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ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
- ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Προήλθε από τα θρησκευτικά δρώμενα 
και τις τελετές του Διονύσου.



Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ συνέδεσε την 
τραγωδία με τον ΔΙΘΥΡΑΜΒΟ

Διθύραμβος --- ένα 
χορικό διονυσιακό άσμα

ΑΡΙΩΝ ο Μηθυμναίος ( 6ος αι. πΧ )

Η καινοτομία του ΘΕΣΠΙΔΟΣ



ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Η ΚΩΜΩΔΙΑ

ΤΟ ΣΑΤΥΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ



ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΙΣ 4 ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ή ΕΝ ΑΣΤΕΙ ΔΙΟΝΎΣΙΑ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ή ΕΝ ΑΓΡΟΙΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΑ ΛΗΝΑΙΑ

ΤΑ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ



ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟΠΟΣ : ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ : ΑΝΟΙΞΗ στα ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΪΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επώνυμος 
άρχων ο οποίος επέλεγε τα έργα , τους ηθοποιούς 
τους χορηγούς

ΚΡΙΤΕΣ : 10 Αθηναίοι πολίτες

ΕΠΑΘΛΟ : στεφάνι κισσού , δικαίωμα ανέγερσης χορηγικού 
μνημείου



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΟΙΗΤΗΣ

ΗΘΟΠΟΙΟΙ 
επαγγελματίες 

( συντεχνία 
ηθοποιών )

ΧΟΡΟΣ ερασιτέχνες
ΤΟ ΚΟΙΝΟ άνδρες, 
γυναίκες, παιδιά, 
μέτοικοι, ξένοι



Οι τρεις μεγάλοι 
τραγικοί ποιητές

ΑΙΣΧΥΛΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ



ΚΟΥΙΖ για το ΑΡΧΑΙΟ 
ΘΕΑΤΡΟ
• Η γέννηση του αρχαίου θεάτρου 

συνδέεται με τη λατρεία του

• θεού Απόλλωνα

• του Διονύσου

• της θεάς Άρτεμης

• Οι ποιητές παρουσίαζαν τα νέα έργα 
τους

• στα Μεγάλα ή εν άστει Διονύσια

• στα Παναθήναια

• στα Μικρά ή κατ' αγρούς Διονύσια



• Το αρχαίο θέατρο της Μυτιλήνης χτίστηκε

• τον 4ο αι. π.Χ.

• τον 3ο αι. π.Χ.

• τον 1ο αι. μ.Χ.

• Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας που θαύμασε το 
θέατρο της Μυτιλήνης και το χρησιμοποίησε ως 
πρότυπο για θέατρα της Ρώμης ήταν:

• ο Τιβέριος

• ο Διοκλητιανός

• ο Πομπήιος



• Οι θεατές στο αρχαίο θέατρο 
κάθονταν

• στο κοίλο

• στη σκηνή

• στην ορχήστρα

• Το έπαθλο για τον νικητή στους 
δραματικούς αγώνες ποιητή ήταν

• ένα μετάλλιο

• ένα στεφάνι κισσού

• ένα αξίωμα στη πόλη



Πώς ονομαζόταν η θέση 
των επισήμων

• κοίλον
• κερκίδα
• προεδρία

• Τα εδώλια στο αρχαίο 
θέατρο ήταν

• πέτρινα
• ψάθινα



Τα αρχαία θέατρα 
χτίζονταν

• στην κορυφή ενός λόφου

• στην πλαγιά ενός λόφου

• στην πεδιάδα


