφέ-
ρουν στον θεό, όταν θα ξυπνήσει. 

Ο Διόνυσος της έκστασης  
και της μεταμόρφωσης.
Πέρα απ’ όλα όμως ήταν ο θεός της έκστασης και της μανίας. Ήταν ο 
Βάκχος (μαινόμενος) και ο Λύσιος (απελευθερωτής), ο θεός που προ-
καλούσε στους λατρευτές του έναν πρωτόγνωρο θρησκευτικό ενθου-
σιασμό. Εκείνος που απελευθέρωνε τα πιο ενδόμυχα ένστικτά τους 
και τους απομάκρυνε προσωρινά από τους καταναγκασμούς και τους 
καθιερωμένους κανόνες της καθημερινότητας. Ο παράφορος χορός 
των πιστών του με τη ζάλη και την αλλοφροσύνη που προκαλούσε, 
αλλά και το μεθύσι από το πολύ κρασί, οδηγούσαν τους πιστούς στην 
έκσταση. Τότε ήταν που οι λατρευτές έβγαιναν από τον εαυτό τους και 
ένιωθαν ότι το πνεύμα του θεού έμπαινε στο σώμα τους.

Αυτή η λύτρωση και η χαρά που πρόσφερε ο θεός ήταν λογικό να 
προκαλέσει ιδιαίτερα την έλξη των γυναικών προς τη λατρεία του. 
Περιορισμένες να απασχολούνται αποκλειστικά με τις οικιακές εργασί-
ες, αποκλεισμένες από την κοινωνική και πολιτική ζωή, αγκάλιασαν τη 
λατρεία του. Κι έτσι ο Διόνυσος έγινε ο θεός των γυναικών.

Τα σύμβολα του θεού
Κυριότερα σύμβολα του Διονύσου ήταν από τα φυτά το αμπέλι και ο 
κισσός και από τα ζώα ο τράγος, ο ταύρος, ο πάνθηρας και ο γάι-
δαρος. Τα συμπληρώνει ο θύρσος, δηλαδή η ιερή ράβδος του θεού 
που ήταν στολισμένη με αμπελόφυλλα, κισσό και με ένα κουκουνάρι 
στην κορυφή, και ο φαλλός, το σύμβολο της γονιμότητας. Ως θεός 
της μεταμόρφωσης όμως, σύμβολό του ήταν και το προσωπείο. Συχνά 
οι πιστοί τοποθετούσαν ένα προσωπείο που συμβόλιζε το Διόνυσο 
σε ψηλούς κορμούς δέντρων ή κίονες, τους οποίους έντυναν με υφά-
σματα. Μετά πραγματοποιούσαν γύρω από το ομοίωμα του θεού 
ξέφρενους χορούς και τελετουργικά δρώμενα, για να προκαλέσουν 
την εμφάνισή του.



Εικ. 10 Τμήμα μαρμάρινου προσωπείου του Διονύσου. Βρέθηκε στη 
νότια πλαγιά της Ακρόπολης. Είναι ένα από τα λίγα λατρευτικά προσω-
πεία του θεού που έχουν βρεθεί (1ος αι. π.Χ., Μουσείο Ακρόπολης).
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Πολλά αγγεία, από τα τέλη του 6ου και τις αρχές του 5ου αι. π.Χ., 
απεικονίζουν λατρευτικούς χορούς γύρω από το προσωπείο του 
Διονύσου. Συνήθως συνδέονται με δύο σημαντικές γιορτές του θεού 
στην Αθήνα, τα Λήναια ή τα Ανθεστήρια.
Ένα από αυτά είναι το αγγείο της εικόνας 13, που εικονίζει λατρεία 
του Διονύσου στη γιορτή των Λήναιων. Στη μία όψη του εικονίζονται 
ένας άνδρας μεταμφιεσμένος σε Σάτυρο (φοράει μπότες και δέρμα 
ζώου) και μια Μαινάδα να χορεύουν, κρατώντας θύρσους γύρω από 
το είδωλο του Διονύσου. Σ’ έναν κίονα, δηλαδή, καλυμμένο με ύφα-
σμα, στο πάνω μέρος του είναι κρεμασμένο το προσωπείο του θεού, 
στεφανωμένο με κισσό. Στην άλλη όψη απεικονίζεται διονυσιακή 
πομπή από τρεις άντρες κωμαστές. Κατά τη διάρκεια των Λήναιων 
γίνονταν τελετές, όπου οι κωμαστές περιφέρονταν πάνω σε αμάξια και 
περιγελούσαν όσους συναντούσαν στον δρόμο. Η γιορτή αυτή ταυτί-
στηκε ως γιορτή των Μαινάδων, οι οποίες, μάλιστα, ονομάζονταν και 
«Λήναι». Αφού πρώτα στόλιζαν το ξόανο του θεού, ύστερα τελούσαν 

Εικ. 11 Αγγείο για αρωματικά έλαια (λήκυθος). Απεικονίζει μια διονυσι-
ακή μάσκα ανάμεσα στον Διόνυσο, έναν Σάτυρο και μια Μαινάδα (500-
490 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).



Εικ. 13 Είδος ποτηριού (σκύφος) με σκηνές από λατρευτικές τελετές 
προς τιμήν του Διονύσου (500-495 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό  
Μουσείο). 
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Εικ. 12 Αγγείο για αρωματικά έλαια (λήκυθος). Στο κέντρο πιθανότατα 
λατρεύεται ο Διόνυσος με τη μορφή του Δενδρίτη, ως θεότητα, δηλαδή, 
της φύσης. Γύρω του Μαινάδες και Σάτυροι (490-480 π.Χ., Αρχαιολογικό 
Μουσείο Πολυγύρου). 

γύρω του εκστατικούς χορούς, με σκοπό να προκαλέσουν την εμφά-
νιση του θεού (επιφάνεια). 

Ο ερχομός  
μιας θρησκευτικής επιδημίας!
Οι αφηγήσεις των μύθων για τη ζωή και τις περιπέτειες του Διονύσου 
«σκηνοθέτησαν» τα επεισόδια της λατρείας του. Την ίδια στιγμή η 
λατρεία του έκανε ακόμα πιο σαγηνευτικούς τους μύθους. Σύμφωνα 
με τις παραδόσεις, λοιπόν, η λατρεία του έγινε αποδεκτή άλλοτε με 
ειρηνικό και άλλοτε με βίαιο τρόπο και διαδόθηκε με τέτοιο ρυθμό, 
ώστε πολλοί μελετητές να την παρομοιάζουν με «θρησκευτική  
επιδημία».
Απαιτούσε την οργάνωση των ανθρώπων σε ομάδες και εξαπλωνόταν 
σχεδόν μεταδοτικά από τον ένα στον άλλο. Όπως συνέβαινε και στους 

α΄ όψη

β΄ όψη
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μύθους, όπου ο Διόνυσος συνοδευόταν πάντοτε από την ακολουθία 
των «μαινόμενων» πιστών του. Πρόκειται για τους Σιληνούς και τους 
Σατύρους, δαίμονες της υπαίθρου, που ήταν μισοί άνθρωποι και μισοί 
ζώα (άλογα) και εκπροσωπούσαν τις δυνάμεις της γονιμότητας της 
φύσης. Μαζί τους οι Μαινάδες, οι Νύμφες που ανέθρεψαν τον θεό 
Διόνυσο. Όσοι, λοιπόν, αφοσιώνονταν στον θεό και τη λατρεία του 
και συμμετείχαν στους διονυσιακούς χορούς, απόλυτα ελευθερωμένοι, 
οδηγούνταν σε όργια και εκτροπές. 
Μια αίσθηση από το κλίμα της διονυσιακής λατρείας μεταφέρουν 
πολλά αρχαία αγγεία. Οι Μαινάδες, γυναίκες που έχουν καταληφθεί 
από τη θεϊκή μανία, απεικονίζονται συνήθως στεφανωμένες με φύλλα 
κισσού. Κρατούν θύρσους, αναμμένους δαυλούς, μουσικά όργανα, 
όπως αυλούς, τύμπανα, κρόταλα και κύμβαλα ή ακόμη και κάποιο άγριο 
ζώο, και χορεύουν εκστασιασμένες, με το κεφάλι σκυμμένο ή τεντω-
μένο πίσω. Οι Σάτυροι πίνοντας κρασί χορεύουν ξέφρενα και ερωτο-
τροπούν μαζί τους.

Η απειλή του «διαφορετικού»
Παρόλο που η λατρεία του Διονύσου στην Ελλάδα ήταν πανάρχαια, 
στους αρχαϊκούς χρόνους ζούσε για μεγάλο διάστημα κάτω από τη σκιά 
της ολυμπιακής θρησκείας. Η επίσημη λατρεία των Ολύμπιων θεών απαι-
τούσε το σεβασμό και τη σωφροσύνη των πιστών. Γι΄ αυτό και «ήθε-
λαν» τον Διόνυσο να θεωρείται συχνά ξένος. Ίσως έτσι εξηγείται γιατί ο 
Όμηρος, που μέσα από τα έπη του αντλούμε τις πρώτες πληροφορίες για 
το ελληνικό δωδεκάθεο, σπάνια τον αναφέρει και μάλιστα δεν φαίνεται 
να του δίνει μία θέση ανάμεσα στους άλλους θεούς στον Όλυμπο. 

Στα ίχνη των μύθων
Οι προσπάθειες να καταλαγιάσει η ορμή για τη λατρεία του Διονύσου 
άφησαν ίχνη στους μύθους του θεού. Η πιο φημισμένη ιστορία είναι 
αυτή του μυθικού βασιλιά της Θήβας Πενθέα, την οποία, μάλιστα, 
παρουσίασε και ο Ευριπίδης στο έργο του Βάκχες. Ο Πενθέας, όπως 
και άλλοι βασιλιάδες, θέλησε να εμποδίσει τη διάδοση της διονυσια-
κής λατρείας στη Βοιωτία. Έτσι, πρόσταξε να συλλάβουν τον θεό και να 
τον φυλακίσουν. Ο Διόνυσος όμως κατάφερε να ξεφύγει και να εκδι-

Εικ. 14 Αγγείο για την ανάμιξη του κρασιού με νερό (δίνος). Απεικονίζεται ο Διόνυσος με το θίασό του (420-410 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).

Εικ. 15 Είδος ποτηριού που το χρησιμοποιούσαν κυρίως στα συμπόσια 
(κύλικα). Ο Διόνυσος, καθιστός και με ένα αγγείο στο χέρι του, ακούει 
τις μελωδίες ενός Σατύρου που παίζει διπλό αυλό. Στην άλλη όψη του 
αγγείου Μαινάδες σε θρησκευτική υστερία διαμελίζουν το σώμα του Πεν-
θέα. Τους παρακολουθεί ένας δεύτερος Σάτυρος (περ. 480 π.Χ., Μουσείο 
Τεχνών Κίμπελ, Φορτ Γουόρθ, Τέξας). 



Εικ. 16 Αγγείο για αρώματα (αλάβαστρο) με κωμαστές που χορεύουν 
(περ. 600 π.Χ., Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου).

Εικ. 17 Είδος ποτηριού (κάνθαρος) με παράσταση κωμαστών. Στη 
μία όψη τρεις κωμαστές χορεύουν με τη συνοδεία της μουσικής ενός 
αυλητή, ενώ στη δεύτερη μια χορεύτρια, που απεικονίζεται με λευκό 
χρώμα, συνοδεύει το χορό δύο κωμαστών (560-550 π.Χ., Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Θήβας).
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κηθεί τον βασιλιά. Τον παρέσυρε κρυφά έξω από την πόλη, δήθεν για 
να κατασκοπεύσει το ξεφάντωμα και τις τελετουργίες των Μαινάδων. 
Οι Μαινάδες όμως πίστεψαν πάνω στην έκστασή τους ότι ο βασιλιάς 
ήταν κάποιο αγρίμι και τον κατασπάραξαν. Μάλιστα, η ίδια η μητέρα 
του, η Αγαύη, μπήκε στην πόλη θριαμβευτικά κρατώντας το κεφάλι του 
γιου της. Ο διαμελισμός του Πενθέα δεν είναι παρά ένα από τα πολλά 
στοιχεία με τα οποία τονίζεται στους διονυσιακούς μύθους η οργιαστι-
κή λατρεία του θεού και οι συνέπειές της.

Η μαγεία του καινούργιου
Κι ενώ φαίνεται ότι την εποχή εκείνη ο Διόνυσος δεν είχε αναγνω-
ριστεί ακόμη ως σπουδαίος θεός, η εκστατική λατρεία του, ωστόσο, 
εξαπλωνόταν στην Ελλάδα σαν θρησκευτική αίρεση ανάμεσα στους 
ανθρώπους που είχαν την ανάγκη να εκφράσουν την πίστη τους με 
μεγαλύτερο πάθος. Τόσο που αναγνωρίστηκε, μάλιστα, από το ιερό 
των Δελφών, το σπουδαιότερο και πιο σεβαστό θρησκευτικό κέντρο, 
όπου ο Διόνυσος λατρευόταν μαζί με τον Απόλλωνα. 
Έτσι, στις πλαγιές και τις κορυφές του Παρνασσού γιορτάζονταν κάθε 
δύο χρόνια στις αρχές του Δεκέμβρη τα λεγόμενα όργια, τελετές με 
πανάρχαιες ρίζες από τη Θράκη. Σε αυτές συμμετείχαν μόνο γυναίκες 
οργανωμένες σε θιάσους, οι οποίες ονομάζονταν Μαινάδες αλλά και 
Βάκχες ή Θυιάδες, όνομα που προέρχεται από την πρώτη ιέρεια του 
Διονύσου στους Δελφούς, την Θυία. Κρατώντας στα χέρια τους αναμ-
μένους πυρσούς και θύρσους και υπό τον ήχο τυμπάνων και αυλών, 
χόρευαν στροβιλίζοντας ασταμάτητα τα κορμιά τους, ώσπου να εξα-
ντληθούν και να πέσουν αναίσθητες στο χώμα. Πολλές φορές ο εκστα-
σιασμός και η μανία τους έφταναν σε τέτοιο σημείο, που στην επιθυμία 
τους να ταυτιστούν με το θεό, κατασπάραζαν το πρώτο ζώο που έβρι-
σκαν μπροστά τους και το έτρωγαν, καθώς πίστευαν ότι σε αυτό είχε 
ενσαρκωθεί ο θεός!

Λατρεία εκτός των τειχών
Στις αγροτικές κυρίως περιοχές της Ελλάδας ο Διόνυσος έγινε ο πιο 
δημοφιλής θεός. Η λατρεία του διαδόθηκε με μεγάλη ορμή στα λαϊκά 
στρώματα που τον τιμούσαν με τελετουργικά δρώμενα και οργιαστι-
κές τελετές. Σε αυτές, ομάδες μεθυσμένων νέων γυρνούσαν μέσα στον 
οικισμό και εκώμαζαν, χόρευαν και τραγουδούσαν, δηλαδή, αυτοσχέ-
δια τραγούδια με τολμηρό και περιπαικτικό περιεχόμενο, τα φαλλικά, 
ανταλλάσσοντας μεταξύ τους πειράγματα. Οι κωμαστές ήταν μεταμφι-

α΄ όψη β΄ όψη



18

εσμένοι σε ζώα, φορούσαν προσωπεία και προβιές, ως σύμβολα της 
μεταμόρφωσης που προκαλεί ο θεός, και κρατούσαν το φαλλό. Οι 
πιστοί του Διόνυσου έψαλλαν ακόμα τον διθύραμβο, αυτοσχέδιο τρα-
γούδι που υμνούσε τον θεό. 
Γύρω στο 600 π.Χ. εμφανίζονται στα αγγεία, αρχικά στην Κόρινθο 
και σταδιακά στην Αττική και αλλού, ομάδες χαρούμενων χορευ-
τών, οι κωμαστές. Μερικές φορές απεικονίζονται γυμνοί και άλλες, 
πάλι, να φορούν κοντούς εφαρμοστούς χιτώνες. Πολλές φορές 
ακόμη τους βλέπουμε να χορεύουν με γυναικεία συντροφιά. Τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους είναι τα μεγάλα οπίσθια ή οι κοιλιές 
και ο χορός τους που συνοδεύεται από το χτύπημα των γλουτών 
και το τίναγμα των ποδιών. Η ταυτότητα των κωμαστών παραμέ-
νει άγνωστη. Ορισμένοι μελετητές τους θεωρούν δαίμονες της 
γονιμότητας, άλλοι τους ταυτίζουν με μέλη λατρευτικών χορών 
προς τιμή της θεάς Άρτεμης. Άλλοι, πάλι, βλέπουν σε αυτούς τους 
κωμαστές των διονυσιακών γιορτών, ανθρώπους, δηλαδή, που 
με κρασί, χορούς και τραγούδια γιόρταζαν τον θεό Διόνυσο.  
Η ξέφρενη συμπεριφορά τους θυμίζει πάντως τους παιχνιδιάρηδες 
Σατύρους. 

Οι τύραννοι εδραιώνουν  
τον Διόνυσο.
Τελικά, τον 6ο αι. π.Χ. ο Διόνυσος των αγροτικών στρωμάτων αναδεί-
χθηκε ανάμεσα στους σημαντικότερους ελληνικούς θεούς, όχι πια μόνο 
για τους απλούς ανθρώπους αλλά και για την αριστοκρατική κοινωνία. 
Η λατρεία του αναγνωρίστηκε ως επίσημη θρησκεία πλάι σε αυτές των 
μεγάλων θεών του ολυμπιακού πάνθεου. Σε αυτό συνέβαλαν καθορι-
στικά οι τύραννοι ορισμένων ελληνικών πόλεων, οι οποίοι προώθη-
σαν τη διονυσιακή λατρεία, για να κρατούν ικανοποιημένο τον λαό που 
υποστήριζε την εξουσία τους. Στην Αθήνα και την Κόρινθο, λοιπόν, 
καθιερώθηκαν λαμπρές γιορτές προς τιμήν του και με αυτόν τον τρόπο 
η λατρεία του Διονύσου μεταφέρθηκε από τους αγροτικούς οικισμούς 
στο άστυ.

Περίανδρος, Κόρινθος, αρχές 6ου αι. π.Χ. 
Ο τύραννος της Κορίνθου Περίανδρος καλεί στην αυλή του τον Αρίονα, 
ποιητή και μουσικό από τη Μήθυμνα της Λέσβου. Με την ενθάρρυνση 
πιθανόν του τυράννου, ο Αρίων συνθέτει για πρώτη φορά διθυράμβους 
και τους παρουσιάζει στο κοινό με μια ομάδα από τραγουδιστές-χο-
ρευτές, τους οποίους έχει εκπαιδεύσει. Έτσι, στα χέρια του Αρίονα ο 

διθύραμβος μετατράπηκε από αυτοσχέδιο τραγούδι σε λογοτεχνικό 
είδος. Το περιεχόμενό του, αν και όχι πάντα, ήταν εμπνευσμένο από 
τους μύθους του Διονύσου, ενώ, σύμφωνα με την παράδοση, φαίνεται 
ότι ο Αρίων έντυνε τους χορευτές του Σατύρους, οι οποίοι έτσι μιμού-
νταν τους πιστούς συντρόφους του Διονύσου.

Κλεισθένης, Σικυώνα, αρχές 6ου αι. π.Χ. 
Την ίδια σχεδόν περίοδο ο τύραννος της Σικυώνας Κλεισθένης θέλο-
ντας να εξαφανίσει από την πόλη του καθετί που θύμιζε το Άργος, απο-
φάσισε να εξαλείψει την παραδοσιακή λατρεία του μυθικού Αργείου 
ήρωα Αδράστου. Κοντά στην αλλαγή αυτή ενίσχυσε και τη λατρεία του 
Διονύσου.

Πεισίστρατος, Αθήνα, μέσα 6ου αι. π.Χ.
Γρήγορα ο διθύραμβος έγινε δημοφιλής και στους δήμους της Αττικής, 
όπου οι κάτοικοι τιμούσαν με πανηγύρια και γιορτές τον προστάτη θεό 
τους Διόνυσο. Έτσι, στα μέσα του αιώνα, φαίνεται ότι ο τύραννος της 
Αθήνας Πεισίστρατος, ακολουθώντας κι αυτός φιλολαϊκή πολιτική, 
αναδιοργάνωσε τα εν Άστει Διονύσια, γιορτή προς τιμήν του Διόνυσου 
Ελευθερέα. Έτσι, πρόσθεσε στο πρόγραμμά της τους αγώνες διθυ-
ραμβικών χορών. Χάρη στην πολιτική του Πεισίστρατου, τα Μεγάλα 
Διονύσια έγιναν θεσμός στην Αθήνα για να εξελιχθούν αργότερα στην 
πιο λαμπρή γιορτή του Διονύσου αλλά και του θεάτρου.

Από τη μίμηση στη δράση
Στην Αττική έμελλε ο διθύραμβος να διαμορφωθεί σε δράμα, να περά-
σει, δηλαδή, από τη μίμηση στη δράση. Γύρω στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. 
ένας ποιητής από το δήμο Ικαρίας της Αττικής (σημερινός Διόνυσος), ο 
Θέσπης, έκανε ένα επαναστατικό βήμα στην εκτέλεση του διθυράμβου. Ο 
πρωτοχορευτής (εξάρχων), που ως τότε οδηγούσε το χορό, βγήκε από 
την ομάδα και στάθηκε απέναντί της. Με τη μορφή κάποιου προσώπου 
της ιστορίας, φορώντας προσωπείο, «υποκρίθηκε», συζητούσε, δηλαδή, 
με τον χορό ή εξηγούσε την ιστορία, λέγοντας, για παράδειγμα, τι συνέβη 
στον ίδιο ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Αυτές οι ερωταποκρίσεις επανα-
λήφθηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας διάλογος ανάμεσα στο 
άτομο και την ομάδα. Σύμφωνα με την παράδοση, πρωτοχορευτής ήταν 
ο ίδιος ο Θέσπης που έκανε διάλογο με το χορό. Έτσι, έγινε ο πρώτος 
υποκριτής, ο πρώτος ηθοποιός, δηλαδή, σύμφωνα με την κυριολεκτική 
σημασία της λέξης σήμερα. Με την καινοτομία αυτή του Θέσπη άνοιξε ο 
δρόμος για έναν αμεσότερο τρόπο μίμησης. Οι μύθοι έπαψαν πια να είναι 
αφήγηση πράξεων και έγιναν δράση, μίμηση, αναπαράσταση πράξεων. 
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Εικ. 18 Αναθηματικό ανάγλυφο. Σύμφωνα με μία άποψη, αποτελεί αφιέρωμα στο θεό Διόνυσο από ομάδα υποκριτών της τραγωδίας, ύστερα από 
παράσταση που έδωσαν (περ. 400 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).

Στο νεωτερισμό αυτό ο Αριστοτέλης εντόπισε τη γέννηση της τραγωδίας, 
η οποία βέβαια ήταν ακόμα ένα κατασκεύασμα άτεχνο. 

Θέσπης, ο πρώτος ηθοποιός,  
ο πρώτος θιασάρχης.
Η νέα μορφή που εισήγαγε ο Θέσπης έγινε αμέσως δημοφιλής και δια-
δόθηκε σε όλη την Αττική. Σύμφωνα με τις πηγές, ο Θέσπης κυκλοφο-
ρούσε μαζί με την ομάδα του πάνω σε μια άμαξα και παρουσίαζε τα έργα 
του σε διάφορες γιορτές και πανηγύρια. Φαίνεται, λοιπόν, ότι εκτός 
από πρώτος ηθοποιός έγινε και ο πρώτος «θιασάρχης». Ο τύραννος 
Πεισίστρατος αναγνώρισε τη δημοτικότητα του νέου ποιητικού είδους 
και το 534 π.Χ. καθιέρωσε την επίσημη παράστασή του στο πλαίσιο 
των Μεγάλων Διονυσίων, της δημοφιλέστερης γιορτής του Διονύσου. 
Τη χρονιά εκείνη, σύμφωνα με τις πηγές, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι 
αγώνες τραγωδίας, στους οποίους αναδείχθηκε νικητής ο Θέσπης.

Διόνυσος, ο θεός του θεάτρου
Το δράμα λοιπόν ξεκίνησε σαν ένα λαϊκό δρώμενο που είχε τις ρίζες 
του στις λαϊκές τελετές και τα πανηγύρια για το θεό της γονιμότητας 
και της βλάστησης Διόνυσο. Από τις μεταμφιέσεις των πιστών και το 
λατρευτικό τραγούδι του θεού που έψαλλαν χορεύοντας σχηματίστη-
καν οι πρώτες μορφές της θεατρικής πράξης. Κι αυτό είναι πολύ σημα-
ντικό, γιατί, ενώ οι λατρευτικοί χοροί προς τιμήν άλλων θεών στην 
Ελλάδα παρέμειναν απλά θρησκευτικά δρώμενα, μόνο ο χορός προς 
τιμήν του Διονύσου-Διθύραμβου εξελίχθηκε σε θεατρικό δράμα. Γιατί, 
αντίθετα απ’ ό, τι συνέβαινε στη λατρεία των άλλων θεών, η συμμετο-
χή στις τελετές του Διονύσου απαιτούσε την αλλαγή της ταυτότητας 
και του καθημερινού ρόλου του πιστού, τη μεταμόρφωσή του και την 
ταύτισή του με το θείο. Έτσι, ο Διόνυσος έγινε ο θεός του θεάτρου και 
ακόμη κι όταν οι παραστάσεις έπαψαν να έχουν σχέση με τη λατρεία 
του, οι άνθρωποι του θεάτρου δεν σταμάτησαν να τιμούν τον προστά-
τη θεό τους.
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3ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το θέατρο στη  
δημοκρατική Αθήνα
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Μπορεί ο Πεισίστρατος να προώθησε την τέχνη της τραγωδίας και να 
καθιέρωσε τις παραστάσεις της, ωστόσο η δραματική ποίηση αναπτύ-
χθηκε και έγινε θεσμός στην Αθήνα μέσα στον 5ο αι. π.Χ.  Ήταν η ίδια 
ακριβώς χρονική στιγμή που θεμελιώθηκε η δημοκρατία και η Αθήνα 
έγινε η πλουσιότερη και ισχυρότερη πόλη του ελληνικού κόσμου. Το 
δράμα επηρεάστηκε από τις εξελίξεις στην αθηναϊκή κοινωνία κι έγινε 
φορέας του δημοκρατικού λόγου. Μέσα σε αυτό το ιστορικό περιβάλ-
λον, λοιπόν, οι δραματικοί ποιητές βρήκαν τις κατάλληλες συνθήκες 
για να εκφράσουν τις ιδέες τους και να αναδείξουν το δράμα σε κορυ-
φαίο λογοτεχνικό είδος. 

Η δημοκρατία θεμελιώνεται
Στο πέρασμα από τον 6ο στον 5ο αι. π.Χ. η ζωή των Αθηναίων πολιτών 
άρχισε να αλλάζει. Αφού ανέτρεψαν την τυραννία, χάρη στις μεταρρυθ-
μίσεις του Κλεισθένη, τα μεσαία στρώματα των πολιτών απέκτησαν το 
δικαίωμα να συμμετέχουν αποφασιστικά στην πολιτική. Ήταν οι πρώτες 
βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος. 
Αργότερα, το 462 π.Χ., ο ηγέτης του δημοκρατικού κόμματος Εφιάλτης 
ενίσχυσε τη Βουλή και την Ηλιαία, ενώ με τον Περικλή η δημοκρατία 
έφτασε στο απόγειό της. Έδωσε σε όλους τους πολίτες, πλούσιους 

Εικ. 19 Αναπαράσταση της Αγοράς της Αθήνας στο τέλος του 5ου αι. π.Χ. Η Αγορά αποτελούσε το κέντρο της αρχαίας πόλης. Ήταν μια ανοιχτή 
πλατεία περιστοιχισμένη από δημόσια και ιερά κτήρια, όπου συγκεντρώνονταν καθημερινά οι Αθηναίοι για πολιτικές και φιλοσοφικές συζητήσεις, 
δικαστικές διαμάχες, διοικητικές λειτουργίες, λατρευτικές πράξεις, εμπόριο και ψυχαγωγία. 
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και φτωχούς, την ευκαιρία να συμμετέχουν όσο γινόταν περισσότερο 
στα κοινά, με αποτέλεσμα το κράτος να είναι οι ίδιοι οι πολίτες, αυτοί 
που κυβερνούσαν, νομοθετούσαν και δίκαζαν μέσω των σωμάτων της 
εκκλησίας του δήμου, της βουλής και των λαϊκών δικαστηρίων.

Η Αθήνα γίνεται  
η πιο ισχυρή πόλη.
Ταυτόχρονα οι Αθηναίοι απέκτησαν και στρατιωτική υπεροχή. Χάρη στο 
στόλο τους έγιναν η πρώτη δύναμη στο Αιγαίο και τελικά κατάφεραν να 
εξελιχθούν σε ηγεμονική δύναμη σε βάρος των πόλεων της Δηλιακής 
Συμμαχίας. 
Την ίδια στιγμή στην πόλη σημειώθηκε μία πρωτόγνωρη οικονομική και 
πολιτιστική ανάπτυξη. Τεχνίτες, έμποροι και αγαθά συνέρρεαν απ’ όλο 
τον κόσμο. Η Αθήνα έγινε το σημείο αναφοράς των γραμμάτων και των 
τεχνών. Έτσι, λοιπόν, τον 5ο αι. π.Χ. έγινε το επίκεντρο και ο απόλυτος 
κυρίαρχος του ελληνικού κόσμου. 

Το θέατρο απελευθερώνεται… 
Το θέατρο δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο από τις εξελί-
ξεις. Μετά τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη η γιορτή των Μεγάλων 
Διονυσίων απέκτησε έναν πιο δημοκρατικό χαρακτήρα. Στο πρόγραμμά 
της ενσωματώθηκαν και τα άλλα δύο λαϊκότερα δραματικά είδη, το 
σατυρικό δράμα (περ. 500 π.Χ.) και η κωμωδία (486 π.Χ.). Την ίδια 
περίοδο οι τραγωδίες απελευθερώθηκαν από τον αρχικό θρησκευτικό 
τους χαρακτήρα. Οι ποιητές ένιωθαν πλέον την ανάγκη, ως ενεργοί 
πολίτες και αυτοί, να ασχοληθούν με τα κοινωνικά και πολιτικά ζητή-
ματα και η δημοκρατία τούς άφηνε όλα τα περιθώρια για να ρίξουν μια 
κριτική ματιά στη σύγχρονη πραγματικότητα. Μπορούσαν με τον ποιη-
τικό τους λόγο να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, ακόμα και να 
αμφισβητούν θεσμούς και καθιερωμένες αξίες ή να χλευάζουν δημόσια 
πρόσωπα και καταστάσεις. 

