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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ * 

1. Το θέατρον κατά τον 6ον αι . π . Χ. 

Ή δημιουργία και τελειοποίησες του θεάτρου εις τάς αρχαίας 'Αθήνας συμβα
δίζει μέ την γέννησιν και έξέλιξιν του δράματος. Κατ' αρχάς μία ευρεία κυκλική 
πλατεία, ή αρχική μορφή της ορχήστρας, ήτο αρκετή δια τήν τέλεσιν της Διονυ
σιακής εορτής. Το κέντρον της πλατείας κατεΐχεν ό βωμός του θεοΰ (ή Θυμέλη) 
καί γύρω από αυτόν έλάμβανον θέσεις τα μέλη του διθυραμβικού χοροΰ αρχικώς, 
του τραγικού βραδύτερον. *Η πλατεία αυτή απετέλεσε το κύτταρον του αρχαίου 
Ελληνικού θεάτρου, το όποιον μέ τήν πάροδον του χρόνου υπέστη τοιαύτην έξέ
λιξιν, ώστε απέβη ένα άπα τα πλέον ενδιαφέροντα αρχιτεκτονική δημιουργήματα 
του αρχαίου κόσμου. Ό λαός ό όποιος συνέρρεν ε'ις τήν έορτήν, παρηκολούθει τα 
«δρώμενα» ιστάμενος πέριξ της πλατείας, ή άργότερον καθήμενος έπί προχείρων 
ξυλίνων ικριωμάτων ι. Πιθανώς κατά τάς πρώτας δεκαετίας του 6ου αι., δια το 
πρόχειρον αυτό θέατρον, ήτο ενδεδειγμένη ή Παλαιά 'Αγορά τών 'Αθηνών. 

Ή πρώτη καινοτομία ήτο, ως γνωστόν, ή εισαγωγή του διαλόγου μεταξύ του 
κορυφαίου καί τών λοιπών χορευτών εις τα ενδιάμεσα τών χορικών ασμάτων. 
Δια να ύπαρξη δυνατότης να διεξαχθή ό διάλογος αυτός εις έπήκοον όλων τών 
θεατών è κορυφαίος του χορού ανήρχετο έπί της βάσεως του βωμοΰ ή έπί τίνος 
τραπέζης 2 , ή οποία ΐστατο πλησίον αυτού* και έχρησίμευε δια τήν μέλλουσαν θυ-
σίαν προς τιμήν του θεού. Ή τράπεζα αυτή έπί της οποίας άνέβαινεν ό «προεξάρ
χων» του χοροΰ, δια νά συνδιαλεχθή μέ τους λοιπούς χορευτάς, έπέπρωτο να άποβή 
ό πυρήν της μετέπειτα σκηνής του θεάτρου. Μετά τήν ρηξικέλευθον καινοτομίαν 
του Θέσπιδος, τήν είσαγωγήν δηλ. του πρώτου ύ π ο κ ρ ι τ ο ΰ , τα μέλη του χοροΰ 
καί οι κυκλικώς ιστάμενοι θεαταί άπεσύρθησαν προς ένα μέρος, ενώ εις το άλλο 
έναντι παρέμεινεν ό υποκριτής, αποτέλεσμα δέ τούτου ήτο ή ορχήστρα νά λάβη 
βραδύτερον ήμικυκλικήν μορφήν. Είς τούτο κυρίως συνετέλεσεν άποτελεσματικώς 
καί ή ακόλουθος καινοτομία. 

Ό υποκριτής κατ' αρχάς ύπεδύετο δλα τα πρόσωπα τοΰ δράματος καί συνεπώς 
ήτο υποχρεωμένος κατά τήν διάρκειαν της παραστάσεως νά άλλάσση διαρκώς προ
σωπίδας καί ενδυμασίας. "Ετσι παρέστη ανάγκη νά στήσουν είς το άκρον της 
ορχήστρας πρόχειρον σκ η ν ή ν 3 (τένταν αρχικώς, βραδύτερον ξύλινον παράπηγμα), 
δια νά εισέρχεται ό υποκριτής καί νά κάμνη τάς άπαιτουμένας μεταμφιέσεις 4 . 
Το πρωτόγονον αυτό σκηνικόν κατασκεύασμα θα άποβή* άργότερον κατά τους Έ λ -

* Έ π ί τοϋ θέματος της ιδρύσεως καί εξελίξεως του Διονυσιακού Θεάτρου έχουν δημο-
σιευΟη πολυάριθμοι εργασίαι. Είς το παρόν άρθρον έπισκοποΰμεν το όλον ζήτημα ύπο το φως 
τών προσφάτων απόψεων καί θεωριών. 

1) Oct. Navarre, Le theatre Grec, Paris 1952, σ. 22. 
2) Πολυδ. Όνομ. IV, 123 : «έλεος δι' ήν τράπεζα αρχαία, εφ' ήν προ Θέσπιδος είς τις 

άναβάς τοϊς χορευταΐς άπεκρίνατο». 
3) Ή ονομασία δεικνύει το είδος τοϋ πρώτου αύτοΰ προχείρου σκηνικού κατασκευάσμα

τος. Παρ' δλα ταΰτα οι "Ελληνες μέ τήν ιδίαν όνομασίαν άπεκάλουν καί τά βραδύτερον δη-
μιουργηθέντα σχετικά πολυτελή κτίρια. Ή λέξις υίοθετήθη σχεδόν άπο δλας τάς γλώσσας. 

4) Βλ. Η. C. Baldry, The Greek Tragic Theatre, London 1971, σ. 37 
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ληνιστικούς cStqc χρόνους περικαλλές σύμπλεγμα οικοδομημάτων και θά γίνη το 
καύχημα τών αρχαίων θεάτρων. ΟΙ θεαταί έκάθηντο ήμικυκλικώς κατά σειράς πέραν 
της ορχήστρας και έναντι της σκηνής επί ξυλίνων καθισμάτων, τα όποια δ 'Ησύ
χιος περιγράφει ως έξης : «παρ' αιγείρου θέα. . . τα ϊκρια, α εστίν ορθά ξύλα 
έχοντα σανίδας προσδεδεμένας, οίον βαθμούς, εφ' αις έκαθέζοντο προ του κατα-
σκευασθήναι το θέατρον». Και αυτά Ομως τα ακαλαίσθητα αρχικώς έδρανα θα γίνουν 
σύν τη παρόδω του χρόνου αρμονικά μέλη ενός μεγαλοπρεπούς αμφιθεάτρου. Τα 
πρωτόγονα αυτά στοιχεία απετέλεσαν την αρχήν τών μετέπειτα περίλαμπρων θεά
τρων, μέ τα όποια ό Ελληνικός κόσμος έφιλοδόξησε να κόσμηση τάς πόλεις του. 

2. Το ξύλινον θέατρον του Διονύσου. 

