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Τό Θέ ατρό τόυ Διόνυ σόυ  απότέλέι   τόν σημαντικό τέρό θέατρικό   χω ρό 

της αρχαι ας Αθη νας  και θέωρέι ται τό πρω τό θέ ατρό τόυ κό σμόυ. Θέμέλιω θηκέ 

πιθανω ς τόν 6ό αιω να π.Χ, την πέρι όδό της δυναστέι ας των Πέισιστρατιδω ν, και 

μέ βα ση τα δέδόμέ να της έπόχη ς θέωρέι ται γιγα ντιό τέχνικό  έ ργό. Έκτότέ ανόι-

κόδόμη θηκέ και έπέκτα θηκέ πόλλέ ς φόρέ ς και έ τσι έι ναι δυ σκόλό να καθόρισθέι  

πόια η ταν η αρχικη  τόυ μόρφη . Βρισκό ταν τρι α μέ τρα πα νω από  τόν ναό  και από-

τέλόυ σέ μέ ρός τόυ ιέρόυ  τόυ Διόνυ σόυ τό όπόι ό έντόπιζό ταν στις νότιόανατόλι-

κέ ς παρυφέ ς της Ακρό πόλης. Ση μέρα στόν ι διό χω ρό βρι σκόνται τα έρέι πια ένό ς 

ρωμαι κόυ  θέα τρόυ. Από  την κέντρικη  κέρκι δα τόυ θέα τρόυ σω ζόνται μό νό 13 

σέιρέ ς έδωλι ων  

 

Τό θέ ατρό τόυ Διόνυ σόυ απότέλόυ σέ αναπό σπαστό κόμμα τι τόυ ιέρόυ  τόυ Διόνυ -

σόυ και η ταν α μέσα συνδέδέμέ νό μέ τόυς μυ θόυς και τη λατρέι α τόυ θέόυ  ένω  α-

πότέλόυ σέ τό κέ ντρό των θέατρικω ν παραστα σέων πόυ διόργανω νόνταν στην 

Αρχαι α Αθη να.  
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Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

Τό θέ ατρό απέ κτησέ τη γιγαντιαι α έ κταση μέ την όλό λιθη κατασκέυη  τόυ μέ-

τα  τα μέ σα τόυ 4όυ αιω να π. Χ. Τό γένικό  τόυ σχη μα η ταν ακανό νιστό, έπηρέ-

ασμέ νό στην ανατόλικη  πλέυρα  τόυ από  τό πόλυ  πρόγένέ στέρό Ωδέι ό τόυ 

Πέρικλέ όυς, στό όπόι ό τό θέ ατρό έφα πτέται, και στη δυτικη  από  την ανα γκη 

διατη ρησης ένό ς σημαντικόυ  ανηφόρικόυ  δρό μόυ. 

 

Η βασικη  δια ρθρωση τόυ θέα τρόυ απότέλέι ται από  14 κλι μακές σέ ακτινωτη  

δια ταξη πόυ χωρι ζόυν τό κόι λό σέ 13 τόμέι ς, τις κέρκι δές. Τα καθι σματα της 

πρω της σέιρα ς έ χόυν τη μόρφη  μαρμα ρινων θρό νων και στό κέ ντρό τόυς δέ-

σπό ζέι ό θρό νός τόυ ιέρέ α τόυ Διόνυ σόυ. Δέξια  και αριστέρα  αυτόυ  τόυ θρό -

νόυ και ως τις ακραι ές κλι μακές παρατα σσόνται 33 σέ κα θέ πλέυρα  θρό νόι 

πόυ όνόμα ζόνται πρόέδρι ές. Οι α λλές σέιρέ ς των καθισμα των (έδωλι ων) από-

τέλόυ νται από  μέγα λόυς καλόλαξέυμέ νόυς λι θόυς από  την πέιραι κη  ακτη . Ση -

μέρα σω ζόνται σέ καλη  η  κακη  κατα σταση έδω λια ως και την 34η σέιρα , ένω  

υπόλόγι ζέται ό τι υπη ρχαν 67 σέιρέ ς έδωλι ων πόυ έ φταναν έ ως τό υ ψός τόυ 

αρχαι όυ πέριπα τόυ. 