…γίνεται σημαντικός θεσμός της πόλης...
Μέσα από τις ιδεολογικές συγκρούσεις των ηρώων οι ποιητές πρό-
βαλλαν στους θεατές προβληματισμούς και ηθικά διλήμματα γύρω από 
ζητήματα γνώριμα σε όλους, αφού τους απασχολούσαν στις εκκλησίες 
του δήμου, στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων, στις συζητήσεις τους 
στην αγορά. Το θέατρο, λοιπόν, έγινε ένας ακόμη χώρος διαλόγου και 

επικοινωνίας, προβληματισμού και αντιπαραθέσεων, συμβάλλοντας στη 
διαμόρφωση πολιτών με καλύτερη ενημέρωση, βαθύτερη σκέψη και 
πολιτική συνείδηση. Κι αυτό είχε μια ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία για τους 
πολίτες της Αθήνας. Ακαλλιέργητοι στην πλειονότητά τους, καθώς δεν 
υπήρχε δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, έπρεπε να συμμετέχουν ουσια-
στικά στην αυτοδιοίκηση, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόβλημα που εμφα-
νιζόταν στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική, ασκώντας κριτική στους 
λόγους και τις πράξεις των πολιτικών και εκφράζοντας τις απόψεις τους. 
Για το λόγο αυτό η πολιτεία ανέλαβε την ευθύνη της διοργάνωσης 
των θεατρικών παραστάσεων. Ανέθεσε την οικονομική ενίσχυσή τους 
στους πλούσιες πολίτες, οι οποίοι και ανέλαβαν τη χρηματοδότηση 
των έργων. Κι ακόμη, προχώρησε άλλο ένα βήμα πιο πέρα. Αποφάσισε 
ένα μέρος των δημοσίων χρημάτων να δοθεί στους φτωχούς, για να 
πληρώνουν το εισιτήριό τους. Με άλλα λόγια, η πολιτεία ωθούσε τους 
πολίτες στο θέατρο, όπως ακριβώς επιδίωκε τη συμμετοχή τους στις 
πολιτικές δραστηριότητες, στις συνελεύσεις του δήμου, στα δικαστή-
ρια, στη βουλή. Η έρευνα δεν έχει καταλήξει ακόμα αν επιτρεπόταν η 
παρακολούθηση των παραστάσεων στις γυναίκες. Έχει σημασία πάντως 
ότι χιλιάδες πολίτες είχαν δικαίωμα συμμετοχής και κανείς δεν αποκλει-
όταν για λόγους οικογενειακούς, ταξικούς, τόπου κατοικίας, πλούτου ή 
εκπαίδευσης.

…και μπαίνει στο κέντρο  
των δραστηριοτήτων της.
Ακόμα και η θέση του θεατρικού οικοδομήματος μέσα στην πόλη φανε-
ρώνει πολλά. Οι παραστάσεις, με τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών, 
δίνονταν στο θέατρο του Διονύσου, κάτω από την Ακρόπολη. Στη σκιά 
της η Aγορά, το επίκεντρο των πολιτικών και οικονομικών δραστηριο-
τήτων της πόλης, και πιο πέρα η Πνύκα, εκεί που συνεδρίαζε η εκκλησία 
του δήμου. Όλες, δηλαδή, οι σημαντικές δραστηριότητες της δημοκρα-
τικής Αθήνας συγκεντρώνονταν στο κέντρο της πόλης. 
Σε αντίθεση με τη λυρική ποίηση που προοριζόταν για τους λίγους της 
ανώτερης τάξης κατά τη διάρκεια των κλειστών συμποσίων τους, το 
θέατρο ήταν μια ανοιχτή συγκέντρωση όλων των πολιτών. Κάτω από το 
άπλετο φως της ημέρας, οι θεατές παρακολουθούσαν όλοι μαζί το ίδιο 
θέαμα. Ακόμη και οι θυσίες και οι προσευχές που πραγματοποιούσαν 
πριν από τις παραστάσεις και τις συνεδριάσεις της εκκλησίας του δήμου 
δείχνουν πόσο ταυτίζονταν οι εμπειρίες που είχαν οι Αθηναίοι στο 
θέατρο και τον δημόσιο βίο τους. Το θέατρο, λοιπόν, ήταν ένας ακόμη 
χώρος μέσα στην πόλη, όπου οι Αθηναίοι αισθάνονταν μέλη της ίδιας 
θρησκευτικής και πολιτικής κοινότητας. 
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Εικ. 20 Το θέατρο του Διονύσου κάτω από την Ακρόπολη της Αθήνας ήταν ένας ακόμη ανοιχτός χώρος συγκέντρωσης στην πόλη, όπου όλα τα 
μεγάλα ζητήματα μπορούσαν να συζητηθούν.
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4ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Θεατρικοί αγώνες και  
παραστάσεις στην αρχαιότητα
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Θρησκευτικές γιορτές  
με πολιτικό χαρακτήρα  
στην Αθήνα τον 5ο αι. π.Χ.
«Με συχνές θυσίες και αγώνες φροντίσαμε να μετριάζουμε τους 
κόπους της εργασίας και να ξεκουράζουμε το πνεύμα μας». 

Θουκυδίδη, Περικλέους ’Επιτάφιος, 38  
(μετάφραση Άγγ. Σ. Βλάχος)

Στο λόγο που εκφώνησε ο Περικλής το 430 π.Χ. για τους νεκρούς 
του Πελοποννησιακού Πολέμου πλέκει το εγκώμιο της Αθήνας γιατί, 
ανάμεσα στα άλλα, προσφέρει πολλές ευκαιρίες στους πολίτες για 
ξεκούραση από την ένταση της καθημερινότητας μέσα από τη διοργά-
νωση αγώνων. 
Αναφέρεται κυρίως σε μουσικούς αγώνες, δηλαδή ποίησης και τρα-
γουδιού, που διεξάγονταν κατά τη διάρκεια θρησκευτικών γιορτών. 
Τον 5ο αι. π.Χ. οι γιορτές αποτελούσαν σημαντικό στοιχείο της ζωής 
των Αθηναίων. Η Αθήνα είχε τις περισσότερες γιορτές από κάθε 
ελληνική πόλη. Όσο αυξάνονταν οι επιτυχίες της, ο πλούτος και η 
δύναμή της, τόσο πιο πολύ όφειλε η πόλη να ευχαριστεί και να τιμάει 
τους θεούς. Κι όσες περισσότερες ήταν οι γιορτές, τόσο περισσότερο 
τόνωναν την αυτοπεποίθησή τους οι Αθηναίοι, συνειδητοποιούσαν 
την αξία να είναι πολίτες αυτής της πόλης και ανανέωναν τη σχέση 
τους με τους θεούς. 
Οι γιορτές, λοιπόν, ήταν κυρίως μία ακόμη αφορμή για συγκέντρωση 
και μαζική συμμετοχή των πολιτών σε μια κοινή δραστηριότητα που 
τους ένωνε περισσότερο μεταξύ τους. Όσο διαρκούσαν, υποχωρού-
σαν οι διαμάχες της καθημερινότητας και η Αθήνα έβρισκε μία εξαιρε-
τική ευκαιρία για να κάνει επίδειξη του μεγαλείου της. 

Διονυσιακές γιορτές  
και θεατρικοί αγώνες.
Ιδιαίτερα δημοφιλείς ήταν οι δραματικοί αγώνες. Μπορεί σήμερα να 
μιλάμε για «θεατρικούς συγγραφείς» που γράφουν κείμενα για να 
μετουσιωθούν σε μια θεατρική παράσταση, ωστόσο, την εποχή ακμής 
της δραματικής ποίησης οι αντίστοιχοι δημιουργοί ήταν οι ποιητές και 
πάντα έγραφαν τα έργα τους για να πάρουν μέρος σε αγώνες και να 
διακριθούν. 
Τον 5ο αι. π.Χ. θεατρικές παραστάσεις πραγματοποιούνταν σχεδόν 
αποκλειστικά στην Αθήνα. Δεν ήταν όμως ένα μεμονωμένο καλλιτεχνι-

κό γεγονός που είχε κανείς την ευκαιρία να απολαύσει οποιαδήποτε 
στιγμή, όπως ισχύει σήμερα· αντίθετα μάλιστα, πραγματοποιούνταν 
στο πλαίσιο τριών γιορτών προς τιμήν του θεού Διονύσου: τα εν 
Άστει ή Μεγάλα Διονύσια, τα Λήναια και κατ΄αγρούς ή Μικρά Διονύσια. 
Οι ευκαιρίες επομένως να παρακολουθήσει κανείς θέατρο ήταν 
πολύ συγκεκριμένες μέσα σε ένα χρόνο και, μάλιστα, όσοι δεν ήταν 
Αθηναίοι θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν μόνο αν είχαν την 
τύχη να βρεθούν σε κάποια από τις παραπάνω γιορτές. 
Η σημαντικότερη γιορτή ήταν τα Μεγάλα Διονύσια. Όμως, από το 
440 π.Χ., οι πρώτες θεατρικές παραστάσεις της χρονιάς δίνονταν 
στα Λήναια που γιορτάζονταν το μήνα Γαμηλιώνα, δηλαδή στα μέσα 
Ιανουαρίου με μέσα Φεβρουαρίου, με τα σημερινά δεδομένα. Μόλις 
τη χρονιά εκείνη ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί τραγωδίας και κωμωδίας. 
Οι τραγικοί ποιητές σπάνια συμμετείχαν. Στα Λήναια πρωταγωνιστού-
σε η κωμωδία. Παρόλ’ αυτά, φαίνεται ότι ακόμα και οι κωμικοί ποιητές 
προτιμούσαν μια νίκη στα Μεγάλα Διονύσια, λόγω του κύρους που 
είχε η γιορτή. 
Τα κατ΄αγρούς ή Μικρά Διονύσια γιορτάζονταν στους δήμους της 
Αττικής τον μήνα Ποσειδεώνα, δηλαδή στο διάστημα από μέσα 
Δεκεμβρίου έως μέσα Ιανουαρίου. Από δήμο σε δήμο, γιορτάζονταν 
διαφορετική μέρα κι έτσι ο κόσμος μπορούσε να πηγαίνει από τη μια 
γιορτή στην άλλη. Όσοι από τους δήμους είχαν την οικονομική δυνα-
τότητα, για παράδειγμα ο Πειραιάς που φημιζόταν για τα πιο λαμπρά 
Διονύσια, μπορούσαν να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα της γιορτής 
και δραματικούς αγώνες, παρόλο που η εποχή δεν ήταν κατάλληλη για 
παραστάσεις σε ανοιχτό χώρο. Συνήθως τα έργα που διαγωνίζονταν 
είχαν ήδη διδαχθεί σε μία από τις δύο γιορτές της Αθήνας. Παρά τον 
τοπικό χαρακτήρα που είχε η γιορτή, οι διάσημοι ποιητές, όπως ο 
Ευριπίδης, ο Σοφοκλής και ο Αριστοφάνης, δεν την περιφρονούσαν.

Τα εν Άστει ή Μεγάλα Διονύσια,  
η μεγάλη γιορτή του θεάτρου.
«… κι όταν έρχεται η άνοιξη, χαρά δίνουν στον Διόνυσο, ερεθίσματα 
χορών μ’ ωραίες φωνές και μουσική βαρύβροντη με αυλούς».

Αριστοφάνη, Νεφέλες, στ. 311-313  
(μετάφραση Θ. Γ. Μαυρόπουλος)

Στο τελείωμα του χειμώνα, περιμένοντας τα πρώτα σημάδια της 
άνοιξης, οι Αθηναίοι τιμούσαν με πολλή χαρά και κάθε επισημότη-
τα τον θεό Διόνυσο. Προς τιμήν του διοργάνωναν τα εν Άστει ή 
Μεγάλα Διονύσια. Καθιερώθηκαν τελευταία από όλες τις γιορτές του 



9η ημέρα του Ελαφηβολιώνα,  η αναβίωση του ερχομού του θεού στην πόληΜία μέρα πριν τη γιορτή οι Αθηναίοι αναβιώνουν τον ερχομό του θεού Διόνυσου στην πόλη τους. Αναπαριστώντας τον ίδιο το μύθο, οι ιερείς μεταφέρουν το ξόανο από το ιερό του θεού, όπου φυλάσσεται, σ’ έναν μικρό ναό στην Ακαδημία, έξω από τα τείχη της πόλης, στο δρόμο για τις Ελευθερές (σημερινή περιοχή Ακαδημίας Πλάτωνος). Μόλις πέσει ο ήλιος το είδωλο του θεού επιστρέφει πανηγυρικά στην πόλη με μία πομπή, στην οποία συμμετέχουν νέοι κρατώντας αναμμένες λαμπάδες.

10η ημέρα του Ελαφηβολιώνα, η γιορτή ξεκινά
Τη μέρα αυτή αρχίζει στην ουσία η γιορτή. Νωρίς το πρωί ξεκινά η 
μεγάλη πομπή της θυσίας. Κόσμος πολύς… Πολίτες χωρισμένοι ανά 
φυλές, μέτοικοι (ξένοι κάτοικοι), ακόμα και γυναίκες συμμετέχουν σε μία 
από τις σπάνιες ευκαιρίες που έχουν να βγουν από το σπίτι. Οι Αθηναίοι 
είναι ντυμένοι στα λευκά, οι μέτοικοι στα κόκκινα. Πιο εντυπωσιακοί 
από όλους είναι φυσικά οι χορηγοί που προσελκύουν τα βλέμματα με την 
πολυτέλειά τους. Η πομπή καταλήγει στο ναό του Διονύσου Ελευθερέα. 
Είναι η ώρα της θυσίας. Θυσιάζονται ταύροι και μαζί τους αφιερώνονται 
στο θεό κι άλλες πολλές προσφορές. Κι αφού ολοκληρωθούν οι τελετές, 
όλοι παίρνουν το δρόμο για το γειτονικό θέατρο. Ήρθε η στιγμή να 
παρακολουθήσουν όλοι την απονομή των τιμητικών διακρίσεων και της 
επίδειξης του αθηναϊκού μεγαλείου. Η πόλη τιμά τους άξιους πολίτες της 
και επιδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμή της. 
Η μέρα όμως δεν τελειώνει εδώ. Το απόγευμα, σειρά έχει ο διαγωνισμός 
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Διονύσου. Χάρη όμως στον Πεισίστρατο απέκτησαν σημασία και στον 
5ο αι. π.Χ. έφτασαν να είναι η λαμπρότερη γιορτή της Αθήνας μετά τα 
Παναθήναια. Από την 9η έως τη 14η μέρα του μήνα Ελαφηβολιώνα, 
λοιπόν, δηλαδή γύρω στο τέλος Μαρτίου με τα σημερινά δεδομένα 
(ο Ελαφηβολιώνας αντιστοιχούσε στο διάστημα από τα μέσα Μαρτίου 
έως τα μέσα Απριλίου), η πόλη γιόρταζε στους ρυθμούς του Διόνυσου 
Ελευθερέα. 
Η λατρεία του είχε έρθει στην Αθήνα από τις Ελευθερές, ένα μικρό 
χωριό στα σύνορα Αττικής και Βοιωτίας. Εκεί οι πιστοί λάτρευαν τον 
αγαπημένο τους θεό στη μορφή ενός ξόανου, ενός ξύλινου, δηλαδή, 
αγάλματος. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας ιερέας, ο Πήγασος, πήρε 
χρησμό από το μαντείο των Δελφών για να πάρει το ξόανο από τις 
Ελευθερές και να το φέρει στην Αθήνα. Οι Αθηναίοι του έδωσαν 
το όνομα «Ελευθερεύς» και έχτισαν προς τιμήν του στους νότιους 
πρόποδες της Ακρόπολης ένα τέμενος με βωμό και ένα μικρό ναό ως 
αφιερώματα.
Τα Μεγάλα Διονύσια ξεχώριζαν από τις άλλες διονυσιακές γιορτές. 
Ήταν μια γιορτή ανοιχτή σε όλους τους Έλληνες, όχι μόνο στους 
Αθηναίους, και είχαν έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Δεν είναι τυχαίο 
ότι τη διοργάνωσή τους αναλάμβανε ο Επώνυμος άρχοντας της πόλης, 
ο οποίος είχε πολιτικές αρμοδιότητες, και όχι ο άρχοντας βασιλέας 
που ήταν υπεύθυνος για τη διοργάνωση θρησκευτικών γιορτών και 
εκδηλώσεων.
Η εορταστική διάθεση και το χαρούμενο κλίμα πρέπει να ήταν πολύ 
έντονα στην πόλη εκείνες τις ημέρες. Πάνω από χίλιοι πολίτες συμ-
μετείχαν στην εκδήλωση ως μέλη χορών, υποκριτές, κομπάρσοι και 
βοηθοί. Για τους περισσότερους φαίνεται ότι η γιορτή ήταν το γεγο-
νός της χρονιάς. Πολλοί ήταν και οι ξένοι που έρχονταν στην Αθήνα, 
τουλάχιστον στα χρόνια της ακμής της, για να παρακολουθήσουν τη 
γιορτή και φυσικά τις φημισμένες θεατρικές παραστάσεις. Βοηθούσε 
βέβαια και ο καιρός που ευνοούσε τα ταξίδια κι έτσι έρχονταν επισκέ-
πτες απ’ όλη την Ελλάδα. 
Αυτή την εποχή έστελναν και τα μέλη της αθηναϊκής συμμαχίας την ετή-
σια εισφορά τους. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, οι Αθηναίοι 
έβρισκαν μια πολύ καλή ευκαιρία για να προκαλέσουν εντύπωση 
στους ξένους. Έτσι, μπροστά σε πλήθος συγκεντρωμένου κόσμου 
στο θέατρο του Διονύσου Ελευθερέα, παρουσίαζαν μέσα σε καλάθια 
τους φόρους των συμμάχων και ακόμη έδειχναν πώς τιμούσε η πόλη 
τους πολίτες της. Στους άξιους Αθηναίους πρόσφεραν ένα στεφάνι και 
στους νέους που είχαν χάσει τον πατέρα τους στον πόλεμο δώριζαν 
μια πανοπλία. Τις μέρες αυτές, μάλιστα, έβγαιναν και οι φυλακισμένοι 
με εγγύηση και σε όλη τη διάρκεια της γιορτής απαγορευόταν η κατά-
σχεση ή η λήψη ενέχυρων για χρέος. 

Σαν να ήμασταν εκεί…  
Το ημερολόγιο της γιορτής
8η ημέρα του Ελαφηβολιώνα, ο προάγων 
Δύο μέρες πριν την έναρξη των δραματικών αγώνων γίνεται η επίσημη 

παρουσίαση όλων των δραμάτων που θα διαγωνιστούν. Η διαδικασία 

αυτή λέγεται «προάγων» και από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. (444 π.Χ.) 

γίνεται στο ωδείο του Περικλή, δίπλα ακριβώς από το θέατρο του 

Διονύσου. Οι ποιητές και ο θίασός τους, ο χορός, οι υποκριτές και ο 

χορηγός, εμφανίζονται φορώντας στεφάνια μπροστά στο συγκεντρωμένο 

πλήθος και ανακοινώνουν τους τίτλους και το θέμα των έργων τους ή 

δίνουν μια περίληψή τους. 



Εικ. 21 Αγγείο για την αποθήκευση αρωματικών ελαίων κυρίως (πελίκη). 
Μπροστά από έναν τριποδικό λέβητα (σκεύος που δινόταν ως έπαθλο 
στους νικητές χορηγούς των διθυραμβικών αγώνων), απεικονίζονται 
δύο φτερωτές γυναικείες μορφές, οι Νίκες, οι οποίες ετοιμάζονται 
να θυσιάσουν ένα ταύρο, ύστερα από τη νίκη σε αγώνα διθυράμβων.  
Η θυσία του ταύρου από τις Νίκες, και όχι από τον ποιητή, τονίζει τη 
σημασία της νίκης (τέλη 5ου αι. π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο). 

11η έως 14η του Ελαφηβολιώνα,  
οι δραματικοί αγώνες 
Καιρός ειρήνης και οι αγώνες κρατούν τέσσερις μέρες. Οι παραστάσεις 
ξεκινούν με την ανατολή του ήλιου, όσο περισσότερο φυσικό φως τόσο 
το καλύτερο, άλλωστε. Διαρκούν μέχρι και τη δύση. Χρόνος πολύς για 
διαλείμματα δεν υπάρχει. Απαραίτητος εξοπλισμός για τους θεατές λίγο 
πρόχειρο φαγητό για να αντέξουν, μαξιλάρια για να κάθονται πιο άνετα 
και κυρίως ζεστά ρούχα. Πριν ξεκινήσουν οι παραστάσεις, δεν ξεχνούν τις 
θυσίες στον Διόνυσο. Άλλωστε, οι παραστάσεις είναι μέρος μιας θρησκευ-
τικής γιορτής κι επομένως είναι κι αυτές μία θρησκευτική πράξη. Ακόμα 
και οι στρατηγοί με σημαντικά στρατιωτικά αξιώματα προσφέρουν υγρές 
θυσίες, τις σπονδές.
Η σειρά εμφάνισης των διαγωνιζόμενων ορίζεται με κλήρωση, όπως και 
στους διθυραμβικούς χορούς. Τυχερός αυτός που θα κληρωθεί τελευταίος, 
αφού το κοινό θα έχει νωπές ακόμη τις εντυπώσεις του από τα έργα του.
Η πρώτη μέρα ξεκινά πάντα με το διαγωνισμό πέντε κωμικών ποιητών. 
Ο καθένας παρουσιάζει από ένα έργο. Τις υπόλοιπες τρεις σειρά έχουν 
τρεις τραγικοί ποιητές. Κάθε μία μέρα αντιστοιχεί σε ένα ποιητή που 
πρέπει να παρουσιάσει τέσσερα έργα του, τρεις τραγωδίες και ένα σατυ-
ρικό δράμα. Η θεατρική πράξη σε όλο της το μεγαλείο! Είναι 5ος αιώνας 
και κατά τη διάρκεια της σπουδαίας γιορτής των Μεγάλων Διονυσίων 
οι θεατές ζουν μία ξεχωριστή εμπειρία. Παρακολουθούν συνολικά 20 
διθυραμβικούς χορούς και 17 έργα, όλα καινούργια και για μία μόνο 
παράσταση! Αν μετρήσει κανείς και τον αριθμό των συντελεστών, το 

των δέκα φυλών της Αττικής σε χορούς διθυράμβων. Κάθε φυλή έχει 

επιλέξει έναν χορό πενήντα αντρών κι έναν πενήντα αγοριών για να 

διαγωνιστούν. Οι θεατές παρακολουθούν, δηλαδή, 20 διθυραμβικούς 

χορούς συνολικά! Η επιλογή άλλοτε εύκολη, άλλοτε δύσκολη. Αυτοί που 

βραβεύονται είναι οι χορηγοί, ως εκπρόσωποι της φυλής τους, αλλά και 

οι ποιητές. Οι χορηγοί παίρνουν για έπαθλο έναν τριποδικό λέβητα και 

οι ποιητές πιθανόν έναν ταύρο, που θα τα αφιερώσουν στο Διόνυσο. 

Το πρόγραμμα είναι εξαντλητικό και η μέρα πλησιάζει στο τέλος της. Η 

κούραση είναι μεγάλη κι ο κόσμος έχει ανάγκη να εκτονωθεί. Ίσως ένας 

πανηγυρικός κώμος να δίνει την ευκαιρία γι’ αυτό. Χαρούμενες παρελά-

σεις στους δρόμους της πόλης, γέλια και πειράγματα, ξεφάντωμα παντού. 

Ένα μικρό διάλειμμα πριν τους θεατρικούς αγώνες που θα ακολουθήσουν 

τις επόμενες τέσσερις μέρες…

άθροισμα είναι εντυπωσιακό. Σ’ όλες τις κατηγορίες μαζί συμμετέχουν 
περίπου 1.160 χορευτές, 24 υποκριτές και 28 αυλητές! 
Το βράδυ της πέμπτης ημέρας είναι η μεγάλη στιγμή της ανάδειξης των 
νικητών του τραγικού αγώνα. Η γιορτή των Μεγάλων Διονυσίων φτάνει 
στο τέλος της. Τις επόμενες μέρες (συνήθως την 16η Ελαφηβολιώνα) η 
εκκλησία του δήμου θα συγκεντρωθεί στο θέατρο για να κρίνει τη διορ-
γάνωση της γιορτής από τον Επώνυμο άρχοντα. Σε περίπτωση που έχουν 
γίνει καταγγελίες για παραβάσεις ή κακή συμπεριφορά άλλων πολιτών 
κατά τη διάρκεια της γιορτής, πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθούν. 
Κι αν έρθουν μέρες πολέμου, πόσο διαφορετικά γίνονται όλα; Όσο 
κράτησε ο πολυτάραχος Πελοποννησιακός Πόλεμος, ακόμα και τότε οι 
δραματικοί αγώνες δεν σταμάτησαν! Μειώθηκαν μόνο οι μέρες της διεξα-
γωγής τους, από τέσσερις σε τρεις. Σε τέτοιους καιρούς οι Αθηναίοι είχαν 
μεγάλη ανάγκη να εξοικονομούν χρήματα για τις πολεμικές επιχειρήσεις. 
Έτσι, πλέον παρουσιάζονταν τρεις κωμωδίες, μία μετά από κάθε μέρα 
τραγικής διδασκαλίας.
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πους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον άρχοντα. 
Η οργάνωση μιας γιορτής της πόλης είχε την ίδια σημασία με την οργά-
νωση των πολεμικών επιχειρήσεων του κράτους. Γι’ αυτό το λόγο ο 
Επώνυμος είχε επιπλέον την ευθύνη να ορίζει τους χορηγούς που θα 
χρηματοδοτούσαν τις παραστάσεις, όπως ακριβώς έκανε και για τη 
χρηματοδότηση του στόλου.
Από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. και μετά, όταν καθιερώθηκε η βράβευ-
ση του καλύτερου τραγικού υποκριτή, ο Επώνυμος φρόντιζε για την 
δίκαιη κατανομή των πρωταγωνιστών στους τρεις διαγωνιζόμενους 
τραγικούς ποιητές, επιλέγοντας με κλήρο έναν πρωταγωνιστή για κάθε 
ποιητή.

Οι ποιητές
Τον πρώτο καιρό οι ποιητές αναλάμβαναν σχεδόν εξολοκλήρου 
την προετοιμασία των παραστάσεων. Πρώτα απ’ όλα, πριν ακόμα 
θεσπιστεί η χορηγία, ήταν υπεύθυνοι για τη συγκρότηση του χορού, 
την κάλυψη των εξόδων του για το διάστημα της προετοιμασίας και 
φυσικά τη διδασκαλία του, γι’ αυτό και ονομάζονταν διδάσκαλοι. 
Αναλάμβαναν ακόμη τη σύνθεση της μουσικής, ενώ ταυτόχρονα ερμή-
νευαν τους ρόλους των έργων. Σιγά-σιγά όμως, με την καθιέρωση 
της χορηγίας και την εμφάνιση των υποκριτών, περιορίστηκαν κυρίως 
στη σκηνοθεσία, αναθέτοντας τα υπόλοιπα στους επαγγελματίες. Ο 
Αριστοφάνης, πάντως, συνήθιζε ακόμα και τη σκηνοθεσία να αναθέτει 
σε άλλους ποιητές. Το βραβείο για το νικητή ήταν ένα στεφάνι κισσού.
Ο ρόλος των δραματικών ποιητών ήταν πάνω απ’ όλα διδακτικός. 
Αυτή ήταν μια άποψη διαδεδομένη στην αρχαιότητα ήδη από την 
εποχή του πρώτου ποιητή, του Ομήρου. Με το έργο και τα μηνύματά 
τους, οι τραγικοί ποιητές επιδίωκαν να καλλιεργήσουν συνειδητο-
ποιημένους πολίτες με παιδεία και πολιτειακή αγωγή. Ακόμα και οι 
κωμικοί ποιητές δεν δίσταζαν να προβάλουν ανοιχτά τα ελαττώματα 
και τα λάθη της αθηναϊκής κοινωνίας, διασκεδάζοντας ταυτόχρονα με 
τα αστεία τους τούς θεατές. 
Όταν στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. καθιερώθηκε η επανάληψη πετυχημέ-
νων έργων της χρυσής εποχής του θεάτρου, οι ποιητές πέρασαν σε 
δεύτερη μοίρα. Τη σκηνοθεσία αναλάμβαναν πλέον οι πρωταγωνιστές 
των έργων.

Οι χορηγοί
Ο άρχοντας έπρεπε να εξασφαλίσει και τους χορηγούς, δηλαδή τους 
πλούσιους πολίτες που αναλάμβαναν τα έξοδα για την εκπαίδευση 
του χορού των έργων, τα κοστούμια, τα υποδήματα και τα προσωπεία 
τους. Χορηγοί χρηματοδοτούσαν και τη διδασκαλία των διθυραμ-
βικών χορών. Για να πραγματοποιηθούν, δηλαδή, οι αγώνες στα 

Εικ. 22 Σχεδιαστική αποτύπωση παράστασης αγγείου για το κέρασμα 
του κρασιού (χους, τύπος οινοχόης) από τον E. Gilliéron. Δύο άντρες 
κάθονται μπροστά από μία ξύλινη εξέδρα και παρακολουθούν έναν 
κωμικό ηθοποιό που υποδύεται τον μυθικό ήρωα Περσέα. Σύμφωνα με 
μία άποψη, πρόκειται για τον ποιητή και τον χορηγό της παράστασης  
(περ. 420 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο). 

