
Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ 

ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ



Τί είναι το αρχαίο δράμα;

• Το δράμα είναι μια σύνθετη θεατρική - ποιητική δημιουργία που αποτέλεσε την πιο ανώτερη 

πνευματική έκφραση της κλασικής εποχής.

• Σ’ αυτό το ποιητικό είδος χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το Έπος και τη Λυρική ποίηση, ενώ 

κατά την παρουσίαση μπροστά στο κοινό, τον ποιητικό λόγο συνόδευαν η μουσική και η 

όρχηση, γιατί το δράμα δεν προοριζόταν για μια απλή ανάγνωση ή απαγγελία, αλλά για 

παράσταση ενός συγκλονιστικού γεγονότος, που εξελισσόταν σαν ζωντανή πραγματικότητα 

μπροστά στους θεατές. 

• Το δράμα προήλθε από τα θρησκευτικά δρώμενα και συνδέθηκε από την αρχή με τα Μεγάλα

Διονύσια, που είχαν κυρίαρχη θέση στο αθηναϊκό εορτολόγιο. Οι αρχαίοι Έλληνες από πολύ 

παλιά είχαν δώσει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις τους δραματικό χαρακτήρα.



Λίγα λόγια για την αναβίωση του αρχαίου δράματος:
• Η αναβίωση του αρχαίου δράματος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της νεότερης ελληνικής 

ιστορίας.

• Απηχεί τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα αλλά και τις ιδεολογικές, γλωσσικές και αισθητικές 

αντιλήψεις της εκάστοτε χρονικής περιόδου.

• Συνδέεται με την προσπάθεια της πνευματικής αφύπνισης του υπόδουλου ελληνισμού για 

απελευθέρωση από τους Τούρκους και αργότερα με τις προσπάθειες του νεοσύστατου 

ελληνικού κράτους για την αναζήτηση της εθνικής του ταυτότητας.

• Στην ιστορία της αναβίωσης του αρχαίου δράματος οι σκηνικές παρουσιάσεις είτε σε 

ερασιτεχνικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο ποικίλλουν από την προσπάθεια πιστής 

αναπαράστασης μουσειακού χαρακτήρα έως και τους μοντέρνους πειραματισμούς με 

έντονη την καλλιτεχνική ελευθερία.



Η παρακμή του 

αρχαίου δράματος:

• Οι ρίζες του αρχαίου ελληνικού θεάτρου χάνονται μέσα 

στα πανάρχαια λαϊκά δρώμενα και τις θρησκευτικές 

τελετές. Τα τελευταία του βλαστάρια εκφυλίζονται στο 

μίμο και διασύρονται στις ρωμαϊκές αρένες.

• Βασικά πεδία προβληματισμού σε όλη την ιστορία της 

αναβίωσης αποτελούν η γλώσσα, ως απόδοση του 

αρχαίου θεατρικού κειμένου αλλά και ως εκφορά του 

λόγου

•



Ας δώσουμε ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε 

καλύτερα αυτό το πρόβλημα:
Από την εποχή του Θέσπη τον 6ο αιώνα π.Χ. έως τον 3ο αιώνα π.Χ., μέσα σε 

δυόμισι αιώνες περίπου παρουσιάστηκαν 180 τραγικοί ποιητές, οι οποίοι έγραψαν 

1.500 περίπου τραγωδίες και σατυρικά δράματα. Από τα έργα αυτά, σώθηκαν 

ακέραιες μόνο 31 τραγωδίες:

• 7 του Αισχύλου

• 7 του Σοφοκλή 

• 17 του Ευριπίδη 

• Καθώς και:

• 1σατυρικό δράμα του Ευριπίδη

• 11κωμωδίες του Αριστοφάνη

• 3 κωμωδίες του Μένανδρου



Μεταχριστιανική                      

τραγωδία

• Ο «Χριστός Πάσχων» (12ος αιώνας), είναι το 

μοναδικό θεατρικό έργο, που διασώθηκε 

ακέραιο από τη βυζαντινή περίοδο.

• Κατά την εποχή αυτή τη θέση της τραγωδίας 

πήραν τα «Μυστήρια», δηλαδή δράματα με 

υποθέσεις παρμένες από τις γραφές (με στόχο 

την ηθική βελτίωση των πιστών) τα οποία 

μιμήθηκαν αργότερα στη Δύση με το 

«Λειτουργικό δράμα», δηλαδή η αναπαράσταση 

γεγονότων από τα πάθη του Χριστού, των Αγίων 

της Εκκλησίας και των Προφητών .