 

Τό θέ ατρό η ταν αρχικα  μό νό έ να μέ ρός τόυ πέριβό λόυ η  τέμέ νόυς 

τόυ Διόνυ σόυ. Απότέλόυ νταν από  έ ναν έπι πέδό χω ρό για την όρχη στρα και 

έλα χιστές σέιρέ ς ξυ λινων η  μαρμα ρινων κέρκι δων στό λό φό. Η παλαιό τέρη 

όρχη στρα στόν πέρι βόλό τόυ θέα τρόυ πιστέυ έται πως η ταν κυκλικη  και έι χέ 

δια μέτρό πέρι πόυ 27 μέ τρων. Μια ξυ λινη σκηνη  κατασκέυα στηκέ στό πι σω 

μέ ρός της όρχη στρας, για την τόπόθέ τηση τέχνητω ν σκηνικω ν και πιθανω ς 

για τη βέλτι ωση της ακόυστικη ς. Ο πέρι βόλός πέριέι χέ τόν αρχαιό τέρό ναό  

τόυ Διόνυ σόυ και έ ναν θυσιαστικό  βωμό .  

 

Αργό τέρα πρόστέ θηκέ μια αι θόυσα η  στόα  έξαλέι φόντας τόν παλαιό τέρό ναό  

και χτι στηκέ έ νας δέυ τέρός ναό ς έπέκτέι νόντας νό τια τα ό ρια τόυ πέριβό λόυ. 

 



 5 Στην συνέ χέια, πέρι πόυ στα μέ σα τόυ 4όυ αιω να π. Χ.  η σκηνη  τόυ διόνυσια-

κόυ  θέα τρόυ μέτατρα πηκέ σέ λι θινό κτι ριό. Ύστέρα κατα  τόυς ρωμαι κόυ ς χρό -

νόυς όικόδόμη θηκέ νέ ό σκηνικό  τό όπόι ό  υψω θηκέ στη θέ ση τόυ παλαιόυ , ένω  

η όρχη στρα από κτησέ μόρφη  πέτα λόυ, στρω θηκέ μέ μαρμα ρινές πλα κές και 

χτι στηκέ πέριμέτρικα  έ να κατακό ρυφό στηθαι ό. Στη νό τια πλέυρα  της όρχη -

στρας χτι στηκέ έπι σης έ να μαρμα ρινό στηθαι ό μέ μυθόλόγικέ ς παραστα σέις 

πόυ όνόμα ζέται «βη μα τόυ Φαι δρόυ». 
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ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

Τό θέ ατρό ως κατασκέυη  έξυπηρέ τησέ την συγκέ ντρωση ατό μων για την 

α νέτη θέ αση και ακρό αση μια δρα σης, ό πως παραστα σέις , μυστη ρια, θυσι ές 

κ.α  

Κατα  την αρχαιό τητα, φιλόξένόυ σέ τα Μέγα λα Διόνυ σια (Εν Άστέι Διόνυ σια), 

τη μέγαλυ τέρη θέατρικη  γιόρτη  της πό λης των Αθηνω ν. Κατα  τη δια ρκέια αυ-

τη ς, πόυ γιόρταζό ταν τέ λη Μαρτι όυ μέ αρχέ ς Απριλι όυ, ό λόι όι πόλι τές παρα-

κόλόυθόυ σαν θέατρικέ ς παραστα σέις από  τό κρα τός τις όπόι ές χρηματόδό-

τόυ σαν έυ πόρόι πόλι τές, γνωστόι  και ως χόρηγόι . 

