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ημοξ ζημ ημιιάηζ ηδξ απμηίιδζδξ ηδξ πανάζηαζδξ, πμο ζοκέααθε 

απμθαζζζηζηά ζηδκ μθμηθήνςζή ηδξ. 
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4 
 

[4] 
 

 Πεξηερόκελα 

Δπραξηζηίεο……………………………………………………………………3 

Πεξίιεςε ζηα αγγιηθά (Summary) …………………………………………6 

Πξόινγνο………………………………………………………………………7 

Πεξίιεςε………………………………………………………………………8 

 

 ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

1. Οη Δθθιεζηάδνπζεο κέζα ζην ρξόλν 

  

1.1. Η Γεκηνπξγηθή γξαθή θαη ν Αξηζηνηέιεο…………………………9 

1.2. Ση είλαη ζέαηξν………………………………………………………10-12 

 2. Αηηηθή Κσκσδία 

2.1. Πξνέιεπζε ηεο θσκσδίαο…………………………………………13 

2.2. Παιηά, Μέζε, Νέα θσκσδία………………………………………14-16 

 3. Τπόζεζε ηνπ έξγνπ 

3.1. πλνπηηθή ζεώξεζε………………………………………………17-19 

3.2. Ο Αξηζηνθάλεο θαη ε επνρή ηνπ…………………………………20-22 

3.3. Σν πνιηηηθό ζύζηεκα ησλ γπλαηθώλ……………………………23-25 

 4. Η Μεηακθίεζε: Φνξώληαο ηα ξνύρα ησλ αλδξώλ  

4.1. Πξηλ ηε Μεηακθίεζε……………………………………………26-27 

4.2. Μεηακθηεζκέλνη ζε γέξνπο……………………………………28 

4.3. Μεηακθηεζκέλνη ζε λένπο……………………………………29 

4.4. Οη Πξώηεο Δθθιεζηάδνπζεο………………………………30-31 

 

 ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

5. Αλεβάδνληαο κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε 

5.1. πγθξόηεζε ηεο νκάδαο……………………………32-33 

5.2. Η επηινγή ηνπ έξγνπ………………………………34-35 

5.3. Χξνλνδηάγξακκα πξνβώλ…………………………36-37 

5.4. Σν ζεαηξηθό παηρλίδη θαη ν ξόινο ηνπ εκςπρσηή……38-39 

   



5 
 

[5] 
 

6. Μεζνδνινγία πξόβαο  

6.1. Σν θαηά ηαληζιάθζθη…………………………40 

6.2. Σερληθέο ζην ζέαηξν ηνπ ηαληζιάθζθη  

6.2.1. Η κέζνδνο ησλ ζσκαηηθώλ ελεξγεηώλ………41 

6.2.2. Σν πεξηβάιινλ – Οη δνζκέλεο ζπλζήθεο……41 

6.2.3. Σν Μαγηθό Δάλ – Η θαληαζία………………41 

6.2.4. Αιήζεηα θαη Πίζηε…………………………42  

6.2.5. Δπηθνηλσλία………………………………42 

6.2.6. Ο θύθινο ηεο πξνζνρήο…………………………42 

6.2.7. Η ζπλαηζζεκαηηθή κλήκε θαη νη πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο…………………………43 

6.2.8. Η πξνεηνηκαζία θαη ε ζσκαηηθή εμάζθεζε…………………………43 

 

 

 7. Πξνεηνηκαζία Παξάζηαζεο 

7.1. Γξακαηνπξγηθή Αλάιπζε…………………………44 

7.2. Γηαλνκή Ρόισλ…………………………45 

7.3. Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ…………………………46-47 

7.4. Θεαηξηθνί παξάκεηξνη 

7.4.1. θελνγξαθία…………………………48 

7.4.2. Δλδπκαηνινγία…………………………49 

7.4.3. Φσηηζκόο…………………………50 

7.4.4. Η Μνπζηθή ζύλζεζε θαη ερεηηθά εθέ…………………………51 

7.4.5. Αθίζα θαη Πξόγξακκα…………………………51 

7.4.6. Πξνώζεζε Παξάζηαζεο…………………………51 

7.5. Η ζθελή πνπ δελ έγηλε…………………………52 

7.6. Απνηίκεζε ηεο παξάζηαζεο…………………………53-54 

 8. Δπίινγνο  

8.1. Κξηηηθέο ησλ Δθθιεζηαδνπζώλ…………………………55-57 

8.2. πκπεξάζκαηα…………………………58-59 

8.3. Γεληθή Βηβιηνγξαθία…………………………60 

8.4. Δηδηθή Βηβιηνγξαθία-Πεγέο…………………………61 

 

9. Παξάξηεκα…………………………62-76 



6 
 

[6] 
 

SUMMARY 

This thesis includes two parts: the theoretical and the practical one. In the 

theoretical part, is historically recorded the birth of the comedy in Ancient Athens. 

They are described the types of comedy and it is made reference to the work and life 

of Aristophanes. Finally, the subject of disguise is thoroughly analysed and reference 

is made to the Assemblywomen (Ecclesiazusae).  

In the practical part we follow one by one the steps that lead to the upcoming 

performance. Under Stanislavsky's technique (described in details), the essay 

illuminates the pieces that make up the theatrical puzzle:  selection of the play,  

schedule of the rehearsals, analysis of the dramaturgy, cast, word processing, 

theatrical agents. 

In the end, the actors evaluate the performance and draw conclusions about 

creative expression and writing for adults. 

 

Keywords: Aristophanes, comedy, performance of an ancient play, adults, creative 

expression. 
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Πξόινγνο 

 

 

Ο ζηυπμξ αοηήξ ηδξ εηπυκδζδξ είκαζ κα ηαηακμήζμοιε ανπζηά ηα 

ζηάδζα παναβςβήξ ιίαξ εεαηνζηήξ πανάζηαζδξ ηαζ ζε δεφηενμ επίπεδμ κα 

ακηζθδθεμφιε ημκ ηνυπμ δζαδζηαζίαξ αοηήξ. 

Σμ υθμ εβπείνδια είκαζ αέααζα ηάηζ ανηεηυ ζφκεεημ, απυ ηδκ ανπζηή 

ζφθθδρδ ηδξ ζδέαξ έςξ ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ πανάζηαζδξ ιε ηδκ πανμοζία ημο 

ημζκμφ. Καηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ, πμθφ ζοπκά, ζοιιεηέπμοκ 

άκενςπμζ ιε δζαθμνεηζηή παζδεία ηαζ δζαθμνεηζηέξ πνμζθαιαάκμοζεξ, μζ 

μπμίμζ ηαθμφκηαζ κα ζοκενβαζημφκ ηαζ κα θένμοκ εζξ πέναξ ημ ένβμ ημοξ ιέζα 

ζε ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ πθαίζζμ.  

Γζ’ αοηυ ημ θυβμ οπδνεημφιε αοηή ηδκ ηέπκδ. 

Γζαηί ημ εέαηνμ αιαθφκεζ ηζξ δζαθμνέξ, βεθονχκεζ ηζξ ακηζεέζεζξ, 

ακαδεζηκφεζ ημ ζφκμθμ, απμηαθφπηεζ ηα άννδηα, ηαηεοκάγεζ ηα πάεδ, 

ςναζμπμζεί ηδκ αθήεεζα ηαζ ακηζζηέηεηαζ ζηδ ζηθδνυηδηα ημο ηυζιμο. 

 «Ρσηάκε ην ρηεο γηα ράξε ηνπ ζήκεξα, εξεπλνύκε ηελ εηεξόηεηα γηα ράξε 

ηεο δηθήο καο ηαπηόηεηαο θαη ηα εξσηήκαηά καο είλαη κέξνο ηεο εηθόλαο ηεο δηθήο 

καο επνρήο θαη ηνπ θόζκνπ καο».
1
  

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Απυ ημκ Αζζπφθμ ζημκ Μπνεπη, Γ. Ακδνεάδδξ, Δηδυζεζξ ΣΟΠΟ 
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Πεξίιεςε 

 Ζ εκ θυβς Γζπθςιαηζηή ενβαζία πενζθαιαάκεζ δφμ ιένδ: Σμ 

εεςνδηζηυ ηαζ ημ πναηηζηυ. ημ εεςνδηζηυ ιένμξ ηαηαβνάθεηαζ ζζημνζηά δ 

βέκκδζδ ηδξ ηςιςδίαξ ζηδκ Ανπαία Αεήκα. Πενζβνάθμκηαζ ηα είδδ ηδξ 

ηςιςδίαξ ηαζ βίκεηαζ ακαθμνά ζημ ένβμ ηαζ ζημ αίμ ημο Ανζζημθάκδ. Σέθμξ, 

ακαθφεηαζ δζελμδζηά ημ εέια ηδξ ιεηαιθίεζδξ ηαζ βίκεηαζ ακαθμνά ζηζξ πνχηεξ 

εκ Δθθάδζ Δηηθδζζάγμοζεξ.  

ημ πναηηζηυ ιένμξ παναημθμοεμφιε έκα πνμξ έκα ηα αήιαηα πμο 

μδδβμφκ ζημ ακέααζια ηδξ πανάζηαζδξ. Τπυ ηδκ ηεπκζηή ημο ηακζζθάθζηζ 

(πμο πενζβνάθεηαζ ακαθοηζηά), δ ενβαζία θςηίγεζ ηα ημιιάηζα πμο ζοκεέημοκ 

ημ εεαηνζηυ παγθ: Δπζθμβή ημο ένβμο, πνμκμδζάβναιια πνμαχκ, 

δναιαημονβζηή ακάθοζδ, δζακμιή νυθςκ, επελενβαζία ηεζιέκμο, εεαηνζημί 

ζοκηεθεζηέξ.  

ημ ηέθμξ, βίκεηαζ δ απμηίιδζδ ηδξ πανάζηαζδξ απυ ημοξ δεμπμζμφξ ηαζ 

ελάβμκηαζ ζοιπενάζιαηα πμο αθμνμφκ ζηδ δδιζμονβζηή έηθναζδ ηαζ βναθή 

βζα εκήθζηεξ.  

Λέλεζξ-ηθεζδζά: Ανζζημθάκδξ, ηςιςδία, ακέααζια πανάζηαζδξ, 

εκήθζηεξ, δδιζμονβζηή έηθναζδ. 
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ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

1. Οη Δθθιεζηάδνπζεο κέζα ζην ρξόλν 

1.1. Η Γεκηνπξγηθή γξαθή θαη ν Αξηζηνηέιεο  

 

Ζ ζζημνία ηδξ Γ.Γ. λεηζκάεζ ζηδκ Αεήκα ιε ημκ Ανζζημηέθδ (384-322 

π.Υ.), αθθά είκαζ πνμβεκέζηενδ απυ αοηυκ. Ζ Πμζδηζηή ημο έπεζ ήδδ ανηεηά 

πνυκζα εθανιμβήξ ηαζ ιέζς αοηήξ μ Ανζζημηέθδξ ιάξ πνμηείκεζ ηνυπμοξ ηαζ 

ηεπκζηέξ πνμηεζιέκμο μζ κέμζ ζοββναθείξ κα ζοκεέζμοκ ηα πμζδηζηά ημοξ 

δνάιαηα. Πνμζδζμνίγεζ επαηνζαχξ ηδ ιμνθή ηαζ ηδ δμιή πμο εα πνέπεζ κα έπεζ 

ημ ηείιεκμ, οπμκμχκηαξ ειιέζςξ πθδκ ζαθχξ υηζ δ πανέηηθζζδ ημο επίδμλμο 

ζοββναθέα απυ ημοξ ηακυκεξ πμο εέηεζ, μδδβμφκ ιαεδιαηζηά ζε απμηοπία.  

 Ζ ηναβςδία ηαζ εκ βέκεζ ημ εέαηνμ θοηνχκεζ ηαζ «ηαεαίνεζ» ημοξ 

εεαηέξ. Ακάβεζ, θμζπυκ, ηδ εεαηνζηή δζαδζηαζία ςξ ορίζηδ πκεοιαηζηή 

ηαηάηηδζδ βζα ημκ Αεδκαίμ πμθίηδ ηαζ πνμζπαεεί ιέζα απυ ηα βναπηά ημο κα 

πείζεζ βζα ηδ πνδζζιυηδηα αοηήξ. Ζ άπμρδ ημο Ανζζημηέθδ εκζηενκίγεηαζ απυ 

πμθθμφξ ιεηαβεκέζηενμοξ ζοββναθείξ. Αημθμφεςξ, δ Γδιζμονβζηή βναθή, 

υπςξ ελεθίπηδηε απυ ηα ιέζα ημο 20
μο

 αζχκα ηαζ ζήιενα, απμδέπεηαζ ηζξ 

ηαηεοεφκζεζξ ηαζ ημοξ ηακυκεξ πμο ηέεδηακ απυ ηδκ επμπή ημο Ανζζημηέθδ.  

 Πμθθά εζπχεδηακ απυ ηυηε ιέπνζ ζήιενα βζα ημ ηζ είκαζ δ 

Γδιζμονβζηή βναθή, υιςξ ζίβμονα δ ακαβςβή ηδξ ζε ηέπκδ ηαζ μ δεζηυξ ηδξ 

ζημπυξ πμο εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ, είκαζ πνάβιαηα πμο ηα 

μθείθμοιε ζημ ζοββναθέα ηδξ Πμζδηζηήξ.  
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1.2. Ση είλαη ζέαηξν; 

 Ζ θέλδ εέαηνμ πνμένπεηαζ απυ ημ εθθδκζηυ νήια “εεχιαζ” ηαζ 

ζδιαίκεζ αθέπς ηάηζ ιε πνμζμπή. Πνμθακχξ ιε ηδ θέλδ εέαηνμ εκκμμφιε 

πμθθά πνάβιαηα. Ζ ηέπκδ ημο εεάηνμο ακά ημοξ αζχκεξ ηαζ ηονίςξ ζηζξ 

Γοηζηέξ ημζκςκίεξ, υπμο ηαζ ακαπηφπεδηε, πήνε δζάθμνεξ ιμνθέξ ηαζ πμζηίθα 

κμήιαηα.  

 ε βεκζηέξ βναιιέξ εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ υηακ ακαθενυιαζηε 

ζημ εέαηνμ, εκκμμφιε: 

 Σδ εεαηνζηή πνάλδ πμο θαιαάκεζ πχνα ζε ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή 

ζηζβιή. 

 Σδ θμβμηεπκζηή πθεονά. 

 Σμ ζοβηεηνζιέκμ θμβμηεπκζηυ είδμξ, ημ μπμίμ δμιείηαζ ιε αάζδ ημ 

δζάθμβμ. 

 Σδκ ηηδνζαηή ηαηαζηεοή ζηδκ μπμία πανμοζζάγμκηαζ ηα εεαηνζηά 

ένβα. 

 Σμ ζφκμθμ ηςκ ακενχπςκ πμο δείπκεζ ζμαανυ εκδζαθένμκ βζα ημ 

εέαηνμ. 

 Μζα επζπείνδζδ πμο ζηυπμ έπεζ ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ημ ακέααζια ηςκ 

παναζηάζεςκ. 

 Σμ ιένμξ ηςκ εεαηχκ πμο παναημθμοεμφκ ιζα πανάζηαζδ. 

 Σα πμζηίθα νεφιαηα πμο ακαπηφπεδηακ ακά ημοξ αζχκεξ ηαζ αθμνμφκ 

ζηδ εεαηνζηή πνάλδ. 

 Σδκ ακαπανάζηαζδ δνάζεςκ πμο βίκμκηαζ ιε ιζιδηζηυ ηνυπμ. 

 Σδ ιεηαθμνζηή ζδιαζία πμο δίκμοιε ζε ζοιπενζθμνά ηάπμζμο πμο 

οπμηνίκεηαζ (ιαξ παίγεζ εέαηνμ).  

 ηδκ πνμζοιθςκδιέκδ πανμοζία εεαηχκ – δεμπμζχκ ζε 

ζοβηεηνζιέκμ πνυκμ ηαζ πχνμ. 
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Θέαηνμ, θμζπυκ, είκαζ ιζα ακαπαναζηαηζηή ηέπκδ πμο απακηάηαζ ζε υθμοξ 

ημοξ πμθζηζζιμφξ πμο βέκκδζε δ ακενςπυηδηα. Πνμένπεηαζ, δε, απ’ ηδκ ακάβηδ 

ημο ακενχπμο κα ενιδκεφζεζ ημκ ηυζιμ, ακαπανζζηχκηαξ ημκ. 

Ζ ηέπκδ ηδξ ιίιδζδξ θαίκεηαζ υηζ λεηζκάεζ απυ πμθφ παθζά. Πμθφ πζεακυκ 

ζηδκ παθαζμθζεζηή πενίμδμ υπμο μ πνςηυβμκμξ άκενςπμξ, μ άκενςπμξ ηςκ 

ζπδθαίςκ, μνβακχκεζ έκα είδμξ εηπαίδεοζδξ ηςκ κέςκ ζημ ηοκήβζ, ιέζς ηδξ 

ακαπανάζηαζήξ ημο.  

Έηζζ μζ κέμζ ιπμνμφζακ κα εθανιυγμοκ αοηά πμο ιάεαζκακ ζηδκ πνάλδ, 

δζαζθαθίγμκηαξ έηζζ ηα πνμξ ημ γδκ. Μέζα ζε αοηή ηδκ πνςηυβμκδ 

ακαπανάζηαζδ ηοκδβζμφ ειπενζέπεηαζ ζπενιαηζηά δ φπανλδ ηδξ φρζζηδξ 

ηαθθζηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ πμο ζήιενα απμηαθμφιε ημ εέαηνμ.  

Σδκ ίδζα επμπή, μ άκενςπμξ ακανςηζέηαζ βζα ημκ ηυζιμ πμο ημκ 

πενζηνζβονίγεζ. Πνμζπαεεί κα ελδβήζεζ ηα θοζζηά θαζκυιεκα ηαζ κα ηαηακμήζεζ 

ημοξ ζοιπακηζημφξ κυιμοξ. Δίκαζ δ επμπή πμο θηζάπκεζ ημοξ ιφεμοξ, ηζξ 

ηεθεηέξ. Κάπμο εηεί δζαιμνθχεδηε ημ εέαηνμ, λεπδδχκηαξ ιέζα απυ ηα 

δνχιεκα ηαζ ηζξ ιζιδηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ, βφνς ζημκ 6
μ
 αζχκα π.Υ. ζηδκ 

Ανπαία Αεήκα. ζβά-ζβά ελεθίπηδηε ζε ακχκοιδ ηαθθζηεπκζηή έηθναζδ πμο 

ημνοθχκεηαζ ζημκ 5
μ 

αζχκα ηςκ ιεβάθςκ ηναβςδζχκ ημο ηςκ ανπαίςκ 

ζοββναθέςκ ηαζ ηςιςδζχκ ημο Ανζζημθάκδ.  

Σμ εέαηνμ είκαζ ιία ζφκεεηδ ηέπκδ. Πενζέπεζ υθα ηα είδδ ηςκ ηεπκχκ, 

αθθά ημ ααζζηυ ηδξ οθζηυ είκαζ ημ ηείιεκμ· ημ εεαηνζηυ ένβμ ζημ ηείιεκμ εα 

ανεζ “μδδβίεξ” βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ νυθςκ, μδδβίεξ βζα ηδ δνάζδ ημοξ. Δπίζδξ, 

εα ηαηακμήζεζ ηδκ αηιυζθαζνα ημο ένβμο, ηζξ νοειζηέξ αθθαβέξ, ηζξ ημκζηέξ 

δζαθμνέξ, ημοξ επζιένμοξ ζηυπμοξ ηςκ νυθςκ αθθά ηαζ ημκ ηεκηνζηυ ζηυπμ ηδξ 

πανάζηαζδξ. Βέααζα εα ζοκακηήζεζ ηαζ είδδ εεάηνμο ζηα μπμία απμοζζάγεζ 

πακηεθχξ ημ ηείιεκμ ή πμο παίγεζ δεοηενεφμκηα νυθμ. Θοιίγμοιε ηδκ Κμιέκηζα 

κηεθ άνηε ή ημ εέαηνμ ζηζχκ. Αηυια υιςξ ηαζ ζε αοηά ηα είδδ εεάηνμο οπάνπεζ 

ιζα ζοβηεηνζιέκδ εεαηνζηή δμιή, ιζα μθμηθδνςιέκδ “εεαηνζηή πανηζημφνα”, 

ηδκ μπμία μζ δεμπμζμί ηαθμφκηαζ κα ακαπαναζηήζμοκ. 

Αοηυ ημ ηείιεκμ ηαθείηαζ μ δεμπμζυξ κα ημ ενιδκεφζεζ, πενκχκηαξ ημ 

ιέζα απυ ημ ίδζμ ημο ημ ζχια. Να ηάκεζ αοηυ πμο θέιε «ηδκζηή απυδμζδ ημο 

ηεζιέκμο». Να δδιζμονβήζεζ ηνζζδζάζηαηα ημ νυθμ, κα ενιδκεφζεζ δίκμκηαξ 



12 
 

[12] 
 

ζάνηα ηαζ μζηά ζηδκ ηονζμθελία ζε ζεθίδεξ άροπςκ πανηζχκ πμο βνάθηδηακ 

απυ ημ ζοββναθέα. Συηε ιζθάιε βζα έκα ορίζηδξ ζδιαζίαξ ηαθθζηεπκζηυ 

βεβμκυξ πμο ζοιααίκεζ ιυκμ ιζα θμνά. Ζ πανάζηαζδ είκαζ ιμκαδζηή ηαζ δεκ 

επακαθαιαάκεηαζ πμηέ δ ίδζα, αηυια ηαζ υηακ βίκμκηαζ αθθεπάθθδθεξ 

παναζηάζεζξ πμο δζανημφκ πμθθέξ θμνέξ αηυια ηαζ ιήκεξ. 

Σα πζμ βκςζηά εεαηνζηά είδδ είκαζ: α) Ζ ηναβςδία, α) Ζ ηςιςδία β) Σμ 

ζαηονζηυ δνάια. 
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2.1. Αηηηθή θσκσδία 

Ζ πξνέιεπζε ηεο θσκσδίαο 

Ζ ηςιςδία έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζηζξ εμνηαζηζηέξ εηδδθχζεζξ πνμξ ηζιήκ ημο 

εεμφ Γζμκφζμο. Μέζα απυ ηεθεημονβίεξ, αοηέξ μζ εηδδθχζεζξ είπακ ζημπυ ηδκ 

εοβμκία ηαζ ηδκ εοθμνία ηδξ βδξ. Σμ ηναβμφδζ ημο Κχιμο, ηαηά ημκ 

Ανζζημηέθδ, ιζα πανμφιεκδ ηαζ ιεεοζιέκδ πανέα Αεδκαίςκ πμο 

βθεκημημπμφζε ζημοξ δνυιμοξ ηδξ Αεήκαξ ημκ 6
μ
 π.Υ. αζχκα. Μζα πανέα 

ιαζηανειέκςκ, πμο πυνεοακ ηαζ ηναβμοδμφζακ, θμνχκηαξ οπενιεβέεεζξ 

θαθθμφξ (ζφιαμθμ ηδξ βμκζιυηδηαξ) ηαζ είηε ακηαθθάζζακε αζηεία ιε ημοξ 

ακενχπμοξ είηε ημοξ πείναγακ ιε άζεικεξ πεζνμκμιίεξ ηαζ πμνμφξ.  