Μέχρι τέλους του 6ου αι. έχρησιμοποιεΐτο εις τάς 'Αθήνας πρόχειρον θέατρον, 
ως περιεγράφη ανωτέρω. Φαίνεται δμως δτι κατά την έβδομηκοστήν 1 ολυμπιάδα, 
δηλ. περί το 499 π. Χ., δτι διηγωνίζοντο οί τραγωδοί Πρατίνας, Χοιρίλος και 
Αισχύλος, κατέρρευσαν τα ξύλινα ίκρία του θεάτρου : «Πρατίνας. . . άντηγωνί-
ζετο δέ Αίσχύλω τε και Χοιρίλω, επί της εβδομηκοστής 'Ολυμπιάδος, και πρώ
τος έγραψε σατύρους. Έπιδεικνυμένου δέ τούτου, συνέβη τά Ι'κρια, εφ' ών έστή-
κεσαν οί θεαταί, πεσεϊν. Και εκ τούτου θέατρον ο^κοδομήθη Άθηναίοιςρ Κ Ή θέ-
σις, ή οποία εξελέγη υπό τών 'Αθηναίων δια τήν άνέγερσιν του μονίμου θεάτρου 
των, υπήρξε φυσικά ό ιερός περίβολος του Έλευθερέως Διονύσου παρά τους νο
τιοανατολικούς πρόποδας της 'Ακροπόλεως και εγγύς τών ναών του '2. "Εκτοτε αϊ 
δραματικαί παραστάσεις εις τάς 'Αθήνας έλάμβανον χώραν πλέον μονίμως εις 
το νέον θέατρον του Διονύσου. Έγεννήθη όμως το ερώτημα εάν το άρχικον αυτό 
θέατρον, δπερ μνημονεύει και ό Σουίδας, ήτο το γνωστόν λίθινον θέατρον του Διο
νύσου, του οποίου τά ερείπια διασώζονται μέχρι σήμερον. Εις το ερώτημα αυτό 
έδωσεν άπάντησιν ό Γερμανός αρχαιολόγος W. Dörpfeld 3, όστις το 1889 ζπεχεί-
ρησεν άνασκαφάς εις τά ερείπια του θεάτρου και διεπίστωσεν δτι το μεγαλύτερον 
τμήμα του σωζόμενου θεάτρου χρονολογείται άπο τών μέσων του 4ου αί. π. Χ. 
και ουχί παλαιότερον. Έ ξ άλλου αί άνασκαφαί απέδειξαν δτι τά θεμέλια του 
κ ο ί λ ο υ του θεάτρου συνίστανται εκ δύο αλλεπαλλήλων στρωμάτων. Προφανώς 
το πρώτον στρώμα ανήκει εις τον 5ον αί. και είναι ακριβώς αυτό πού αναφέρει ό 
Σουΐδας 4 . Συνεπώς είμεθα υποχρεωμένοι να παραδεχθώμεν δτι οί 'Αθηναίοι μετά 
το ατύχημα της πτώσεως τών ίκρίων δεν προέβησαν αμέσως εις τήν άνέγερσιν 
λιθίνου θεάτρου άλλα έκμεταλλευθέντες τήν κατωφέρειαν της εκλεγείσης θέσεως, 
έστήριξαν πλέον στερεώς τά ξύλινα καθίσματα των, έπί δημιουργηθέντων ανα
χωμάτων ή έκάθηντο έπ' αύτου τούτου του εδάφους 5 , έχοντες οπωσδήποτε τώρα 
μεγαλυτέραν άσφάλειαν και καλλιτέραν οπτικήν και άκουστικήν άνεσιν6. Το νέον 
θέατρον βελαίως δέν διέφερε κατά πολύ του πρότερον προχείρως χρησιμοποιου
μένου. Ελήφθη δμως μεγαλύτερα πρόνοια, δσον άφορα εις τήν άσφάλειαν και στε
ρεότητα του. Ή ορχήστρα έχει στερεωθή καταλλήλως μέ τήν βοήθειαν ενός κυρ-

1) Σουίδας, λ. Πρατίνας. 
2) Ό παλαιότερος τοϋ 6ου αί. έστέγαζε το ξόανόν του και ό νεώτερος του 5ου αί. το 

χρυσελεφάντινον άγαλμα του, έργον τοΰ γλύπτου Αλκαμένους. 
3) W. Dörpfeld und Reish, Das griechische Theater, 1896. 
4) Βλ. λ. Πρατίνας. 
5) Α. Pickard — Cambridge, The Theatre of Dionysus in Athens, Oxford 1946, 

σελ. 11. 
6) A. Pickard — Cambridge, ένθ. άν., σελ. 265. 
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του τοίχου * γύρω άπο την νοτίαν πλευράν καί ή σκηνή απλούστατη κατ' αρχάς, 
εκ ξύλου και αυτή κατεσκευασμένη, καταλαμβάνει μέρ^ς της ορχήστρας και τήν 
καθίστα ήμικυκλικήν. 

"Ετσι αϊ άνασκαφαί ήλθον να τροποποιήσουν προγενεστέραν άποψιν δτι δηλ. 
αί τραγωδίαι του Αισχύλου και του Σοφοκλέους έδιδάσκοντο εις πολυτελές λίθινον 
θέατρον. Ή αλήθεια είναι δτι αί πρώται παραστάσεις έξετελοϋντο εις ενα άπέριτ-
τον και άπλοΰν θέατρον χωρίς διακοσμήσεις καί άλλας πολυτελ,είας. Μέσα Ομως 
εις αυτό το λιτον περιβάλλον, κάτω άπο τήν σκιάν του ίερου βράχου καί υπό τον 
γλαυκον ούρανον της 'Αττικής αί δραματικαί παραστάσεις προσελάμβανον μίαν 
ασυνήθη μεγαλοπρέπειαν. Δια πρώτην φοράν εις τήν ίστορίαν του κόσμου μέσα 
εις τον χώρον αυτόν, ό ταπεινός θνητός θα σηκώση το ανάστημα του μέχρις ου
ρανού, δια ν' άναμετρηθή με το άδυσώπητον πεπρωμένον του. 

3. Το θέατρον του Διονύσου έπί της εποχής του Περικλέους. 

Ό Περικλής είχε τήν φαεινήν ίδέαν να οικοδόμηση είδικον κτίριον δια τήν έκ-
τέλεσιν συναυλιών καί μουσικών αγώνων, το περίφημον 'φδεΐον. Μέσα εις αυτό 
το κτίριον άργότερον θα ελάμβανε χώραν καί ό προάγων τών τραγικών ποιητών. 
Ή άνέγερσις του ωδείου ανατολικώς του Διονυσιακού θεάτρου είχεν ως συνέπειαν 
να επέλθουν εις το τελευταΐον μερικαί σημαντικά! τροποποιήσεις. Κατ* αρχήν 
παρέστη ανάγκη να μετακινηθή ο άξων του θεάτρου προς δυσμάς, ένφ ταυτοχρό
νως άπεκλείσθη δια παντός πλέον ή προς ανατολάς έπέκτασίς του. *Η ορχήστρα 
απωθείται πλέον προς βορράν καί ένσφηνουται εις τήν κλιτύν του λόφου της 'Ακρο
πόλεως. Συνεπώς το κοίλον του θεάτρου καθίσταται περισσότερον άπότομον καί 
άπρόσφορον δια τήν κατασκευήν στερεών καθισμάτων δια τους θεατάς. 

