
  

Πως επηρεάζει η τηλεόραση το 
θέατρο και τους ηθοποιούς?
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     Με την πάροδο των χρόνων  παρατηρούμε πως ο ρόλος του 
θεάτρου στη ζωή μας έχει αρχίσει να φθείρεται…..

     Όλο και περισσότερες θέσεις σε θέατρα μένουν κενές, πολλά 
θέατρα κλείνουν και πολλοί ηθοποιοί μένουν άνεργοι ή 
ασχολούνται με άλλες δουλειές που δεν έχουν καμία σχέση με 
την ηθοποιία. 

     Η μόνη επιλογή είναι η τηλεόραση όπου μπορούν να πάρουν 
περισσότερα χρήματα και ακόμη να αναγνωριστούν.

Εισαγωγή



  

Ιστορική αναδρομή

Θέατρο
 Το κυρίως θέατρον ή κοίλον, το 

μέρος που προοριζόταν για τους 
θεατές.

 Η ορχήστρα , ο κυκλικός ή 
ημικυκλικός χώρος όπου ώρχείτο , ο 
χορός. 

 Η σκηνή , ο χώρος των υποκριτών. 



  

•   Η κωμωδία χαρακτηρίζεται κάθε έργο που έχει ως σκοπό να 
διασκεδάσει μέσω κάποιου χιουμοριστικού θέματος. Απ τους 
μεγαλύτερους εκπροσώπους του είδους είναι οΑριστοφάνης

• Η τραγωδία δραματικό είδος ο μεγαλύτερος εκπρόσωπός της 
ο Αισχύλος 



  

Νεοελληνικό θέατρο

• το νεοελληνικό θέατρο, ουσιαστικά από την απελευθέρωση του 
ελληνικού λαού από τον τουρκικό ζυγό Τομή όμως για το ελληνικό 
θέατρο είναι ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

• το1951 αρχίζει η φαρσοκωμωδία 
• Δεκαετία ’50 πολύ πιο αισιόδοξο για το ελληνικό θέατρο(ο Ιάκωβος 

Καμπανέλλης & ο Γεώργιος Σεβαστίκογλου.) 
• ’60 στροφή στο ελληνικό θέατρο 



  

τηλεόραση

• είναι ένα σύστημα τηλεπικοινωνίας που χρησιμεύει στη μετάδοση 
και λήψη κινούμενων εικόνων και ήχου εξ αποστάσεως. Αποτελεί 
το κυριότερο και δημοφιλέστερο Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας και η 

χρήση της είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε όλο τον Κόσμο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1


  

Σήμερα

• Τηλεόραση: όνειρο νέων, αναγώριση, καλή αφετηρία για καριέρα, 
αναζήτηση νέων προσώπων

• Θέατρο: λιγότερα θέατρα, ανεργία, παλιοί καταξιωμένοι, ηθοποιία



  

Μεταβλητές

• Ηλικία
• Διαφήμιση
• Χρήματα



  

συμπεράσματα

• Τα κριτήρια επιλογής ηθοποιών διαφορετικά… Ο μισθός και το μέλλον των ηθοποιών αβέβαιο. Η 
τηλεόραση είναι ένα φθηνό μέσο διασκέδασης που εξαιτίας το θέατρο ακμάζει κι όλα τα παιδιά 
έχουν όνειρο να εμφανιστούν σ αυτή χωρίς να σκέφτονται ότι στην ουσία στην τηλεόραση 
βγαίνουν όλοι οι άλλοι εκτός απ τους ηθοποιούς.
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