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ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στον αρχαίο κόσμο τα ελληνικά και ρωμαϊκά θέατρα 

εξαπλώθηκαν σε πολλές περιοχές: από το Αφγανιστάν στην 

ανατολή ως την Πορτογαλία στη δύση και από την Αγγλία στο 

βορρά ως την Αίγυπτο στο νότο. Τα συναντάμε, δηλαδή, σε 

όλες τις περιοχές όπου επεκτάθηκε ο ελληνικός και ο ρωμαϊκός 

πολιτισμός. Τα περισσότερα όμως χτίστηκαν στις χώρες που 

περιβάλλουν τη Μεσόγειο θάλασσα, αφού εκεί γνώρισαν 

μεγάλη ακμή οι πολιτισμοί αυτοί.



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Το αρχαίο θέατρο της 

Αμφίπολης, το οποίο δεν 

έχει ερευνηθεί ακόμα, 

βρίσκεται βορειοανατολικά 

του αρχαίου Γυμνασίου, 

εντός των μακρών τειχών 

της αρχαίας Αμφίπολης και 

προς το ανατολικό τους 

τμήμα.



Το κοίλο του θεάτρου δε σώζεται 

πλέον, διακρίνεται όμως καθαρά η 

διαμόρφωσή του, γιατί τα εδώλια του 

κοίλου χρησιμοποιήθηκαν ως 

οικοδομικό υλικό από τους κατοίκους 

της Αμφίπολης και της γύρω περιοχής 

από το 1920 και μετά. Η θέση 

ονομαζόταν από τους ντόπιους 

«σκαλάκια» εξαιτίας του κοίλου. 

Υπολογίζεται ότι σε μεγάλο βάθος 

σώζονται η ορχήστρα και μερικές από 

τις πρώτες σειρές εδωλίων του κοίλου, 

με την αποκάλυψη των οποίων θα 

μπορούσε να γίνει μια ικανοποιητική 

προσπάθεια αναπαράστασης του 

αρχαίου θεάτρου. Βρίσκεται σε 

εξέχουσα αμφιθεατρική θέση, με θέα 

προς τις εκβολές του ποταμού 

Στρυμόνα και τα βουνά που τον 

πλαισιώνουν.



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Το θέατρο της αρχαίας πόλης των Αιγών βρίσκεται στη Βεργίνα, στον νομό Ημαθίας. Το 

θέατρο και το γειτονικό ανάκτορο σχηματίζουν ενιαίο οικοδομικό συγκρότημα το οποίο 

σχεδιάστηκε και κτίστηκε στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. Με βάση την πρόσφατη 

χρονολόγηση του ανακτόρου και τα ανάλογα χαρακτηριστικά του, το θέατρο πρέπει να 

κτίστηκε στο τέλος της βασιλείας του Φιλίππου, ο οποίος δολοφονήθηκε σε αυτόν τον χώρο 

το 336 π. Χ. Η κατασκευή του δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και το θέατρο εγκαταλείφθηκε στα 

μέσα του 2ου αιώνα π. Χ., κατά τη διάρκεια της καταστροφής της πόλης των Αιγών.



• Η σκηνή έχει την απλούστερη γνωστή 

μορφή με δύο παράπλευρους χώρους 

και ανοιχτή στοά ανάμεσά τους. Στο 

κέντρο της ορχήστρας σώζεται η λίθινη 

βάση της θυμέλης, του βωμού του 

θεάτρου προς τιμήν του Διονύσου.

• Το κοίλο και η ορχήστρα έχουν 

χαραχθεί με τρία κέντρα χάραξης, ενώ 

οι πάροδοι έχουν οικοδομηθεί με 

διαφορετικό τρόπο: η ανατολική 

σχηματίζεται από δύο πώρινους 

τοίχους, ενώ η δυτική, της οποίας 

σώζεται μόνον το θεμέλιο, θα πρέπει 

να περιλάμβανε μόνο τον μεγάλο τοίχο 

αντιστήριξης (αναλημματικός τοίχος).