Οζ επζηεθαθήξ αοηχκ ηςκ πμιπχκ απμηαθμφκηακ ηςιςδμί επεζδή 

ηνζβονκμφζακ πένζλ ηςκ πυθεςκ, ζηα πενίπςνα (ηχιμζ), απμημιιέκμζ απυ ηζξ 

πυθεζξ. Απυ ηα θαθθζηά, θμζπυκ, ηναβμφδζα βεκκήεδηε δ ηςιςδία. Σμκ θαθθυ 

πενζέθενε ιζα μιάδα, μζ θεβυιεκμζ θαθθδθυνμζ. Σα θαθθζηά ζφιαμθα 

ακηζπνμζςπεφακε ηδκ έκκμζα ηδξ βμκζιυηδηαξ πμο πνμζηάηεοε μ εευξ Γζυκοζμξ. 

Μεηελέθζλδ αοηχκ ηςκ θαθθζηχκ αζιάηςκ είκαζ ηα πμνζηά ηδξ ηςιςδίαξ, εκχ 

ηα πεζνάβιαηα ηαζ μζ αζζπνμθμβίεξ πμο δζαιείαμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ή εκακηίμκ 

ημο ηυζιμο πμο παναημθμοεεί, απμηεθμφκ ηα δζαθμβζηά ιένδ ηδξ ηςιςδίαξ. 

Λέβεηαζ ιάθζζηα υηζ δ απεοεείαξ ακαθμνά ζημ ημζκυ απμηεθεί ηδ ιεηελέθζλδ 

ηδξ βκχζδξ ιε “πανααάζεζξ”.  

Μζα άθθδ εεςνία πενί ηδξ πνμέθεοζδξ ηδξ ηςιςδίαξ εεςνεί υηζ πνμήθεε 

απυ ημοξ Μεβανείξ. Πνζκ ηδκ αηηζηή ηςιςδία ζε δςνζηέξ πενζμπέξ ηςκ 

Μεβανέςκ ημκ 6
μ
 π.π. αζχκα δ πανάδμζδ ιζθάεζ βζα ηάπμζμκ ηςιζηυ 

μοζανίςκα πμο πνχημξ έθενε αοηυ ημ είδμξ ζημ Γήιμ Ηηανίαξ Αηηζηήξ. Σα 

εέιαηά ηδξ είπακ κα ηάκμοκ ιε ηζξ αδζηίεξ ηςκ πθμοζίςκ πνμξ ημοξ αβνυηεξ. 

Μζα ηνίηδ εεςνία εκημπίγεζ ηζξ απανπέξ ηδξ ηςιςδίαξ ζηδ ζηεθία απυ 

Έθθδκεξ Γςνζείξ. Τπήνπε ιζα πανάδμζδ ηςιςδίαξ ζηζξ οναημφζεξ πμο είπε 

ςξ ηφνζμ εηπνυζςπυ ηδξ ημκ Δπίπανιμ. Ακαθένμκηαζ επίζδξ ηα μκυιαηα ημο 

Φυνια ημο οναημφζζμο ηαζ ημο Ανζζημλέκδ απυ ηδ εθζκμφκηα. Πανυθα αοηά 

μζ ζφβπνμκμζ ζζημνζημί εεςνμφκ ημκ Δπίπανιμ ζφβπνμκμ ηςκ Αηηζηχκ 

ζοββναθέςκ ηδξ ηςιςδίαξ.  
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2.2. Αξραία, Μέζε, Νέα θσκσδία 

Αξραία θσκσδία (486-400 π.Υ.)  

Ζ Ανπαία ηςιςδία έπεζ ςξ ααζζημφξ εηπνμζχπμοξ ηδξ ημκ Δφπμθζ, ημκ 

Κναηίκμ ηαζ ημκ Ανζζημθάκδ. Βαζζηά παναηηδνζζηζηά ημο είδμοξ αοημφ είκαζ δ 

ζάηζνα πνμζχπμο αθθά ηονίςξ δ δζαηςιχδδζδ ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ ηδξ επμπήξ. Ο ζημπυξ ηδξ είκαζ δζδαηηζηυξ. Σμκίγεζ ηα ηαηχξ 

ηείιεκα ιε έκακ ηςιζηυ ηνυπμ ηαζ πνμηείκεζ θφζεζξ. διακηζηή δ ζοιαμθή ηδξ 

ζηα πμθζηζηά πνάβιαηα.  

Πμθθέξ θμνέξ ηνμφεζ ημκ ηχδςκα ημο ηζκδφκμο, ζηδθζηεφμκηαξ ηδκ 

πμθζηζηή ελμοζία, πνμηείκμκηαξ θφζεζξ πμθθέξ θμνέξ μοημπζηέξ. Δπίζδξ, ακηθεί 

δοκάιεζξ απυ ημ πχνμ ηδξ θακηαζίαξ ηαζ ηδκ οπένααζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. 

Έπεζ δζάεεζδ ακαηνμπήξ ηδξ ηαεεζηδηοίαξ ηάλδξ. ’ αοηή ηδκ πενίμδμ ακήημοκ 

άθθςζηε ηα ζδιακηζηυηενα ένβα ημο Ανζζημθάκδ.  

 Σα ένβα παίγμκηαζ ζηα Μεβάθα Γζμκφζζα ηαζ μζ εεαηέξ πνμζένπμκηακ 

ιε θαβδηυ ηαζ ηναζί. Σμ ημζκυ επζηνμημφζε ιε θςκέξ ηαζ εβηςιζαζηζηά ζπυθζα 

ηζξ παναζηάζεζξ αθθά ηαζ απμδμηίιαγε αβνίςξ ηαζ ιε πνμζςπζηέξ επζεέζεζξ 

ημοξ ζοκηεθεζηέξ ηδξ πανάζηαζδξ. Μπμνμφζακ αηυια ηαζ κα ζηαιαηήζμοκ ηδκ 

πανάζηαζδ, εθυζμκ εεςνμφζακ υηζ είκαζ ηαηχηενδ ηςκ πενζζηάζεςκ. Ζ 

είζμδμξ ήηακ εθεφεενδ ηαζ δζηαίςια παναημθμφεδζδξ είπακ υθμζ μζ Αεδκαίμζ 

πμθίηεξ. 

 Σα ααζζηά ηδξ ιένδ ήηακ: 

α) Ο πνυθμβμξ: μ πχνμξ πμο εζζένπμκηαζ μζ οπμηνζηέξ.  

α) Ζ πάνμδμξ: δ είζμδμξ ημο πμνμφ ζηδκ μνπήζηνα. Απεοεφκεηαζ ζημ 

ημζκυ ή ζημοξ ήνςεξ ημο ένβμο.  

β) Ο αβχκαξ: δ θμβμιαπία δφμ πνμζχπςκ ή ιεηαλφ ιενχκ πάκς ζημ 

ααζζηυ εέια ηδξ ηςιςδίαξ. 

δ) Ζ πανάααζδ: Δίιαζηε ζηα ιζζά πενίπμο ημο ένβμο υπμο μ πμνυξ 

απεοεφκεηαζ ζημοξ εεαηέξ ηαζ δζά ημο ημνοθαίμο εηθένεζ βκχιδ βζα ηα 

πμθζηζηά πνάβιαηα ηδξ πυθδξ. 
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ε) Σα επεζζυδζα: Οζ δζαθμβζηέξ ζηδκέξ πμο εκαθθάζζμκηαζ ιε ηα πμνζηά. 

Σα επεζζυδζα πνμάβμοκ ηδκ πθμηή ημο ένβμο.  

ζη) Έλμδμξ: Ζ ηεθεοηαία ζηδκή πμο είκαζ ζοκήεςξ πακδβφνζ ή βάιμξ.  

 

Μέζε Κσκσδία (400-330 π.Υ.)  

 διακηζημί εηπνυζςπμζ αοηήξ ηδξ πενζυδμο είκαζ μ Ακηζθάκδξ μ 

Αεδκαίμξ πμο έβναρε πάκς απυ 300 ηςιςδίεξ. Δίκαζ αοηυξ πμο ηαηαζηεοάγεζ 

ημκ ηφπμ ημο “πανάζζημο”, νυθμξ ακαβκςνίζζιμξ ζηδ νςιασηή ηςιςδία.  

 διακηζηυξ επίζδξ είκαζ μ Άθελζξ, απυ ηδ Μεβάθδ Δθθάδα. Έβναθε 

πενί ηζξ 240 ηςιςδίεξ, ζχγμκηαζ ιυκμ ιενζηά απμζπάζιαηα. οκέααθε 

ηαεμνζζηζηά ζηδ δζαιυνθςζδ ηυζμ εειαηζηά υζμ ηαζ οθμθμβζηά ηςκ 

ηςιςδζχκ ημο Πθαφημο. ηδκ πενίμδμ αοηή ζοβηαηαθέβμκηαζ μζ δομ ηεθεοηαίεξ 

ηςιςδίεξ ημο Ανζζημθάκδ: Οζ Δηηθδζζάγμοζεξ ηαζ μ Πθμφημξ.  

 Σα εέιαηα ηδξ Μέζδξ Κςιςδίαξ είκαζ πανιέκα απυ ηδ ιοεμθμβία. 

αηζνίγμοκ παεήιαηα ηαζ πενζπέηεζεξ εεχκ ηαζ δνχςκ. Δπίζδξ, ηαηαπζάκμκηαζ 

ιε ηδκ ηαεδιενζκυηδηα. Σα πνυζςπα πμο ζαηζνίγμκηαζ δεκ είκαζ μζ επχκοιμζ 

Αεδκαίμζ ή μζ βκςζημί πμθζηζημί αθθά πςνζημί, ζηναηζχηεξ, δμφθμζ, εηαίνεξ.  

 ηα δμιζηά παναηηδνζζηζηά αλζμζδιείςηδ είκαζ δ απμοζία ηδξ 

πανάααζδξ. Ο πμνυξ παίγεζ ιζηνυηενμ νυθμ ηαζ ηα πμνζηά είκαζ άζπεηα ιε ηδ 

δνάζδ. Ζ βθχζζα μιμζάγεζ ζηδκ ηαεδιενζκή αβμναία. Σμ ζημζπείμ ημο θαθθμφ 

ελμαεθίγεηαζ.  

 

Νέα Κσκσδία (330-262 π.Υ.)  

 

Οζ αθθαβέξ πμο ζοκηεθμφκηαζ ζηδ Μέζδ Κςιςδία ζοκεπίγμκηαζ 

απνυζημπηα ζηδ Νέα Κςιςδία. Σα εέιαηά ηδξ εζηζάγμκηαζ ζηδκ πνμζςπζηή 

γςή ηςκ ακενχπςκ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ. Οζ πανέξ, μζ ζηεκμπχνζεξ, μζ ένςηεξ 

ιεη’ ειπμδίςκ είκαζ μζ άλμκεξ απυ ημοξ μπμίμοξ πενζζηνέθεηαζ ημ εκδζαθένμκ 

ηςκ ζοββναθέςκ. 
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Δβηαηαθείπεηαζ μνζζηζηά δ πμθζηζηή ζάηζνα. Οζ ιάζηεξ ηαηανβμφκηαζ ηαζ 

μζ δεμπμζμί παίγμοκ ιε ημ αθδεζκυ ημοξ πνυζςπμ. Οζ ιοεζημί ήνςεξ δίκμοκ ηδ 

εέζδ ημοξ ζε πνυζςπα ηδξ αεδκασηήξ αζηζηήξ μζημβέκεζαξ, ηςκ εφπμνςκ 

πμθζηχκ. Σα πμνζηά δίκμοκ ηδ εέζδ ημοξ ζηα ζκηενθμφδζα, ηα μπμία θεζημονβμφκ 

ζακ εοπάνζζηα δζαθείιιαηα ιεηαλφ ηςκ πνάλεςκ. Σα ένβα πςνίγμκηαζ ζε πέκηε 

πνάλεζξ. Σδ δμιή αοηήξ ηδξ Νέαξ Κςιςδίαξ ηδκ αζπάγεηαζ ζηα ένβα ημο ιέπνζ 

ηαζ μ αίλπδν. 

Έκαξ απυ ημοξ ηφνζμοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ ηεθεοηαίαξ θάζδξ ηδξ Αηηζηήξ 

Κςιςδίαξ είκαζ μ Μέκακδνμξ. Ο Μέκακδνμξ οπήνλε πμθφ δδιμθζθήξ ηαζ απυ 

πμθθμφξ εεςνμφκηακ ακχηενμξ ημο Ανζζημθάκδ. Γζαζχεδηακ θίβεξ ηςιςδίεξ. 

Έπμοκ δζαζςεεί απμζπάζιαηα απυ δομ ένβα ημο, εκχ ημ ένβμ ημο «Οζ 

Δπζηνέπμκηεξ» έπεζ δζαζςεεί ζπεδυκ μθυηθδνμ. Σα εέιαηά ημο είκαζ πανιέκα 

απυ ηδκ ηαεδιενζκή γςή: ένςηεξ ιεη’ ειπμδίςκ, παζδζά πμο έπμοκ απαπεεί ή 

εβηαηαθεζθεεί, ακαβκςνίζεζξ πνμζχπςκ απμηεθμφκ ηα ζοκήεδ εέιαηα ιε ηα 

μπμία ηαηαπζάκεηαζ.  

Ζ ηςιςδία ημο ζήιενα εα παναηηδνζγυηακ ςξ ηςιςδία παναηηήνςκ. Οζ 

παναηηήνεξ πμο πθάεεζ είκαζ αοημί ημο ηαοπδζζάνδ ζηναηζχηδ, ημο πνμζημεήνα 

βαιπνμφ, ημο πμκδνμφ ηαηαθενηγή δμφθμο, ημο παναδμζζαημφ παηένα ηαζ ηδξ 

ηαθυηανδδξ πυνκδξ. Ένβα ημο βκςζηά μ Γφζημθμξ, Οζ Δπζηνέπμκηεξ, δ 

Πενζηεζνμιέκδ, δ αιία. Άθθμζ εηπνυζςπμζ ηδξ Νέαξ Κςιςδίαξ, μ Φζθήιςκ μ 

οναημφζζμξ πμο έβναρε πάκς απυ 100 ηςιςδίεξ. Δπίζδξ, ζδιακηζημί 

οπήνλακ μ Γίθζθμξ απυ ηδ ζκχπδ ηαζ μ Απμθθυδςνμξ. Έδςζακ ηαζ μζ ηνεζξ 

ημοξ εέιαηα ζημοξ Ρςιαίμοξ  Πθάκηζμ ηαζ Σενέκηζμ. Γοζηοπχξ δζαζχεδηακ 

εθάπζζηα απμζπάζιαηα.  
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 3. Τπόζεζε ηνπ έξγνπ 

3.1. πλνπηηθή ζεώξεζε  

  

Τπάνπμοκ ζημζπεία δζαηεζιεκζηυηδηαξ ιεηαλφ ηδξ Λοζζζηνάηδξ ηαζ ηςκ 

Θεζιμθμνζαγμοζχκ, ηαεχξ ηαζ ζηα δφμ ένβα οπάνπεζ ιζα ηονίανπδ βοκαζηεία 

ιμνθή, δ μπμία πνςημζηαηεί ακάιεζα ζηζξ βοκαίηεξ ημο Γήιμο. Ζ Πναλαβυνα 

θμζπυκ μνβακχκεζ ημκ ημζκυ αβχκα ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηζξ πνμζηαθεί κα 

ζοβηεκηνςεμφκ κςνίξ ημ πνςί βζα κα ηαηαθάαμοκ ηζξ εέζεζξ ηδξ εηηθδζίαξ ημο 

Γήιμο. Ο ακηζηεζιεκζηυξ ζημπυξ: δ ηαηάθδρδ ηδξ ελμοζίαξ απυ ηζξ βοκαίηεξ. 

Σμ ένβμ λεηζκά ιε ηδκ πνςηαβςκίζηνζα κα επζεεςνεί ιε αοζηδνυηδηα ηδ 

ιεηαιθίεζδ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ κα ηζξ κμοεεηεί βζα ημ νυθμ πμο εα πνέπεζ κα 

εκδοεμφκ πνμηεζιέκμο κα ηαηαηηήζμοκ ηδκ πμθοπυεδηδ ελμοζία. Έπμοκ ήδδ 

πάνεζ ηα νμφπα ηςκ ζογφβςκ βζα κα κηοεμφκ άκηνεξ, υηακ ηάπμζα ζηζβιή 

δζαθαίκεηαζ ηάπμζμξ ιε ημ υκμια Βθέπονμξ πμο πνμζπαεεί απεβκςζιέκα κα 

ακαημοθίζεζ ημ έκηενυ ημο. Έκαξ βείημκαξ πμο αβαίκεζ απυ ημ ζπίηζ ημο ηοπαία, 

εηιοζηδνεφεηαζ ζημ Βθέπονμ ηα παεήιαηά ημο. Έπεζε ηαζ αοηυξ ζηδκ ίδζα 

παβίδα ιε ημκ Βθέπονμ. Ζ βοκαίηα ημο οπήνλε ημ ίδζμ ζηθδνή. Μεηά απυ ιζα 

ιζηνή ζηζπμιοεία θεφβεζ βζα ηδ Βμοθή, εκχ μ Βθέπονμξ αβςκίγεηαζ 

πνμηεζιέκμο κα “λεθαθνχζεζ”. Οζ πνμζπάεεζέξ ημο υιςξ ακαζηέθθμκηαζ απυ 

έκα θίθμ ημο, ημκ Υνέιδ, πμο ιυθζξ έπεζ επζζηνέρεζ απ’ ηδ Βμοθή. Με 

βθαθονυηδηα μ Υνέιδξ πενζβνάθεζ ιζα μιάδα πμθζηχκ ιε πνυζςπα πμο 

ιμζάγμοκ ζακ ηςκ παπμοηζήδςκ ηαζ ιε πίζηδ ηαζ πείζια αβςκίγμκηαζ κα 

παναδχζμοκ ηδκ ελμοζία ζηζξ βοκαίηεξ. 

Δκχ μ Βθέπονμξ ηαζ μ Υνέιδξ επζζηνέθμοκ ζηα ζπίηζα ημοξ μζ βοκαίηεξ 

ημοξ βονίγμοκ απυ ηδ ζοκέθεοζδ. Ββάγμοκ ηα βέκζα ηαζ ηα νμφπα ηςκ ακηνχκ 

ημοξ. Σδ ζηζβιή πμο δ Πναλαβυνα αθθάγεζ, ιπαίκεζ μνβζζιέκμξ μ άκηναξ ηδξ 

κμιίγμκηαξ υηζ δ βοκαίηα ημο έπεζ ελςζογοβζηέξ ζπέζεζξ. Ζ Πναλαβυνα 

ηαηαπναΰκεζ ηδκ μνβή ημο, θέβμκηάξ ημο υηζ έπεζ πάεζ ζε ιζα θζθεκάδα ηδξ 

πνμηεζιέκμο κα ηδ αμδεήζεζ κα βεκκήζεζ ημ ιςνυ ηδξ. Αοηυξ ηδκ πνμθαααίκεζ, 

θέβμκηάξ ηδξ υηζ δ εηηθδζία ημο Γήιμο απμθάζζζε υηζ δ ελμοζία εα παναδμεεί 

ζηζξ βοκαίηεξ. Παναδέπεηαζ υιςξ υηζ ιάθθμκ αοηυ εα ςθεθήζεζ ηδκ πμθζηεία.  

Μέπνζ ζηζβιήξ μζ βοκαίηεξ δεκ πνμηάζζμοκ πμθζηζηέξ ιεηαννοειίζεζξ ζημ 

πνυβναιιά ημοξ πανά ιυκμ «ειιμκή» ζημοξ ανπαίμοξ ηνυπμοξ. Αοηή ημοξ δ 
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εέζδ παναπέιπεζ πζμ πμθφ ζε ζηζβιζαία ακηίδναζδ πανά ζε επακάζηαζδ. Λίβμ 

πζμ πνζκ μ Υνέιδξ επζπεζνδιαημθμβεί ιε εζνςκεία ηαηά ηςκ βοκαζηχκ, θέβμκηάξ 

ιαξ υηζ μζ βοκαίηεξ είκαζ πζμ έκηζιεξ ηαζ ακμζπημπένεξ ζηδ ζφκαρδ δακείςκ ζε 

ζπέζδ ιε ημοξ άκδνεξ. Πνμαθέπεζ δε υηζ μζ δθζηζςιέκμζ εα πενάζμοκ δφζημθα 

υπμηε μζ βοκαίηεξ εθανιυζμοκ ηζξ ενςηζηέξ ημοξ ιεηαννοειίζεζξ. Με ηδ ζεζνά 

ηδξ δ Πναλαβυνα ακηαπακηά ζηζξ ακηζννήζεζξ ημο ακδνυξ ηαζ ημζκμπμζεί ηζξ 

πνμεέζεζξ ηδξ βζα ηδκ ηηδιαηζηή πενζμοζία ηαζ ηα πνήιαηα ημο Γήιμο.  

Ο ηάεε Αεδκαίμξ πμθίηδξ εα ιπμνεί κα ένπεηαζ ζε ζοκμοζία ιε 

μπμζαδήπμηε βοκαίηα. Καηά ζοκέπεζα ηα παζδζά πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ 

εθεφεενεξ πζα ζοκεονέζεζξ, εα πνμζηαηεφμκηαζ απυ ημ κυιμ. Ζ απμηθεζζηζηή 

παηνυηδηα ηαηανβείηαζ ηαζ ηα παζδζά εα έπμοκ παηενάδεξ υθμοξ ημοξ 

Αεδκαίμοξ. Καηανβείηαζ επίζδξ δ αημιζηή ζδζμηηδζία, αθμφ υθα εα ακήημοκ ζε 

υθμοξ. Οζ ηζιςνίεξ πμο εα εεζπίγμκηαζ ζε πενίπηςζδ αζαζμπναβίαξ εα είκαζ μ 

απμηθεζζιυξ απυ ηα δδιυζζα βεφιαηα. Οζ δμφθμζ εα επζιεθμφκηαζ ηζξ αβνμηζηέξ 

δμοθεζέξ. Σέθμξ, ακαημζκχκεζ υηζ ζημκ ένςηα εα εοκμμφκηαζ μζ ιεβαθφηενμζ 

δθζηζαηά άκηνεξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ κευηενμοξ ηαζ μιμνθυηενμοξ.  

Αιέζςξ ιεηά αθέπμοιε έκακ κμιμηαβή πμθίηδ, έημζιμ κα παναδχζεζ υθδ 

ημο ηδκ πενζμοζία ζημ ηνάημξ. Απμπαίνκεηαζ υιςξ απυ έκακ ηοκζηυ (762-772). 