Πιθανόν κατά τήν έποχήν αυτήν αρχίζουν να δημιουργούνται τα πρώτα λίθινα 
έδρανα, αν καί ύπάρχη ρητή μαρτυρία του 'Αριστοφάνους 2 δτι ήσαν εν χρήσει τα 
ξύλινα εδώλια ακόμη καί κατά τάς τελευταίας δεκαετίας του πέμπτου αιώνος. 
"Ισως αρχικώς τά πρώτα λίθινα καθίσματα απετέλεσαν τιμητικάς θέσεις 3 δια τους 
ιερείς του θεού καί τους άλλους επισήμους. Βραδύτερον μέ τήν πάροδον του χρό
νου τα ξύλινα ικρία άντικαθίσταντο βαθμιαίως μέ λίθινα, άλλα εξ ολοκλήρου λί
θινον κοίλον εχομεν άργότερον κατά τήν έποχήν του ρήτορος καί πολιτικού Λυ
κούργου. Μερικοί ύπεστήριξαν δτι το θέατρον του Διονύσου υπέστη σημαντικάς 
ζημίας κατά τήν άλωσιν της πόλεως υπό τών Περσών καί είτα άνακατεσκευάσθη 
εκ λίθου 4. Τοΰτο δμως δέν είναι αληθές, διότι ουδεμία μνεία υπάρχει περί κατά · 
στροφής του θεάτρου, δτε αί 'Αθήναι κατελήφθησαν υπό τών βαρβάρων. Ό Πο
λυδεύκης 5 μας πληροφορεί δτι οι 'Αθηναίοι άπεδοκίμαζον τήν παράστασιν κτυ-
πώντες μέ τάς πτέρνας των τα καθίσματα : «Το μέντοι τά εδώλια ταΐς πτέρναις 
κατακρούειν πτερνοκοπεΐν ελεγον έποίουν δε τοΰτο οπότε τινά έκβάλοιεν». Τούτο 
δμως δύναται να έπιτευχθή μόνον έπί ξύλινων εδωλίων. 

1) Κάτω άπο τον τοΐχον αυτόν καί μεταξύ του παλαιοτέρου ναοΰ τοΰ Διονύσου υπήρχε 
στενός διάδρομος, δστις ώδήγει είς το δυτικον μέρος της ορχήστρας. 

2) θεσμοφορ., στίχ. 395—6 καί σχόλια. 
3) Α. Pickard — Cambridge, ένθ. άν., σελ. 19. 
4) J. Τ. Allen, Univ. Calif. Class. Pubi, i, σελ. 173 κέξ. 
5) IV, 122. 
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4 Tò θέατρον του Διονύσου κατά τον 4ον αι. π. Χ. 

Οι Αθηναίοι απέκτησαν λίθινον θέατρον κατά τα μέσα περίπου τοϋ 4ου αι. 
Ό ρήτωρ Λυκούργος, ΙπΙ της αρχής του οποίου ή οικονομία των 'Αθηνών πα
ρουσίασε σημαντικήν άνθηρότητα, φέρεται ώς πρωτεργάτης της λιθίνης άνοικοδο-
μήσεως του θεάτρου. 

Πράγματι ώς αποκαλύπτεται εξ αρχαίων μαρτυριών ό Λυκούργος ήσκησε λελο-
γισμένην οίκονομικήν πολιτικήν, αποτέλεσμα της οποίας ή το ή διάθεσις μεγάλου 
χρηματικού ποσού δι' άνοικοδόμησιν ποικίλων δημοσίων κτισμάτων μεταξύ των 
οποίων και το Διονυσιακον θέατρον. Ό 'Υπερείδης ομιλών περί τοΰ Λυκούργου 
αναφέρει δτι ούτος «έβίω μεν σωφρόνως, ταχθείς δ' επί τη διοικήσει τών χρημά
των εδρε πόρους, ωκοδόμησε δε το θέατρον, το ωδεϊον. . . . κ. ά.» 1 και ό Πλού
ταρχος 2 εις τους Βίους τών δέκα Ρητόρων εξυμνεί το έξωραϊστικον έργον, το 
όποιον έπεχείρησεν ό Λυκούργος εις τάς 'Αθήνας. 

Βεβαίως είναι δύσκολον να εξακριβωθή εάν δ Λυκούργος έπραγματοποίησε μίαν 
συνολικήν άνακατασκευήν του θεάτρου ή έπεράτωσεν άρξαμένην έργασίαν τών προ
κατόχων του, ή εν πάση περιπτώσει ανοικοδόμησε μόνον τμήμα τοΰ θεάτρου 
τούτου. Πάντως περί τα μέσα τοΰ 4ου αϊ. το θέατρον τοΰ Διονύσου φέρεται ανα
καινισθέν ριζικώς και οπωσδήποτε μέγα μέρος τοΰ έργου οφείλεται εις την συνετήν 
διαχείρισιν τών δημοσίων εσόδων υπό τοΰ ρήτορος Λυκούργου. "Ο,τι βλέπομεν σή
μερον εις το θέατρον τοΰ Διονύσου, είναι ερείπια τοΰ έν λόγω Λυκουργείου θεάτρου. 

Ώ ς γνωστόν έ'να Έλληνικον θέατρον άπετελεΐτο κυρίως άπ̂ > τρία κύρια μέρη : 
τήν όρχήστραν, το κοίλον και τήν σκηνήν, δπως παρουσιάζονται εις το κατω
τέρω σκαρίφημα : 

Σκαρίφημα Ελληνικού θεάτρου 

Θα έπιχειρήσωμεν μίαν λεπτομερεστέραν έξέτασιν εκάστου τμήματος, ώς διε-
μορφώθη τοΰτο κατά τον 4ον αϊ. Κατά τους μεταγενεστέρους χρόνους συνεχίζεται 
ή οίκοδόμησις άνα τάς διαφόρους πόλεις τοΰ έλληνικοΰ κόσμου περίφημων θεά
τρων. Βασικώς δμως το σχέδιον παραμένει άναλλοίωτον. Κατά τους Ρο^μαϊκούς 

1) Ύπερ. άποσπ., (έκδ. Kenyon) 118. 
2) 852 e. «το θέατρον το Διονυσιακον έξειργάσατο». 
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χρόνους έχομεν μερικάς τροποποιήσεις Ιδίοις ώς προς τήν διαμόρφωσαν της ορχή
στρας καί της σκηνής. 

α) Ή δρχήτρα 

Το Ονομα αποκαλύπτει τον άρχικόν της προορισμόν. Ή τ ο ειδικός χώρος διά 
τήν έκτέλεσιν χορευτικών εκδηλώσεων, αϊ όποΐαι ώς γνωστόν απετέλεσαν το λί-
κνον της τραγωδίας. Ή ορχήστρα κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους εκλήθη καί 
«σίγμα», διότι προσέλαβεν ήμικυκλικόν σχήμα όμοιάζον προς το όμώνυμον γράμμα. 
Κατά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν ώνομάσθη καί «κονίστρα» ι , διότι έχρησιμοποιεϊτο 
πλέον διά γυμναστικάς επιδείξεις και αθλητικούς αγώνας. 

