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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ι. Το δράμα
1. Ποια είναι  τα χαρακτηριστικά του δράματος και τι νέο προσέφερε στο κοινό σε σχέση με το
έπος και τη λυρική ποίηση;
2. Ποια είναι η προσέλευση του δράματος και με ποια γιορτή συνδέθηκε;
3. Τι ήταν τα θρησκευτικά δρώμενα και ποια θέση είχαν στις γιορτές των αρχαίων Ελλήνων;
4. Τι αντιπροσώπευε ο θεός Διόνυσος στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων; Ποιες τελετές ή εκδηλώσεις
συμπεριλάμβανε η λατρεία του Διονύσου; Με ποια εξωτερικά τους γνωρίσματα ξεχώριζαν οι
οπαδοί του κατά τη διάρκεια των τελετών που γίνονταν προς τιμήν του θεού;
5. Πότε και ποιος δίδαξε πρώτος το δράμα και ποια στοιχεία δανείστηκε από τις λατρευτικές
τελετές προς τιμήν του Διονύσου;
6. Ποιες ήταν οι γιορτές του Διονύσου στην Αττική; Χρονική διάρκεια και τελετουργικό μέρος.
7. Τι ήταν το σατυρικό δράμα και ποια η διαφορά του από την κωμωδία;
8. Ποια είναι η προσέλευση του δράματος; Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση και να αναφέρετε
τη γνώμη του Αριστοτέλη σχετικά μ’ αυτή.
 Προέρχεται από τις θρησκευτικές τελετές προς τιμήν του Διονύσου.
 Πρωτοεμφανίστηκε με την οργάνωση δραματικών αγώνων στην Αθήνα τον 6ο π.Χ. αιώνα.
 Προέρχεται από τις θρησκευτικές γιορτές των Αθηναίων προς τιμήν της Αθηνάς.
 Είναι επινόηση των μεγάλων τραγικών ποιητών του 5ου αιώνα π.Χ.
 Είναι πνευματική δημιουργία του Θέσπη που το πρωτοπαρουσίασε τον 6ο π.Χ. αιώνα.

ΙΙ. Η τραγωδία
1. Ποια είναι η προέλευση της τραγωδίας σύμφωνα με τον Αριστοτέλη;
2. Ποιες είναι οι γνωστές απόψεις σχετικά με την προέλευση της λέξης «τραγωδία» και πόσο
αξιόπιστες θεωρούνται;
3. Ποια ήταν η συμβολή του Αρίωνα στην εξέλιξη του διθυράμβου;
4. Με ποιες παραστάσεις του ο Θέσπης έδωσε νέα μορφή στο διθύραμβο, ώστε να μετεξελιχθεί
σταδιακά σε τραγωδία;
5. Ποιος είναι ο ορισμός και ποιος ο σκοπός της τραγωδίας κατά τον Αριστοτέλη; Να αποδώσετε
τον ορισμό στα νέα ελληνικά.
6. Σε ποια μέρη της τραγωδίας εντοπίζουμε το λυρικό και σε ποια το επικό στοιχείο;
7. Ποια είναι τα κατά ποσόν και ποια τα κατά ποιόν μέρη της τραγωδίας; Να τα αναφέρετε
ονομαστικά.
8. Τα επικά μέρη της τραγωδίας αποτελούνται από «συνεχείς λόγους», «στιχομυθίες» και
‘‘αντιλαβές’’. Να εξηγήσετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του κάθε στοιχείου και πότε
χρησιμοποιείται.
9. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κομμού και σε τι διαφέρει από τις μονωδίες και τις διωδίες;
10. Ποια είναι η σχέση μύθου και τραγωδίας;
11. Ήθος, λέξη, διάνοια, μέλος, όψη:
α) Ποια είναι η σημασία των όρων στην αρχαία τραγωδία, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη;
β) Με ποιους όρους αποδίδουμε τις παραπάνω έννοιες στο σύγχρονο θέατρο;
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12. Πώς δημιουργείται η έννοια της τραγικότητας στο αρχαίο θέατρο και ποια χαρακτηριστικά
αποδίδονται στη μορφή του τραγικού ήρωα;
13. Ποιες παρεμβάσεις έκανε στο διθύραμβο ο Αρίων και ποιες ο Θέσπης, ώστε να μετεξελιχθεί σε
τραγωδία; Να συνδέσετε τα ονόματα των ποιητών με τις ενέργειες που τους αντιστοιχούν.

Αρίων

Θέσπης

Βάζει το χορό να κάνει χορευτικές κινήσεις γύρω από το βωμό του Διονύσου.
Διαχωρίζει για πρώτη φορά τον εξάρχοντα από τον υπόλοιπο χορό και του δίνει
ξεχωριστό ρόλο.
Συνθέτει τους στίχους και τη μουσική.
Ο υποκριτής δεν τραγουδά, αλλά απαγγέλλει τους στίχους με τους οποίους
αφηγείται ή συνομιλεί με το χορό.
Επινόησε τον ‘τραγικό τρόπο’, τραγούδι δηλαδή από χορευτές μεταμφιεσμένους
σε τράγους.
Διευκολύνει την παρουσίαση του μύθου με διάλογο και αφήγηση.