Οι συντελεστές των αγώνων
Ο Επώνυμος άρχοντας
Η διοργάνωση των Μεγάλων Διονυσίων ήταν ένα από τα κύρια καθή-
κοντα του Επώνυμου άρχοντα. Ήταν ένας από τους εννέα άρχοντες 
που διορίζονταν ετήσια στην Αθήνα και είχε, όπως είδαμε παραπάνω, 
πολιτικές αρμοδιότητες. Η προετοιμασία τους διαρκούσε περισσότερο 
από έξι μήνες, γι’ αυτό και ο άρχοντας ξεκινούσε τις διαδικασίες αμέ-
σως μετά την εκλογή του, τον Ιούλιο ή Αύγουστο. 
Πρώτο μέλημά του ήταν να επιλέξει από τους υποψήφιους ποιητές 
εκείνους που θα έπαιρναν μέρος στους αγώνες. Οι ποιητές «ζητούσαν 
χορό» από τον άρχοντα και αυτός «έδινε χορό». Δεν γνωρίζουμε 
όμως με ποιο τρόπο και με ποια κριτήρια γινόταν η επιλογή. Διάβαζε 
ο άρχοντας όλα τα έργα και αναλόγως έκρινε ή διάβαζε περιλήψεις 
των έργων; Συμβουλευόταν τη γνώμη ανθρώπων που εμπιστευόταν; 
Έκρινε με βάση την προσωπικότητα του υποψηφίου και τη γνώμη του 
κοινού για αυτόν; Έπαιζε ρόλο η πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση 
των υποψηφίων; Με όποια κριτήρια και αν γινόταν η επιλογή, φαίνεται 
ότι οι αναγνωρισμένοι ποιητές δύσκολα θα απορρίπτονταν, ενώ οι 
πρωτοεμφανιζόμενοι θα χρειάζονταν γερή υποστήριξη από ανθρώ-
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Μεγάλα Διονύσια, χρειάζονταν συνολικά 28 χορηγοί.
Η χορηγία θεσπίστηκε μαζί με άλλες λειτουργίες του αθηναϊκού κρά-
τους στα χρόνια της δημοκρατίας ως ένα είδος έμμεσης φορολόγησης 
στους εύπορους Αθηναίους, οι οποίοι κάλυπταν με δικά τους έξοδα 
διάφορες ανάγκες της πόλης. Επειδή ήταν πολύ τιμητική λειτουργία κι 
ακόμη μια εξαιρετική ευκαιρία για προβολή, πάντα βρίσκονταν κάποιοι 
πρόθυμοι πολίτες να αναλάβουν τα έξοδα ή, σε περιόδους οικονομι-
κής στενότητας, να μοιραστούν τα βάρη μιας χορηγίας με έναν ακόμα 
συμπολίτη τους. 
Δεν ήταν όμως πάντα όλοι πρόθυμοι. Σε αυτή την περίπτωση ο ίδιος 
ο άρχοντας όριζε τον χορηγό κάθε ποιητή. Όσοι αρνούνταν με τη 
δικαιολογία ότι δεν έχουν τόσο υψηλά εισοδήματα, μπορούσαν να 
προτείνουν ως αντικαταστάτη τους έναν πλουσιότερο πολίτη. Έπρεπε 
όμως να είναι σίγουροι για την περιουσιακή του κατάσταση, γιατί ο 
πολίτης που πρότειναν μπορούσε με τη σειρά του να προτείνει «αντί-
δοσιν», δηλαδή ανταλλαγή των περιουσιών τους. 
Πρώτο μέλημα του χορηγού ήταν να εξασφαλίσει τα μέλη του χορού. 
Για το διθύραμβο η αναζήτησή του περιοριζόταν στη φυλή του. Για το 
χορό του δράματος όμως μπορούσε να ψάξει ανάμεσα σε όλους τους 
ελεύθερους πολίτες, αφού όλοι μπορούσαν να πάρουν μέρος. 
Ο χορηγός αναλάμβανε όλα τα έξοδα των μελών του χορού. Πρώτα 
απ’ όλα ήταν η ημερήσια αποζημίωσή τους για όλο το διάστημα της 
προετοιμασίας, αφού ήταν ερασιτέχνες κι έπρεπε να αφήνουν πίσω τις 
καθημερινές ασχολίες τους. Κάλυπταν ακόμη τη διατροφή τους, την 
ενδυμασία τους ή ακόμη την εξασφάλιση ενός αυλητή και ενός χορο-
διδασκάλου, όταν ο ποιητής ζητούσε τη βοήθεια ενός ειδικού αλλά και 
ενός χώρου για τις πρόβες, αν δεν τον παραχωρούσε η ίδια η πολι-
τεία. Πολλές φορές, μάλιστα, φαίνεται ότι ο χορηγός ήταν υπεύθυνος 
ακόμη και για το παραχορήγημα (βλ. σελ. 31).
Εάν ο ποιητής, λοιπόν, ήταν ο βασικός συντελεστής για την επιτυχία 
μιας παράστασης, ο χορηγός ήταν ο πιο καθοριστικός παράγοντας, 
αφού η έλλειψη γενναιοδωρίας εκ μέρους τους μπορούσε να οδηγήσει 
τα έργα σε αποτυχία. 
Ο θεσμός της χορηγίας καταργήθηκε γύρω στο 315 π.Χ. από τον 
Δημήτριο τον Φαληρέα. Έκτοτε, το ρόλο του χορηγού ανέλαβε έμμε-
σα το ίδιο το κράτος. Οι αγώνες, δηλαδή, διοργανώνονταν από έναν 
αγωνοθέτη που εκλεγόταν κάθε χρόνο και ασκούσε τα καθήκοντά του 
με κρατική χρηματοδότηση. 

Τα χορηγικά βραβεία
Το παράδειγμα του Λυσικράτη
Ως εκπρόσωποι των συντελεστών της παράστασης, οι χορηγοί 
βραβεύονταν από την πολιτεία για τις νίκες στους αγώνες. Για την 

τραγωδία και την κωμωδία το έπαθλο ήταν ένα στεφάνι κισσού, ενώ 
για τους αγώνες διθυράμβου ένας τριποδικός λέβητας, δηλαδή ένα 
μεγάλο χάλκινο αγγείο που στηριζόταν σε χάλκινο τρίποδα. Συχνά τα 
δύο αυτά σκεύη ήταν επιχρυσωμένα. Οι χορηγοί έχτιζαν μνημεία και 
πάνω σε αυτά τοποθετούσαν τους λέβητες, με σκοπό να διαιωνίσουν 
την επιτυχία τους. Τον 5ο αι. π.Χ. τα μνημεία ήταν συνήθως απλά, με 
ορθογώνιες βάσεις ή κίονες, αργότερα όμως, τον 4ο αι. π.Χ., έγιναν 
πιο εντυπωσιακά και έμοιαζαν με μικρούς ναούς. 
Τα χορηγικά μνημεία, όπως ονομάζονται, χτίζονταν γύρω από το διο-
νυσιακό θέατρο αλλά και στις πλευρές ενός από τους πιο κεντρικούς 
δρόμους της πόλης που ονομαζόταν για τον λόγο αυτό «Τρίποδες». 
Σύμφωνα με τον Παυσανία, περιηγητή της αρχαιότητας, ο δρόμος 
ξεκινούσε από το Πρυτανείο στην αγορά, ένα χώρο όπου σιτίζονταν 
με κρατικά έξοδα οι πρυτάνεις, οι επίσημοι προσκεκλημένοι και οι 
τιμώμενοι πολίτες. Κατέληγε στο ιερό του Διονύσου Ελευθερέα. Ένα 
μεγάλο κομμάτι του αρχαίου δρόμου, στη σημερινή Πλάκα, ονομάζε-
ται ακόμη «οδός Τριπόδων», ενώ ένα μικρότερο, πριν την Τριπόδων, 
αντιστοιχεί στην οδό Σέλλεϋ. Στην αρχή του δρόμου αυτού συναντάει 
κανείς την πλατεία Λυσικράτους. Πήρε το όνομά της από το μνημείο 
που έχτισε ο χορηγός Λυσικράτης για τη νίκη που πέτυχε εκ μέρους 
της φυλής του, της Ακαμαντίδας, το 335-334 π.Χ. Πρόκειται για το 
μοναδικό χορηγικό μνημείο που σώζεται ολόκληρο ως τις μέρες μας. 
Άλλα γνωστά χορηγικά μνημεία είναι του Θρασύλλου, πάνω από το 
κοίλο του διονυσιακού θεάτρου, στην είσοδο μιας σπηλιάς στο βράχο 
της Ακρόπολης, και του Νικία, δυτικά του θεάτρου. Χτίστηκαν γύρω 
στο 320 π.Χ., όμως σήμερα ελάχιστα ίχνη τους σώζονται.
Το μνημείο του Λυσικράτη ήταν ένα κυκλικό μαρμάρινο κτίσμα, με έξι 
κορινθιακούς κίονες γύρω του, που στηριζόταν σε ένα ψηλό ορθογώ-
νιο βάθρο από πέτρα (εικ. 23). Ο τρίποδας θα ήταν τοποθετημένος 
πάνω στο μαρμάρινο άνθος που υψώνεται στη στέγη του. Στο πάνω 
μέρος του μνημείου είναι χαραγμένη η επιγραφή που αναφέρει τα ονό-
ματα του χορηγού και της φυλής του, του ποιητή και του Επώνυμου 
άρχοντα της Αθήνας τη χρονιά της νίκης. Πάνω από την επιγραφή, σε 
μια ανάγλυφη παράσταση, απεικονίζεται η παραλλαγή ενός από τους 
πιο γνωστούς μύθους από τη ζωή του Διονύσου, η περιπέτειά του με 
τους Τυρρηνούς πειρατές. 

Οι χοροδιδάσκαλοι
Αν και στην αρχή οι ποιητές εκπαίδευαν οι ίδιοι τους χορούς, ήδη 
τον 5ο αι. π.Χ. πολλοί ήταν αυτοί που προσλάμβαναν ειδικούς στο 
χορό. Οι επαγγελματίες εκπαιδευτές ονομάζονταν υποδιδάσκαλοι, 
χοροδιδάσκαλοι ή απλώς διδάσκαλοι, όπως και οι ποιητές, και την 
πληρωμή τους αναλάμβανε ο χορηγός. Όταν πια μετά τα μέσα του 



Εικ. 23 Το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτη (335/334 π.Χ.)
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4ου αι. π.Χ. παίζονταν κυρίως επαναλήψεις παλαιότερων έργων, οι 
υποδιδάσκαλοι, ή ακόμη και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, αναλάμβαναν 
τη σκηνοθεσία. Τότε, λοιπόν, φαίνεται ότι ο όρος «χοροδιδάσκαλος» 
άρχισε να χρησιμοποιείται για τους εκπαιδευτές χορών.

Οι υποκριτές
Ο πρωταγωνιστής, ο δευτεραγωνιστής  
και ο τριταγωνιστής
Μόνο Αθηναίοι πολίτες γίνονταν υποκριτές και αυτοί ερμήνευαν και 
τους γυναικείους ρόλους. Στα πρώτα χρόνια μετά τον Θέσπη, τον 
πρώτο υποκριτή, οι ποιητές συνέχισαν να ερμηνεύουν οι ίδιοι τους 
ρόλους των έργων τους. Σταδιακά όμως δημιουργήθηκε η ανάγκη 
για έναν ακόμη υποκριτή. Ο Αισχύλος ήταν αυτός που πρόσθεσε τον 
δεύτερο υποκριτή (δευτεραγωνιστής), με αποτέλεσμα να αυξηθούν 
οι διάλογοι και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για δραματική 
πλοκή. Αργότερα ο Σοφοκλής πρόσθεσε και τρίτο (τριταγωνιστής), 
κι έτσι δημιουργήθηκαν έργα με πιο σύνθετες σκηνές. Ο αριθμός των 
τριών υποκριτών στις τραγωδίες καθιερώθηκε ως κανόνας. Φαίνεται, 
μάλιστα, ότι ο πρωταγωνιστής ήταν αυτός που αναλάμβανε τη συμπλή-
ρωση του θιάσου επιλέγοντας τους άλλους δύο υποκριτές. Το κράτος 
αναλάμβανε την αμοιβή τους. 
Στη διάρκεια μιας παράστασης οι τρεις υποκριτές μπορούσαν να υπο-
δύονται περισσότερους από έναν ρόλους ο καθένας, ενώ ορισμένες 
φορές μοιράζονταν μεταξύ τους τον ίδιο ρόλο. Οι συνθήκες αυτές 
προφανώς δημιουργούσαν πολλές δυσκολίες και απαιτήσεις. Οι χαρα-
κτήρες που θα υποδύονταν διαδοχικά μπορεί να ήταν πολύ διαφορετι-
κοί μεταξύ τους. Ακόμα, θα χρειαζόταν καλή εξάσκηση της φωνής των 
υποκριτών, για να μοιάζει ο τόνος της φωνής όσων μοιράζονταν τον 
ίδιο ρόλο. Μια λύση έδιναν οπωσδήποτε τα προσωπεία, οι μάσκες, 
δηλαδή, που τους επέτρεπαν να υποδύονται διαφορετικούς ρόλους. 
Σε κάθε περίπτωση, τη μεγαλύτερη σημασία είχε το υποκριτικό τους 
ταλέντο. 
Ο κανόνας των τριών υποκριτών ίσχυε και για το σατυρικό δράμα. 
Στην κωμωδία όμως δεν εφαρμοζόταν πιστά. Κάποια από τα έργα του 
Αριστοφάνη φαίνεται ότι απαιτούσαν τέσσερις ή ακόμη και πέντε υπο-
κριτές. Ενδεχομένως ο ίδιος αριθμός υποκριτών να ήταν απαραίτητος 
και αργότερα, κατά τη Μέση και Νέα Κωμωδία. Στην περίπτωση της 
Νέας Κωμωδίας, μάλιστα, ίσως ο αριθμός να αυξήθηκε ως τους πέντε 
ή επτά υποκριτές. 

Επιλογή και κατανομή των πρωταγωνιστών
Πριν ακόμα οι υποκριτές να εξελιχθούν σε επαγγελματίες, οι ίδιοι οι 
ποιητές επέλεγαν τους πρωταγωνιστές των έργων τους. Πολλές φορές, 
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μάλιστα, προτιμούσαν να συνεργάζονται με συγκεκριμένους υποκρι-
τές. Ο Σοφοκλής, για παράδειγμα, φαίνεται ότι έγραφε τους ρόλους 
έχοντας υπόψη του τις ικανότητες των υποκριτών με τους οποίους 
συνήθως συνεργαζόταν. 
Όσο η επιλογή ήταν προσωπική υπόθεση, είναι λογικό ότι πολλοί 
ποιητές θα φρόντιζαν να εξασφαλίσουν τους καλύτερους. Έτσι λοιπόν, 
όταν καθιερώθηκαν οι αγώνες των τραγικών υποκριτών (449 π.Χ.), 
ο Επώνυμος άρχοντας διάλεγε με κλήρωση τους πρωταγωνιστές των 
ποιητών. Ο πρωταγωνιστής κάθε τραγικού ποιητή έπαιζε και στα τέσ-
σερα έργα του. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόταν στη σκηνή έξι έως οκτώ 
ώρες περίπου!
Στη συνέχεια η διαδικασία έγινε ακόμα πιο δίκαιη. Ο ίδιος πρωταγω-
νιστής πρόσφερε τις υπηρεσίες του και στους τρεις διαγωνιζόμενους 
τραγικούς ποιητές. Πρωταγωνιστούσε σε ένα έργο κάθε ποιητή κι 
έτσι έπαιζε μόνο έναν πρωταγωνιστικό ρόλο κάθε μέρα. Επομένως, 

οι ποιητές μοιράζονταν τις πιθανότητες της νίκης, καθώς είχαν όλοι 
το πλεονέκτημα του καλύτερου υποκριτή. Το ίδιο σύστημα επιλογής 
φαίνεται ότι ίσχυε και για τους κωμικούς υποκριτές. 

Οι δευτερεύοντες ρόλοι
Λόγω του κανόνα των τριών υποκριτών, δεν μπορούσαν να συνομι-
λούν στη σκηνή περισσότερα από τρία πρόσωπα. Αν όμως η υπόθεση 
του έργου απαιτούσε την εμφάνιση ενός ακόμη ήρωα, τον οποίο θα 
έπρεπε να ενσαρκώσει ένας από τους τρεις υποκριτές, τότε το ρόλο 
που υποδυόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή αναλάμβανε ένας τέταρτος. 
Ο υποκριτής αυτός όμως έπρεπε να μείνει βουβός. Μαζί με άλλους 
κομπάρσους σε δευτερεύοντες ρόλους (δούλους, παραμάνες, γέρο-
ντες, στρατιώτες κ.ά.), τα παιδιά που έπαιζαν τους παιδικούς ρόλους, 
καθώς και τον συμπληρωματικό χορό ενός έργου, αποτελούσαν το 
λεγόμενο παραχορήγημα. 

Εικ. 24 Μαρμάρινο αγγείο που το τοποθετούσαν ως σήμα στους τάφους των ανύπαντρων νέων (επιτύμβια λουτροφόρος-υδρία). Στη δεξιά πλευρά 
της βάσης του, εικονίζεται ένας υποκριτής που κρατάει θεατρικό προσωπείο (380-370 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).



Εικ. 26 Κομμάτι από αγγείο για το ανακάτεμα του κρασιού με νερό (κρα-
τήρας). Ένας τραγικός υποκριτής παρατηρεί προσεκτικά το προσωπείο 
του που κρατά στο δεξί του χέρι. Υποδύεται έναν ηλικιωμένο άντρα (περ. 
350 π.Χ., Μουσείο Martin von Wagner, Βύρτσμπουργκ). 
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Από τους ερασιτέχνες…
Τον πρώτο καιρό οι υποκριτές ήταν ερασιτέχνες, απλοί πολίτες που οι 
ίδιοι οι ποιητές τους επέλεγαν με κριτήριο τη δυνατή φωνή, τη σωστή 
άρθρωση, την καλή σωματική διάπλαση, τη γνώση μουσικής και 
χορού, καθώς και την ικανότητα να αποστηθίζουν ένα μεγάλο αριθμό 
στίχων. Είναι πιθανό, μάλιστα, ότι ξεχώριζαν μέσα από το πλήθος των 
χορευτών. 

…στους επαγγελματίες υποκριτές
Όσο το δράμα γινόταν πιο σύνθετο, η συμβολή των υποκριτών στην 
επιτυχία ενός έργου γινόταν όλο και πιο σημαντική. Έτσι λοιπόν, από 
τα μέσα του 5ου αι. π.Χ., οι ειδικοί στην υποκριτική τέχνη άρχισαν να 
πληθαίνουν δημιουργώντας μια επαγγελματική τάξη που, όπως ήταν 
εύλογο, επιζητούσε την αναγνώριση του ρόλου της. Το 447 π.Χ., λοι-
πόν, η πολιτεία καθιέρωσε τον διαγωνισμό των τραγικών υποκριτών. 
Στην ουσία η αναμέτρηση γινόταν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και 
ο νικητής, εκτός από το βραβείο που έπαιρνε, είχε την τιμή να βλέπει 
το όνομά του χαραγμένο δίπλα στο όνομα του νικητή ποιητή και του 
χορηγού. Μάλιστα, η νίκη τού εξασφάλιζε το πλεονέκτημα να είναι 
ένας από τους τρεις συναγωνιζόμενους υποκριτές της επόμενης χρο-
νιάς. 

Εικ. 25 Παιδί που κρατά κωμικό προσωπείο (τέλη 4ου αι. π.Χ.-αρχές 
3ου αι. π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).



Εικ. 27 Είδος ποτηριού που το χρησιμοποιούσαν κυρίως στα συμπό-
σια (κύλικα). Απεικονίζονται τα μέλη χορού αρχαίου δράματος που 
υποδύονται τους γέροντες (περ. 350 π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θηβών).

Εικ. 28 Αγγείο για το ανακάτεμα του κρασιού με νερό (κρατήρας). 
Τρία ζευγάρια χορευτών εκτελούν χορευτικές κινήσεις με κατεύ-
θυνση προς έναν τάφο στα αριστερά. Από μέσα εμφανίζεται ένας 
άντρας, φορώντας μάλλον προσωπείο. Από τα ανοιχτά στόματα 
των χορευτών βγαίνουν λέξεις που όμως δεν σώζονται καλά. Οι 
πανομοιότυπες κινήσεις τους και η εντύπωση ότι φορούν προσωπεία 
(λόγω της ομοιότητας στα μαλλιά, στο κάλυμμα του κεφαλιού και 
στα χαρακτηριστικά του προσώπου) δείχνουν ότι πρόκειται πιθανόν 
για χορό σε παράσταση τραγωδίας. Από τα κοστούμια τους φαίνεται, 
μάλιστα, ότι υποδύονται τους στρατιώτες (περ. 490 π.Χ., Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Βασιλείας). 
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Αντίστοιχος διαγωνισμός για τους κωμικούς υποκριτές καθιερώθηκε 
πολύ αργότερα, ανάμεσα στο 329 και το 312 π.Χ. Στα Λήναια όμως, 
όπου η κωμωδία είχε την τιμητική της, οι διαγωνισμοί για τους κωμι-
κούς υποκριτές ξεκίνησαν ήδη το 442 π.Χ., τη χρονιά, δηλαδή, που 
θεσπίστηκαν και οι αγώνες των κωμικών ποιητών.
Τον 4ο αι. π.Χ. οι υποκριτές άρχισαν να αποκτούν μεγαλύτερη δύνα-
μη από τους ποιητές. Μάλιστα, από τα μέσα του αιώνα ξεκίνησαν να 
παίζονται συχνά σε επανάληψη παλιά δράματα. Όταν οι ίδιοι οι πρω-
ταγωνιστές αναλάμβαναν τη σκηνοθεσία, δεν δίσταζαν να κόβουν και 
να ράβουν στα μέτρα τους τα έργα, για να προβάλλονται περισσότερο 
στην παράσταση. Τόσο μεγάλη σημασία είχε η υποκριτική, που οι 
πρωταγωνιστές μπορούσαν να παρεμβαίνουν ακόμα και στα καινούρια 
έργα που γράφονταν. 
Οι καλύτεροι υποκριτές έβλεπαν τους μισθούς τους να αυξάνονται 
σημαντικά και τη φήμη τους να εξαπλώνεται πέρα από τα σύνορα της 
Αττικής. Η δημοτικότητά τους τούς εξασφάλισε πολλά προνόμια, όπως 
την απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία αλλά και την ασυλία σε όλες 
τις ελληνικές πόλεις. Ακόμα, λόγω της εκτίμησης που έτρεφε ο κόσμος 
προς αυτούς, συχνά οι πόλεις τούς χρησιμοποιούσαν ως πρεσβευτές 
σε διπλωματικές αποστολές.

Ο χορός
«Είναι σωστό ο ιερός χορός μας όσα είναι για την πόλη μας σωστά 
αυτά να συμβουλεύει και να διδάσκει».

Αριστοφάνη, Βάτραχοι, στ. 686-687  
(μετάφραση Θ. Γ. Μαυρόπουλος)

Από τους βασικότερους συντελεστές μιας παράστασης ήταν και ο 
χορός. Πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων, χωρισμένη συνήθως σε 
δύο μέρη. Μιμούνταν χαρακτήρες, τραγουδούσαν και χόρευαν στην 
ορχήστρα και ακόμη έκαναν διάλογο με τους υποκριτές. Ο αρχηγός 
τους ονομαζόταν κορυφαίος και ήταν αυτός που εκπροσωπούσε το 
χορό στους διαλόγους. 
Τα μέλη του χορού ήταν Αθηναίοι πολίτες, άντρες ή έφηβοι, οι οποίοι 
έπαιρναν απαλλαγή από τον στρατό. Επιλέγονταν με τα ίδια κριτήρια 
που ίσχυαν για τους υποκριτές. Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτούς, 
παρέμειναν ως το τέλος ερασιτέχνες. Ίσως όμως να απέκτησαν κάποια 
εξειδίκευση, άλλοι, δηλαδή, να ασχολούνταν με τους τραγικούς, άλλοι 
με τους σατυρικούς και άλλοι με τους κωμικούς χορούς. 
Στο πέρασμα του χρόνου, προς το τέλος του 5ου ή την αρχή του 
4ου αι. π.Χ., με τη σημασία που δόθηκε στους διαλόγους οι υποκρι-
τές αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστές της παράστασης, ενώ ο χορός 
πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Στο τέλος του 4ου αι. π.Χ. η εξέλιξη αυτή 
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προκάλεσε αλλαγές και στο θεατρικό οικοδόμημα. Ενώ, δηλαδή, μέχρι 
τότε κινούνταν και οι δύο στην ορχήστρα, από εκείνη την εποχή και 
μετά οι υποκριτές εμφανίζονταν στο λογείο, ένα υπερυψωμένο βάθρο 
μπροστά από τη σκηνή. Έτσι, οι θεατές μπορούσαν να τους βλέπουν 
καλύτερα.

Ο χορός στην τραγωδία
Αρχικά τα μέλη του χορού της τραγωδίας ήταν δώδεκα. Ο Σοφοκλής 
τα αύξησε σε δεκαπέντε και αυτός ο αριθμός έμεινε σταθερός μέχρι τα 
τέλη του 5ου αι. π.Χ. Δεν ξέρουμε όμως αν ο ίδιος χορός συμμετείχε 
και στα τέσσερα έργα ενός τραγικού ποιητή.
Τα μέλη του τραγικού χορού έπρεπε να απαγγέλλουν, να τραγουδούν 
και να χορεύουν τόσο συγχρονισμένα σαν να ήταν ένας άνθρωπος. 
Έτσι, ξεκινούσαν τις πρόβες μήνες πριν την παράσταση, αφήνοντας, 
μάλιστα, πίσω τις δουλειές και τις καθημερινές τους ασχολίες. Επειδή 
η εκπαίδευσή τους ήταν απαιτητική και κοπιαστική, αποτελούσε ουσια-
στικό μέρος της παιδείας ενός άντρα. 
Σε αντίθεση με τους ήρωες που ερμήνευαν οι υποκριτές και ήταν 
γνωστά πρόσωπα του μύθου, ο χορός αντιπροσώπευε ένα ανώνυμο 
πλήθος, συνήθως γερόντων ή γυναικών. Με τα τραγουδιστά και δια-
λογικά μέρη τους, τα μέλη του χορού εμπλέκονταν ως ένα βαθμό στη 
δράση. Εξέφραζαν απόψεις για όσα διαδραματίζονταν, συμβούλευαν 
τους ήρωες για τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις τους, ερμήνευαν 
τις επιλογές και τις πράξεις τους ή παρενέβαιναν στα γεγονότα, χωρίς, 
ωστόσο, να επηρεάζουν την πορεία της δράσης. Κάποιες φορές ο 
ρόλος τους ήταν πολύ σημαντικός, σχεδόν πρωταγωνιστικός, κι έτσι 
τα πρόσωπα που υποδύονταν τα μέλη του χορού έδωσαν το όνομά 
τους στο έργο, όπως για παράδειγμα στις Ικέτιδες ή τις Ευμενίδες του 
Αισχύλου. 
Με γνωρίσματα που τους έδινε η ίδια η φύση του ρόλου τους (π.χ 
γέροντες ή γυναίκες), όπως σοφία και πείρα, συγκίνηση και ευαισθη-
σία, φανέρωναν με τα λόγια και τα τραγούδια τους το βαθύτερο νόημα 
των έργων. Με τον τρόπο τους, λοιπόν, προκαλούσαν πολύ έντονα 
συναισθήματα στους θεατές. Ο χορός τούς βοηθούσε να ερμηνεύ-
σουν τα δραματικά γεγονότα και οι θεατές απ’ τη μεριά τους ένιωθαν 
ότι μέσω του χορού ακουγόταν η γνώμη της κοινότητας για όσα δια-
δραματίζονταν. Γι’ αυτό το λόγο, μάλιστα, η συμμετοχή στον τραγικό 
χορό ήταν εξαιρετική τιμή και όσοι επιλέγονταν δεν είχαν περιθώρια 
να αρνηθούν, καθώς κινδύνευαν να τιμωρηθούν με πρόστιμο. 
Στην αρχή ο χορός συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της παράστασης. Στις 
Ικέτιδες του Αισχύλου, για παράδειγμα, το μισό έργο είναι τραγουδι-
στό. Μάλιστα, όσο υπήρχε μόνο ένας υποκριτής, αυτός έκανε διάλογο 
με τον κορυφαίο του χορού. Με την προσθήκη του δεύτερου υπο-

κριτή, οι ποιητές άρχισαν να δίνουν προτεραιότητα στους διαλόγους 
των υποκριτών, μειώνοντας έτσι το μέρος του χορού σχεδόν στο ένα 
τέταρτο του έργου. Ο χορός δεν ήταν πια απαραίτητο να συμμετέχει 
στους διαλόγους. Συνήθως παρενέβαινε, αν χρειαζόταν, στη σύγκρου-
ση δύο προσώπων. Όταν πια καθιερώθηκε και ο τρίτος υποκριτής, η 
πλοκή εξελισσόταν όλο και περισσότερο χάρη στη δράση των υποκρι-
τών, με αποτέλεσμα η παρουσία του χορού να μην έχει πια σημασία για 
την εξέλιξη της υπόθεσης. Αυτό που έκανε κυρίως ήταν να αναγγέλλει 
τα πρόσωπα που έφθαναν στο χώρο της δράσης και να κάνει κάποια 
γενικόλογα σχόλια. 
Στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. τα μέλη του χορού μειώθηκαν και μαζί και η 
συμμετοχή τους στη δράση. Με τον καιρό, τα χορικά, τα τραγούδια, 
δηλαδή, του χορού, αντικαταστάθηκαν από τα εμβόλιμα. Αυτά ήταν 
τραγούδια που δεν σχετίζονταν με την υπόθεση του έργου. Έμοιαζαν 
περισσότερο με μουσικοχορευτικά διαλείμματα. 