Η παρακμή του μεσαιωνικού 

δράματος
• Το μεσαιωνικό δράμα προέκυψε μέσα από 

την χριστιανική λειτουργία. Χρησιμοποιήθηκε 
ιδιαίτερα για την κατήχηση του αναλφάβητου 
πληθυσμού, (αρχικά ως λατρευτική πράξη και 
αργότερα ως πλήρης αναπαράσταση της 
ζωής του Χριστού) γινόταν στα λατινικά και 
χρησιμοποιούσε όλο τον εκκλησιαστικό χώρο 
ως πολλαπλό σκηνικό. Το μεσαιωνικό 
θρησκευτικό θέατρο έφτασε στο απόγειο της 
ακμής του τον 14ο αιώνα.

• Ο χρονικός εντοπισμός εξόδου του δράματος 
από τις εκκλησίες είναι άγνωστος, ωστόσο, η 
παρακμή του συνδέεται με τις αλλαγές που 
προκάλεσε το κίνημα της αναγέννησης στο 
χώρο του πνεύματος και του πολιτισμού κατά 
τον 15ο αιώνα.



Η επαφή της Δύσης με 

την αρχαία τραγωδία

Από τα τέλη του 15ου αιώνα αρχίζουν να εκδίδονται 

μεταφράσεις έργων των αρχαίων τραγικών και του 

Αριστοφάνη στα λατινικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, 

ισπανικά και σε άλλες γλώσσες. Οι τραγωδίες 

γίνονται αντικείμενο μελέτης αλλά δεν παίζονται. Οι 

ποιητές κατά την Αναγέννηση μελετούσαν θεωρητικά 

τα έργα, που είχαν επεξεργαστεί οι φιλόλογοι. 

Συνήθως, διασκεύαζαν το αρχαίο κείμενο αφαιρώντας 

τον χορό ή χρησιμοποιούσαν τα θέματα των αρχαίων 

τραγικών, για να δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα.



ΑΚΟΜΑ…

Εξέλιξη του Εκκλησιαστικού δράματος 

αποτελούν τα ηθικοπλαστικά έργα που 

παρουσιάζουν την αρετή και την κακία, το καλό 

και το κακό ως αφηρημένες έννοιες, ως 

ελαττώματα και αρετές που αντιμάχονται, 

διεκδικώντας την ανθρώπινη ψυχή.

Χαρακτηριστικό έργο του είδους είναι το 

αγγλικό έργο Ο καθένας, όπου ξεδιπλώνεται η 

πορεία του ανθρώπου προς το θάνατο και η 

προσπάθειά του να βρει συνοδοιπόρους στο 

ταξίδι αυτό.



Δελφικές Εορτές 

• Ένα πρωτοποριακό όραμα του 20ου αιώνα 

που άλλαξε το ρου στις τέχνες και ειδικότερα 

στο θέατρο και έλαβε μέρος στον Ελλαδικό 

χώρο.

• Οραματιστής του εγχειρήματος ήταν ο 

ποιητής Άγγελος Σικελιανός. Το όραμά του 

μοιράζονταν εξίσου με την γυναίκα του Εύα 

Πάλμερ Σικελιανού, η οποία ήταν η ψυχή του 

όλου εγχειρήματος.



Η «Δελφική Ιδέα»

Ο Άγγελος Σικελιανός υπήρξε μια μεγάλη μορφή των ελληνικών 

γραμμάτων στο πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα, αλλά και 

οραματιστής για την παγκόσμια ειρήνη και αδελφοσύνη μεταξύ 

των λαών. 

Εμπνευσμένος από τα ελληνικά ιδανικά αντιλαμβανόταν τον 

αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ως μια τέτοια πρωταρχική πηγή, τα 

κατάλοιπα της οποίας εξακολουθούν να ιχνηλατούνται στα 

ποικίλα γνωρίσματα των διάφορων εθνών, ως ένας αδιόρατος 

μεν, αδιάσπαστος δε συνδετικός κρίκος που πρέπει να 

ανακαλυφθεί εκ νέου.