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΔΕΛΦΩΝ

• Το αρχαίο θέατρο των Δελφών βρίσκεται 
εντός του ιερού του Πυθίου Απόλλωνος, 
και συγκεκριμένα στη βορειοδυτική γωνία 
του, σε επαφή με τον περίβολο του 
τεμένους. Το πρώτο λίθινο θέατρο κτίζεται 
από ντόπιο ασβεστόλιθο τον 4ο αι. π.Χ. 
Το 160/159 π.Χ. ο Ευμένης ο Β΄, βασιλιάς 
της Περγάμου, χρηματοδοτεί την 
επισκευή του θεάτρου, που αποκτά πιο 
μνημειακή μορφή.

• Η σημερινή μορφή του θεάτρου ανάγεται 
στους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους (1ος 
αι. μ.Χ.).



• Απέναντι από το κοίλο και την 

ορχήστρα υψωνόταν η σκηνή 

του θεάτρου. Από το ορθογώνιο 

αυτό σκηνικό οικοδόμημα 

διατηρούνται μόνο τα θεμέλια, σε 

επίπεδο χαμηλότερο από αυτό 

της ορχήστρας. Στα βόρεια της 

κυρίως σκηνής υψωνόταν το 

προσκήνιο, μία μικρή στοά με 

κίονες ή ημικίονες, που αντίκριζε 

την ορχήστρα. Τον 1ο αι. μ.Χ. η 

πρόσοψη του προσκηνίου 

διακοσμήθηκε με μαρμάρινη 

ανάγλυφη ζωφόρο.



• Αποτελεί το μεγαλύτερο 

οικοδόμημα του Απολλώνιου 

Ιερού και αναπόσπαστο κομμάτι 

του, συνδεδεμένο άμεσα με τους 

μύθους και τη λατρεία του θεού.

• Η αποχωμάτωση και οι πρώτες 

ανασκαφές στο χώρο του 

θεάτρου ξεκίνησαν το 1895 από 

τη Γαλλική Σχολή των Αθηνών. 



• Την περίοδο του Μεσοπολέμου, στο πλαίσιο των 

Πρώτων Δελφικών Εορτών το Μάιο του 1927, που 

διοργάνωσε το ζεύγος Άγγελου και Εύας Πάλμερ-

Σικελιανού, ανέβηκε στο θέατρο των Δελφών 

παράσταση αρχαίας τραγωδίας (Προμηθέας 

Δεσμώτης του Αισχύλου), για πρώτη φορά σε 

αρχαίο θέατρο, στο φυσικό της χώρο, μετά από 

2000 χρόνια. Οι Δελφικές εορτές συνεχίστηκαν για 

μία ακόμη χρονιά, το 1930, με την παράσταση των 

Ικετίδων του Αισχύλου.



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΔΗΛΟΥ

• Το Θέατρο της Δήλου άρχισε να 

οικοδομείται λίγο μετά το 314 π.Χ. 

και ολοκληρώθηκε μετά από 70 

χρόνια.

• Το κοίλον, το τμήμα για τους θεατές 

στηριζόταν σε έναν καλοχτισμένο 

μαρμάρινο αναλημματικό τοίχο. 

Χωρίζεται σε δύο διαζώματα με 26 

και 17 βαθμίδες, στις οποίες 

μπορούσαν να καθίσουν 6.500 

περίπου θεατές.



• Στα νοτιοδυτικά του θεάτρου 

σώζονται λείψανα βωμών και 

ιερών αφιερωμένων στην Άρτεμη-

Εκάτη, στον Απόλλωνα, στον 

Διόνυσο, στον Ερμή και στον 

Πάνα. Εντυπωσιακή είναι η 

μεγάλη δεξαμενή του Θεάτρου, 

στην οποία συγκεντρωνόταν τα 

νερά της βροχής από το κοίλον, 

μέσα από ένα αγωγό στην 

περιφέρεια της ορχήστρας. Πάνω 

στην οροφή της, που στηριζόταν 

σε οκτώ ωραία τόξα από γρανίτη, 

υπήρχαν στόμια πηγαδιών απ’ 

όπου αντλούσαν το νερό.



