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Το Θέατρο του Διονύσου ως χώρος ορόσημο για τη γένεση του θεάτρου

Αν και αποσπασματική η κατάσταση των ερειπίων του αθηναϊκού θεάτρου 
στα ριζά της Ακρόπολης (εικ. 1), ο επισκέπτης μπορεί να αναγνωρίσει την 
τριμερή μορφή του, που αντανακλά την οργανική σχέση και αλληλεπίδραση 
των συμμετεχόντων στη μεγάλη λαϊκή γιορτή των εν Άστει Διονυσίων με τους 
πολυήμερους θεατρικούς αγώνες: (εικ 2) το ημικυκλικό κοίλο που έφτανε έως 
πάνω στον βράχο με χωρητικότητα θεατών περίπου 19.000, την ορχήστρα, 
που τα ρωμαϊκά χρόνια μετατράπηκε από χωμάτινη κυκλική σε πλακοστρωμένη 
ημικυκλική, το μακρόστενο οικοδόμημα της σκηνής νότια και στα άκρα τις δύο 
πλατιές εισόδους (παρόδους), που ήταν κοσμημένες κυρίως με αγάλματα των 
μεγάλων ποιητών (εικ. 3), σύμβολα του αντιπροσωπευτικότερου πνευματικού 
προϊόντος του Ελληνισμού, του δράματος και της πολυδιάστατης θεατρικής 
δημιουργίας που γεννήθηκε στον χώρο αυτό.
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Πριν κτιστεί όμως το θέατρο από πέτρα τον 4ον αι. π.Χ. και 
επεκταθεί έως τα ριζά του βράχου, το θέατρο που φιλοξένησε τις 
παραστάσεις των περίφημων έργων της τραγωδίας, της κωμωδίας, του 
διθυράμβου και του σατυρικού δράματος ήταν ξύλινο, αλλά μνημειακό, 
με ορθογώνιες πλευρές (εικ. 4). Στη χιλιόχρονη λειτουργία του δέχθηκε 
βέβαια αρκετές μετατροπές, κυρίως το σκηνικό οικοδόμημα με την 
ορχήστρα, που καλούνταν να υπηρετήσουν λειτουργικά την εξέλιξη 
των θεατρικών ειδών, άμεσα συνδεομένων με τα κοινωνικοοικονομικά 
δεδομένα κάθε εποχής.
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Από το πλήθος των έργων της πλαστικής (τιμητικά αγάλματα ποιητών, αγάλματα προσωποποιήσεων 
των θεατρικών ειδών, αγάλματα πολιτικών και Ρωμαίων αυτοκρατόρων κλπ.), που κόσμησαν στην 
πάροδο των αιώνων τον δημόσιο αυτό χώρο και υπομνημάτισαν καλλιτεχνικά και μορφολογικά 

τον κορυφαίο ρόλο τού κατ’ εξοχήν 
πολιτιστικού χώρου της Αθήνας, το 
γονατιστό άγαλμα του γέρου σατύρου 
(Παπποσιληνός ονομαζόταν στην 
αρχαιότητα), που σε ατενίζει από τα 
νότια της ορχήστρας, ήρθε στο φώς 
κατά την αποκάλυψη του μνημείου το 
1862 (εικ. 5-5Α). 
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Θα έλεγε κανείς ότι έμεινε εκεί να μας θυμίζει και να συμπυκνώνει σε μία εικόνα το αποφασιστικό βήμα, που έλαβε χώρα σε αυτή την 
ορχήστρα και οδήγησε στη δραματουργική μεταμόρφωση ενός μέλους τελετουργικού χορού για τον θεό Διόνυσο στον πρώτο υποκριτή, 
δηλ. στη γένεση του θεάτρου στα μέσα περίπου του 6ου αι. π.Χ.  Εξάλλου η πιο διαδεδομένη άποψη από την εποχή του Αριστοτέλη 

(4ος αι. π.Χ.) ήταν ότι το πιο σημαντικό είδος του δράματος, η τραγωδία, φύτρωσε 
μέσα από τα τελετουργικά δρώμενα και το θρησκευτικό άσμα (ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ), που 
τραγουδούσαν και χόρευαν λατρευτές μεταμφιεσμένοι στους οργιαστικούς συνοδούς 
του θεού Διονύσου (σατύρους και γέρους σιληνούς) (εικ. 6). Το γονατιστό αυτό άγαλμα, 
που κόσμησε μαζί με ένα δεύτερο το χαμηλό προσκήνιο της ρωμαϊκής σκηνής την εποχή 
του αυτοκράτορα Αδριανού, θαυμαστή του μεγάλου κλασικού παρελθόντος της πόλης, 
αξίζει μιας προσεκτικότερης ματιάς. Το λεπτό κολλητό θεατρικό κουστούμι που φοράει, 
το πρόσωπο με την πλούσια γενειάδα και το μισάνοιχτο στόμα δείχνουν ότι εδώ έχουμε 
έναν ηθοποιό με κοστούμι Παπποσιληνού, προφανώς τον κορυφαίο του χορού του 
σατυρικού Διθυράμβου. Στα δεξιά στηρίζεται 
στο χέρι που κρατάει κύλινδρο παπύρου και 
στο αριστερό φέρει κιβωτίδιο με γραφική 
ύλη. Ο Παπποσιληνός λοιπόν, που θεωρείτο 
μυθολογικά ότι ήταν ο σοφός δάσκαλος του 
Διονύσου, όπως και ο σοφός Σωκράτης που 
έλεγαν ότι έμοιαζε με σιληνό, γίνεται εδώ 
ο θεματοφύλακας της γραπτής παράδοσης 
των κορυφαίων έργων του δράματος, για 

την οποία η Αθήνα πολύ νωρίς (330 π.Χ.) φρόντισε να καταγραφούν σε μία επίσημη κρατική 
έκδοση. (εικ. 7). 
Το καθοριστικό ετήσιο ψυχαγωγικό βίωμα κάθε πολίτη, η σύνδεση του θεάτρου με την αθηναϊκή 
δημοκρατία, τα πανανθρώπινα ζητήματα που έθιγε η τραγωδία, οι περιοδεύοντες θίασοι των 
ηθοποιών, η οικοδόμηση θεάτρων σε κάθε πόλη του ελληνορωμαϊκού κόσμου συνέβαλε 
στην εξακτίνωση του θεάτρου σε ολόκληρο τον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Μέσω της παιδείας 
των βιβλιοθηκών, τη φιλολογική επιστήμη και την ανάπτυξη των χειρογράφων μπόρεσαν τα 
σωζόμενα έργα των κορυφαίων δραματουργών να φτάσουν ως παγκόσμια κληρονομιά έως 
εμάς σήμερα και να καθορίσουν τη διαχρονική ανάπτυξη του θεάτρου, των εικαστικών τεχνών 
και τη μουσική του δυτικού κόσμου.
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