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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

 Συνδέεται με θρησκευτικές τελετές 

 

 Λατρεία Διονύσου (πανελλήνιο χαρακτήρα) 

 Έκσταση (=ο πιστός έφευγε από την πραγματικότητα) 

 Διθύραμβος (=χορικός ύμνος που αφηγείται ιστορίες 

από τη ζωή και τα παθήματα του θεού) 

                                               ↓ 

        ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΜΑΤΟΣ (Αριστοτέλης) 



ΔΡΑΜΑ 

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ 
ΣΑΤΥΡΙΚΟ  

ΔΡΑΜΑ 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 

 

  Αρίων → τεχνική μορφή :  

                                  συνέθετε στίχους-   μουσική 

                                  μεταμφίεση χορευτών 

 

  Θέσπης → άρχισε ν’ αφηγείται → ο πρώτος 

                                                             υποκριτής 



ΔΟΜΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 

Κατά ποσόν μέρη 

  

Κατά ποιόν μέρη 

1) Μύθος 

2)  Ήθος 

3)  Διάνοια 

4) Όψη 

5) Λέξη 

6)  Μέλος 

 

ΕΠΙΚΑ 

1)Πρόλογος 

2)Επεισόδια 

3)Έξοδος 

ΛΥΡΙΚΑ 

1)Πάροδος 

2)Στάσιμα 

3)Κομμοί 

4)Μονωδίες 

5)Διωδίες 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 

Αρχικά → Διονυσιακή παράδοση 

Αργότερα → Τρεις μυθικοί κύκλοι: 

    Αργοναυτικός - Θηβαϊκός – Τρωικός 

 
ΜΥΘΟΙ  

► γνωστοί στο λαό 

► ένας τραγικός ήρωας που βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο 
αντίθετες ηθικές αρχές 

► ο ποιητής τροποποιεί και προσαρμόζει τους μύθους στους 
δραματικούς του στόχους 

► φορέας νέου προβληματισμού και δυνατότητα να 
συζητηθούν μεγάλα προβλήματα 

 

 



ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 

 

  Στις γιορτές του Διονύσου 

  Στον ιερό χώρο του Ελευθερίου Διονύσου 

  Την πιο τιμητική θέση ο ιερέας του θεού 

  Έπαθλο ο κισσός, σύμβολο του θεού 

  Ύβρη, Νέμεση, Τίση  

http://goo.gl/mwpoa3 



ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 

Μίμηση σπουδαίας πράξης 

Αρχή, μέση, τέλος 

Λόγος με ρυθμό, μελωδία, αρμονία 

Μίμηση με δράση 

Θεατές συμμετέχουν, συμπάσχουν, 

αγωνιούν  → « έλεος» - «φόβος» → 

                κάθαρση 



Κάθαρση 
 ελευθερώνονται από αντικοινωνικά 

συναισθήματα 

  καθαίρονται από πάθη 

  ανακουφίζονται 

  ηρεμούν 

  εμπειρία 

  διευρύνουν τον κόσμο τους με βιώματα 

 

→ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 



ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Το αρχαίο θέατρο 

 Κυρίως θέατρο 

 Ορχήστρα 

 Σκηνή 

 

 

http://goo.gl/yIWhj4 



Μηχανήματα θεάτρου 

  Εκκύκλημα 

Περίακτοι 

  Μηχανή ή αιώρημα 

 

http://goo.gl/oaZIJ 
 

http://goo.gl/oaZIJ


Συντελεστές παράστασης 

1) Ποιητής 
- Δημιουργός δράματος 

- Σεναριογράφος 

- Σκηνοθέτης 

- Ασκούσε το χορό 

- Μοίραζε ρόλους 

- Ασκούσε στην απαγγελία 
και την υποκριτική 

2) Ηθοποιοί 

       (3 υποκριτές) 

- Άνδρες 

- Παιδιά 

- Αρχικά όχι 

       επαγγελματίες 

- Αργότερα,οργανώνουν 
Συντεχνία(3ο αι. π.χ) 



3) Σκευή  

 
→ μάσκες (προσωπεία) 

→ μακρύ χιτώνα (ποδήρη) 

→ βαρύτερο ιμάτιο (από 
πάνω) 

→ πλούσια υφάσματα, 
περίτεχνη διακόσμηση 

→ εμφάνιση ανάλογη με το 
πρόσωπο που 
υποδύονταν 

       

    