Αυτή υπήρξε και η βάση της «Δελφικής Ιδέας», του οικουμενικού 

οράματος του ποιητή, στο οποίο αφοσιώθηκε ενεργά από το 

1921 και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτό το όραμα επιδίωξε να το μετατρέψει σε πράξη κατά τη 

δεκαετία του 1920, προσκαλώντας σε διάσκεψη στους Δελφούς 

διανοούμενους από όλο τον κόσμο, και στη συνέχεια με τις δύο 

Δελφικές Εορτές που διοργάνωσε το 1927 και το 1930.



ΔΕΛΦΟΙ, Ο ΟΜΦΑΛΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ:
Η επιλογή των Δελφών από τον Α. Σικελιανό δεν ήταν τυχαία. Καθώς ήταν το θρησκευτικό και το 
πνευματικό κέντρο της Ελλάδας στην αρχαιότητα, θα μπορούσαν να ξαναγίνουν ζωντανό 
σύμβολο στον σύγχρονο κόσμο για αιώνιες και ακατάλυτες πανανθρώπινες αξίες.

Οι Δελφοί είναι, μετά την Αθήνα, η περιοχή που αναφέρεται συχνότερα στην αρχαία ελληνική 
γραμματεία

Στους Δελφούς είχε συσταθεί η πρώτη Αμφικτιονία, ο σπουδαιότερος ιστορικός θεσμός της 
αρχαιότητας, τον οποίο πολλοί παρομοιάζουν με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Σκοπός της Αμφικτιονίας ήταν η απαγόρευση των εχθροπραξιών μεταξύ των μελών της, ενώ οι 
αποφάσεις της ήταν δεσμευτικές.



Οι πρώτες

«Δελφικές

Εορτές»

• Οι πρώτες «Δελφικές Εορτές» πραγματοποιήθηκαν από τις 

9 έως τις 11 Μαΐου του 1927. Περιελάμβαναν παράσταση 

του «Προμηθέα Δεσμώτη» του Αισχύλου στο αρχαίο 

θέατρο των Δελφών, σκηνοθετημένη από την Εύα Πάλμερ 

Σικελιανού. 

• Έκθεση λαϊκής χειροτεχνίας στο Καστρί (σημερινοί Δελφοί), 

υπό τη διεύθυνση της Αγγελικής Χαζτημιχάλη, αθλητικούς 

αγώνες στο αρχαίο στάδιο, παραδοσιακούς χορούς κ.α. 

• Συνάντησαν απρόσμενη επιτυχία, εν μέρει λόγω της 

πρωτοποριακής αναβίωσης του αρχαίου δράματος.



Οι δεύτερες

«Δελφικές

Εορτές»

Στην πραγματοποίηση των δεύτερων «Δελφικών 

Εορτών», το 1930, το ζεύγος Σικελιανού, αυτή τη 

φορά, είχε ως συμπαραστάτη, στη διοργάνωση, 

την επιτροπή ιδιωτών – χρηματοδοτών που 

συστάθηκε ύστερα από πρωτοβουλία του 

Αντώνη Μπενάκη. 

Στην αναπαράσταση του «Προμηθέα Δεσμώτη», 

την έκθεση χειροτεχνίας, τους αθλητικούς 

αγώνες και τα υπόλοιπα δρώμενα, προστέθηκαν 

οι «Ικέτιδες» του Αισχύλου, πάλι σε σκηνοθεσία 

Εύας Πάλμερ Σικελιανού.

Η συγκεκριμένη τραγωδία υπήρξε επιλογή του 

ίδιου του Άγγελου Σικελιανού, για τον λόγο ότι 

πρωταγωνιστής ήταν ο ίδιος ο χορός. 



Η απογοήτευση:

Παρά όμως την καλλιτεχνική επιτυχία των 
«Δελφικών Εορτών», τα εμπόδια ηταν 
αμέτρητα και ορισμένα εξ’ αυτών 
ανυπέρβλητα, συμπεριλαμβανομένης της 
αμφιβολίας ή της πλήρους αδιαφορίας με 
την οποία αντιμετωπίστηκε η πρωτοβουλία 
του Άγγελου και της Εύας Σικελιανού, εντός 
και εκτός συνόρων.

Το όραμα του Σικελιανού δεν θα έχει τελικά 
συνέχεια. 