Έ κ τών σωζόμενων ερειπίων του Διονυσιακού θεάτρου δεν θα ήδυνάμεθα νά 
σχηματίσωμεν ακριβή εικόνα της μορφής, τήν οποίαν έλαβε τελικώς ή ορχήστρα 
κατά τα μέσα του 4ου αι. Κατ' ευτυχή συγκυρίαν διεσώθησαν έτερα ελληνικά 
θέατρα 2 εις καλλιτέραν κατάστασιν και οΰτω δυνάμεθα συγκριτικώς να όλοκλη-
ρώσωμεν σχετικώς, τήν γνώσιν μας. 

Έ κ τών αρχαίων συγγραφέων, εκείνος ό όποιος αποτελεί πράγματι πλουσίαν 
πηγήν πληροφοριών είναι ό Ρωμαίος 'Αρχιτέκτων Vitruvius. 'Ο Vitruvius περι
γράφει με άρκετάς λεπτομέρειας τάς βασικάς γραμμάς τών Ελληνικών και Ρω
μαϊκών θεάτρων. 'Αναμφιβόλως περιπίπτει εις πολλάς ανακρίβειας καί ουχί σπα
νίως έχει μόνον προ οφθαλμών σύγχρονα κτίσματα. Κατά τον Βιτρούβιον ή ορ
χήστρα εις τά Ρωμαϊκά θέατρα άπετέλει πλήρες ήμικύκλιον, διότι ή σκηνή πλέον 
άνεπτύχθη εις βάρος τής ημισείας ορχήστρας. 

Εις τά ελληνικά θέατρα ή σκηνή άπετέλει πλήρη κύκλον ή τέλος πάντων μι
κρόν τμήμα τής ορχήστρας κατελάμβανεν. Ή ορχήστρα του θεάτρου τής 'Επιδαύ
ρου μας διαφωτίζει επαρκώς έν προκειμένω. 'Εδώ ή ορχήστρα είναι κυκλική καί 
περιβάλλεται άπο ενα περιφερειακον λίθινον κατάστρωμα. Δεν δυνάμεθα βεβαίως 
νά ύποστηρίξωμεν ότι ή κυκλική ορχήστρα ήτο δρος απαράβατος. Το θέατρον τής 
Δήλου ή τής Σικυώνος λ. χ. δεν είχε πλήρη κυκλικήν όρχήστραν. 

Πέριξ τής ορχήστρας κατασκευάζετο κατάλληλος ύδρορρόη διά τήν άποχέ-
τευσιν τών υδάτων, ή οποία εις τά διάφορα θέατρα ελάμβανε καί ποικίλας δια
στάσεις. Εις το θέατρον του Διο\ύσου ώς φαίνεται ήτο αρκετά πλατεία καί έκαλύ-
πτετο καταλλήλως. Μεταξύ τών προσθίων εδωλίων του κοίλου καί τής ορχήστρας 
υπήρχε σημαντικον διάστημα, ώστε έχρειάζετο είδικον πλατύ άνάβαθρον διά τήν 
μετάβασιν είς τά εδώλια του κοίλου 3. Κατά πασαν πιθανότητα ή ορχήστρα του 
Διονυσιακού θεάτρου δεν έφερε κανένα είδος έπιστρώσεως. Ή συνήθεια νά καλύ
πτουν τάς ορχήστρας μέ πλάκας είναι αρκετά μεταγενέστερα 4. Καί ή διάμετρος 
τής ορχήστρας τών διαφόρων Ελληνικών θεάτρων έποίκιλλεν είς διαστάσεις. 

Ή ορχήστρα του 'Αθηναϊκού θεάτρου ήτο διαμέτρου είκοσι περίπου μέτρων. 
Είς το κέντρον τής ορχήστρας υπήρχε βωμός του Διονύσου, ό όποιος έχρησίμευε 
διά τήν τελουμένην θυσίαν. Αϊ άποκαλυφθεΐσαι εύρεΐαι οπαί ε·.; το κέντρον τής 

1) Σουΐδας : «κονίστρα . . . το κάτω έδαφος του θεάτρου». 
2) 'Ιδίως το γνωστόν θέατρον της 'Επιδαύρου του τέλους του 4ου αι. Κατά τον Παυσα-

νίαν τοΰτο άπετέλει το λαμπρότερον θέατρον τοϋ κόσμου. (II. 27. 5.) 
3) Είς άλλα θέατρα δέν άφίνετο τοιούτον διάστημα" συνεπώς ή πρώτη γραμμή εδωλίων 

Μφθανε μέχρι σχεδόν τής περιφερείας τής ορχήστρας. 
4) Ό 'Αριστοτέλης αναφέρει έπίστρωσιν τής ορχήστρας μέ άχυρα καί μάλιστα διερωτά

ται «διατί, δταν άχυρωθώσιν αί ορχήστραι, ήττον οί χοροί γεγώνασιν ;» (Προβλ. XI. 25). 
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ύρχήστρας μερικών θεάτρων έχρησίμευον κατά πασαν πιθανότητα ώς ύποδοχαί 
των λιθίνων βωμών. 

Ό βωμός, ώς είπομεν, κατά κανόνα κατελάμβανε το κέντρον της ορχήστρας 
καί έκαλεΐτο θυμέλη «παρά το θύειν» '. Βραδύτερον το δνομα τοΰτο έπεξετάθη 
και εις όλόκληρον τήν δρχήστραν. 

Εις τάς ορχήστρας τών θεάτρο>ν της Έρετρίας, Μαγνησίας καί Σικυώνος ή 
αρχαιολογική σκαπάνη έφερεν εις φώς υπογείους διαδρόμους, οι όποιοι ώδήγουν 
από τήν σκηνήν εις το κέντρον της ορχήστρας. Έ π ' αύτοΰ έστηρίχθησαν μερικοί 
καί ηθέλησαν να συνδυάσουν τήν ύπόγειον ταύτην διάβασιν άπο της σκηνής εις 
τήν δρχήστραν με τήν δλην θεατρικήν παράστασιν2. Ή είσοδος εις τήν δρχήστραν 
εγένετο μέ τάς εκατέρωθεν «παρόδους». Αϊ πάροδοι έκλείοντο με είδικάς θύρας, 
αϊ όποϊαι προφανώς άπετέλουν καΐ τον μόνον σύνδεσμον μεταξύ σκηνής καί κοί
λου. Κατά μήκος τών παρόδων ίσταντο αγάλματα θεών και διάφοροι άναθημα-
τικαΐ πλάκες. Εις το θέατρον του Διονύσου έκτος τών παρόδων ύπήρχον ετεραι 
δύο είσοδοι διά το κοινον εις το άνω διάζωμα του κοίλου. 