Ο χορός στην κωμωδία
Η σύνθεση, ο ρόλος και η εμφάνιση του κωμικού χορού σε μια 
παράσταση ήταν τελείως διαφορετική. Καταρχήν τον αποτελούσαν 
περισσότερα άτομα. Στην περίοδο της Αρχαίας Κωμωδίας, ίσως και 
της Μέσης, έφταναν τα εικοσιτέσσερα μέλη. Ενώ, λοιπόν, τα μέλη του 
τραγικού χορού κινούνταν αρμονικά στην ορχήστρα σαν ένα σώμα, ο 
κωμικός χορός δημιουργούσε μια θορυβώδη και χαοτική ατμόσφαιρα, 
σύμφωνα με το κωμικό ύφος των έργων. 
Δεν ήταν όμως μόνο η κίνηση που προκαλούσε αναρχία κατά τη 
διάρκεια της παράστασης. Γενικότερα στον κωμικό χορό δεν υπήρχε 
ομοιομορφία. Για παράδειγμα, μπορεί οι μισοί χορευτές να παρίστα-
ναν άντρες και οι υπόλοιποι γυναίκες, όπως στη Λυσιστράτη, ή να 
φορούσαν διαφορετικά κοστούμια, όπως στους Όρνιθες, όπου υπο-
δύονταν διαφορετικά πουλιά. Ο χορός συνήθιζε ακόμη να παρεμβαί-
νει στη συνομιλία των υποκριτών είτε για να πάρει μέρος κι αυτός στο 
διάλογο είτε για να ερμηνεύσει σύντομα τραγούδια. Πολλές φορές, 
μάλιστα, έπαιρνε συγκεκριμένη θέση, υποστηρίζοντας τη μία από τις 
δύο πλευρές. Ενώ, δηλαδή, στην τραγωδία ο χορός προσπαθούσε να 
σταματήσει την αντιπαράθεση δύο προσώπων, στην κωμωδία έκανε 
ό,τι μπορούσε για να την οξύνει, με σκοπό να δημιουργήσει ένα 
αστείο κλίμα. 
Η συμμετοχή του χορού ήταν πολύ δραστική και γι’ αυτό πολλές από 
τις κωμωδίες του Αριστοφάνη, όπως οι Σφήκες, οι Όρνιθες και οι 
Βάτραχοι, πήραν το όνομά τους από τα κάθε λογής πλάσματα που 
υποδύθηκε ο χορός. Η παράβαση, για παράδειγμα, που είχε ξεχωρι-
στή θέση στα έργα του Αριστοφάνη, ήταν ένα χορικό. Οι υποκριτές, 
δηλαδή, είχαν αποχωρήσει και ο χορός απευθυνόταν στους θεατές με 



τραγούδια και απαγγελίες, κάτι που δεν γινόταν ποτέ στην τραγωδία. 
Σχολίαζε θέματα που είχαν ελάχιστη ή καμία σχέση με την υπόθεση 
του έργου κι έτσι διέκοπτε τη ροή της υπόθεσης. Με αυτόν τον τρόπο 
οι θεατές επανέρχονταν στην πραγματικότητα και συνειδητοποιούσαν 
ότι το έργο ήταν προϊόν φαντασίας. Στην παράβαση ο χορός συνήθως 
εγκωμίαζε τον ποιητή για την αξία του και την κοινωνική του προσφο-
ρά, αφού μέσα από τα έργα του δίδασκε τους θεατές. Ακόμη, σχολίαζε 
την τυχόν άδικη στάση των κριτών απέναντί του κατά το παρελθόν, 
σατίριζε με καυστική διάθεση καταστάσεις και γνωστά πρόσωπα και 
έδινε συμβουλές στους θεατές για ζητήματα που σχετίζονταν με την 
κοινωνικοπολιτική κατάσταση. Με άλλα λόγια, ο χορός γινόταν η 
φωνή του ποιητή.
Από το τέλος του 5ου αι. π.Χ. ο χορός της κωμωδίας ακολούθησε 
παρόμοια πορεία με τον τραγικό χορό. Σταδιακά τα μέλη του μειώθη-
καν και περιορίστηκαν να τραγουδούν εμβόλιμα μεταξύ των διαλόγων. 
Άλλοτε, πάλι, ο χορός καταργήθηκε τελείως.

Ο χορός στο σατυρικό δράμα
Στο σατυρικό δράμα τα μέλη του χορού μιμούνταν τους Σατύρους, 
τους ακολούθους του θεού Διόνυσου. Επικεφαλής τους ήταν ο 
Σιληνός, πατέρας τους και παιδαγωγός του θεού, σύμφωνα με τους 
μύθους. Παρόλο που οι Σάτυροι ήταν άσχετοι με τους μύθους απ’ 
όπου αντλούσαν τα θέματά τους οι ποιητές, η παρουσία τους στα 

έργα ήταν καθοριστική. Στο σατυρικό δράμα οι περιπέτειες των ηρώων 
παρουσιάζονταν απ’ την αστεία πλευρά τους. Με έναν ευρηματικό 
τρόπο, λοιπόν, οι ποιητές έμπλεκαν τους Σατύρους στην υπόθεση κι 
έτσι με το κέφι, τη ζαβολιά και την αθυροστομία τους συνέβαλλαν στο 
ανάλαφρο και κωμικό αποτέλεσμα. Με το χαρακτήρα του χορού και 
φυσικά τους ξέφρενους χορούς και τα τραγούδια, οι Σάτυροι δημιουρ-
γούσαν μια διονυσιακή ατμόσφαιρα στο θέατρο εκπληρώνοντας τον 
προορισμό που είχε το σατυρικό δράμα, να ελαφρύνει, δηλαδή, την 
ατμόσφαιρα, ύστερα από τρεις συνεχόμενες τραγωδίες. 

Οι κριτές
Τελευταίο στάδιο στην προετοιμασία των αγώνων ήταν η επιλογή των 
κριτών που θα αξιολογούσαν τους διαγωνιζόμενους, ποιητές και υπο-
κριτές. Δεν ξέρουμε αν οι ίδιοι κριτές έπαιρναν μέρος σε όλους τους 
διαγωνισμούς (διθυράμβου, τραγωδίας, κωμωδίας). Είναι βέβαιο, 
πάντως, ότι δεν ήταν ειδικοί στην τέχνη του θεάτρου, αλλά απλοί πολί-
τες που αποφάσιζαν σύμφωνα με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις τους και το 
προσωπικό τους γούστο. Οπωσδήποτε, την κρίση τους θα επηρέαζαν 
και οι αντιδράσεις των θεατών.
Η διαδικασία της επιλογής τους ήταν αρκετά πολύπλοκη και είχε στόχο 
να αποτρέψει τυχόν δωροδοκίες. Παρόλ’ αυτά, οι χορηγοί είχαν 
λόγο στην επιλογή κι αυτό σημαίνει ότι θα φρόντιζαν να προωθή-
σουν όσους ήξεραν ότι θα τους ευνοήσουν. Από κάθε φυλή, λοιπόν, 

Εικ. 29 Αγγείο για την ανάμιξη του κρασιού με νερό (δίνος). Άντρες που υποδύονται τους Σατύρους κινούνται γύρω από έναν αυλητή που στέκεται 
στο κέντρο. Πρόκειται πιθανόν για σκηνή από ένα σατυρικό δράμα του ποιητή Πρατίνα. Σύμφωνα με την υπόθεση, ο χορός των Σατύρων έμπαινε 
ορμητικά στην ορχήστρα για να διεκδικήσει τη θέση του στην παράσταση από έναν άλλο χορό, αταίριαστο με το διονυσιακό κλίμα του έργου (περ. 
430 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).
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επιλέγονταν ορισμένοι υποψήφιοι κριτές και τα ονόματά τους έμπαιναν 
σε μία κάλπη. Οι δέκα κάλπες σφραγίζονταν και φυλάσσονταν στην 
Ακρόπολη μέχρι την ημέρα που ξεκινούσαν οι αγώνες. Τότε τις έφερναν 
στο θέατρο και, μπροστά στους θεατές και όλους τους υψηλούς προ-
σκεκλημένους, ο άρχοντας κλήρωνε από κάθε μία ένα όνομα. 
Στο τέλος του διαγωνισμού οι κριτές έγραφαν την κρίση τους σε πινα-
κίδες, κατατάσσοντας κατά σειρά προτίμησης τους διαγωνιζόμενους, 
και τις έριχναν σε μία κάλπη. Ο άρχων τραβούσε στην τύχη πέντε από 
τις πινακίδες και νικητής ήταν αυτός που συγκέντρωνε τις περισσότερες 
ψήφους. 

Το κοινό
Χιλιάδες θεατές παρακολουθούσαν τους θεατρικούς αγώνες στα 
Μεγάλα Διονύσια. Αναμφισβήτητα, η ανταπόκρισή τους καθόριζε 
σημαντικά την επιτυχία μιας παράστασης. Η κατανόηση των έργων, οι 
προτιμήσεις τους, οι θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις τους, ιδιαίτερα των 
Αθηναίων για τους οποίους γράφονταν τα έργα, θα πρέπει οπωσδήποτε 
να επηρέαζαν τη γνώμη των κριτών. Γι’ αυτό το λόγο φαίνεται ότι οι 
ποιητές, όταν έγραφαν τα έργα τους, είχαν στο νου τους τα γούστα του 
κοινού, τα όρια της ανοχής του στα ζητήματα που έθιγαν και το βαθμό 
αντίληψης των βαθύτερων νοημάτων των έργων. Φρόντιζαν, μάλιστα, 
να κάνουν συσχετισμούς μεταξύ του μύθου και γεγονότων της επικαι-
ρότητας, για να περάσουν πιο εύκολα τα μηνύματά τους. 

Ποιοι παρακολουθούσαν
Το κοινό στο μεγαλύτερο μέρος του αποτελούσαν Αθηναίοι πολίτες, 
πλούσιοι και φτωχοί, άνθρωποι του πνεύματος, αλλά και αγράμματοι, 
κυρίως χωρικοί που ήταν και η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού. 
Μεγάλη όμως ήταν η συμμετοχή και των μετοίκων, των ξένων κατοίκων, 
δηλαδή, και φυσικά των ξένων που κατέφθαναν από όλα τα μέρη του 
ελληνικού κόσμου, καθώς η φήμη της γιορτής εξαπλωνόταν. Τις παρα-
στάσεις παρακολουθούσαν ακόμη οι πρέσβεις των συμμαχικών πόλεων, 
που εκείνη την εποχή κατέθεταν στην Αθήνα την ετήσια εισφορά τους. 
Αν οι γυναίκες, τα παιδιά και οι δούλοι βρίσκονταν ανάμεσα στο κοινό 
είναι ένα ερώτημα που παραμένει αναπάντητο. Οι πληροφορίες που 
συναντάμε σε πηγές δεν είναι πάντα αξιόπιστες για να βγάλουμε συμπε-
ράσματα. Είναι γεγονός, πάντως, ότι και οι τρεις ομάδες του πληθυσμού 
απαγορευόταν να συμμετέχουν σε πολιτικές εκδηλώσεις και τα Μεγάλα 
Διονύσια είχαν οπωσδήποτε πολιτικό χαρακτήρα.

Πού κάθονταν 
Οι θεατές κάθονταν σε προκαθορισμένες θέσεις. Οι ιερείς, οι άρχοντες 
και οι στρατηγοί, οι χορηγοί και οι πρέσβεις, τα ορφανά παιδιά των 

νεκρών πολέμου και άλλα ξεχωριστά πρόσωπα, όπως οι ευεργέτες της 
πόλης, κάθονταν στις προεδρίες, δηλαδή στα καθίσματα της πρώτης 
σειράς, και στις χαμηλότερες γενικά σειρές του κοίλου. Σε συγκεκριμένο 
τμήμα του θεάτρου πιθανόν να κάθονταν οι βουλευτές, οι εκπρόσωποι 
κάθε φυλής και οι ξένοι. Για τους απλούς πολίτες, πάντως, προορίζο-
νταν τα καθίσματα στις ανώτερες σειρές. Αν οι γυναίκες και οι δούλοι 
μπορούσαν να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις, μάλλον θα κάθο-
νταν στις πιο απομακρυσμένες θέσεις, στα ψηλότερα εδώλια ή στις 
πλαϊνές κερκίδες.

Πώς ανταποκρίνονταν στα έργα
Τον 5ο αι. π.Χ. οι θεατρικές παραστάσεις των Μεγάλων Διονυσίων ήταν 
μια σπάνια ευκαιρία για αναψυχή και οι Αθηναίοι φαίνεται ότι περίμεναν 
τη γιορτή με μεγάλη προσμονή. Όσο μάθαιναν περισσότερες λεπτομέ-
ρειες σχετικά με τις παραστάσεις από συγγενείς, φίλους και γνωστούς 
που συμμετείχαν στα διάφορα στάδια της προετοιμασίας, τόσο κορυ-
φωνόταν η αγωνία τους. 
Η εμπειρία γινόταν ακόμα πιο συναρπαστική, επειδή κάθε έργο 
παρουσιαζόταν μία και μόνη φορά. Εκείνο όμως που τους συνέπαιρνε 
περισσότερο ήταν η διαδικασία του διαγωνισμού. Εκδήλωναν έντονα 
τις αντιδράσεις τους, την επιδοκιμασία ή τη δυσαρέσκειά τους, χει-

Εικ. 30 Κομμάτι από αγγείο για την ανάμιξη του κρασιού με νερό (δίνος). 
Θεατές παρακολουθούν με ενθουσιασμό τους αγώνες αρματοδρομίας προς 
τιμήν του νεκρού Πατρόκλου. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες αρχαίες 
παραστάσεις θεατών (580-570 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).



Εικ. 31 Μαρμάρινη στήλη στην οποία είναι χαραγμένο τιμητικό ψήφι-
σμα του δήμου Αιξωνής (σημερινή Γλυφάδα) για δύο χορηγούς θεα-
τρικών παραστάσεων. Στην κορυφή της στήλης διακρίνονται πέντε 
κωμικές μάσκες. Πάνω από την επιγραφή απεικονίζεται ένας σάτυρος 
που ετοιμάζεται να βάλει κρασί στην κούπα του θεού Διόνυσου και 
στη βάση της στήλης δύο στεφάνια (313/312 π.Χ., Επιγραφικό και 
Νομισματικό Μουσείο).

�Οι κάτοικοι του δήμου θέλησαν να ευχαριστήσουν τους χορη-
γούς Αυτέα και Φιλοξενίδη για τη γενναιοδωρία που έδειξαν, 
αναλαμβάνοντας τα έξοδα των έργων που βραβεύτηκαν στους 
θεατρικούς αγώνες των Μικρών Διονυσίων στους δήμους της 
Αττικής. Όπως διαβάζουμε στην επιγραφή, αποφάσισαν να τους 
βραβεύσουν με χρυσό στεφάνι, να τους εξασφαλίσουν τα χρήμα-
τα για τη θυσία που έπρεπε να κάνουν και να γράψουν το ψήφι-
σμά τους σε λίθινη στήλη που θα τοποθετούσαν στο θέατρο. 
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ροκροτώντας ή σφυρίζοντας, φωνάζοντας και ξεσπώντας σε γέλια, 
αλλά και τη συγκίνησή τους, σαν να μην συνειδητοποιούσαν ότι 
αυτό που έβλεπαν ανήκε στη σφαίρα του μύθου και της φαντασίας. 
Δεν δίσταζαν ακόμα και να πετάξουν αντικείμενα για να αναγκά-
σουν, για παράδειγμα, έναν κακό υποκριτή να εγκαταλείψει τη σκηνή. 
Πέρα όμως από ψυχαγωγία, το θέατρο πρόσφερε πνευματικές εμπει-
ρίες ιδιαίτερα πολύτιμες, τις οποίες φαίνεται ότι οι Αθηναίοι είχαν 
ανάγκη. Τα έργα έθιγαν ζητήματα που τους αφορούσαν. Έτσι μάθαιναν 
να εξασκούν την πολιτική τους σκέψη και διαμόρφωναν το ήθος τους.

Δραματικοί αγώνες και θεατρικές 
παραστάσεις εκτός Αθηνών. 
Σπάνια διαβάζουμε στις πηγές για παραστάσεις σε πόλεις εκτός της 
Αθήνας τον 5ο αι. π.Χ. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι ο τύραννος των 
Συρακουσών Ιέρωνας κάλεσε το 470 π.Χ. τον Αισχύλο στην πόλη του, 
για να δώσει παραστάσεις στο νεόκτιστο θέατρό της. Ακόμη, από τον 
Αριστοφάνη μαθαίνουμε ότι έργα του Ευριπίδη παίζονταν σε διάφορα 
μέρη ήδη από το 411 π.Χ. Το 408 π.Χ., μάλιστα, ο Ευριπίδης επισκέ-
φθηκε τη Μακεδονία και πέρασε τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του 
στην αυλή του βασιλιά Αρχέλαου, δίνοντας θεατρικές παραστάσεις. 
Εκεί φαίνεται ότι έγραψε και τα τελευταία του έργα, με πιο γνωστό τις 
Βάκχες.

Το θέατρο γίνεται  
πανελλήνια μορφή τέχνης.
Από τον 4ο αι. π.Χ. και σε όλη τη διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου η 
κατάσταση άλλαξε ριζικά. Την περίοδο αυτή το θέατρο γνώρισε μεγάλη 
ακμή και διαδόθηκε σε όλες τις περιοχές του ελληνικού κόσμου. Έξω 
από την Αθήνα όμως, παραστάσεις και θεατρικοί αγώνες πραγματοποι-
ούνταν σε γιορτές προς τιμήν και άλλων θεών εκτός του Διονύσου, 
ακόμη και ημίθεων και τοπικών ηρώων. Έτσι, το δράμα αποσυνδέθηκε 
από τη λατρεία του θεού. 
Σταδιακά ο λατρευτικός χαρακτήρας του θεάτρου αποδυναμώθηκε 
εντελώς και παραστάσεις πραγματοποιούνταν πλέον ακόμη και με την 
αφορμή ποικίλων πολιτικών γεγονότων, όπως ήταν οι βασιλικοί γάμοι. 
Το θέατρο, λοιπόν, έγινε απαραίτητος κοινωνικός θεσμός και κάθε 
μικρή ή μεγάλη πόλη, από τη Δύση και τις άλλοτε ελληνικές αποικίες 
στη Νότια Ιταλία και τη Σικελία, έως την Ανατολή και τα ελληνιστικά 
βασίλεια της Ασίας, απέκτησε το δικό της θεατρικό οικοδόμημα.



Εικ. 32, 33 Στα θέατρα της Επιδαύρου και των Δελφών διεξάγονταν δραματικοί αγώνες στο πλαίσιο της λατρείας των θεών Ασκληπιού και Απόλλωνα 
αντίστοιχα. 
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Εικ. 34 Αγγείο για το ανακάτεμα του κρασιού με νερό (κρατήρας). 
Προέρχεται από την Κάτω Ιταλία και απεικονίζει παράσταση που 
θυμίζει σκηνή από την κωμωδία του Αριστοφάνη Θεσμοφοριάζουσες 
(στ. 689-759). Πιθανόν, μάλιστα, να αποτυπώνει παράσταση του 
έργου στη Μεγάλη Ελλάδα. Τον 4ο αι. π.Χ. ήταν δημοφιλείς στην 
περιοχή οι παραστάσεις έργων της αθηναϊκής κωμωδίας, τόσο των 
σύγχρονων της Μέσης Κωμωδίας όσο και των κλασικών έργων της 
Αρχαίας Κωμωδίας του 5ου αι. π.Χ. (380-370 π.Χ., Μουσείο Martin 
von Wagner, Βύρτσμπουργκ).

�Δεξιά απεικονίζεται ο Μνησίλοχος, συγγενής του Ευριπίδη, που 
έχει μεταμφιεστεί σε γυναίκα για να πάρει μέρος στη γυναικεία 
γιορτή των Θεσμοφορίων. Στόχος του είναι να ανακαλύψει τα 
σχέδια των γυναικών εναντίον του ποιητή, ο οποίος τις κακολογεί 
στα έργα του. Όταν αποκαλύπτεται η ταυτότητά του, για να σωθεί, 
καταφεύγει σε έναν βωμό απειλώντας ότι θα σκοτώσει ένα μωρό. 
Αριστερά απεικονίζεται η μητέρα του μωρού να τρέχει με μια λεκά-
νη για να μαζέψει το αίμα του παιδιού της. Στην πραγματικότητα 
όμως έχει κοροϊδέψει το Μνησίλοχο και το δήθεν φασκιωμένο 
μωρό, που αυτός κρατάει, δεν είναι παρά ένα ασκί με κρασί.
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Οι περιοδεύοντες θίασοι…
Από τον 4ο αι. π.Χ., με τον πολλαπλασιασμό των θεάτρων και των 
δραματικών αγώνων, όσοι υποκριτές δεν κατάφερναν να ανταποκρι-
θούν στις υψηλές απαιτήσεις του αθηναϊκού κοινού γίνονταν αποδε-
κτοί στα θέατρα των δήμων της Αθήνας ή σε διάφορες πόλεις του 
ελληνικού κόσμου, όπου δεν υπήρχαν αρκετοί ντόπιοι καλλιτέχνες για 
να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση. Έτσι, δημιουργήθηκαν περιοδεύ-
οντες θίασοι που έπαιζαν επαναλήψεις δημοφιλών έργων του 5ου αι. 
π.Χ. ή διασκευές τους.

…και οι διονυσιακοί τεχνίτες
Στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. η τεράστια ζήτηση για δραματικές παραστά-
σεις σε κάθε μικρή και μεγάλη ελληνική πόλη δημιούργησε τις απαραί-
τητες συνθήκες για την επαγγελματική οργάνωση όλων των καλλιτε-
χνών που συμμετείχαν στους αγώνες. Τότε, λοιπόν, δημιουργήθηκαν 
οι πρώτες συντεχνίες, δηλαδή ομάδες καλλιτεχνών που ήταν κάτι σαν 
τους θιάσους της εποχής. Τα μέλη τους ονομάζονταν το «κοινόν περί 
τον Διόνυσον τεχνιτών», επειδή ως άνθρωποι του θεάτρου βρίσκο-
νταν υπό την προστασία του θεού του θεάτρου Διονύσου. Τέσσερα 
μεγάλα τέτοια σωματεία είναι γνωστά: το Κοινό της Αθήνας, που ήταν 
και το πρώτο, το Κοινό του Ισθμού και της Νεμέας, το Κοινό της Ιωνίας 
και του Ελλησπόντου στη Μικρά Ασία και το Κοινό της Αιγύπτου. 
Οι συντεχνίες, με πρόεδρο τον κατά τόπους ιερέα του Διονύσου, εξα-
σφάλιζαν στα μέλη τους διάφορα προνόμια. Επιπλέον, προστάτευαν 
τα δικαιώματά τους και εξασφάλιζαν τα συμφέροντά τους, με αποτέ-
λεσμα η υποκριτική να διατηρηθεί σε αξιόλογο επίπεδο. Ταυτόχρονα, 
συνέβαλλαν στη διάδοση αλλά και τη διάσωση των θεατρικών έργων 
και προφύλασσαν τους θεατρικούς αγώνες από αυθαιρεσίες και μετα-
βολές.
Οι πόλεις ζητούσαν από τα Κοινά να στείλουν τεχνίτες για να λάβουν 
μέρος στους αγώνες, παρέχοντάς τους διευκολύνσεις για να μπορέ-
σουν να ανταποκριθούν στα συμβόλαιά τους. Ταυτόχρονα όμως, 
προέβλεπαν και ποινές για όσους παραβίαζαν το συμβόλαιο, όπως 
κατάσχεση των περιουσιών τους. Κάποιες φορές, πάντως, το ίδιο 
το Κοινό χρηματοδοτούσε όχι μόνο τα μέλη του, προκειμένου να 
πάρουν μέρος στους αγώνες, αλλά και το σύνολο των αγώνων. Με το 
θεσμό των συντεχνιών, λοιπόν, οι καλλιτέχνες ένιωθαν προστατευ-
μένοι από το σωματείο τους. Οι διοργανωτές, επίσης, των αγώνων 
μπορούσαν εύκολα και γρήγορα να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες 
συμμετοχές και ταυτόχρονα να προστατεύονται με τα συμβόλαια που 
υπέγραφαν.
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5ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Απ’ τον Αισχύλο ως τον  
Μένανδρο
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Η γέννηση της τραγωδίας,  
η αρχή της δραματικής ποίησης.
Γεννημένη στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. στην Αττική, η τραγωδία είναι το 
πρώτο θεατρικό είδος. Η πρωτότυπη έμπνευση του Θέσπη να εκτυλίσ-
σεται η ιστορία του διθυράμβου με την εναλλαγή απαγγελλόμενων και 
μουσικών μερών, μέσα από τη δράση ενός υποκριτή και του χορού, 
αποτέλεσε τη βασική δομή της τραγωδίας, την οποία ακολούθησαν 
όλοι οι τραγικοί ποιητές.

Τραγούδι για τον τράγο
Η τραγωδία σχηματίζεται από τις λέξεις «τράγος» και «ωδή». Τι 
σχέση έχουν όμως οι τράγοι; Σύμφωνα με την πιο πιθανή θεωρία, η 
ονομασία της προέρχεται από την τελετή της θυσίας ενός τράγου που 
πραγματοποιούσαν οι πιστοί προς τιμήν του Διονύσου, πριν τραγου-
δήσουν τον διθύραμβο. Το τραγούδι τους, δηλαδή, ήταν τραγούδι 
για τον τράγο κι έτσι το νέο ποιητικό είδος, αφού ξεπήδησε από τον 
διθύραμβο, ονομάστηκε τραγωδία.

Επίσημη πρώτη
Το 534 π.Χ., με απόφαση της αθηναϊκής πολιτείας, το νέο είδος θεά-
ματος που δημιούργησε ο Θέσπης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
στα Μεγάλα Διονύσια. Από τότε η παράσταση τραγωδιών καθιερώ-
θηκε ως μέρος του επίσημου προγράμματος της μεγάλης θρησκευτικής 
γιορτής.

Από τους Πέρσες έως τον  
Οιδίποδα επί Κολωνώ και τις Βάκχες.
Από τις χίλιες περίπου τραγωδίες που υπολογίζουμε ότι διδάχθηκαν 
τον 5ο αι. π.Χ. στα Μεγάλα Διονύσια, μόνο τριάντα δύο έχουν σωθεί 
ως τις μέρες μας. Η αρχαιότερη είναι οι Πέρσες του Αισχύλου, η οποία 
διδάχθηκε το 472 π.Χ. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, θεωρούμε ότι 
η ιστορία της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας ξεκινάει εκείνη τη χρονιά, 
παρόλο που άλλοι σημαντικοί ποιητές, όπως ο Χοιρίλος, ο Πρατίνας 
και ο Φρύνιχος, προηγήθηκαν του Αισχύλου ή ξεκίνησαν την ίδια εποχή 
με αυτόν. Στο έργο του Αισχύλου η τραγωδία είχε ήδη όλα τα βασικά 
χαρακτηριστικά της, τα οποία διατήρησε ως το τέλος του 5ου αι. π.Χ.,  

εποχή που γράφτηκαν οι δύο τελευταίες σωζόμενες τραγωδίες, ο 
Οιδίποδας επί Κολωνώ του Σοφοκλή και οι Βάκχες του Ευριπίδη. 
Και οι δύο διδάχθηκαν το 406 π.Χ. και, μάλιστα, μετά τον θάνατο 
των ποιητών τους. Στα χρόνια που ακολούθησαν η παραγωγή νέων 
τραγωδιών συνεχίστηκε σε μεγάλο βαθμό. Παρόλ’ αυτά, οι τρεις 
σπουδαίοι τραγικοί ποιητές του 5ου αι. π.Χ., ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής 
και ο Ευριπίδης, συνέχισαν να έχουν μεγάλη απήχηση και ο ποιητικός 
τους λόγος δεν ξεπεράστηκε ποτέ.

Οι υποθέσεις της τραγωδίας
Η ιστορία
Μετά την ήττα της Περσίας από τους Έλληνες το 478 π.Χ., τα κατορ-
θώματα των Ελλήνων έγιναν πηγή έμπνευσης για τους ποιητές, ισάξια 
με τις ηρωικές πράξεις των μυθικών ηρώων του Τρωικού Πολέμου. 
Πρώτος ο Φρύνιχος εμπνεύστηκε από τα επίκαιρα ιστορικά γεγονότα 
στο έργο του Μιλήτου άλωσις, που είχε για θέμα την καταστροφή 
της Μιλήτου από τους Πέρσες το 494 π.Χ. Η ήττα των Περσών 
στη ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. αποτέλεσε αργότερα το  
θέμα του για τις Φοίνισσες. Από αυτό το έργο εμπνεύστηκε και ο 

Εικ. 35 Η Μούσα Μελπομένη, προστάτιδα της τραγωδίας, στο ψηφιδωτό 
δάπεδο των Εννέα Μουσών (1ος αι. π.Χ., Ρόδος, Παλάτι του Μεγάλου 
Μαγίστρου).



Εικ. 36 Χάλκινo σφυρήλατο τμήμα από την εσωτερική λαβή ασπίδας 
(«χόανον») διακοσμημένο από πάνω προς τα κάτω με τρεις παραστά-
σεις. Στο κέντρο απεικονίζεται ο Προμηθέας Δεσμώτης και ο αετός 
που τρώει τα σπλάχνα του. Με το μύθο του Τιτάνα Προμηθέα που 
τιμωρήθηκε από τον Δία, επειδή έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς 
και την έδωσε στους ανθρώπους, καταπιάστηκε ο Αισχύλος στην 
τραγωδία του Προμηθέας Δεσμώτης (550-525 π.Χ., Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ολυμπίας). 
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Αισχύλος τους Πέρσες, τη μοναδική τραγωδία με ιστορική πλοκή που 
σώζεται ως τις μέρες μας, την τελευταία αυτού του είδους τραγωδιών 
που είχαν γραφτεί, αλλά και την παλαιότερη από τις τραγωδίες που 
έχουν σωθεί. 
Είναι πιθανό ότι συγκεκριμένοι πολιτικοί της Αθήνας, όπως ο 
Θεμιστοκλής, που υπήρξε χορηγός του Φρυνίχου, ή ο Περικλής του 
Αισχύλου, επηρέαζαν τους ποιητές να καταπιαστούν με τέτοιες υποθέ-
σεις, με σκοπό να συμβουλεύσουν τους Αθηναίους για τα λάθη του 
παρελθόντος ή να τονώσουν το ηθικό τους. 

Ο μύθος
Κατά κανόνα, πάντως, οι τραγικοί ποιητές αντλούσαν τα θέματά τους 
από τους κύκλους της ελληνικής μυθολογίας (Τρωικό, Αργολικό, 
Θηβαϊκό, Αργοναυτικό κ.ά.), οι οποίοι διηγούνταν τις περιπέτειες 
ηρώων που αντιπροσώπευαν για τους Έλληνες την ιστορία του μακρι-
νού παρελθόντος τους. Πόλεμοι, συγκρούσεις, κυρίως ενδοοικογενει-
ακές, δίψα για εκδίκηση και αποκατάσταση με κάθε κόστος της τιμής 
και της αξιοπρέπειας, ανεξέλεγκτο πάθος, ηθικά διλήμματα και άλλες 
επώδυνες και ακραίες καταστάσεις που βίωναν οι μορφές του ηρωικού 
κόσμου ήταν το υλικό για τα έργα των τραγικών ποιητών. Οι θεοί 
είχαν δευτερεύοντες ρόλους, αν και υπήρχαν και έργα που η υπόθεσή 
τους σχετιζόταν με τους μύθους του Διονύσου. Όμως το μόνο που 
έχει φτάσει ως εμάς είναι οι Βάκχες του Ευριπίδη.

