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∆ΡΑΜΑ

στοιχεία από 

≈ σύνθετη ποιητική δηµιουργία

µουσική όρχησηστοιχεία από 

το Έπος 

και 

τη Λυρική Ποίηση



Προέλευση του δράµατος

παραστάσεις  
µε δραµατικό χαρακτήρα 

σε θρησκευτικές εκδηλώσεις

θρησκευτικά δρώµενα

● γάµοι ∆ία και Ήρας (Άργος, Σάµος)
● γέννηση ∆ία (Κρήτη)
● αγώνας Απόλλωνα µε δράκοντα (∆ελφοί)
● Ελευσίνια µυστήρια
● Μεγάλα ∆ιονύσια





Οι γέροντες Σάτυροι ορχούνται συνοδεύοντας το τραγούδι τους µε τη συνοδεία κιθάρας



Αριστοτέλης

Οι �ρωτοτραγουδιστές 
των χορικών ασµάτων 

�ρος τιµή του θεού ∆ιονύσου �ρος τιµή του θεού ∆ιονύσου 
έδιναν αφορµές 

για δραµατικές �αραστάσεις

Ποιητική, 1449 a14



Εορτές 
κατά τα οποίες

γίνονταν 
δραµατικές παραστάσεις

Μικρά ή κατ’ αγρούς ∆ιονύσια

Λήναια

Μεγάλα ή εν άστει ∆ιονύσια

Ανθεστήρια



Σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη του διθυράµβου έπαιξαν:

Αρίων
από Μήθυµνα

αρχές 6ου αι. π.Χ.

● χορός 50 ανδρών 
● συνοδεία κιθάρας
● χορευτικές κινήσεις γύρω από το 

βωµό του ∆ιονύσου

Θέσπης

µέσα 6ου αι. π.Χ

● ξεχώρισε τον πρωτοτραγουδιστή από το χορό 

● διάλογος πρωτοτραγουδιστή µε χορό σε 
στίχους που απαγγέλλονται



ΕΙ∆Η

κωµωδία

σατυρικό δράµα

∆ΡΑΜΑΤΟΣ

τραγωδία

κωµωδία



Τραγωδία

κατά ποσόν µέρη κατά ποιόν µέρη

Επικό στοιχείο
(διάλογοι-αφήγηση)

Λυρικό στοιχείο
(χορός)

► µύθος ≈ σενάριο

► Πρόλογος

► Επεισόδια

► Έξοδος

► Πάροδος

► Στάσιµα

► άλλα λυρικά 
στοιχεία (κοµµοί, 
µονωδίες, διώδίες)

► µύθος ≈ σενάριο
► ήθος → χαρακτήρας τραγικού 

προσώπου
► λέξη ≈ ύφος
► διάνοια → ιδέες για τον κόσµο 

και τη ζωή
► µέλος ≈ µουσικά στοιχεία
► όψη ≈ σκηνογραφία και 

ενδυµατολογία



ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου



Βασικά µέρη 
του αρχαίου θεάτρου

Η ορχήστρα

ο κυκλικός ή ηµικυκλικός χώρος, 
όπου ωρχείτο ο χορός

Το κυρίως θέατρον ή κοίλον

το µέρος που προοριζόταν για τους θεατές

όπου ωρχείτο ο χορός

Η σκηνή

ο χώρος των υποκριτών



Το κυρίως θέατρον ή κοίλον

το αρχαίο θέατρο της ∆ωδώνης



Το θέατρο του ∆ιονύσου



Η ορχήστρα

Το θέατρο του ∆ιονύσου στη Ν. πλευρά της Ακρόπολης



Το θέατρο της ∆ωδώνης





Παράσταση τραγικού χορού µπροστά στο βωµό του ∆ιονύσου. Τα µέλη του χορού φορούν προσωπεία νεανικά και 
οµοιόµορφη, όχι θεατρική ενδυµασία. Προσωπείο έχει και το είδωλο του θεού ∆ιονύσου, που είναι τοποθετηµένο 
πάνω στο βωµό ανάµεσα σε κλαδιά και σε ταινίες.



Σκηνή





Σκηνικό κτίσµα



Ετοιµασίες ηθοποιών που αποτελούσαν τον τραγικό χορό γυναικών



Προσωπεία



∆ύο ηθοποιοί µετά από παράσταση σατυρικού δράµατος. Αριστερά, ο ηθοποιός που υποδυόταν τον 
Ηρακλή µε ρόπαλο και λεοντή. ∆εξιά, ο ηθοποιός που υποδυόταν τον Παπποσιληνό.



Θραύσµα αγγείου µε παράσταση ηθοποιού µε κοντό χιτώνα και θρακικά υποδήµατα. Κρατά ένα 
προσωπείου τραγικού βασιλέως (Τηρέως;). Αξιόλογη η προσπάθεια να αποδοθεί η µορφή του 

ηθοποιού µε ρεαλιστικά χαρακτηριστικά.