β) Το κοίλον. 

Οί "Ελληνες άνίδρυον τά θέατρα των κατά κανόνα παρά τάς παρυφάς βράχων, 
ώστε νά καθίσταται δυνατή ή έκμετάλλευσις της φυσικής κλίσεως του εδάφους διά 
τήν τοποθέτησιν τών εδωλίων τών θεατών. Το ίδιον συνέβη καί εις 'Αθήνας, 
δπου ό βράχος της 'Ακροπόλεως προσεφέρετο διά τον σκοπον αυτόν. "Ετσι το 
κύριον τμήμα του κοίλου του Διονυσιακού θεάτρου έπεκάθητο επί της κλιτύος του 
ίεροΰ βράχου καί δεν είχεν ανάγκην καμμιας τεχνητής προσχώσεως ή τοιχοποιίας. 
'Αντιθέτως διά τήν δημιουργίαν της ανατολικής καί δυτικής πτέρυγος αύτοΰ 
άπητήθη άνέγερσις υψηλών και παχέων τοίχων, καθώς καί σχετική εργασία προσ
χώσεων 3 . Οί εξωτερικοί τοίχοι του κοίλου του Διονυσιακού θεάτρου καί υπό 
τήν σημερινήν των ακόμη μορφών δύνανται νά μας κατατοπίσουν διά το άρχικον 
σχήμα του κοίλου. 

Πράγματι το δλον κοίλον του Διονυσιακού θεάτρου ένεφάνιζε τήν άποψιν ενός 
μεγάλου ημικυκλίου του οποίου τά άκρα εκατέρωθεν έπεμηκύνοντο ευθέως καί 
παραλλήλως, οΰτως ώστε οί εις αυτά ευρισκόμενοι θεαταί είχον ικανοποιητικήν 
θέαν τών επί σκηνής δρωμένων. 'Αντιθέτως εις πολλά άλλα θέατρα τά άκρα του 
κοίλου προεξετείνοντο κυκλικώς, ώστε ή δλη περιφέρεια αύτοΰ κατελάμβανε πε
ρίπου τά δύο τρίτα ενός κανονικού κύκλου. Τοΰτο βεβαίως προκαλεί σήμερον κά-
ποιαν έ'κπληξιν, αλλ' εάν σκεφθώμεν δτι οί αρχαίοι ένδιεφέροντο κυρίως διά νά 
έχουν καλήν θέαν της ορχήστρας το σχήμα τοΰ κοίλου παρουσιάζεται απολύτως 
δικαιολογημένον. 

Εις το έσωτερικον τοΰ κοίλου υπήρχαν αϊ κερκίδες μέ τά λίθινα εδώλια, εις 
τά όποια ώδηγοΰντο οί θεαταί διά τών κλιμάκων. Ή πρώτη σειρά τών καθισμάτων 
έναντι τής ορχήστρας ήτο προωρισμένη διά τους επισήμους. Τά εδώλια ένταΰθα 
ήσαν μαρμάρινοι θρόνοι μέ έρεισίνωτον, διά τήν άναπαυτικήν τοποθέτησιν τών 
καθισμάτων. Ε'ις το κέντρον εύρίσκετο ό θρόνος τοΰ ιερέως τοΰ Διονύσου ελαφρώς 

1) Σουίδας, λ. σκηνή. 
2) Ίσχυρίσθησαν ιδιαιτέρως δτι διά τοΰ υπογείου αύτης διαδρόμου διήρχοντο οί υποδυό

μενοι οντά τοΰ κάτω κόσμου καί παρουσιάζοντο αιφνιδίως έπί της ορχήστρας τη βοήθεια τών 
«Χαρωνείων Κλιμάκων». Ε. Fiechter, Das Theater in Athen, σελ. 52 κέξ. 

3) Εις τήν δυτικήν πλευράν τοΰ θεάτρου τών 'Αθηνών άνηγέρθησαν δύο παράλληλοι τοί
χοι καί τδ ένδιάμεσον κενδν έκλείσθη διά προσχώσεως. 
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υψηλότερος των άλλων καΐ περισσότερον διακοσμημένος. Εις κάθε θρόνον υπήρχεν 
ειδική επιγραφή έμφαίνουσα τον τίτλον του επισήμου, δια τον όποιον προωρίζετο. 

"Οπισθεν της πρώτης σειράς καθισμάτων τών επισήμων και εΐς τίνα απόστα
ση; ήρχιζον έπαλλήλως αϊ άλλαι σειραί. Βεβαίως το ΰψος καΐ το πλάτος εκάστου 
τών εδωλίων δεν παρείχε καΐ τόσον άναπαυτικήν θέσιν δι' ένα πολύωρον χρονικόν 
διάστημα, άλλ' ήτο ανάγκη να έξοικονομηθη δσον το δυνατόν περισσότερος χώ
ρος δια την ύποδοχήν ενός μεγάλου αριθμού θεατών. Σπανίως οι 'Αθηναίοι έ'φερον 
εις το θέατρον ε'ιδικον προσκεφάλαιον, το όποιον καθίστα το έδώλιον περισσότε
ρον άνετον. Επίσης και αϊ δεκατέσσαρες κλίμακες του κοίλου ήσαν αρκούντως 
στεναί καί έχώριζον αυτό εις δέκα τρεις κερκίδας 1 . 

Πλην τών κατακόρυφων κλιμάκων εις τα αρχαία θέατρα εύρίσκομεν ένα ή δύο 
οριζοντίους διαδρόμους, οί όποιοι έχώριζον το κοίλον εις δύο ή περισσότερα τμή
ματα καλούμενα διαζώματα. 'Αναμφιβόλως το κοίλον του Διονυσιακού θεάτρου 
δπως άλλωστε καί τών άλλων ελληνικών θεάτρων υπέστη με την πάροδον του 
χρόνου πολλας τροποποιήσεις. 'Ιδιαιτέρως βραδύτερον κατά τους 'Ελληνιστικούς 
καί Ρωμαϊκούς χρόνους δτε έ'χομεν αΰξησιν του αριθμού τών επισήμων, προστί
θενται καί άλλαι σειραί θρόνων, ενώ παραλλήλως απωθούνται προς το έσωτερικον 
αί υπόλοιποι σειραί. 

Γενικώς το Διονυσιακόν θέατρον συγκρινόμενον με έτερα ελληνικά θέατρα, δπως 
εκείνο της 'Επιδαύρου, το όποιον άνηγέρθη κατά τά τέλη του τετάρτου αιώνος 
είναι κατώτερον εις συμμετρίαν καί χάριν. 'Αλλά πρέπει να ληφθη υπ' δψιν δ η 
οί 'Αθηναίοι έξεμεταλλεύθησαν δλα τα φυσικά πλεονεκτήματα του χώρου δια τήν 
άνέγερσιν ενός θεάτρου, πού θα εξυπηρετεί δσον το δυνατόν μεγαλύτερον αρι
θμόν θεατών. 

γ) Ή Σκηνή. 

