ΓΥΜΝΑΣΙΟ ∆ΡΟΣΙΑΣ
∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΙΣΑΓ&ΓΗ ΣΤΗ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

(α0ό το σχολ. βιβλίο Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γρα33ατείας, σ. 63-96)

∆ρα2ατική Ποίηση
Γένεση – Προέλευση
Το όνο;ά της 0ροέρχεται α0ο το ρή;α ________________________
Συνθέτει στοιχεία α0ό

_____________ (διάλογοι)
διαφέρει γιατί
_____________ (;ουσική) ό3ως! 0ροορίζεται για ___________!

Το δρά;α 0ροήλθε α0ό τις θρησκευτικές τελετές, τα _____________
0ρος τι;ήν του θεού ____________ . Ο θεός ήταν αγα0ητός στον λαό, γι’
αυτό έκαναν γιορτές για κείνον οι το7ικοί άρχοντες.
Χαρακτηριστικά της λατρείας του:
________________ (οδηγεί σε έκσταση), _______________ (ο 0ιστός
καταλα;βάνεται α0ό το 0νεύ;α του θεού), έξαλλος _______________ ,
;ι;ητικό στοιχείο και  ______________ σε Σατύρους ;ε ;ορφή τράγου.

∆ιθύρα2βος
Ο διθύρα;βος ήταν ________________________ 0ου τραγουδούσε ο ιερός ___________ του θεού
_______________ , ;ε τη συνοδεία ______________ , ;ετα;φιεσ;ένος ίσως σε ______________ ,
χορεύοντας γύρω α0ό τον βω;ό του θεού. Ο χορός α0οτελούταν α0ό ____ χορευτές, ;ε
κορυφαίο (αρχηγό) τον εξάρχοντα.
Α0ό τον διθύρα;βο 0ροέκυψαν
τα τρία είδη της δρα2ατικής Iοίησης:
________________ (ο ηρωικός άνθρω0ος συγκρούεται ;ε τη Μοίρα και το θείο)
________________ (σκο0ός: να σατιρίσει καταστάσεις και 0ρόσω0α)
_________________________ (σκο0ός: ;όνο το γέλιο)

Προέλευση – Πρόδρο2οι
Πώς φτάσα3ε α7ό τη διονυσιακή λατρεία στο δρά3α;
ΑΡΙKΝ

- 0ρώτος συνέθεσε _________________
- ;ετα;φίεσε τους χορευτές σε Σατύρους (;ορφή τράγου)
à τραγωδοί (τράγων ωδή) > _______________

- καταγόταν α0ό τον _______________
__________ έβαλε α0έναντι α0ό τον Χορό (στη θέση του εξάρχοντος)
τον _________________ , 0ου έκανε _____________ ;ε τον
Χορό à συνδυασ;ός ε0ικού (λόγος) και λυρικού στοιχείου (;ουσική).

Πρώτη εIίση2η Iαράσταση τραγωδίας («__________________»)
Έγινε α0ό τον ________________ το _______ 0.Χ. στη γιορτή ____________________________ .
Τη γιορτή είχε καθιερώσει ο τύραννος __________________ και σε αυτή 0αίζονταν τραγωδίες.
• ;ι;ητικές λατρευτικές τελετές
Γιατί το δρά3α γεννήθηκε στην Αττική;

• καλό κλί;α
• καλές κοινωνικές συνθήκες
• _________________ θεσ;οί

Στοιχεία τραγωδίας
∆ιονυσιακά στοιχεία (θρησκευτικά)

«Ουδέν Iρος τον ∆ιόνυσον»
(«κα;ία σχέση»)

•

_______________ (;ε ;ετα;φίεση ηθο0οιών)

•

γιορτές στις ο0οίες 0αίζονταν (∆ιονύσου)

_____________ των έργων

•

στον ιερό χώρο του Ελευθερέως ∆ιονύσου

– θέ;ατα

•

_______________________ (νότια της Ακρό0ολης)

•

_______________________ (ιερό φυτό ∆ιονύσου)

•

__________________ (σε τι;ητική θέση στο θέατρο)

Ακ2ή της τραγωδίας: εIοχή και κλί2α
•

δρα;ατικοί αγώνες < αγωνιστικό 0νεύ;α αρχαίων Ελλήνων

Συνθήκες

•

δη;οκρατία – « __________________ » Περικλή: η Αθήνα έχει ισχύ

ανάIτυξης

•

Αθήνα: ____________________ κέντρο

Ο ηρωικός άνθρω0ος αντι;έτω0ος:

___________	
  
Θέ2ατα
της
τραγωδίας

__________	
  

__________	
  
άνθρωπος	
  

Ηθική βάση της τραγωδίας: (τριαδικό σχή;α)
___________ : υ0ερο0τική συ;0εριφορά, 0άνω α0ό τα ανθρώ0ινα ;έτρα
___________ : θεϊκή δύνα;η, τυφλώνει τον άθρω0ο, οδηγεί στον όλεθρο
___________ : θεία δικαιοσύνη, θεία τι;ωρία

Θέ2ατα: < ___________ , 0ου οι 0οιητές 0ροσαρ;όζουν στην _____________ της ε0οχής τους.