Η Θεσμοθέτηση της 

Αναβίωσης 

• Ωστόσο, ο θεσμός θα αποτελέσει ξεχωριστό πολιτιστικό γεγονός για 

την Ελλάδα της εποχής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πλήθους 

κόσμου, ξένων και Ελλήνων, που επισκέφθηκαν τους Δελφούς. 

• Οι Δελφικές Γιορτές αποτελούν ορόσημο στην ιστορία της αναβίωσης 

του αρχαίου δράματος στην Ελλάδα. Θα καθιερώσουν τις 

παραμέτρους των παραστάσεων αρχαίου δράματος μέχρι τις μέρες 

μας και θα δώσουν αφορμή για προβληματισμό σχετικά με το χώρο, 

αναδεικνύοντας τη σημασία της χρήσης των αρχαίων θεάτρων. 

• Ταυτόχρονα, θα δώσουν το έναυσμα για να ξεκινήσει συστηματικά πια 

ο δημόσιος διάλογος σχετικά με την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός 

οργανωμένου πλαισίου παραστάσεων αρχαίου δράματος. 



Η αναβίωση του αρχαίου δράματος στο 
εθνικό θέατρο και στην Λαίκη σκηνή του 

Καρόλου Κουν.



Εθνικό θέατρο:
Με την ίδρυση του «Εθνικού Θεάτρου» (1932) η αναβίωση της αρχαίας τραγωδίας στη σκηνή από 

μετάφραση έγινε καλλιτεχνικός και παιδευτικός σκοπός. Για μεγάλο χρονικό διάστημα θα αποτελέσει την 

επίσημη έκφραση του αρχαίου δράματος όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πρώτος σκηνοθέτης 

ο Φώτος Πολίτης. 



Επίσης:

Το 1938 για πρώτη φορά στο σύγχρονο κόσμο 
παίζεται στην Επίδαυρο η «Ηλέκτρα» του 
Σοφοκλή.Από το 1954 τα «Επιδαύρια» 
γίνονται επίσημος θεσμός. Τα πολιτικά και 
κοινωνικά γεγονότα από τότε έως σήμερα 
έχουν επηρεάσει τον ετήσιο θεσμό
ιδεολογικά, λειτουργικά και αισθητικά. Το 
αρχαίο δράμα και η σκηνική του υλοποίηση 
πέρασε από ποικίλες εκδοχές ερμηνειών και 
σκηνοθεσιών, Μινωτής, Μουζενίδης, 
Σολομός, Ευαγγελάτος, Θεοδοσιάδης, είναι 
κάποια από τα ονόματα των σκηνοθετών που 
έδωσαν παραστάσεις με άποψη και πρόταση 
επί της ερμηνείας.



Η Λαίκη σκηνή του Καρόλου Κουν

Η «Λαϊκή Σκηνή του Καρόλου Κουν» το 1934 ανεβάζει στο θέατρο Ολύμπια την «Άλκηστη» του 
Ευριπίδη. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του ζωγράφου Διαμαντή Διαμαντόπουλου. Στην 

παράσταση συνυπάρχουν στοιχεία που εμπνέονται από την αρχαία και βυζαντινή τέχνη αλλά και από τη 
λαϊκή παράδοση και το θέατρο του Καραγκιόζη. Το εγχείρημα της «Άλκηστης» είναι χαρακτηριστικό 

δείγμα της δημιουργικής αναφοράς στο παρελθόν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου από τη 
λεγόμενη γενιά του ’30. 



Ακόμα:

Ο Κάρολος Κουν όσον αφορά την αναβίωση του 

αρχαίου δράματος αποτέλεσε από τις πιο 

πρωτοποριακές σκηνοθετικές μορφές της Ελλάδας. 

Εισήγαγε νέες ευρωπαϊκές μεθόδους σύγχρονο 

ρεπερτόριο, μοντέρνες ιδέες και επιχείρησε τον 

εκμοντερνισμό των παραστάσεων. Ο Κουν είχε μια 

σαφή αντίθεση προς οτιδήποτε εθνικιστικό και 

συντηρητικό και οι προοδευτικές του απόψεις 

κατάφεραν να επηρεάσουν πολλές 

μεταγενέστερες θεατρικές γενιές.



