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Το αρχαίο θέατρο της Ζέας βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο των οδών
Φιλελλήνων, Αλκιβιάδου, Χαριλάου Τρικούπη στο Πασαλιμάνι και έχει άμεση επαφή με
το κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
• Το θέατρο κατασκευάστηκε στους Μακεδονικούς χρόνους, τον 3ο αιώνα π.Χ.
και είχε ως πρότυπο το μεγάλο διονυσιακό θέατρο της Αθήνας.

• Το θέατρο διαθέτει την τριμερή χαρακτηριστική οργάνωση ενός ελληνικού
θεάτρου, δηλαδή το κοίλον, την ορχήστρα και τη σκηνή.

• Αποτελείται από 13 κερκίδες και 14 κλίμακες.
• Η ορχήστρα είναι πεταλόσχημη, λαξευμένη στο βράχο με διάμετρο στη
βόρεια πλευρά 23,4 μέτρα ενώ στην ανατολική 16,34 μέτρα.

Οι ανασκαφές του θεάτρου ξεκίνησαν απο τον Δημήτρη Φίλιο το 1881. Για τη θεμελιώσή
του χρησιμοποίησαν το γνωστό υποκίτρινο Πειραϊκό Ακτίτη λίθο. Το σκηνικό οικοδόμημα σώζεται στο
επίπεδο θεμελίωσης έχοντας ορθογώνια κάτοψη 36 μέτρα και πλάτος 4,80 μέτρα. Ανάμεσα στο κοίλο και την
ορχήστρα, διαμορφωνόταν λίθινος αγωγός για την απορροή των υδάτων.

Ο Διόνυσος ήταν ο προστάτης του θεάτρου
Τα αρχαία θέατρα κατασκευάστηκαν για να
φιλοξενούν παραστάσεις αρχαίου δράματος.
Το θέατρο γεννήθηκε στην Αθήνα.
Πώς ξεκίνησε όμως;

Από τον διθύραμβο στην θεατρική πράξη
• ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ: Θρησκευτικό λατρευτικό τραγούδι που τραγουδούσαν οι
πιστοί του ΔΙΟΝΎΣΟΥ συνοδεία αυλού και χορού

• O Θέσπις είχε την έμπνευση να ξεχωρίσει τον εξάρχοντα, ο οποίος ήταν ο

πρωτοχορευτής του διθυράμβου, και να παρεμβάλει στο διθύραμβο απαγγελία
με άλλο μέτρο και διαφορετική μελωδία από του Χορού (κατά πάσα
πιθανότητα το επιχείρησε πρώτος). Έτσι, επειδή ο εξάρχων του χορού - που
φορούσε προσωπείο, δηλαδή μάσκα - έκανε διάλογο με το χορό και
αποκρινόταν (αρχ. ὑπεκρίνετο) στις ερωτήσεις του, ονομάστηκε υποκριτής,
δηλαδή ηθοποιός.

Το δράμα άρχισε να αποκτά συγκεκριμένη μορφή και χαρακτήρα. Έτσι εξελίχθηκε και
διακρίθηκε σε τρία είδη: την τραγωδία, την κωμωδία και το σατυρικό δράμα.
Η τραγωδία είναι το πρώτο δραματικό είδος. Η λέξη σχηματίζεται από τις λέξεις
«τράγος» και «ωδή» και προέρχεται από την τελετή της θυσίας ενός τράγου που
πραγματοποιούσαν οι πιστοί προς τιμήν του Διονύσου, πριν τραγουδήσουν το διθύραμβο.
Το τραγούδι τους, δηλαδή, ήταν τραγούδι για τον τράγο. Έτσι το νέο ποιητικό είδος, που
ξεπήδησε από το διθύραμβο, ονομάστηκε τραγωδία.
Η κωμωδία, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, προέκυψε από αυτοσχέδια τραγούδια που
ψάλλονταν σε εύθυμα λαϊκά δρώμενα, όπως οι κώμοι. Πρόκειται για εορταστικές πομπές,
στις οποίες όσοι συμμετείχαν γύριζαν μεθυσμένοι στους δρόμους χορεύοντας,
τραγουδώντας και κάνοντας διάφορα αστεία και πειράγματα. Η κωμωδία, λοιπόν, φαίνεται
ότι προέρχεται από τις λέξεις «κώμος» και «ωδή», το τραγούδι, δηλαδή, στο γλέντι του
κώμου.
Το σατυρικό δράμα είναι πιο σύντομο από την τραγωδία αλλά και πιο φανερά
συνδεδεμένο με τον Διόνυσο.

Οι σημαντικότεροι αρχαίοι δραματικοί
ποιητές ήταν...
Οι τρεις τραγικοί ποιητές Σοφοκλής, Αισχύλος
και Ευριπίδης και ο κωμικός ποιητής
Αριστοφάνης

Το αρχαίο θέατρο της Ζέας, εκεί που σήμερα βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο
Πειραιώς, παραχωρήθηκε το 1901 από την Αρχαιολογική Εταιρεία, ώστε να ιδρυθεί
εκεί το γυμναστήριο του Πειραϊκού Συνδέσμου. Στις 29 Μαΐου του 1927 ημέρα
Κυριακή, καταφτάνει νωρίς το πρωί στον Πειραιά ο ποιητής Άγγελος
Σικελιανός μαζί με τη σύζυγό του Εύα Πάλμερ, προσκεκλημένος του Λογοτεχνικού
και Καλλιτεχνικού Ομίλου Πειραιώς. Ο Σικελιανός προσήλθε στο «Γυμναστήριο
του Πειραϊκού» και αντικρίζοντας την θεατρική κατασκευή του 2ου αιώνα π.Χ., αντί
της προγραμματισμένης ομιλίας του, άρχισε να αναπτύσσει τους λόγους για τους
οποίους ο Πειραιάς έπρεπε να κάνει χρήση του αρχαίου θεάτρου, κάνοντας ορατό
αυτό που μέχρι τότε (και σήμερα) ήταν αθέατο.

Αντί της εγκατάλειψής του ο Σικελιανός πρότεινε
την ανάδειξή του και τη μετατροπή του σε ενεργό θέατρο, δεδομένου ότι ήταν
και είναι το μοναδικό σωζόμενο αρχαίο θέατρο στον Πειραιά. Ακολούθησε ομιλία
περί της «Δελφικής ιδέας» και
η εκδήλωση έκλεισε με μια μικρή έκπληξη του ζεύγους Σικελιανού, όπου παίχθηκε μια
σκηνή αρχαίας τραγωδίας επί του αρχαίου θεάτρου.
Η πρωτοβουλία του ζεύγους Σικελιανού αποτέλεσε μάλλον και την πρώτη θεατρική
παράσταση (έστω και ελάχιστης διάρκειας) στο εγκαταλειμμένο από
αιώνες αρχαίο θέατρο. Πρόκειται για την πρώτη παράσταση που δόθηκε εκεί στη
σύγχρονη εποχή! Με συγκίνηση ο
πνευματικός κόσμος της πόλης συνειδητοποιούσε ότι στο πειραϊκό θέατρο είχε παιχθεί
αρχαίο δράμα και παρά την έλλειψη μέσων είχε στεφθεί από επιτυχία.

Μετά την έγκριση
μελετών ανάδειξης
του αρχαίου θεάτρου
Ζέας, αναμένεται η
υλοποίηση του μεγάλου
έργου της
αποκατάστασής
του ώστε να φιλοξενήσει
εκ νέου παραστάσεις
αρχαίου δράματος.

