
  

 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ∆ΡΟΣΙΑΣ 
∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

(από το σχολ. βιβλίο Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, σ. 63-96) 
 

∆ραματική Ποίηση 
 
Γένεση – Προέλευση 
 
Το όνομά της προέρχεται απο το ρήμα ________________________ 
      
Συνθέτει στοιχεία από  _____________ (διάλογοι)  διαφέρει γιατί  
     _____________ (μουσική)  όμως!   προορίζεται για ___________! 
 
 
 
 

 

Το δράμα προήλθε από τις θρησκευτικές τελετές, τα _____________ 
προς τιμήν του θεού ____________ . Ο θεός ήταν αγαπητός στον λαό, γι’ 
αυτό έκαναν γιορτές για κείνον οι τοπικοί άρχοντες.  
 

Χαρακτηριστικά της λατρείας του: 
�________________ (οδηγεί σε έκσταση), �_______________ (ο πιστός 
καταλαμβάνεται από το πνεύμα του θεού), �έξαλλος _______________ ,  
μιμητικό στοιχείο και � ______________ σε Σατύρους με μορφή τράγου.  

 
∆ιθύραμβος  
 
Ο διθύραμβος ήταν ________________________ που τραγουδούσε ο ιερός ___________ του θεού 
_______________ , με τη συνοδεία ______________ , μεταμφιεσμένος ίσως σε ______________ , 
χορεύοντας γύρω από τον βωμό του θεού. Ο χορός αποτελούταν από ____ χορευτές, με 
κορυφαίο (αρχηγό) τον εξάρχοντα.  

Από τον διθύραμβο προέκυψαν 
τα τρία είδη της δραματικής ποίησης: 

________________ (ο ηρωικός άνθρωπος συγκρούεται με τη Μοίρα και το θείο) 
________________ (σκοπός: να σατιρίσει καταστάσεις και πρόσωπα) 
_________________________ (σκοπός: μόνο το γέλιο) 

 
Προέλευση – Πρόδρομοι  

Πώς φτάσαμε από τη διονυσιακή λατρεία στο δράμα; 

 

                     -  πρώτος συνέθεσε _________________ 
ΑΡΙΩΝ       -  μεταμφίεσε τους χορευτές σε Σατύρους (μορφή τράγου) 
                       à τραγωδοί (τράγων ωδή) > _______________ 

                      - καταγόταν από τον _______________ 
__________   έβαλε απέναντι από τον Χορό (στη θέση του εξάρχοντος)                  
                       τον _________________ , που έκανε _____________ με τον 
Χορό à συνδυασμός επικού (λόγος) και λυρικού στοιχείου (μουσική).                  



Πρώτη επίσημη παράσταση τραγωδίας («__________________») 
 
Έγινε από τον ________________ το _______ π.Χ. στη γιορτή ____________________________ . 
Τη γιορτή είχε καθιερώσει ο τύραννος __________________ και σε αυτή παίζονταν τραγωδίες.  
 
 
Γιατί το δράμα γεννήθηκε στην Αττική;  
 

• μιμητικές λατρευτικές τελετές 
• καλό κλίμα  
• καλές κοινωνικές συνθήκες  
• _________________ θεσμοί  

 
Στοιχεία τραγωδίας 

 
∆ιονυσιακά στοιχεία (θρησκευτικά) «Ουδέν προς τον ∆ιόνυσον» 

(«καμία σχέση») 
• _______________ (με μεταμφίεση ηθοποιών) 

• γιορτές στις οποίες παίζονταν (∆ιονύσου) 
• στον ιερό χώρο του Ελευθερέως ∆ιονύσου  
• _______________________ (νότια της Ακρόπολης) 
• _______________________ (ιερό φυτό ∆ιονύσου) 
• __________________ (σε τιμητική θέση στο θέατρο) 

  
 

_____________ των έργων 
– θέματα 

 
 
Ακμή της τραγωδίας: εποχή και κλίμα  

 
Συνθήκες 
ανάπτυξης  

• δραματικοί αγώνες < αγωνιστικό πνεύμα αρχαίων Ελλήνων 
• δημοκρατία – « __________________ » Περικλή: η Αθήνα έχει ισχύ 
• Αθήνα: ____________________ κέντρο  

 
 
 
 
 
 
 
 
Θέματα 
της 

τραγωδίας 
 

                 Ο ηρωικός άνθρωπος αντιμέτωπος: 

 
Ηθική βάση της τραγωδίας: (τριαδικό σχήμα) 

___________ : υπεροπτική συμπεριφορά, πάνω από τα ανθρώπινα μέτρα 
 
___________ : θεϊκή δύναμη, τυφλώνει τον άθρωπο, οδηγεί στον όλεθρο  
 
___________ : θεία δικαιοσύνη, θεία τιμωρία 
 

 
Θέματα: < ___________ , που οι ποιητές προσαρμόζουν στην _____________ της εποχής τους.  