Ή σκηνή αποτελεί το τρίτον καί τελευταΐον μέρος του αρχαίου θεάτρου. Ή 
μορφή καί έξέλιξις της σκηνής κατά τήν κλασσικήν καί Έλληνιστικήν έποχήν απε
τέλεσε το έπίκεντρον μακρών καί κατά το πλείστον αλληλοσυγκρουόμενων συζη
τήσεων. 'Αρχικώς ή σκηνή ως δεικνύει καί αυτό τοΰτο το δνομά της άπετέλει ένα 
μικρόν ξύλινον παράπηγμα πέραν της ορχήστρας, εντός του όποιου είσήρχοντο καί 
μετημφιέννυντο οί πρώτοι ηθοποιοί. Μέ τήν πάροδον του χρόνου ή σκηνή έδήλω-
νεν είδικήν έξέδραν επί της οποίας συνδιελέγοντο οί ύποκριταί. Άργότερον αυτή 
άπετέλεσεν όλόκληρον οίκοδομικόν συγκρότημα, το όποιον κατά τους Ρωμαϊκούς 
ιδία χρόνους προσέλαβε περίλαμπρον έμφάνισιν2. 

Το δλον ζήτημα της σκηνής τών αρχαίων θεάτρων αποβαίνει περισσότερον 
δύσκολον, δεδομένου δτΐ εκ τών ερειπίων των ελάχιστα ϊχνη αυτής διεσώθησαν, 
πράγμα το όποιον δεν μας επιτρέπει να διαμορφώσωμεν μίαν σαφή εικόνα της 
μορφής καί του μεγέθους της. Ή γνώσις μας περί τής αρχαίας σκηνής στηρίζεται 
κυρίως εις μαρτυρίας αρχαίων σχολιαστών ή γραμματικών οπωσδήποτε μεταγε-
νεστέρας εποχής καί έ'κ τίνων ενδείξεων, τάς οποίας μας παρέχουν τα διασωθέντα 
δραματικά έ'ργα. Έ ξ άλλου αί έπιχειρηθεϊσαι άνασκαφαί κατά τους νεωτέρους 
χρόνους δεν ήδυνήθησαν νά συμβάλουν άποτελεσματικώς εις τήν διαφώτισιν του 
έν λόγω ζητήματος. 

Σήμερον είναι πλέον άναμφισβήτητον δτι ή σκηνή καθ' δλην τήν διάρκειαν 

1) Πολυδ. IV. 123. 
2) Μέ τήν λέξιν ασκηνή» έδηλοΰντο επίσης καί τα τμήματα ενός δραματικού έργου ή 

αί περίοδοι μιας παραστάσεως, δπως ακριβώς σήμερον. * 
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τοΰ 5ου αϊ. μέχρι των μέσων του 4ου αί. ήτο προσωρινή και κατεσκευασμένη εκ 
ξύλου. Τούτο συνάγομεν κυρίως άφ' ενός μεν εκ τίνων μαρτυριών παρά τω Δημο-
σθένει ι και Ξενοφώντι 2, άφ* ετέρου από το γεγονός δτι εάν ή σκηνή κατά τήν 
πρώιμον αυτήν έποχήν ήτο εκ λίθου, θα διεσώζοντο ελάχιστα έστω ίχνη αυτής. 
Το βασικον πρόβλημα το όποιον άπησχόλησε τους έρνευνητάς ήτο τί είδους σκηνή 
έχρησιμοποιήθη υπό των 'Αθηναίων κατά τον δον αι. και κατά ποιον τρόπον. 
Ύπαρξε σκηνική εξέδρα, όπως εννοοΰμεν αυτήν σήμερον, επί της οποίας επαιζον 
οι ηθοποιοί εν αντιθέσει προς τα μέλη του χοροΰ πού παρέμενον εις τήν όρχή-
στραν, ή οι ύποκριταί έκινοΰντο επί του αύτοΰ επιπέδου με τους χορευτάς προ του 
σκηνικού ξύλινου παραπήγματος. 'Επί του θεμελιώδους αύτου ζητήματος έχουν 
έκφρασθή κατά καιρούς πολλαΐ και ποικίλαι απόψεις. 

Έάν άνατρέξωμεν είς αρχαίας πηγάς θά ευρωμεν δτι δύο μόνον συγγραφείς 
αναφέρονται ρητώς επί τών σχετικών ζητημάτων. Ό Ρωμαίος αρχιτέκτων Vitru-
vius έχων προφανώς ύπ' όψιν του τήν σύγχρονόν του πραγματικότητα περιγράφει 
λεπτομερώς τήν σκηνήν του Ελληνικού θεάτρου αναφερών ρητώς δτι οι ύποκριταί 
επαιζον «in scaena» 3 , ενώ οι χορευταί «per orchestrarli» 4 . 

Έ ξ άλλου ό Πολυδεύκης αναφέρει δτι «ή σκηνή μεν υποκριτών ίδιον, ή δε 
ορχήστρα του χορού»5. Συνεπώς έάν στηριχ0η κανείς εις αύτάς τάς μαρτυρίας 
πρέπει να παραδεχθή σκηνήν υπό τήν σημερινήν εννοιαν προωρισμένην δια τους 
ηθοποιούς και άνεξάρτητον της ορχήστρας, εις τήν οποίαν ήσαν τά μέλη του χοροΰ. 
'Αλλά τόσον ό Vitruvius δσον και ό Πολυδεύκης παρέχουν τοιαύτας περιγραφάς 
έχοντες προ οφθαλμών τάς θεατρικάς σκηνάς τής εποχής των. Το πρόβλημα είναι 
ποία κατάστασις έπεκράτει κατά τήν κλασσική ν έποχήν. 

Έ ν προκειμένω διίστανται αϊ θεωοίαι τών ερευνητών. *() G. Hermann 
(1833) υπεστήριξε τήν άποψιν δτι εις τήν όρχήστραν τών Ελληνικών θεά
τρων ύπήρχεν ειδική εξέδρα επί τής οποίας άνέβαινον οι ύποκριταί και συνδιελέ-
γοντο με τον χορον ή μεταξύ των, οΰτως ώστε χορευταί και ύποκριταί εύρίσκοντο 
εν στενή επαφή. Ό Wieseler (1847) προσεπάθησε με διάφορα επιχειρήματα να 
ταυτίση τήν πρόχειρον αυτήν σκηνικήν έξέδραν μέ τήν γνωστήν θυμέλην. Ό Dör-
pheld (1886) υπεστήριξε τήν θεωρίαν δτι ύποκριταί και μέλη του χορού ίσταντο 
και εδρών επί τής ορχήστρας μέχρι και αυτής τής Ρωμαϊκής εποχής. Ό Α. Ε. 
Haigh (1889) ηθέλησε να άποδείξη δτι τουλάχιστον μία χαμηλή σκηνή έχρησιμο
ποιήθη μέχρι τών μέσων του 4ου αιώνος, οτε εισήχθη μία υψηλότερα και πλέον 
τελειοποιημένη σκηνική κατασκευή. Ό Bethe (1896) εξέφρασε τήν γνώμην δτι 
κατ' αρχάς ηθοποιοί και χο ρος ίσταντο επί τής ορχήστρας εως το 427 π. Χ., δτε 
μία χαμηλή σκηνή εισήχθη, ή οποία κατά τήν διάρκειαν του 4ου αιώνος έλαβε 
μορφήν, οίαν περιγράφει ό Vitruvius. Ό Puchstein (1901) παρεδέχθη τελειοποιη-
μένην μορφήν σκηνής κατά τον δον αι., ενώ ό Fiechter (1914) ηθέλησε να ανα
νέωση τάς απόψεις του Bethe. 