Το αρχαίο δράμα 

κατά τον Β 

παγκόσμιο 

πόλεμο

• Ακόμα και στα χρόνια του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου οι παραστάσεις 
αρχαίου δράματος δεν σταματούν. Το
1940 παρουσιάζεται η Αντιγόνη του 
Σοφοκλή σε μετάφραση του Ιωάννη 
Γρυπάρη. Σύμφωνα με τα 
δημοσιεύματα της εποχής «υπήρξε 
ένας θρίαμβος της δημοτικής». Η 
Ελένη Παπαδάκη πρωταγωνιστεί στην 
παράσταση. Βασικό στέλεχος του
Εθνικού Θεάτρου, ερμηνεύει μοναδικά 
και άλλους ρόλους του αρχαίου 
δράματος, όπως την Κλυταιμνήστρα, 
την Ιφιγένεια και την Εκάβη. 
Δολοφονείται το 1944 κατά τη διάρκεια 
του εμφυλίου πολέμου.



Η αντίσταση……..

• Την περίοδο της γερμανικής κατοχής, οι 

κακουχίες και η πείνα μαστίζουν τον πληθυσμό 

της Αθήνας. Στις εξαντλημένες από την πείνα 

κοπέλες του χορού της Εκάβης (1943), η 

διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου και ο 

σκηνοθέτης Σ. Καραντινός συστήνουν στις

ηθοποιούς-μέλη του χορού να αποσύρονται 

διακριτικά στα παρασκήνια, αν αισθάνονται 

αδυναμία από ασιτία. 



EΠΙΣΗΣ:
• Με την αφορμή αυτή μία ομάδα 

αντιστασιακών ηθοποιών αποφασίζει να 
διαμαρτυρηθεί επί σκηνής για το φλέγον 
θέμα της ανθρώπινης επιβίωσης. Έτσι, την 
ώρα της παράστασης, η ηθοποιός Αλέκα 
Παΐζη προσποιείται ότι λιποθυμάει και 
μεταφέρεται στα παρασκήνια. Η παράσταση 
διακόπτεται για λίγα λεπτά, ενώ το 
θορυβημένο κοινό συζητά έντονα για την 
εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι, η 
θεατρική σκηνή μετατρέπεται στιγμιαία σε 
ένα πεδίο διαμαρτυρίας, ενώ στις φιγούρες 
των Τρωάδων απεικονίζονται τα πάθη που 
βιώνουν οι γυναίκες της κατοχικής Ελλάδας.



Η αναβίωση του
αρχαίου δράματος μετά
τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο

• Μετά τον πόλεμο με πρώτη την Επίδαυρο, 

αρκετά θα είναι τα αρχαία θέατρα που θα 

λειτουργήσουν ξανά για να ζωντανέψει στην 

ορχήστρα τους ο αρχαίος δραματικός λόγος.

• Το ζήτημα της αναβίωσης του αρχαίου 

δράματος παρέμεινε ζωντανό καθώς και τα 

αιτήματα που αφορούσαν την εκτέλεση της 

παράστασης.



Το Εθνικό Θέατρο

• Το Εθνικό Θέατρο κυριαρχεί στην Επίδαυρο 

και διαμορφώνει ένα σταθερό πλαίσιο 

διδασκαλίας, ένα μοντέλο σκηνοθεσίας που 

είχε όμως την ικανότητα να προσαρμόζεται 

και να διαφοροποιείται από σκηνοθέτη σε 

σκηνοθέτη. 

• Την κατεύθυνση της σχολής του Εθνικού 

υπηρέτησαν με ζήλο οι: Τάκης Μουζενίδης, 

Κωστής Μιχαηλίδης και Λάμπρος 

Κωστόπουλος.



Σημαντικά έργα:

• Η Ορέστεια του Δημήτρη Ροντήρη:

• Η Ορέστεια του Αισχύλου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού 

γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στην πρώτη της συνεργασία 

με το Εθνικό Θέατρο.

• Το Φεστιβάλ Επιδαύρου:

• Το 1954 ο Ιππόλυτος του Ευριπίδη ανεβαίνει στην 

Επίδαυρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη. Η ίδια 

παράσταση αποτελεί μέρος του Φεστιβάλ που 

εγκαινιάζεται επισήμως την επόμενη χρονιά από το νέο 

διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Αιμίλιο Χουρμούζιο.