Εικ. 37 «Μηλιακό ανάγλυφο» (κατηγορία πήλινων ανάγλυφων, τα οποία 
βρέθηκαν κυρίως στη Μήλο). Απεικονίζεται η συνάντηση της Ηλέκτρας και 
του Ορέστη, συνοδευόμενου από τον φίλο του Πυλάδη, στον τάφο του 
πατέρα τους Αγαμέμνονα. Τη σκηνή της συνάντησης των δύο αδερφών και 
της αναγνώρισης του Ορέστη από την Ηλέκτρα συναντάμε στην τραγωδία 
του Αισχύλου Χοηφόροι, τη δεύτερη της τριλογίας Ορέστεια (470-460 
π.Χ., Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου).
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Ένας μύθος,  
πολλές ιστορίες,  
διαφορετικές ερμηνείες!
Μπορεί οι θεατές να γνώριζαν τους μύθους από την παράδοση και την 
ποίηση, κυρίως από τα έπη του Ομήρου απ’ όπου οι ποιητές δανεί-
στηκαν πολλά στοιχεία, ή να είχαν δει παλιότερες παραστάσεις τους. 
Αυτό όμως δεν σήμαινε ότι γνώριζαν λεπτομέρειες για την πλοκή των 
έργων που παρακολουθούσαν ή τι έμελλε να συμβεί κάθε φορά. Οι 
μύθοι διαδίδονταν προφορικά. Έτσι, αυτοί που τους αφηγούνταν 
κάθε φορά μπορούσαν να αλλάζουν ορισμένα στοιχεία, με αποτέλε-
σμα να κυκλοφορούν διάφορες παραλλαγές τους. Κυρίως όμως ήταν 
η προσωπική ερμηνεία των ποιητών που έκανε κάθε έργο μοναδικό 
και μπορούσε να αιφνιδιάσει και να καθηλώσει τους θεατές. 
Οι ποιητές μπορούσαν να αναδείξουν διαφορετικές πτυχές ενός 
μύθου και να αναπλάσουν μια υπόθεση τροποποιώντας την πλοκή, 
μετατοπίζοντας το βάρος από το ένα πρόσωπο στο άλλο ή παρου-
σιάζοντας και αξιολογώντας με διαφορετικό τρόπο τις πράξεις των 
προσώπων. Στόχος τους ήταν να προβάλουν νοήματα που κανείς 
πριν από αυτούς δεν είχε δει αλλά και να διατυπώσουν νέα ηθικά 
διλήμματα. Μπορούσε, λοιπόν, να δημιουργηθεί ένας απεριόριστος 
αριθμός ιστοριών. 

Εικ. 38 Αγγείο για την απο-
θήκευση κρασιού, λαδιού, 
σιτηρών κ.ά. (αμφορέας). 
Απεικονίζεται ο Αίας να 
στερεώνει στο έδαφος το 
ξίφος του, πάνω στο οποίο 

θα πέσει για να δώσει τέλος 
στη ζωή του. Σύμφωνα με 
το μύθο, ο ήρωας απο-
φάσισε να αυτοκτονήσει 
λόγω της ντροπής που 
ένιωσε, όταν συνειδητο-

ποίησε ότι σκότωσε πρό-
βατα αντί για Έλληνες στο 

στρατόπεδό τους στην Τροία. 
Ήθελε να τους εκδικηθεί, επειδή 

δεν έδωσαν σε αυτόν τα όπλα του 
νεκρού Αχιλλέα. Ο μύθος του ήρωα 

έγινε γνωστός από τον Σοφοκλή 
στην τραγωδία Αίας (530-525 π.Χ., 
Δημοτικό Μουσείο Βουλώνης).

Εικ. 39 Τμήμα τοιχογραφίας στην «Οικία των Κωμωδών» στη Δήλο. 
Απεικονίζεται η Αντιγόνη να οδηγεί τον τυφλό πατέρα της Οιδίποδα 
(Δήλος, 2ος-1ος αι. π.Χ.).

Εικ. 40 Αγγείο για το κέρασμα 
του κρασιού (οινοχόη) με παρά-
σταση εμπνευσμένη από σκηνή 
τραγωδίας (περ. 330 π.Χ., Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Βασιλείας). 

�Ο τυφλός γέροντας αριστερά 
θυμίζει τον μάντη Τειρεσία, 
ενώ ο άντρας στα δεξιά 
παραπέμπει σε βασιλιά. 
Ενδέχεται η παράσταση 
να είναι εμπνευσμένη 
από έργα του Σοφο-
κλή, τον Οιδίποδα 
Τύραννο και συγκε-
κριμένα τη σκηνή της 
συνάντησης του μάντη 
με τον Οιδίποδα, ή την 
Αντιγόνη, όπου ο Τειρε-
σίας συγκρούεται με τον 
Κρέοντα.
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Οιδίποδας Τύραννος:  
η ματιά του Σοφοκλή στο μύθο του Θηβαίου βασιλιά.
Ο Σοφοκλής στην τραγωδία του Οιδίποδας Τύραννος παρουσίασε 
τον βασιλιά της Θήβας Οιδίποδα να χάνει το θρόνο μετά την απο-
κάλυψη της αιμομιξίας του (είχε παντρευτεί, χωρίς να το γνωρίζει, τη 
μητέρα του Ιοκάστη και είχε αποκτήσει μαζί της τέσσερα παιδιά) και να 
αυτοτυφλώνεται. Στον Όμηρο όμως, όπου συναντάμε την αρχαιότερη 
διήγηση για τον Οιδίποδα, ο ήρωας παρέμεινε βασιλιάς και μετά την 
αποκάλυψη της φρικτής αλήθειας. 
Για ποιο λόγο έδωσε την προσωπική του εκδοχή ο Σοφοκλής; Στην 
εποχή του, είχαν βρει μεγάλη απήχηση οι ριζοσπαστικές διδασκαλίες 
των σοφιστών. Σύμφωνα με την θεωρία τους, οι φυσικές διαδικασίες 
και όχι οι θεοί δημιούργησαν τον κόσμο. Ο άνθρωπος, λοιπόν, ήταν 
ικανός να κατανοήσει τον κόσμο και να τον διαμορφώσει. Ως πιο 
συντηρητικός, ο Σοφοκλής θέλησε μέσα σε αυτό το πνευματικό κλίμα 
να εκφράσει τον κίνδυνο στον οποίο βάζει ο άνθρωπος τον εαυτό 
του, όταν εμπιστεύεται απόλυτα τις δυνατότητές του και αγνοεί την 
ύπαρξη των θεών. Για τον ποιητή, οι θεοί ελέγχουν τη ζωή με τρόπο 
που οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν. Ο Οιδίποδας, λοι-
πόν, επειδή δεν έδωσε την προσοχή που θα έπρεπε στους χρησμούς 
σχετικά με την αληθινή του ταυτότητα, αλλά αντίθετα εμπιστεύτηκε 
υπερβολικά την κρίση του, οδηγήθηκε στην πτώση και την αυτοκατα-
στροφή, όταν συνειδητοποίησε την αλήθεια. 

Το παρελθόν μιλάει  
για το παρόν και το μέλλον.
Μέσα από την αναπαράσταση των μύθων, οι ποιητές έθεσαν προ-
βληματισμούς γύρω από πολιτικά θέματα, κοινωνικά φαινόμενα, 
θρησκευτικά ζητήματα, φιλοσοφικά ρεύματα, θεμελιώδεις ιδέες και 
δοξασίες της εποχής τους· ζητήματα επίκαιρα, δηλαδή, που απασχο-
λούσαν τους θεατές στην καθημερινότητά τους, αλλά και διαχρονικά, 
αφού αφορούσαν σε αιώνια ερωτήματα και αγωνίες των ανθρώπων.
Έθιξαν θέματα όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, άγγιξαν θεσμούς, αξίες 
και αντιλήψεις της εποχής τους, λόγου χάρη τους άγραφους και τους 
θετούς νόμους, τη φύση των θεών και τη σχέση τους με τους ανθρώ-
πους, τους κανόνες που διέπουν τον κόσμο, την ύπαρξη πεπρωμένου 
και την ευθύνη των ανθρώπινων πράξεων, το κύρος των θεσμών. 
Ακόμη, απεικόνισαν τις σχέσεις αντρών και γυναικών, εξουσιαστών 
και εξουσιαζόμενων, προβληματίστηκαν για ζωτικά προβλήματα, 
όπως τα όρια της ανθρώπινης πρωτοβουλίας και ελευθερίας, και 

εξέφρασαν τις ελπίδες και τους φόβους τους σχετικά με την πολιτική 
και κοινωνική κατάσταση της εποχής τους. 
Παρόλο που οι υποθέσεις διαδραματίζονταν σ’ έναν μακρινό χρόνο 
και σε έναν κόσμο διαφορετικό από αυτόν της αθηναϊκής κοινωνίας 
του 5ου αι. π.Χ., οι θεατές αντιλαμβάνονταν ότι αυτά που παριστά-
νονταν τούς αφορούσαν άμεσα. Οι ποιητές έντυναν τους μύθους με 
γεγονότα και αντιλήψεις της εποχής τους, χρησιμοποιούσαν στα έργα 
τους όρους από την σύγχρονη κοινωνικοπολιτική και θρησκευτική 
ζωή και έκαναν αναφορές που θύμιζαν πρόσωπα και καταστάσεις της 
εποχής. Όλα αυτά τα στοιχεία έφερναν τον κόσμο της τραγωδίας πιο 
κοντά στους θεατές, οι οποίοι συσχέτιζαν τις υποθέσεις των έργων 
με τις δικές τους εμπειρίες. Ο μύθος, λοιπόν, ακόμα κι αν ήταν μια 
ψευδής αφήγηση, ήταν το μέσο για να συλλογιστούν πάνω στον 
ίδιο τον άνθρωπο. Από την άλλη, αυτή η απόσταση ανάμεσα στους 
δύο κόσμους τούς βοηθούσε να νιώθουν συμπόνια για τα πάθη των 
ηρώων, χωρίς όμως να ταυτίζονται συναισθηματικά. Έτσι, οι θεατές 
ανεπηρέαστοι μπορούσαν να κρίνουν τις πράξεις τους, να προβλημα-
τιστούν και να οραματιστούν το μέλλον τους.

Ευμενίδες Αισχύλου:  
πώς ο μύθος πλησιάζει στον κόσμο του κοινού.
Η τριλογία Ορέστεια του Αισχύλου (458 π.Χ.) είναι ένα πολύ χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο ένας τραγικός 
ποιητής μπορούσε να μιλήσει για γεγονότα ή καταστάσεις της εποχής 
του μέσα από το μυθικό παρελθόν. Ιδιαίτερα χρωματισμένη από την 
επικαιρότητα της Αθήνας είναι η τελευταία τραγωδία της τριλογίας 
Ευμενίδες. Οι επίκαιρες αναφορές του ποιητή, αν και έμμεσες, είναι 
πολλές και θα πρέπει να φανταστούμε ότι οι θεατές συσχέτισαν το 
έργο με τις δικές τους εμπειρίες. 
Σύμφωνα με την υπόθεση, ο Ορέστης, ακολουθώντας την εντολή 
του θεού Απόλλωνα, σκότωσε τη μητέρα του Κλυταιμνήστρα και τον 
εραστή της Αίγισθο, για να τους εκδικηθεί για το θάνατο του πατέ-
ρα του Αγαμέμνονα. Μετά το φόνο οι Ερινύες, τρομερές θεότητες 
που έπαιρναν εκδίκηση για οικογενειακά εγκλήματα, καταδίωξαν τον 
Ορέστη. Εκείνος ζήτησε προστασία στο ναό του Απόλλωνα στους 
Δελφούς. Από εκεί έφυγε με προτροπή του θεού για την Αθήνα, με 
σκοπό να δικαστεί και να λυτρωθεί. Από αυτό το σημείο ξεκινάει και 
η υπόθεση των Ευμενίδων. Η θεά Αθηνά αποφάσισε να ιδρύσει ένα 
δικαστήριο από Aθηναίους πολίτες για να κρίνουν τη μητροκτονία. 
Η δίκη κατέληξε σε ισοψηφία και τότε η Αθηνά ψήφισε υπέρ του 
Ορέστη, αθωώνοντάς τον. Οι Ερινύες θύμωσαν και άρχισαν να εκτο-
ξεύουν απειλές και κατάρες για την Αθήνα, όμως επικράτησε ο λόγος 
της θεάς Αθηνάς. Τους υποσχέθηκε ότι θα αποκτήσουν το δικό τους 



ιερό στην Αθήνα, σε μια σπηλιά κάτω από το λόφο του Άρη (Άρειος 
Πάγος), όπου οι Αθηναίοι θα τις τιμούν και θα τις λατρεύουν ως 
«Σεμνές». Οι Ερινύες μεταπείστηκαν και άρχισαν να ψάλλουν ευχές 
για την Αθήνα. Έτσι, μεταβλήθηκαν σε «Ευμενίδες», σε ευνοϊκές, 
δηλαδή, θεότητες.
Πόσα γεγονότα και καταστάσεις της ζωής τους θα θύμισε στους 
θεατές η υπόθεση του έργου; Όταν, για παράδειγμα, ο Ορέστης, 
ζητώντας τη συμπαράσταση της Αθηνάς, έδωσε όρκο αιώνιας φιλίας 
της πόλης του, του Άργους, με την Αθήνα, θα πρέπει να έφερε στο 
νου των θεατών τη συνθήκη που είχαν υπογράψει οι δύο πόλεις λίγα 
χρόνια πριν, το 462 π.Χ. Όταν, πάλι, η Αθηνά θέσπισε τη λατρεία 
των Σεμνών και τις οδήγησε στο τέλος με τελετουργική πομπή στον 
τόπο της κατοικίας τους, οι θεατές θα έφεραν στο νου τους το ιερό 
των Σεμνών και τα θρησκευτικά έθιμα, με τα οποία λάτρευαν και 
τιμούσαν τις θεότητες. 
Ο πιο επίκαιρος, πάντως, από όλους τους υπαινιγμούς του Αισχύλου 
βρίσκεται στην απόφαση της Αθηνάς να ιδρύσει ένα δικαστήριο από 
πολίτες που θα έκριναν το έγκλημα του Ορέστη. Ο ποιητής με αυτό 
τον τρόπο αναφέρεται στις ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που έκανε 
ο Εφιάλτης το 462 π.Χ. στη Βουλή του Αρείου Πάγου, ανώτατο πολι-
τικό όργανο που απαρτιζόταν από αριστοκράτες. Ο Άρειος Πάγος 
έχασε τότε τις περισσότερες από τις δικαιοδοσίες του, οι οποίες 
πέρασαν στο λαό, και ο ρόλος του περιορίστηκε στην εκδίκαση υπο-
θέσεων φόνου από πρόθεση. Αυτό ήταν ένα δυνατό πλήγμα στον 
αριστοκρατικό θεσμό. Οι μεταρρυθμίσεις προκάλεσαν διαμάχες 
ανάμεσα στους υποστηρικτές της προοδευτικής και της συντηρητι-
κής παράταξης, οι οποίες φαίνεται ότι οδήγησαν στη δολοφονία 
του Εφιάλτη. Όταν, λοιπόν, η Αθηνά, απαντώντας στις απειλές των 
Ερινύων ότι θα προκαλέσουν εμφύλιο στην πόλη εξαιτίας της αθώ-
ωσης του Ορέστη, ζήτησε από αυτές να μη σκορπίζουν τον αλληλο-
σπαραγμό, οι αναμνήσεις από τις εμφύλιες διαμάχες στην πόλη θα 
ήταν ακόμη νωπές. 
Για ποιο λόγο ο Αισχύλος συνδύασε τον μύθο με την πραγματικό-
τητα, μεταφέροντας έναν αθηναϊκό θεσμό στον κόσμο των θεών και 
των ηρώων; Την περίοδο που δίδαξε την Ορέστεια η άμεση δημο-
κρατία μόλις είχε αρχίσει να εφαρμόζεται στην Αθήνα. Ο ποιητής, 
λοιπόν, θέλησε να προβάλει τη λαϊκή δικαιοσύνη και την υπεροχή 
της λογικής ως συνεκτικά στοιχεία της δημοκρατικής πόλης. Η συμ-
φιλίωση ανάμεσα στο παλιό και το καινούριο, που εκπροσωπούσαν 
οι Ερινύες και η Αθηνά, ήταν η κρυφή ελπίδα του Αισχύλου πως οι 
διαφορετικές πολιτικές απόψεις μπορούσαν να συνυπάρχουν αρμο-
νικά στην Αθήνα.

Η τραγωδία διαμορφώνει πολίτες
«Για την ικανότητα και για τις συμβουλές του, γιατί βελτιώνουμε στις 
πόλεις τους ανθρώπους».

Αριστοφάνη, Βάτραχοι, στ. 1009-1010  
(μετάφραση Θ.Γ. Μαυρόπουλος)

Αυτή είναι η απάντηση που έδωσε ο Ευριπίδης στην ερώτηση του 
Αισχύλου γιατί πρέπει να σέβεται κανείς τους ποιητές, κατά τη διάρκεια 

Εικ. 41 Αγγείο για το ανακάτεμα του κρασιού με νερό (κρατήρας). Απει-
κονίζει τον Ορέστη ικέτη στο ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, μετά το 
φόνο της μητέρας του και του εραστή της Αίγισθου. Στο κέντρο ο Ορέ-
στης κρατά το σπαθί του, γονατιστός μπροστά από τον ιερό ομφαλό. Στο 
κάτω μέρος οι Ερινύες, που τον κυνηγούν, έχουν αποκοιμηθεί και δεξιά 
μια ιέρεια απ’ το φόβο της τρέχει να ξεφύγει (περ. 360-350 π.Χ., Κρατικό 
Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη).

�Η παράσταση είναι πιθανότατα εμπνευσμένη από τη σκηνή στους Δελ-
φούς, όπως περιγράφεται στην τραγωδία του Αισχύλου Ευμενίδες. Ο 
ναός μοιάζει να αποδίδει το σκηνικό παράστασης, ενώ η απεικόνιση 
των Ερινύων ως γυναικών, και όχι ως δαιμόνων, με μαύρο δέρμα 
και άσπρα μαλλιά και με πανομοιότυπο ντύσιμο σαν μέλη τραγικού 
χορού, θυμίζουν την περιγραφή του (στίχοι 46-47, 52, 72): «Από 
τον άντρα αυτόν μπροστά ένα κοπάδι παράξενο από γυναίκες καθι-
σμένες σε θρονιά κοιμόταν… είναι ολόμαυρες… οι παλιόγριες κόρες 
της Νύχτας» (μετάφραση Θ. Γ. Μαυρόπουλος).
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του διαγωνισμού τους στον κάτω κόσμο με κριτή τον Διόνυσο για την 
ανάδειξη του πιο σοφού ποιητή. Οι ποιητές ήταν πάνω απ’ όλα σοφοί 
και φορείς παιδείας. 
Η συναισθηματική εμπλοκή των θεατών στα προβλήματα και τις 
συμφορές των ηρώων ήταν το μέσο διδασκαλίας της τραγωδίας. Οι 
θεατές ταυτίζονταν με τα πρόσωπα του έργου. Προβληματίζονταν για 
τον τρόπο που θα αντιδρούσαν οι ίδιοι σε παρόμοιες καταστάσεις. 
Έτσι, διαμόρφωναν την πολιτική τους συνείδηση και έπαιρναν πολύτι-
μα μαθήματα για τη στάση τους ως υπεύθυνοι πολίτες. Σε μια εποχή, 
μάλιστα, όπου δεν υπήρχε επίσημη δημόσια εκπαίδευση στην Αθήνα, 
η τραγωδία κάλυπτε μια πραγματική ανάγκη και, πλάι στους κύριους 
θεσμούς της πόλης (την εκκλησία του δήμου, τη βουλή, τα δικαστή-
ρια), αποτέλεσε και αυτή πολύμορφη πηγή παιδείας για τους μέσους 
πολίτες. Γι’ αυτό και η πολιτεία, όπως ακριβώς χρηματοδοτούσε τη 
συμμετοχή των Αθηναίων στους παραπάνω θεσμούς, εξασφάλιζε τα 
θεωρικά στους φτωχότερους πολίτες, προκειμένου όλοι να παρακο-
λουθούν τις παραστάσεις.
Σκοπός τελικά της τραγωδίας ήταν αυτό που εκφράζει ο Αριστοτέλης 
στο έργο του Ποιητική: ο φόβος και ο οίκτος που ένιωθαν οι θεατές 
για όσα απειλούσαν τους ήρωες να τους κλονίσει, αφού τα ίδια ή 
παρόμοια θα μπορούσαν να συμβούν και στους ίδιους. Από τα πάθη, 
λοιπόν, έβγαιναν νοήματα κι έτσι οι θεατές έβγαιναν από το θέατρο 
πιο δυνατοί, πιο πλούσιοι σε εμπειρίες.

Οι ιδέες του Αισχύλου: θεϊκή 
δικαιοσύνη και ανθρώπινη ευθύνη.
«Κι η Δίκη η θεϊκή κάνει να μαθαίνουν όσοι παθαίνουν κάτι».

Αισχύλου, Αγαμέμνων, στ. 250-251 
 (μετάφραση Θ.Γ. Μαυρόπουλος)

Οι προσωπικές εμπειρίες του Αισχύλου από τους Περσικούς Πολέμους 
(πολέμησε στο Μαραθώνα και τη Σαλαμίνα), οι πολιτικές συνθήκες και 
οι θρησκευτικές πεποιθήσεις της εποχής του άφησαν τη σφραγίδα 
τους στην ποίησή του. Ο πόλεμος τον απασχολούσε έντονα. Στους 
Πέρσες, μάλιστα, επέλεξε να δείξει τη δυστυχία του πολέμου και τα 
αίτια που οδήγησαν τους Πέρσες στη συντριβή, αντί να εξυμνήσει τη 
νίκη των Ελλήνων. Έζησε ακόμη τη μετάβαση από την τυραννίδα των 
Πεισιστρατιδών στη ριζοσπαστική δημοκρατία (462/461 π.Χ.) και στα 
έργα του πρόβαλε την κυριαρχία και τη δύναμη του λαού. Πάνω από 
όλα όμως ήταν βαθιά θρησκευόμενος. Πίστευε ότι οι θεοί όριζαν την 

τάξη στον κόσμο κι έτσι καθοδηγούσαν τους ανθρώπους, ακόμη και 
παρά τη θέλησή τους. Έστω, λοιπόν, κι αν οι ήρωές του είναι δυναμικοί 
χαρακτήρες, οι θεοί διαμορφώνουν την εξέλιξη της δράσης. 
Ο αγώνας για την αναζήτηση της δικαιοσύνης κυριαρχεί σε όλα 
του τα έργα. Ως φύλακες της ηθικής, της τάξης και της δικαιοσύνης 
οι θεοί τιμωρούν την ύβρη, την αλαζονεία που γεννά η δύναμη και 
η δίψα για εξουσία, την προσβολή και την ασέβεια. Η τιμωρία τους 
όμως ήταν το μέσο για να φτάσει ο άνθρωπος στη γνώση. Η απο-
κατάσταση της δικαιοσύνης μπορούσε να εκπληρωθεί μέσα από τις 
πράξεις των ίδιων των ανθρώπων, παίρνοντας εκδίκηση για τις αδι-

Αισχύλος
• Έδωσε στην τραγωδία τα βασικά χαρακτηριστικά της.

• Πρώτη συμμετοχή στα Μεγάλα Διονύσια το 499 π.Χ.,  
με συναγωνιστές τον Πρατίνα και τον Χοιρίλο.

• Πρώτη νίκη το 484 π.Χ. 

• Έγραψε από εβδομήντα τρία έως ενενήντα έργα.  
Σώζονται επτά τραγωδίες.

• Κέρδισε δεκατρείς νίκες. Η τελευταία ήταν το 458 π.Χ.  
με την τριλογία Ορέστεια. 

• Η φήμη της ποιητικής του αξίας είχε φθάσει μέχρι τη Σικελία. 
Ο βασιλιάς Ιέρωνας Α΄ τον κάλεσε μετά την παράσταση  
των Περσών για να παρουσιάσει έργα του. 

• Μετά το θάνατό του (πέθανε στη Σικελία το 456 π.Χ.)  
τα έργα του παρουσιάστηκαν ξανά κατακτώντας  
την πρώτη θέση. 

• Ο Αριστοτέλης τον θεωρούσε «πατέρα» της τραγωδίας.

• Η συμμετοχή του στους Περσικούς Πολέμους επηρέασε τις 
ιδέες του. Σ΄ ένα ποίημα χαραγμένο στον τάφο του, το οποίο 
λένε ότι έγραψε ο ίδιος, μνημονεύεται όχι ως ποιητής, αλλά ως 
πολεμιστής.

Καινοτομίες και ιδιαιτερότητες
• Πρόσθεσε τον δεύτερο υποκριτή.

• Καθιέρωσε την τριλογία, δηλαδή τρεις τραγωδίες που 
πραγματεύονταν διαδοχικά στάδια ενός μύθου.
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• Στα έργα του αποτυπώνονται τα ιδεώδη της κλασικής Αθήνας.

• Πρώτη συμμετοχή του στα Μεγάλα Διονύσια το 468 π.Χ.

• Την ίδια χρονιά και η πρώτη του νίκη.  
Αντίπαλός του ο Αισχύλος. 

• Κέρδισε δεκαοκτώ νίκες στα Μεγάλα Διονύσια  
και δεν κατέλαβε ποτέ την τρίτη θέση.

• Έγραψε περισσότερα από εκατόν είκοσι έργα.  
Σώζονται επτά τραγωδίες.

• Τον αποκαλούσαν «μέλισσα», που ήταν ο μεγαλύτερος 
έπαινος για έναν ποιητή ή ρήτορα.

• Το έργο του Οιδίποδας Τύραννος ήταν για τον  
Αριστοτέλη πρότυπο τραγωδίας. 

• Θεωρείται ο «κανόνας» της ελληνικής τραγωδίας.

Καινοτομίες και ιδιαιτερότητες
• Πρόσθεσε τον τρίτο υποκριτή.

• Αύξησε τα μέλη του χορού από δώδεκα σε δεκαπέντε.

• Εισήγαγε την τριλογία με τη μορφή αυτόνομων  
θεματικά δραμάτων. 

• Έδωσε μεγαλύτερη ένταση στο διάλογο των προσώπων. 

• Χρησιμοποίησε πολύ την «τραγική ειρωνεία», παρουσίαζε, 
δηλαδή, τους ήρωες να αγνοούν πράγματα που γνώριζαν 
οι θεατές, προκειμένου να δημιουργήσει έντονο δραματικό 
αποτέλεσμα. 

Σοφοκλής

Εικ. 42 Αργυρό δαχτυλίδι που χρησίμευε και ως σφραγίδα. Δίπλα παρου-
σιάζεται το αποτύπωμά του. Απεικονίζει το φόνο της Κλυταιμνήστρας από 
τον γιο της Ορέστη. Ο Ορέστης έχει πληγώσει στο στήθος την Κλυταιμνή-
στρα με το ξίφος του και ορμά να τη χτυπήσει ξανά. Η παράσταση θυμίζει 
τη σκηνή από την Ηλέκτρα του Σοφοκλή (στίχος 1415), όπου η Ηλέκτρα 
παροτρύνει τον αδερφό της: «Χτύπα την, αν το αντέχεις, δύο φορές» 
(τέλη 5ου - αρχές 4ου αι. π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων).
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κίες που τους γίνονται ή ακόμη ακολουθώντας μια προδιαγεγραμμένη 
μοίρα που τους οδηγεί σε εγκληματικές πράξεις. Όμως ο Αισχύλος 
πρόβαλε και την υπεροχή του νόμου απέναντι στο πρωτόγονο δίκαιο 
της αυτοδικίας και την ανάγκη της συναίνεσης για τη λειτουργία  
της ζωής. 
Στις μυθικές και τις πραγματικές μορφές των έργων του ο Αισχύλος 
σκιαγράφησε τις αξίες και τις αρετές που θεωρούσε πολυτιμότερες: 
ευσέβεια, σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, προσήλωση στην πόλη και 
τη δημοκρατική διακυβέρνησή της.

Οι ιδέες του Σοφοκλή:  
θεϊκή βούληση και ανθρώπινη δράση.
«Πολίτες της Θήβας μου να, ο Οιδίποδας αυτός, που ξακουστά αινίγ-
ματα να λύνει ήξερε και ήταν παντοδύναμος, που την τύχη του ποιος 
από τους πολίτες δε ζήλευε, σε ποια τρικυμία τρομερής συμφοράς έχει 
φτάσει! Κι έτσι, όταν κάποιος είναι θνητός, περιμένοντας να δούμε την 
τελευταία μέρα ας μην τον καλοτυχίζουμε, πριν φτάσει στο τέλος της 
ζωής του χωρίς κάτι δυσάρεστο να πάθει».

Σοφοκλή, Οιδίπους Τύραννος, στ. 1524-1530  
(μετάφραση Θ.Γ. Μαυρόπουλος)

Ο Σοφοκλής πίστευε ότι οι θεοί προδιαγράφουν τη μοίρα των ανθρώ-
πων, οι ίδιοι όμως οι άνθρωποι μπορούσαν με τις επιλογές τους να 

διαμορφώσουν τη ζωή τους. Στο πλαίσιο αυτής της κοσμοθεωρίας 
του τον ενδιέφερε να προβάλει τα κίνητρα και τα συναισθήματα που 
τους καθοδηγούσαν κι ακόμη τον τρόπο που αντιμετώπιζαν τις φοβε-
ρές δοκιμασίες τους. 
Πίστευε στην αξιοπρέπεια, την καλοσύνη, τη γενναιότητα, την ευφυία 
και τη δυνατότητά τους για μεγάλες πράξεις. Βλέπουμε, λοιπόν, στα 
έργα του ήρωες, ακόμα και γυναικείες μορφές, όπως η Αντιγόνη, 
αποφασισμένους με όποιο τίμημα να εκτελέσουν κάποιο καθήκον ή 



• Πρώτη συμμετοχή στα Μεγάλα Διονύσια το 455 π.Χ.  
Κέρδισε το τρίτο βραβείο.

• Έγραψε περίπου ενενήντα έργα.  
Σώζονται δεκαοκτώ τραγωδίες και ένα σατυρικό δράμα.

• Μόνο τέσσερις φορές κέρδισε την πρώτη θέση,  
πιθανότατα λόγω της παρεξηγημένων απόψεών του.

• Προς το τέλος της ζωής του δίδαξε τραγωδίες του στη 
Μακεδονία, ύστερα από πρόσκληση του βασιλιά Αρχέλαου, 
όπου και πέθανε (406 π.Χ.).