14. Από τις ακόλουθες ενέργειες ή καταστάσεις να επιλέξετε αυτή ή αυτές που συνθέτουν την
εικόνα του τραγικού ήρωα. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
α. Συγκρούετε με δυνάμεις ισχυρότερες από αυτόν, όπως η Μοίρα και η θεία Δίκη.
β. Αγωνίζεται για το συμφέρον του.
γ. Καταφέρνει στο τέλος να υπερνικήσει όλους τους εχθρούς και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει.
δ. Περιπλέκεται σε αντιφατικές καταστάσεις, τρομερά διλήμματα και αδιέξοδα, και υφίσταται τις
συνέπειές τους (ενοχές, ψυχικό πόνο κλπ).
ε. Αποτέλεσμα της τραγικής σύγκρουσης είναι η καταστροφή του ήρωα και η απώλεια της ηθικής
του ελευθερίας.

15. Να γράψετε στα κενά τις έννοιες που αντιστοιχούν στους παρακάτω ορισμούς.
Τραγούδι με θρηνητικό χαρακτήρα που τραγουδιέται από έναν ή δύο ηθοποιούς.
Τα εκφραστικά μέσα κι η ποικιλία των εκφραστικών τρόπων που χρησιμοποιεί ο
ποιητής.
Το ‘κόψιμο’ του στίχου σε δύο ή και τρία μέρη, όταν η ένταση του διαλόγου
κορυφώνεται.
Το άσμα που τραγουδάει ο χορός καθώς εισέρχεται στην ορχήστρα.
Τα μουσικά στοιχεία του δράματος, η μουσική που συνοδεύει το τραγούδι και η
χορογραφία.

ΙΙΙ. Το αρχαίο θέατρο
1. Ποια ήταν τα βασικά μέρη του αρχαίου θεάτρου;
2. Να περιγράψετε το ‘κοίλον’ του αρχαίου θεάτρου.
3. ‘Εδώλια, διαζώματα, κλίμακες, κερκίδες’: Να εξηγήσετε ποια ήταν η χρησιμότητα καθενός από
τα μέρη του ‘κοίλου’ του αρχαίου θεάτρου.
4. Ορχήστρα, πάροδος, θυμέλη.
5. Σε ποιο μέρος του αρχαίου θεάτρου κινούνταν οι υποκριτές και σε ποιο ο χορός; Σε τι
εξυπηρετούσε, κατά τη γνώμη σας, αυτή η διαφοροποίηση;
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6. Να περιγράψετε τη σκηνή του αρχαίου θεάτρου και να αναφέρετε ποια ήταν η συνηθισμένη
σκηνογραφία.

IV. Οι δραματικοί αγώνες
1. Πού και πότε γινόταν η παρουσίαση των νέων θεατρικών έργων στην Αθήνα και γιατί
επιλεγόταν η συγκεκριμένη εποχή του χρόνου;
2. Τι ήταν η χορηγία και ποιοι την ανελάμβαναν; Ποιες ήταν οι υποχρεώσεις του χορηγού;
3. Τι ήταν το ‘λογείον’, ποια εποχή ξεχώρισε ως μέρος του θεάτρου και ποιες ανάγκες της
παράστασης εξυπηρετούσε;
4. Στο αρχαίο θέατρο διακρίνουμε από τρεις έως πέντε εισόδους των υποκριτών στη σκηνή και
στην ορχήστρα, δυο παρόδους και μια ή τρεις από την πλευρά της σκηνής. Ποιες σκηνοθετικές
ανάγκες εξυπηρετούσε η κάθε είσοδος;
5. Περίακτοι, θεολογείον, βροντείον.
6. Ποιος είχε τη γενική επιμέλεια και την ευθύνη για την οργάνωση των δραματικών αγώνων:
α) στη γιορτή των Ληναίων;
β) στη γιορτή των Μεγάλων Διονυσίων;
Ποια ήταν τα καθήκοντά του;
7. Ποιες τιμές αποδίδονταν στους ποιητές που νικούσαν σε δραματικούς αγώνες και στους
χορηγούς τους;
8. Οι ‘περί τον Διόνυσον τεχνίται’: Ποιο ήταν το έργο τους και σε ποια σημερινή τάξη
επαγγελματιών αντιστοιχεί;
9. Αφού λάβετε υπόψη σας τις σκηνοθετικές συνήθειες που είχαν επικρατήσει στην Αθήνα, να
προσδιορίσετε από ποια είσοδο του θεάτρου έμπαινε στην ορχήστρα ή στη σκηνή:
α) ένας αγγελιαφόρος που ερχόταν από τους αγρούς
β) ένα πρόσωπο που ερχόταν από το παλάτι
γ) ο χορός
δ) ένας αγγελιαφόρος που ερχόταν από το λιμάνι
ε) ο εξάγγελος
10. Να σημειώσετε το γράμμα της Α στήλης στο τετράγωνο της Β στήλης που αντιστοιχεί. Τι είναι:

Α Β

α. το λογείο

β. η θυμέλη

γ. το εδώλιο

δ. το βροντείο

ε. η ορχήστρα

Κάθισμα για τους θεατές
Μηχάνημα για την απομίμηση της βροντής
Κυκλικός χώρος για τις κινήσεις του χορού
Μουσικό όργανο για τις ανάγκες του δράματος
Σκηνή που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα στάσιμα
Υπερυψωμένο δάπεδο που έπαιζαν οι ηθοποιοί
Η κεντρική είσοδος της σκηνής
Βωμός του Διονύσου στο κέντρο της ορχήστρας
Η τελευταία σειρά καθισμάτων στο άνω διάζωμα
Το προσωπείο που φορούν οι υποκριτές
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11. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με το συντελεστή μιας αρχαίας  θεατρικής παράστασης ή
με τις αρμοδιότητες που του αντιστοιχούν.
α. άρχων βασιλεύς
β. εύπορος πολίτης που πλήρωνε τα έξοδα της παράστασης
γ. επέλεγε τα έργα που παρουσιάζονταν στη γιορτή των Μεγάλων Διονυσίων
δ. κριτής
ε. οι περί τον

διόνυσον
τεχνίται

στ. ομάδα χορευτών που είχαν πρωταρχική σημασία για το αρχαίο θέατρο
ζ. δίδασκε τις χορευτικές κινήσεις στους χορευτές
η. αυλητής

12. Να γράψετε δίπλα στον αριθμό της στήλης Α το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί. Δυο
στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν.

Α Β
1. τόπος διεξαγωγής δραμάτων α. Πλάκες με ονόματα ποιητών, χορηγών και πρωταγωνιστών.
2. άρχοντας – βασιλιάς β. Καλύπτει τα έξοδα του χορού.
3. επώνυμος άρχοντας γ. Οργάνωση Μεγάλων Διονυσίων.
4. χορηγός δ. Θέατρο Διονύσου.
5. διδασκαλίες ε. Οργάνωση Ληναίων.

στ. Οδός Τριπόδων.
ζ. Οι ‘περί τον Διόνυσον τεχνίται’.

V. Οι συντελεστές της παράστασης
1. Ποιος ο ρόλος του ποιητή στο αρχαίο θέατρο;
2. Ενδυμασία και τα άλλα σκεύη που χρησιμοποιούσαν οι υποκριτές.
3. Ποιος ήταν ο ρόλος του προσωπείου στη θεατρική πράξη; Νομίζετε ότι διευκόλυνε ή δυσκόλευε
τον υποκριτή στην ερμηνεία του ρόλου του;
4. Ποιος ήταν ο ρόλος του χορού στην αρχαία τραγωδία;
5. Ποια ήταν η διάταξη του χορού κατά την είσοδό του στην ορχήστρα και ποιες κινήσεις
εκτελούσε συνήθως κατά τη διάρκεια της παράστασης;
6. Τι ήταν το υπόρχημα και ποιος ο ρόλος του στο δράμα;
7. Θεωρικά – ραβδούχοι – προεδρίες: Να εξηγήσετε σύντομα ποια ήταν η λειτουργία καθενός από
τα τρία στοιχεία στους δραματικούς αγώνες.
8. Ποια ήταν η σχέση του αθηναϊκού κοινού με το θέατρο και ποια η συμπεριφορά του κατά τη
διάρκεια των παραστάσεων;
9. Τι ήταν ο πράγωνας, πού, πότε γινόταν και ποιο σκοπό εξυπηρετούσε;
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VΙΙ. Σοφοκλής
1. Ποια ήταν η σχέση του Σοφοκλή με την Αθήνα και τις εξέχουσες φυσιογνωμίες της εποχής του;
2. α) Ποια είναι  η θέση του ήρωα και ποια του θεατή στα έργα του Σοφοκλή, σύμφωνα με τον
Αριστοτέλη;
β) Να αναφέρετε τα έργα του Σοφοκλή.
3. Ποιο ρόλο παίζει στα έργα του Σοφοκλή ο παράγοντας άνθρωπος;
4. Ποιες ήταν οι καινοτομίες του Σοφοκλή στη διδασκαλία της τραγωδίας;
5. Γιατί οι αρχαίοι αποκαλούσαν το Σοφοκλή ‘μέλιττα’;
6. Να γράψετε λίγα λόγια για τη γλώσσα, το ύφος και το ήθος των ηρώων του Σοφοκλή.

Ο μύθος των Λαβδακιδών
1. Με τις συμφορές που βρίσκουν την οικογένεια των Λαβδακιδών εκπληρώνονται, σύμφωνα με το
μύθο, παλιές κατάρες. Πώς επαληθεύεται αυτό το μοτίβο στην περίπτωση του Ετεοκλή και του
Πολυνείκη;
2. Ποιοι λόγοι οδηγούν σε σύγκρουση τον Ετεοκλή με τον Πολυνείκη; Ποιος δικαιολογείται
περισσότερο για τις ενέργειές του;
3. Από ποιο σημείο του μύθου των Λαβδακιδών αρχίζει η τραγωδία του Σοφοκλή ‘Αντιγόνη’;

Επιμέλεια: Γιώργος Καρβελάς