 Πέ ρα από  την τέ λέση των Μέγα λων Διόνυσι ων η ταν και  ό βασικό ς τό πός πα-

ρα στασης τόυ αττικόυ  δρα ματός έφό σόν όι σωζό μέ-

νές τραγωδι ές  και κωμωδι ές  τόυ 5όυ και τόυ 4όυ π.Χ. αι. γρα φτηκαν - τόυλα -

χιστόν όι πέρισσό τέρές - για να έκτέλέστόυ ν σέ αυτό ν τόν χω ρό. Βέ βαια, όρι-

σμέ νές φόρέ ς τό Θέ ατρό τόυ Διόνυ σόυ χρησιμόπόιόυ νταν για τη φιλόξένι α 

συνέδρια σέων της Εκκλησι ας τόυ Δη μόυ ,χαρακτηριστικα  πέρισσό τέρές φό-

ρέ ς από  ό τι η ι δια η Πνυ κα, ιδι ως μέτα  τόν χαρακτηρισμό  αυτη ς ως ακατα λλη-

λης. 

Η πιό σημαντικη  χρη ση για τόυς  Αθηναι όυς, βέ βαια, η ταν η τέ λέση και παρα-

κόλόυ θηση θρησκέυτικω ν τέλέτόυργιω ν ό πως και  τό γέγόνό ς ό τι ό ι διός ό 

Διό νυσός αντιπρόσωπέυό μένός από  τό λατρέυτικό  τόυ α γαλμα στην μπρόστι-

νη  σέιρα  μπόρόυ σέ να βλέ πέι ό χι μό νόν τις παραστα σέις πόυ δι νόνταν πρός 

τιμη ν τόυ, αλλα  και τις θυσι ές πόυ πρόσφέ ρόνταν στόν βωμό  τόυ. Όσόι παρα-

κόλόυθόυ σαν η  συμμέτέι χαν στις τέλέτόυργι ές αυτέ ς θέωρόυ νταν έυλόγημέ -

νόι. 

Μέτα  τόν 6ό αιω να π.Χ έιση λθέ ό δια λόγός στη λατρέυτικη  μι μηση θέι κω ν και 

ηρωικω ν ιστόριω ν. Επόμέ νως τό θέ ατρό απέ κτησέ ψυχαγωγικό  χαρακτη ρα  

 Κατα  τη Ρωμαι κη  πέρι όδό, «ακα θαρτές Ρωμαι κέ ς έκδηλω σέις» πόυ συνη θως 

πέριόρι ζόνταν στό αμφιθέ ατρό, αντικατέ στησαν τις ιέρέ ς παραστα σέις ένω   

τη Βυζαντινη   έπόχη  όλό κληρός ό χω ρός καταστρα φηκέ. 
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

 

Ήδη από  τό 2002 ξέκι νησαν όι έργασι ές αναστη λωσης τόυ αρχαι όυ θέα τρόυ 

τόυ Διόνυ σόυ. Συ μφωνα μέ δέλτι α τυ πόυ τόυ Υπόυργέι όυ Πόλιτισμόυ  κατα  

την πέρι όδό 2002 – 2009 διατέ θηκαν 3,5 έκατόμμυ ρια έυρω , πρόέρχό μένα 

τό σό από  τό Γ΄ Κόινότικό  Πλαι σιό Στη ριξης, ό σό και από  έθνικόυ ς πό ρόυς, 

των όπόι ων θα ακόλόυθη σέι νέ α χόρηγι α υ ψόυς 6 έκατόμ . έυρω , από  τη 

Νόμαρχι α Αθηνω ν για την αναμό ρφωση της κέντρικη ς κέρκι δας μέ την κα-

τασκέυη  13 ακό μη σέιρω ν έδωλι ων, πρόσθέ τόντας έ τσι 500 ακό μα θέ σέις 

στις 1600 υπα ρχόυσές. 

Για την αναστη λωση θα χρησιμόπόιηθέι  αντι  τόυ πέιραι κόυ  ακτι τη, πόυ 

η ταν τό αρχαι ό υλικό  κατασκέυη ς, παρό μόιός λι θός από  την Κόρινθι α, κα-

θω ς και τό υλικό  των αρχαι ων έδωλι ων πόυ έ χέι έντόπιστέι  και βρι σκέται 

δια σπαρτό στόν χω ρό. 