• Πολεμήθηκε πολύ από τους σύγχρονούς του.

• Μετά το θάνατό του κέρδισε την αναγνώριση και τον 
σεβασμό. Στις επαναλήψεις των κλασικών τραγωδιών τον 
4ο αι. π.Χ. ήρθε πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού και 
παρέμεινε εξαιρετικά δημοφιλής έως το τέλος της αρχαιότητας.

• Ο Αριστοτέλης τον χαρακτήρισε ως «τον τραγικότερο των 
τραγικών». 

• Τα έργα του διασκευάστηκαν από τον λατίνο ποιητή Σενέκα και 
έγιναν πρότυπα μίμησης για τους συγγραφείς της Αναγέννησης. 

• Επηρέασε τη Νέα Κωμωδία.

Καινοτομίες και ιδιαιτερότητες
• Έδειξε σκηνές από την καθημερινή ζωή που άγγιζαν τα όρια 

του κωμικού κι έτσι έφερε την τραγωδία πιο κοντά  
στους ανθρώπους. 

• Είχε αδυναμία στους «αγώνες» (λογομαχίες). 

• Συνήθιζε να αντικαθιστά τα σατυρικά δράματα με τραγωδίες. 

• Επινόησε τον «από μηχανής θεό», δηλαδή τον θεό  
που εμφανίζεται για να δώσει λύση σε κάποιο αδιέξοδο 
της υπόθεσης. 

Ευριπίδης
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να υπερασπιστούν την τιμή και την αξιοπρέπειά τους και να μη συμ-
βιβαστούν, ακόμη κι αν τους έχουν όλοι εγκαταλείψει ή οι θεοί τους 
εμπαίζουν. 
Από την άλλη, ο Σοφοκλής έβλεπε και τις ανθρώπινες αδυναμίες. 
Πρόβαλε ήρωες που έπραξαν σφάλματα από αλαζονεία και υπερβο-
λική αυτοπεποίθηση ή και άρνηση των θεϊκών χρησμών, εξαιτίας της 
θολωμένης λογικής τους, όπως ο Οιδίποδας. Μπορεί βέβαια οι θεοί 
να έστηναν τις παγίδες τους, όμως οι ίδιοι οι ήρωες ολοκλήρωναν τα 
σχέδιά τους με τις επιλογές τους. 
Οι θεοί όμως τιμωρούσαν τα ανθρώπινα λάθη. Παρόλ’ αυτά, ακόμη 
και μπροστά στη δυστυχία τους, ο Σοφοκλής έδειξε τους ήρωές 
του να υπομένουν καρτερικά και μεγαλόψυχα τη συντριβή τους. Η 
θεϊκή βούληση στεκόταν πάνω και πέρα από τον άνθρωπο και, όπως 
πίστευε ο Σοφοκλής, ο άνθρωπος όφειλε να την αποδέχεται και να 
τη σέβεται, ακόμη κι αν δεν την κατανοούσε. 
Στους ήρωές του, λοιπόν, ο Σοφοκλής πρόβαλε τον ιδανικό άνθρω-
πο που ήταν γενναίος, ευγενικός και συνετός, καρτερικός και μεγα-
λόψυχος, με επίγνωση των ορίων και των δυνατοτήτων του και με 
σεβασμό στους θεούς και τους νόμους τους, θεμέλια της ανθρώπινης 
κοινωνίας. 

Οι ιδέες του Ευριπίδη:  
οι άνθρωποι θύματα του πάθους  
και των περιστάσεων.
«Και νιώθω βέβαια τι κακό είναι να κάνω τώρα, όμως το πάθος μου 
είναι από τις σκέψεις μου πιο δυνατό, αυτό που είναι αιτία των πιο 
μεγάλων συμφορών για τους θνητούς».

Ευριπίδη, Μήδεια, στ. 1078-1080 
(μετάφραση Θ. Γ. Μαυρόπουλος)

Ο Ευριπίδης πίστευε ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος στις αποφά-
σεις του, άρα και υπεύθυνος απέναντι στις πράξεις του. Παρουσίασε 
τους μυθικούς ήρωες σαν συνηθισμένους ανθρώπους, ευάλωτους 
στα πάθη τους, να οδηγούνται στην καταστροφή, προκαλώντας 
συμφορές στους ίδιους και στους άλλους. Οι θεοί στα έργα του 
παρεμβαίνουν μόνο όταν χρειάζεται να δοθεί ένα τέλος στις δυστυ-
χίες. Παρόλ’ αυτά, θεωρούσε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να 
καθορίσουν τη μοίρα τους, αφού τα γυρίσματα της τύχης κινούν τα 
νήματα της ζωής.
Αν και ζούσε απομονωμένος, παρακολουθούσε στενά όλα τα 
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Εικ. 43 Αγγείο για το ανακάτεμα του κρασιού με νερό (κρατήρας). Απει-
κονίζει παράσταση εμπνευσμένη από την τελική σκηνή της τραγωδίας του 
Ευριπίδη Μήδεια (περ. 400 π.Χ., Μουσείο Τέχνης του Κλήβελαντ, Οχάιο). 

�Η Μήδεια σκότωσε τα παιδιά της για να εκδικηθεί τον άντρα της 
Ιάσονα, ο οποίος την εγκατέλειψε για άλλη γυναίκα. Στο αγγείο ο 
ζωγράφος αποτύπωσε τη στιγμή που ετοιμάζεται να δραπετεύσει με 
το φτερωτό άρμα του παππού της Ήλιου, για να γλιτώσει την εκδίκη-
ση του Ιάσονα. Η παραμάνα και ο παιδαγωγός των παιδιών θρηνούν 
πάνω από τα πτώματά τους σε ένα βωμό στο κάτω μέρος δεξιά, ενώ 
ο Ιάσονας αριστερά, συντετριμμένος και ανήμπορος να αντιδράσει, 
κοιτάζει τη Μήδεια να δραπετεύει. Αριστερά και δεξιά από τη Μήδεια 
απεικονίζονται πιθανότατα οι Ερινύες, οι οποίες δείχνουν να καρα-
δοκούν για εκδίκηση. Μπορεί η παράσταση να μην αναπαράγει πιστά 
τη σκηνή του Ευριπίδη, αντανακλά ωστόσο την εικόνα που μας δίνει: 
η Μήδεια εμφανίζεται θριαμβευτικά πάνω από τη σκηνή, ανεβασμένη 
σε μηχανή που αναπαριστά το άρμα του Ήλιου, περιφρονώντας τις 
επικλήσεις του Ιάσονα. 

ζητήματα που απασχολούσαν την αθηναϊκή κοινωνία, όπως τον 
Πελοποννησιακό Πόλεμο ή την ανατρεπτική διδασκαλία των σοφι-
στών γύρω από καθιερωμένες αξίες και αντιλήψεις. Μίλησε για 
τον πόλεμο, κατέκρινε τις επικίνδυνες φιλοδοξίες των πολιτικών, 

αμφισβήτησε τις πατροπαράδοτες θρησκευτικές πεποιθήσεις, όπως 
την πίστη στις προφητείες, αλλά και τις κοινωνικές διακρίσεις. 
Προβληματίστηκε για την απασχόληση των νέων (πνευματικές ενα-
σχολήσεις ή άσκηση πολιτικών καθηκόντων) και έθιξε τον κοινωνικό 
ρόλο της γυναίκας. Συχνά οι συζητήσεις των ηρώων του γύρω από 
τα ζητήματα αυτά ήταν έντονες - θύμιζαν ακόμη και αγορεύσεις στην 
εκκλησία του δήμου ή στα δικαστήρια ή την επιχειρηματολογία των 
σοφιστών - με αποτέλεσμα να διακόπτεται η δραματική πράξη. Γι’ 
αυτό το λόγο οι σύγχρονοί του τον χαρακτήριζαν «από σκηνής 
φιλόσοφο».
Η ποικιλία χαρακτηρίζει τα έργα του Ευριπίδη. Ενώ, λοιπόν, εξύμνησε 
την κυριαρχία του λαού, ταυτόχρονα τόνισε πόσο εύκολα χειραγω-
γούνται οι άνθρωποι από εύστροφους πολικούς. Μπορεί ακόμη να 
θεωρήθηκε άθεος ή σοφιστής, επειδή μίλησε για τις θρησκευτικές 
αντιλήψεις με μια δόση ειρωνείας. Στην πραγματικότητα όμως στρά-
φηκε εναντίον των ανθρώπων επειδή αποδέχονταν τους θεούς όπως 
τους παρουσίαζαν οι μύθοι, δηλαδή άπιστους, ζηλόφθονες, εκδικη-
τικούς και σκληρούς. 
Κατηγορήθηκε ακόμη ως μισογύνης επειδή παρουσίασε τις γυναίκες 
να κυριεύονται από τα ερωτικά τους πάθη. Η αλήθεια όμως είναι ότι 
έδειξε συμπάθεια και κατανόηση σε αυτή την αδυναμία τους. Εξάλλου, 
έθιξε ευαίσθητα ζητήματά τους, για παράδειγμα τον περιορισμό τους 
στο σπίτι, την προίκα ως προϋπόθεση για το γάμο τους κ.ά. ‘Έγραψε 
ακόμη δράματα που θεωρήθηκαν πατριωτικά, υποστηρίζοντας τον 
πόλεμο της Αθήνας εναντίον της Σπάρτης και άλλα που θεωρήθηκαν 
αντιπολεμικά. Φαίνεται όμως ότι ο Ευριπίδης ακολουθούσε τη φορά 
των γεγονότων. Όσο έβλεπε τον πόλεμο να συνεχίζεται σπέρνοντας 
τον πόνο και τον θάνατο, δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος και 
να μην προβάλει την επιθυμία του για ειρήνη. Η επιθυμία γενικότερα 
για μια καλύτερη ζωή είναι κάτι που εξέφραζε συχνά στα έργα του. 

Η συνέχεια και η παρακμή
Τον 4ο αι. π.Χ., η συγγραφή τραγωδιών συνεχίστηκε με αμείωτους 
ρυθμούς. Οι ποιητές καταπιάνονταν και πάλι με μύθους και θέματα 
ιστορικά, δυστυχώς όμως μόνο ονόματα ορισμένων από αυτούς, 
τίτλοι ή στίχοι από έργα τους έχουν σωθεί. Φαίνεται, πάντως, ότι 
τόσο στα έργα όσο και στην ερμηνεία υπήρχε μία τάση προς την 
υπερβολή. Το ενδιαφέρον είχε στραφεί πλέον από τον ποιητικό 
λόγο στη σκηνοθεσία των έργων και τους υποκριτές, οι οποίοι δεν 
δίσταζαν να παρεμβαίνουν στα κείμενα για να κάνουν αλλαγές που 
πρόβαλλαν το υποκριτικό τους ταλέντο. Μέσα σε αυτό το κλίμα η 
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αξία των κλασικών έργων παρέμενε αξεπέραστη. Το ενδιαφέρον για 
την επανάληψή τους, τόσο στην Αθήνα όσο και σε κάθε πόλη του 
ελληνικού κόσμου, ήταν μεγάλο. Έτσι, από το 386 π.Χ. παρουσιαζό-
ταν στα Μεγάλα Διονύσια μία παλιά τραγωδία μαζί με τα καινούργια 
έργα κάθε χρονιάς. 
Το 322 π.Χ. ο Μακεδόνας διοικητής Αντίπατρος ανέτρεψε τη  
δημοκρατία στην Αθήνα. Η τραγωδία βρέθηκε έξω από το περιβάλ-
λον στο οποίο γεννήθηκε και διαμορφώθηκε. Έτσι σταμάτησε να εξε-
λίσσεται. Στα ελληνιστικά χρόνια είχε χάσει πια τη ζωτικότητά της, σε 
αντίθεση με την κωμωδία που γνώρισε νέα άνθηση (Νέα Κωμωδία). 
Κέντρο της τραγικής ποίησης έγινε η Αλεξάνδρεια. Αν και ελάχιστα 
αποσπάσματα έχουν σωθεί, φαίνεται ότι οι ποιητές συνέχισαν την 
παράδοση των παλιών θεμάτων, παράλληλα όμως καταπιάστηκαν και 
με σύγχρονα, ιστορικά θέματα αλλά και φανταστικά. Μεγάλη διάδο-
ση γνώρισε από την εποχή αυτή και έως τα ρωμαϊκά χρόνια ο μίμος 
που περιείχε σκηνές από την καθημερινή ζωή. Προοριζόταν όμως για 
απαγγελία και όχι για παράσταση.

Οι επιρροές
Όταν οι Ρωμαίοι γνώρισαν το ελληνικό θέατρο, θέλησαν να το 
εντάξουν στις δραστηριότητές τους. Μετέφρασαν, λοιπόν, στα 
λατινικά τις σπουδαιότερες τραγωδίες και κωμωδίες, για να τις 
παρουσιάσουν στο κοινό. Ο Λίβιος Ανδρόνικος ήταν ο πρώτος που 
μετέφρασε δραματικά έργα, με σκοπό να παρουσιαστούν το 240 π.Χ. 
στα «Ρωμαία», αγώνες αρματοδρομίας προς τιμήν του Δία, για τον 
εορτασμό της νίκης των Ρωμαίων στους καρχηδονιακούς πολέμους. 
Το δράμα έγινε γρήγορα πολύ δημοφιλές στον ρωμαϊκό λαό. Οι 
παραστάσεις διοργανώνονταν με αφορμή διάφορες δημόσιες και 
ιδιωτικές γιορτές, όπως νεκρικές τελετές και θριάμβους, ενώ πολλοί 
ποιητές έγραψαν τραγωδίες με πρότυπο τα αττικά έργα, αντλώντας 
κατά κύριο λόγο τα θέματά τους από τους ελληνικούς μύθους. Στα 
έργα τους, πάντως, η μουσική και τα τραγούδια είχαν πρωτεύοντα 
ρόλο, ενώ έλειπαν οι αναφορές στην επικαιρότητα, αφού η δημό-
σια κριτική απαγορευόταν. Μάλιστα, ένα νέο είδος τραγωδίας που 
αντλούσε τα θέματά του από τους μύθους για την ίδρυση της Ρώμης 
ή την ρωμαϊκή ιστορία χρησιμοποιήθηκε από την εξουσία ως μέσο 
εθνικής προπαγάνδας και επιβολής της στο λαό.
Προς το τέλος του 1ου αι. π.Χ. το δράμα άρχισε να παρακμάζει. 
Μεγάλη δημοτικότητα απέκτησαν οι παραστάσεις μίμων και παντο-
μίμας, είδη ανάλαφρα και πιο αγαπητά στο ευρύ κοινό, που αντι-
κατέστησαν αντίστοιχα την κωμωδία και την τραγωδία. Παρόλ’ 

αυτά, τον 1ο αι. μ.Χ. εμφανίστηκαν σημαντικοί τραγικοί ποιητές. 
Σπουδαιότερος ήταν ο Σενέκας, ο οποίος αντλούσε τις υποθέσεις 
των έργων του κυρίως από τα έργα του Ευριπίδη, χωρίς, ωστόσο, 
να τα μιμείται παθητικά. Οι τραγωδίες του είναι οι μόνες που έχουν 
σωθεί και έχουν μεγάλη αξία, καθώς αποτέλεσαν το μεταβατικό στά-
διο από την αρχαία τραγωδία στο νεότερο ευρωπαϊκό δράμα. 

Το σατυρικό δράμα
Μια παράσταση διονυσιακή
Μέχρι και το πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ. οι τραγικοί ποιητές 
παρουσίαζαν στα Μεγάλα Διονύσια μία τετραλογία, δηλαδή τρεις 
συνεχόμενες τραγωδίες κι έπειτα ένα σατυρικό δράμα. Τα σατυρικά 
δράματα ήταν πιο σύντομα από τις τραγωδίες αλλά και πιο φανερά 
συνδεδεμένα με τον Διόνυσο σε σύγκριση με κάθε άλλη παράσταση 
που έβλεπαν οι θεατές (διθύραμβους, τραγωδίες, κωμωδίες). Τα μέλη 
του χορού μιμούνταν τους παιχνιδιάρηδες και ελεύθερους από ανα-
στολές Σατύρους, από τους οποίους πήρε το είδος το όνομά του. Οι 
Σάτυροι με τους ζωηρούς χορούς και τα τραγούδια τους, το μεθύσι 
και τον αχαλίνωτο πόθο τους για τις γυναίκες θα πρέπει να δημιουρ-
γούσαν μια διονυσιακή ατμόσφαιρα στο θέατρο, προβάλλοντας τον 
λατρευτικό χαρακτήρα της γιορτής. 

Επίσημη πρώτη
Το σατυρικό δράμα συνδέεται στενά με την τραγωδία κι έτσι η 
δημιουργία και τα πρώτα στάδια της διαμόρφωσής του είναι εξίσου 
σκοτεινά. Σύμφωνα με την παράδοση, ο ποιητής Πρατίνας από τον 
Φλιούντα, πόλη κοντά στο Άργος, ήταν αυτός που διαμόρφωσε το 
σατυρικό δράμα γύρω στο 520/510 π.Χ. Χάρη σε αυτόν, τα σατυρικά 
δράματα έγιναν δημοφιλή και προς το τέλος του 6ου αι. π.Χ. ενσω-
ματώθηκαν στους δραματικούς αγώνες των Μεγάλων Διονυσίων. 
Από όλα τα έργα που γράφτηκαν τον 5ο αι. π.Χ., μόνο ο Κύκλωπας 
του Ευριπίδη έχει σωθεί, ενώ ακόμη έχουν φθάσει ως εμάς ένα 
μεγάλο μέρος από τους Ιχνευτές του Σοφοκλή, καθώς και ελάχιστα 
αποσπάσματα από έργα του Αισχύλου.

Ανάμεσα στην τραγωδία και την κωμωδία
Το σατυρικό δράμα αντλούσε και αυτό τα θέματά του από την ελλη-
νική μυθολογία. Είχε ακόμη την ίδια γλώσσα και δομή, το ίδιο μέτρο 
και ύφος με την τραγωδία. Η διαφορά είναι ότι οι ποιητές παρω-
δούσαν τους μύθους, ορισμένες φορές, μάλιστα, ακόμη και θέματα 
ή σκηνές από τις ίδιες τις τραγωδίες που είχαν προηγηθεί, ενώ περι-
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Εικ. 44 Αγγείο για το ανακάτεμα του κρασιού με νερό (κρατήρας). Στην 
κύρια όψη απεικονίζεται ο Προμηθέας μαζί με Σατύρους. Η παράσταση 
είναι πιθανόν εμπνευσμένη από το σατυρικό δράμα του Αισχύλου Προ-
μηθεύς Πυρκαεύς (περ. 430 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).

στασιακά χρησιμοποιούσαν ακόμη και βωμολοχίες ή χοντροκομμένα 
αστεία. Το αποτέλεσμα ήταν το σοβαρό να δείχνει αστείο και να 
δημιουργείται ένα κωμικό αποτέλεσμα. Η εύθυμη ατμόσφαιρα και το 
ευχάριστο τέλος που είχαν οι υποθέσεις απομάκρυναν το σατυρικό 
δράμα από την τραγωδία και το έφερναν πιο κοντά στην κωμωδία. 
Μια ακόμη σημαντική διαφορά από την τραγωδία είναι ότι οι μύθοι 
αφηγούνταν ξέγνοιαστα επεισόδια από τη ζωή λιγότερο τραγικών 
ηρώων κι έτσι δεν διακωμωδούσαν τους ήρωες με τα σοβαρά ηθικά 
διλήμματα. Για παράδειγμα, ο Αισχύλος στο σατυρικό δράμα Σφίγγα 
επέλεξε από το μύθο του Οιδίποδα το επεισόδιο με τη λύση του 
αινίγματος.
Συνηθισμένα θέματα των σατυρικών δραμάτων ήταν τα παμπόνηρα 
σχέδια των ηρώων σχετικά με την κατατρόπωση δαιμόνων και τερά-
των, όπως ο Κύκλωπας Πολύφημος, ή θέματα μαγείας και θαυμάτων, 
όπως η μεταμόρφωση της Ιώς σε αγελάδα, και γενικά ιστορίες που 
θύμιζαν τα λαϊκά παραμύθια. Η υποδούλωση και η απελευθέρωση 
των Σατύρων ήταν ακόμη πολύ συχνό θέμα ή ακόμη ο εξαναγκασμός 
τους να κάνουν πράγματα που δεν ήθελαν ή δεν γνώριζαν. 

Ένας χαρούμενος επίλογος!
Οι ποιητές δημιουργούσαν μία δραματική ατμόσφαιρα στα έργα τους 
και στη συνέχεια την ανέτρεπαν. Παρουσίαζαν τους ήρωες σοβα-
ρούς, ακόμα κι αν το κλίμα ήταν αστείο. Έτσι, αταίριαστοι καθώς 
έδειχναν, προκαλούσαν το γέλιο. Από την άλλη, οι ήρωες μπορεί να 
παρουσιάζονταν και ως κωμικές μορφές ή με το χαρακτήρα ανθρώ-
πων της καθημερινής ζωής, όπως ο Ηρακλής, αγαπημένος ήρωας 
των σατυρικών δραμάτων, που σκεφτόταν συνεχώς το φαγητό ή 
συμπεριφερόταν ως δούλος. Συνήθιζαν ακόμη να χρησιμοποιούν για 
πρωταγωνιστές ήρωες που στην τραγωδία προβάλλονταν ως κακοί ή 
πανούργοι, όπως ο Οδυσσέας.
Πάντως, καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία εύθυμης ατμόσφαιρας 
είχαν οι Σάτυροι. Οι ποιητές έβρισκαν έναν ευρηματικό τρόπο για 
να τους εντάσσουν στις υποθέσεις των έργων και να δημιουργούν 
με το χορό, τις απάτες και τα τεχνάσματά τους, τις αθυροστομίες και 
τα καμώματά τους ένα χαρούμενο και αστείο θέαμα. Αν και ο ρόλος 
τους στο μύθο δεν είχε ιδιαίτερη σημασία, η δράση τους γινόταν ο 
κύριος κορμός της παράστασης κι έτσι οι Σάτυροι γίνονταν οι πρωτα-
γωνιστές. Μάλιστα, οι υποθέσεις των έργων διαδραματίζονταν στην 
εξοχή ή σε εξωτικές τοποθεσίες, δηλαδή στο φυσικό τους περιβάλ-
λον. Στον Κύκλωπα του Ευριπίδη, για παράδειγμα, οι Σάτυροι υποδύ-
ονται τους δούλους του Πολύφημου, μαζί με τους συντρόφους του 
Οδυσσέα. Οι περιπέτειές τους καλύπτουν μεγάλο μέρος του έργου 
δημιουργώντας ένα αστείο κλίμα, τόσο που οι ήρωες με τα σοβαρά 

και πομπώδη λόγια να μοιάζουν εκτός τόπου.
Όλα αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία του σατυρικού δράματος έδιναν έναν 
ανέμελο χαρακτήρα στα έργα που ερχόταν σε αντίθεση με τον ζοφε-
ρό κόσμο της τραγωδίας. Το σατυρικό δράμα πρέπει να ήταν ένας 
χαρούμενος επίλογος για τους θεατές, οι οποίοι θα ανακουφίζονταν 
και θα χαλάρωναν ύστερα από την ένταση και την αγωνία που θα 
είχαν βιώσει με τρεις συνεχόμενες τραγωδίες.

Στροφή προς την κωμωδία
Από το 340 π.Χ. τα σατυρικά δράματα παρουσιάζονταν ανεξάρ-
τητα από την τραγωδία. Τότε δημιουργήθηκε ένα νέο είδος, το 
οποίο πλησίαζε περισσότερο προς την κωμωδία, καθώς στράφηκε 
στην επίκαιρη σάτιρα και ακολούθησε τις τεχνικές και τα μέτρα της 
κωμωδίας. Στα ελληνιστικά χρόνια το σατυρικό δράμα γνώρισε νέα 
άνθηση.
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Η κωμωδία
Η παρεξηγημένη κωμωδία
Η κωμωδία είχε και αυτή ένα μακρινό παρελθόν, προτού να διαμορ-
φωθεί ως λογοτεχνικό είδος. Όμως στην αρχή δεν την έπαιρνε κανείς 
στα σοβαρά, λέει στην Ποιητική του ο Αριστοτέλης (1449b, 1), κι έτσι 
είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ρίζες της ιστορίας 
της. Ο ίδιος όμως ισχυρίζεται ότι προέκυψε, όπως και η τραγωδία, 
από αυτοσχέδια τραγούδια που ψάλλονταν σε εύθυμα λαϊκά δρώμενα. 

Το τραγούδι του κώμου
Τέτοια δρώμενα ήταν οι κώμοι, εορταστικές πομπές, όπως είδαμε παρα-
πάνω. Όσοι συμμετείχαν σ’ αυτές γύριζαν μεθυσμένοι στους δρόμους, 
χορεύοντας, τραγουδώντας και κάνοντας διάφορα αστεία και πειράγ-
ματα. Η κωμωδία φαίνεται ότι προέρχεται από τις λέξεις «κώμος» και 
«ωδή», το τραγούδι στο γλέντι του κώμου. 

Από τα φαλλικά;
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η κωμωδία προέκυψε συγκεκριμένα από 
τους φαλλικούς κώμους. Συντροφιές ανθρώπων, δηλαδή, συμμετείχαν 
σε πομπές περιφέροντας έναν μεγάλο φαλλό, σύμβολο της γονιμότητας. 
Κι αυτό γιατί η αγωνία τους ήταν να έχουν καλή σοδειά. Ακόμη, τραγου-
δώντας άσεμνα τραγούδια και ξεστομίζοντας σκώμματα, δηλαδή αστεία 
και πειράγματα προς το κοινό, πίστευαν ότι απέτρεπαν το κακό. Ο 
Αριστοτέλης, λοιπόν, θεωρούσε ότι η κωμωδία διαμορφώθηκε από το 
διάλογο που θα ξεκίνησε μεταξύ του πρωτοχορευτή και του χορού και 
τους δημιουργικούς αυτοσχεδιασμούς τους. Πάντως, αυτά τα στοιχεία 
των φαλλικών εθίμων τα συναντάμε στην Αρχαία Κωμωδία. Οι υπο-
κριτές φορούσαν κάτω από τα κοστούμια τους έναν δερμάτινο φαλλό. 
Συνήθιζαν να κάνουν προσωπική σάτιρα, να περιγελούν, δηλαδή, επώ-
νυμα πρόσωπα, προσφέροντας στους θεατές εκτόνωση και χαρά.

Από τους ζωόμορφους χορούς;
Στη διαμόρφωση της κωμωδίας όμως πρέπει να έπαιξαν ρόλο και άλλα 
λαϊκά δρώμενα. Ένα παράδειγμα είναι οι ζωόμορφοι χοροί, στους 
οποίους οι συμμετέχοντες μεταμφιέζονταν σε ζώα ή εμφανίζονταν 
επάνω σε αυτά ή άλλοτε τα κουβαλούσαν. Τέτοιοι χοροί απεικονίζο-
νται σε αγγεία που κατασκευάστηκαν τον 6ο και τις αρχές του 5ου αι. 
π.Χ. και δείχνουν τα μέλη του χορού να χορεύουν στο ρυθμό της μου-
σικής ενός αυλητή. Δεν ξέρουμε με ποια λατρεία συνδέονταν, πάντως 
θυμίζουν τους χορούς σε πολλές από τις κωμωδίες του Αριστοφάνη, 
όπου τα μέλη του χορού εμφανίζονται μεταμφιεσμένα σε ζώα (πουλιά, 
σφήκες κ.ά). 

Εικ. 46 Χάλκινο ειδώλιο κωμικού υποκριτή. Φοράει προσωπείο και 
κάτω από το ρούχο του εξέχει ο φαλλός (350-325 π.Χ., Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο).

Εικ. 45 Η Μούσα Θάλεια, προστάτιδα της κωμωδίας, στο ψηφιδωτό 
δάπεδο των Εννέα Μουσών (1ος αι. π.Χ., Ρόδος, Παλάτι του Μεγά-
λου Μαγίστρου).
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Ή από τις λαϊκές φάρσες;
Σε διάφορα μέρη του ελληνικού κόσμου, όπως στη Σπάρτη και στην 
Κόρινθο, υπήρχαν από παλιά οι λαϊκές φάρσες, δηλαδή κωμικές 
σκηνές που αυτοσχεδίαζαν δυο-τρεις άνθρωποι μιμούμενοι αστεία 
στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή, όπως κάποιον που έκλε-
βε φαγώσιμα ή την προφορά ενός γιατρού που προερχόταν από 
κάποιο ξένο μέρος. Τέτοιες σκηνές χρησιμοποίησε σε έργα του και ο 
Αριστοφάνης, για παράδειγμα στους Αχαρνής και τους Ιππής. 
Φαίνεται, πάντως, ότι την αττική κωμωδία επηρέασε περισσότερο η 
φημισμένη μεγαρική φάρσα, αφού τα Μέγαρα ήταν κοντά στην Αθήνα 
και οι Αθηναίοι θα μπορούσαν εύκολα να παρακολουθήσουν τέτοιες 
παραστάσεις. Το χαρακτηριστικό της ήταν τα χοντροκομμένα αστεία. 
Γι’ αυτό οι κωμικοί ποιητές της Αθήνας την αποδοκίμαζαν συχνά 
στα κείμενά τους. Ωστόσο, χρησιμοποίησαν συχνά τα θέματά της, 
όπως δούλους να πετούν φαγώσιμα στους θεατές ή τον Ηρακλή που 
συνεχώς πεινάει (π.χ. Ειρήνη και Όρνιθες του Αριστοφάνη). Πολλοί 
ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι η κωμωδία γεννήθηκε στα Μέγαρα και 
πρώτοι οι ίδιοι οι Μεγαρείς, οι οποίοι έλεγαν ότι αυτό έγινε τον καιρό 
της δημοκρατίας, δηλαδή μετά το 581 π.Χ., με την ανατροπή του 
τυράννου Θεαγένη. Φαίνεται ότι ο ισχυρισμός τους προκάλεσε αντι-
δράσεις κι ίσως έτσι «γεννήθηκε» ο Μεγαρέας ποιητής Σουσαρίων. 
Η παράδοση αναφέρει γι’ αυτόν ότι έδρασε στον δήμο Ικαρίας της 
Αττικής, όπως και ο Θέσπης, και θεωρήθηκε ως ο δημιουργός της 
αττικής κωμωδίας.