οκέπεζα ηδξ ζελμοαθζηήξ ιεηαννφειζζδξ είκαζ μζ ζπανηανζζηέξ ζηδκέξ πμο 

αημθμοεμφκ. Μζα κέα ημπέθα, πμο πενζιέκεζ ιε θαπηάνα ημκ κεανυ εναζηή ηδξ, 

πθεοάγεηαζ απυ ιζα ηαηάζπδιδ βνζά. Ζ βνζά πνμθαζζγυιεκδ ηζξ κέεξ ελαββεθίεξ 

απεζθεί ηδ κέα υηζ έπεζ πνχηδ αοηή δζηαζχιαηα ζημκ ένςηα ημο κεανμφ εναζηή 

ηδξ.  

Αημθμοεμφκ πεζνάβιαηα ηαζ αβχκεξ ενςηζημφ ηναβμοδζμφ βζα ημ πμζα 

έπεζ ηα πνςηεία. Ο κεανυξ ένπεηαζ λαθκζηά πνμθαααίκμκηαξ ημκ ζηοθμηααβά 

πμο παίνκεζ δζαζηάζεζξ. Ζ βνζά ημκ ανπάγεζ αζαίςξ ηαζ ημο γδηά κα εθανιυζεζ 

ημ πνυβναιια ηδξ ζελμοαθζηήξ ιεηαννφειζζδξ. Ζ κέα ημπέθα ακηζδνά ηαζ ημκ 

βθοηχκεζ απυ ηζξ μνέλεζξ ηδξ βνζάξ, χζπμο ειθακίγεηαζ δεφηενδ βνζά. Γζεηδζηεί 

εη κέμο ημκ υιμνθμ εναζηή ηαζ ημ πνάβια πενζπθέηεηαζ.  
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Έπμκηαξ ημ κυιμ οπέν ηδξ μ κεανυξ, ιδ ιπμνχκηαξ κα ηάκεζ δζαθμνεηζηά, 

ηδκ αημθμοεεί. Σδκ ίδζα ζηζβιή ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ηδξ ιζα ηνίηδ βοκαίηα, 

αηυια βδναζυηενδ ηαζ απμηνμοζηζηυηενδ, δζαηδνφζζμκηαξ ηα κμιζηά ηδξ 

δζηαζχιαηα ζημκ ένςηα. Ζ ζηδκή εηηοθίζζεηαζ ηςιζηά ηαζ μ κέμξ ακαβηάγεηαζ 

κα ανεζ ηαηαθφβζμ ζημ ζπίηζ ηδξ δεφηενδξ βνζάξ. Σέθμξ δ ζηδκή ηθείκεζ άδμκηαξ 

ιε ημ ενςηζηυ κημοέημ ημο κεανμφ γεοβανζμφ. 

Σμ ένβμ ηεθεζχκεζ ιάθθμκ απυημια. ηδ ζηδκή ιπαίκεζ ιζα δμφθδ, 

ακαγδηχκηαξ επίιμκα ημ ζφγοβμ ηδξ ηονάξ ηδξ, ημκ μπμίμ δεκ έπμοιε δεζ αηυια 

ζημ ένβμ. Δηεί ημκ ζοκακηά ηαζ υθεξ ιαγί μζ βοκαίηεξ πάκε βζα ημ ηναπέγζ 

ηναβμοδχκηαξ εφεοια ηναβμφδζα.
2
 

 

 

  

                                                           
2
 Η Κωμωδία του Αριστοφάνη, Κ.J.DOVER, Μ.Ι.Ε.Τ, σελ.264-268. 
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3.2. Ο Αξηζηνθάλεο θαη ε επνρή ηνπ 

 

 Ο Αξηζηνθάλεο θαη ε επνρή ηνπ 

Ο Ανζζημθάκδξ πζεακυηαηα βεκκήεδηε ημ 450 ή θίβμ ανβυηενα. ηζξ 

Νεθέθεξ, μ πμζδηήξ ακαθένεζ υηζ είκαζ πμθφ κέμξ ηαζ δεκ έπεζ ηδκ 

αοημπεπμίεδζδ πμο πνεζάγεηαζ πνμηείιεκμο κα ακεαάζεζ ημοξ Γαζηαθείξ πμο 

απμηεθεί ημ πνχημ ηαηά ζεζνά ημο ένβμ. Οζ βμκείξ ημο θαίκεηαζ υηζ ήηακ 

ηηδιαηίεξ ηαζ μ ίδζμξ πέναζε ηα παζδζηά ημο πνυκζα ζηδκ Αίβζκα, απμθεφβμκηαξ 

ηζξ μδοκδνέξ ζοκέπεζεξ ημο θμζιμφ. Ανβυηενα, ιεηαημιίγεζ ζηδκ Αεήκα, θυβς 

ηςκ πμθειζηχκ ζοβηνμφζεςκ, βεβμκυξ πμο δζαιμνθχκεζ ηδκ ημζκςκζηή ηαζ 

πμθζηζηή ημο άπμρδ.  

Ο Πεθμπμκκδζζαηυξ πυθειμξ ηαεμνίγεζ απμθαζζζηζηά ημ ζδεμθμβζηυ 

οπυααενμ πμο ηνφαεηαζ ηάης απυ ηα ένβα ημο. Απμηέθεζια ηδξ αβακάηηδζδξ 

πμο αζζεάκεηαζ απυ ηζξ επζπηχζεζξ ημο πμθέιμο, είκαζ δ ιεηαζηνμθή ημο ζε 

κμζηαθβυ ηδξ παθζάξ εζνδκζηήξ επμπήξ. Σαοηίγεζ ηδ δδιμηναηία ιε ημκ Πυθειμ. 

Δλορχκεζ ηδ βεκζά ηςκ κζηδηχκ ημο Μαναεχκα ηαζ ηδξ αθαιίκαξ. Ακαγδηεί 

εοεφκεξ βζα ημκ πυθειμ ζημκ Πενζηθή ηαζ ημοξ ζμθζζηέξ. ηέηεηαζ επζηνζηζηά 

ζημ ένβμ ημο Δονζπίδδ. Ακηζπαεεί ημοξ κεςηενζζιμφξ ημο ηαζ επζηίεεηαζ ζηα 

κέα ήεδ ηαζ ηζξ αθθαβέξ.  

Υαναηηδνίγεηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ ζοκηδνδηζηυξ, αθμφ ακαγδηά ζηα 

πενζζζυηενα ένβα ημο ημ παθζυ ηαεεζηχξ ςξ ιυκδ θφζδ ζηα ζφβπνμκα 

δζεθεανιέκα πνάβιαηα. Ζ ημζκςκζηή ημο εέζδ, υπςξ είπαιε, ακήηε ζημοξ 

ηηδιαηίεξ. Αοημί ιαγί ιε ημοξ αβνυηεξ επςιίζηδηακ ηζξ ηναβζηέξ ζοκέπεζεξ ημο 

πμθέιμο, πάκμκηαξ ηδ βδ ημοξ. Ακαπμθμφζε ηδκ Αεήκα ημο Ανζζηείδδ ηαζ ηα 

εζνδκζηά πνυκζα πνζκ ημοξ Μδδζημφξ πμθέιμοξ.  

Ήηακ δ επμπή πμο ηοαενκμφζακ μζ μθζβανπζημί. Θεςνμφζε πςξ ηα ήεδ 

ηαζ ηα έεζια ηδξ επμπήξ εηείκδξ ήηακ αλζέπαζκα. Ζ αοζηδνυηδηα ηδξ παθζάξ 

επμπήξ έδςζε ηδ εέζδ ηδξ ζημοξ κεςηενζζιμφξ, ζηδκ επίδεζλδ, ζημκ 

κεμπθμοηζζιυ ηδξ κέαξ. Οζ κέμζ, αθθμηνζςιέκμζ πζα, ζοκςζηίγμκηακ ζηδκ αβμνά 

κα αημφζμοκ ημκ δζεθεανιέκμ θυβμ ηςκ ζμθζζηχκ. Ζ πμθζηεία ένιαζμ ηςκ 

ακάλζςκ δδιαβςβχκ μδδβείηαζ ζηδκ ηαηαζηνμθή.  
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Αοηή ηδκ εζηυκα είπε μ Ανζζημθάκδξ βζα ηδ δδιμηναηία ηδξ Αεήκαξ. Σα 

ηαηχξ ηείιεκα ημο πμθζηζημφ ζοζηήιαημξ εέθεζ κα ακαδείλεζ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα 

κα πμθειήζεζ. Οζ ηςιςδίεξ ημο δζαπκέμκηαζ απυ εθεοεενία έηθναζδξ. Σα ένβα 

ημο είκαζ πμθζηζηέξ ζάηζνεξ ιε έκημκμ ημ ζημζπείμ ηδξ ενδζηεοηζηήξ 

ηεθεημονβίαξ. Αζημφκ έκημκδ ημζκςκζηή ηνζηζηή ηαζ εοιίγμοκ ανηεηά ημ φθμξ 

ηδξ ζδιενζκήξ επζεεχνδζδξ.  

ηδκ επμπή ημο, ηα εεαηνζηά ένβα ηα έπαζγακ ζε δφμ ιεβάθεξ βζμνηέξ 

πνμξ ηζιή ημο εεμφ Γζμκφζμο, ζηα Λήκαζα ηαζ ζηα Μεβάθα Γζμκφζζα. ηδ 

δζάνηεζα ημο Πεθμπμκκδζζαημφ πμθέιμο (431-400) μζ ηςιςδίεξ πμο ακέααζκακ 

ήηακ ηνεζξ. Μεηά ημκ πυθειμ ακέαδηακ ζε πέκηε. Αλζμζδιείςημ ημ βεβμκυξ υηζ 

ηναημφζακ επίζδιμ ηαηάθμβμ ηάεε πνυκμ ιε ηα ένβα ηαζ ηδ ζεζνά επζηοπίαξ 

ημοξ, ημκ μπμίμ πάναγακ ζε δδιυζζα επζβναθή έςξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ημο 4
μο

.  

Παναηάης παναεέημοιε ζημζπεία ηδξ γςήξ ηαζ ημο ένβμο ημο 

Ανζζημθάκδ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ άθθεξ πθδνμθμνίεξ πμο εα ιαξ αμδεήζμοκ κα 

ηαηακμήζμοιε ηαζ κα ζοζπεηίζμοιε ηδκ επμπή ιε ημκ ζοββναθέα.  

  

 

314 

Ακάιεζα ζηδκ Αεήκα ηαζ ηδ πάνηδ λεζπά μ Πεθμπμκκδζζαηυξ 

πυθειμξ  

430 Ο ιεβάθμξ θμζιυξ ζηδκ Αεήκα 

429 Θάκαημξ ημο Πενζηθή 

428/7 Γέκκδζδ ημο Πθάηςκα 

427 Γαζηαθείξ (παιέκμ)  

426 Βααζθχκζμζ (παιέκμ)  

425 Απανκείξ· πνχημ ανααείμ ζηα Λήκαζα 

424 Ηππείξ˙ πνχημ ανααείμ ζηα Λήκαζα 

423 Νεθέθεξ˙ ηνίημ ηαζ ηεθεοηαίμ ανααείμ ζηα Μεβάθα Γζμκφζζα  

422 θήηεξ˙ δεφηενμ ανααείμ ζηα Λήκαζα 

421 Πνμζςνζκή ζοιθςκία εζνήκδξ ακάιεζα ζηδκ Αεήκα ηαζ ζηδ   

πάνηδ 

   Δζνήκδ˙ δεφηενμ ανααείμ ζηα Μεβάθα Γζμκφζζα 

415 Ζ Αεήκα ζηέθκεζ ζηδ ζηεθία ιεβάθμ εηζηναηεοηζηυ ζχια 

414 Αιθζάναμξ (παιέκμ) ζηα Λήκαζα 
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Όνκζεεξ˙ δεφηενμ ανααείμ ζηα Μεβάθα Γζμκφζζα 

413 Ζ πάνηδ λακανπίγεζ ηζξ επενμπναλίεξ˙ ημ Αεδκασηυ 

εηζηναηεοηζηυ ζχια ζηδ ζηεθία ηαηαζηνέθεηαζ 

411 Λοζζζηνάηδ˙ ζηα Λήκαζα 

Θεζιμθμνζάγμοζεξ ζηα Μεβάθα Γζμκφζζα  

408  Πθμφημξ (παιέκμ)˙ υπζ ημ μιχκοιμ ένβμ πμο εα παζπηεί ανβυηενα 

406 Θάκαημξ ημο Δονζπίδδ-εάκαημξ ημο μθμηθή  

405 Βάηναπμζ˙ πνχημ ανααείμ ζηα Λήκαζα 

Απμθαζζζηζηή ήηηα ηαζ καοηζηυξ απμηθεζζιυξ ηδξ Αεήκαξ 

404 Ζ πάνηδ επζαάθθεζ εζνήκδ˙ ιζα μθζβανπζηή μιάδα, μζ ηνζάημκηα 

ηφνακκμζ, ακαθαιαάκεζ ηδ δζμίηδζδ  

403 Διθφθζμξ πυθειμξ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηδξ δδιμηναηίαξ 

399 Καηαδίηδ ηαζ εάκαημξ ημο ςηνάηδ 

395 Ο πυθειμξ ιε ηδ πάνηδ λακανπίγεζ, ιε δζαθμνεηζηυ ζοζπεηζζιυ 

ζοιιάπςκ  

392 Δηηθδζζάγμοζεξ  

388 Πθμφημξ  

 

3.3. Σν πνιηηηθό ζύζηεκα ησλ γπλαηθώλ 

  

 Πενίπμο εκεκήκηα πνυκζα ιεηά ημκ εθθδκζηυ ενίαιαμ ζημοξ Πενζζημφξ 

πμθέιμοξ ηαζ δχδεηα ιεηά ηδ ζοκηνζπηζηή ήηηα ηδξ Αεήκαξ ζημκ 

Πεθμπμκκδζζαηυ Πυθειμ, ζηδκ αεδκασηή ημζκςκία είπε δζαιμνθςεεί δ 

εκηφπςζδ πςξ μζ πμθζηζημί ελαπαημφκ ημκ θαυ πνμξ ίδζμκ υθεθμξ. Δκημφημζξ, μ 

Ανζζημθάκδξ, ιε υπδια ηδκ απαθίκςηδ θακηαζία ημο ηαθθζηέπκδ πμο δεκ 

βκςνίγεζ υνζα, μναιαηίγεηαζ ηδκ ημζκςκία ημο ιέθθμκημξ πμο οπενζζπφεζ ημ 

δίηαζμ ηαζ ημ ζςζηυ. Μζα μοημπζηή ημζκςκία πςνίξ ζδζμηηδζία, υπμο υθμζ 

ιπμνμφκ κα έπμοκ αοηά πμο ημοξ πνεζάγμκηαζ. Καζ ημ μοημπζηυηενμ υθςκ: Ζ 

ελμοζία παναδίδεηαζ ζηζξ βοκαίηεξ.  

 

 «Η εμνπζία ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο, ε άληζε θαη ε άδηθε θαηαλνκή ηνπ 

πινύηνπ, ηα θξνύζκαηα εγθιεκαηηθόηεηαο θαίλεηαη όηη ήηαλ θάπνηνη από ηνπο 
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ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ηνλ θσκσδηνγξάθν λα ηδξύζεη επί ζθελήο ηε γλσζηή καο 

θαληαζηηθή πνιηηεία ησλ Δθθιεζηαδνπζώλ. Μπνξεί νη γπλαίθεο λα είλαη 

άλζξσπνη, ε απόθηεζε όκσο πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ θαη, αθόκα πεξηζζόηεξν, ε 

άζθεζε πνιηηηθήο εμνπζίαο από ηελ πιεπξά ηνπο ήηαλ γηα ηελ επνρή εθείλε θάηη 

εμσπξαγκαηηθό».
3
  

 ηζξ Δηηθδζζάγμοζεξ μζ βοκαίηεξ απακημφκ ζηδκ απμηοπία ηςκ ακδνχκ 

κα δζαπεζνζζημφκ ηζξ πμθζηζηέξ ηαζ ζδζαίηενα ηζξ μζημκμιζηέξ οπμεέζεζξ ηδξ 

πυθεςξ υπςξ εα έπνεπε. Οζ άκδνεξ δεκ πνδζζιμπμζμφκ ηα πνήιαηα ηδξ 

πμθζηείαξ ή ηδξ ζοκέθεοζδξ βζα ημ βεκζηυ ηαθυ ή βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ λέκςκ 

απεζθχκ ηαηά ηδξ αεδκασηήξ αζθάθεζαξ αθθά βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ 

ακαβηχκ άπθδζηςκ αηυιςκ. Σμ «ηνάημξ πνυκμζαξ» ηαηαζηνέθεζ ηαζ δζαζνεί ημ 

δδιυζζμ ζοιθένμκ. Ζ δοζημζθζυηδηα ημο Βθέπονμο, ημο άκδνα ηδξ 

Πναλαβυναξ, βίκεηαζ είδςθμ ηδξ άπθδζηδξ αημιζηήξ ζοζζχνεοζδξ ημο 

Αεδκαίμο ανζεκζημφ. Οζ άκδνεξ ηςκ Αεδκχκ εκενβμφκ ζακ ιπεηνήδεξ ηαζ 

αζημφκ ηδκ πμθζηζηή ηδξ ηνέθαξ. ’ αοηυ ημ ένβμ δ ακηνζηή πναηηζηή έπεζ 

εζνςκζηά βίκεζ ζακ ηςκ Οθφιπζςκ εεχκ· κα παίνκμοκ ηαζ κα ιδκ δίκμοκ.  

 Οζ βοκαίηεξ ζηζξ Δηηθδζζάγμοζεξ πνμπςνμφκ άιεζα ζημκ πμθζηζηυ αίμ 

απυ ημκ μπμίμ ήηακ απμηθεζζιέκεξ βζα κα απμηηήζμοκ ιυκζιδ ελμοζία βζα ημοξ 

εαοημφξ ημοξ ηαζ ιυκμ. Οζ ιεηαννοειίζεζξ ημοξ επζαάθθμοκ ημζκςκζηυ ηαζ 

μζημκμιζηυ ημιιμοκζζιυ ζηδκ πμθζηεία. Κάεε πενζμοζία, ηαεχξ μζ βοκαίηεξ ηαζ 

ηα παζδζά, εα είκαζ ημζκά βζα υθμοξ. Γζα ηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο αοημφ δ 

Πναλαβυνα ζπεδζάγεζ κα επζαάθεζ ηζξ αλίεξ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ ημο μίημο ζηδ 

δδιυζζα γςή. Οζ βοκαίηεξ αλίγμοκ κα έπμοκ ηδκ ελμοζία αθμφ πεζνίγμκηαζ ηζξ 

οπμεέζεζξ ημο κμζημηονζμφ ηαζ ιπμνμφκ κα ζχζμοκ ηδκ πυθδ. Καεέκαξ εα 

ιεηαηζκείηαζ εθεφεενα απυ ζπίηζ ζε ζπίηζ ζακ κα ήηακ ημ δζηυ ημο ζπίηζ. Σα 

δδιυζζα ηηίνζα εα πνδζζιεφζμοκ ςξ ηναπεγανίεξ. Οζ βοκαίηεξ εα πανάβμοκ 

νμοπζζιυ ηαζ εα μνβακχκμοκ ημ ιαβείνεια, ηδκ απμεήηεοζδ ηαζ ηδ δζάεεζδ 

ηδξ ηνμθήξ ηαζ εα ηαηακέιμοκ αηνζαμδίηαζα. Οζ ζηθάαμζ εα αζπμθμφκηαζ ιε ηδ 

βεςνβία, αθήκμκηαξ ημοξ άκδνεξ εθεφεενμοξ κα απμθαιαάκμοκ ηδ γςή ημοξ 

αθμφ δεκ εα οπάνπμοκ δδιυζζεξ οπμεέζεζξ. Γίηαζεξ ζοκεθεφζεζξ ηαζ ελςηενζηή 

πμθζηζηή εα είκαζ άβκςζηα πνάβιαηα υπςξ ηαζ ζε έκα κμζημηονζυ. Σμ κέμ 

πμθζηζηυ ζφζηδια εα θεζημονβεί απθά, υπςξ ηαζ έκα κμζημηονζυ.  

                                                           
3
 Πνυβναιια πανάζηαζδξ, Θέαηνμ ημο Νέμο ηυζιμο, ζεθ.13, 2012 
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Δάκ ηάπμζμξ δεκ ζοιιμνθςεεί, ιζα απθή ζπζηζηή ηζιςνία υπςξ δ 

απμιάηνοκζδ απυ ημ ηαεδιενζκυ ζοζζίηζμ εα είκαζ επανηήξ. Γεκ εα πνεζάγεηαζ 

δ επζηαηηζηυηδηα ημο κυιμο αθμφ υθεξ μζ ααζζηέξ ακάβηεξ εα ζηακμπμζμφκηαζ 

απυθοηα. Οζ βοκαίηεξ δεκ εα έπμοκ εκδζαθένμκ άθθμ πανά ιυκμ ηδκ εζνήκδ ηαζ 

δ κέα πμθζηεία εα πνέπεζ ηαζ εα ιπμνεί κα εθανιυζεζ απανέβηθζηα ημ κέμ ηδξ 

ζφζηδια. Αοηή, θμζπυκ, δ μοημπία ηδξ Πναλαβυναξ δακείγεηαζ πνμθακχξ 

ζημζπεία απυ ηδ ζπανηζαηζηή ημζκςκία -ηα ημζκά ζοζζίηζα, ηδκ έθθεζρδ 

κμιζζιάηςκ ηαζ ηδ βεςνβζηή παναβςβή απυ ημοξ ζηθάαμοξ- ή άθθα 

πνμβεκέζηενα ή ζφβπνμκα ημπζηά ζπήιαηα. Γεκ εα ιπμνέζμοιε κα ζοθθάαμοιε 

υθμ ημ πζμφιμν ηδκ εζνςκεία ηαζ ηδκ εκυηδηα ημο ένβμο ακ δεκ δμφιε υηζ μ 

Ανζζημθάκδξ εηιεηαθθεφεηαζ ηαζ πνμζανιυγεζ ηζξ παναδυζεζξ αοηέξ βζα κα 

δδιζμονβήζεζ ιία μοζζαζηζηά «μζηζαηή» μοημπία. Ζ βοκαζημηναηία ηςκ 

Δηηθδζζαγμοζχκ είκαζ πανάθμβδ επεζδή αηνζαχξ μζ βοκαίηεξ δακείγμκηαζ απυ 

έκα πθήεμξ ηνεπμοζχκ μοημπζηχκ εεςνζχκ ή εθανιμζιέκςκ πναηηζηχκ (π.π. 

πάνηδ) βζα κα ηάκμοκ έκα ζφζηδια πμο οπμαζαάγεζ ημκ ιείγμκα ηυζιμ ηδξ 

πυθεςξ ζε εηείκμ ημο μίημο.  