Οι περισσότεροι εκ τών νεωτέρων ερευνητών (R. Flickinger, Μ. Bieber, Pickard -
Cambridge, T. Webster κ. ά. ) τείνουν να παραδεχθούν ώς βεβαίαν τήν άποψιν δτι 
σκηνή ύπο τήν μεταγενεστέραν αυτής μορφήν δεν έχρησιμοποιήθη ύπό τών ηθο
ποιών κατά τους κλασσικούς χρόνους. 

Ό καλλίτερος τρόπος επιλύσεως του προβλήματος φαίνεται μάλλον ή προσ-

1) Κατά Μειδίου, § 17. 
2) Κύρου Παιδεία VI. i, § 54. 
3) De Architectura, V. 
4) De Architectura, V. 
5) Όνομαστίκον IV, § 123. 
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φυγή προς αναζήτησα σχετικών ενδείξεων και πληροφοριών εις αυτά ταΰτα τά 
τα περισωθέντα δραματικά έργα. Εις τους Πέρσας λ. χ. του Αισχύλου ή δλη ύπό-
θεσις εκτυλίσσεται προ του τάφου του Δαρείου, ό όποιος ήτο δυνατόν να κατα-
σκευασθή προχείρως ολίγον πέραν της ορχήστρας. "Οπισθεν τούτου ύπήρχεν 'ίσως 
κατάλληλος σκηνογραφικός πίναξ, ό όποιος έδείκνυε «στέγος άρχαΐον» >, εις το 
όποιον υποτίθεται δτι ήρχοντο να συσκεφθοϋν οί γέροντες του χορού. 

Εις τάς Ίκέτιδας απαιτείται ένας βωμός και όπισθεν τούτου μερικαί άρχαϊκαΐ 
ξύλιναι εικόνες θεών, τα «βρέτη». Ή δράσις έν προκειμένω έπί σκηνικής εξέδρας 
θα καθίστα αδύνατον την έκτέλεσιν της παραστάσεως, διότι θα ήμπόδιζε τήν κί-
νησιν άπο τον βωμον προς τήν όρχήστραν του Δαναού και τών Ίκετίδων θυγα
τέρων του, τήν οποίαν απαιτεί συχνά ή ύπόθεσις της τραγωδίας. Ό Προμηθεύς 
Δεσμώτης παρουσιάζει σημαντικάς δυσκολίας* άπο μερικούς στίχους του έργου 
μανθάνομεν δτι ό Τιτάν ήτο δεμένος «προς πέτραις ύψηλουρήμνοις» 2, επομένως ό 
βράχος επί του οποίου ήτο καρφωμένος πρέπει να ύποτεθή αρκετά υψηλός. Έ ξ 
άλλου ή έμφάνισις τών Ωκεανίδων και της Ίους δημιουργεί σχετικάς δυσκολίας. 
Οί περισσότεροι έχουν παραδεχθή δτι αϊ Ωκεανίδες ήσαν πλησίον του και τον 
παρηγορούν, ενώ ή Ί ώ έστάθη έπί τίνος «στύφλου πέτρας» 3 τοποθετημένης 
μεταξύ της ορχήστρας και του βράχου. 

Δια τήν παράστασιν πάλιν της Όρεστείας δεν χρειάζεται παρά ή πρόσοψις ένος 
ναοΰ ή ανακτόρου προ του οποίου εκτυλίσσεται ή ύπόθεσις. "Ο Αγαμέμνων εις 
τήν όμώνυμον τραγωδίαν εισέρχεται εις τήν όρχήστραν έπί άρματος, δπου τον υπο
δέχεται ή Κλυταιμνήστρα είς τήν πύλην του ανακτόρου' είναι ούσκολον να φαντα-
σθώμεν δτι αΰτη εύρίσκετο έπί τίνος υψηλής εξέδρας καΐ συνδιελέγετο με τον είς 
τήν όρχήστραν ιστάμενοι σύζυγόν της. Εϊς τάς Χοηφόρους ή ύπόθεσις διεξάγεται 
πρώτον μεν προ του τάφου τοϋ 'Αγαμέμνονος και είτα προ του βασιλικού ανα
κτόρου, ενώ εις τάς Εύμενίδας το πρώτον μέρος προ του ναοΰ του 'Απόλλωνος 
είς τους Δελφούς και το δεύτερον μέρος προ του ναοΰ της 'Αθηνάς έπί της 'Ακρο
πόλεως. Έ ξ δλων τούτων φαίνεται δτι ή παράστασις τών έργων τοΰ Αισχύλου 
είναι άμφίβολον, εάν θα ήδύνατο νά πραγματοποιηθώ έπί ειδικής υψηλής σκηνής 
υπό τήν σημερινήν εννοιαν. Είς δλας τάς τραγωδίας μία συχνή μετακίνησις τών 
υποκριτών προς τήν όρχήστραν είναι απαραίτητος, πράγμα το όποιον θα καθίστατο 
λίαν δυσχερές, εάν ούτοι επαιζον έπί τοιαύτης σκηνής. 

'Εκ τών διασωθέντων τραγωδιών τοΰ Σοφοκλέους ό Οιδίπους Τύρανος, Τρα-
χίνιαι, Ηλέκτρα και 'Αντιγόνη διεξάγονται προ ενός ανακτόρου. Ό Αίας κατ' αρ
χήν εμπρός άπο μίαν στρατιωτικήν σκηνήν και ύστερον εις τήν υπαιθρον εμπρός 
άπο ενα άλσος. Εις τον Φιλοκτήτην απαιτείται ή οψις ενός σπηλαίου ολίγον ύψη-
λότερον της ορχήστρας και εις τον Οιδίποδα έπί Κολωνώ ένας ιερός γώρος εμπρός 
άπο ενα άλσος. "Ολα αυτά ήδύναντο να εμφανισθούν ευκόλως έπί ειδικών σκηνο
γραφικών πινάκων, προ τών οποίων έκινοΰντο οί ύποκριταί. 

