
ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

Η αναβίωση του αρχαίου δράματος αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της νεότερης ελληνικής ιστορίας και απηχεί τα 
κοινωνικοπολιτικά γεγονότα αλλά και τις  ιδεολογικές, γλωσσικές 
και αισθητικές αντιλήψεις της εκάστοτε χρονικής περιόδου. Αρχικά 
συνδέεται με την προσπάθεια πνευματικής αφύπνισης του 
υπόδουλου ελληνισμού για απελευθέρωση από τους Τούρκους και 
αργότερα με τις προσπάθειες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους 
για την αναζήτηση της εθνικής του ταυτότητας.  

Στην ιστορία της αναβίωσης του αρχαίου δράματος οι 
σκηνικές παρουσιάσεις είτε σε ερασιτεχνικό είτε σε επαγγελματικό 
επίπεδο ποικίλλουν από την προσπάθεια πιστής αναπαράστασης 
μουσειακού χαρακτήρα έως και τους μοντέρνους πειραματισμούς 
με έντονη την καλλιτεχνική ελευθερία. Το αρχαίο θέατρο σε κάθε 
περίπτωση αντιμετωπίζεται ως σύνθετη καλλιτεχνική δημιουργία με 
κύρια προτεραιότητά του την επικοινωνία με το κοινό. Στις μέρες 
μας μεμονωμένοι δημιουργοί, θεατρικά σχήματα και ομάδες, σε 
αρχαία και κλειστά θέατρα, βιομηχανικούς χώρους, σε δρόμους και 
σε πλατείες, σε μεγάλες και μικρές σκηνές, αναζητούν να 
κατανοήσουν τον άνθρωπο, τις αγωνίες του και τα σύγχρονα 
προβλήματά του, αναβιώνοντας τον αρχαίο δραματικό λόγο και 
κρατώντας ζωντανό το διάλογο του χτες με το σήμερα.  

Βασικά πεδία προβληματισμού σε όλη την ιστορία της 
αναβίωσης αποτελούν η γλώσσα, ως απόδοση του αρχαίου  
θεατρικού κειμένου αλλά και ως εκφορά του λόγου, ο θεατρικός και 
ο σκηνικός χώρος καθώς και η σκηνική παρουσίαση όσον αφορά 
τη σκηνοθεσία, την υποκριτική, τη σκηνογραφία  (σκηνικά- 
κουστούμια), τη χορογραφία και τη  μουσική.  



 
Η ιστορική αναδρομή που ακολουθεί ευελπιστούμε ότι θα 
αποτελέσει ένα πρώτο παιδαγωγικό εργαλείο για την προσέγγιση 
του θέματος από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους, 
καθώς καλούνται να αναβιώσουν σκηνικά τον αρχαίο θεατρικό 
λόγο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάδειξη του  αρχαίου 
θεάτρου των Αχαρνών που διεξάγει το Τμήμα Αρχαιολογίας και 
Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών σε συνεργασία με το 
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ. 

Η παρακμή του αρχαίου δράματος 

Οι ρίζες του αρχαίου ελληνικού θεάτρου χάνονται μέσα 
στα πανάρχαια λαϊκά δρώμενα και τις θρησκευτικές τελετές. Τα 
τελευταία του βλαστάρια εκφυλίζονται στο μίμο και διασύρονται 
στις ρωμαϊκές αρένες.  

Από την εποχή του Θέσπη τον 6ο αιώνα π.Χ. έως τον 3ο 
αιώνα π.Χ., μέσα δηλ. σε δυόμισι αιώνες περίπου 
παρουσιάστηκαν 180 τραγικοί ποιητές, οι οποίοι έγραψαν 
1.500 περίπου τραγωδίες και σατυρικά δράματα. Από τα έργα 
αυτά, σώθηκαν ακέραιες μόνο 31 τραγωδίες (7 του Αισχύλου, 
7 του Σοφοκλή και 17 του Ευριπίδη) ένα σατυρικό δράμα του 
Ευριπίδη, καθώς επίσης έντεκα κωμωδίες του Αριστοφάνη, 
τρεις κωμωδίες του Μένανδρου και πολλά αποσπάσματα, τα 
οποία αυξάνονται διαρκώς, με την εύρεση αιγυπτιακών 
παπύρων. Όλα αυτά τα έργα σώθηκαν γιατί για δύο χιλιάδες 
χρόνια αντιγραφείς φιλόλογοι, δάσκαλοι, λόγιοι κα ιερωμένοι, 



ποτέ δεν έπαψαν να τα αναπαράγουν και να τα μελετούν για 
την καλλιτεχνική τους αξία και τις ακατάλυτες, διαχρονικές 
ιδέες που εκφράζουν.  

Ήδη μετά τους μεγάλους τραγικούς η τραγωδία άρχισε να 
παρακμάζει και γι’ αυτό μέχρι τον 3ο αιώνα μ.Χ., οι Έλληνες 
προτιμούσαν τις επαναλήψεις των τριών κλασικών και μάλιστα 
του Ευριπίδη. Τους Έλληνες τραγικούς μιμήθηκαν οι Ρωμαίοι 
και ιδιαίτερα ο Πακούβιος, ο Άτιος και ο Σενέκας, τα έργα των 
οποίων όμως ποτέ δεν έφτασαν στο ύψος των προτύπων. Η 
Νέα Κωμωδία, που εκπροσωπεί κυρίως ο Μέναδρος,  
αποτέλεσε επίσης πρότυπο για τους ρωμαίους Πλαύτο και 
Τερέντιο, τους δημιουργούς της ρωμαϊκής κωμωδίας (fabulla 
palliata).Τα ρωμαϊκά θέατρα ήταν χτισμένα σε επίπεδο 
έδαφος. Όταν ο χορός έπαψε να υπάρχει, η ορχήστρα έπεσε 
σε αχρηστία. Κεντρικό σημείο του ρωμαϊκού θεάτρου ήταν η 
ψηλή σκηνή, που μπροστά της υπήρχαν σειρές καθισμάτων 
και πίσω της ένας, συχνά διώροφος, διακοσμημένος τοίχος. Οι 
παραστάσεις που δίνονταν σε αυτά τα θέατρα δεν είχαν την 
παραμικρή σχέση με την αρχαία ελληνική τραγωδία. Το 
ύστερο-ρωμαϊκό θέατρο δε διέθετε μεγάλους δραματουργούς. 
Τα έργα διαβάζονταν ή απαγγέλλονταν χωρίς όμως να 
παίζονται. 