Ο ημιιμοκζζιυξ βζα πανάδεζβια θαίκεηαζ άημπμξ επεζδή, υπςξ 

απμηαθφπηεζ δ ζηδκή ιεηαλφ ημο Υνέιδ ηαζ ηςκ βεζηυκςκ ημο, ιζα πμθζηεία δεκ 

ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ιε ημοξ ίδζμοξ υνμοξ ηςκ ημζκχκ ζοιθενυκηςκ ηαζ 

άηοπςκ δζαπναβιαηεφζεςκ υπςξ ημ κμζημηονζυ. Ζ Πναλαβυνα βζα κα ηάκεζ 

πεζζηζηή ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ηδξ βζα βοκαζηεία δζαηοαένκδζδ ιεηαηνέπεζ 

ηδκ πυθδ ζε μίημ, δδιζμονβχκηαξ έκακ ηυζιμ πεζεήκζμ ζε ιζα ηέημζα βοκαζηεία 

δζαπείνζζδ. ηδκ μοημπία ημο κμζημηονζμφ ηδξ Πναλαβυναξ μζ άκδνεξ 

οπμαζαάγμκηαζ ζημκ νυθμ ηςκ ηδθήκςκ˙ ζ΄ έκακ ηυζιμ πμο εα εθέβπεηαζ απυ 

άθθμοξ. Ζ ηεθζηή ζηδκή ζηδκ μπμία μ Βθέπονμξ ηαθείηαζ ζηδ δδιυζζα βζμνηή 

ζοκηνμθζά ιε δομ κέεξ βοκαίηεξ εοιίγεζ ηδκ ηεθζηή ηαηάθδλδ ηδξ 

ανζζημθακζηήξ ηςιςδίαξ ιε έκακ άκδνα ήνςα. Πάεζ κα γδηήζεζ ιία ακηαιμζαή 

πμο δεκ ηένδζζε πενζηοηθςιέκμξ απυ έκακ έλαθθμ πμνυ βοκαζηχκ πμο 

βζμνηάγμοκ ημκ πνμθακχξ ιυκζιμ εη ιένμοξ ημοξ δδιυζζμ έθεβπμ. 

 ηδ βοκαζημηναηία ηδξ Πναλαβυναξ μζ βοκαίηεξ θένμοκ ζηδκ πμθζηεία 

υπζ ιυκμ ηζξ μζημκμιζηέξ πναηηζηέξ αθθά ηαζ ηζξ δεζηέξ πμο είκαζ βκχνζιεξ ζηζξ 

βοκαίηεξ ηαζ ζημκ ηυζιμ ημοξ, πενζθαιαακμιέκδξ ηδξ βκςζηήξ επζννέπεζάξ 

ημοξ βζα εναζηέξ, πμηυ, θαζιανβία ηαζ ηαηενβανζά. Ζ εη ιένμοξ ηδξ 

Πναλαβυναξ επζαμθή ζελμοαθζημφ ημιιμοκζζιμφ ζηδκ πμθζηεία είκαζ ιία 
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θοζζηή ζοκέπεζα ηδξ ηςιζηήξ υρεςξ ηςκ βοκαζηχκ. Ζ ιεβάθδ ζηδκή πνμξ ημ 

ηέθμξ ημο ένβμο ιάξ αθήκεζ ιε ηδκ ηνμιαηηζηή εέαζδ ηςκ ζοκεπεζχκ ηςκ κέςκ 

ζελμοαθζηχκ κυιςκ ηδξ Πναλαβυναξ -έκαξ κέμξ άκδναξ πμο «λεζηίγεηαζ» απυ 

ηνεζξ βνζέξ ζηνίβηθεξ πνμζθένεζ έκα είδςθμ ηδξ μνβζαζηζηήξ ενδζηείαξ ηαζ ηδξ 

απαθίκςηδξ θαβκείαξ πμο ηυζμ ζοπκά ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ βοκαίηεξ ζηδκ 

ηςιςδία.  

 «Πεξίπνπ είθνζη ηέζζεξηο αηώλεο κεηά ηελ πξώηε παξάζηαζε ησλ 

Δθθιεζηαδνπζώλ θαη εθαηόλ νρηώ ρξόληα θαη κεηά ηε ζθαλδαιώδε πξώηε 

ζθεληθή ηνπο αλαβίσζε ζηε λεόηεξε επνρή, ρηιηάδεο αιιαγέο πξνζώπσλ ζε 

ζέζεηο εμνπζίαο θαη ελώ εθαηνληάδεο άλζξσπνη ηνπ ζεάηξνπ αζρνινύληαη κε ην 

ζέαηξν ηνπ Αξηζηνθάλε αλαξσηώκελνη επηηαθηηθά γηα θνηλσληθή δηθαηνζύλε. Ση 

ζα έιεγε άξαγε ε Πξαμαγόξα αλ έθαλε ην αληίζηξνθν ηαμίδη θαη γλώξηδε εκάο; 

Πώο ζα ηεο θαίλνληαλ νη ζεκεξηλέο γπλαίθεο πνιηηηθνί; Έρνπλ θάηη από ην δηθό 

ηεο όξακα; Αθνινπζώληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Αξηζηνθάλε θαη ηεο Πξαμαγόξαο, 

λα θπλεγάκε ην αλέθηθην, κήπσο πεηύρνπκε θάηη έζησ θαη ιίγν θαιύηεξν από 

απηό πνπ δνύκε ηώξα».
4
  

 

 

4. Η Μεηακθίεζε: Φνξώληαο ηα ξνύρα ησλ αλδξώλ 

4.1. Πξηλ ηε Μεηακθίεζε 

 ημπυξ ηςκ βοκαζηχκ πμο κηφκμκηαζ άκηνεξ ζηζξ Δηηθδζζάγμοζεξ είκαζ 

κα ηαηαθάαμοκ ηδκ ελμοζία, ηαηαθένκμκηαξ, πανάιαηα αηυιδ, κα βειίζμοκ 

ηυζμ πμθφ ημκ πχνμ ηδξ Πκφηαξ, χζηε κα ιδ πςνάκε άκηνεξ αθδεζκμί ηαζ ηζξ 

απμθάζεζξ κα ηζξ πάνμοκ ιυκεξ ημοξ μζ βοκαίηεξ. Σμ ζπέδζυ ημοξ, ηαεχξ 

ιαεαίκμοιε ηδκ χνα πμο «ηάκμοκ πνυαα» ημοξ πμθζηζημφξ ημοξ νυθμοξ ηαζ 

δμηζιάγμοκ ηδ νδημνζηή ημοξ δεζκυηδηα, είκαζ κα ακαθάαμοκ ηδκ δβεζία ηδξ 

πυθδξ ρδθίγμκηαξ ιαγζηά υηζ μζ άκηνεξ δεκ έπμοκ πθέμκ ελμοζία ηαζ πςξ ηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ ημζκχκ εα ηδκ επςιζζημφκ ιμκαπέξ ημοξ μζ ίδζεξ. Ωζηυζμ, ηα 

πνάβιαηα δεκ είκαζ ηυζμ απθά. Οζ άκηνεξ δεκ είκαζ έκα αδζαπχνζζημ ζφκμθμ. 

Γζαζνμφκηαζ ζε κέμοξ ηαζ θζβυηενμ κέμοξ, ζε άκηνεξ απυ ηδκ “επανπία” απυ ηα 

πςνζά, ηαζ ζε άκηνεξ απυ ηδκ πυθδ.  

                                                           
4
 Πνυβναιια πανάζηαζδξ, Θέαηνμ ημο Νέμο ηυζιμο, ζεθ.18, 2012 
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 Σζ δθζηίαξ είκαζ, θμζπυκ, μζ βοκαίηεξ πμο παίγμοκ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ 

νυθμοξ ζηδκ ηςιςδία; Πμζα δθζηία, απυ ημ θάζια πμο ημοξ πνμζθενυηακ, 

δζαθέβμοκ κα οπμδοεμφκ μζ βοκαίηεξ αοηέξ ζηδκ ακδνζηή ημοξ ιεηαιθίεζδ ηαζ 

βζαηί; Γζα κα ηαηαθάαεζ μ ακαβκχζηδξ ηζξ πναβιαηζηέξ δζαζηάζεζξ πνέπεζ κα 

ακαηνέλεζ ζηδκ ανπαζυηδηα. Πνέπεζ κα εοιδεεί υηζ μζ δεμπμζμί ήηακ υθμζ 

άκδνεξ ηαζ έπαζγακ θμνχκηαξ ελανηήιαηα πμο αμδεμφζακ ημκ εεαηή κα ιπεζ 

ζηδ εεαηνζηή ζφιααζδ ηαζ κα απμδχζεζ ζημκ ηαεέκακ ηα θοζζηά 

παναηηδνζζηζηά πμο ακηζζημζπμφζακ ζημ νυθμ πμο αοηυξ είπε ακαθάαεζ. Αξ 

πενζβνάρμοιε ηχνα ηδκ ειθάκζζδ ηςκ πνχηςκ βοκαζηχκ πμο ιπαίκμοκ ζηδ 

ζηδκή. Ζ ζζημνία λεηζκά ιε ηδκ Πναλαβυνα ηαζ ηζξ ηνεζξ βοκαίηεξ πμο ζοκακηά. 

Οζ οπμηνζηέξ, θμζπυκ, πμο εκζανηχκμοκ ηζξ βοκαίηεξ θμνμφκ έκημκμ θεοηυ 

πνμζςπείμ ηαζ πνμηεηαιέκα ζηήεδ, εκχ ηάης απυ ηα νμφπα ημοξ έπμοκ 

ζηενεχζεζ “πάκζκα παναβειίζιαηα” πμο ημοξ θμοζηχκμοκ ηδκ ημζθζά ηαζ ημοξ 

βθμοημφξ, παναηηδνζζηζηυ απυθοηα βεκζηεοιέκμ είηε ακδνζηυξ ήηακ μ νυθμξ 

ημο δεμπμζμφ είηε βοκαζηείμξ. Έπμοκ επίζδξ έκα ακδνζηυ πακςθυνζ, έκα ζιάηζμκ 

ηαζ ηέθμξ ζηα πυδζα ημοξ έπμοκ ειαάδεξ, παπμφηζζα δδθαδή πμο ζοκήεζγακ κα 

θμνμφκ μζ άκδνεξ. ηα πένζα ημοξ ααζημφκ έκα ιπαζημφκζ, άθθμ ελάνηδια 

ηοπζηυ ηςκ ακδνχκ ηδξ ηςιςδίαξ ηαζ ιζα ρεφηζηδ βεκεζάδα. Ζ Πναλαβυνα 

ιπαίκεζ ζε ζηδκή έπμκηαξ υθα ηα ελανηήιαηα πμο έπμοκ μζ βοκαίηεξ εηηυξ απυ 

ηα «παναβειίζιαηα» πμο θμοζηχκμοκ ημ ζχια ηςκ ηςιζηχκ οπμηνζηχκ. Σμ 

λένμοιε βζαηί δ ίδζα ιαξ ημ θέεζ (ζη. 539 θη εγώ είκαη ιεπηνύια θαη επαίζζεηε) 

αθθά ηαζ μ Υνέιδξ ηδκ απμηαθεί εοπνεπή κεακία. Όθεξ μζ βοκαίηεξ είκαζ 

ιεηαλφ είημζζ πέκηε ηαζ ηνζάκηα πέκηε εηχκ, δθζηία δδθαδή πμο ιζα βοκαίηα 

Αεδκαία πακηνειέκδ ιε εθεφεενμ πμθίηδ, αθεκυξ δζαεέηεζ ηυζμ ηφνμξ υζμ πμηέ 

ζηδ γςή ηδξ ηαζ αθεηένμο εεςνείηαζ υηζ δζακφεζ ιζα πενίμδμ ηαηά ηδκ μπμία 

έπεζ ιεκ ανπίζεζ δ ςνζιυηδηά ηδξ αθθά πςνίξ δ ίδζα κα έπεζ πάρεζ κα είκαζ 

εθηοζηζηή ζςιαηζηά. Ο δπλακηζκόο, ε ζεμνπαιηθόηεηά ηνπο, αιιά θαη ε έληνλε 

ελαζρόιεζή ηνπο κε ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ, όια απηά απνηεινύλ ζαθείο 

ελδείμεηο όηη έρνπκε λα θάλνπκε απνθιεηζηηθά κε γπλαίθεο πνπ αλήθνπλ ζε απηή 

ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία.
5
 

 

  

                                                           
5
 Πνυβναιια Πανάζηαζδξ Δεκζηυ Θέαηνμ, 1956, Μπάιπδξ Ονθακυξ 
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4.2. Μεηακθηεζκέλνη ζε γέξνπο 

 

Φαίκεηαζ πςξ δ μιάδα βοκαζηχκ πμο ιυθζξ πενζβνάραιε, ιε ηδ 

ιεηαιθίεζή ηδξ ζε μιάδα ακδνχκ, αθθάγεζ υπζ ιυκμ θφθμ αθθά ηαζ δθζηία. 

α) Ζ Πναλαβυνα δίκεζ μδδβίεξ: «ζηα ιπαζημφκζα κα ζηδνίγεζηε ηαζ κα 

ηναβμοδάηε ηναβμφδζ βενμκηίζηζημ, κα ηάκεηε υπςξ ηάκμοκ μζ πςνζάηεξ». Δίκαζ 

πνμθακέξ πςξ ακ μζ βοκαίηεξ αημθμοεήζμοκ ηζξ μδδβίεξ εα ιμζάγμοκ ιε 

βένμκηεξ πμο πενπαημφκ βενμκηίζηζηα «άδμκηαξ» ζημοξ δνυιμοξ ηαηά ηδ 

ζοκήεεζα ηδξ ηςιςδίαξ. 

α) Ο πμνυξ ηςκ βοκαζηχκ ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ηδκ Πκφηα, θμνχκηαξ ηζξ 

βεκεζάδεξ ημοξ πμο ηζξ ζηενέςζακ ζημ θεοηυ πνμζςπείμ, ηαη’ εκημθή ηδξ 

Πναλαβυναξ, ηαζ έπμοκ νζβιέκα ζημοξ χιμοξ ημοξ ηα ζιάηζα ηςκ ακηνχκ ημοξ, 

πάθζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ. Δηεί ακαπμθμφκ ηζξ παθζέξ ηαθέξ ιένεξ, ηδκ 

επμπή ηαηά ηδκ μπμία μ θαυξ δεκ είπε ηαευθμο ηδκ ακάβηδ απμγδιίςζδξ βζα κα 

ελαζηήζεζ ηα πμθζηζηά ημο δζηαζχιαηα. Οζ μδδβίεξ ηδξ Ανπδβμφ αημθμοεμφκηαζ 

ηαηά βνάιια αθμφ μ πμνυξ ζοβηνμηεί ιζα εζηυκα παθζμιμδίηζηδ, ηέημζα πμο κα 

ακηαπμηνίκεηαζ πθήνςξ ζημ ζπέδζμ ηδξ Πναλαβυναξ. Έηζζ, θμζπυκ, δ 

ηςιζηυηδηα ημο πμνμφ πνμένπεηαζ αηνζαχξ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ιε ηα θυβζα ημοξ 

ηαζ ιε ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ έπμοκ ιεηαηναπεί ζε βένμκηεξ λειςναιέκμοξ. Ζ 

απανίειδζδ ακαικήζεςκ ημο πανεθευκημξ είκαζ εοδζάηνζημ ζφιπηςια 

λειςνάιαημξ. 

β) Ο Κμνοθαίμξ παναηζκεί, δζαιέζμο ημο ιέηνμο πμο πνδζζιμπμζεί μ 

πμζδηήξ, ηζξ βοκαίηεξ κα πνμπςνήζμοκ, ηαζ ημφημ βζαηί μ νοειυξ ημο πςνίμο 

είκαζ απυθοηα πνμζανιμζιέκμξ ζημκ ανβυ ηαζ αανφ αδιαηζζιυ ηςκ βενυκηςκ. 

Έρνληαο ζέζεη όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, κπνξνύκε λνκίδσ λα 

θαηαιήμνπκε όηη ν ρνξόο ησλ Δθθιεζηαδνπζώλ κνηάδεη λα ζπκκνξθώλεηαη σο 

πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κε ηηο νδεγίεο ηεο πξσηαγσλίζηξηαο, πνπ δεηνύζε απ’ 

ηηο γπλαίθεο λα κηκεζνύλ άληξεο πξνρσξεκέλεο ειηθίαο.
6
  

  

                                                           
6
 Πνυβναιια Πανάζηαζδξ Δεκζηυ Θέαηνμ, 1956, Μπάιπδξ Ονθακυξ 
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4.3. Μεηακθηεζκέλνη ζε λένπο 

 Ζ Πναλαβυνα υπζ ιυκμ δεκ ιμζάγεζ ιε βένμκηα αθθά είκαζ, ζηα ιάηζα ηςκ 

ακδνχκ πμο ηδ αθέπμοκ ζημ αήια ηδξ Πκφηαξ, έκαξ κεανυξ. Ο Υνέιδξ 

πενζβνάθεζ ηδκ άκμδυ ημο ζημ αήια ςξ ελήξ (ζη. 427-9) «ηαζ έπεζηα πμο θεξ έκα 

ςναίμ ηεηκυ άζπνμ ζακ ημκ Νζηία πεηάπηδηε ζημ αήια βζα κα ιαξ αβάθεζ 

θυβμ». Αοηή δ ημιρή ειθάκζζδ είκαζ βζα έκακ ηςιζηυ ήνςα πανάδμλδ βζαηί 

απμηεθεί ελαίνεζδ εκυξ ηακυκα πμο δεκ θαίκεηαζ κα είπε ηαζ πμθθέξ. Άθθςζηε 

δ δζαηφπςζδ ημο Υνέιδ δεκ είκαζ πανά δ ζοκέπεζα ηδξ ζηέρδξ ηδξ Πναλαβυναξ 

πμο αημφζηδηε κςνίηενα (ζη. 110-4).  

«ηαζ πχξ εα αβάθεζ θυβμ ημ βοκαζημθυζ ιε ημ ιοαθυ ημ εδθοηυ» 

«ηαθφηενα απυ υθμοξ εα ηα ηαηαθένμοιε. Να λένεζξ υηζ θέκε υηζ απυ 

ημοξ κεανμφξ «υζμζ ημκ παίνκμοκ» πενζζζυηενμ είκαζ ηαζ νήημνεξ δεζκμί υζμ 

ηακέκαξ άθθμξ»  

 Καηά ζφιπηςζδ, ειείξ ηδκ έπμοιε ημφηδ ηδ πάνδ απυ θοζζημφ ιαξ. 

Μαεαίκμοιε θμζπυκ υηζ μζ βοκαίηεξ έπμοκ ιε ημοξ κεανμφξ αοημφξ άκδνεξ έκα 

ημζκυ παναηηδνζζηζηυ πμο επζηνέπεζ ζηζξ ιεκ κα οπμδοεμφκ άκεηα ημκ νυθμ ηςκ 

δε. Ακαπυζπαζημ ηιήια ηδξ πμθζηζηήξ γςήξ ημο ηυπμο, δ θαηνεία ηςκ εεχκ 

ήηακ βζα ημοξ Αεδκαίμοξ γήηδια ελίζμο ζμαανυ ιε ηδκ πμθζηζηή υπςξ ηδκ 

εκκμμφιε ζήιενα ηαζ βζα αοηυ απμηεθμφζε ακηζηείιεκμ απμθάζεςκ ηςκ 

πμθζηζηχκ μνβάκςκ ηδξ ημζκυηδηαξ (ηδξ Δηηθδζίαξ ημο Γήιμο, ηδξ Βμοθήξ 

η.η.θ.). ηα πθαίζζα αοηήξ ηδξ πμθφ ζδιακηζηήξ βζα ηδκ πυθδ δναζηδνζυηδηαξ 

εκηάζζεηαζ ηαζ δ ιμκαδζηή εοηαζνία ζηζξ βοκαίηεξ κα εηθναζημφκ πμθζηζηά. Ζ 

ακάθδρδ απυ ιένμοξ ημοξ μνζζιέκςκ απυ ηα πζμ ζδιακηζηά πμθζηζηά αλζχιαηα 

λέθεοβακ απ’ ηδ ζοκήεδ εέζδ ημοξ πμο είπακ ζημ πενζεχνζμ ηςκ εεζιχκ. Έηζζ 

θμζπυκ μ Ανζζημθάκδξ εζζάβεζ ηδκ ηςιζηή ζδέα ηδξ ηαηάηηδζδξ ηδξ ελμοζίαξ 

απυ ηζξ βοκαίηεξ πνμξ ηζξ βοκαίηεξ.  
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4.5. Οη Πξώηεο Δθθιεζηάδνπζεο 

 

 Ζ πνχηδ πνμζπάεεζα ακααίςζδξ ηδξ ανζζημθακζηήξ ηςιςδίαξ έβζκε απ’ 

ημ Δεκζηυ εέαηνμ ημ 1951 ιε ηδκ πανάζηαζδ “Νεθέθεξ” ζε ζηδκμεεζία 

ςηνάηδ Κανακηζκμφ, εκχ ημ μοζζαζηζηυ αήια ήηακ μζ «Δηηθδζζάγμοζεξ» ζε 

ζηδκμεεζία Αθέλδ μθςιμφ ζημ εέαηνμ ημο Ζνχδδ Αηηζημφ ημ 1956. Σμ υθμ 

εβπείνδια ζοκμδεφηδηε απυ ιζα έκημκδ δζαιάπδ πμο πχνζζε ζηα δφμ ημκ 

εθθδκζηυ πκεοιαηζηυ ηυζιμ. 

 Γζα ιζα ιενίδα εεαηχκ μ Ανζζημθάκδξ ήηακ ζοκχκοιμ ημο πνμηθδηζημφ, 

ημο πνυζηοπμο, ημο ακήεζημο. Ήηακ έκαξ αςιμθυπμξ ηαζ ηαηυθδιμξ πμζδηήξ, 

ακάθμβμξ ηςκ ιπμοθμοηζχκ πμο ημκ έπαζγακ, εκχ ηαζ ιυκμ δ πανααμθή ημο ιε 

ημοξ ηνεζξ ηναβζημφξ απμηεθμφζε αζέαεζα. Μμκαδζηυ εθαθνοκηζηυ πμο ημο 

ηαηαθυβζγακ ήηακ υηζ ηα ένβα ημο πνμμνίγμκηακ απμηθεζζηζηά βζα ακδνζηυ 

ημζκυ. Ζ ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα ηαζ ημ ημζκυ ηςκ Φεζηζαάθ υιςξ 

ηαεζζημφζακ, ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ, ημ εβπείνδια ακααίςζδξ αδφκαημ. Σμ 

Δεκζηυ εέαηνμ ήηακ μ ιμκαδζηυξ θμνέαξ πμο εα ιπμνμφζε κα αάθεζ ηένια ζηδκ 

πανελήβδζδ αοηή ηαζ κα βκςνίζεζ ζημ ημζκυ ημκ Ανζζημθάκδ. Βαζζηυ 

επζπείνδια οπέν ηδξ έκηαλδξ ηδξ ηςιςδίαξ ζημ Φεζηζαάθ ηδξ Δπζδαφνμο 

απμηεθμφζε ηαζ δ ακηαπυηνζζδ ηςκ εεαηχκ ζημ Ζνχδεζμ. Σμ ζδιακηζηυηενμ 

πνυαθδια πμο έπνεπε κα ακηζιεηςπζζηεί ήηακ δ πνμζανιμβή ηδξ ζημ ζήιενα, 

ιε δεδμιέκδ ηδκ απυθοηδ πνμκζηή ζοκάθεζα πμο έπεζ δ ηςιςδία ιε ηδκ επμπή 

πμο βνάθηδηε. Σμ πθήεμξ ηςκ οπαζκζβιχκ ηαζ ηςκ ηαηεοεείακ ακαθμνχκ ζε 

πνυζςπα ηαζ βεβμκυηα ηδξ επμπήξ ηαεζζημφζακ ηδκ απυ ζηδκήξ δζδαζηαθία 

ηδξ άβμκδ πενζπέηεζα. Θεςνμφζακ: «…όηη είλαη έλα κνπζεηαθό είδνο θαη γηα λα 

ην πιεζηάζεη θαλείο ζα πξέπεη λα εθνδηαζηεί κε έλα πιήζνο θηινινγηθώλ 

γλώζεσλ πνπ ζα ήηαλ παξαθξνζύλε λα ην δεηήζνπκε από έλαλ ζύγρξνλν 

ζεαηή».
7
 Οζ επζηνζηέξ είπακ κα πνμζεέζμοκ ζηα επζπεζνήιαηά ημοξ υηζ δ άβκμζα 

ηάπμζςκ ζημζπείςκ ηδξ ηςιςδίαξ αθαζνεί ημ δζηαίςια πνμζηαζίαξ ηδξ ηαζ 

οπμζηήνζγακ υηζ ηαηαζηνέθμκηαξ ημκ θυβμ πάνζκ ημο εεάιαημξ μφηε μ εεαηήξ 

εα δζδαζηυηακ μφηε ζημ πκεφια ηςκ αηηζηχκ ζηίπςκ εα εζζενπυηακ. Οζ 

οπεναζπζζηέξ ηδξ ακααίςζδξ πίζηεοακ «όηη ε ζηα θαζ’ εκάο κεηαθνξά ηεο 

θσκσδίαο όρη κόλν λνκηκνπνηείην, αιιά ήηαλ θαη αλαγθαία γηα λα επηδήζεη. 