Οι Μεγάλοι Τραγικοί Ποιητές

ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ



Στην τραγωδία κυριαρχεί το πρόβληµα της ηθικής τάξης

Αισχύλος Σοφοκλής Ευριπίδης

θεοί

έντονος
µεταφυσικός

προβληµατισµός

βαθύς σεβασµός
προς µυθικές και

θρησκευτικές παραδόσεις

Αµφισβήτηση: 
αντιφάσεις 

µυθικής παράδοσης και 
ηθικών αντιλήψεων της 

εποχής του

Όπως πρέπει να είναι
(οἵους δεῖ εἶναι)

► γενναιότεροι από το 

ήρωες
τιτανικές 

διαστάσεις

► γενναιότεροι από το 
µέσο   

άνθρωπο, 
εξιδανικευµένοι

► µε αλύγιστη δύναµη, 
αίσθηση χρέους, 

χωρίς ταπεινά αισθήµατα
Ο θεατής συµπάσχει µε 

τον ήρωα

≠ δευτερεύοντα πρόσωπα:  
χωρίς δύναµη και   
αποφασιστικότητα

καθηµερινοί 
άνθρωποι



Οι καινοτοµίες που επέφερε ο Σοφοκλής στην τραγωδία

Αύξησε τον αριθµό των χορευτών από 12 σε 15

Πρόσθεσε τον τρίτο υποκριτή

Μείωσε την έκταση των χορικών κα αύξησε τα διαλογικά µέρη

∆ιέσπασε τη διδασκαλία µιας συνεχόµενης τριλογίας µε κοινή 
υπόθεση, διδάσκοντας τρεις χωριστές τραγωδίες µε διαφορετικό 
περιεχόµενο η καθεµιά

Εισήγαγε τη σκηνογραφία µε την κατασκευή µεγάλων πινάκων που 
στηρίζονταν στις περιάκτους



Γλώσσα

Εκφράζει την ακµή της αττικής κλασικής εποχής.
Βασικά χαρακτηριστικά της:

Κοµψότητα και λεπτότητα

Χρησιµοποιεί λέξεις λογιότερες, 

όχι καθηµερινές ή µεγαλοπρεπείςόχι καθηµερινές ή µεγαλοπρεπείς

Ύφος 

τραγική ειρωνεία

περιπέτεια

αναγνώριση



Σοφοκλής 
από τον Ίππιο Κολωνό της Αθήνας (496 π.Χ.)

Σε ηλικία 15 ετών πήρε µέρος ως κορυφαίος του χορού εφήβων 
σε εορτασµό της νίκης για τη ναυµαχία της Σαλαµίνας.

Εκλέχθηκε στρατηγός, µαζί µε τον Περικλή, στην εκστρατεία της 
Σάµου το 441-440 π.Χ.

Συνδέθηκε µε πολλα εξέχοντα πρόσωπα της εποχής του, 
όπως τον Κίµωνα, τον Περικλή, τον Ηρόδοτο. 





Βιβλιογραφία

► Ιστορία του ελληνικού έθνους, τοµ. Γ2, Εκδοτική Αθηνών

► Ελληνική τέχνη, αρχαία αγγεία, Εκδοτική Αθηνών

► Σ.Ι. ∆άκαρη, ∆ωδώνη, Εκδόσεις ∆ήµου Ιωαννιτών

► Αντιγόνη – Φιλοκτήτης, ΟΕ∆ΒΑ

► www. e-yliko.gr: Γιακουµάτου Τερέζα, Αρχαίο ελληνικό θέατρο

► www. Βικιπαιδεία: Αρχαίο ελληνικό θέατρο



Το έργο τουΤο έργο του

► Έλαβε µέρος σε 30 δραµατικούς αγώνες

► Έγραψε 123 δράµατα

► Σώζονται µόνο 7  ακέραια δράµατα:► Σώζονται µόνο 7  ακέραια δράµατα:
Αίας, Αντιγόνη, Τραχίνιαι, 
Οιδίπους Τύραννος, Ηλέκτρα, 
Φιλοκτήτης, Οιδίπους επί Κολωνώ

+ ένα µέρος από το σατυρικό δράµα Ιχνευταί                    



Ο µύθος των Λαβδακιδών

Κάδµος (ο ιδρυτής της θήβας)

σκότωσε το ιερό φίδι του Άρη

Λάβδακος (εγγονός)

καταδίωξε τη λατρεία του θεού ∆ιονύσου

Λάιος (γιος)   +    Ιοκάστη

απήγαγε το γιο του Πέλοπα - κατάρα του Πέλοπα: 

να πεθάνει άτεκνος ή να σκοτωθεί από παιδί του

Οιδίποδας (γιος)   +    Ιοκάστη (µητέρα του)

Πολυνεικης, Ετεοκλής, Αντιγόνη, Ισµήνη