'Ομοίως αϊ περισσότεραι τραγωδίαι τοΰ Εύριπίδου (Μήδεια, 'Ανδρομάχη, ' Ι π 
πόλυτος, "Αλκηστις, Ηρακλής Μαινόμενος, 'Ελένη, 'Ηλέκτρα, 'Ορέστης, Βάκχαι 
και Φοίνισσαι) εκτυλίσσονται προ ενός ανακτόρου ή μιας απλής οικίας. Αϊ τρα-
γωδίαι Εκάβη, 'Ιφιγένεια έν Αύλΐδι, Ρήσος προ μιας ή περισσοτέρων στρατικών 
σκηνών και αϊ τραγωδίαι : 'Ηρακλείδες, "Ιων, 'Ιφιγένεια έν Ταύροις και Ίκέτι-
δες προ ένος ναοΰ. "Οσον άφορα ε'ις τήν χρήσιν τής «μηχανής» και τοΰ «θεο

ί) στ. 140. 
2) στ. 4 και 5. 
3) στ. 748. 
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λογείου δια τήν έμφάνισιν του «άπα μηχανής θεού» θα γίνη λόγος κατωτέρω. 
Άλλα και εις τάς κωμωδίας του 'Αριστοφάνους δεν χρειάζεται παρά ή άπεικόνι-
σις ενός, δύο ή τριών το πολύ συνεχόμενων απλών οικιών, ενώπιον τών οποίων 
εκτυλίσσονται αί υποθέσεις των. 

Καθώς δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν εκ τών ενδείξεων τών διασωθέντων έ'ργων, 
σκηνή υπό τον τύπον τών Ελληνικών και Ρωμαϊκών χρόνων δεν έχρησιμοποιήθη 
κατά τήν διάρκειαν του 5ου αί. Το μόνον βέβαιον είναι 8« έχρησιμοποιήθη ξύλι-
νον παράπηγμα πέραν της ορχήστρας και έναντι τών θεατών, επί της οροφής του 
οποίου κατεσκευάζετο ενα εϊδος υπόστεγου, πού το έξεμεταλλεύοντο ενίοτε και 
οι ηθοποιοί. Έτσι εκείνη ή άποψις τών αρχαιολόγων και φιλολόγων του 19ου αϊ., 

Το θέατρον του Διονύσου δπως διασώζεται σήμερον. 

κατά τήν οποίαν οι ύποκοιταί τών δραμάτων διαρκουντος του 5ου αί. επαιζον επί 
υψωμένης σκηνής ι δεν δύναται πλέον νά ληφθή σοβαρώς υπ' όψιν. Δεν υπάρχει 
καμμία σκηνή εις τα διασωθέντα δράματα, ή οποία δεν δύναται να παρασταθή 
χωρίς τοιαύτην κατασκευήν. 'Αντιθέτως υπάρχουν πολυάριθμοι σκηναί, τών οποίων 
ή παράστασις καθίσταται αδύνατος, εάν παραδεχθώμεν τήν υπαρξιν ειδικής υψη
λής εξέδρας προωρισμένης δια τους ηθοποιούς. 

Έ ξ άλλου ή τραγωδία εις τάς 'Αθήνας ήρχισεν ως μία λατρευτική χορευτική 
έκδήλωσις επί της ορχήστρας και θά ήτο ακατανόητος ή άνέγερσις ειδικής 
σκηνικής εξέδρας δια τήν έπ' αυτής άνοδον τυυ ύποκριτοΰ, εφ' δσον έκει πλησίον 
εύρίσκετο ή υψωμένη βάσις του βωμοΰ ή ή προωρισμένη δια θυσίαν τράπεζα 
(έλεος). Έ ν πάση περιπτώσει εφ' δσον ό χορός άπετέλει το κύριον στοιχεΐον τών 

1) Τα σχετικά χωρία τών αρχαίων συγγραφέων, εις τα όποια υπάρχει ή μνεία «επί της 
σκηνής», «επί τών σκευών» κλπ. συζητεί λεπτομερώς ό Flickinger, The Meaning of επί της 
σκηνής in Writers of the Fourth Cencury, Chicago 1902 κ. &. 
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παραστάσεων και αί ΐδιαι αί παραστάσεις διετήρουν τήν σημασίαν μιας αύστηρας 
θρησκευτικής εκδηλώσεως ή εισαγωγή χωριστής σκηνής δια τους ύποκριτάς δεν 
δύναται να συζητηθή. "Οταν αί τοιαΰται εκδηλώσεις ήρχισαν νά προσλαμβάνουν 
μάλλον τεχνικον 1 και ψυχαγωγικον ενδιαφέρον τοιαΰται καινοτομίαι είναι εύξή-
γητοι. "Αλλωστε βραδύτερον ο χορός έχασε τήν πρωταρχικήν σημασίαν του καί 
περιωρίσθη απλώς εις το να καλύπτη τα κενά τών δραματικών πράξεων με το 
άσμα του. Συνεπώς πρέπει να άναζητήσωμεν τήν έμφάνισιν τοιαύτης σκηνής κατά 
τήν μετακλασσικήν εποχήν. Προς τοΰτο πρέπει να κατέλθωμεν εις πολύ μεταγε-
νεστέραν εποχήν, δια να συναντήσωμεν σκηνάς εις τα θέατρα ύπο τήν σημερινήν 
εννοιαν. Καί πράγματι με τήν πάροδον του χρόνου εμφανίζονται αξιόλογα σκηνικά 
οικοδομικά συγκροτήματα, τα όποια σύγκεινται κυρίως εκ τών εξής στοιχείων. 
Ή κυρίως σκηνή ή οποία ήτο σχήματος ορθογωνίου προεξεΐχεν εκατέρωθεν καί 
εσχημάτιζε τα «παρασκήνια». Το πρόσθιον μέρος τής σκηνής καί τών παρασκη
νίων έκοσμεΐτο υπό μιας σειράς κιόνων, πού άπετέλουν το «προσκήνιον». Ή οροφή 
του προσκηνίου έχρησιμοποιεΐτο ύπο τών ηθοποιών, δτε παρίστατο ανάγκη νά 
εμφανίζωνται άπο κάποιαν ύψηλήν θέσιν. Συνήθως εξ αύτου ώμίλουν οι θεοί. 
Το μέρος αυτό άπεκλήθη καί «λογεΐον» διότι έχρησιμοποιεΐτο αποκλειστικώς ύπο 
τών ηθοποιών καί ουδέποτε ύπο του χορού. 

"Οπισθεν του λογείου ίδρύετο συνήθως δευτέρα οροφή τής σκηνής, γνωστή με 
το όνομα «έπισκήνιον». Πέραν άπο κάθε παρασκήνιον ύπήρχεν ή πάροδος, ή όποια 
ώδήγει εις τήν ορχήστραν. 

Γ. Α. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

S U M M A R Y 

The theatre of Dionysus in Athens occupies the eastern portion of the south

ern slope of Acropolis. This theatre has passed through phase after phase of 

alteration and development ; what is seen today is the cumulative result of all 

these phases. In the present article an attempt has been made to survey the 

main changes and improvements of this building in the course of the times, 

under the light of the recent archaeological and philological discoveries. 

1) Άριστ., Ρητορ. III. i. 
2) Δια το ζήτημα τοϋ «πρόθυρου» βλ. Α. Pickard— Cambridge, ε"νθ. άν., σελ. 75 κέξ§ 