                                                           
7
 Βάζμξ Βανίηαξ, «Σα Νέα», 1956.  
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Όθεηιε λα βξεη ηξόπνπο έθθξαζεο, λα δαλεηζηεί ήρνπο θαη ζθνπνύο, θηλήζεηο θαη 

ρνξνύο επίθαηξνπο, λα δεπγαξώζεη ην αξραίν κε ην λέν γηα λα αθνκνησζεί από ην 

ζύγρξνλν θνηλό».
8
 Ζ πνειζένα ηδξ ηςιςδίαξ ζηδκ Δπίδαονμ ημ 1958 ζηέθεδηε 

ιε ιεβάθδ επζηοπία. Σμ βέθζμ επακήθεε ζημ εέαηνμ ημο Πμθοηθείημο ιέζα απυ 

ηδ ζηδκμεεζία ημο Αθέλδ μθςιμφ ηαζ ηα θακηαζιαβμνζηά ημοζημφιζα ηαζ 

ζηδκζηά ημο Γζχνβμο Βαηαθυ. ημ νυθμ ηδξ Πναλαβυναξ ενζαιαεφεζ δ Μαίνδ 

Ανχκδ ιε ημκ Υνζζηυθμνμ Νέγεν. Ζ πνμέθεοζδ ημο ηυζιμο, δεηαπέκηε 

πζθζάδεξ εεαηέξ, επζαεααίςκε υηζ πανά ηζξ ακηζννήζεζξ ηςκ θζθμθυβςκ ηαζ ηςκ 

ζοκηδνδηζηχκ βφνς απυ ηδκ ενιδκεία ημο ανπαίμο δνάιαημξ «ν Αξηζηνθάλεο 

είλαη ζύγρξνλνο θάζε θαηξνύ θαη ζε θάζε ηόπν. Γηαηί είλαη αζάλαηνο˙ νη ηδέεο 

όζν θαη ε Σέρλε ηνπ».
9
  

  

                                                           
8
 Αζιίθζμξ Υμονιμφγζμξ, δ Καεδιενζκή, 1957. 

9
 Κχζηαξ Βάνκαθδξ, Αοβή, 1957. 
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 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

5. Αλεβάδνληαο κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε 

5.1. πγθξόηεζε ηεο νκάδαο  

 

 Ζ δδιζμονβία ιζαξ εεαηνζηήξ μιάδαξ είκαζ ιζα ζφκεεηδ δζαδζηαζία. Απ’ 

ηδ ιζα απαζηείηαζ, ζε αάεμξ πνυκμο, έκα αλζμπνεπέξ ηαθθζηεπκζηυ απμηέθεζια 

ηαζ απυ ηδκ άθθδ δ μιάδα μθείθεζ κα δζαπεζνζζηεί ηαζ κα μνβακχζεζ υθδ ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ. Να ιενζικήζεζ, δδθαδή, βζα ηδκ 

εφνοειδ θεζημονβία ηδξ μιάδαξ απ’ ηδκ ανπή ςξ ημ ηέθμξ. Φοζζηά υθδ δ 

δζαδζηαζία πνέπεζ κα πεναηςεεί ζε ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια απυ έκα 

ζφκμθμ δζαθμνεηζηχκ ακενχπςκ, ιε δζαθμνεηζηέξ πνμζθαιαάκμοζεξ μ 

ηαεέκαξ. Σα ιέθδ ηδξ μιάδαξ είκαζ άκενςπμζ πμο ζοκακηχκηαζ βζα πνχηδ θμνά 

ιεηαλφ ημοξ. Τπάνπεζ υιςξ ηαζ δ πζεακυηδηα κα βκςνίγμκηαζ ηαζ κα ζοκδέμκηαζ 

ιε δεζιμφξ θζθίαξ αηυια ηαζ ζοββέκεζαξ. 

 ηδ δζηή ιαξ πενίπηςζδ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ημ Η.Δ.Κ Ζβμοιεκίηζαξ 

ηαζ ανζζηυιαζηε ζημ δεφηενμ έημξ ημο ηιήιαημξ Τπμηνζηζηήξ Θεάηνμο ηαζ 

Κζκδιαημβνάθμο. Ανπζηά είκαζ πενί ηα είημζζ άημια ηαζ ζοκζζημφκ έκα 

ακμιμζμβεκέξ ζφκμθμ, αθμφ υπςξ πνμείπαιε είκαζ άημια δζαθμνεηζηήξ 

ημοθημφναξ ηαζ ιε άθθεξ πνμζθαιαάκμοζεξ (ανβυηενα εα ιεζςεεί μ ανζειυξ 

ημοξ ζηα δεηαέλζ). Δίκαζ επί ημ πθείζημκ βοκαίηεξ, δεηαπέκηε ημκ ανζειυ, ηαζ 

πέκηε άκδνεξ. Ζθζηζαηά είκαζ πενίπμο ιεηαλφ ηνζάκηα ηαζ πεκήκηα ηαζ 

ηαηάβμκηαζ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, απ’ ηδκ Ζβμοιεκίηζα.  

 Δίκαζ ανπέξ ημο Οηηχανδ ημο 2017, ηαζ ανζζηυιαζηε ζημ εεαηνάηζ ημο 

Η.Δ.Κ ζπμοδαζηέξ ηαζ εηπαζδεοηέξ. Μαγί ιε ιέκα ηαζ δ εηθεηηή ζοκάδεθθμξ 

Μανία Καηζμοθίδδ, ιε ηδκ μπμία ηαθμφιαζηε κα ακεαάζμοιε ιζα πανάζηαζδ 

ιε πνμκζηυ μνίγμκηα ημκ Μάζμ ημο 2018, ζηα πθαίζζα ημο ιαεήιαημξ 

«Δθανιμβή ζηδκ Δζδζηυηδηα». Οζ ζπμοδαζηέξ πμο βκςνίγμκηαζ ήδδ απ’ ημ 

πνχημ έημξ, ακανςηζμφκηαζ ιε πμζμκ ηνυπμ εα ακέαμοκ ζηδ ζηδκή κα 

αθδβδεμφκ ιζα ζζημνία. Θέθμοκ πμθφ κα ζοκοπάνλμοκ ζηδκζηά αθθά 

ακηζιεηςπίγμοκ ηαζ ημ άβπμξ ηδξ «έηεεζδξ» ζημ ημζκυ. ημ επυιεκμ δζάζηδια 

πνέπεζ κα πανεμφκ απμθάζεζξ ζπεηζηά ιε ημ ένβμ ηαζ ηδ δζακμιή ηςκ νυθςκ. 
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Φοζζηά πνέπεζ υθμζ κα δεζιεοημφκ βζα ηδ ζοκέπεζα πμο μθείθμοκ κα δείλμοκ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πνμαχκ. 
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5.2. Η επηινγή ηνπ έξγνπ 

 Σμ πνχημ ζηαθί πμο ηαθείηαζ κα ακέαεζ ιζα μιάδα είκαζ δ επζθμβή ημο 

ένβμο. Ζ επζθμβή ημο ένβμο είκαζ ιζα δφζημθδ οπυεεζδ πμο πμθθέξ θμνέξ 

πνμζηνμφεζ ζε ειπυδζα ημο ηφπμο: πνμζςπζηέξ πνμηζιήζεζξ ή θζθμδμλίεξ, 

ιίιδζδ ηαζ επακάθδρδ ιζαξ πανάζηαζδξ ειπμνζηήξ πμο έπεζ ηάπμζμξ δεζ ηαζ 

οπυζπεηαζ επζηοπία. Όθα αοηά αέααζα απέπμοκ απυ ημοξ ζηυπμοξ ιζαξ 

εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ πμο έπεζ κα ηάκεζ ιε έκα Γδιυζζμ Η.Δ.Κ 

Τπμηνζηζηήξ. Ζ επζθμβή ημο ένβμο έπεζ εηπαζδεοηζηυ παναηηήνα. Βμδεά ζημ κα 

ειπεδςεμφκ υθα αοηά πμο έκαξ ζπμοδαζηήξ ιαεαίκεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

θμίηδζήξ ημο. Βεααίςξ πνέπεζ κα εηηζιήζεζ ηακείξ ηαζ ηζξ πνμηζιήζεζξ ημο 

ημζκμφ πμο εα παναημθμοεήζεζ ηδκ πανάζηαζδ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαθθζηεπκζηή 

θοζζμβκςιία ηδξ μιάδαξ. Ζ ζφκεεζδ ηδξ μιάδαξ, ημ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ πμο 

ακήηεζ δ μιάδα, μ πχνμξ πμο εα παζπηεί δ πανάζηαζδ, μζ δζαεέζζιμζ πυνμζ, 

είκαζ επίζδξ ζημζπεία πμο ζοκηεθμφκ ζηδκ ηεθζηή επζθμβή ημο ένβμο. Οζ 

εηπαζδεοηέξ ιε αάζδ αοηά πνυηεζκακ ηνία ένβα, ηα μπμία ηαζ δζααάζηδηακ, 

πνμηεζιέκμο κα δζαιμνθςεεί άπμρδ ηαζ επζπεζνδιαημθμβία ζηακή κα επζθέλεζ 

ηεθζηά ημ ηαηαθθδθυηενμ ένβμ. Σα ηείιεκα πμο θέναιε βζα ακάβκςζδ ήηακ: 

 Οζ «Δηηθδζζάγμοζεξ» ημο Ανζζημθάκδ, ημ «Θέθς ιζα πχνα» ημο 

Ακδνέα Φθμονάηδ ηαζ ηέθμξ δ «Ζθέηηνα» ημο Δονζπίδδ. 

 Σα ενςηήιαηα πμο ηέεδηακ ζημοξ ζπμοδαζηέξ πνμηεζιέκμο κα 

πνμαθδιαηζζημφκ ηαζ κα απμθαζίζμοκ ήηακ: 

α) Πμζμ είκαζ ημ εκδζαθένμκ ζημζπείμ ζηα ζοβηεηνζιέκα ένβα; 

α) Πχξ ελοπδνεημφκ ημκ ηαθθζηεπκζηυ ζηυπμ ηδξ μιάδαξ;  

β) Πμζμ είκαζ ημ εεαηνζηυ εκδζαθένμκ πμο πενζέπεηαζ ζηα εεαηνζηά ένβα;  

δ) Πνμζθένεηαζ δ ζφκεεζδ ηδξ μιάδαξ-ανζειυξ δεμπμζχκ, άκηνεξ-

βοκαίηεξ, δθζηίεξ-βζα ημ ακέααζια αοηχκ ηςκ ένβςκ;  

ε) Θα εκδζαθένμοκ ημ ημζκυ ηδξ πυθδξ αοηά ηα ένβα; 

ζη) Πμζα ζημζπεία θένκμοκ ηα ένβα ζε έκα δζάθμβμ ιε ηδκ ημζκςκία;  

γ) Απαζημφκηαζ ζδζαίηενεξ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ βζα ημ ακέααζια ηςκ 

ένβςκ;  

 Αθμφ δζααάζηδηακ υθα ηα ένβα ηαζ ζογδηήεδηακ υθεξ μζ απυρεζξ, δ 

μιάδα ηαηέθδλε πςξ ημ ένβμ ημ μπμίμ ζοβηεκηνχκεζ ηα πζμ πμθθά εεαηνζηά 

ζημζπεία πμο ηαθφπημοκ ηζξ απαζηήζεζξ ιαξ, είκαζ μζ «Δηηθδζζάγμοζεξ» ημο 

Ανζζημθάκδ. Έηζζ μνίζαιε πθάκμ ενβαζίαξ ηαζ πνμκμδζάβναιια ιέπνζ ηδκ 
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πενάηςζδ ηςκ πνμαχκ ηαζ θοζζηά ηδκ διένα ηδξ πανάζηαζδξ, δ μπμία 

πνμζδζμνζγυηακ πενί ηα ηέθδ Μαΐμο. 
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5.3. Υξνλνδηάγξακκα πξνβώλ 

 Σμ πνμκμδζάβναιια ζοκημκίγεζ ηαζ μνβακχκεζ υθα ηα ιέθδ ημο εζάζμο 

ηαζ ιαξ αμδεά ζηδ ζςζηή δζαπείνζζδ ημο πνυκμο. Σμ ζπεδζάβναιια αοηυ ιαξ 

δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ζπεδζάζμοιε έκα πθάκμ βεκζηυ ημο ηζ εα ηάκμοιε, πςνίξ 

κα ζδιαίκεζ αέααζα υηζ πνέπεζ κα αημθμοεμφιε απανέβηθζηα αοηυ ημ πθάκμ. Σμ 

πνμκμδζάβναιια είκαζ εοέθζηημ ζηζξ αθθαβέξ πμο ζίβμονα εα πνμηφρμοκ, αθθά 

ηαζ ζηζξ απνυαθεπηεξ ηαηαζηάζεζξ πμο πάκηα ζοιααίκμοκ ζημ εέαηνμ. Να 

ζδιεζχζμοιε υηζ ηάεε εαδμιάδα αθμνά έκα ιάεδια δζάνηεζαξ ηνζχκ ςνχκ.  

Πνχηδ Φάζδ 

Πνχηδ Δαδμιάδα. ΑΝΑΓΝΩΖ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Δπυιεκεξ ηνεζξ Δαδμιάδεξ. Γναιαημονβζηή Ακάθοζδ 

Ηζημνζηή ακαθμνά ηςκ 

βεβμκυηςκ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ 

ζοββναθή ημο ένβμο. 

Μεθέηδ ηδξ Αεήκαξ ηδκ 

επμπή ημο Ανζζημθάκδ. 

Ακαθμνά ζημ ζοββναθέα ηαζ 

ζηζξ ακηζθήρεζξ ημο. 

Πέιπηδ Δαδμιάδα. οβηέκηνςζδ ηαζ απμηίιδζδ 

ηςκ ζημζπείςκ πμο ζογδηήεδηακ. 

Γεύηεξε Φάζε 

Έηηδ Δαδμιάδα. Δπελενβαζία ηεζιέκμο. 

Οιαδζημί αοημζπεδζαζιμί. 

Έαδμιδ-Όβδμδ-Έκαηδ 

Δαδμιάδα. 

Δπελενβαζία ηεζιέκμο 

Γζαηφπςζδ Κεκηνζηήξ ζδέαξ 

ημο ένβμο. 

Γζαηφπςζδ επζπθέμκ ζδεχκ 

ημο ένβμο. 

 

Γέηαηδ Δαδμιάδα. οκαζζεήιαηα πμο οπάνπμοκ 

ζημ ένβμ 

Αοημζπεδζαζιμί βζα ηδκ 

έηθναζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ. 
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Δκδέηαηδ Δαδμιάδα Σεθζηή ιμνθή ημο ηεζιέκμο. 

 

Σξίηε Φάζε 

Γςδέηαηδ Δαδμιάδα. Βζμβναθία ηςκ παναηηήνςκ. 

Γζαπςνζζιυξ ηςκ επζιένμοξ 

ζηδκχκ. 

Γέηαηδ-ηνίηδ Δαδμιάδα. Σα βεβμκυηα πνζκ ηδκ έκανλδ 

ηςκ ζηδκχκ. 

Σα βεβμκυηα εκηυξ ηςκ 

ζηδκχκ. 

ηυπμζ ηςκ παναηηήνςκ. 

Γέηαηδ-ηέηανηδ Δαδμιάδα. ηυπμξ-ζοιαάκ–ακαηνμπή-

κέμξ ζηυπμξ. 

Αοημζπεδζαζιμί ακά ζηδκή. 

Γέηαηδ –Πέιπηδ Δαδμιάδα. Γζακμιή Ρυθςκ. 

 

Σέηαξηε Φάζε 

Γέηαηδ Έηηδ Δαδμιάδα έςξ 

ηνζαημζηή Πέιπηδ Δαδμιάδα. 

Πνυαεξ. 

ηήζζιμ ημο ένβμο. 

Δπυιεκεξ ηνεζξ Δαδμιάδεξ. Πέναζια υθμο ημο ένβμο. 

Σεθεοηαίεξ δφμ εαδμιάδεξ. ηήζζιμ ημο ηδκζημφ. 

Πνυαα ιε ημζημφιζα. 

ηαιπζθάνζζια ηςκ θχηςκ. 

Γμηζιή ιε ήπμοξ. 

Δζζαβςβή ημο θνμκηζζηδνίμο 

ημο ένβμο. 

Σεθεοηαία Δαδμιάδα. Γεκζηή Γμηζιή. 

Πανάζηαζδ. 
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5.4. Σν ζεαηξηθό παηρλίδη θαη ν ξόινο ηνπ εκςπρσηή 

Οζ ηεπκζηέξ ημο εεάηνμο ηαζ ημο εεαηνζημφ παζπκζδζμφ, απμηεθμφκ έκα 

άνζζημ ιέζμ βζα ηδκ οπένααζδ ηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ δοζημθζχκ ηαζ ηςκ 

ροπμθμβζηχκ αδζελυδςκ πμο ζοπκά ακηζιεηςπίγμκηαζ ζηζξ μιάδεξ. Οζ εεαηνζηέξ 

δνάζεζξ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζηζξ μιάδεξ κα δναζηδνζμπμζδεμφκ, 

απμπμζμφιεκμζ πνμζςνζκά ηδκ ηαοηυηδηά ημοξ, μζηεζμπμζμφιεκμζ ιζα κέα 

ελαζηίαξ ηδξ εεαηνζηήξ ζφιααζδξ.  

 Σμ εεαηνζηυ παζπκίδζ είκαζ ιζα ζπεηζηά ζφβπνμκδ εεαηνζηή ηεπκζηή πμο 

ζακ ηφνζμ ιέθδιά ηδξ έπεζ ηδκ εζςηενζηή έηθναζδ ημο ακενχπμο. “Ο 

πληνληζηήο – Δκςπρσηήο αλαιακβάλεη λα θαζνδεγήζεη ηνπο ζπνπδαζηέο, κέζσ 

ηνπ παηρληδηνύ έηζη ώζηε λα ηνπο δώζεη κηα αίζζεζε αζθάιεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπο βνεζήζεη λα εθθξαζηνύλ αβίαζηα, λα απειεπζεξσζνύλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπιινγηθά”.
10

  

Σμ εεαηνζηυ παζπκίδζ εκζζπφεζ ηδκ αοημπεπμίεδζδ, ηδκ ζδέα ηδξ 

ζοκενβαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ μιαδζηήξ δμοθεζάξ. Διροπχκεζ ημοξ αδφκαιμοξ ηαζ 

παεδηζημφξ ζπμοδαζηέξ ηαζ δδιζμονβεί ημ αίζεδια ηδξ αθθδθεββφδξ ζηα ιέθδ 

ηδξ μιάδαξ. Δκζζπφεηαζ δ θακηαζία, δ παναηδνδηζηυηδηα, δ ζοβηέκηνςζδ ηαζ δ 

επζημζκςκία. Δκεαννφκεηαζ, επίζδξ, δ εκζοκαίζεδζδ· ζημζπείμ ζδιακηζηυ ηδξ 

ηαηακυδζδξ ημο “άθθμο”.  

 Μέζα απυ ημ παζπκίδζ νυθςκ μ ζπμοδαζηήξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

αζχζεζ ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηαηαζηάζεζξ, ζημζπεία πμθφ ζδιακηζηά βζα ηδκ 

πνμζςπζηή ημο ελέθζλδ. Όθα αοηά είκαζ εθζηηά, ελαζηίαξ ηδξ πνμζηαζίαξ πμο 

πανέπεζ μ νυθμξ. Ο Διροπςηήξ ηαθείηαζ κα απεθεοεενχζεζ ημοξ ζπμοδαζηέξ ιε 

ηίκδζδ, ηναβμφδζ, επζημζκςκζαηέξ δνάζεζξ, παζπκίδζα νυθςκ ηαζ θεηηζηέξ 

αζηήζεζξ, αοημζπεδζαζιμφξ.  

 Ο ίδζμξ εα πνέπεζ κα είκαζ βαθήκζμξ, παθανυξ, εκεμοζζχδδξ ηαζ 

ζίβμονα μζηείμξ, πνμζζηυξ. Ζ ζοιπενζθμνά ημο πνέπεζ κα ειπκέεζ ηδκ μιάδα. 

Να είκαζ ηαεμδδβδηήξ ηαζ υπζ αοηανπζηυξ. Να ακαηαθφπηεζ ιαγί ιε ηδκ μιάδα 

ηδ πανά ηδξ δδιζμονβίαξ, ιζαξ κέαξ ειπεζνίαξ, ιζαξ ιμκαδζηήξ επζημζκςκίαξ. 

Γζα κα ηαηαθένεζ υθα αοηά πνέπεζ κα δδιζμονβήζεζ μοζζαζηζηή ζπέζδ ιε ηδκ 

                                                           
10

 Λ. Κμονεηγή: Σμ εεαηνζηυ παζπκίδζ, Δηδ. Καζηακζχηδ, Αεήκα 1991 ζεθ 47 
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μιάδα ηαζ ηα ιέθδ ηδξ. Να δχζεζ “πχνμ” ηαζ ειπζζημζφκδ ζημοξ ζπμοδαζηέξ. 

Να είκαζ αοευνιδημξ, εζθζηνζκήξ ηαζ μοζζαζηζηυξ.  

