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Κανόνες

Το παιχνίδι διαθέτει:

• Διαφάνειες που έχουν μια ερώτηση με 4 πιθανές απαντήσεις

• Διαφάνειες  με τη σωστή απάντηση κι ένα κείμενο σχετικό με την

• ιστορία του θεάτρου Διονύσου Ελευθερέως

• Με κάθε σωστή απάντηση μαζεύετε όσους πόντους αναγράφονται

• δίπλα στην απάντηση (φροντίστε να σημειώνετε τους πόντους σας)

• Στο τέλος, ανάλογα με τους συνολικούς πόντους που έχετε 
κερδίσει,

• βλέπετε στην κλίμακα πόσο καλά γνωρίζετε την ιστορία του 
θεάτρου Καλή επιτυχία!



Ερώτηση 1: (1 πόντος)

του Δία της 
Αθηνάς

του 
Διονύσου

της Ήρας

Στην εορτή ποιού θεού γίνονταν οι θεατρικοί 
αγώνες στο θέατρο;



Του Διονύσου

Οι θεατρικές παραστάσεις τελούνταν στα Μεγάλα Διονύσια. Αυτή 
ήταν η επισημότερη αλλά και η δημοφιλέστερη εορτή του θεού 
Διονύσου. Η εορτή πραγματοποιούνταν από τις 9  έως τις 13 του 
μήνα Ελαφηβολιώνα (τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου). Οι 
παραστάσεις ήταν κυρίως επιμορφωτικές.



Ερώτηση 2: (3 πόντοι)

Πόσα χρόνια βρισκόταν σε χρήση το θέατρο;

300 500 700 900



900

Το θέατρο χρησιμοποιήθηκε για 900 χρόνια περίπου (από το 500 
π.Χ. μέχρι και το 400 μ.Χ.). Μέσα σε αυτούς τους αιώνες το θέατρο 
υπέστη πολλές αλλαγές, γιατί έπρεπε να εξυπηρετηθούν ο ολοένα 
αυξανόμενος αριθμός των ανθρώπων που παρακολουθούσαν τις 
παραστάσεις αλλά και οι επιθυμίες τους ανά εποχή.



Ερώτηση 3: (3 πόντοι)

Τι οδήγησε στη δημιουργία αυτού του θεάτρου;

ένα 
ατύχημα ο χώρος για

τους θεατές

και τα τρία



Και τα τρία

Οι παραστάσεις αρχικά πραγματοποιούνταν σε έναν επίπεδο χώρο 
που ονομαζόταν ορχήστρα και βρισκόταν στην Αγορά της πόλης. Τα 
καθίσματα ήταν ξύλινα και ακατάλληλα για τις ανάγκες των θεατών. 
Έτσι, στις αρχές του 5ου αιώνα έγινε ένα ατύχημα. Τα ίκρια (τα 
καθίσματα) κατεδαφίστηκαν και πολύς κόσμος τραυματίστηκε. Τότε, 
επελέγη η νότια πλαγιά της ακρόπολης, όπου ο χώρος ήταν 
κατάλληλος και χτίσθηκε το θέατρο.



Ερώτηση 4: (2 πόντοι)

Πού κάθονταν, αρχικά, οι θεατές όταν παρακολουθούσαν 
την παράσταση στο θέατρο;

στο έδαφος
σε ξύλινα 
εδώλια

σε λίθινα 
εδώλια

σε μαρμάρινα 
εδώλια



Ερώτηση 5: (2 πόντοι)

Σε ποια φάση του θεάτρου άρχισαν να καταγράφονται τα 
έργα;

όταν 
βρισκόταν 
στην Αγορά

στην πρώτη του  
φάση

στη δεύτερη 
φάση

στην τρίτη 
φάση



Στο έδαφος- Στην τρίτη του μορφή

Στην αρχή το θέατρο ήταν πολύ απλό. Οι θεατές κάθονταν στο 
έδαφος και η σκηνή ήταν ξύλινη. Στην εποχή του Περικλή, όμως, οι 
συνθήκες βελτιώθηκαν λίγο. Το θέατρο επεκτάθηκε, χτίστηκαν 
ξύλινες θέσεις για τους θεατές και μια σειρά από λίθινα εδώλια (η 
προεδρία) για τους επίτιμους θεατές. Το 340-330 π.Χ. ο άρχοντας 
των Αθηνών Λυκούργος, έφερε τη μεγάλη αλλαγή που το θέατρο 
χρειαζόταν. Αρχικά, παρήγγειλε την καταγραφή των έργων. Το 
θέατρο επεκτάθηκε ακόμα περισσότερο και χτίστηκε με λίθο. Το 
κοίλο όμως εκτός από μεγαλύτερο έγινε και πιο επιβλητικό. Αυτό 
ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο για την εποχή εκείνη.