• Το Θέατρο της Δήλου άρχισε να ανασκάπτεται το 1882 από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών. 
Στη διάρκεια των ανασκαφών μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη που εμπόδιζαν την συνέχιση της εργασίας 
μεταφέρονταν στην ορχήστρα, ή στα γύρω χωράφια, χωρίς καμιά καταγραφή ή τεκμηρίωση με 
αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκονται διάσπαρτοι στη γύρω περιοχή εκατοντάδες αταύτιστοι δομικοί λίθοι 
του μνημείου.



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΔΩΔΩΝΗΣ

• Το θέατρο της Δωδώνης είναι ένα από 
τα μεγαλύτερα της αρχαιότητας με 
χωρητικότητα 15.000-17.000 περίπου 
θεατών.

• Οικοδομήθηκε στις αρχές του 3ου αι. 
π.Χ., επί βασιλείας Πύρρου (297-272 
π.Χ.) και συνδέεται με την τέλεση των 
Ναΐων, γιορτή προς τιμήν του Ναΐου
Διός. Τα Νάια τελούνταν πιθανότατα 
κάθε τέσσερα χρόνια και 
περιλάμβαναν αγώνες γυμνικούς 
(αθλητικούς), δραματικούς 
(παραστάσεις τραγωδίας και 
κωμωδίας), πιθανότατα μουσικούς και 
ιππικούς καθώς και αρματοδρομίες.



• Στα χρόνια του Αυγούστου το 
θέατρο μετατράπηκε σε αρένα 
για θηριομαχίες και μονομαχίες. 
Στο κατώτερο τμήμα του 
κατασκευάστηκε τοίχος για την 
προστασία των θεατών, ο 
οποίος απέκοψε το προσκήνιο 
και τη σκηνή και δημιούργησε 
ωοειδή κονίστρα. Τα 
παρασκήνια μετατράπηκαν σε 
τριγωνικά δωμάτια φύλαξης 
ζώων, ενώ στο κέντρο του 
τοίχου της αρένας 
κατασκευάστηκε ορθογώνια 
κόγχη για καταφύγιο των 
αγωνιζομένων.



ΩΔΕΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

• Το Ωδείο αποτελεί τμήμα του 
συγκροτήματος του «Γυμνασίου» και 
βρίσκεται στο νότιο τμήμα του 
Ασκληπιείου της Επιδαύρου, στο Δήμο 
Ασκληπιείου του Νομού Αργολίδας. Το 
κυρίως κτίριο του συγκροτήματος 
χρονολογείται στην ελληνιστική εποχή, 
ενώ το Ωδείο είναι ρωμαϊκή προσθήκη 
του 2ου ή του 3ου μ.Χ. αι. 
Καταστράφηκαν πιθανότατα με τους 
σεισμούς του 6ου μ.Χ. αι., και 
ανασκάφηκαν από την Αρχαιολογική 
Εταιρεία, με επικεφαλής τον αρχαιολόγο 
Π. Καββαδία την περίοδο 1884 -1899, 
(1891 το ωδείο)



• Το Ωδείο της Επιδαύρου 
(διαστάσεων 30,20*38,80μ.) 
καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα 
της αυλής του συγκροτήματος, 
ενσωματώνοντας κίονες του 
εσωτερικού περιστυλίου, καθώς 
και άλλα αρχιτεκτονικά μέλη του 
αρχικού κτιρίου, στην τοιχοποιία 
του. Το σχήμα του είναι γενικά 
ορθογώνιο. Από το ορθογώνιο 
περίγραμμα προεξέχουν μόνο 
αντηρίδες και δύο εξωτερικές 
κλίμακες. Από δυτικά προς τα 
ανατολικά στο οικοδόμημα 
διακρίνονται: η σκηνή, το λογείο ή 
το προσκήνιο, η ορχήστρα με 
παρόδους, το κοίλο και τέλος οι 
βοηθητικοί χώροι στα ανατολικά.



ΩΔΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

• Το ωδείο της Ρόδου βρίσκεται 

στην αρχαία ακρόπολη, με 

επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο 

εντός της πόλης της Ρόδου.

• Χρονολογείται πιθανώς στον 2ο 

αι. π.Χ.



• Πρόκειται για ένα κομψό θεατρικό 

οικοδόμημα που διαμορφώνεται στην 

ανατολική κλιτύ του λόφου της ακρόπολης 

και εγγράφεται εντός ορθογωνίου. Η 

ανασκαφή του μνημείου έφερε στο φως 

λίγα αρχιτεκτονικά στοιχεία, ικανά όμως για 

να οδηγήσουν στην βέβαιη αποκατάστασή 

του.