« Έχοντας ξεχάσει τη θρησκευτική του καταγωγή και το ένδοξο 
παρελθόν του, το θέατρο όπως συχνά συνέβη στην ιστορία 



του, πέθαινε μέσα στην κενότητά του για να ξαναγεννηθεί σε 
μια απρόσμενη κατεύθυνση…». Φύλλις Χάρτνολ.  

Μεταχριστιανική τραγωδία  

Στην βυζαντινή περίοδο δεν είχαμε θεατρικά έργα εκτός 
από το «Ο Χριστός Πάσχων» του οποίου τον συγγραφέα δεν 
τον ξέρουμε. Κατά την εποχή αυτή τη θέση της τραγωδίας 
πήραν τα «Μυστήρια», δηλαδή δράματα με υποθέσεις 
παρμένες από τις γραφές (με στόχο την ηθική βελτίωση των 
πιστών) τα οποία μιμήθηκαν αργότερα στη Δύση με το 
«Λειτουργικό δράμα». 

 Όπως ακριβώς το αρχαίο ελληνικό δράμα γεννήθηκε από 
τη λατρεία του θεού Διονύσου, έτσι και το μεσαιωνικό δράμα 
προέκυψε μέσα από την χριστιανική λειτουργία. Ιδιαίτερα 
χρησιμοποιήθηκε για την κατήχηση του αναλφάβητου 
πληθυσμού - αρχικά ως λατρευτική πράξη και αργότερα ως 
πλήρη αναπαράσταση της ζωής του Χριστού- γινόταν στα 
λατινικά και χρησιμοποιούσε όλο τον εκκλησιαστικό χώρο ως 
πολλαπλό σκηνικό. Το μεσαιωνικό θρησκευτικό θέατρο έφτασε 
στο απόγειο της ακμής του τον 14ο αιώνα. Δεν είναι γνωστό 
πότε και κάτω από ποιές συνθήκες το δράμα βγήκε από τις 
εκκλησίες. Η παρακμή του συνδέεται με τις αλλαγές που 
προκάλεσε το κίνημα της αναγέννησης στο χώρο του 
πνεύματος και του πολιτισμού κατά τον 15ο αιώνα.  



 Η πρώτη επαφή της Δύσης με την ποίηση του Αισχύλου 
και του Σοφοκλή γίνεται στα μέσα του δέκατου πέμπτου αιώνα 
στη Βενετία με τους λόγιους της Κωνσταντινούπολης, που 
φέρνουν μαζί τους τα έργα των τραγικών ποιητών. Από τα τέλη 
του 15ου αιώνα αρχίζουν να εκδίδονται μεταφράσεις έργων 
των αρχαίων τραγικών και του Αριστοφάνη στα λατινικά, 
γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά ακόμα και στα κροατικά 
και ουγγρικά. Οι τραγωδίες γίνονται αντικείμενο μελέτης αλλά 
δεν παίζονται. Οι ποιητές κατά την Αναγέννηση μελετούσαν 
θεωρητικά τα έργα, που είχαν επεξεργαστεί οι φιλόλογοι. 
Συνήθως διασκεύαζαν το αρχαίο κείμενο αφαιρώντας το χορό 
ή χρησιμοποιούσαν τα θέματα των αρχαίων τραγικών, για να 
δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα. 
. 

 Συχνά προσέγγιζαν ιδιαίτερα τον Ευριπίδη από το έργο 
του Ρωμαίου ποιητή Σενέκα, που τον μιμήθηκε. Οι δυτικοί 
αργότερα εγκαταλείποντας τα μεσαιωνικά μυστήρια, 
δημιούργησαν το νεότερο ευρωπαϊκό θέατρο. Η αρχή έγινε 
στην Ισπανία το 16ο αι. με τα ποιμενικά δράματα του Χουάν 
ντε λα Ενσινά, τον οποίο ακολούθησαν ο Θερβάντες, ο Λόπε 
ντε Βέγκα κ.ά. Στην Αγγλία έκανε την εμφάνισή του ο Σαίξπηρ 
και αργότερα οι Θόμσον, Χάρντι, Μπέρναρ Σο κ.ά. Στη Γαλλία 
οι Κορνέιγ, Ρακίνας κ.ά. Στη Γερμανία ο Γκαίτε, ο Σίλερ, ο 
Χάουπτμαν κ.ά. Στην Ιταλία ο Αλφιέρι, ο Νικοντέμι κ.α. Στη 
Σκανδιναβία ο Ίψεν. Τέλος, στην Αμερική, ο Γκόντφρεϊ, ο 
Ευγένιος Ο` Νιλ κ.ά.  
 



