
Είμαστε πέντε 

εμβληματικά 

αρχαία ελληνικά 

θέατρα.

Ελάτε να μας 

γνωρίσετε!



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΩΣ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Όνομα: 

Θέατρο Διονύσου 

Ελευθερέως

Γέννηση:

αρχές 5ου αι. π.Χ.

Τόπος:

Αθήνα, νότια πλαγιά του 

λόφου της Ακρόπολης



ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Είμαι το θέατρο στο οποίο 
πρωτοπαρουσιάσθηκαν οι 
τραγωδίες, οι κωμωδίες και τα 
σατυρικά δράματα των μεγάλων 
τραγικών και κωμικών ποιητών 
της αρχαιότητας.

 Οι διαστάσεις μου ήταν πολύ 
μεγάλες. Μπορούσα να 
φιλοξενήσω 16.000 θεατές.

 Εντυπωσιακό μου στοιχείο, οι 67 
μαρμάρινοι πολυτελείς θρόνοι 
της προεδρίας που φέρουν και τα 
ονόματα αυτών κάθονταν πάνω 
τους.

 Το 403 π.Χ. η Εκκλησία του 
Δήμου πραγματοποίησε εδώ την 
πρώτη της συνέλευση.



 Κατασκευάστηκαν 3 θέατρα 

για να καταλήξει στη μορφή 

που έχει σωθεί σήμερα. Από 

το πρώτο θέατρο, στο θέατρο 

του Περικλή στα μέσα του 

5ου αιώνα και τελικά στο 

θέατρο του Λυκούργου γύρω 

στο 350 π.Χ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναπαράσταση του θεάτρου



ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

 Το θέατρο αποτελείται 

από το κοίλο, τον χώρο 

όπου κάθονται οι 

θεατές, την ορχήστρα, 

για τον χορό και το 

σκηνικό οικοδόμημα. 



ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

 Δυστυχώς, μετά από μία 

τέτοια λαμπρή ιστορία στο 

τέλος της αρχαιότητας το 

θέατρο εγκαταλείφθηκε και 

έπεσε στην αφάνεια. 

Σταδιακά οι στρώσεις 

χώματος που το κάλυψαν το 

έσβησαν και από τη μνήμη 

των ανθρώπων. 



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Όνομα:

Θέατρο Ασκληπιείου 

Επιδαύρου

Γέννηση: 

Τέλη 4ου αι. π.Χ.

Τόπος:

Στην πλαγιά του 

Κυνόρτιου όρους, κοντά 

στο Λυγουριό

Αργολίδας



ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Είμαι έργο του φημισμένου 
αρχιτέκτονα, Πολύκλειτου του 
Νεότερου.

 Μπορούσα να φιλοξενήσω 12.000 έως 
14.000 θεατές.

 Η εξαιρετική ακουστική μου 
οφείλεται στον πρωτότυπο τρόπο με 
τον οποίο κατασκευάστηκε το κοίλο 
μου.

 Υποδέχθηκα την πρώτη σύγχρονη 
παράσταση το 1938, που ήταν η 
«Ηλέκτρα» του Σοφοκλή σε 
σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη.

 Οι θεατρικές παραστάσεις, που από 
το 1954 ανεβαίνουν εδώ κάθε 
καλοκαίρι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Επιδαύρου, με έχουν κάνει 
παγκοσμίως γνωστό.



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Όνομα:

Θέατρο Δελφών

Γέννηση: 

4ος αι. π.Χ.

Τόπος:

Δελφοί, εντός του ιερού 

του Πυθίου Απόλλωνος



ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Φιλοξενούσα τους αγώνες 

φωνητικής και ενόργανης 
μουσικής στο πλαίσιο των 
Πυθικών Αγώνων.

 Μπορούσα να φιλοξενήσω 
5.000 θεατές.

 Στα ρωμαϊκά χρόνια οι 
θέσεις για τους θεατές ήταν 
αριθμημένες.

 Το 1927, ο ποιητής Άγγελος 
Σικελιανός και η σύζυγός 
του Εύα Πάλμερ ανέβασαν 
εδώ αρχαία τραγωδία στο 
πλαίσιο των Δελφικών 
Εορτών.  



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΔΩΝΗΣ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Όνομα:

Θέατρο Δωδώνης

Γέννηση: 

Αρχές του 3ου αι. π.Χ.

Τόπος:

15 χλμ. από τα 

Ιωάννινα, κάτω από το 

όρος Τόμαρος



ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Χτίσθηκα στα χρόνια του 
βασιλιά Πύρρου για να 
φιλοξενώ τους δραματικούς 
και μουσικούς αγώνες των 
Ναΐων, προς τιμήν του Δία.

 Φιλοξενούσα 15.000-17.000 
άτομα που έρχονταν έως 
εδώ για να πάρουν χρησμό 
στο περίφημο μαντείο.

 Στα ρωμαϊκά χρόνια 
μετατράπηκα σε αρένα και 
φιλοξενούσα μονομαχίες 
και θηριομαχίες. 



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Όνομα:

Θέατρο Φιλίππων

Γέννηση: 

Μέσα του 4ου αι. π.Χ.

Τόπος:

Φίλιπποι, κοντά στην 

Καβάλα



ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Βρίσκομαι στην πόλη που 
ίδρυσε ο Φίλιππος Β’, ο 
πατέρας του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου.

 Οι Ρωμαίοι άποικοι με 
ανακαίνισαν για να μπορώ 
να υποδέχομαι τα 
αγαπημένα τους θεάματα, 
ναυμαχίες, θηριομαχίες, 
μονομαχίες. Έγινα δηλαδή 
από θέατρο, αρένα.

 Κάτω από το δάπεδο της 
ορχήστρας φυλάσσονταν τα 
άγρια ζώα που τα ανέβαζαν 
στην ορχήστρα με ένα είδος 
ασανσέρ.



ΠΗΓΕΣ

www.ancienttheater.culture.gr

www.diazoma.gr

http://www.ancienttheater.culture.gr/
http://www.diazoma.gr/


ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Αναστασία Διακουμή

 Νεφέλη Βουρλούμη

 Χρήστος Θανασούλας

 Γιώργος Παπαδόπουλος

 Διονύσης Ρημαγμός
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