• Το ωδείο, του οποίου η χωρητικότητα 

υπολογίζεται σε 800 άτομα, ήταν ενταγμένο 

στο συγκρότημα του Γυμνασίου της 

ακρόπολης της Ρόδου, το οποίο 

προοριζόταν για την παίδευση των νέων 

και διέθετε σημαντική βιβλιοθήκη, γνωστή 

από επιγραφές.



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ

• Το Αρχαίο θέατρο των Συρακουσών στη 

Σικελία ήταν το μεγαλύτερο ελληνικό 

θέατρο της Ιταλίας. Χτίσθηκε τον 5ο αιώνα 

π.Χ., επί άρχοντος Ιέρωνος του Α΄, (478 -

466 π.Χ.), από τον Έλληνα αρχιτέκτονα 

Δημοκόπο τον Μύριλλο, με λάξευση του 

λόφου που βρίσκεται βόρεια του λιμένα 

των Συρακουσών. Στο τέλος του 4ου αιώνα 

π.Χ. επί άρχοντος Τιμολέοντος 

διασκευάστηκε και απέκτησε το τελικό 

σχήμα, όπως διασώζεται σήμερα. 



• Το θέατρο αυτό υπολογίσθηκε πως είχε 

χωρητικότητα 10.000 καθήμενων θεατών ή 

24.000 όρθιων. Είχε άριστη ακουστική και 

λειτούργησε ακατάπαυστα επί μία χιλιετία. 

Μεγάλη ακμή όμως παρουσίασε και κατά 

τους ρωμαϊκούς χρόνους. Μάλιστα ο 

Κικέρων το αποκαλούσε «Maximum». 

Αργότερα στους βυζαντινούς χρόνους 

εγκαταλείφθηκε, καταχώθηκε και 

χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο. Σήμερα 

το θέατρο εκτός από πόλος έλξης 

τουριστών έχει μεταβληθεί και σε μεγάλο 

κέντρο θεατρικών παραστάσεων αρχαίων 

ελληνικών δραματικών έργων.



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ

• Το θέατρο του Διονύσου βρίσκεται 
στη νότια πλευρά της Ακρόπολης και 
ήταν το κέντρο των θεατρικών 
παραστάσεων που διοργανώνονταν 
στην αρχαία Αθήνα. Στα Μεγάλα 
Διονύσια που γιορτάζονταν τέλη 
Μαρτίου με αρχές Απριλίου, όλοι οι 
Αθηναίοι πολίτες παρακολουθούσαν 
θεατρικούς αγώνες τους οποίους 
χρηματοδοτούσαν εύποροι πολίτες 
(χορηγοί).

• Τη γιγαντιαία έκταση με την ολόλιθη
κατασκευή του το θέατρο την 
απόκτησε μετά τα μέσα του 4ου 
αιώνα π. Χ.



• Ο Διόνυσος, θεός του κρασιού, θεός 

κατεξοχήν αγροτικός, είχε τη δική του 

λαμπρή γιορτή στην πόλη της Αθήνας, 

τα Μεγάλα Διονύσια, που τελούνταν στις 

αρχές της άνοιξης στο ιερό της νότιας 

κλιτύος. Από τα θρησκευτικά δρώμενα 

αυτής της γιορτής και τον εκστατικό 

χορό των λατρευτών του Διονύσου 

γεννήθηκε το αρχαίο ελληνικό θέατρο. 

Το θέατρο του Διονύσου ήταν το πρώτο 

που ιδρύθηκε στην αττική γη και αυτό 

στο οποίο πρωτοπαίχτηκαν τα έργα του 

Αισχύλου, του Σοφοκλή, του Ευριπίδη 

και του Αριστοφάνη. Υπολογίζεται ότι 

κατά τον 4ο αι. π.Χ., όταν 

ολοκληρώθηκε η μνημειακή του 

διαμόρφωση, το θέατρο χωρούσε 

περίπου 15.000-16.000 θεατές.