ΕIοχή: ____________ κατά των Περσών
______________ των 0άντων α0ό τους σοφιστές
_____________ Πελο0οννησιακός

Iόλε2ος-ειρήνη
____________
____________

∆ρα2ατικοί Αγώνες
Πότε; Γιορτές: ________________________ (νέες τραγωδίες και αγώνες)
________________________
________________________ (και νέες τραγωδίες)
________________________

ε'ίβλεψη
αγώνων:
______________
______________

Ο ΕIώνυ2ος Άρχοντας φροντίζει για:
•

__________________ (;ια τετραλογία ο καθένας)

•

__________________ (αναλά;βαναν τα έξοδα: χοροδιδάσκαλος, σκευή, αυλητής, τροφή)

•

__________________ (ένας α0ό κάθε φυλή – ψήφος σε κάλ0η > ;όνο 0έντε)

•

__________________ (στεφάνι κισσού για ηθο0οιούς, ________________ για χορηγούς)

•

__________________ ονο;άτων 0οιητών σε 0λάκες

Το κοινό: ________________ , _________________ , ________________ , ________________ .
Σε όσους ήταν ά0οροι, το κράτος 0αρείχε τα «___________________» , για να
0αρακολουθήσουν το θέατρο. Οι 0αραστάσεις θεωρούνταν ______________________.

Το θέατρο:

Τα 2ηχανή2ατα:
• __________________ :
0άνω του 0αρουσίαζαν τους νεκρούς
• ________________ : ;ε
αυτό ε;φάνιζαν τον
«α0ό ;ηχανής θεόν»
• ______________ : για τις
βροντές
• _______________ : για
να αλλάζουν σκηνικά

έρχονται α7ό την _________________

έρχονται α7ό την ______________

Συντελεστές
•
•
•
•
•

αρχικά 50 > 12 > 15 (σε 2 η;ιχόρια)
α0λά ντυ;ένος, έ;0αινε α0ό ________
;ιλούσε ;όνο ο _______________
κίνηση – όρχηση > συναισθή;ατα
αντι0ροσώ0ευε την ________________

• γυναίκες ή __________________

Ο
Χορός

Τα
IρόσωIα
(υ7οκριτές =
ηθο0οιοί)

• αρχικά ο 0οιητής ήταν και υ0οκριτής
• αρχικά ένας ;όνο υIοκριτής (___________)
> 2 (Αισχύλος) > 3 (Σοφοκλής)
• αλλάζουν ___________ , φορούν ____________
• γυναικείοι χαρακτήρες: ____________
ηθο0οιοί
• ;ακιγιάζ ;ε ψι;ύθιον (λευκή σκόνη)
• ε0ιβλητικά ρούχα, _____________ για ύψος
• ενω;ένοι σε ________________ ,
ε0αγγελ;ατίες ;ε ;ισθό και ιδιαίτερα
_______________

Ορισ2ός της τραγωδίας κατά Αριστοτέλη (Περί Ποιητικής, VI 1449β)
«Ἔστιν οὖν τραγῳδία
3ί3ησις 7ράξεως σ7ουδαίας
καὶ τελείας,
3έγεθος ἐχούσης,
ἡδυσ3ένῳ λόγῳ,
χωρὶς ἑκάστῳ τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς 3ορίοις,
δρώντων καὶ οὐ δι' ἀ7αγγελίας,
δι' ἐλέου καὶ φόβου 7εραίνουσα
τὴν τῶν τοιούτων 7αθη3άτων κάθαρσιν.»

Είναι λοι0όν η τραγωδία
;ί;ηση σ0ουδαίας 0ράξης
και τέλειας (;ε αρχή-;έση-τέλος)
ευσύνο0τη, ;ε λογικό ;έγεθος
;ε ευχάριστο λόγο,
διαφορετική για τα δύο ;έρη της (χορικό-λυρικό)
;ε δράση και όχι α0αγγελία
0ου ;έσα α0ό τον έλεο (συ;0άθεια) και τον φόβο
φέρνει τη λύτρωση, την κάθαρση α0ό τέτοια 0άθη.

λειτουργία: ανθρω0ογνωστική
ρόλος: __________________ (θεατής: κατανοεί τα ανθρώ0ινα>0νευ;ατικά & ηθικά καλύτερος)

∆ο2ή της τραγωδίας
Τα 2έρη της τραγωδίας
Άσκηση. Αντιστοιχίστε:

εIικά
(διαλογικά)
[ηθο0οιοί &
κορυφαίος]

Κατά Iοσόν 2έρη
(τα ;έρη, η δο;ή)
• η λύση της τραγωδίας, ακολουθεί και
____________
εξόδιο τραγούδι
ΕIεισόδια
____________
Πάροδος

λυρικά
(;ουσικά-χορικά)
[Χορός]