άνθρωπος	  

__________	  

___________	  
__________	  



 
Εποχή:   ____________ κατά των Περσών   πόλεμος-ειρήνη 
     ______________ των πάντων από τους σοφιστές  ____________ 
     _____________  Πελοποννησιακός    ____________ 
 

∆ραματικοί Αγώνες 
 
Πότε; Γιορτές:  ________________________   (νέες τραγωδίες και αγώνες)    επίβλεψη  
      ________________________      αγώνων:  
      ________________________   (και νέες τραγωδίες)   ______________ 
      ________________________      ______________ 
 
Ο Επώνυμος Άρχοντας φροντίζει για:   

• __________________ (μια τετραλογία ο καθένας) 
• __________________ (αναλάμβαναν τα έξοδα: χοροδιδάσκαλος, σκευή, αυλητής, τροφή) 
• __________________ (ένας από κάθε φυλή – ψήφος σε κάλπη > μόνο πέντε) 
• __________________ (στεφάνι κισσού για ηθοποιούς, ________________ για χορηγούς) 
• __________________ ονομάτων ποιητών σε πλάκες  

 
Το κοινό: ________________ , _________________ , ________________ , ________________ .  
     Σε όσους ήταν άποροι, το κράτος παρείχε τα «___________________» , για να  

    παρακολουθήσουν το θέατρο. Οι παραστάσεις θεωρούνταν ______________________.  
 
Το θέατρο:          Τα μηχανήματα: 

 

• __________________ : 
πάνω του παρου-
σίαζαν τους νεκρούς 

• ________________ : με 
αυτό εμφάνιζαν τον 
«από μηχανής θεόν» 

• ______________ : για τις 
βροντές 

• _______________ : για 
να αλλάζουν σκηνικά 

 
έρχονται από την _________________                        έρχονται από την ______________ 

 

 

Συντελεστές 
• αρχικά 50 > 12 > 15 (σε 2 ημιχόρια) 
• απλά ντυμένος, έμπαινε από ________ 
• μιλούσε μόνο ο _______________ 
• κίνηση – όρχηση > συναισθήματα 
• αντιπροσώπευε την ________________ 
• γυναίκες ή __________________ 

 
 

Ο 
Χορός 

  



 

 
 
 

Τα 
πρόσωπα 
(υποκριτές = 
ηθοποιοί) 

 

• αρχικά ο ποιητής ήταν και υποκριτής 
• αρχικά ένας μόνο υποκριτής  (___________) 

> 2 (Αισχύλος) > 3 (Σοφοκλής) 
• αλλάζουν ___________ , φορούν ____________ 
• γυναικείοι χαρακτήρες: ____________ 
ηθοποιοί 

• μακιγιάζ με ψιμύθιον (λευκή σκόνη) 
• επιβλητικά ρούχα, _____________ για ύψος  
• ενωμένοι σε ________________ , 
επαγγελματίες με μισθό και ιδιαίτερα 
_______________ 
 

Ορισμός της τραγωδίας κατά Αριστοτέλη (Περί Ποιητικής, VI 1449β) 

«Ἔστιν οὖν τραγῳδία 
 μίμησις πράξεως σπουδαίας 
καὶ τελείας, 
μέγεθος ἐχούσης, 
ἡδυσμένῳ λόγῳ,  
χωρὶς ἑκάστῳ τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις, 
δρώντων καὶ οὐ δι' ἀπαγγελίας,  
δι' ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα  
τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν.» 

Είναι λοιπόν η τραγωδία 
μίμηση σπουδαίας πράξης 
και τέλειας (με αρχή-μέση-τέλος) 
ευσύνοπτη, με λογικό μέγεθος 
με ευχάριστο λόγο, 
διαφορετική για τα δύο μέρη της (χορικό-λυρικό) 
με δράση και όχι απαγγελία 
που μέσα από τον έλεο (συμπάθεια) και τον φόβο 
φέρνει τη λύτρωση, την κάθαρση από τέτοια πάθη. 

λειτουργία: ανθρωπογνωστική 
ρόλος: __________________ (θεατής: κατανοεί τα ανθρώπινα>πνευματικά & ηθικά καλύτερος) 

 

∆ομή της τραγωδίας 
Τα μέρη της τραγωδίας 

Άσκηση. Αντιστοιχίστε: 

Κατά ποσόν μέρη  
(τα μέρη, η δομή) 

 
επικά  
(διαλογικά) 
[ηθοποιοί & 
κορυφαίος] 

 
____________ 
 
Επεισόδια 
 
____________ 

• η λύση της τραγωδίας, ακολουθεί και 
εξόδιο τραγούδι 

• ο πρώτος λόγος του υποκριτή (μονόλογος 
ή διάλογος ή συνδυασμός) – εισάγει στην 
υπόθεση 

• προωθείται η δράση  
 
 
λυρικά  
(μουσικά-χορικά) 
[Χορός] 