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

• Το Θέατρο της αρχαίας Μεσσήνης 

λειτουργούσε και ως χώρος μαζικών 

συγκεντρώσεων πολιτικού 

χαρακτήρα.

Η πρώτη οικοδομική φάση του 

Θεάτρου της Μεσσήνης 

χρονολογείται στον πρώιμο 3ο αιώνα 

π.X.

• Η σκηνή με το προσκήνιο 

ανακατασκευάστηκαν στα χρόνια των 

αυτοκρατόρων Αυγούστου και 

Tιβερίου πάνω στα ερείπια της 

ελληνιστικής σκηνής, ενώ επισκευές 

μεγάλης κλίμακας 

πραγματοποιήθηκαν στο Θέατρο 

γύρω στα μέσα του 2ου αιώνα μ.X.



• Σύμφωνα με μαρτυρία του 

Πλουτάρχου στο Θέατρο αυτό έλαβε 

χώρα η κρίσιμη συνάντηση του 

Φιλίππου E΄ της Mακεδονίας και του 

στρατηγού της Συμπολιτείας Αράτου

το 214 π.X., μια μέρα μετά τη λαϊκή 

εξέγερση και τη σφαγή των 

αξιωματούχων της πόλης και 

διακοσίων εύπορων πολιτών. Στο 

Θέατρο συγκεντρώθηκαν οι κάτοικοι 

της μεσσηνιακής πρωτεύουσας το 

183 π.X. Εκεί είχε εκτεθεί σε κοινή 

θέα ο περίφημος στρατηγός της 

Αχαϊκής Συμπολιτείας Φιλοποίμην ο 

Mεγαλοπολίτης, γνωστός και ως ο 

τελευταίος Έλλην, που είχε 

αιχμαλωτιστεί σε νικηφόρα για τους 

Mεσσηνίους σύγκρουση.



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

• Το ελληνιστικό θέατρο (2ος αι. π.Χ.) αποτελεί το επιφανέστερο δημόσιο μνημείο της αρχαίας πόλης 

της Μυτιλήνης. Κατασκευάστηκε στο ψηλότερο σημείο της πόλης, δίπλα στα μεσόγεια τείχη, σε έναν 

εξαιρετικό χώρο, που πιστεύεται ότι στην αρχαιότητα ήταν άλσος. Ήταν ορατό και από εκείνους που 

προσέγγιζαν την πόλη από τη θάλασσα, μέσω των δύο λιμανιών της.

• Η μορφή στην οποία σώζεται σήμερα αντιστοιχεί στην τελευταία οικοδομική φάση του, την 

υστερορωμαϊκή.



• Θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα θέατρα του 
αρχαίου κόσμου, καθώς 
σύμφωνα με τον Πλούταρχο 
στο Βίο του 
Πομπήιου, αποτέλεσε το 
πρότυπο, πάνω στο οποίο 
βασίστηκε η κατασκευή των 
μόνιμων – λίθινων θεάτρων της 
Ιταλίας. Ο Πομπήιος, έχοντας 
στενή σχέση με τον Λέσβιο 
ιστορικό και λόγιο Θεοφάνη, 
απελευθέρωσε τη Μυτιλήνη το 
62 π.Χ. και κατήργησε τις 
ισχύουσες δυσμενείς 
οικονομικές κυρώσεις. Η πόλη 
γιόρτασε το θρίαμβο του 
Ρωμαίου αυτοκράτορα στο 
θέατρο. Ο Πομπήιος το 
θαύμασε και έδωσε την εντολή 
στους αρχιτέκτονές του να το 
σχεδιάσουν και να 
κατασκευάσουν στη Ρώμη ένα 
αντίγραφό του, μεγαλύτερο 
όμως  και λαμπρότερο.



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ



Η σκηνή Η ορχήστρα Το κοίλον

Το προσκήνιο
Τα 

παρασκήνια
Οι πάροδοι

Η θυμέλη Ο εύριπος
Οι 

αναλημματικο
ί τοίχοι

Οι αντηρίδες Τα διαζώματα Οι σκάλες

Οι κερκίδες Τα εδώλια Η προεδρία

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΘΕΑΤΡΟΥ 



• Η σκηνή: Ορθογώνιο, μακρόστενο κτήριο, που προστέθηκε κατά τον 5ο αιώνα.π.Χ. στην 

περιφέρεια της ορχήστρας απέναντι από το κοίλον. Στην αρχή ήταν ισόγεια και 

χρησιμοποιούταν μόνο ως αποδυτήρια, όπως τα σημερινά παρασκήνια.