4) Χορός 
- Ερασιτέχνες 

- Αρχικά 12, από το 
Σοφοκλή έγιναν 15 

- Έμπαινε από τη δεξιά 
πάροδο 

- Παραλληλόγραμμος 
σχηματισμός 

- Μπροστά ο αυλητής 

- Τραγουδούσε τα 
άσματα, ενώ ο 
κορυφαίος διαλεγόταν με 
τους ηθοποιούς 



http://goo.gl/TyNyRL 

http://goo.gl/s9yYsO 

http://goo.gl/XdXQfA http://goo.gl/rjAGrC 



Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
(Μεγάλα Διονύσια και Λήναια) 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
1) Επιλογή 3 ποιητών 

2) Ορισμός χορηγού  

 (αναλάμβανε τη δαπάνη για τη 

διδασκαλία Χορού)            

3) Προάγωνας 

 (επίσημη παρουσίαση όλων των 
διαγωνιζομένων) 

4) Επιλογή κριτών 
(υποψήφιοι από 10 φυλές) 

 

 

                ΑΓΩΝΑΣ 
1) Παραστάσεις  
(κάθε ποιητής με μία τετραλογία) 

2) Κρίση 
(κληρωνόταν από τις 10 πινακίδες οι 5) 

3) Βραβεία 

(Στεφάνι από κισσό , τρίποδα, τα 

ονόματα ποιητών, χορηγών και 

πρωταγωνιστών, τίτλοι έργων 

και αποτελέσματα χαράσσοντα 

σε πλάκες που φυλάσσονταν στο 

δημόσιο αρχείο)  



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΡΑΓΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ 

http://goo.gl/eCFUQh 



ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 

Γέννηση: 485 π.χ. 

Μόρφωση:    Αναξαγόρας, 
Πρόδικος, Πρωταγόρας, 
Σωκράτης 

Πρώτη εμφάνιση: 445 π.χ. 

Πρώτο βραβείο: 441 π.χ. 

Θάνατος: 406 π.χ. 
 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗ 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

1) Μονιμοποίησε τον 
αφηγηματικό πρόλογο 

2) Εισήγαγε τον «από μηχανής 
θεό» 

3) Τόλμη στη χρήση μύθων 

4) Χρησιμοποίησε τον 
αφηγηματικό επίλογο 

5) Μείωσε την έκταση των 
χορικών 

6) Υποβάθμισε την παρουσία 
του Χορού 

7) Ο Χορός πιο κοντά στον 
άνθρωπο 



ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ-ΣΟΦΙΣΤΕΣ 

→ Έζησε το κίνημα τους 

→ Άσκησε κριτική 

→ υιοθέτησε μερικές 

ιδέες/απέρριψε άλλες 

→ υπάρχουν δύο αντίθετες 

απόψεις για κάθε πράγμα 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ-ΘΕΟΙ 

→ αμφισβήτηση λαϊκών 

θρησκευτικών αντιλήψεων 

→ αμφισβήτηση σοφίας και 

δικαιοσύνης τους και 

ύπαρξης τους 

→ η δράση καθορίζεται από 

τον ίδιο τον άνθρωπο 

 



ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ- ΗΡΩΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 

 Με ρεαλιστικό τρόπο 

 Σύμφωνα με ανθρώπινα μέτρα 

 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ- ΜΥΘΟΙ 

 Τους χειρίστηκε με 

μεγάλη ελευθερία 

 Άσκησε κριτική σε 

καθιερωμένες αξίες 

 Θέματα του είναι: η 

σύγκρουση 

συναισθήματος-λογικής, 

βία, ανθρώπινα πάθη, 

πόλεμος, γυναίκα 

 

 



ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΑ 

→ Ενδιαφέρθηκε γι΄ αυτήν 

→ Γυναικείες μορφές που 

τυφλώνονται από πάθος 

(αδικία σε βάρος τους) 

→ Απόλυτα θετικές γυναικείες 

     μορφές που ξέρουν            

     ν΄ αγωνίζονται για την τιμή 

και την αξιοπρέπεια ή να 

θυσιάζονται για ένα σκοπό ή 

για μια αξία  

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ-ΕΡΓΑ 

 

→ Άλκηστις, Ανδρομάχη, 

Βάκχαι, Ελένη, Εκάβη, 

Ηλέκτρα, Ηρακλής, 

Ηρακλείδαι, Ικέτιδες, 

Ιππόλυτος, Ιφιγένεια η εν 

Αυλίδι, Ιφιγένεια η εν 

Ταύροις, Ίων, Μήδεια, 

Ορέστης, Τρωάδες, 

Φοίνισσαι 