___________
(3ονωδίες-διωδίες)
(κο33ός)

• ο 0ρώτος λόγος του υ0οκριτή (;ονόλογος
ή διάλογος ή συνδυασ;ός) – εισάγει στην
υ0όθεση
• 0ροωθείται η δράση
• 0ρώτο τραγούδι του χορού – ;0αίνει ;ε
ρυθ;ικό βη;ατισ;ό
• τα τραγούδια του χορού ανά;εσα στα
ε0εισόδια – σχετικά, αλλά δεν 0ροωθούν
τη δράση
• θρήνος
• τα τραγουδούν ένας ή δύο ηθο0οιοί

Κατά Iοιόν 2έρη
(0οιοτικά στοιχεία)
• ο χαρακτήρας των 0ροσώ0ων, η συ;0εριφορά τους

Μῦθος

• ___________________________

Ἦθος

• γλώσσα, εκφραστικά ;έσα, ύφος

Λέξις

• ___________________________

∆ιάνοια

•

Μέλος

η υ0όθεση, η 0λοκή (α0ό ;ύθους – 3 ;υθικοί κύκλοι:
Αργοναυτικός, Θηβαϊκός, Τρωικός)

• οι ιδέες, τα ε0ιχειρή;ατα (διαχρονικά)

Ὄψις
Πλοκή τραγωδίας:

«'ερι'έτεια» (;εταστροφή τύχης ηρώων)
«__________________» (;ετάβαση ήρωα α0ό την άγνοια στη γνώση,
α0οκάλυψη συγγενικής σχέσης)
«τραγική _______________» (ο θεατής γνωρίζει, ο ήρωας αγνοεί)

Οι Iρόδρο2οι: _______________ (εισήγαγε λα;0ρή α;φίεση & τα 0ρώτα 0ροσω0εία)
_______________ (ανα;όρφωσε το σατυρικό δρά;α)
_______________ (εισήγαγε τους γυναικείους ρόλους) - Μιλήτου Άλωσις,
Φοίνισσαι

Οι 2εγάλοι τραγικοί

Αισχύλος

Σοφοκλής

ΕυριIίδης

Πολέ;ησε στον _____________
Νίκησε ____ φορές σε δρα;ατικούς αγώνες
Καινοτο;ίες:
- δεύτερος υ0οκριτής, - ;είωση χορού α0ό 50 σε 12
- αύξηση διαλόγων - ;ικρότερα χορικά
- ενιαία υ0όθεση τριλογιών
- βελτίωση χορογραφίας και σκευής
Ι∆ΕΕΣ: η θεϊκή εξουσία συντρίβει τους θνητούς – ό;ως! >
οι θεοί υ0οτάσσονται στην _______ , τη ________, την Άτη.
Ο άνθρω0ος __________ την ευθύνη για τις 0ράξεις του

90 έργα
σώθηκαν 7:
Πέρσαι
Ε7τά ε7ί Θήβας
Ικέτιδες
Προ3ηθεύς ∆εσ3ώτης
Αγα3έ3νων
Χοηφόροι
_________
Ευ3ενίδες

___ φορές νικητής
Πολλές τι;ές α0ό την Αθήνα (Ελληνοτα;ίας, στρατηγός)
Καινοτο;ίες:
- χορευτές 12 σε 15, - τρίτος υ0οκριτής
- ;είωση χορικών – αύξηση διαλογικών ;ερών
- όχι κοινή υ0όθεση τριλογίας
- 0ίνακες για τη σκηνογραφία
Ι∆ΕΕΣ: 0ρωτεύων ρόλος στον ___________ (όχι άβουλος,
αγωνίζεται) – χαρακτήρας ___________________

123 δρά;ατα - σώθηκαν 7
Αίας
Αντιγόνη
Τραχίνιαι
Οιδί7ους Τύραννος
Ηλέκτρα
Φιλοκτήτης
Οιδί7ους ε7ί Κολωνώ

Ε0οχή 0ου ση;άδεψε ο Πελο0οννησιακός και οι σοφιστές
Μόνο ___ φορές νικητής < το κοινό δεν τον ε0ιδοκι;άζει
Αντικοινωνικός – στενές σχέσεις ;ε τους _____________
Καινοτο;ίες:
- «α0ό ;ηχανής ______»
- δράση ;ε αφηγη;ατικό 0ρόλογο-ε0ίλογο - ;εταστροφές
- ;ουσική ση;αντική – αύξηση ;ονωδιών – ;είωση
χορικών
Ι∆ΕΕΣ: χαρακτήρες ________________ , κοντά στον θεατή,
- ο άνθρω0ος ______________ το 0ε0ρω;ένο του

92 δρά;ατα – σώζονται 18
Μήδεια
Ιφιγένεια εν Ταύροις
Ελένη
Ιφιγένεια εν Αυλίδι
Ηλέκτρα
Ηλέκτρα
Ανδρο3άχη Ορέστης
Εκάβη
Βάκχαι
Τρωάδες
Ι77όλυτος
Ικέτιδες
Ηρακλής
Άλκηστις Φοίνισσαι
Ηρακλείδαι Ίων