Ιστορική Αναδρομή στο Φεστιβάλ 

Επιδαύρου
• Το φεστιβάλ Επιδαύρου ή Επιδαύρια είναι ένα φεστιβάλ αρχαίου δράματος που 

πραγματοποιείται κάθε χρόνο κατά τους θερινούς μήνες στο αρχαίο θέατρο της 
Επιδαύρου μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών. Εγκαινιάστηκε επίσημα στις 

19/6/1955 με την Εκάβη του Ευριπίδη (σε σκηνοθεσία Μινωτή με την Παξινού στον 
ομώνυμο ρόλο), καθιερώθηκε με τις παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας και λίγο 

αργότερα (1957) και με τις παραστάσεις αρχαίας κωμωδίας του Εθνικού Θεάτρου. 
Το 1975 δόθηκε για πρώτη φορά η άδεια και σε θιάσους εκτός Εθνικού να 

χρησιμοποιήσουν το αρχαίο θέατρο. Από το 1955 μέχρι σήμερα το θέατρο της 
Επιδαύρου έχει φιλοξενήσει τους σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες και 

ηθοποιούς καθώς και πληθώρα άλλων σπουδαίων καλλιτεχνών ως συντελεστών 
παραστάσεων.



ΕΠΙΣΗΣ:

• Παρουσιάστηκαν επίσης γνωστοί ξένοι θίασοι ή συνεργασίες με επιφανείς ξένους 

συντελεστές. Οι παραστάσεις του φεστιβάλ συχνά γνώρισαν τεράστια επιτυχία ή 

παταγώδη αποτυχία και δεν ήταν λίγες οι φορές που προκάλεσαν σκάνδαλο. 

Σήμερα, εν μέρει εξαιτίας των αιτιάσεων του Εθνικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου 

περί καταστροφής του μνημείου αλλά και σύμφωνα με την πολιτική του νέου 

διευθυντή φεστιβάλ Αθηνών Γ. Λούκου, ο αριθμός των παραστάσεων έχει 

περιοριστεί. Παράλληλα με το φεστιβάλ Επιδαύρου λαμβάνουν χώρα (αρχικά μόνο 

μουσικές και αργότερα και θεατρικές) παραστάσεις στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας 

Επιδαύρου. Ο θεσμός ξεκίνησε δοκιμαστικά το 1995 με τον «Μουσικό Ιούλιο» και 

στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία που τον οδήγησε στην καθιέρωση.



Η Ιστορία του Φεστιβάλ

• Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου χτίστηκε μεταξύ 340-330 π.Χ. από 

τον Αργείο Πολύκλειτο, σύμφωνα με τον Παυσανία, ο οποίος έμεινε 

έκθαμβος από την ομορφιά και την αρμονία των αρχιτεκτονικών μελών 

του. Ο λόγος δημιουργίας του ήταν η διασκέδαση των ασθενών του 

γειτονικού Ασκληπιείου, αλλά και για να αποτελέσει ένα μέσο 

θεραπείας, καθώς υπήρχε η πεποίθηση πως η παρακολούθηση 

παραστάσεων είχε ευεργετικά αποτελέσματα στην ψυχική και 

σωματική υγεία των ασθενών. 



ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ:

• Το θέατρο χωρούσε 13.000 θεατές, 
ενώ χωριζόταν σε δύο μέρη. Το άνω 
τμήμα του κοίλου είχε είκοσι μία 
σειρές εδωλίων για το λαό, ενώ το 
κάτω, τριάντα τέσσερις σειρές 
καθισμάτων για τους ιερείς και τους 
άρχοντες. Το αρχαίο θέατρο 
αποκαλύφθηκε ολοκληρωτικά ύστερα 
από ανασκαφές που 
πραγματοποίησε ο αρχαιολόγος 
Παναγιώτης Καββαδίας, υπό την 
αιγίδα της Αθηναϊκής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, κατά το διάστημα 1881-
1926.



ΑΚΟΜΗ:

• Λίγα χρόνια μετά, το 1938, πραγματοποιείται η πρώτη μετά την αρχαιότητα 

παράσταση. Πρόκειται για την «Ηλέκτρα» του Εθνικού Θεάτρου, σε 

σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη. Η τραγωδία του Σοφοκλή παίζεται στην 

αρχαία ορχήστρα, χωρίς σκηνικά και φωτισμούς (ελλείψει ηλεκτροδότησης), 

με το φυσικό φως του απογεύματος. Την Ηλέκτρα ερμηνεύει η Κατίνα 

Παξινού, ενώ το ρόλο της Κλυταιμνήστρας υποδύεται η Ελένη Παπαδάκη. Η 

κήρυξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και ο εμφύλιος που θα ακολουθήσει θα 

αναστείλουν προσωρινά τις παραστάσεις στο αργολικό θέατρο.