 

Τον 19ο αι., την εποχή του ρομαντισμού, οι τραγικοί 
ποιητές μεταφράστηκαν στις εθνικές ευρωπαϊκές γλώσσες και 
άρχισαν να παίζονται στη σκηνή. Ο μεγάλος ποιητής Γκαίτε 
βοήθησε αυτή την κίνηση στην Γερμανία και ο ίδιος έγραψε την 
«Ιφιγένεια εν Ταύροις». Στα έργα τους και ο Γκαίτε και ο Σίλλερ 
μελετούν το αρχαίο δράμα. Υιοθετούν τη δομή των τραγωδιών 
και αξιοποιούν το ρόλο του χορού.  Μετά τα μέσα του 19ου 
αιώνα οι παραστάσεις του αρχαίου δράματος από τα 
Πανεπιστήμια πυκνώνουν. Το 1880 το Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης παρουσιάζει τον «Αγαμέμνονα» του Αισχύλου στα 
αρχαία ελληνικά. 

Παροικίες –Ρήγας-Φιλική Εταιρεία- 
Επανάσταση 1821 

Το αρχαίο δράμα στους Νεότερους Χρόνους συνδέεται 
αρχικά με την ιδεολογική αφύπνιση και την παιδευτική 
προετοιμασία του νέου ελληνικού έθνους για τον αγώνα της 
ανεξαρτησίας αλλά και αργότερα με τις πρώτες προσπάθειες του 
νεοσύστατου κράτους για την αναζήτηση της εθνικής του 
ταυτότητας. Στην προεπαναστατική Ελλάδα, φωτισμένοι δάσκαλοι, 
ενθουσιώδεις μαθητές και λόγιοι της εποχής γίνονται οι πρώτοι 
φορείς αυτής της προσπάθειας . Την περίοδο του Nεοελληνικού 
Διαφωτισμού λόγιοι και άνθρωποι του πνεύματος, επηρεασμένοι 
από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και τις ιδέες της Γαλλικής 
Επανάστασης, συνειδητοποιούν την παιδαγωγική και ιδεολογική 
αξία του θεάτρου. Στα αστικά κέντρα της Δύσης και των 



Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, όπου ζει και δραστηριοποιείται ο 
απόδημος ελληνισμός, κυρίως στη Βενετία, τη Βιέννη, το Ιάσιο, την 
Οδησσό και το Βουκουρέστι γίνονται αρκετές μεταφράσεις και 
εκδόσεις θεατρικών έργων. Ο Ρήγας Φεραίος αναγνωρίζει τη 
σημασία της θεατρικής κληρονομιάς του τόπου, ως μέσο για τη 
διεκδίκηση της ελευθερίας και συμπεριλαμβάνει την κάτοψη ενός 
αρχαίου ελληνικού θεάτρου στη Χάρτα του. Αφορμή αποτέλεσε το 
γαλλικό μυθιστόρημα του λογοτέχνη-αρχαιολόγου Αββά Ζαν Ζακ 

Μπαρτελεμύ με τίτλο «Το ταξίδι του νέου Ανάχαρση». το οποίο ο 
Ρήγας   μεταφράζει το 1797. Το μυθιστόρημα περιγράφει το ταξίδι 
του νεαρού Σκύθη Ανάχαρση στην αρχαία Ελλάδα του 4ου π.Χ. 
αιώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου παρακολουθεί μία παράσταση 
αρχαίας τραγωδίας.  Σύμφωνα  με κάποιους ερευνητές το έργο 
αυτό ίσως αποτέλεσε το ερέθισμα για τη δημιουργία της «Χάρτας 
της Ελλάδος» ενώ  ταυτόχρονα χρησιμοποιείται από τον ίδιο  τον 
Ρήγα και ως άλλοθι για να καλύψει τα επαναστατικά του σχέδια. Ο 
Ρήγας αναγνωρίζει τη σημασία της ανάδειξης του αρχαίου 
δράματος ως μέσο παιδείας και ως μέσο για τη διεκδίκηση της 
ελευθερίας του έθνους.  



Στην προσπάθεια αναβίωσης του αρχαίου ελληνικού 
δράματος, ως μέσο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και της 
ιστορίας αλλά και ως συνδετικός κρίκος με την αρχαία κληρονομιά 
του έθνους συμβάλλει η Φιλική Εταιρεία που συστήνεται το 1814 
στην Οδησσό, προωθώντας τη θεατρική δραστηριότητα μέσα από 
τα ίδια της τα μέλη τα οποία μετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις. 
Στη Βιέννη, τη Βενετία, το Βουκουρέστι και την Οδησσό 
παρουσιάζονται παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας. Στα σχολεία των 
ελληνικών κοινοτήτων από τον Εύξεινο Πόντο και τα μικρασιατικά 
παράλια έως την Αθήνα φωτισμένοι δάσκαλοι οργανώνουν 
παραστάσεις αρχαίου δράματος στα πλαίσια των σχολικών 
γιορτών. Θα ακολουθήσουν τα Πανεπιστήμια με τη μελέτη και τη 
διδασκαλία της δραματικής ποίησης. Το θέατρο στις αρχές του 
19ου αιώνα διαθέτει έναν χαρακτήρα επαναστατικό και 
ανατρεπτικό, με μία απολύτως συνειδητή παιδαγωγική διάσταση. 
 Κριτήριο επιλογής  των έργων είναι το αίσθημα πατριωτισμού που 
μπορεί να λειτουργήσει ως καθοδηγητικό εργαλείο για τον Αγώνα.  

 



Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αντίληψης που επικρατούσε 
για την θεατρική παιδεία ως επαναστατικό εργαλείο των 
εξεγερμένων Ελλήνων αποτελεί το έγγραφο του Νικηταρά, ως 
Διευθυντή της Αστυνομίας το 1823 προς τον Υπουργό των 
Εσωτερικών της τότε Κυβέρνησης, να του δοθεί η άδεια, ώστε να 
χρησιμοποιηθεί το τζαμί του Αγάπασσα για θέατρο. Στο έγγραφο 
αυτό επισημαίνεται ότι η παιδεία, που αναγνωρίζεται ως το πιο 
σημαντικό αγαθό για την ανθρωπότητα, μπορεί να μεταδοθεί μέσα 
σε δύο χώρους: στο θέατρο και στο σχολείο. 