• Το προσκήνιο: Μια στοά με κίονες μπροστά από τη σκηνή. Ανάμεσα στα διαστήματα των 

κιόνων βρίσκονταν θυρώματα και ζωγραφικοί πίνακες (τα σκηνικά). Τα θυρώματα του 

προσκηνίου απέδιδαν τρεις πύλες, από τις οποίες έβγαιναν οι υποκριτές. Το προσκήνιο ήταν 

αρχικά πτυσσόμενο, πιθανώς ξύλινο.

• Τα παρασκήνια: Τα δύο άκρα της σκηνής που προεξέχουν δίνοντάς της σχήμα Π στην 

κάτοψη.

• Οι πάροδοι: Οι διάδρομοι δεξιά και αριστερά από τη σκηνή που οδηγούν στην ορχήστρα. 

Συνήθως σκεπάζονταν με αψίδες.

• Η ορχήστρα: Η ημικυκλική (ή κυκλική, π.χ. Επίδαυρος) πλατεία στο κέντρο του θεάτρου. 

Συνήθως πλακόστρωτη. Εκεί δρούσε ο χορός.

• Η θυμέλη: Ο βωμός του Διονύσου στο κέντρο της ορχήστρας.



• Ο εύριπος: Αγωγός απορροής των υδάτων στην περιφέρεια της ορχήστρας από το μέρος 

του κοίλου.

• Το κοίλον: Όλος ο αμφιθεατρικός χώρος (με τα εδώλια, τις σκάλες και τα διαζώματα) γύρω 

από την ορχήστρα όπου κάθονταν οι θεατές.

• Οι αναλημματικοί τοίχοι: Οι τοίχοι στήριξης του εδάφους στα άκρα του κοίλου.

• Οι αντηρίδες: Πυργοειδείς τοίχοι κάθετοι προς τους αναλημματικούς που χρησιμεύουν στην 

καλύτερη στήριξή τους.

• Τα διαζώματα: Οριζόντιοι διάδρομοι που χωρίζουν τις θέσεις των θεατών σε οριζόντιες 

ζώνες.

• Οι σκάλες: Κλιμακωτοί εγκάρσιοι διάδρομοι για την πρόσβαση των θεατών στις θέσεις 

τους.

• Οι κερκίδες: Ομάδες καθισμάτων σε σφηνοειδή τμήματα που δημιουργούνται από τον 

χωρισμό των ζωνών με τις σκάλες.

• Τα εδώλια: Τα καθίσματα, οι θέσεις των θεατών.

• Η προεδρία: Η πρώτη σειρά των καθισμάτων όπου κάθονταν οι επίσημοι.



ΑΚΟΥΣΤΙΚ
Η ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΘΕΑΤΡΩΝ 



• Η ακουστική ποιότητα των 
αρχαίων Ελληνικών θεάτρων 
είναι τόσο γνωστή όσο και 
αξιοθαύμαστη, με αποτέλεσμα 
να παίρνει χαρακτήρα 
μυστικισμού.

• Γνωρίζουμε ότι η ακουστική δεν 
υπήρχε ως επιστήμη στον 
αρχαίο ελληνικό κόσμο. Oι 
πρόγονοί μας ήταν περισσότερο 
φιλόσοφοι και λιγότερο 
επιστήμονες. Ως φιλόσοφοι είχαν 
την ικανότητα να παρατηρούν το 
περιβάλλον τους και να εξάγουν 
συμπεράσματα. Και ακόμη πιο 
σπουδαίο, είχαν τον κοινό νου 
να τα μεταφέρουν και να τα 
εφαρμόζουν στη ζωή τους, στα 
έργα τους.



• H πρώτη παρατήρηση είναι η σχεδόν ομοιόμορφη 

κατανομή της ηχητικής ενέργειας της φωνής γύρω 

από έναν ομιλητή, μία παρατήρηση που μπορούσε 

να γίνει και να επαληθευτεί αμέτρητες φορές σε 

συγκεντρώσεις ομιλητών στην αγορά. Aπό αυτή 

προκύπτει ο κυκλικός χαρακτήρας του κοίλου.