 Δλ ηέιεη, λα δεκηνπξγήζεη κηα νκάδα κε δηαζέζηκνπο θαη ραξνύκελνπο 

ζπνπδαζηέο γηαηί «ε ηθαλόηεηα λα βιέπεη θαλείο ηελ επηπρία ηνπ ζε αξκνλία κε 

ηελ επηπρία ηνπ ζπλόινπ απνηειεί κηα παξέκβαζε ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ θαη ελ 

γέλεη ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο ζην ζύλνιό ηεο».
11

  

 Δίκαζ βεβμκυξ υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εεαηνζηήξ δνάζδξ 

ειθακίγμκηαζ εκμπθδηζηέξ ζοιπενζθμνέξ υπςξ θζθμκζηίεξ, πεζνάβιαηα, 

θθοανίεξ. Άθθεξ θμνέξ μνζζιέκμζ ζπμοδαζηέξ αζημφκ ελμοζία πάκς ζε 

άθθμοξ, επδνεάγμκηαξ ημ ηθίια ηδξ μιάδαξ ιε ανκδηζηυ ηνυπμ. ε αοηυ ημ 

ζδιείμ μ Διροπςηήξ – οκημκζζηήξ ηδξ μιάδαξ μθείθεζ κα πανειααίκεζ ιε 

ζημπυ κα ελμιαθφκεζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ κα δδιζμονβεί εη κέμο ηθίια 

ειπζζημζφκδξ. Καθείηαζ κα δζαπεζνζζηεί ηνίζεζξ ηαζ πνμαθήιαηα.  

 «Σμ εεαηνζηυ παζπκίδζ εεςνείηαζ ςξ ημ ζδακζηυ πθαίζζμ επίθοζδξ ηςκ 

πνμαθδιάηςκ δζαπνμζςπζηήξ επζημζκςκίαξ, ελαζηίαξ ηδξ ζοθθμβζηήξ θφζδξ ημο 

ηαζ ηςκ ηαηαζηάζεςκ αθθδθεπίδναζδξ πμο δδιζμονβεί».
12

  

  

                                                           
11

 Δι. Παπαδμπμφθμο ζεθ.43. 
12

 Σζζάναξ Α.Ζ Θεαηνζηή Αβςβή ζημ Γδιμηζηυ πμθείμ, ζεθ 31 
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6. Μεζνδνινγία Πξόβαο 

  

ηδ εεαηνζηή μιάδα ημο Η.Δ.Κ Ζβμοιεκίηζαξ απμθαζίζηδηε απ’ ημοξ 

εηπαζδεοηέξ κα αημθμοεδεεί δ ιέεμδμξ ηακζζθάθζηζ. Οζ εηπαζδεοηέξ δίδαλακ 

ιέζα απ’ ηζξ ζοκακηήζεζξ, ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ ιεευδμο, πμο θίβμ-πμθφ 

ζοκμρίγμκηαζ ζηζξ παναηάης βναιιέξ. 

6.1. Σν ύζηεκα ηαληζιάθζθη 

Ο Κςκζηακηίκ ηακζζθάθζηζ οπήνλε ακαιθίαμθα μ αδζαιθζζαήηδημξ 

εεςνδηζηυξ ημο ζφβπνμκμο εεάηνμο. Σμ υκμιά ημο είκαζ ζοκοθαζιέκμ ιε ηζξ 

παναζηάζεζξ ημο εεάηνμο ηέπκδξ ηδξ Μυζπαξ, ημο μπμίμο ήηακ ζοκζδνοηήξ, 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδκμεέηδξ ηςκ πνχηςκ εεαηνζηχκ ένβςκ ημο Άκημκ 

Σζέπςθ. Δίκαζ μ Γάζηαθμξ ημο φβπνμκμο εεάηνμο ηαζ ζ’ αοηυκ μθείθεηαζ δ 

ζοζηδιαημπμίδζδ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηςκ ενβαθείςκ πμο υθεζθε κα βκςνίγεζ μ 

δεμπμζυξ, πνμηεζιέκμο κα “πθάζεζ ημ νυθμ”. 

 Πμθέιζμξ ημο ηθζζέ ηαζ ημο ιακζενζζιμφ, αβςκίζηδηε ζε υθδ ημο ηδ 

γςή κα ανεζ ηαζ κα δζαηοπχζεζ κυιμοξ ηαζ ηακυκεξ πμο εα αμδεμφζακ ημκ 

δεμπμζυ κα πνμζεββίζεζ ηδκ απθυηδηα ηαζ ηδ ζηδκζηή αθήεεζα. Μέπνζ ημκ 

ηακζζθάθζηζ, δ ιυκδ δζαδζηαζία πμο δζδαζηυηακ ζηζξ δναιαηζηέξ ζπμθέξ 

αθμνμφζε ζηδ ζςιαηζηή εηπαίδεοζδ ηςκ δεμπμζχκ, ηςκ ημκζζιχκ ηαζ ηςκ 

πεζνμκμιζχκ. Καιζά ακαθμνά ζηδκ πκεοιαηζηυηδηα ημο νυθμο, ζημκ εζςηενζηυ 

ηυζιμ ηςκ δνχςκ. “Σμ πζμ ζπμοδαίμ πνάβια είκαζ ημ πηίζζιμ ηδξ γςήξ ημο 

ακενχπζκμο πκεφιαημξ”, έθεβε μ ηακζζθάθζηζ ηαζ δδιζμφνβδζε ιζα ηεπκζηή, 

ιε ηδ αμήεεζα ηδξ μπμίαξ μζ δεμπμζμί ιπμνμφζακ κα πηίζμοκ εζςηενζηά έκακ 

νυθμ ηαζ ημ παναηηήνα αοημφ πάκς ζηδ ζηδκή.
13

 

 Σμ ζφζηδιά ημο ανκείηαζ ηδκ ηοπαία έιπκεοζδ. Θεςνεί υηζ μ δεμπμζυξ 

μθείθεζ κα εθέβλεζ ηαζ κα δδιζμονβήζεζ ηζξ ζοκεήηεξ εηείκεξ πμο εα ακαδείλμοκ 

ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ βέκκδζδξ ηδξ έιπκεοζδξ.  

  

                                                           
13

 Σόνια Μουρ, Το Σφστημα Στανισλάφσκι, Εκδ. Παρασκήνιο, ΑΘΗΝΑ 2001, σελ.17. 
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6.2. Σερληθέο ζην ζέαηξν ηνπ ηαληζιάθζθη 

Βαζζημί άλμκεξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

6.2.1. Ζ κέζνδνο ησλ ζσκαηηθώλ ελεξγεηώλ. 

Ο ηακζζθάθζηζ παναηήνδζε ηδ ζφκδεζδ ιεηαλφ ηδξ ζςιαηζηήξ 

εκένβεζαξ ηαζ ημο ροπμθμβζημφ πανάβμκηα πμο ηδκ εκενβμπμζεί. Όπςξ επίζδξ 

εεςνμφζε υηζ πίζς απυ ηάεε ροπμθμβζηή εκένβεζα, ακαβηαζηζηά οπάνπεζ ηαζ 

ιζα ζςιαηζηή πνάλδ. Ο ηάεε παναηηήναξ πμο οπάνπεζ ζημ ένβμ εηηεθεί ιζα 

ζεζνά απυ ζςιαηζηέξ εκένβεζεξ, ιέζα απυ δοζιεκείξ ζοκεήηεξ. Ζ υθδ αοηή 

δζαδζηαζία εζζάβεζ ημκ δεμπμζυ ζηδ γςή ημο παναηηήνα πμο οπμδφεηαζ.  

6.2.2. Σν πεξηβάιινλ – Οη δνζκέλεο ζπλζήθεο  

Ζ ακενχπζκδ – ζςιαηζηή εκένβεζα δζαιμνθχκεηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ 

δδθαδή ηζξ δμζιέκεξ ζοκεήηεξ πμο οπαβμνεφεζ μ ζοββναθέαξ. Έπμοκ κα 

ηάκμοκ ιε ηδκ οπυεεζδ ημο ένβμο, ηδκ ζζημνζηή ζηζβιή πμο ανζζηυιαζηε, ημκ 

πχνμ (δδιυζζμξ, εζςηενζηυξ), ημκ πνυκμ ηδξ δνάζδξ (ζε πμζα ζηδκή είιαζηε, ηζ 

έπεζ πνμδβδεεί).  

 Δπίζδξ, έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ πμζμξ είκαζ μ ήνςαξ (ημζκςκζηή εέζδ, 

θφθμ, status), πχξ ηάκεζ αοηυ πμο ηάκεζ (ηζξ ζηναηδβζηέξ πμο αημθμοεεί), ηζ 

εέθεζ κα πεηφπεζ (πμζμξ είκαζ μ επζιένμοξ ζηυπμξ ηδξ ζηδκήξ, αθθά ηαζ μ 

απχηενμξ ζηυπμξ πμο δζαηνέπεζ υθμ ημ ένβμ). Αθμφ θμζπυκ, μ δεμπμζυξ θάαεζ 

οπυρδ ημο υθα αοηά (ιεθέηδ ημο ένβμο, βεβμκυηα, δμζιέκεξ ζοκεήηεξ), ιπμνεί 

κα επζθέλεζ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ζςιαηζηέξ εκένβεζεξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα βζα 

ηδκ επίηεολδ ημο ζημπμφ ημο.  

6.2.3. Σν Μαγηθό Δάλ – Ζ θαληαζία 

Ο ηακζζθάθζηζ εεςνεί υηζ μ δεμπμζυξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ κα 

απακηήζεζ ζημ ενχηδια «Σζ εα έηακα εβχ ακ ήιμοκ ζηδ εέζδ ημο παναηηήνα 

πμο οπμδφμιαζ;». Δίκαζ έκα ααζζηυ ενιδκεοηζηυ ηθεζδί βζα κα ακμίλεζ δ πυνηα 

ηδξ θακηαζίαξ ημο δεμπμζμφ, πμο εα ημκ ιεηαθένεζ ζημκ εζςηενζηυ ηυζιμ ημο 

ακενχπμο πμο πνυηεζηαζ κα οπμδοεεί. Αοηυ ζφιθςκα ιε ημκ ηακζζθάαζηζ 

ήηακ απαναίηδημ πνμηεζιέκμο κα λεθφβμοκ μζ δεμπμζμί ηδξ επμπήξ ημο απυ 

ηοπμπμζδιέκεξ ηζκήζεζξ ηαζ εηθνάζεζξ (ιακζένεξ) ηαζ κα ιπμνέζμοκ κα 

πνμζεββίζμοκ ηδκ αθήεεζα ημο νυθμο.  
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 Οζ ηζκήζεζξ ηαζ μζ εηθνάζεζξ ημο δεμπμζμφ πνέπεζ κα είκαζ 

απμηέθεζια ιζαξ δδιζμονβζηήξ θακηαζίαξ. Αοηυ αμδεάεζ ημκ δεμπμζυ κα 

εηηεθέζεζ εκένβεζεξ θοζζηά ηαζ αοευνιδηα. Ο δεμπμζυξ ηαθείηαζ κα 

εκενβμπμζήζεζ ηδ θακηαζία ημο πνμηεζιέκμο κα ηαθφρεζ υζα δε θέβμκηαζ ζημ 

ηείιεκμ. Να θακηαζηεί υζα έβζκακ πνζκ λεηζκήζεζ ημ ένβμ (π.π. πχξ γμφζακ μζ 

παναηηήνεξ). Να θακηαζηεί αοηά πμο εα βίκμοκ αθμφ ηεθεζχζεζ ηαζ ηέθμξ 

ζοιπθδνχζεζ ηζξ μδδβίεξ ημο ζοββναθέα. Ο δεμπμζυξ εα πνέπεζ κα πηίζεζ αοηέξ 

ηζξ θακηαζηζηέξ πενζζηάζεζξ, πνμηεζιέκμο κα δχζεζ πενζζζυηενδ μοζία ηαζ 

αθδεμθάκεζα ζηδκ πανμφζα γςή ημο παναηηήνα.  

6.2.4. Αιήζεηα θαη Πίζηε  

 Ζ αθήεεζα ζηδ ζηδκή είκαζ δζαθμνεηζηή απυ ηδκ αθήεεζα ζηδ γςή. ημ 

εέαηνμ υθα είκαζ επζκμδιέκα: «Η ηθαλόηεηα ηνπ εζνπνηνύ λα θάλεη ην θνηλό λα 

πηζηεύεη απηό πνπ εθείλνο ζέιεη, δεκηνπξγνύλ ηε ζθεληθή αιήζεηα».
14

 Ζ πίζηδ 

έπεζ άθθδ έκκμζα ζηδ γςή απυ υ,ηζ έπεζ ζηδ ζηδκή. Πίζηδ ζημ εέαηνμ εκκμμφιε 

υηζ μ δεμπμζυξ ακηζιεηςπίγεζ πνάβιαηα ηαζ ακενχπμοξ ζακ κα ήηακ αοηυ πμο 

ημ ημζκυ ήεεθε κα πζζηέρεζ. Ζ ζηδκζηή αθήεεζα ζημ εέαηνμ είκαζ ημκημθμβίξ δ 

ζηακυηδηα ημο δεμπμζμφ κα πείεεζ ημ ημζκυ υηζ αοηυ πμο βίκεηαζ ζηδ ζηδκή 

είκαζ νεαθζζηζηυ.  

6.2.5. Δπηθνηλσλία 

 Ο δεμπμζυξ επζημζκςκεί ιε ημ ημζκυ, δζαιέζμο ηδξ άιεζδξ 

επζημζκςκίαξ ημο ιε ημκ άθθμ δεμπμζυ. Αοηή δ άιεζδ ηαζ εζθζηνζκήξ 

επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ δεμπμζχκ, ηάκεζ ημκ εεαηή ζοιιέημπμ ζηδ ζηδκή ηαζ 

ημο πνμηαθεί ημ εκδζαθένμκ. Ζ ζηδκζηή επζημζκςκία ιεηαλφ παναηηήνςκ 

πναβιαημπμζείηαζ υηακ μ έκαξ αημφεζ ηαζ ηαηαθαααίκεζ ημκ άθθμ. Όηακ οπάνπεζ 

αιμζααία ηαζ αιθίδνμιδ ζπέζδ ηαζ επίδναζδ.  

6.2.6. Ο θύθινο ηεο πξνζνρήο  

 Όηακ μ δεμπμζυξ πεηφπεζ κα ζοβηεκηνςεεί, είκαζ εκενβυξ ζςιαηζηά ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ επμιέκςξ εκενβμπμζεί ημ ιδπακζζιυ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ. 

Ο δεμπμζυξ μθείθεζ κα ζοβηεκηνχκεηαζ ηυζμ πνζκ ηδκ πανάζηαζδ (εηηυξ 

ζηδκήξ) υζμ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πανάζηαζδξ (εκηυξ ζηδκήξ). Ζ πνμζμπή 

ημο αεθηζχκεηαζ ιέζς ηδξ ελάζηδζδξ. Όζμ ελαζηείηαζ δ πνμζμπή ημο ζημ ηέθμξ 

                                                           
14

 υκζα Μμον, Σμ φζηδια ηακζζθάθζηζ, ζεθ.46 
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βίκεηαζ δεφηενδ θφζδ ημο. Έηζζ επζηοβπάκεηαζ κα ζοβηεκηνςεεί ζπεδυκ 

αοηυιαηα, πςνίξ ιεβάθδ πνμζπάεεζα.  

6.2.7. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή κλήκε θαη νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 

 Ζ αίςζδ ημο νυθμο απυ ημκ δεμπμζυ απμηεθεί ααζζηυ άλμκα ηδξ 

δζδαζηαθίαξ ημο ηακζζθάθζηζ. Ο δεμπμζυξ δεκ πνέπεζ κα “πανζζηάκεζ”, πνέπεζ 

κα “γεζ” ζηδ ζηδκή ημ πνυζςπμ πμο οπμδφεηαζ, κα αζχκεζ ηζξ δναιαηζηέξ 

ζοβηνμφζεζξ, ηα αζζεήιαηα ηαζ ημκ ροπζηυ ηυζιμ ηςκ δνχςκ ημο. Ζ 

ηζκδημπμίδζδ ηδξ ζοβηζκδζζαηήξ ικήιδξ, δ ηαφηζζδ ιε ηδκ ροπμθμβζηή 

ηαηάζηαζδ ηςκ πνμζχπςκ, είκαζ απαναίηδηεξ πνμτπμεέζεζξ πμο εα ημο 

επζηνέρμοκ κα γςκηακέρεζ ζηδ ζηδκή ηδκ μοζία ημο ηεζιέκμο, ηδκ αθήεεζα ηδξ 

γςήξ.  

6.2.8. Ζ πξνεηνηκαζία θαη ε ζσκαηηθή εμάζθεζε 

 Γζα ημκ ηακζζθάθζηζ δεκ ανημφζε ιυκμ δ πκεοιαηζηή άζηδζδ ηαζ δ 

ένεοκα βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ημο νυθμο εζςηενζηά. Απαζημφζε απυ ημκ δεμπμζυ 

κα βοικάγεζ ημ ζχια ημο, ηδ θςκή ημο έηζζ χζηε κα έπεζ ημκ απυθοημ έθεβπμ 

ηςκ ηζκήζεχκ ημο. Οζ δεμπμζμί, έθεβε, υηζ δεκ δζαθένμοκ απυ ημοξ πζακίζηεξ 

ηαζ ημοξ ηναβμοδζζηέξ υζμκ αθμνά ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ ελάζηδζδ. Σμ ζχια 

ηαζ δ θςκή πνέπεζ κα είκαζ ηυζμ πμθφ ελαζηδιέκα, έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα 

εηθνάζμοκ ελςηενζηά ηζξ εζχηενεξ ειπεζνίεξ ημο νυθμο.  

  



43 
 

[43] 
 

 

 7. Πξνεηνηκαζία παξάζηαζεο 

 

7.1. Γξακαηνπξγηθή Αλάιπζε 

 

 Ζ Γναιαημονβζηή ακάθοζδ εκυξ ηεζιέκμο είκαζ απαναίηδημ αήια βζα 

έκακ δεμπμζυ, βζα ιζα εεαηνζηή μιάδα, πνμηεζιέκμο κα ηαηακμήζεζ ζε αάεμξ 

ηαζ κα επελενβαζηεί υθα ηα ζημζπεία ημο εεαηνζημφ ηεζιέκμο πμο είκαζ 

ακαβηαία βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ ζοκμθζηήξ, πμθοπνζζιαηζηήξ εζηυκαξ. Σα 

ζημζπεία αοηά είκαζ ηαηά ημκ ηακζζθάθζηζ: «ν ηόπνο, ν ρξόλνο, νη ραξαθηήξεο, 

νη ζηόρνη ησλ ραξαθηήξσλ, νη ζρέζεηο ηνπο, θαζώο θαη ηα επηκέξνπο γεγνλόηα 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δξάζε ηνπ έξγνπ».
15

  

 Ο ζηδκμεέηδξ ιαγί ιε ημοξ δεμπμζμφξ εα ανεεμφκ ζε έκα ηναπέγζ 

ενβαζίαξ ζημ μπμίμ εα πνέπεζ κα δμεμφκ ζαθείξ απακηήζεζξ ζε αοηά πμο ήδδ 

ηέεδηακ βζα ένεοκα, ηαεχξ ηαζ ζε άθθα πμο εα πνμηφρμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ ακάβκςζδξ. 

 Δπίζδξ μ ζηδκμεέηδξ πνέπεζ κα ακηθήζεζ ακαθμνέξ απ’ ηδκ πναβιαηζηή 

γςή έηζζ χζηε κα ιεηαββίζεζ γςκηάκζα ηαζ πάεμξ ζημ ηείιεκμ ηαζ ζημοξ 

δεμπμζμφξ. Ζ ηαηακυδζδ ημο ηεζιέκμο εα βειίζεζ ιε βκχζδ ηαζ εα ημκχζεζ ηδκ 

αοημπεπμίεδζδ ημο εζάζμο, πνμηεζιέκμο κα πζζηέρεζ ζημ ένβμ ηαζ ζημ ορδθυ 

απμηέθεζια. 

  

                                                           
15

 Γκόβας Ν., 2001, Για ζνα νεανικό δημιουργικό θζατρο, Μεταίχμιο, Αθήνα, σελ. 1-17. 
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7.2. Γηαλνκή Ρόισλ 

 Ζ δζακμιή ηςκ νυθςκ είκαζ ιζα ζδιακηζηή δζενβαζία ηαζ ηαεμνζζηζηή 

βζα ηδκ έηααζδ ηςκ πνμαχκ, αθθά ηαζ βζα ημκ ηεθζηυ ζηυπμ ηδξ πανάζηαζδξ. 

Απυ ιζα θάεμξ ή ζςζηή δζακμιή ελανηάηαζ δ μιαθή ελέθζλδ ηδξ πνυααξ αθθά 

ηαζ δ εφνοειδ θεζημονβία ηδξ μιάδαξ. Διείξ είπαιε κα δζαπεζνζζημφιε ιζα 

μιάδα δφμ ηαποηήηςκ. Ζ πνχηδ οπμμιάδα ήηακ πζμ έιπεζνδ, αθμφ είπε 

ζοιιεηάζπεζ ηαζ ζε άθθεξ παναζηάζεζξ. Ήηακ ζαθχξ θζβυηενμζ απ’ ημοξ 

άθθμοξ, ημοξ «άπεζνμοξ». Έηζζ θμζπυκ απμθαζίζηδηε κα δμεμφκ μζ νυθμζ ηδξ 

Πναλαβυναξ, ημο Βθέπονμο, ημο Νέμο ηαζ ηδξ Γνζάξ ζημοξ ειπεζνυηενμοξ ηαζ 

ιμζνάζαιε υζμ πζμ δίηαζα ιπμνμφζαιε ηα θυβζα ημο Υμνμφ ζηζξ οπυθμζπεξ 

δέηα βοκαίηεξ. Οζ νυθμζ ημο Υνέιδ, ημο Α Γείημκα ηαζ ημο Β Γείημκα 

ηαηακειήεδηακ φζηενα απυ πμθθαπθέξ ακαβκχζεζξ ιε ημ ηνζηήνζμ ημο 

ηαηαθθδθυηενμο. Δοηοπχξ δεκ είπαιε πανάπμκα ηαζ βηνίκζεξ πμο υθμζ λένμοιε 

πυζμ ακαζηαθηζηά θεζημονβμφκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ μιάδαξ. Με ημ ημπίμ 

λεηάεανμ, απυ άπμρδ νυθςκ, πνμπςνήζαιε ζηζξ ακαβκχζεζξ ημο ηεζιέκμο. Σμ 

επυιεκμ ειπυδζμ ήηακ δ επελενβαζία ημο ηεζιέκμο. 