Στον τόπο μας, λίγα χρόνια μετά την ανεξαρτησία, έγινε 
προσπάθεια να ανέβουν στη σκηνή τα έργα των τριών τραγικών. 
Από τα μέσα του 19ου αιώνα διαμορφώνεται ένα αντιδυτικό 
πολιτικό-πνευματικό κλίμα που θα προωθήσει την αναβίωση του 
δραματικού λόγου. Ο πνευματικός κόσμος αντιδρά στον 
εξευρωπαϊσμό του ελληνικού πολιτισμού και του νεοσύστατου 
ελληνικού κράτους. Στο θέατρο παρατηρείται μια τάση αποστροφής 
προς το ιταλικό μελόδραμα που επικρατεί στην Ευρώπη και 
ενισχύεται  η τάση αναβίωσης του αρχαίου δράματος. 

 Παράλληλα, στα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων, από 
τον Εύξεινο Πόντο και τα μικρασιατικά παράλια μέχρι την Αθήνα, 
φωτισμένοι δάσκαλοι μαζί με τους μαθητές τους οργανώνουν 
παραστάσεις αρχαίου δράματος στο πλαίσιο των σχολικών 
γιορτών. Το σχολικό περιβάλλον δίνει στις παραστάσεις αυτές έναν 
καθαρά παιδευτικό χαρακτήρα. Δύο είναι οι κύριοι στόχοι: η 
πνευματική καλλιέργεια των νέων και η τόνωση της συνείδησης της 
νέας ελληνικής ταυτότητας μέσα από τη σύνδεσή της με το αρχαίο 
παρελθόν. Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, τα έργα παρουσιάζονται 
στην αρχαία ελληνική γλώσσα ώστε να ωφελούνται τόσο οι 



μαθητές ως συντελεστές των παραστάσεων όσο και το κοινό. 
Σύντομα τη σκυτάλη θα πάρουν τα Πανεπιστήμια, που 
αναλαμβάνουν, σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, τη μελέτη και τη 
διδασκαλία του αρχαίου δράματος. Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, 
φιλόλογοι ή αρχαιολόγοι, χωρίς να έχουν προηγούμενη θεατρική 
εμπειρία, προσεγγίζουν τη δραματική ποίηση κυρίως ως κείμενο. 
Στις παραστάσεις με τη συμμετοχή φοιτητών δίνεται έμφαση μόνο 
στον αρχαίο λόγο, χωρίς να θίγονται άλλα ζητήματα, όπως η 
σκηνική παρουσίαση ή η ερμηνεία. 
1867. Η πρώτη επαγγελματική παράσταση αρχαίου δράματος στο 
νεοελληνικό κράτος είναι η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή το 1867 σε 
μουσική του Μέντελσον για την ομώνυμη τραγωδία.  Η μουσική του 
Μέντελσον καθιερώνεται από το 1841 που πρωτοπαρουσιάστηκε η 

Αντιγόνη από τον Γερμανό Λούντβιχ Τηκ (Ludwig Tieck) στο 
θέατρο της πρωσικής πόλης Πότσνταμ ως πρότυπο μουσικής 
επένδυσης των χορικών και χρησιμοποιήθηκε σχεδόν σε όλες τις 
παραστάσεις της «Αντιγόνης» στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Η 



παράσταση διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
παρουσιάζεται ως δώρο για το γάμο του βασιλιά Γεωργίου του Α΄ 
με την Όλγα Κωνσταντίνοβα της Ρωσίας. Μεταφραστής της 
τραγωδίας  στην καθαρεύουσα είναι ο λόγιος και λογοτέχνης 
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής. Για πρώτη φορά συμμετέχουν, εκτός 
από ερασιτέχνες φοιτητές και επαγγελματίες ηθοποιοί. Τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο ερμηνεύει η διάσημη ηθοποιός της εποχής 
Πιπίνα Βονασέρα. Η παράσταση πραγματοποιείται στο Ωδείο 
Ηρώδου του Αττικού. Στη διάρκειά της προσφέρονται κεράσματα 
στους θεατές σε μια προσπάθεια αναβίωσης των εθίμων της 
αρχαιότητας. Η παράσταση του 1867 αποτέλεσε το έναυσμα για τη 
σκηνική παρουσίαση του αρχαίου δράματος από επαγγελματίες 
ηθοποιούς.  
1888. Η δεύτερη ερασιτεχνικη παραγωγή της «Αντιγόνης» σε 
μουσική πάλι του Μέντελσον ανεβαίνει επίσης το 1888 από τον 
παλατιανό θίασο σε σκηνοθεσία του Δημήτρίου Κορομηλά με τον 
ίδιο στο ρόλο του Κρέοντα. Ο Γεώργιος Βιζυηνός υπογράφει την 
αισθητική ανάλυση, ενώ οι σκηνογραφίες βασίζονται στα σχέδια 
του αρχαιολόγου Ντέρπφελντ. 
1896. Ανεβαίνει η παράσταση «Αντιγόνη» του πανεπιστημιακού 
Μιστριώτη στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών, με αφορμή  την 
αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Η απόδοση του λόγου είναι 
στα αρχαία ελληνικά. Ο Μιστριώτης χρησιμοποιεί τη μουσική του 
Ιωάννη Σακελλαρίδη βασισμένη σε δημοτικά τραγούδια και 
βυζαντινή μουσική και όχι στην έως τότε καθιερωμένη μουσική του 
Μέντελσον. 
1900-1903. «Οι Νεφέλες» του Αριστοφάνη αποτελούν την πρώτη 
παρουσίαση κωμωδίας στη νεότερη Ελλάδα. Ο Γεώργιος Σουρής, 



ποιητής και ευθυμογράφος, είναι ο βασικός συντελεστής, καθώς 
πραγματοποιεί τη μετάφραση αλλά και τη σκηνοθεσία του έργου. Η 
παράσταση ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών και στο 

Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς. Η είσοδος απαγορεύεται  αυστηρά στις 
γυναίκες.  

Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια να παρουσιαστεί στη σκηνή 
τραγωδία συμπίπτει με την είσοδο στον 20ο αιώνα. Τότε παίχτηκε η 
«Άλκηστη» του Ευριπίδη από το θίασο της «Νέας Σκηνής» και λίγο 
αργότερα (1903) η «Ορέστεια» του Αισχύλου από το νεοϊδρυμένο 
«Βασιλικόν θέατρον». Το έργο σε σκηνοθεσία Θωμά Οικονόμου 
μεταφράζεται από τον Γ. Σωτηριάδη σε μικτή δημοτική γλώσσα 
(απλή καθαρεύουσα) από τη γερμανική διασκευή του αρχαίου 
κειμένου. Στην αρχή της παράστασης η Μαρίκα Κοτοπούλη 
απαγγέλει το ποίημα του δημοτικιστή ποιητή Κωστή Παλαμά «Το 

χαίρε της Τραγωδίας». Το υψηλής έμπνευσης και έκφρασης 
ποίημα συνέθεσε ο μεγάλος Ποιητής για την περίσταση της 
έναρξης του Βασιλικού Θεάτρου με την ιστορική παράσταση 
της «Ορέστειας». Η παράσταση αυτή σηματοδότησε πλήθος 



έντονων αντιδράσεων από τους αντιδημοτικιστές. Μολονότι η 

παράσταση είχε θετικές κριτικές η επιλογή της γλώσσας  πυροδοτεί 
τη διαμάχη για την επικράτηση της δημοτικής έναντι της 
καθαρεύουσας που απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία 
(γλωσσικό ζήτημα). Φοιτητές της φιλολογίας και υποστηρικτές της 
καθαρεύουσας, με καθοδηγητή τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Γ. 
Μιστριώτη, αντιδρούν έντονα. Ζητούν από τον πρωθυπουργό Δ. 
Ράλλη το κατέβασμα της παράστασης αλλά το αίτημά τους δεν 
γίνεται δεκτό με αποτέλεσμα  να οργανωθεί συλλαλητήριο στις 8 
Νοεμβρίου του 1903.  Ξεσπούν επεισόδια και συμπλοκές με δύο 
νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Τα επεισόδια έμειναν στην 
ιστορία ως «Ορεστειακά» και αποτέλεσαν συνέχεια των 
«Ευαγγελικών».  

Ο δημοτικισμός το 1917 χάρη στην εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση με καινοτόμους τους  Γληνό,  Δελμούζο και  
Τριανταφυλλίδη μπαίνει στα σχολεία μέχρι την πτώση του 

Βενιζέλου. Η επικράτηση του Δημοτικισμού στα γράμματα και τις 
τέχνες και η χρήση της δημοτικής γλώσσας στα έργα αρχαίου 
δράματος έδωσε τη δυνατότητα σε δημοφιλείς ηθοποιούς όπως η 



Κοτοπούλη και η Κυβέλη να τα εντάξουν στο ρεπερτόριό τους και 
να συμβάλλουν έτσι στη μετάδοση και την εκλαΐκευσή τους στο 
ευρύ κοινό. Η Κοτοπούλη, έχοντας διακρίνει το ενδιαφέρον του 
κοινού για την αρχαία τραγωδία, μάλιστα επιλέγει ως ημέρες 
παραστάσεων της Αντιγόνης και της Ορέστειας τα 
Σαββατοκύριακα, τις ημέρες, δηλαδή, που το κοινό είναι 
μεγαλύτερο σε αριθμό καθώς προέρχεται και από τα πιο λαϊκά 
στρώματα.  
1919.Ο κριτικός και σκηνοθέτης Φώτης Πολίτης μετέφρασε και 
ανέβασε τον «Οιδίποδα Τύραννο» με το μεγάλο ηθοποιό Αιμίλιο 
Βεάκη. Ο Πολίτης προσαρμόζει τον κλειστό χώρο στα πρότυπα του 
αρχαίου θεάτρου προεκτείνοντας την πλατεία αφαιρώντας τα 
καθίσματα από τις πρώτες σειρές. Ο ίδιος το 1927 με την Μαρίκα 
Κοτοπούλη, σκηνοθέτησε την «Εκάβη» στο Στάδιο. 

Δελφικές εορτές 

Τον Μάιο του 1927 για πρώτη 
φορά στο αρχαίο θέατρο των 
Δελφών, ο ποιητής Άγγελος 
Σικελιανός και η γυναίκα του 
Εύα Πάλμερ στις «Δελφικές 
Γιορτές» παρουσίασαν τον 
«Προμηθέα Δεσμώτη» και τον 
Μάιο του 1930 τις «Ικέτιδες» 
του Αισχύλου. 

Επιδίωξή τους να 
καταστήσουν  τους Δελφούς παγκόσμιο πνευματικό  κέντρο. 