Το Φεστιβάλ στην Μεταπολίτευση

• Το 1975, ένα καλοκαίρι μετά τη μεταπολίτευση, το Φεστιβάλ της Επιδαύρου 

θα ανοίξει τις πύλες του στο Θέατρο Τέχνης, το αντίπαλον δέος του Εθνικού 

Θεάτρου. Οι θρυλικοί «Όρνιθες», σε σκηνοθεσία Κάρολου Κουν θα 

ταράξουν τα λιμνάζοντα νερά . Θα ακολουθήσουν οι περίφημοι «Πέρσες» 

(1976) σε σκηνοθεσία πάλι Καρόλου Κουν. Το 1975 εντάσσεται στα 

Επιδαύρια το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, με την «Ηλέκτρα» του 

Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Μίνωα Βολανάκη. Στη συνέχεια, το κατώφλι του 

Φεστιβάλ θα περάσουν ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου και το Αμφιθέατρο 

του Σπύρου Ευαγγελάτου. 



ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

Με την πάροδο του χρόνου και την έλευση της δεκαετίας του ’80, 
η Επίδαυρος «ανοίγει» για όλα τα θεατρικά σχήματα και τους 
ηθοποιούς. Οι παραστάσεις-σταθμοί: 

• 1978, η Μελίνα Μερκούρη πρωταγωνιστεί στην «Ορέστεια» του 
Καρόλου Κουν:40.000 θεατές είδαν την παράσταση και φέρνει 
για πρώτη φορά στην Επίδαυρο τον αέρα της σταρ και ένα νέο 
«σύστημα» επιλογής των πρωταγωνιστών των παραστάσεων 
που κατεβαίνουν στην Αργολίδα.

• 1981, ένας εξαιρετικός Ντίνος Ηλιόπουλος στις 
«Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη.

• Την ίδια χρονιά ο Μάνος Κατράκης στον «Οιδίποδα Τύραννο» 
του Σοφοκλή. 

• 1982, ο Peter Hall με την «Ορέστειά» του.

• Η Λυδία Κονιόρδου, το 1989, στην «Ηλέκτρα» από το Θεσσαλικό 
Θέατρο. 

• Η «Αντιγόνη» του Θόδωρου Τερζόπουλου, το 1995.



Η Επίδαυρος έχει κατά καιρούς φιλοξενήσει μερικά από τα 
μεγαλύτερα ονόματα του διεθνούς θεατρικού στερεώματος.

• Ο Βρετανός Πίτερ Χολ αποτελεί τον καλλιτέχνη εκείνο 
που έχει δώσει τις περισσότερες θεατρικές παραστάσεις 
στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου που ο ίδιος θεωρεί 
ιδανικό. Το 1982 ο Χολ ανέβασε με το Εθνικό Θέατρο της 
Αγγλίας, την «Ορέστεια» του Αισχύλου, αφού είχε 
προηγηθεί η ίδια παράσταση στο Ηρώδειο για να 
ακολουθήσει αυτή της Επιδαύρου. Το 1994 σειρά είχε η 
«Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη. Το 1996 συνδύασε στην 
ίδια παράσταση τις τραγωδίες του Σοφοκλή, «Οιδίπους 
Τύραννος» και «Οιδίπους επί Κολωνώ».



ΕΠΙΣΗΣ:

• Ο Πέτερ Στάιν το 1994 παρουσίασε την 

«Ορέστεια» στην Επίδαυρο ενώ είχε 

προηγηθεί στο εξωτερικό η εννιάωρη 

εκδοχή της αισχύλειας τριλογίας. 