 
Πάροδος  
 
___________ 
 
(μονωδίες-διωδίες) 
(κομμός) 

• πρώτο τραγούδι του χορού – μπαίνει με 
ρυθμικό βηματισμό 

• τα τραγούδια του χορού ανάμεσα στα 
επεισόδια – σχετικά, αλλά δεν προωθούν 
τη δράση 

• θρήνος  
• τα τραγουδούν ένας ή δύο ηθοποιοί 



Κατά ποιόν μέρη  
(ποιοτικά στοιχεία) 

Μῦθος 

Ἦθος 

Λέξις 

∆ιάνοια 

Μέλος 

Ὄψις 

• ο χαρακτήρας των προσώπων, η συμπεριφορά τους 
• ___________________________ 
• γλώσσα, εκφραστικά μέσα, ύφος 
• ___________________________ 
•  η υπόθεση, η πλοκή (από μύθους – 3 μυθικοί κύκλοι: 
Αργοναυτικός, Θηβαϊκός, Τρωικός) 

• οι ιδέες, τα επιχειρήματα (διαχρονικά) 

    «περιπέτεια»  (μεταστροφή τύχης ηρώων) 
Πλοκή τραγωδίας:  «__________________» (μετάβαση ήρωα από την άγνοια στη γνώση,  

αποκάλυψη συγγενικής σχέσης) 
    «τραγική _______________» (ο θεατής γνωρίζει, ο ήρωας αγνοεί) 
     
Οι πρόδρομοι:  _______________ (εισήγαγε λαμπρή αμφίεση & τα πρώτα προσωπεία) 
   _______________ (αναμόρφωσε το σατυρικό δράμα) 
   _______________ (εισήγαγε τους γυναικείους ρόλους) - Μιλήτου Άλωσις,  

Φοίνισσαι 
Οι μεγάλοι τραγικοί  
 

 
Αισχύλος 

Πολέμησε στον _____________ 
Νίκησε ____ φορές σε δραματικούς αγώνες  
Καινοτομίες:  
- δεύτερος υποκριτής, - μείωση χορού από 50 σε 12 
- αύξηση διαλόγων - μικρότερα χορικά 
- ενιαία υπόθεση τριλογιών 
- βελτίωση χορογραφίας και σκευής 
Ι∆ΕΕΣ: η θεϊκή εξουσία συντρίβει τους θνητούς – όμως! > 
οι θεοί υποτάσσονται στην _______ , τη ________, την Άτη. 
Ο άνθρωπος __________ την ευθύνη για τις πράξεις του  

90 έργα  
σώθηκαν 7:  
 
Πέρσαι 
Επτά επί Θήβας 
Ικέτιδες 
Προμηθεύς ∆εσμώτης  
Αγαμέμνων 
Χοηφόροι                       _________ 
Ευμενίδες  

 
Σοφοκλής 

 
 

___ φορές νικητής  
Πολλές τιμές από την Αθήνα (Ελληνοταμίας, στρατηγός) 
Καινοτομίες:  
- χορευτές 12 σε 15, - τρίτος υποκριτής 
- μείωση χορικών – αύξηση διαλογικών μερών 
- όχι κοινή υπόθεση τριλογίας 
- πίνακες για τη σκηνογραφία 
Ι∆ΕΕΣ: πρωτεύων ρόλος στον ___________ (όχι άβουλος, 
αγωνίζεται) – χαρακτήρας ___________________ 

 
123 δράματα - σώθηκαν 7 
Αίας 
Αντιγόνη 
Τραχίνιαι 
Οιδίπους Τύραννος 
Ηλέκτρα 
Φιλοκτήτης 
Οιδίπους επί Κολωνώ 

Ευριπίδης 

 

Εποχή που σημάδεψε ο Πελοποννησιακός και οι σοφιστές 
Μόνο ___ φορές νικητής < το κοινό δεν τον επιδοκιμάζει  
Αντικοινωνικός – στενές σχέσεις με τους _____________ 
Καινοτομίες:  
- «από μηχανής ______»   
- δράση με αφηγηματικό πρόλογο-επίλογο  - μεταστροφές 
- μουσική σημαντική – αύξηση μονωδιών – μείωση 
χορικών 
Ι∆ΕΕΣ: χαρακτήρες ________________ , κοντά στον θεατή,   
- ο άνθρωπος ______________ το πεπρωμένο του 

92 δράματα – σώζονται 18 
Μήδεια         Ιφιγένεια εν Ταύροις 
Ελένη           Ιφιγένεια εν Αυλίδι 
Ηλέκτρα         Ηλέκτρα 
Ανδρομάχη    Ορέστης 
Εκάβη          Βάκχαι 
Τρωάδες        Ιππόλυτος 
Ικέτιδες       Ηρακλής    
Άλκηστις     Φοίνισσαι    
Ηρακλείδαι   Ίων 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