Οι Δελφικές Εορτές αποτέλεσαν ορόσημο στην ιστορία της 
αναβίωσης. Περιελάμβαναν εκτός από την παράσταση της 
τραγωδίας, αγώνες, δημοτικούς χορούς και έκθεση λαϊκής 
τέχνης. Οι Δελφικές Εορτές προκάλεσαν παγκόσμιο 
ενδιαφέρον καθώς υπήρξαν θεατρικό δρώμενο σε παγκόσμιο 
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 Η Εύα Πάλμερ επιμελείται τη σκηνοθεσία και των δύο 

παραστάσεων. Εμπνέεται από την αρχαία αγγειογραφία και 

τους παραδοσιακούς χορούς για την κίνηση του χορού. Η ίδια 

σχεδιάζει και υφαίνει σε αργαλειό τις ενδυμασίες από την 

ελληνική τέχνη. Η μουσική βασίζεται στο βυζαντινό μέλος. Η 

τραυματική εμπειρία της Μικρασιατικής καταστροφής δημιουργεί 

την ανάγκη επιβεβαίωσης της εθνικής ταυτότητας μέσα από μια 

στροφή προς την παράδοση και την αξιοποίηση στοιχείων από την 

αρχαιότητα, το Βυζάντιο αλλά και τα νεότερα ρεύματα. 

  Με το πάθος και την πίστη τους στο αρχαίο ελληνικό 

πνεύμα, ο ποιητής Σικελιανός και η Εύα Πάλμερ επηρεασμένοι 

από την χορεύτρια Ισιδώρα Ντάνκαν -που εμπνέεται από την 

αρχαία χορογραφία- έφεραν μια καινούρια αναζήτηση στο 

χώρο του αρχαίου δράματος. Και οι δυο τους, ονειροπόλοι, 

προσπάθησαν να αναβιώσουν στους Δελφούς μεγάλες 

στιγμές της κλασικής Ελλάδας και χωρίς να υπολογίσουν κόπο 

και χρόνο, δούλεψαν με ενθουσιασμό για να 



πραγματοποιήσουν τον σκοπό τους, παρασύροντας με το 

πάθος και το πείσμα τους, εκλεκτούς ανθρώπους της 

αθηναϊκής κοινωνίας. Η Εύα Σικελιανιού- Πάλμερ παιδεύτηκε 

πολύ στον αργαλειό για να βρει τον τύπο του υφάσματος που 

θα ταίριαζε καλύτερα στα ρούχα των τραγικών ηρώων που 

μελετούσε στα αγγεία και στα ανάγλυφα των μουσείων. Τις 

πρώτες ενδυμασίες τις παρουσίασε δυο χρόνια πριν από τις 

δελφικές εορτές στο Στάδιο, σε μια επίδειξη για τις στάσεις τις 

παρόδου, με δεκαπέντε κοπέλες.  

Η Θεσμοθέτηση της Αναβίωσης  

Οι Δελφικές γιορτές ανέδειξαν επίσης τη σημασία της 
χρήσης των αρχαίων θεάτρων και την ανάγκη θεσμοθέτησης 
παραστάσεων αρχαίου δράματος.  

Η σκέψη για την καθιέρωση μιας περιόδου με 
παραστάσεις αρχαιων δραμάτων είναι ωστόσο παλαιότερη. Το 
1898 πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας «Εστία» εισηγείται 
τη θεσμοθέτηση «Μήνα αρχαίου δράματος»: « …Αρκεί να 
καταστήσωμεν γνωστόν εις τον κόσμον δια καταλλήλου 
διαφημίσεως ότι ένα μήνα το έτος, τον Απρίλιον ή τον Μάιον 
θα δίδωμεν εις το  θέατρον του Διονύσου ή του Ηρώδου του 
Αττικού, υπό τον ήλιον τη ημέρας, όπως και εν αρχαιότητι 
σειράν παραστάσεων αρχαίων τραγωδιών….Και ούτω αφού 
δεν ημπορούμεν να ποζάρωμεν ενώπιον του κόσμου ως έθνος 



πολεμικόν και ως πρότυπον βασιλείου – αχ αυταί αι 
αλλεπάλληλαι καταχρήσεις- θα ημπορούμεν να ποζάρωμεν ως 
έθνος καλλιτεχνικόν και αρχαιόφιλον και αυτό δεν είναι μικρόν 
πράγμα». Η πρόταση του αρθρογράφου χρειάστηκε σαράντα 
χρόνια για να επιχειρηθεί η εφαρμογή του. 

Εθνικό Θέατρο και Λαϊκή Σκηνή   του ΚΟΥΝ 

Με την ίδρυση του «Εθνικού Θεάτρου» (1932) η 
αναβίωση της αρχαίας τραγωδίας στη σκηνή από μετάφραση 
έγινε καλλιτεχνικός και παιδευτικός σκοπός. Για μεγάλο 
χρονικό διάστημα θα αποτελέσει την επίσημη έκφραση του 
αρχαίου δράματος όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο 
εξωτερικό. Πρώτος σκηνοθέτης ο Φώτος Πολίτης. Το 1938 για 
πρώτη φορά στο σύγχρονο κόσμο παίζεται στην Επίδαυρο η 
«Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, με την Κατίνα Παξινού σε 
σκηνοθεσία Δ. Ροντήρη. Από το 1954 τα «Επιδαύρια» γίνονται 
επίσημος θεσμός. Τα πολιτικά  και κοινωνικά γεγονότα από 
τότε έως σήμερα έχουν επηρεάσει τον ετήσιο θεσμό 
ιδεολογικά, λειτουργικά και αισθητικά.  Το αρχαίο δράμα και η 
σκηνική του υλοποίηση πέρασε από ποικίλες εκδοχές 
ερμηνειών και σκηνοθεσιών, Μινωτής, Μουζενίδης, Σολομός, 
Ευαγγελάτος, Θεοδοσιάδης, είναι  κάποια από τα ονόματα των 
σκηνοθετών που έδωσαν παραστάσεις με άποψη και πρόταση 
επί της ερμηνείας.  