  



45 
 

[45] 
 

7.3. Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ 

  

 Κάεε εεαηνζηυ ηείιεκμ εκδέπεηαζ κα οπμζηεί επελενβαζία βζα δζάθμνμοξ 

θυβμοξ. Ζ δζηή ιαξ μιάδα, ςξ επί ημ πθείζημκ, απμηεθείηαζ απυ ενβαγυιεκμοξ 

εκήθζηεξ ιε πενζμνζζιέκμ πνυκμ ηαζ δζαεεζζιυηδηα. Δπζπθέμκ μζ ηνίςνεξ 

πνυαεξ ακά εαδμιάδα δοζηυθεοακ ηδ δζαδζηαζία ηδξ πνυααξ. Έπνεπε ζοκεπχξ 

κα παιδθχζμοιε ηζξ απαζηήζεζξ ιαξ, πςνίξ υιςξ κα εοζζάζμοιε ημ επζεοιδηυ 

αλζμπνεπέξ απμηέθεζια. ε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ επζθέπηδηε κα ημπεί ιένμξ 

ημο ηεζιέκμο, πςνίξ κα παεεί δ δναιαηζηή ημο ζοκμπή ηαζ αλία. 

 Με ηδ ζοκάδεθθμ Μ. Καηζμοθίδδ ηάκαιε ζοκακηήζεζξ εηηυξ μιάδαξ. Οζ 

ιεβάθεξ αθθαβέξ έβζκακ ζε αοηέξ ηζξ ζοκακηήζεζξ. Βεααίςξ ιε ηζξ ακαβκχζεζξ 

πμο βίκμκηακ εκδζάιεζα ακαπνμζανιυζηδηε ημ ηείιεκμ πμθθέξ θμνέξ, χζπμο 

κα πάνεζ ιεηά απυ ηαζνυ ηδκ ηεθζηή ημο ιμνθή. Ζ ιεηάθναζδ πμο επζθέπηδηε 

ήηακ ημο Κχζηα Σαπηζή. Μζα ιεηάθναζδ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ νοειυ, 

πμίδζδ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ, ηαεμιζθμφιεκδ θασηή βθχζζα, θζηή ηαζ απένζηηδ, 

αιεζυηδηα ηαζ πζμφιμν. 

Οζ ααζζηέξ αθθαβέξ πμο έβζκακ, ζοκμρίγμκηαζ ζηα ελήξ: 

 Μεηνζάζηδηακ μζ ιεβάθμζ ιμκυθμβμζ ηδξ Πναλαβυναξ. Πμθθέξ θμνέξ 

ιάθζζηα ηα θυβζα ηδξ επζιενίζηδηακ ζε άθθεξ βοκαίηεξ ηδξ πανάζηαζδξ. 

Δπζπθέμκ ηα θυβζα ηςκ πμνζηχκ παναθείθεδηακ ηαζ ζηδ εέζδ ημοξ ιπήηακ 

ηναβμφδζα πμο απμδυεδηακ απ’ ηζξ βοκαίηεξ. Αηυια δ ζηδκή Βθέπονμο-

Πναλαβυναξ έβζκε πζμ ζφκημιδ, πζμ «αηαηανζζηή», πςνίξ κα οπμθείπεηαζ ζε 

δφκαιδ, πζμφιμν, γςκηάκζα, ζοκμπή. Φοζζηά δ ζηδκή Β Γείημκα-Υνέιδ 

ζοκημιεφηδηε βζα ημοξ θυβμοξ πμο πνμείπαιε ηαζ μ ιμκυθμβμξ ηδξ Κονήηαζκαξ 

απαθείθηδηε. Δπίζδξ ηναηήεδηε ιυκμ δ ζηδκή ηδξ Α Γνζάξ-Νέαξ-Νέμο. Οζ 

άθθεξ δφμ βνζέξ παναθείθεδηακ. Σέθμξ βνάθηδηε εη κέμο ημ θζκάθε ημο ένβμο 

πνμηεζιέκμο κα δεεεί δναιαηζηά δ ζηδκή ηδξ Α Γνζάξ ιε ημ ιεβάθμ θαβμπυηζ. 

Δδχ εα ήεεθα κα δχζς παναπάκς ζημζπεία βζα ηδ δμοθεζά πμο έβζκε ζηδκ 

επελενβαζία ημο ηεζιέκμο, εεςνχκηαξ ηδκ ςξ ημ πζμ δδιζμονβζηυ απυ άπμρδ 

βναθήξ ημιιάηζ. 

 Ζ επελενβαζία ημο ηεζιέκμο ήηακ έκα απυ ηα πζμ δδιζμονβζηά ημιιάηζα 

ημο υθμο εβπεζνήιαημξ. Ανπζηά ιαξ απαζπυθδζε υθμοξ, εηπαζδεοηέξ ηαζ 

ζπμοδαζηέξ. Κζ αοηυ βζαηί δ επελενβαζία ημο ηεζιέκμο βζκυηακε απυ ημζκμφ. 

Τπήνλακ δζαθςκίεξ ςξ πνμξ ηα ημρίιαηα, ηα μπμία βίκμκηακ ακηζηείιεκμ 
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ζθμδνχκ ακηζπαναεέζεςκ. Διείξ αθήζαιε ακμζπηυ ημ εέια, έηζζ χζηε κα 

αημοζημφκ μζ απυρεζξ ηαζ κα επζπεζνδιαημθμβήζμοκ υθεξ μζ πθεονέξ. Μζα 

ζοκήεδξ ζφβηνμοζδ πνμηαθμφηακ απυ ηδ δζεηδίηδζδ ηςκ αηαηχκ. Οζ 

εναζζηέπκεξ ημθαηεφμκηαζ πμθθέξ θμνέξ απ’ ημ ιέβεεμξ ημο νυθμο ηαζ δεκ 

ακανςηζμφκηαζ βζα ημ πνμζδμηχιεκμ απμηέθεζια. Έκα άθθμ ζμαανυ πνυαθδια 

πμο ακηζιεηςπίζαιε ηυαμκηαξ ηαζ νάαμκηαξ, ήηακ δ ζοκμπή ημο ηεζιέκμο, ηςκ 

νυθςκ ηαζ δ δναιαημονβζηή ζοκέπεζα. Ακαβηαζηήηαιε αηυια ηαζ ζηδ δζάνηεζα 

ηςκ πνμαχκ κα ακαεεςνήζμοιε λακά ηαζ λακά ημ ηείιεκμ, πνμηεζιέκμο κα 

ελοπδνεηεί ηζξ ακάβηεξ ιαξ. Δζδζηά ζηζξ ηεθεοηαίεξ ηέζζενζξ ζεθίδεξ πμο 

ιεηέπμοκ δ Β ηαζ δ Γ βνζά ηαεχξ ηαζ δ Θενάπαζκα, ακαβηαζηήηαιε κα 

βνάρμοιε έκα άθθμ ηείιεκμ-θζκάθε ιζαξ ζεθίδαξ, πνμηεζιέκμο κα απαθεζθεμφκ 

αοημί μζ νυθμζ. Νμιίγς υηζ ημ απμηέθεζια ιάξ δζηαίςζε. 

 Έηζζ, θμζπυκ, αθμφ ηεθεζχζαιε ιε ηδκ επελενβαζία ημο ηεζιέκμο, 

ακηζθδθεήηαιε υηζ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε έκα ηαζκμφνβζμ ηείιεκμ πμο ηαίνζαγε 

πζμ πμθφ ζηδκ μιάδα, αθμφ απμηεθμφζε ηαζ ένβμ δζηυ ηδξ. Πάκς ζε αοηυ ημ 

ηείιεκμ «πηίζαιε» ηδκ πανάζηαζδ πμο αβαπήεδηε ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ 

πνμαχκ, πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ δεκ έθεζρακ ηα βκςζηά πνμαθήιαηα πμο 

ακηζιεηςπίγμοκ ακελαζνέηςξ υθεξ μζ εεαηνζηέξ μιάδεξ.  
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7.4. Θεαηξηθνί παξάκεηξνη 

 

7.4.1 θελνγξαθία 

 

Όια ηα ζεκεία πνπ παξάγνληαη από ηελ όςε κηαο παξάζηαζεο απνηεινύλ 

κηα εηθαζηηθή γιώζζα, πνπ ζπλνκηιεί κε ηα άιια ζεκεία ηεο (ηε κνπζηθή, ην θσο 

θαη θπξίσο ην ζώκα ηνπ εζνπνηνύ) ζε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο 

ηαπηόρξνλα.
16

 

Ζ ηδκμβναθία είκαζ δ υρδ ιίαξ εεαηνζηήξ πανάζηαζδξ. Ένβμ ημο 

ζηδκμβνάθμο είκαζ δ εκδεθεπήξ ιεθέηδ ημο ένβμο ηαζ δ ακεφνεζδ πναηηζηχκ 

ηαζ μζημκμιζηχκ θφζεςκ βζα ηδκ πανάζηαζδ. Φνμκηίγεζ βζα ηζξ αθθαβέξ ηςκ 

ζηδκχκ πςνίξ πνμκμηνζαή, βζα ηζξ εζζυδμοξ-ελυδμοξ ηςκ δεμπμζχκ ηαζ βζα έκα 

ααεφηενμ αζζεδηζηυ απμηέθεζια πμο κα ακηακαηθά ζε ιζα ορδθή αζζεδηζηή 

ιμνθή ηδξ πανάζηαζδξ.  

ηδκ πενίπηςζή ιαξ ημ ζηδκζηυ δζάημζιμ απμηεθμφζακ πάβημζ δζαθυνςκ 

ιεβεεχκ (θεθζγυθ ααιιέκα ζε ηαθέ πνχια), αηάηηςξ εζνδιέκμζ ζηδ ζηδκή 

(ηαηά ηζξ ακάβηεξ ημο ένβμο). Δπίζδξ δυεδηακ ιαβημφνεξ ζηζξ βοκαίηεξ. Έκα 

ηανυηζζ επεκδοιέκμ ιε πμκηνυ φθαζια βζα ηδ ζηδκή ημο Υνέιδ ηαεχξ ηαζ 

ακηζηείιεκα μζηζαηήξ πνήζδξ παθζμφ ηφπμο υπςξ ηαηζανυθεξ, ηεκηγενζηά, 

δμπεία η.ά. Ζ ζηδκή ζηαθζημφ ηφπμο, ζπεδυκ άδεζα, ααιιέκδ ζε ιαφνμ πνχια. 

  

                                                           
16

 Γ. Βαηαθυ, φκημιδ ζζημνία ηδκμβναθίαξ, ΚΔΓΡΟ, ΑΘΖΝΑ, 1979, ζεθ.85 
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7.4.2 Δλδπκαηνινγία 

 Ζ εκδοιαημθμβία ιαγί ιε ηδ ζηδκμβναθία είκαζ μζ πθέμκ ανιυδζεξ πηοπέξ 

ηδξ υρδξ ηδξ πανάζηαζδξ ηαζ ημο αζζεδηζημφ ηδξ επζπέδμο. οκίζηαηαζ ιεθέηδ 

ημο ηεζιέκμο, ένεοκα ζπεηζηά ιε ηδκ επμπή πμο βνάθηδηε ημ ένβμ ηαζ 

ηαηακυδζδ ηδξ ηεκηνζηήξ ζδέαξ πμο πνμαζπίγεηαζ μ ζηδκμεέηδξ. Ο 

εκδοιαημθυβμξ ανίζηεζ θφζεζξ πναηηζηέξ, υπςξ μζ βνήβμνεξ αθθαβέξ ηςκ 

ημοζημοιζχκ, δ δζεοηυθοκζδ ηδξ ηίκδζδξ ηςκ δεμπμζχκ, δ απμζυαδζδ ηςκ 

υπμζςκ αηεθεζχκ ημοξ. Δίκαζ βκςζηή δ άπμρδ υηζ ημ ημοζημφιζ ιζθάεζ πνζκ ημκ 

δεμπμζυ, πμο ηαηαδεζηκφεζ ημ πυζμ ζδιακηζηή είκαζ δ ζοιαμθή ημο ζηδκ 

μθμηθήνςζδ ημο παναηηήνα.  

 «Όπσο θαη ζηα ζθεληθά, απεπζπλόκελνο ζε εθήβνπο ν ελδπκαηνιόγνο 

θαιείηαη λα θαηαζθεπάζεη ηνικεξά πεξηγξάκκαηα, λα ρεηξηζηεί ην ρξώκα θαη ηε 

θόξκα κε θαληαζία θη έκπλεπζε»,
17

 κα δδιζμονβήζεζ ηαζκμφνζμοξ ζοκδοαζιμφξ 

ηζ απνυζιεκεξ ζπέζεζξ, ιζαξ ηαζ ημ ημζημφιζ ζημ εέαηνμ ζδιαημδμηεί ηδκ 

επμπή ημο ένβμο, ημ πνυκμ ημο ένβμο, ηαεχξ επίζδξ ιαξ δίκεζ ζημζπεία βζα ημ 

παναηηήνα ημο νυθμο, βζα ημοξ ζοιαμθζζιμφξ ιέζα απυ ημ πνχια η.ά. 

 ηδ δζηή ιαξ πανάζηαζδ δ εκδοιαημθμβία απμθαζίζηδηε απυ ημζκμφ ιε 

ημοξ ζπμοδαζηέξ. Απμθαζίζαιε κα «παίλμοιε» ιε ιμκηένκα νμφπα. ημ 

ημιιάηζ ηδξ ιεηαιθίεζδξ πνδζζιμπμζήεδηακ ακδνζηά ζφβπνμκα νμφπα ιε ηζξ 

πνμζεήηεξ βεκεζάδςκ πμο ηαηαζηεοάζαιε ιυκμζ ιαξ. Δπίζδξ, πμκηνέξ ιπυηεξ 

ζοιπθήνςκακ ηδκ εζηυκα ιαγί ιε αανζέξ ηαπανκηίκεξ ή ζαηάηζα. Ο Βθέπονμξ 

θυνεζε ιζα απμηαθοπηζηή κοπηζηζά ιε πμθφ εδθοηά παζμοιάηζα. Ζ βνζά 

θυνεζε ιμκηένκμ θυνεια ηαζ έκημκμ ιαηζβζάγ. Οζ βοκαίηεξ ιεηά ηδκ 

απμηάθορδ θμνμφζακ ζφβπνμκα εθανιμζηά ηαζ πμθφπνςια θμνέιαηα. 

 

 

 

  

                                                           
17

 Αθελία Παπαηχζηα, Κχδζηεξ ζηδκζηήξ πναηηζηήξ ζημ εέαηνμ, Αεήκα 2010 ζεθ.394 
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7.4.3 Φσηηζκόο 

 

«ε αληίζεζε κε ηελ επίζθεςε ελόο ζεαηή πνπ πεξηδηαβαίλεη έλα κνπζείν, 

ζην ζέαηξν ν ζεαηήο είλαη ζηαηηθόο, ελώ ζηε ζθελή νη εηθόλεο αιιάδνπλ ζπλερώο, 

κε ηνπο ζπλδπαζκνύο θαη ηε ζύλζεζε ησλ ρξσκάησλ. Σν ρξώκα κηιάεη», 

επηζεκαίλεη ε ζθελνγξάθνο Pamela Howard.
18

 

Ο θςηζζιυξ παίγεζ ζδιαίκμκηα νυθμ ζηδκ πανάζηαζδ, ηαεχξ πςνίξ 

ηαηάθθδθμ θςηζζιυ, ημ ζηδκζηυ θαίκεηαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ απυ αοηυ πμο 

ζηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ. 

Απμηαθφπημκηαξ αθθά ηζ απμηνφπημκηαξ πνάβιαηα, δ ηέπκδ ημο 

θςηζζιμφ ζπμθζάγεζ μθυηθδνδ ηδκ πανάζηαζδ. Ο Άκημθθ Άππζα ηήνολε ημ 

θςηζζιυ ςξ ημ πζμ ζδιακηζηυ ημο υθμο εεαηνζημφ ηχδζηα, εκχ ζφιθςκα ιε ημ 

θςηζζηή Λεοηένδ Παοθυπμοθμ: 

«ην θσο κπνξεί λα εληάμεη ηνλ εζνπνηό ζηελ παξάζηαζε». 

Οζ θςηζζιμί ήηακ δζαηνζηζημί ηαζ αηιμζθαζνζημί. Πνμζπαεήζαιε κα 

ζδιαημδμηήζμοιε εοδζάηνζηα ηζξ αθθαβέξ θςηζζιμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

διέναξ. Γχζαιε δζαθμνεηζηέξ απμπνχζεζξ θςηυξ ζηδ δζάνηεζα ηςκ πμνζηχκ 

πμο εκαθθάζζμκηακ ανιμκζηά ιε ηζξ επζιένμοξ ζηδκέξ. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ ημ θςξ ιε ηδκ έκηαζδ, ημ πνχια, ηδ δζάδμζδ ηαζ ηδκ 

ηίκδζή ημο επδνέαζε ηζξ ζδιαζίεξ άθθςκ ζδιεζςηζηχκ ζοζηδιάηςκ επί 

ζηδκήξ, παίγμκηαξ πμθθέξ θμνέξ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ δδιζμονβία 

οπμαθδηζηήξ αηιυζθαζναξ. 
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 Pamela Howord, Σζ είκαζ ηδκμβναθία, Θεζζαθμκίηδ 2005, ζεθ.66 
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7.4.4. Ζ Μνπζηθή ζύλζεζε θαη ερεηηθά εθέ 

 Ζ ιμοζζηή είκαζ ααζζηυ ζημζπείμ ηδξ πανάζηαζδξ ηαζ απμηεθμφζε 

ακέηαεεκ ηφνζμ ζημζπείμ ιζαξ πανάζηαζδξ, είηε αοηή δ ιμοζζηή είκαζ γςκηακή 

ή δπμβναθδιέκδ, πνςηυηοπή ή εκοπάνπμοζα. Δκκμείηαζ υηζ δ ιμοζζηή πνέπεζ 

κα οπμζηδνίγεζ ηδκ ζδέα ημο ζηδκμεέηδ, ηαεχξ ημ φθμξ ημο ένβμο.  

ηδκ πανάζηαζδ δ ιμοζζηή πμο αημφζηδηε ήηακ ημο Γζάκκδ Μαηνίδδ 

πμο βνάθηδηε βζα ηδκ πανάζηαζδ «Δηηθδζζάγμοζεξ βζα παζδζά», ζε 

ηδκμεεζία ηδξ Κάνιεκ Ρμοββένδ. Ζ ιμοζζηή «έδεζε» απυθοηα ιε ημ πκεφια 

ηαζ ημ φθμξ ηδξ πανάζηαζδξ, ηαεχξ υθα ηα ιμοζζηά ημιιάηζα ήηακ ααζζζιέκα 

ζηδ δδιμηζηή ιαξ πανάδμζδ. 

ηα αημοζηζηά ζδιεία ηδξ πανάζηαζδξ εηηυξ απυ ηδ ιμοζζηή ηαζ ηδ 

βθχζζα ηαηαηάζζμκηαζ επίζδξ ηαζ ηα ιδ βθςζζζηά αημοζηζηά ζδιεία, βκςζηά 

ςξ αημοζηζηά εθέ.  

Μεηαλφ άθθςκ αημφζηδηακ ήπμξ ηυημνα, ήπμξ ηάπμζμο πμο πένδεηαζ, 

ήπμζ απυ πμοθζά, ήπμζ ηδξ θφζδξ ηαζ ημο πνςζκμφ. 

 

7.4.5. Αθίζα θαη Πξόγξακκα 

Ζ αθίζα ηαζ ημ πνυβναιια επζιεθήεδηακ απυ επαββεθιαηία βναθίζηα, 

ζοκενβάηδ ημο Η.Δ.Κ Ζβμοιεκίηζαξ. 

 

7.4.6. Πξνώζεζε Παξάζηαζεο 

Ζ πανάζηαζδ δζαδυεδηε ηονίςξ απυ ηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ 

(facebook), απυ ηα έκηοπα ιέζα εκδιένςζδξ, αθμφ ζηάθεδηε Γεθηίμ Σφπμο, 

ηαζ απυ ζηυια ζε ζηυια, ιζαξ ηαζ δ πυθδ είκαζ ιζηνή ηαζ εκδείηκοηαζ μ 

ζοβηεηνζιέκμξ ηνυπμξ ιεηάδμζδξ ηαζ πνμχεδζδξ ηδξ πανάζηαζδξ. 
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7.5. Η ζθελή πνπ δελ έγηλε 

 Σέθμξ, εέθς κα ακαθένς βζα ηδκ «ζζημνία» υηζ ζημ ιοαθυ ιαξ οπήνλε δ 

ζδέα εκυξ δεφηενμο ηείιεκμο πμο εα ακαθενυηακε ζηα πνυζςπα ηα πναβιαηζηά 

ηδξ πανάζηαζδξ. Γδθαδή μζ βοκαίηεξ εα απεηδφμκηακ ημοξ νυθμοξ ημοξ ζηδκ 

ανπή ηαζ εα έπαζγακ οπμηίεεηαζ ημοξ εαοημφξ ημοξ ιε ηα ηαεδιενζκά 

πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηχπζγακ ζηα ζπίηζα ημοξ. Δπίζδξ, εα δδιζμονβμφζακ 

«ηεπκδηά πνμαθήιαηα», υπςξ βζα πανάδεζβια γδηήιαηα ανβμπμνίαξ ζηδκ 

πνυαα ή ζοβηνμοζζαηχκ ζπέζεςκ ιέζα ζηδκ πανάζηαζδ. Έκα είδμξ πανάααζδξ 

ζε έκα ένβμ πμο ηδ ζηενείηαζ. Λυβς πνμκζηχκ πζέζεςκ, δοζηοπχξ, δεκ ημ 

πναβιαημπμζήζαιε. 
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7.6. Απνηίκεζε ηεο παξάζηαζεο 

 ημ ηέθμξ ηδξ πανάζηαζδξ γδηήεδηε απ’ ημοξ ζπμοδαζηέξ κα 

απμηζιήζμοκ ημ απμηέθεζια ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ. Ακηαπμηνίεδηακ μζ δέηα ζε 

ζφκμθμ δεηαπέκηε ζπμοδαζηχκ. Οιαδμπμζχκηαξ ηζξ ηνίζεζξ ημοξ ηαηέθδλα ζηα 

ελήξ ζοιπενάζιαηα. 

 οιθςκμφκ υηζ ημ απμηέθεζια ήηακ ζηακμπμζδηζηυ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ 

ηζξ ζοκεήηεξ πμο πναβιαημπμζήεδηε. Δπίζδξ ημκίγεηαζ υηζ δ πανάζηαζδ ήηακ 

αλζμπνεπήξ, πάνζζε άθεμκμ ηαζ ααίαζημ βέθζμ, ζεαάζηδηε ημ φθμξ ημο 

Ανζζημθάκδ ηαζ πνμζανιυζηδηε ζηδκ επμπή ιαξ. Σμ ημζκυ απμηυιζζε πάκς 

ηάης ηα ίδζα ηαζ οπμδέπηδηε ηδκ πανάζηαζδ ιε εκεμοζζαζιυ. 

 Σα ανκδηζηά ηδξ ζημζπεία ζοβηεκηνχκμκηαζ ζημ εκδοιαημθμβζηυ ημιιάηζ 

ηδξ πανάζηαζδξ. Δζδζηυηενα ημ έθθεζιια εζηζάγεηαζ ζηα βοκαζηεία ημζημφιζα, 

ζηα μπμία παναηδνήεδηε ακμιμζμβεκέξ φθμξ θυβς ηδξ έθθεζρδξ ηονίςξ 

πνδιάηςκ ηαζ δεοηενεουκηςξ πνυκμο ακαγήηδζδξ ηαηάθθδθςκ νμφπςκ. 