Επιδράσεις από τη Σικελία και τη Μεγάλη Ελλάδα
Στις αποικίες που είχαν ιδρύσει στη Σικελία και τη Νότια Ιταλία 
Έλληνες Δωριείς, επινοήθηκε στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. ένα είδος 
κωμωδίας που πιθανόν να επηρέασε την εξέλιξη της αττικής κωμω-
δίας. Ο ποιητής Επίχαρμος έδωσε λογοτεχνική μορφή στη λαϊκή 
φάρσα που είχαν φέρει μαζί τους οι άποικοι και δημιούργησε έργα 
που ονομάζονταν «δράματα». Είχαν συγκροτημένη πλοκή και εύθυ-
μο περιεχόμενο. Συνήθως διακωμωδούσαν γνωστούς μύθους για 
θεούς ή ήρωες, με ιδιαίτερη προτίμηση στον αχόρταγο Ηρακλή και 
τον πανούργο Οδυσσέα. Πραγματεύονταν όμως και θέματα από τη 
σύγχρονη ζωή, επικρίνοντας ανθρώπινους χαρακτήρες, όπως τους 
κόλακες. Αυτός ο τύπος ανθρώπου χρησιμοποιήθηκε πολύ και από 
τους κωμικούς ποιητές του 4ου αι. π.Χ., με μεγάλη, μάλιστα, επιτυχία. 

Επίσημη πρώτη
Η αθηναϊκή πολιτεία καθυστέρησε να δώσει επίσημο χαρακτήρα 
στις παραστάσεις κωμωδίας, ίσως γιατί θεωρούσαν ότι η απροκάλυ-
πτη τόλμη της ήταν επικίνδυνη για την κοινωνική και πολιτική τάξη. 

Ανεπίσημα, πάντως, πραγματοποιούνταν κάποιες κωμικές παραστά-
σεις από ερασιτέχνες ηθοποιούς. Τελικά, το 486 π.Χ., μισό αιώνα 
σχεδόν μετά την τραγωδία και δεκατέσσερα χρόνια μετά το σατυρικό 
δράμα, οι παραστάσεις κωμωδίας εντάχθηκαν στους δραματικού 
αγώνες των Μεγάλων Διονυσίων. Η επίσημη αναγνώρισή της ως 
δραματικού είδους ταυτίζεται σήμερα με την αρχή της ιστορίας της. 

Η Αρχαία Κωμωδία: 486 - 400 π.Χ. 
Με εξαίρεση τον Αριστοφάνη, κανένα έργο άλλου ποιητή της Αρχαίας 
Κωμωδίας δεν έχει σωθεί ολόκληρο. Έτσι, ό,τι γνωρίζουμε οφείλεται 
σχεδόν αποκλειστικά στο δικό του έργο, το οποίο όμως καλύπτει 
μία μικρή μόνο περίοδο στην ιστορία της Αρχαίας Κωμωδίας, από το  
426 π.Χ. (Αχαρνής) έως το 388 π.Χ. (Πλούτος). Οι κωμωδίες του 
είναι η κατάληξη μιας μακροχρόνιας πορείας στη διαμόρφωση του 
είδους, με αφετηρία τα έργα εξίσου σημαντικών ποιητών. Οι σπου-
δαιότεροι ήταν ο Μάγνης, από την πρώτη γενιά των κωμικών ποιητών, 
και κυρίως ο Κρατίνος που εμφανίστηκε αργότερα. Αξιόλογοι ποιητές 
υπήρχαν και στη γενιά του Αριστοφάνη. Ανάμεσά τους ξεχώριζε ο 
Εύπολις, ο κυριότερος ανταγωνιστής του. 

Σάτιρα της επικαιρότητας
Οι κωμικοί ποιητές ασχολούνταν ευθέως με τα καθημερινά προ-
βλήματα που απασχολούσαν τους ίδιους και τους συμπολίτες τους. 
Ζητήματα επίκαιρα και πρόσωπα συχνά επώνυμα από την πολιτική, 
κοινωνική και πνευματική ζωή της πόλης έμπαιναν στο στόχαστρό 
τους. Παρουσιάζονταν με σατιρική διάθεση και σκληρά λόγια χάρη 
στην ελευθερία λόγου που τους εξασφάλιζε το δημοκρατικό πολί-
τευμα. Στόχος ήταν η σάτιρά τους να τονίσει όλα όσα οδηγούσαν 
την πόλη στην παρακμή. Πίστευαν ότι έτσι θα παρακινούσαν τους 
Αθηναίους να αλλάξουν τη ζωή τους. Γι’ αυτούς τους λόγους η 
Αρχαία Κωμωδία χαρακτηρίζεται ως «πολιτική κωμωδία». 
Ο πρώτος ποιητής που καταπιάστηκε με αυτά τα θέματα ήταν ο 
Κρατίνος, ο οποίος, στα χνάρια του Επίχαρμου, χρησιμοποίησε ως 
εργαλείο για τη σάτιρά του τη μυθολογική παρωδία. Διακωμώδησε, 
δηλαδή, τους παραδοσιακούς μύθους, σε συνάρτηση με πρόσωπα και 
καταστάσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Γενικά, οι μύθοι των 
θεών και των ηρώων έδωσαν έμπνευση στους ποιητές της Αρχαίας 
Κωμωδίας. Τους χρησιμοποίησαν στα έργα τους είτε εξ ολοκλή-
ρου, ολόκληρη, δηλαδή, η υπόθεσή τους βασιζόταν σε έναν μύθο, 
είτε αποσπασματικά, εντάσσοντας επιμέρους μυθικές μορφές στα  
έργα τους. 



Με οδηγό τη φαντασία
Αν ο μύθος τροφοδοτούσε την τραγωδία, η μυθοπλασία ήταν το 
εργαλείο των ποιητών της Αρχαίας Κωμωδίας, για να κάνουν τη σάτιρά 
τους. Επηρεασμένοι από τη λαϊκή φαντασία και τον κόσμο των παρα-
μυθιών, οι ποιητές έπλαθαν έργα με πρόσωπα της επικαιρότητας που 
πρωταγωνιστούσαν σε φανταστικούς κόσμους.
Κόσμοι όπου όλα είναι ιδανικά ή κατοικούνται από κάθε λογής ζώα και 
περίεργα πλάσματα, άψυχα αντικείμενα που ζωντανεύουν, αφηρημένες 
έννοιες που παίρνουν ανθρώπινη υπόσταση και άλλα φανταστικά στοι-
χεία δημιουργούν ένα αστείο περιβάλλον για τη δράση των ηρώων. Για 
παράδειγμα, στην Ειρήνη του Αριστοφάνη ο πρωταγωνιστής πετά στον 
Όλυμπο πάνω σ’ ένα γιγάντιο σκαθάρι, για να φέρει πίσω στη γη τη 
θεά της ειρήνης, αιχμάλωτη του θεού Άρη. Στους Όρνιθες, πάλι, δύο 
Αθηναίοι, αγανακτισμένοι από την πολιτική κατάσταση στην Αθήνα, 
εγκαταλείπουν την πόλη τους και μαζί με τα πουλιά ιδρύουν μια καινού-
ρια πολιτεία μεταξύ ουρανού και γης. 
Με τη σάτιρα της επικαιρότητας αλλά και σημαντικών προσώπων, οι 
ποιητές πρόσφεραν στους θεατές γέλιο και εκτόνωση από τα άγχη της 
καθημερινότητας. Μπορεί οι λύσεις που πρότειναν να μην ήταν ρεαλι-
στικές. Οι θεατές όμως ταυτίζονταν με τους ήρωες και έστω για λίγο 
ένιωθαν ανακούφιση από όλα όσα τους καταπίεζαν. 

Ο Αριστοφάνης
«Κι εγώ ενώ είμαι ένας τέτοιος ποιητής, δε στέκω κορδωμένος ούτε 
να σας εξαπατήσω προσπαθώ λέγοντας τα ίδια δυο και τρεις φορές 
αλλά πάντοτε επινοώ και φέρνω μπροστά σας καινούριες ιδέες που δε 
μοιάζουν καθόλου μεταξύ τους και είναι όλες έξυπνες».

Αριστοφάνη, Νεφέλες, στ. 545-548  
(μετάφραση Θ.Γ. Μαυρόπουλος)

Ο Αριστοφάνης έγραψε τις περισσότερες από τις κωμωδίες του στη 
διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου. Εκείνη την εποχή η δημο-
κρατία είχε αποδυναμωθεί και στην πόλη επικρατούσε ταραχή και πολι-
τική αστάθεια. Στα έργα του, λοιπόν, μίλησε ανοιχτά για ό,τι θεωρούσε 
ότι έβλαπτε την ειρήνη και την πρόοδο της πόλης. Επέκρινε την κακή 
λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, για παράδειγμα, των λαϊκών 
δικαστηρίων. Κατηγορούσε τους πολιτικούς ότι επωφελούνταν από 
τον διαιωνιζόμενο πόλεμο για να πλουτίζουν σε βάρος του λαού, 
κυρίως των αγροτών και των μικροτεχνιτών που πλήττονταν περισ-
σότερο. Οι ήρωές του ήταν άνθρωποι καθημερινοί, σε αντίθεση με 
τους ήρωες της τραγωδίας που ήταν ανώτερης κοινωνικής τάξης. Τον 
απασχόλησαν ακόμη οι σοφιστές και οι επιρροές τους στους νέους. 
Τους ταύτισε με τον Σωκράτη και τις επαναστατικές φιλοσοφικές του 

ιδέες που τις θεωρούσε επικίνδυνες. Αλλά και ο Ευριπίδης βρέθηκε 
συχνά στο στόχαστρό του. Αν και τον εκτιμούσε, ο Αριστοφάνης τον 
θεωρούσε επικίνδυνο εξαιτίας των νεωτερισμών του. Με διάφορους 
τρόπους προσάρμοζε σε έργα του ολόκληρες σκηνές από τις τραγωδί-
ες του Ευριπίδη για να τον διακωμωδήσει. Τις παρουσίαζε, δηλαδή, με 
τέτοιο τρόπο, ώστε η δραματικότητα των σκηνών να γελοιοποιείται και 
να δημιουργείται ένα κωμικό αποτέλεσμα.
Οι πληροφορίες που μας διασώζουν τα έντεκα συνολικά έργα του 
Αριστοφάνη είναι σημαντικές γιατί φωτίζουν με μοναδικό τρόπο την 
πολιτική και κοινωνική ζωή της Αθήνας της εποχής του αλλά και την 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Βέβαια, μόνο να φανταστούμε μπο-
ρούμε τι αντιδράσεις θα προκαλούσαν αστεία και υπαινιγμοί του για 
πρόσωπα και γεγονότα. Κι αυτό γιατί μας είναι άγνωστος ο κώδικας 
επικοινωνίας που είχε ο ποιητής με το κοινό του. 

Άλλα θέματα
Την περίοδο αυτή υπήρξαν και ποιητές, όπως ο Κράτης και ο 
Φερεκράτης, που δεν επιδόθηκαν στην πολιτική σάτιρα, αλλά ασχολή-
θηκαν περισσότερο με θέματα από την καθημερινή ζωή, όπως κωμω-
δίες με ερωτικές ή τελείως φανταστικές υποθέσεις. 

Η Μέση Κωμωδία: 400 - 320 π.Χ.
Εκκλησιάζουσες, Πλούτος: Η στροφή του Αριστοφάνη
Στα δύο τελευταία σωζόμενα έργα του Αριστοφάνη (παρουσιάστηκαν 
αντίστοιχα το 392 και το 388 π.Χ.) η μορφή και το περιεχόμενο της 
κωμωδίας είχαν πλέον αλλάξει. Τα τραγούδια του χορού μειώθηκαν 
και η συμμετοχή του στη δράση περιορίστηκε σε ελάχιστους διαλό-
γους. Φαίνεται όμως ότι είχε αλλάξει ακόμα και το ύφος του ποιητή. 
Τα τολμηρά του αστεία και η πολιτική σάτιρα περιορίστηκαν. Αυτό 
όμως που άλλαξε κυρίως είναι η θεματολογία των κωμωδιών. Η σάτι-
ρα στράφηκε πλέον από την πολιτικοκοινωνική στην ιδιωτική ζωή και 
έγινε πιο ήπια.
Οι αλλαγές αυτές συνδέονται με την πολιτική κατάσταση που επικρά-
τησε στην Αθήνα μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Η πόλη είχε 
ηττηθεί, η δημοκρατία είχε εξασθενήσει και στο πολιτικό προσκήνιο 
είχαν εμφανιστεί νέες ισχυρές πόλεις. Έτσι, οι Αθηναίοι, απογοητευμέ-
νοι από τη δημόσια ζωή, προτίμησαν να στραφούν στις χαρές και τις 
λύπες της απλής καθημερινότητάς τους. 

Μύθος και καθημερινότητα
Εκτός από τον Πλούτο και τις Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, 
ό,τι γνωρίζουμε για την Μέση Κωμωδία στηρίζεται αποκλειστικά σε 
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Εικ. 48 Πήλινο ειδώλιο υποκριτή που υποδύ-
εται τον στρατιώτη (375-350 π.Χ., Μουσείο 
Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου).

Εικ. 49 Πήλινο ειδώλιο υποκριτή που 
υποδύεται τον δούλο. Η στάση του με 
το δάχτυλο στο στόμα δείχνει ότι μηχα-
νεύεται την επόμενη παρανομία του (τέλη 
5ου - αρχές 4ου αι. π.Χ., Μητροπολιτικό 
Μουσείο Τέχνης, Νέα Υόρκη). 

Εικ. 50 Πήλινο ειδώλιο υποκρι-
τή που υποδύεται τον δούλο. Έχει 
κλέψει το πορτοφόλι του κυρίου του και, 
φοβούμενος την τιμωρία, έχει καταφύγει 
σε βωμό, προκειμένου να προστατευθεί και 
να το αδειάσει με την ησυχία του (τέλη 
5ου - αρχές 4ου αι. π.Χ., Μητροπολιτικό 
Μουσείο Τέχνης, Νέα Υόρκη).

Εικ. 47 Αγγείο για το ανακάτεμα του κρασιού με νερό (κρατήρας) με σκηνή 
κωμωδίας. Απεικονίζονται χήνες να επιτίθενται σε μάγειρες (380-370 π.Χ., 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).
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αποσπάσματα έργων. Την περίοδο αυτή η μορφή και το περιεχόμενο 
της κωμωδίας άλλαξαν σημαντικά. Ο χορός έχασε τη σημασία του. 
Η πολιτική σάτιρα ατόνησε, τα τολμηρά αστεία υποχώρησαν και οι 
φανταστικές ιστορίες μειώθηκαν. Αγαπημένο είδος έγινε η μυθολο-
γική κωμωδία, η οποία είχε πρωτοεμφανιστεί στο τέλος του 5ου αι. 
π.Χ. Θέμα της ήταν ο κόσμος των θεών και των ηρώων, στον οποίο 
όμως οι ποιητές πρόσθεταν στοιχεία από την καθημερινή ζωή, δημι-
ουργώντας έτσι ένα κωμικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, οι ποιητές 
διακωμωδούσαν τους θεούς και τους ήρωες παρουσιάζοντάς τους με 
τις αδυναμίες και τα ελαττώματα των ανθρώπων. Ταυτόχρονα, πολ-
λοί ποιητές, ακολουθώντας την παράδοση του Φερεκράτη, έγραψαν 
κωμωδίες με ερωτικές υποθέσεις, οι οποίες σχεδόν κυριάρχησαν 
από τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. Τέλος, την περίοδο αυτή εμφανίστηκαν 
κάποιοι βασικοί κωμικοί τύποι στα έργα. Τέτοιοι είναι ο πονηρός ή 
ηθικός δούλος, ο παράσιτος ή κόλακας, ο αλαζόνας στρατιώτης, ο 
αγροίκος ή απαίδευτος, ο νεαρός εραστής, η καλή ή κακή εταίρα, ο καυ-
χησιάρης μάγειρας κ.ά. Κάποιοι από αυτούς είχαν ήδη εμφανιστεί στα 
έργα των ποιητών της Αρχαίας Κωμωδίας, ενώ αργότερα αποτέλεσαν 
τους πρωταγωνιστές στα έργα της Νέας Κωμωδίας. 
Οι σημαντικότεροι ποιητές της μεταβατικής αυτής περιόδου της αττι-
κής κωμωδίας ήταν οι Αναξανδρίδης, Εύβουλος, Αντιφάνης, Άλεξις, 
Έφιππος, Μνησίμαχος και Τιμοκλής.



Εικ. 51 Χάλκινο ειδώλιο ηθοποιού της Νέας 
Κωμωδίας. Υποδύεται τον δούλο που ζητά 

άσυλο σε βωμό για να αποφύγει την τιμωρία 
από τον κύριό του (150-50 π.Χ., Μουσείο 
Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου). 

Εικ. 52 Θεατρικό προσωπείο 
στον τύπο της νέας γυναί-
κας ή της εταίρας της Νέας 
Κωμωδίας (Προς τα τέλη 
των ελληνιστικών χρόνων, 
Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο).

Εικ. 53 και 54 Σκηνές από κωμωδίες του Μενάνδρου σε ψηφιδωτό 
που διακοσμούσε το δάπεδο δωματίου συμποσίων στην «Οικία του 
Μενάνδρου» στη Μυτιλήνη (250-300 μ.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο 
Μυτιλήνης).

�Η απεικόνιση κωμωδιών του Μενάνδρου σε ένα κτήριο από το 
τέλος της αρχαιότητας δείχνει τη δημοτικότητα που εξακολουθού-
σαν να έχουν τα έργα του ποιητή ως την εποχή αυτή. 

Η Νέα Κωμωδία: 320 - 200 π.Χ.
Η κωμωδία μιμείται τη ζωή
Στην ελληνιστική περίοδο το θέατρο εξαπλώθηκε σε κάθε μικρή και 
μεγάλη πόλη του ελληνικού κόσμου και οι θεατρικές παραστάσεις 
έγιναν η πιο δημοφιλής ψυχαγωγία. Τα δραματικά έργα του 5ου αι. 
π.Χ. συνέχισαν να παίζονται παντού. Ταυτόχρονα όμως, η κωμωδία 
γνώρισε μεγάλη άνθηση. 
Την περίοδο αυτή οι κωμικοί ποιητές δεν ασχολήθηκαν με την πολιτική 
ζωή. Οι πολιτικές συνθήκες ήταν πλέον πολύ διαφορετικές. Η Αθήνα 
υποτάχθηκε στη μακεδονική εξουσία. Νέα οικονομικά και πνευματικά 
κέντρα εμφανίστηκαν στην Ανατολή. Εμφύλιες συγκρούσεις ξέσπασαν, 
ενώ έκανε την εμφάνισή της μια μεγάλη τάξη πλουσίων. Η δύναμη 
των πολιτών μειώθηκε. Η ανάμιξή τους στα κοινά περιορίστηκε, ενώ 
ενδιαφέρονταν περισσότερο για τα ιδιωτικά τους προβλήματα. Έτσι, οι 
κωμικοί ποιητές πήραν αφορμές από την καθημερινή ζωή: οικογενει-
ακές υποθέσεις, ερωτική πλοκή, φτώχια, κυνήγι του χρήματος, ίντρι-
γκες, παρεξηγήσεις και πλάνες. Μάλιστα, οι ποιητές έδωσαν ιδιαίτερη 
έμφαση στην αποτύπωση των ανθρώπινων χαρακτήρων της εποχής. 
Γι’ αυτά τα χαρακτηριστικά της, η Νέα Κωμωδία ονομάζεται αλλιώς και 
κωμωδία ηθών ή αστική κωμωδία.

Ο Μένανδρος
«Για τίποτε δεν πρέπει γενικά ένας μυαλωμένος άνθρωπος να απελπίζε-
ται. Με τη φροντίδα και με τον κόπο που καταβάλλει κανείς όλα γενικά 
μπορεί να τα κατακτήσει».

Μενάνδρου, Δύσκολος, στ. 860-862  
(μετάφραση Θ. Γ. Μαυρόπουλος)

Ο Μένανδρος είναι ο κυριότερος εκπρόσωπος της Νέας Κωμωδίας και 
ο τελευταίος σημαντικός εκπρόσωπος του αττικού δράματος. Έγραψε 
πάνω από εκατό κωμωδίες, από τις οποίες όμως μόνο ο Δύσκολος 
σώζεται ακέραιος. Ολόκληρη σχεδόν σώζεται ακόμη μία, η Σαμία, ενώ 
σημαντική σε έκταση είναι και η Ασπίς.
Ο Μένανδρος δεν χρησιμοποίησε βωμολοχίες, όπως ο Αριστοφάνης. 
Οι συμπεριφορές και τα παθήματα των ανθρώπων ήταν τα στοιχεία 
που προκαλούσαν το γέλιο. Οι πρωταγωνιστές του είναι κοινοί θνη-
τοί, αστοί ή χωρικοί, άμυαλοι νέοι και άτυχες κοπέλες, πανέξυπνες 
εταίρες, τσιγκούνηδες και δύστροποι γέροι, δούλοι και φλύαροι 
μάγειροι ή φαντασμένοι στρατιωτικοί. Τα θέματά του περιστρέφονται 
κυρίως γύρω από τον έρωτα. Προτεραιότητά του ήταν η αποτύπωση 
της ψυχολογίας των ανθρώπων και όχι οι υποθέσεις των έργων. 
Στην ουσία, ο Μένανδρος χρησιμοποίησε τους κωμικούς τύπους της 
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Μέσης Κωμωδίας. Η διαφορά είναι ότι παραμέρισε την κωμική τους 
διάσταση και έδωσε προτεραιότητα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους. Τους έκανε, δηλαδή, πιο οικείους και πιο αληθινούς και πάντοτε 
εξέταζε τις πράξεις τους σε σχέση με τον χαρακτήρα τους. Έτσι, οι θεα-
τές ταυτίζονταν με τους ήρωες. Γι’ αυτό και τα έργα του είχαν μεγάλη 
απήχηση και επιτυχία. Με συμπάθεια όμως τους έβλεπε και ο ίδιος ο 
Μένανδρος, αφού τους παρουσίαζε να κάνουν άδικες πράξεις όχι από 
κακή προδιάθεση, αλλά άθελά τους. Κι ενώ αποτύπωνε την πραγμα-
τικότητα, τα έργα του είχαν πάντοτε αίσιο τέλος, γιατί οι ήρωές του 
μετάνιωναν για τα λάθη τους και βελτιώνονταν. Πίστευε, δηλαδή, στην 
καλοσύνη του ανθρώπου. Αν και η θεά Τύχη - που σύμφωνα με τις 
αντιλήψεις της εποχής καθόριζε την ευτυχία των ανθρώπων - έχει κυρί-
αρχο ρόλο στα έργα του, τελικά αυτό που μένει είναι ότι η ανθρώπινη 
ευτυχία εξαρτάται από το ήθος και την ποιότητα του κάθε ανθρώπου. 
Όμως ο Μένανδρος δεν επηρεάστηκε μόνο από την προγενέστερη 
κωμική ποίηση, αλλά και από τον Ευριπίδη, από τον οποίο δανείστηκε 
πολλά στοιχεία, όπως τις υποθέσεις με σκευωρίες και παραπλανήσεις 
ή το θέμα της αναγνώρισης ενός εγκαταλελειμμένου παιδιού και της 
επιστροφής του στην πραγματική οικογένεια. 

Στα χνάρια της αττικής κωμωδίας
Οι φλύακες της Κάτω Ιταλίας
Γύρω στον 4ο αι. π.Χ. άνθησε στην Κάτω Ιταλία ένα είδος λαϊκού θεά-
τρου που πρέπει να είχε σχέση με την αττική κωμωδία αυτής της επο-
χής. Από το όνομα των ερμηνευτών ονομάστηκε «φλύαξ». Στην αρχή 
φαίνεται ότι είχε τη μορφή αυτοσχέδιων δρώμενων. Χάρη όμως σε 
μια σειρά αγγείων του 4ου αι. π.Χ. από την Κάτω Ιταλία με σκηνές από 
παραστάσεις φλυάκων, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά αυτού του είδους. Τα αγγεία ονομάστηκαν και αυτά 
«φλύακες». 
Κεντρικό θέμα πρέπει να ήταν η παρωδία μύθων, γνωστών από την 
προφορική παράδοση αλλά και από εκδοχές των τραγικών ποιητών. 
Μπορεί ακόμη να διακωμωδούσαν γεγονότα από την καθημερινή ζωή, 
όπως τους τσακωμούς και τις κλοπές, την απάτη ή τη λαιμαργία, ή να 
ήταν μια μορφή λαϊκής φάρσας.
Χαρακτηριστικές είναι οι κινήσεις και άλλα κωμικά στοιχεία των ηθο-
ποιών, όπως τα παραγεμισμένα κοστούμια ή ο δερμάτινος φαλλός που 
φορούν όλες σχεδόν οι αντρικές μορφές, θυμίζοντας την εμφάνιση 
των υποκριτών της αττικής κωμωδίας. Φαίνεται ακόμη ότι υπήρχαν 
κάποιοι σταθεροί κωμικοί χαρακτήρες που παραπέμπουν σε κωμικούς 
τύπους της αττικής κωμωδίας της ίδιας περιόδου, όπως οι δούλοι.

Γύρω στο 300 π.Χ. ο ποιητής Ρίνθωνας από τη Σικελία βασίστηκε 
στους φλύακες και έγραψε λογοτεχνικά έργα που ονομάζονταν «ιλα-
ροτραγωδίες», δηλαδή εύθυμες τραγωδίες. Όπως φαίνεται, πρόκειται 
για έργα που διακωμωδούσαν τα μυθολογικά θέματα των τραγωδιών. 

Η λατινική κωμωδία
Η αττική κωμωδία υπήρξε, όπως και η τραγωδία, πρότυπο για τους 
Ρωμαίους ποιητές. Ό, τι γνωρίζουμε γι’ αυτό το είδος προέρχεται 
κυρίως από τα έργα δύο ποιητών, του Πλαύτου και του Τερέντιου, 
καθώς από τα έργα των περισσότερων ποιητών έχουν σωθεί μόνο 
κάποια αποσπάσματα ή τίτλοι.
Διασκευάζοντας έργα της Νέας Κωμωδίας ή έχοντάς τα ως πρότυπο 
για τις υποθέσεις και τους χαρακτήρες των έργων τους, ο Πλαύτος 
και ο Τερέντιος διαμόρφωσαν ένα είδος κωμωδίας με αναφορά σε 
σύγχρονες κοινωνικές καταστάσεις. Είχε όμως συνήθως άφθονη μου-
σική και χορό, αντίθετα με ό, τι ίσχυε στα αντίστοιχα αττικά έργα. Οι 
κωμωδίες τους έχουν ιδιαίτερη αξία τόσο γιατί αποτελούν πολύτιμη 
πηγή από την οποία αντλούμε σημαντικές πληροφορίες για τη Νέα 
Κωμωδία όσο και γιατί συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξέλιξη της 
κωμικής τέχνης στην Αναγέννηση και τη διαμόρφωση του νεότερου 
ευρωπαϊκού δράματος.

�Σύμφωνα με το μύθο, ο Χείρων πήγε στο ιερό των Νυμφών για να 
θεραπεύσει την πληγή που του άνοιξε άθελά του ο Ηρακλής με ένα 
δηλητηριασμένο βέλος. Στην παράσταση ο ανήμπορος Χείρων, στη-
ριζόμενος στο μπαστούνι του, πασχίζει να ανεβεί τα σκαλοπάτια του 
ιερού με τη βοήθεια δύο δούλων. Ο ένας τον σπρώχνει και ο άλλος, 
ο Ξανθίας, όπως μαθαίνουμε από την επιγραφή πάνω από αυτόν, τον 
τραβάει. Στα δεξιά απεικονίζεται τυλιγμένος στο ρούχο του ένας άντρας. 
Είναι πιθανόν ο Αχιλλέας, ο οποίος υπήρξε μαθητής του σοφού κενταύ-
ρου. Επάνω δεξιά δύο γυναικείες μορφές συνομιλούν. Πρόκειται για τις 
Νύμφες, σύμφωνα με την επιγραφή που τις συνοδεύει.  

Εικ. 55 Αγγείο για το ανακάτεμα 
του κρασιού με νερό (κρατήρας) 
από την Κάτω Ιταλία. Ηθοποιοί 

με το χαρακτηριστικό εξοπλισμό 
των φλυάκων (προσωπεία, κοστού-
μια και φαλλό) παίζουν, όπως συνη-
θιζόταν, πάνω σε μία εξέδρα, στην 

οποία ανεβαίνουν με μία μικρή σκάλα. 
Παριστάνουν σκηνή από κωμωδία σχετικά 
με το μύθο του Κενταύρου Χείρωνα (380-
370 π.Χ., Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο). 
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Πολλές ακόμη σελίδες θα μπορούσαν να γραφτούν για το αρχαίο 
δράμα. Δεν είναι μόνο οι διαφορετικές πτυχές του - θρησκευτικές, 
πολιτικές, κοινωνικές - και τα πολλά επίπεδα ανάγνωσής του (οι ρίζες 
και η εξέλιξή του, τα δραματικά κείμενα και η διδασκαλία τους, ο τρό-
πος παρουσίασης και η ερμηνεία τους κ.ά.) που κάνουν τη μελέτη ανε-
ξάντλητη και δύσκολη την απόφαση για το τι θα επιλέξει να παρου-
σιάσει κανείς και τι θα αφήσει. Είναι ακόμη η πλούσια βιβλιογραφία, 
η ποικιλία των απόψεων και των ερμηνειών γύρω από το θεατρικό 
φαινόμενο στην αρχαία Ελλάδα. Οι συζητήσεις είναι ατελείωτες και η 
τελεία δύσκολα μπαίνει. Κι όσο η έρευνα συνεχίζεται, τόσο περισσό-
τερα στοιχεία έρχονται στο φως. Νέες γνώσεις προστίθενται, ο προ-
βληματισμός δυναμώνει και η αναζήτηση των μυστικών του αρχαίου 
θεάτρου συνεχίζεται. Μα πάνω από όλα είναι αυτός ο επίκαιρος πάντα 
χαρακτήρας των δραματικών έργων που φέρνει το αρχαίο δράμα σε 
έναν ζωντανό διάλογο με το σήμερα. Οι διαχρονικοί προβληματισμοί 
που έθεσαν οι δραματικοί ποιητές ενώπιον των Αθηναίων θεατών τον 
5ο αι. π.Χ. εμπνέουν σήμερα όχι μόνο φιλόλογους, ιστορικούς και 
κοινωνιολόγους αλλά και τους ανθρώπους του θεάτρου –σκηνοθέτες, 
ηθοποιούς, μουσικούς, σκηνογράφους κ.ο.κ.–, οι οποίοι προτείνουν 
νέες λύσεις σε προβλήματα και ερμηνευτικά αδιέξοδα και ανανεώνουν 
συνεχώς την τέχνη. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
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Τι είναι; Ξεκινώντας με μια προσπάθεια προσέγγισης των συνθηκών που αιώνες πριν οδήγησαν τον άνθρωπο στη δημι-
ουργία της τέχνης του θεάτρου, το έντυπο εστιάζει στη γέννηση του αρχαίου δράματος συγκεκριμένα, στην 
Αθήνα τον 6ο αι. π.Χ., και στην εξέλιξή του τους επόμενους αιώνες. 
Μέσα στις σελίδες του ο αναγνώστης μπορεί να βρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις λατρευτικές τελετές 
του θεού Διονύσου, από τις οποίες προήλθε η δραματική τέχνη και τα τυπικά χαρακτηριστικά της, να διαβάσει για 
τον ρόλο των τυράννων στην προώθησή της και να κατανοήσει τη συμβολή της δημοκρατίας στην καθιέρωση 
και εξέλιξή της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται η παιδαγωγική αξία και ο κεντρικός ρόλος του δράματος 
στην αθηναϊκή κοινωνία του 5ου αι. π.Χ. Πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο οργάνωσης και πραγματοποίησης 
των θεατρικών παραστάσεων προσφέρουν κάποιες βασικές γνώσεις σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
αρχαίου θεάτρου και τις διαφορές του από τις σύγχρονες θεατρικές παραστάσεις. Τέλος, παρουσιάζονται συνο-
πτικά τα είδη του αρχαίου δράματος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Σε ποιον 
απευθύνεται;

Κατά κύριο λόγο στον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προ κειμένου να το 
χρησιμοποιήσει ως ένα χρήσιμο εργαλείο στο πλαίσιο της διδασκαλίας του αρχαίου δράματος και των επιμέ-
ρους ζητημάτων που σχετίζονται με αυτό (π.χ. τελετουργικά θεατρικά δρώμενα και διονυσιακή λατρεία). Τυχόν 
άγνωστοι όροι που συναντώνται για πρώτη φορά στο κείμενο (π.χ. θύρσος, κωμαστές, φαλλικά) εξηγούνται με 
απλό τρόπο και μάλιστα τονίζονται με πλάγια γραφή, χωρίς να διακόπτεται η ροή του λόγου και του νοήματος.