Τό έ ργό της αναστη λωσης έ χέι αναλα βέι ό αρχιτέ κτόνας - αναστηλωτη ς 

Κωνσταντι νός Μπόλέ της μέ έιδικό  έπιτέλέι ό αρχιτέκτό νων, τόν Κλη μη Ασ-

λανι δη, την Αθηνα  Σαμαρα  και τις αρχαιόλό γόυς Χριστι να Παπασταμα τη και 

Ελέ νη Παριανόυ . Τό κέντρικό  τμη μα τόυ θέα τρόυ πρόβλέπό ταν να όλόκλη-

ρωθέι  τό 2013, ένω  ό λός ό χω ρός, μέ πρόέκτα σέις των πλαι νω ν σημέι ων τόυ 

τό 2016. Τόν Ιανόυα ριό τόυ 2010 έι χαν όλόκληρωθέι  όι έργασι ές κατασκέυ-

η ς έ ξι σέιρω ν έδωλι ων. 
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 Υλικό  τόυ σωματέι όυ «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

 Θ. Παπαθανασό πόυλός, Τό θέ ατρό τόυ Διόνυ σόυ. Η μόρφη  τόυ κόι λόυ, 

στό: Αναστη λωση-Συντη ρηση-Πρόστασι α μνημέι ων και συνό λων Β, Αθη -

να 1987, 31-60.  

 Ιστόσέλι δα Ταμέι όυ Αρχαιόλόγικω ν Πό ρων και Απαλλότριω σέων: Λη μ-

μα: Αρχαιόλόγικόι  Χω ρόι: Αττικη : Αθη να: Θέ ατρό τόυ Διόνυ σόυ 

 Σ. Γω γός, Τό αρχαι ό Θέ ατρό τόυ Διόνυ σόυ. Αρχιτέκτόνικη  μόρφη  και λέι-

τόυργι α, Αθη να 2005.   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 



 9 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΕΩΣ 

Τό έ ντυπό «Οδηγό ς για τό αρχαι ό θέ ατρό τόυ Διόνυσι όυ Ελέυθέρέ ως» δημιόυρ-

γη θηκέ από  τη Β’Λυκέι όυ τόυ 6όυ Γένικόυ  Λυκέι όυ Ζωγρα φόυ στό πλαι σιό τόυ 

πρόγρα μματός «Υιόθέσι α Αρχαι ων Θέα τρων: Μαθητέ ς ξέναγόυ ν μαθητέ ς στα 

Αρχαι α Θέ ατρα»  

 

Την έυθυ νη για την υλόπόι ηση τόυ έκπαιδέυτικόυ  πρόγρα μματός έι χέ η  φιλό -

λόγός τόυ 6όυ Γένικόυ  Λυκέι όυ Καραγια ννη Ελέ νη.  

 

Τη συντακτικη  όμα δα τόυ Οδηγόυ  απότέ λέσαν όι μαθητέ ς της Β’ Λυκέι όυ: 

Μπέρλαντζιέ ρι Ειρη νη, Μπόυλα κόυ Κωνσταντι να, Παππα ς Βασι λης. 

 

Ευχαριστόυ μέ θέρμα  τό σωματέι ό «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τόν πρό έδρό  τόυ  Σταυ ρό 

Μπέ νό, μέ σα από  τις δραστηριό τητές των όπόι ων δι νέται στόυς μαθητέ ς η δυ-

νατό τητα  να έυαισθητόπόιηθόυ ν σχέτικα  μέ την πρόστασι α και τη διατη ρηση 

των αρχαι ων θέα τρων. 

 

Θέρμέ ς έυχαριστι ές έκφρα ζόυμέ έπι σης, στην κ. Μαι ρη Μπέλόγια ννη, υπέυ θυνη 

των έκπαιδέυτικω ν πρόγραμμα των τόυ σωματέι όυ «ΔΙΑΖΩΜΑ», για την συνέ-

χη  υπόστη ριξη, καθόδη γηση και χόρη γηση τόυ απαραι τητόυ υλικόυ  ω στέ  να  

υλόπόιηθέι  η δρα ση αυτη . 
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Τό θέ ατρό στό παρέλθό ν 
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Τό θέ ατρό ση μέρα 
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