• H δεύτερη παρατήρηση είναι η παρεμπόδιση της 

άνετης ακρόασης, όταν ο ακροατής δεν βλέπει τον 

ομιλητή. Παρατήρηση που προήλθε επίσης από την 

αγορά, και που οδήγησε στην κλίση του κοίλου.

• H τρίτη παρατήρηση είναι η ανάκλαση, μία 

παρατήρηση που γίνεται στη φύση, μπροστά σε ένα 

βράχο.



• H ενίσχυση της φωνής από την ανάκλαση 

οδήγησε στη θέση των ηθοποιών πίσω, μπροστά 

στη σκηνή με ισχυρές ανακλάσεις πίσω και κάτω.

• H τελευταία παρατήρηση είναι η ανάγκη για 

ησυχία. H μεγάλη ησυχία καθιστά τη φωνή ικανή 

να ακουστεί σε μεγάλες αποστάσεις. Γι’ αυτό οι 

θέσεις των αρχαίων θεάτρων είναι επιλεγμένες για 

τη μεγάλη ησυχία του περιβάλλοντος χώρου (σε 

πολλές περιπτώσεις ακόμη και σήμερα).



ΠΗΓΕΣ

• http://ancienttheater.culture.gr/el/theatra-wdeia-tou-arxaiou-kosmou

• https://www.alfavita.gr/koinonia/194688_29-koryfaia-arhaia-theatra-tis-elladas

• http://thessgiatro.gr/index.php/topics/thessaloniki-videos/item/6303-ta-arxaia-theatra-

tis-megalis-elladasmagna-grecia

• https://www.diazoma.gr/theaters/αρχαίο-θέατρο-αμφίπολης/

• https://www.diazoma.gr/theaters/αρχαίο-θέατρο-βεργίνας/

• https://www.diazoma.gr/theaters/αρχαίο-θέατρο-δελφών/

• https://www.diazoma.gr/theaters/αρχαίο-θέατρο-δήλου/

• https://www.diazoma.gr/theaters/archaio-theatro-dwdwnis/

• https://www.diazoma.gr/theaters/archaio-odeio-epidavrou/

http://ancienttheater.culture.gr/el/theatra-wdeia-tou-arxaiou-kosmou
https://www.alfavita.gr/koinonia/194688_29-koryfaia-arhaia-theatra-tis-elladas
http://thessgiatro.gr/index.php/topics/thessaloniki-videos/item/6303-ta-arxaia-theatra-tis-megalis-elladasmagna-grecia
https://www.diazoma.gr/theaters/αρχαίο-θέατρο-αμφίπολης/
https://www.diazoma.gr/theaters/αρχαίο-θέατρο-βεργίνας/
https://www.diazoma.gr/theaters/αρχαίο-θέατρο-δελφών/
https://www.diazoma.gr/theaters/αρχαίο-θέατρο-δήλου/
https://www.diazoma.gr/theaters/archaio-theatro-dwdwnis/
https://www.diazoma.gr/theaters/archaio-odeio-epidavrou/


• https://www.diazoma.gr/theaters/ωδείο-ρόδου/

• https://theancientwebgreece.wordpress.com/2015/03/30/το-αρχαιο-ελληνικο-θεατρο-

αρχιτεκτον/

• https://www.mytheatro.gr/to-archeo-theatro-tou-dionysou/

• https://www.diazoma.gr/theaters/αρχαίο-θέατρο-μεσσήνης/

• https://www.efales.gr/sight/arhaio-theatro-mytilinis

https://www.diazoma.gr/theaters/ωδείο-ρόδου/
https://theancientwebgreece.wordpress.com/2015/03/30/το-αρχαιο-ελληνικο-θεατρο-αρχιτεκτον/
https://www.mytheatro.gr/to-archeo-theatro-tou-dionysou/
https://www.diazoma.gr/theaters/αρχαίο-θέατρο-μεσσήνης/
https://www.efales.gr/sight/arhaio-theatro-mytilinis


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ
ΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΑΣ ! 