Πώς μπορεί  
να αξιοποιηθεί;

Η οργάνωση του εντύπου έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύχρηστο και χρήσιμο για τον αναγνώστη. 
Χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Μέσα από τα τέσσερα πρώτα ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει την ιστο-
ρία του αρχαίου θεάτρου από τα πρώτα θεατρικά δρώμενα στον ελλαδικό χώρο και τη γέννηση του αρχαίου 
δράματος στην Αθήνα τον 6ο αι. π.Χ. έως την ανάπτυξη και τη λειτουργία του στα χρόνια της δημοκρατίας, 
καθώς επίσης τη διάδοση και εξέλιξή του στον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο μετά τον 5ο αι. π.Χ. Κάθε κεφάλαιο, 
δηλαδή, αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου στη ροή της ιστορίας, ταυτόχρονα  όμως μπορεί να διαβαστεί 
ξεχωριστά, ανάλογα με τις πληροφορίες που αναζητά ο αναγνώστης. 
Το πέμπτο κεφάλαιο με θέμα τα είδη του αρχαίου δράματος λειτουργεί περισσότερο ανεξάρτητα από τα προη-
γούμενα. Προσφέρει συνοπτικές αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το περιεχόμενο και την εξέλιξη του κάθε 
δραματικού είδους, καθώς επίσης και τους εκπροσώπους του, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρω-
ματικά στο αναλυτικό πρόγραμμα.
Τέλος, εικόνες αγγείων και άλλων αρχαιολογικών τεκμηρίων σε κάθε κεφάλαιο συμπληρώνουν και «ζωντανεύ-
ουν» την πληροφορία, ενώ οι επεξηγηματικές λεζάντες τους βοηθούν στην καλύτερη κατανόησή τους. 

Πώς συνδέεται  
με τη σχολική ύλη;

Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το έντυπο αυτό και αφορούν στη γέννηση 
και τη λειτουργία του αρχαίου δράματος. 



Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΓλώσσαΒ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Τεύχος: Τρίτο. Η εφημερίδα της τάξης μας
Ενότητα: 23. Για να γελάσουμε…
Από το βιβλίο του δασκάλου: (…) να γίνει συζήτηση στην 

τάξη για τον Αριστοφάνη και το έργο του (σελ. 53).
Από το βιβλίο του μαθητή: (…) Στην αρχαιότητα ο 

Αριστοφάνης έγραφε κωμωδίες, θεατρικά έργα που έκα-
ναν τους ανθρώπους να γελούν (σελ. 61).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 5: Απ’ τον Αισχύλο ως τον 
Μένανδρο.

Ιστορία Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μέρος: Πρώτο: Μυθολογία
Ενότητα: 1. Η δημιουργία του κόσμου
Κεφάλαιο: 2. Οι θεοί του Ολύμπου
Από το βιβλίο του δασκάλου: (…) Οι μαθητές να γνω-

ρίσουν τους θεούς του Ολύμπου και τις ιδιότητες που 
τους απέδιδαν οι άνθρωποι, (…) να γνωρίσουν μύθους 
με τους οποίους οι αρχαίοι εξηγούσαν γεγονότα ή 
φαινόμενα της καθημερινής ζωής, (…) να αντιληφθούν 
την ανάγκη του ανθρώπου να λατρεύει και να τιμά τους 
θεούς του (σελ. 24).

Από το βιβλίο του μαθητή: (…) Ο Διόνυσος, που ήταν 
θεός του αμπελιού και του κρασιού και του άρεσαν τα 
γλέντια και οι γιορτές (σελ. 11). 

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 2: Ο θεός του θεάτρου
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Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών Κειμένων

Γ΄
Δ΄

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΙστορίαΔ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ενότητα: 3η. Κλασικά Χρόνια
Κεφάλαιο: 24. Η Αθήνα γίνεται «σχολείο» της Ελλάδας
Από το βιβλίο του δασκάλου: (…) Τι είδους θεατρικά έργα 

παίζονταν; (…) Ποιοι έγραψαν θεατρικά έργα; (σελ. 70).
 Η ενότητα μπορεί να προσεγγιστεί με αναφορές στη 

γέννηση και την εξέλιξη της ιστοριογραφίας και του 
δράματος... αξία του αρχαίου θεάτρου (σελ. 70). 
Προτείνεται ακόμη ο χωρισμός σε ομάδες και η συζή-
τηση για τον τρόπο με τον οποίο παίζονταν τα δράματα 
στην αρχαιότητα (σελ. 71).

Από το τετράδιο εργασιών: (…) Η πόλη της Αθήνας, στα 
χρόνια του Περικλή, πλήρωνε τα εισιτήρια των φτωχών 
πολιτών. Έτσι όλοι οι Αθηναίοι μπορούσαν να παρακο-
λουθήσουν τις θεατρικές παραστάσεις. Γιατί το έκανε 
αυτό; Συμβαίνει κάτι παρόμοιο σήμερα; (Δραστηριότητα 
3, σελ. 31).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 3: Το θέατρο στη δημοκρα-
τική Αθήνα, Κεφ. 4: Θεατρικοί αγώνες και παραστάσεις 
στην αρχαιότητα, Κεφ. 5: Απ’  τον Αισχύλο ως τον 
Μένανδρο.

Σημείωση: Για το δεξί προσωπείο της σελ. 76 από το βιβλίο του 
μαθητή, δες αναλυτικά τη σελ. 9 του εντύπου.

Ενότητα: «Κόκκινη κλωστή δεμένη…» Κείμενα από την 
παράδοση

Κείμενο: Χάρης Σακελλαρίου, Ο θεός Διόνυσος (σελ. 53).
Από το βιβλίο του δασκάλου: (…) Διαθεματικές δραστηρι-

ότητες με θέμα το κρασί, τον τρύγο και τα σχετικά έθιμα 
σε διάφορες ιστορικές περιόδους (σελ. 20).

Από το βιβλίο του μαθητή: (…) Χωριζόμαστε σε ομάδες, 
συγκεντρώνουμε πληροφορίες για τον Διόνυσο και τις 
γιορτές του και ύστερα τις παρουσιάζουμε στην τάξη 
(Δραστηριότητα 1, σελ. 56), (…) Συζητούμε για τις ομοι-
ότητες ανάμεσα στις αρχαίες γιορτές του Διονύσου και 
στις σύγχρονες εκδηλώσεις του καρναβαλιού στις διά-
φορες περιοχές της Ελλάδας (Δραστηριότητα 2, σελ. 
56), (…) Οι περιπέτειες του Διονύσου με τους Τυρρηνούς 
αναπαριστάνονται στη ζωφόρο του Μνημείου του 
Λυσικράτη (στην Αθήνα). Μπορούμε να το επισκεφθού-
με για να παρατηρήσουμε από κοντά τις παραστάσεις ή 
να φέρουμε πληροφορίες γι’ αυτό (Δραστηριότητα 3, 
σελ. 56).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 2: Ο θεός του θεάτρου, Κεφ. 
4: Θεατρικοί αγώνες και παραστάσεις στην αρχαιότητα.
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ΙστορίαΔ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ενότητα: 5η. Θέματα από την αρχαία ιστορία
Κεφάλαιο: 41α. Μια παράσταση αρχαίου θεάτρου
Από το βιβλίο του δασκάλου: (…) Οι μαθητές να γνωρί-

σουν τα σχετικά με τη γέννηση, την ανάπτυξη, τη λει-
τουργία και την επιβίωση του αρχαίου θεάτρου ως τις 
μέρες μας (σελ. 111), (…) να έρθουν σε επαφή και να 
εξοικειωθούν με το αρχαίο θέατρο, το οποίο αποτε-
λούσε σημαντική εκδήλωση πολιτισμού στην αρχαία 
Ελλάδα, καθώς και να οδηγηθούν στην κατανόηση της 
διαχρονικής του αξίας (σελ. 112).

 Προτείνεται ο χωρισμός της τάξης σε ομάδες εργασί-
ας με ενδεικτικές επιμέρους θεματικές: α. Η γέννηση 
του αρχαίου θεάτρου β. Η λειτουργία του στην αρχαία 
Αθήνα (σελ. 112).

 Προτείνεται ακόμη οι μαθητές να διασκευάσουν κάποια 
τραγωδία ή κωμωδία, να τη σκηνοθετήσουν και να την 
παρουσιάσουν στην τάξη σύμφωνα με το πρότυπο των 
θεατρικών αγώνων που γίνονταν στην αρχαία Ελλάδα 
(σελ. 112).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 1: Στα ίχνη του θεάτρου, 
Κεφ. 2: Ο θεός του θεάτρου, Κεφ. 3: Το θέατρο στη 
δημοκρατική Αθήνα, Κεφ. 4: Θεατρικοί αγώνες και 
παραστάσεις στην αρχαιότητα.

Θεατρική ΑγωγήE΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ενότητα: Πέμπτη Ζώνη. Ο χώρος 
Από το βιβλίο του δασκάλου: (…) να χρησιμοποιήσουν 

οι μαθητές το χώρο, τα αντικείμενα και να προβούν στη 
μίμηση μιας τελετουργίας, έτσι ώστε να συνειδητοποιή-
σουν την έννοια και τη σημασία του «δρώμενου», καθώς 
και τη διαφορά του από το «θέατρο», (…) Καλούμε τα 
παιδιά να κάνουν ένα κύκλο. Τους θυμίζουμε την ιερό-
τητα του κύκλου (Ζώνη Ι) και τη σχέση του με τον κύκλο 
του χρόνου. Δίνουμε με λίγα λόγια στοιχεία από την 
πανάρχαια γονιμική λατρεία της γης (Δραστηριότητα Ι: 
Δρώμενο της γης, σελ. 80), (…) Συγκεντρώνουν στοι-
χεία για το Χορό, τους υποκριτές (Σχέδιο Εργασίας 
«Από το λατρευτικό στο θεατρικό χώρο», Ενδεικτική 
Δραστηριότητα Γ΄, σελ. 202).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 1: Στα ίχνη του θεάτρου, 
Κεφ. 2: Ο θεός του θεάτρου, Κεφ. 4: Θεατρικοί αγώνες 
και παραστάσεις στην αρχαιότητα.
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Κοινωνική και Πολιτική ΑγωγήE΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ενότητα: Α. Είμαστε όλοι πολίτες
Κεφάλαιο: 4. Περικλής, πολίτης Αθηναίος 
Από το βιβλίο του δασκάλου: Ο δάσκαλος και οι μαθητές 

συζητούν τις πληροφορίες που τους δίνουν τα κείμε-
να σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
Αθηναίου πολίτη στα χρόνια του Περικλή (σελ. 24). 

Από το βιβλίο του μαθητή: (…) Οι Αθηναίοι πολίτες πρό-
σφεραν ένα μέρος της περιουσίας τους σε όφελος της 
πόλης (φορολογία) (σελ. 20), (…) Παρατηρήστε τις εικό-
νες των αρχαιολόγων, διαβάστε τα κείμενα των ιστορι-
κών που τις συνοδεύουν και πείτε ποια δικαιώματα και 
ποιες υποχρεώσεις είχαν οι Αθηναίοι πολίτες (σελ. 20), 
(…) Οι Αθηναίοι παρακολουθούσαν πολλές θεατρικές 
παραστάσεις, επειδή έτσι μορφώνονταν και ψυχαγω-
γούνταν. Η πόλη της Αθήνας προσέφερε χρήματα στους 
άπορους πολίτες της, τα λεγόμενα θεωρικά, για να παρα-
κολουθούν κι αυτοί τις παραστάσεις (σελ. 21).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 3: Το θέατρο στη δημοκρα-
τική Αθήνα, Κεφ. 4: Θεατρικοί αγώνες και παραστά-
σεις στην αρχαιότητα, Κεφ. 5: Απ’ τον Αισχύλο ως τον 
Μένανδρο.

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών ΚειμένωνE΄
ΣΤ΄

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ενότητα: Β. Κοινωνική ζωή
Κείμενο: Β2. Αισχύλος, Προμηθέας Δεσμώτης (σελ. 48)
Από το βιβλίο του μαθητή: Βιογραφικό σημείωμα 

Αισχύλου (σελ. 49).
Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 5: Απ’ τον Αισχύλο ως τον 

Μένανδρο.
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Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών Κειμένων

Έ  
ΣΤ΄

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ενότητα: ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες
Κείμενο: ΣΤ8 Νίκος Καζαντζάκης, [Ο γιος] (σελ. 155).
Από το βιβλίο του μαθητή: (…) Ποιο πρόσωπο της ελληνι-

κής μυθολογίας σας φέρνει στο νου ο Αύγουστος, όπως 
μας τον παρουσιάζει ο συγγραφέας, και ποια είναι τα 
στοιχεία της ομοιότητάς τους; (Ερώτηση 2, σελ. 158), 
(…) Μπορείτε να χωριστείτε σε ομάδες και να βρείτε 
πληροφορίες για τον τρύγο στη μυθολογία, στην αρχαία 
Ελλάδα, στη λαϊκή παράδοση, στη ζωγραφική, στη μου-
σική, στη λογοτεχνία, στην εκκλησιαστική παράδοση, 
στη σύγχρονη εποχή (Δραστηριότητα 3, σελ. 158).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 2: Ο θεός του θεάτρου
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Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Αρχαία ΙστορίαΆ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφάλαιο: 5. Η ηγεμονία της Αθήνας (479-431 π.Χ.) 
Υποκεφάλαιο: 2. Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποι-

είται - Ο Περικλής και το δημοκρατικό πολίτευμα
Από το βιβλίο του εκπαιδευτικού: (…) Να αναλυθεί στους 

μαθητές η σημασία των θεσμών της μισθοφορίας και 
των «θεωρικών χρημάτων» (σελ. 65).

Από το βιβλίο του μαθητή: (…) Με ποια μέτρα ο Περικλής 
προχωρεί στον εκδημοκρατισμό του αθηναϊκού πολι-
τεύματος; (Ερώτηση 1, σελ. 72).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 3: Το θέατρο στη δημοκρατι-
κή Αθήνα, Κεφ. 5: Απ’ τον Αισχύλο ως τον Μένανδρο.

Αρχαία ΙστορίαΆ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφάλαιο: 5. Η ηγεμονία της Αθήνας (479-431 π.Χ.) 
Υποκεφάλαιο: 3. Η λειτουργία του πολιτεύματος. Οι 

λειτουργίες
Από το βιβλίο του εκπαιδευτικού: (…) Οι μαθητές επιδιώ-

κεται να γνωρίσουν το μηχανισμό των λειτουργιών (σελ. 
65), (…) Πώς κρίνετε τον θεσμό των λειτουργιών; Ποια 
λειτουργία θα θέλατε να αναλάβετε εάν ζούσατε στην 
Αθήνα του Περικλή; (σελ. 66).

Από το βιβλίο του μαθητή: (…) Ποιον σκοπό εξυπηρε-
τούσε ο θεσμός των λειτουργιών στην αρχαία Αθήνα; 
(Ερώτηση 3, σελ. 74).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 3: Το θέατρο στη δημοκρα-
τική Αθήνα, Κεφ. 4: Θεατρικοί αγώνες και παραστάσεις 
στην αρχαιότητα.
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Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Αρχαία ΙστορίαΆ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφάλαιο: 5. Η ηγεμονία της Αθήνας (479-431 π.Χ.) 
Υποκεφάλαιο: 5. Η διαδικασία της μόρφωσης – Ο 

Αθηναίος και η εργασία – Η Αθήνα γιορτάζει
Από το βιβλίο του εκπαιδευτικού: (…) Οι μαθητές επιδι-

ώκεται να κατανοήσουν τον ρόλο του πνευματικού κλί-
ματος στην ολοκλήρωση του παιδευτικού έργου στην 
αρχαία Αθήνα, (…)  να μάθουν για τις σπουδαιότερες 
αθηναϊκές γιορτές (σελ. 67), (...) Ο μαθητής πρέπει κυρί-
ως να εξοικειωθεί με τη στοιχειώδη αποκρυπτογράφηση 
των ιχνών του παρελθόντος… Η ζωντανή οπτική επαφή 
με το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτους θα τον οδη-
γήσει χωρίς κόπο στο ευφυές σύστημα των λειτουργιών 
(σελ. 68-69).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 2: Ο θεός του θεάτρου, 
Κεφ. 3: Το θέατρο στη δημοκρατική Αθήνα, Κεφ. 4: 
Θεατρικοί αγώνες και παραστάσεις στην αρχαιότητα.

Αρχαία ΙστορίαΆ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφάλαιο: 8. Οι Τέχνες και τα Γράμματα στην κλασική 
εποχή

Υποκεφάλαιο: 1. Τα Γράμματα 
Από το βιβλίο του εκπαιδευτικού: (…) Οι μαθητές επιδι-

ώκεται να κατανοήσουν τη δημιουργία του θεατρικού 
λόγου και την κεφαλαιώδη σημασία του για την παιδεία 
των πολιτών (σελ. 110).

Από το βιβλίο του μαθητή: (…) να συγκρίνετε το ρόλο 
του θεάτρου στην αρχαία και τη σύγχρονη κοινωνία 
(Δραστηριότητα 1, σελ. 108).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 3: Το θέατρο στη δημοκρα-
τική Αθήνα, Κεφ. 4: Θεατρικοί αγώνες και παραστά-
σεις στην αρχαιότητα, Κεφ. 5: Απ’ τον Αισχύλο ως τον 
Μένανδρο.
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Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΕικαστικάΆ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ενότητα: 9. Η ζωή και οι Τέχνες 
Από το βιβλίο του εκπαιδευτικού: Τα παιδιά θα προβλη-

ματιστούν και θα συζητήσουν σχετικά με τη σπουδαι-
ότητα των θεατρικών δρώμενων στην αρχαία Ελλάδα 
(σελ. 68).

Από το βιβλίο του μαθητή: (…) Η ανάγκη να ζήσουμε σε 
κόσμους φανταστικούς, να επικοινωνήσουμε άμεσα με 
τους άλλους και να προβάλουμε διαφορετικές πτυχές του 
εαυτού μας γεννάει το θέατρο (σελ. 96), (…) Οι πρωτό-
γονοι λαοί φορούσαν τις μάσκες (προσωπεία) σε τελε-
τουργίες, επειδή πίστευαν ότι με αυτό τον τρόπο ταυτίζο-
νταν με τη θεϊκή δύναμη (σελ. 98), (…) Η τέχνη ξεκίνησε 
σαν μίμηση της ζωής, μόνο που δεν την αναπαριστάνει 
όπως ακριβώς είναι. Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης έγρα-
φε ότι ο άνθρωπος έχει έμφυτη την ανάγκη της μίμησης 
(σελ. 100).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 1: Στα ίχνη του θεάτρου.

Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής 
Γραμματείας

Ά  
Β΄ 
Γ΄

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ενότητα: Δεύτερη περίοδος: Αττική ή Κλασική
Κεφάλαιο: Α. Ποίηση (Δραματική Ποίηση)
Από το βιβλίο του μαθητή: Όλο το κεφάλαιο
Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 2: Ο θεός του θεάτρου, 

Κεφ. 3: Το θέατρο στη δημοκρατική Αθήνα, Κεφ. 4: 
Θεατρικοί αγώνες και παραστάσεις στην αρχαιότητα, 
Κεφ. 5: Απ’ τον Αισχύλο ως τον Μένανδρο.
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Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής 
Γραμματείας

Ά  
Β΄ 
Γ΄

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ενότητα: Τρίτη περίοδος: Ελληνιστική ή Αλεξανδρινή
Κεφάλαιο: Α. Ποίηση
Από το βιβλίο του μαθητή: Υποκεφάλαια: 1. Γενικά, 

2. Χαρακτηριστικά, 3. Είδη: γ. Τραγωδία, δ. Η Νέα 
Κωμωδία.

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 5: Απ’ τον Αισχύλο ως τον 
Μένανδρο.

Δραματική ΠοίησηΓ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 Αριστοφάνη, «Όρνιθες» 
 Σοφοκλέους Τραγωδίαι: «Αντιγόνη» και «Φιλοκτήτης», 

«Οιδίπους Τύραννος» και «Αίας».

Ενότητα: Εισαγωγή
Από το βιβλίο του εκπαιδευτικού: Να ζητηθεί από τους 

μαθητές να συγκρίνουν μια σύγχρονη με μια αρχαία 
παράσταση και να καταγράψουν τις διαφορές σε όλα τα 
επίπεδα (π.χ. λατρευτικό και αγωνιστικό πλαίσιο, δρα-
ματικό έργο, συντελεστές) («Όρνιθες», σελ. 9).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 2: Ο θεός του θεάτρου, Κεφ. 
4: Θεατρικοί αγώνες και παραστάσεις στην αρχαιότητα, 
Κεφ. 5: Απ’ τον Αισχύλο ως τον Μένανδρο. 
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Ιστορία του αρχαίου κόσμουΆ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ενότητα: ΙΙ. Οι αρχαίοι Έλληνες
Κεφάλαιο: 2.3. Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.)
Από το βιβλίο του μαθητή: (…) Τα θεωρικά ήταν το αντίτι-

μο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών στο θέατρο, το 
οποίο αποτελούσε χώρο παιδείας για τους Αθηναίους 
(σελ 101), (…) Μεταξύ των ελληνικών πόλεων, η Αθήνα 
κατείχε τα πρωτεία της πολιτιστικής ανάπτυξης… των 
θεατρικών παραστάσεων στις Διονυσιακές γιορτές (σελ. 
112), (…) Η ποιητική τέχνη κυρίως με το έργο των τριών 
τραγικών… με τις κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κριτική 
της καθημερινής πολιτικής ζωής (σελ. 113).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 3: Το θέατρο στη δημοκρα-
τική Αθήνα, Κεφ. 4: Θεατρικοί αγώνες και παραστά-
σεις στην αρχαιότητα, Κεφ. 5: Απ’ τον Αισχύλο ως τον 
Μένανδρο.

Ιστορία του αρχαίου κόσμουΆ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ενότητα: ΙΙΙ. Ελληνιστικοί χρόνοι
Κεφάλαιο: 2.4 Τα γράμματα
Από το βιβλίο του μαθητή: (…) Καινούριο ποιητικό είδος, 

επίσης, με σατιρικό λόγο είναι οι «Μίμοι»… Η νέα κωμω-
δία, όπως ονομάζεται, σατίριζε ανθρώπινους χαρακτή-
ρες... Κυριότερος εκπρόσωπός της ήταν ο Μένανδρος 
(σελ. 144-145). 

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 5: Απ’ τον Αισχύλο ως τον 
Μένανδρο.
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Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ιστορία του αρχαίου κόσμουΆ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ενότητα: V. Οι μεγάλες κατακτήσεις
Κεφάλαιο: 2.1 Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 

αλλαγές
Από το βιβλίο του μαθητή: (…) Οι Ρωμαίοι εκδήλωσαν την 

προτίμησή τους στην κωμωδία. Υιοθέτησαν τα χαρακτη-
ριστικά της νέας αττικής κωμωδίας. Στη διακωμώδηση 
ανθρώπινων τύπων επιδόθηκαν με επιτυχία οι κωμωδιο-
γράφοι Πλαύτος και Τερέντιος (σελ 194).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 5: Απ’ τον Αισχύλο ως τον 
Μένανδρο.

Eνότητα: IV. Ο Ελληνισμός της Δύσης. Πολιτισμοί Δυτικής 
Μεσογείου και Ρώμη

Κεφάλαιο: 1.4 Ο πολιτισμός των Ελλήνων της Δύσης
Από το βιβλίο του μαθητή: Εικόνα από το αγ γείο του Προ-

νόμου (σελ. 163).
Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 4: Θεατρικοί αγώνες και παρα-

στάσεις στην αρχαιότητα.  
 
Με αφορμή ένα ξεχωριστό αγγείο...  
 Το διάσημο αγγείο του Προνόμου απεικονίζει θίασο 

ενός σατυρικού δρά ματος. Φτιάχτηκε στην Αθήνα (περί-
που το 400 π.Χ.) και βρέθηκε στην Κάτω Ιταλία. Μπορεί 
να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση της διάδοσης του 
αθηναϊκού θε άτρου στις ελληνικές αποικίες της Κάτω Ιτα-
λίας.

 

Ιστορία του αρχαίου κόσμουΆ ΛΥΚΕΙΟΥ
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Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Κείμενα Νεοελληνικής ΛογοτεχνίαςΆ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ενότητα: Οι Φαναριώτες και η Ρομαντική Σχολή των 
Αθηνών (1830 – 1880)

Ποίημα: Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Διονύσου πλους 
(σελ. 294).

Από το βιβλίο του εκπαιδευτικού: (…) Να αναφερθεί ότι το 
ποίημα αντλεί το θέμα του από την ελληνική μυθολογία: 
το επεισόδιο του θεού Διονύσου με τους Τυρρηνούς 
πειρατές εικονίζεται στη ζωφόρο του χορηγικού μνημεί-
ου του Λυσικράτη, 4ος αι. π.Χ. (σελ. 160).

Από το βιβλίο του μαθητή: (…) Να αναλύσετε τα επιμέρους 
στοιχεία που συνθέτουν τη σκηνή με το θεό Διόνυσο 
και την ακολουθία του. Πώς ερμηνεύετε τη συστοιχία 
ανάμεσα σ’ αυτή και στην κατάσταση που επικρατεί στη 
φύση (σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί στον 
όμιλο των ναυτών). (Να λάβετε υπ’ όψη τις ιδιότητες του 
Διονύσου ως θεού) (Ερώτηση 2, σελ. 297).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 2: Ο θεός του θεάτρου, Κεφ. 
4: Θεατρικοί αγώνες και παραστάσεις στην αρχαιότητα.

Κείμενα Νεοελληνικής ΛογοτεχνίαςΆ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ενότητα: Νέα Αθηναϊκή Σχολή: Ποίηση – Ο δημοτικισμός
Ποίημα: Κ. Π. Καβάφης, Νέοι της Σιδώνος 400 μ.Χ. (σελ. 

440).
Από το βιβλίο του εκπαιδευτικού: Θα τονιστεί η διαφο-

ρά μεταξύ των “προτάσεων ζωής”: Ο Αισχύλος θεωρεί 
σημαντικότερη τη συμμετοχή στην κοινή σωτηρία, ο 
νέος την προσωπική δημιουργία (σελ. 165). 

Από το βιβλίο του μαθητή: (…) Τι τονίζει ιδιαίτερα στο 
επίγραμμά του ο Αισχύλος; (Ερώτηση 1, σελ. 442), (…) 
Ποια στάση ζωής εκφράζει ο Αισχύλος με το επίγραμμά 
του και ποια ο Σιδώνιος νέος με τα λόγια του; Η απάντη-
σή σας να στηριχτεί εκτός των άλλων και α) στην εποχή 
που ζει ο καθένας β) στον τρόπο που ζουν (σελ. 442).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 5: Απ’ τον Αισχύλο ως τον 
Μένανδρο.
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Έκφραση - ΈκθεσηΒ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Ενότητα: Σημειώσεις – Περίληψη
Υποενότητα: Σημειώσεις
Κεφάλαιο: Α. Σημειώσεις από γραπτό λόγο
Από το βιβλίο του μαθητή: Απόσπασμα από το κείμενο 

του Δ. Ι. Ιακώβ, Η πολιτική διάσταση των «Ευμενίδων» 
του Αισχύλου (σελ. 241).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 3: Το θέατρο στη δημοκρα-
τική Αθήνα, Κεφ. 4: Θεατρικοί αγώνες και παραστά-
σεις στην αρχαιότητα, Κεφ. 5: Απ’ τον Αισχύλο ως τον 
Μένανδρο.

ΘρησκευτικάΒ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Κεφάλαιο: Β΄. Κυριότερα θρησκεύματα 
Υποκεφάλαιο: 27. Η αρχαία ελληνική θρησκεία
Από το βιβλίο του μαθητή: (…) Στη Διονυσιακή λατρεία και 

μάλιστα στην κατάσταση της μανίας, δηλαδή της κατάλη-
ψης από το θεό, την οποία επεδίωκαν ομάδες γυναικών 
(θίασοι, Μαινάδες) μέσα από οργιαστικές και άλλες πρα-
κτικές, τα όρια θεού και ανθρώπου καταργούνταν (σελ. 
226).

Σύνδεση με το έντυπο: Κεφ. 2: Ο θεός του θεάτρου.
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