ΑΚΟΜΗ:
• Το 1984 και το 1996 ο Γεωργιανός Ρόμπερτ 

Στούρουα σκηνοθετεί την Τζένη Καρέζη και τον 

Κώστα Καζάκο στην «Ηλέκτρα» και στον 

«Οιδίποδα Τύραννο» αντίστοιχα. Το ιστορικό

τσιγάρο που κάπνισε η Άννα Μακράκη ως 

Τειρεσίας στον Οιδίποδα προκάλεσε θύελλα 

αντιδράσεων. Το 1997 η θρυλική παράσταση 

"Βάκχες" του Ευριπίδη που σκηνοθέτησε  για 

το ΚΘΒΕ ο Γερμανός σκηνοθέτης Ματίας 

Λάνγκχοφ με το σφαγείο, τα σφαχτάρια, τον 

γυμνό Μηνά Χατζησάββα στον ρόλο του 

Διόνυσου προκάλεσαν βίαιες αποδοκιμασίες 

και σχόλια, όπως «θα τρίζουν το κόκαλα του 

Μινωτή». Από το κοινό αποδοκιμάστηκε

έντονα και η Λυδία Κονιόρδου όταν έπαιξε τη 

"Μήδεια" του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία του 

τολμηρού Ρώσου Ανατόλι Βασίλιεφ.



ΟΜΩΣ:

• Από την άλλη το 1985 ο Ιταλός Λούκα Ρονκόνι 
σκηνοθετεί τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη που 
ανεβάζει το Εθνικό Θέατρο, μια από τις 
ευτυχέστερες στιγμές στην Επίδαυρο. Με τον 
Διονύση Φωτόπουλο να σπέρνει χιλιάδες στάχυα 
και να κιτρινίζει την ορχήστρα της Επιδαύρου, η 
κωμωδία του Αριστοφάνη στα χέρια του σκηνοθέτη 
Λούκα Ρονκόνι μετατρέπεται από διονυσιακό γλέντι 
σε όνειρο. Η παράσταση «Πέρσες» του Αισχύλου 
το 2009 σε σκηνοθεσία του Βούλγαρου Ντίμιτερ 
Γκότσεφ προκάλεσε ανάμικτα συναισθήματα. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

• http://ancient-dromena.blogspot.com/2011/11/blog-post.html

• https://e.edim.co/201423546/zCNWqqOf5pc77rn9.pdf?

• https://arxaiologikoacharnes.files.wordpress.com/2016/04/ceb1cebdceb1ceb2ceb9cf89cf83ceb7-

cf84cebfcf85-ceb1cf81cf87ceb1ceb9cebfcf85-ceb8ceb5ceb1cf84cf81cebfcf85-

cebaceb5ceb9cebcceb5cebdceb1.pdf

• https://www.maxmag.gr/theatro/to-mesaioniko-theatro/

• https://www.monopoli.gr/2020/06/19/istories/san-simera/396422/o-aggelos-sikelianos-kai-i-anaptyksi-tis-

delfikis-ideas/

• https://www.thegallery.gr/el/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%

82-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%82/

• http://ancienttheater.culture.gr/el/arxaio-drama-sti-neoteri-ellada/chronologio

http://ancient-dromena.blogspot.com/2011/11/blog-post.html
https://e.edim.co/201423546/zCNWqqOf5pc77rn9.pdf
https://arxaiologikoacharnes.files.wordpress.com/2016/04/ceb1cebdceb1ceb2ceb9cf89cf83ceb7-cf84cebfcf85-ceb1cf81cf87ceb1ceb9cebfcf85-ceb8ceb5ceb1cf84cf81cebfcf85-cebaceb5ceb9cebcceb5cebdceb1.pdf
https://www.maxmag.gr/theatro/to-mesaioniko-theatro/
https://www.monopoli.gr/2020/06/19/istories/san-simera/396422/o-aggelos-sikelianos-kai-i-anaptyksi-tis-delfikis-ideas/
https://www.thegallery.gr/el/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%82/
http://ancienttheater.culture.gr/el/arxaio-drama-sti-neoteri-ellada/chronologio


Πώς χωρίσαμε την εργασία;

• Αντώνης Μυλωνάς:Διαφάνειες: 1-5,40-41

• Έκτορας Παπαδογιάννης:Διαφάνειες:6-9

• Ιωάννης Ρέτσης:Διαφάνειες:10-16

• Αντώνης Παπαπολύζος:Διαφάνειες:17-21

• Χάρης Παυλόπουλος:Διαφάνειες:22-24

• Δημήτρης Πετούμενος:Διαφάνειες:25-27

• Ηρακλής Νιφόρας:Διαφάνειες:28-34

• Γιώργος Ράνιος:Διαφάνειες:35-38




