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Το θέατρο στην Ελλάδα γεννήθηκε από τα λαϊκά 

θεατρικά δρώμενα προς τιμή του Διόνυσου. Στα 
δρώμενα αυτά συμμετέχουν όλοι, όσοι μάλιστα δεν 

έπαιρναν ενεργό μέρος στην παράσταση σχημάτιζαν 

μια ομάδα γύρω από τους καθορισμένους ερμηνευτές, 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε συμμετέχοντας με τι αισθήσεις 

τους να βρίσκονται σε επαφή μαζί τους. Αυτός ο 

διαχωρισμός ανάμεσα σε ηθοποιούς και σε κοινό 
σήμαινε ότι το κοινό έπρεπε να βρίσκεται σε ακτίνα 

ορατότητας και ήχου σε σχέση με τον χώρο της 

θεατρικής δράσης. Το γεγονός αυτό είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι οδήγησε στις πρώτες κατασκευές θεάτρων. Τα 

πρώτα θέατρα κατασκευάζονται στις πλαγιές λόφων 

τοποθετώντας τις θέσεις αμφιθεατρικά γύρω από τους 
ηθοποιούς. Στην αρχή χρησιμοποιήθηκαν ξύλινα έδρανα 

σε ευθύγραμμο σχηματισμό.



ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ



Τα κύρια μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου 
ήταν η σκηνή, η ορχήστρα και το κοίλον, με τα 
ακόλουθα επιμέρους μέρη:
- Η σκηνή: ορθογώνιο, μακρόστενο κτήριο, 
που προστέθηκε κατά τον 5ο αι. π.Χ. στην 
περιφέρεια της ορχήστρας απέναντι από το 
κοίλον. Στην αρχή ήταν ισόγεια και 
χρησιμοποιούταν μόνο ως αποδυτήρια, όπως 
τα σημερινά παρασκήνια.



- Το προσκήνιο: μια στοά με κίονες μπροστά 
από τη σκηνή. Ανάμεσα στα διαστήματα των 
κιόνων βρίσκονταν θυρώματα και ζωγραφικοί 
πίνακες (τα σκηνικά). Τα θυρώματα του 
προσκηνίου απέδιδαν τρεις πύλες, από τις 
οποίες έβγαιναν οι υποκριτές. Το προσκήνιο 
ήταν αρχικά πτυσσόμενο, πιθανώς ξύλινο.
- Τα παρασκήνια: τα δύο άκρα της σκηνής 
που προεξέχουν δίνοντάς της σχήμα Π στην 
κάτοψη.
- Οι πάροδοι: οι διάδρομοι δεξιά και αριστερά 
από τη σκηνή που οδηγούν στην ορχήστρα. 
Συνήθως σκεπάζονταν με αψίδες



- Η ορχήστρα: Η ημικυκλική (ή κυκλική, π.χ. 
Επίδαυρος) πλατεία στο κέντρο του θεάτρου. 
Συνήθως πλακόστρωτη. Εκεί δρούσε ο χορός.
- Η θυμέλη: ο βωμός του Διονύσου στο κέντρο 
της ορχήστρας.
- Ο εύριπος: αγωγός απορροής των υδάτων 
στην περιφέρεια της ορχήστρας από το μέρος 
του κοίλου.



- Το κοίλον: όλος ο αμφιθεατρικός χώρος (με 
τα εδώλια, τις σκάλες και τα διαζώματα) γύρω 
από την ορχήστρα όπου κάθονταν οι θεατές.
- Οι αναλημματικοί τοίχοι: οι τοίχοι στήριξης 
του εδάφους στα άκρα του κοίλου.
- Οι αντηρίδες: πυργοειδείς τοίχοι κάθετοι προς 
τους αναλημματικούς που χρησιμεύουν στην 
καλύτερη στήριξή τους.
- Τα διαζώματα: οριζόντιοι διάδρομοι που 
χωρίζουν τις θέσεις των θεατών σε οριζόντιες 
ζώνες.



- Οι σκάλες: κλιμακωτοί εγκάρσιοι διάδρομοι 
για την πρόσβαση των θεατών στις θέσεις 
τους.
- Οι κερκίδες : ομάδες καθισμάτων σε 
σφηνοειδή τμήματα που δημιουργούνται από 
τον χωρισμό των ζωνών με τις σκάλες.
- Τα εδώλια: τα καθίσματα, οι θέσεις των 
θεατών.
- Η προεδρία : η πρώτη σειρά των καθισμάτων 
όπου κάθονταν οι επίσημοι.





Τα Σπουδαιότερα Αρχαία Ελληνικά Θέατρα

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου Αρχαίο Θέατρο Διονύσου



Ωδείο Ηρώδου του Αττικού Αρχαίο Θέατρο Δελφών



Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης



Αρχαίο Θέατρο Άργους Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων



Αρχαίο Θέατρο Δήλου