Ερώτηση 6: (3 πόντοι)

Πόσοι θεατές χωρούσαν στο θέατρο;

14.000 16.00015.000 18.000



16.000

Το κοίλο είναι το κομμάτι του θεάτρου που υπέστη τις λιγότερες 
αλλαγές στο πέρασμα των χρόνων. Παρ’ όλο που σώζονται μόνο οι 
κάτω σειρές θέσεων μπορούμε να φανταστούμε την έκτασή του από 
διάφορα στοιχεία που έχουν απομείνει. Λέγεται πως εκτεινόταν τόσο 
πολύ ακόμα και πάνω από το τμήμα του Περιπάτου (δρόμος γύρω 
από την Ακρόπολη). Με ένα τόσο εντυπωσιακό μέγεθος το θέατρο 
μπορούσε να χωρέσει έως και 16.000 θεατές με μόλις 67 θρόνους 
προεδρίας λαξευμένους σε μάρμαρο.



Ερώτηση 7: (2 πόντοι)

Πώς χρησιμοποιήθηκε η ορχήστρα;

ως χώρος 
για τον 
Χορό

ως 
«θάλασσα»

ως 
αρένα

και τα τρία 
προηγούμενα



Και τα τρία προηγούμενα

Οι Ρωμαίοι, το 60/61 π.Χ., άλλαξαν ριζικά την ορχήστρα. Πριν από 
αυτούς η ορχήστρα ήταν απλά ημικυκλική και χωμάτινη. Με τις 
μετατροπές των Ρωμαίων η ορχήστρα πήρε σχήμα πετάλου και 
στολίστηκε με πολύχρωμες μαρμάρινες πλάκες. Ένα εντυπωσιακό 
επίτευγμα των Ρωμαίων είναι ότι έφτιαξαν την ορχήστρα με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιούν και ως «θάλασσα» 
και ως αρένα. Έτσι, μπορούσαν να απολαύσουν όλες τις αγαπημένες 
τους δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, ναυμαχίες, θηριομαχίες κ.λ.π.



Ερώτηση 8:  (3 πόντοι)

Πόσα μέτρα ήταν το μήκος της σκηνής;

30 40 50 60



50

Το “κοίλον” που προοριζόταν για το κοινό και η “ορχήστρα” που 
προοριζόταν για τον Χορό δεν άλλαξαν πολύ ή άλλαξαν μόνο μία 
φορά μέσα στα χρόνια. Αντιθέτως, η “σκηνή” άλλαξε πολλές φορές 
μορφή. Από το τελευταίο σκηνικό οικοδόμημα, δυστυχώς, έμειναν 
μόνο λίγα τμήματα. Από αυτά που έμειναν όμως οι αρχαιολόγοι 
πιστεύουν πως η σκηνή ήταν επιβλητική, στολισμένη με ανάγλυφες 
πλάκες που εικόνιζαν τους μύθους του θεού Διονύσου. Είχε μέγεθος 
50 μέτρα και ήταν διώροφη. Είχε παρασκήνια και βοηθητικούς 
χώρους. Πάνω από τον δεύτερο όροφο υπήρχε το “θεολογείο” στο 
οποίο ανέβαιναν οι υποκριτές που έπαιζαν τον ρόλο ενός θεού. Στον 
δεύτερο όροφο υπήρχε το “λογείο” το οποίο έγινε το κύριο μέρος 
εμφάνισης των υποκριτών, όταν ο ρόλος τους έγινε πιο σημαντικός.



Ερώτηση 9: (3 πόντοι)

Πότε ανασκάφτηκε το θέατρο;

τον 18ο

αιώνα
τον 19ο

αιώνα
τον 20ο

αιώνα

τον 21ο

αιώνα



Το 19ο αιώνα

Όταν εγκαταλείφθηκε το θέατρο, ξεχάστηκε από τους ανθρώπους 
και καλύφθηκε από χώμα. Το θέατρο ανακαλύφθηκε το 1841. Οι 
ανασκαφές ξεκίνησαν το 1862 και αποκαλύφθηκε ολόκληρο στα 
τέλη του 19ου αιώνα. Το 1970 άρχισε η συντήρησή του. Τέλος, το 
1984 δημιουργήθηκε μια επιτροπή για την προστασία του μνημείου 
με μια δεύτερη να ακολουθεί το 2002.



Τέλος!

Ήρθε η ώρα να δείτε πώς τα πήγατε:

• Εάν μαζέψατε 1-5 πόντους: θα μπορούσατε και καλύτερα.

• Εάν μαζέψατε 6-10 πόντους: τα πήγατε αρκετά καλά

• Εάν μαζέψατε 11-15 πόντους: τα πήγατε πάρα πολύ καλά

• Εάν μαζέψατε 16-20 πόντους: τα πήγατε άριστα!



21

Ευχαριστούμε για
την συμμετοχή σας!