 Σμ έθθεζιια αμήεεζαξ, υπςξ ακαθένεδηε, απυ πθεονάξ Η.Δ.Κ υζμκ 

αθμνά ημ ζηήζζιμ ηδξ πανάζηαζδξ (ηδκζηά, Κμζημφιζα, Φνμκηζζηήνζμ), 

ηάθορε δ πνμεοιία ηςκ ζοκαδέθθςκ πμο ακηαπμηνίεδηακ, θένκμκηαξ μζ ίδζμζ 

αοηά πμο πνεζάγμκηακ. 

 ηα ειπυδζα πμο πνμέηορακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πνμαχκ, εζδζηή 

ακαθμνά βίκεηαζ ζηδκ αζοκέπεζα μνζζιέκςκ ηαζ ζημκ «αεκηεηζζιυ» ηάπμζςκ 

άθθςκ πμο δδιζμφνβδζε έκα ηθίια βηνίκζαξ ηαζ αιθζζαήηδζδξ. Σμ ηθίια αοηυ 

απμεάννοκε ζπμοδαζηέξ ηαζ ένζλε ημ δεζηυ ηδξ μιάδαξ. ε αοηή ηδκ ηνίζζιδ 

ηαιπή πνεζάζηδηε κα βίκμοκ ζογδηήζεζξ ηαζ νήλεζξ πνμηεζιέκμο κα ακμνεςεεί 

δ ροπμθμβία ηδξ μιάδαξ. 

 Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ απυζπαζια ιζαξ ζπμοδάζηνζαξ «Φνβόκνπλ όηη 

δελ ζα ηα θαηαθέξσ. Γελ είρα εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό κνπ, κηαο θαη ήηαλ ε 

πξώηε κνπ θνξά πνπ ζα αλέβαηλα ζηε ζθελή. Πίζηεπα όηη δελ ήκνπλ επαξθήο θαη 

πνιιέο θνξέο ζθέθηεθα λα ηα παξαηήζσ. Δπηπρώο νη εθπαηδεπηέο κε βνήζεζαλ 

θαηαιπηηθά θαη ν ζηελόο κνπ θύθινο κε ελζάξξπλε». Άθθμξ ζπμοδαζηήξ 

επζζδιαίκεζ ηδ ζδιαζία ηδξ ηαεμδήβδζδξ. «Μνπ άξεζε ηδηαίηεξα όηη όρη κόλν 

καο θαζνδεγνύζαλ, αιιά όηαλ ήηαλ απαξαίηεην αλέβαηλαλ ζηε ζθελή θαη καο 

έδεηρλαλ πώο λα ην θάλνπκε. Μπνξεί ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο λα κελ ζεσξείηαη ε 

ελδεδεηγκέλε, εκάο όκσο καο βνεζνύζε λα θαηαιάβνπκε ηη πξέπεη λα θάλνπκε».  
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 Σέθμξ πενζβνάθμκηαξ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ, ηονίςξ ηδκ διένα ηδξ 

πνειζέναξ, ιαξ θέκε πςξ ήηακ ιμκαδζηά. «Ιθαλνπνίεζε, ραξά, πεξεθάληα, 

έλησζα όηη θέξδηζα ην ζηνίρεκα κε ηνλ εαπηό κνπ». «Αμηόινγε εκπεηξία, καο 

ράξηζε ηθαλνπνίεζε θαη ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο. Θα ’ζεια λα ην μαλαδήζσ». 

«Σώξα βιέπσ ην ζέαηξν αιιηώο, θη εγώ ε ίδηα λνκίδσ όηη άιιαμα…» 
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8. Δπίινγνο 

8.1. Κξηηηθέο ησλ Δθθιεζηαδνπζώλ 

 Απυ ηζξ θίβεξ ηνζηζηέξ ηςκ παναζηάζεςκ πμο δζαζχεδηακ ζε 

πνμβνάιιαηα ηαζ ηνζηζηέξ εθδιενίδςκ είκαζ μζ αηυθμοεεξ. 

Α) Ζ πανάζηαζδ ημο Δεκζημφ εεάηνμο πμο έβζκε ημ 1956 ιεηαλφ ηςκ 

άθθςκ μ ηνζηζηυξ εεάηνμο Υνζζημθίδδξ ζδιεζχκεζ «Ο ζθελνζέηεο Κ. νισκόο 

είρε από θαηξνύ θαηαζηήζεη ζαθέο όηη επξόθεηην λα εκθαλίζεη ην έξγν ζε ηξόπν 

πνπ λα ην ληώζεη θαη λα ην ραξεί ν ζεκεξηλόο ζεαηήο, καθξηά από ζηείξεο θαη 

κάηαηεο αλαπαξαζηάζεηο πνπ δελ ζα εκπνξνύζαλ λα θξαηήζνπλ ην ζύγρξνλν 

θνηλό».
19

 

Β) ηδκ πανάζηαζδ ημο Δεκζημφ Θεάηνμο ημ 1971 ζε ζηδκμεεζία 

ςηνάηδ Κανακηζκμφ μ ηνζηζηυξ εεάηνμο Μπάιπδξ Κθάναξ
20

 ζδιεζχκεζ «Η 

απόδνζε ησλ ζηόρσλ απηώλ ζηελ παξάζηαζε ήηαλ σο έλα βαζκό εηεξνβαξήο. Ο 

σθξάηεο Καξαληηλόο ζέιεζε λα είλαη θαη ζθεληθά ζπλεπήο ζηελ νξζή θαηά 

βάζε θηινινγηθή ζεσξία ηνπ γηα ηνλ δηαρσξηζκό ησλ ππνθξηηώλ απ’ ην ρνξό». 

Γ) Ζ πανάζηαζδ ημο Γ. Θεμδμζζάδδ ζημ Δεκζηυ Θέαηνμ ημ 1993 

ζπμθζάζηδηε απυ ημκ ηνζηζηυ εεάηνμο Βάζμ Παβημονέθδ: «Καη νκνινγνπκέλσο 

ην «πεξηηύιηγκα» ηεο παξάζηαζεο ησλ Δθθιεζηαδνπζώλ ήηαλ εληππσζηαθό. 

Χξώκαηα, θίλεζε, ήρνη, ζε αιιεπάιιεια θύκαηα νξκνύλ ζπλερώο ζηνπο ζεαηέο ζε 

βαζκό εμνπζελσηηθό. Η κεηάθξαζε ηνπ Κ. Σαρηζή ρσξίο λα ράλεη ηελ 

ηνικεξόηεηά ηεο, δελ εθπίπηεη ζε ρπδαηόηεηεο άκεηξεο πνπ έρνπλ ζθνπό ην θηελό 

γέιην. Όπσο άιισζηε δελ εθπίπηνπλ θαη νη εζνπνηνί πνπ ηε ρξεζηκνπνηνύλ. 

Καζώο νη πεξηζζόηεξνη κε αξθεηό νίζηξν, θέξνπλ ζε πέξαο ηνπο κάιινλ 

ιακπεξνύο ξόινπο ηνπο, έζησ θαη αλ δελ γξάθνπλ κνλαδηθέο εξκελείεο. Αλ 

πάλησο ε ζθελνζεζία ηνπ Γ. Θενδνζηάδε δελ θαηνξζώλεη λα νδεγήζεη ηνπο 

εζνπνηνύο ηνπ πξνο κηα ζπλδπαδόκελε ππνθξηηηθή έθθξαζε, από ηελ άιιε κεξηά 

είλαη ζαπκαζηό ην επίηεπγκά ηεο λα ρσξέζεη κέζα ζηελ παξάζηαζε όινλ απηόλ 

ηνλ εληππσζηαθό πινύην, νπηηθναθνπζηηθώλ εξεζηζκάησλ ηεο. Σειηθά νιόθιεξε 

ε παξάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη απόιπηα από απηό ην αέλαν ζηξνβίιηζκα ησλ 

αηόκσλ, ησλ έγρξσκσλ εηθόλσλ, ησλ ήρσλ».
21
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Δ) Ζ πανάζηαζδ ημο Δεκζημφ Θεάηνμο ημ 1996 ζε ζηδκμεεζία Ακδνέα 

Βμοηζζκά, ζπμθζάγεζ δ ηνζηζηυξ εεάηνμο Γζχηα φηηα: «Σν ραξνύκελν ζθεληθό 

ηνπ Γηώξγνπ Αζεκαθόπνπινπ κε ηα δεθάδεο αλακκέλα ιακπηόληα θαη ηνπο δύν 

θιόνπλ λα θηλνύληαη δηαξθώο, ήηαλ κηα επράξηζηε έθπιεμε γηα ηνλ ζεαηή πνπ 

έκπαηλε δηαξθώο ην βξάδπ ηεο πεξαζκέλεο Παξαζθεπήο ζην ζέαηξν ηεο 

Δπηδαύξνπ. Κάζε ιεπηό ήηαλ θάηη θαηλνύξην. Σν ζθεληθό πνπ κεηακνξθώλνληαλ 

ζηγά ζηγά ζε ηζίξθν, νη θανπκπόηζζεο κε ηηο καθξηέο θακπαξηίλεο, ηα κπινπ ηδηλ, 

ηα πηζηόιηα θαη ηνπο θαθνύο αλακκέλνπο αλάκεζα ζηα πόδηα· ηα ραξαθηεξηζηηθά 

δειαδή ηνπ ρνξνύ πνπ θάπνηνπο μάθληαζαλ δπζάξεζηα. Αθόκε, όκσο, θαη απηνύο 

ηνπο ζεαηέο ν Βνπηζηλάο θαηάθεξε λα ηνπο παξαζύξεη ζε κηα γηνξηή, έλα 

δηαζθεδαζηηθό παλεγύξη, κε έληνλε παηδηθόηεηα θαη ην ζαξθαζκό ηνπ 

Αξηζηνθάλε γηα ηηο λέεο αλέθηθηεο ηδέεο πεξί θνηλνθηεκνζύλεο. Σελ εκπεηξία ηνπ 

ζθελνζέηε ζηήξημε έλα επίζεο έκπεηξν επηηειείν εζνπνηώλ πνπ εμαξρήο θάλεθε 

όηη εξγάζηεθε κε θέθη πάλσ ζηελ άπνςή ηνπ. Με θνξπθαίν εζνπνηό ηνλ Γηώξγν 

Μηραιαθόπνπιν, ν νπνίνο αλ θαη ήηαλ ηόζν θνληά ζηνλ θίλδπλν, εξκελεύνληαο 

έλαλ γπλαηθείν ξόιν, λα εγθισβηζηεί ζηελ εθδνρή ηεο ρπδαίαο ππεξβνιήο, 

παξνπζίαζε κηα Πξαμαγόξα δξαζηήξηα, δπλακηθή, εγέξηα, άςνγε. Θεηηθά 

ιεηηνύξγεζε θαη ε παιηά αιιά ηόζν ζεκεξηλή, κεηάθξαζε ηνπ Πνιύβηνπ 

Γεκεηξαθόπνπινπ, ε νπνία εκπινπηίζηεθε κε ειάρηζηεο ζύγρξνλεο αλαθνξέο θαη 

θπξίσο ε κνπζηθή ηνπ Βαζίιε Γεκεηξίνπ, ν νπνίνο παξνπζίαζε κηα από ηηο 

θαιύηεξεο δνπιεηέο ηνπ».
22

 

ζη) Ζ πανάζηαζδ ημο Κ.Θ.Β.Δ ημ 1969 ζε ζηδκμεεζία ημο πφνμο 

Δοαββεθάημο, ζε ηνζηζηή ηςκ Δπζηαίνςκ: «Η παξάζηαζε είλαη κηα θαληαζηηθή, 

κνπζηθνρνξεπηηθή ζάηηξα, εκπλεπζκέλε απ’ ηελ νκώλπκε θσκσδία ηνπ 

Αξηζηνθάλε. Αλ δνύζε ν αξραίνο θσκσδηνγξάθνο ή νη θιεξνλόκνη ηνπ, ίζσο λα 

’πξεπε γηα ιόγνπο πξόλνηαο λ’ αιιάμεη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ. Ο πύξνο Δπαγγειάηνο 

έρεη πξνζόληα ζαλ ζθελνζέηεο. Καη πάλσ απ’ όια μέξεη λα είλαη ζπλεπήο ζηε 

ζθελνζεηηθή ηνπ γξακκή θαη λα κελ πξνδίδεη ηε ζύιιεςε ηεο θαληαζίαο ηνπ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Βέβαηα είλαη λένο θαη γνεηεύεηαη ππεξβνιηθά απ’ ηα 

επξήκαηα ηεο θαληαζίαο ηνπ ηόζν ώζηε λα κε βξίζθεη θαλέλα απ’ απηά πεξηηηό. Η 

παξάζηαζε έρεη θαη έληαζε θαη γνξγό ξπζκό κε κόλε ίζσο εμαίξεζε ην ηέινο όπνπ 

ζπζζσξεύνληαη ηα πην παξάηαηξα ζθελνζεηηθά επξήκαηα, ηα νπνία ηειηθά ην 
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ραιαξώλνπλ. Οη εζνπνηνί όινη λένη, εθηόο απ’ ηνπο Θάλν Σδελεξάιε θαη Γηώξγν 

Βιαρόπνπιν, ήηαλ ζνβαξόηαηνη ζηε δνπιεηά ηνπο θαη θαιά θνπξδηζκέλνη από ηνλ 

ζθελνζέηε. Ιδηαίηεξα θαιόο ν Κνο Νίθνο Βξεηηόο ζε ό,ηη είρε απνκείλεη από ην 

ξόιν ηνπ Χξέκε θαζώο θαη ε Κα Ρίθα Γαιάλε ζην ξόιν ηεο Πξώηεο Γξηάο. Ο 

ζθελνγξάθνο Κνο Γεκήηξεο Μπξαηάο θαη ν Γηώξγνο Πάηζαο πνπ έθηηαμε ηα 

θνζηνύκηα, επζπγξάκκηζαλ ηε δνπιεηά ηνπο απόιπηα κε ην πλεύκα ηνπ 

ζθελνζέηε». 

Ε) Ζ πανάζηαζδ ημο Κ.Θ.Β.Δ ζε ζηδκμεεζία Κςζηή Μζπαδθίδδ ημ 1979 

απυ ηδκ ηνζηζηυ εεάηνμο Ζνχ Βαηαθμπμφθμο: «Ο ζθελνζέηεο ηεο παξάζηαζεο 

δελ επηρείξεζε λα πεξάζεη απόςεηο θαη κελύκαηα δηθά ηνπ. Με ηνλ «αθξό» ηεο 

αηκόζθαηξαο ηνπ πλεύκαηνο, ηεο θνηλσληθήο δηάζεζεο θαη ηεο λννηξνπίαο ηεο 

επνρήο ηνπ Αξηζηνθάλε έθηηαμε έλαλ ζεαηξηθό ζθειεηό πνπ ηνλ ζηήξημε ζηελ 

θσκηθόηεηα ηνπ αξηζηνθαληθνύ θεηκέλνπ θαη ζηελ εκπλεπζκέλε αιιά εθθεληξηθή 

κεηάθξαζε ηνπ Κώζηα Σαρηζή θαη άθεζε ηελ θσκσδία λα πάξεη ην δξόκν ηεο. 

Με γεησκέλε δηνλπζηαθή δηάζεζε, απζνξκεηηζκό, ξσκαίηθν θέθη θαη 

επηζεσξεζηαθά κεξάθηα νξγαλώζεθε έλα ςπραγσγηθό ζέακα πνπ ην ζθξάγηζε ε 

πνηόηεηα ηεο ζεκεξηλήο ηδέαο ηνπ θσκηθνύ θαη πνπ βξήθε κεγάιε απήρεζε ζην 

θνηλό. Απήρεζε θαη νηθεηόηεηα ήηαλ ηα κεγάια αηνύ ηεο παξάζηαζεο πνπ 

θαηαρεηξνθξνηήζεθε θαη ελζνπζίαζε ηνπο ζεαηέο, ηνπο κεγάινπο θαη παλίζρπξνπο 

θξηηέο. Σα αξλεηηθά ζεκεία νπσζδήπνηε δε ιείςαλε. Σα ρνξηθά κέξε δελ 

ελαξκνλίδνληαλ κεηαμύ ηνπο, ν ξπζκόο ζε πνιιά ζεκεία βξάδπλε πνιύ, δόζεθε 

κεγάιε ειεπζεξία ζηελ απόδνζε ησλ ξόισλ θαη ην θπξηόηεξν ράζεθε ν ιεπηόο 

αξηζηνθαληθόο ζαξθαζκόο θαη ηα απνρξώληα δξακαηνινγηθά ζηνηρεία πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ αηκόζθαηξα ηεο Μέζεο Κσκσδίαο. Από όινπο ηνπο ξόινπο 

μερώξηζε ν θαηαπιεθηηθόο Βιέππξνο ηνπ Γηνλύζε Καινύ, κηα έμνρε δηαρξνληθή 

ξσκαίηθε θηγνύξα, κε ην δσληαλό ηνπ έλζηηρην, ηελ ακεζόηεηα, ην ιατθό ρηνύκνξ 

θαη ηελ αζεξάπεπηε αγάπε ηνπ γηα ηηο απνιαύζεηο ηεο δσήο. Η κνπζηθή ηνπ Β. 

Σελίδε κε έληνλν ειιεληθό ρξώκα ζύκηδε ζπρλά παιηά ειιεληθή επηζεώξεζε. Οη 

ρνξνγξαθίεο ηεο Καο Σ. Βεξνύηε έμππλεο αιιά αζπλδύαζηεο κεηαμύ ηνπο».
23
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8.2. πκπεξάζκαηα 

 

 Ακεαάγμκηαξ, θμζπυκ, ιζα πανάζηαζδ εθανιυγμκηαξ ηζξ ανπέξ ηδξ 

δδιζμονβζηήξ βναθήξ. Μα πχξ είκαζ δοκαηυκ κα ζηέηεζ αοηή δ θνάζδ εα 

ιπμνμφζε εφθμβα κα ακανςηδεεί ηακείξ. Κζ υιςξ δ απάκηδζδ είκαζ πςξ ιζα 

πανάζηαζδ απμηεθείηαζ απυ ζοκεπζγυιεκμοξ ηαζ αθθδθμζπεηζγυιεκμοξ 

«ηφηθμοξ δδιζμονβζηήξ βναθήξ». Σμ ηείιεκμ, δ επελενβαζία ημο, δ 

ζηδκμεεζία, ηα ημζημφιζα, ημ ζηδκζηυ, μζ θςηζζιμί, δ ιμοζζηή επέκδοζδ, ηα 

πμθοιέζα (ακ πνδζζιμπμζδεμφκ), δ αθίζα, δ δζδαζηαθία ηςκ δεμπμζχκ ηαζ δ 

ελέθζλή ημοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πνμαχκ, είκαζ ζημζπεία δδιζμονβζηήξ βναθήξ 

πμο ζοκηίεεκηαζ ιμκαδζηά βζα κα απμηεθέζμοκ υθα αοηά ιαγί ηδ εεαηνζηή 

πανάζηαζδ. Σμ ηεθζηυ απμηέθεζια, εα ιπμνμφζε κα πεζ ηακείξ, πςξ είκαζ έκα 

είδμξ ηεθζηήξ βναθήξ πμο βζα κα ζοιαεί πνμδβήεδηακ αθθεπάθθδθα βναρίιαηα 

απυ ημκ ίδζμ αθθά ηαζ δζαθμνεηζημφξ ζοββναθείξ πμο είπακ ημζκυ ζηυπμ ηαζ 

υναια. Σεθεζχκμκηαξ, θμζπυκ, ηδκ ενβαζία ιμο ακαηάθορα εη κέμο ηα αήιαηα 

ηδξ βναθήξ πμο δδιζμονβζηά επέθελα κα αημθμοεήζς πνμηεζιέκμο κα 

λακαβνάρς ιαγί ιε ημοξ ζοκενβάηεξ ιμο, πμθθέξ θμνέξ ημ θυβμ ημο 

Ανζζημθάκδ. Δθπίγς μζ εεαηέξ ηαζ μζ ακαβκχζηεξ ιμο κα ιείκακε 

ζηακμπμζδιέκμζ. Απ’ ηδ ιενζά ιμο, δεκ ημ ηνφας, εα ήεεθα κα «λακαβνάρς».  

Ζ μπηζηή βςκία ηαζ δ έιθαζδ ζε ζοβηεηνζιέκεξ αλίεξ, υπςξ αοηέξ 

ηαενεθηίγμκηαζ ζημκ δδιζμονβζηυ θυβμ ηδξ εεαηνζηήξ βναθήξ, ζοιπενάκαιε υηζ 

είκαζ ιία ακμζηηή δζαδζηαζία πμο πάνδ ζημκ δζαπνμκζηυ παναηηήνα ημο ένβμο 

αθθά ηαζ ηδ θφζδ ηδξ ηέπκδξ έπεζ ιία πνςημηοπία ηάεε θμνά πμο ηακείξ 

δμηζιάγεζ ιεθεηχκηαξ ημ ηείιεκμ αοηυ. Ζ δζηή ιαξ εεχνδζδ ακηζηαημπηνίγεζ 

ηδκ Δθθάδα ηδξ ζφβπνμκδξ μζημοιεκζηήξ δζάζηαζδξ ηςκ αλζχκ ηαζ ηςκ 

οπανλζαηχκ ακαγδηήζεςκ ηςκ ηεζιέκςκ. Πανάθθδθα, δζαιμνθχκεηαζ 

πνςηυηοπα απυ ηδ ζοιαμθή ηαζ ηζξ ακάβηεξ έηθναζδξ ηςκ εθήαςκ πμο έθααακ 

ιένμξ ζηδκ πεζναιαηζηή εθανιμβή ημο ένβμο. Ζ ζηδκμεεηζηή ιαηζά οπυ ημ 

πνίζια ηακζζθάαζηζ αθθά ηαζ ιε ηδκ εηιεηάθθεοζδ ημο ηοπαίμο έδςζε 

απμηεθέζιαηα. Θεςνμφιε υηζ υζεξ θμνέξ ηζ ακ ακεαάζμοιε ηδκ πανάζηαζδ, δ 

ζοιιεημπή ηςκ δεμπμζχκ-παζδζχκ, δ πνμζςπζηή έηθναζδ ηαζ δ ζδεμεφεθθα εα 

εκδοκαιχκμοκ ημ ηείιεκμ ιε δζαθμνεηζηέξ ακαβκχζεζξ, ζοιαμθζζιμφξ αθθά ηαζ 

οθμθμβζηά, βθςζζζηά ζημζπεία αθθάγμκηαξ ηα κμήιαηα, ηδκ αζζεδηζηή ημο 

θυβμο ηαζ ειπθμοηίγμκηαξ ηα κμήιαηα ζε άθθα επίπεδα ηαηακυδζδξ ηαζ 
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εκζοκαίζεδζδξ. Ωξ εη ημφημο πνμηείκμοιε ηδκ εθεφεενδ απυδμζδ δνάζεςκ ιε 

αθμνιή ηδκ πανμφζα ιεθέηδ ηαζ ζοκεζζθμνά ιαξ ζηδκ ηαθθζηεπκζηή ηαζ 

επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα.  
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