Η «Λαϊκή Σκηνή του Κάρολου Κουν»  το 1934 ανεβάζει  
στο θέατρο Ολύμπια την «Άλκηστη» του Ευριπίδη. Τα σκηνικά 



και τα κοστούμια είναι του ζωγράφου Διαμαντή 
Διαμαντόπουλου. Στην παράσταση συνυπάρχουν στοιχεία 
που εμπνέονται από την αρχαία και βυζαντινή τέχνη αλλά και 
από τη λαϊκή παράδοση και το θέατρο του Καραγκιόζη. Το 
εγχείρημα της «Άλκηστης» είναι χαρακτηριστικό δείγμα της 
δημιουργικής αναφοράς στο παρελθόν κατά τη διάρκεια του 
Μεσοπολέμου από τη λεγόμενη γενιά του ’30. Ο Κάρολος 
Κουν όσον αφορά την αναβίωση του αρχαίου δράματος 
αποτέλεσε από τις πιο πρωτοποριακές σκηνοθετικές μορφές 
της Ελλάδας. Εισήγαγε νέες ευρωπαϊκές μεθόδους σύγχρονο 
ρεπερτόριο,  μοντέρνες ιδέες και επιχείρησε τον εκμοντερνισμό 
των παραστάσεων. Ο Κουν είχε μια σαφή αντίθεση προς 
οτιδήποτε εθνικιστικό και συντηρητικό και οι προοδευτικές του 
απόψεις κατάφεραν να επηρεάσουν πολλές μεταγενέστερες 
θεατρικές γενιές. 

1938. Το καλοκαίρι του 1938 ο τραγικός ποιητικός λόγος 
ακούγεται και πάλι στην Επίδαυρο, ύστερα από δεκαοχτώ 
αιώνες σιωπής. Το Εθνικό Θέατρο ανεβάζει για πρώτη φορά 
στα νεότερα χρόνια στην Επίδαυρο την παράσταση της 
«Ηλέκτρας» του Σοφοκλή που είχε παρουσιάσει στο Ηρώδειο 
το 1937. Σκηνοθέτης ο Δημήτρης Ροντήρης που έμελλε να 
είναι εκείνος που θα έβαζε το θεμέλιο λίθο για την ίδρυση του 
Φεστιβάλ Επιδαύρου και την αναβίωση του αρχαίου δράματος. 
Η «Ηλέκτρα» παρουσιάζεται απόγευμα, λιτά, χωρίς σκηνικά 
και φωτισμούς, αφού δεν υπάρχει ακόμη δυνατότητα 
ηλεκτροδότησης του χώρου. Σκηνικό της παράστασης η ίδια η 



φύση. Ηλέκτρα η Κατίνα Παξινού και  Κλυταιμνήστρα η Ελένη 
Παπαδάκη. 

Λίγο αργότερα ξέσπασε ο Πόλεμος, η Κατοχή, ο 
Εμφύλιος και ακολούθησε μια σιωπή δεκαοχτώ χρόνων.  

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

1940. Κατά την περίοδο του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου και 
αργότερα του Εμφυλίου Πολέμου 
το Εθνικό Θέατρο συνεχίζει τις 
παραστάσεις του. Το 1940 
παρουσιάζεται η Αντιγόνη του 
Σοφοκλή σε μετάφραση του 
Ιωάννη Γρυπάρη. Σύμφωνα με τα 
δημοσιεύματα της εποχής «υπήρξε 
ένας θρίαμβος της δημοτικής». Η Ελένη Παπαδάκη 
πρωταγωνιστεί στην παράσταση. Βασικό στέλεχος του 
Εθνικού Θεάτρου ερμηνεύει μοναδικά και άλλους ρόλους του 
αρχαίου δράματος, όπως την Κλυταιμνήστρα, την Ιφιγένεια και 
την Εκάβη. Δολοφονείται το 1944 κατά τη διάρκεια του 
Εμφυλίου Πολέμου. 

Την περίοδο της γερμανικής κατοχής, οι κακουχίες και η 
πείνα μαστίζουν τον πληθυσμό της Αθήνας. Στις εξαντλημένες 
από την πείνα κοπέλες του χορού της Εκάβης (1943), η 
διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου και ο σκηνοθέτης Σ. 



Καραντινός συστήνουν στις ηθοποιούς-μέλη του χορού να 
αποσύρονται διακριτικά στα παρασκήνια, αν αισθάνονται  
αδυναμία από ασιτία. Με την αφορμή αυτή μία ομάδα 
αντιστασιακών ηθοποιών αποφασίζει να διαμαρτυρηθεί επί 
σκηνής για το φλέγον θέμα της ανθρώπινης επιβίωσης. Έτσι, 

την ώρα της παράστασης, η ηθοποιός Αλέκα Παΐζη 
προσποιείται ότι λιποθυμάει και μεταφέρεται στα παρασκήνια. 
Η παράσταση διακόπτεται για λίγα λεπτά, ενώ το θορυβημένο 
κοινό συζητά έντονα για την εξαθλίωση της ελληνικής 
κοινωνίας. Έτσι, η θεατρική σκηνή μετατρέπεται στιγμιαία σε 
ένα πεδίο διαμαρτυρίας, ενώ στις φιγούρες των Τρωάδων 
απεικονίζονται τα πάθη που βιώνουν οι γυναίκες της κατοχικής 
Ελλάδας. 



Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον 
Εμφύλιο  

Μετά τον πόλεμο με πρώτη την Επίδαυρο, αρκετά θα είναι τα 
αρχαία θέατρα που θα λειτουργήσουν ξανά για να ζωντανέψει στην 
ορχήστρα τους ο αρχαίος δραματικός λόγος. Νέα θεατρικά 
σχήματα και φορείς αναλαμβάνουν να ανεβάσουν παραστάσεις 
αρχαίου δράματος και η αρχαία δραματική ποίηση ξεκινά να 
ακούγεται σε διαφορετικά σημεία της ελληνικής περιφέρειας. 

Το ζήτημα της αναβίωσης του αρχαίου δράματος 
παρέμεινε ζωντανό καθώς και τα αιτήματα που αφορούσαν την 
εκτέλεση της παράστασης. Το Εθνικό Θέατρο κυριαρχεί στην 
Επίδαυρο και διαμορφώνει ένα σταθερό πλαίσιο διδασκαλίας, 
ένα μοντέλο σκηνοθεσίας που είχε όμως την ικανότητα να 
προσαρμόζεται και να διαφοροποιείται από σκηνοθέτη σε 
σκηνοθέτη. Η προνομιακή σχέση του Εθνικού με το θέατρο της 
Επιδαύρου έως το 1974 συνέτεινε στη δημιουργία αυστηρής 
ερμηνευτικής σχολής τόσο στην τραγωδία  όσο και στην 
κωμωδία. Η Σχολή του Εθνικού έχει επιρροές από τον 
γερμανικό εξπρεσιονισμό. Η σκηνοθετική πρόταση του 
Ροντήρη εμμένει στο λόγο, στην εξεζητημένη ερμηνεία, στο 
συναισθηματικό μέγεθος στη ρυθμική συνεκφώνηση, στη 
φορμαλιστική χορογραφική κωδικοποίηση. Ο Μινωτής ως 
ηθοποιός και σκηνοθέτης αναπτύσσει την υποκριτική της 
πυκνής λιτότητας του εσωτερικού ρεαλισμού, ενσαρκώνοντας 
με βασανιστική προσωπική άσκηση τους τραγικούς ήρωες 
που υποδυόταν. Ο Οιδίποδας θα καταστεί για τον Μινωτή 



ρόλος ζωής.  Την κατεύθυνση της σχολής του Εθνικού 
υπηρέτησαν με ζήλο οι: Τάκης Μουζενίδης, Κωστής 
Μιχαηλίδης και Λάμπρος Κωστόπουλος. Μετά την 
μεταπολίτευση  καταργείται η μονοκρατορία του Εθνικού και 
γίνεται το πρώτο άνοιγμα που επιτρέπει στα «Επιδαύρια» τη 
συμμετοχή του Κρατικού Βορείου Θεάτρου και του Θεάτρου 
Τέχνης του Κουν. Στα επόμενα χρόνια το άνοιγμα διευρύνεται 
αρχικά με το «Αμφιθέατρο» του Σπύρου Ευαγγελάτου και το 
Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Από εκεί και ύστερα τα κριτήρια 
χαλαρώνουν και μπαίνουν στα Επιδαύρια πολλοί Έλληνες 
αλλά και ξένοι. Αξίζει να αναφερθούν οι σκηνοθέτες: Δημήτρης 
Ροντήρης, Αλέξης Μινωτής, Κωστής Μιχαηλίδης, Αλέξης 
Σολωμός, Τάκης Μουζενίδης, Λάμπρος Κωστόπουλος, 
Σωκράτης Καραντινός, Σπύρος Ευαγγελάτος, Κάρολος Κουν, 
Μίνως Βολονάκης, Ντίνος Γιαννόπουλος, Γιώργος Ρεμούνδος, 
Γιώργος Θεοδοσιάδης, Γιώργος Λαζάνης, Κώστας Μπάκας, 
Νίκος Χαραλάμπους, Λεωνίδας Τριβιζάς, Πίτερ Χολ, Κανέλλος 
Αποστόλου, Γιώργος Σεβαστίκογλου, Ανδρέας Βουτσινάς, 
Κούλα Αντωνιάδου, Σταύρος Ντουφεξής, Νίκος Περέλης, 
Γιάννης Χουβαρδάς, Εύης Γαβριηλίδης, Λούκα Ρονκόνι, Έρση 
Βασιλικιώτη, Γιάννης Μαργαρίτης, Ρόμπερτ Στούρουα, 
Γιώργος Μεσσάλας, Γιάννης Βόγλης, Διαγόρας Χρονόπουλος, 
Κώστας Τσιάνος, Γιώργος Μιχαηλίδης, Πέτερ Στάιν, ο 
Γιαπωνέζος Νινακάβα, Σταύρος Τσακίρης, Μίμης 
Κουγιουμτζής, Τζιάν Κάρλο Σέπε, Αλεσάντρο Σέκουι, 
Αλεξάνδρου Τοτσιλέσκου, Ασπασία Παπαθανασίου, Μιχάλης 



Κακογιάννης, Κοραής Δαμάτης, Δημήτρης Παπαϊωάννου, 
Θεόδωρος Τερζόπουλος.  

1947. Τον Σεπτέμβριο του 1947  ένας θίασος Γάλλων φοιτητών της 
Σορβόνης κατεβαίνει στο θέατρο της Επιδαύρου για να 
παρουσιάσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου. Η πνευματική ελίτ 
σπεύδει να τους παρακολουθήσει. Ανάμεσά τους ο Σεφέρης, ο 
Καραγάτσης, ο Άλκης Θρύλος, η Καλκάνη, ο Ζώρας, ο Πλωρίτης. 
Μια νεροποντή τους αναγκάζει να επιστρέψουν και να 
παρουσιάσουν το έργο στο Ηρώδειο.   

1949. Η «Ορέστεια» του Αισχύλου στο Ωδείο Ηρώδου του 
Αττικού  σε σκηνοθεσία του Ροντήρη γνωρίζει μεγάλη επιτυχία 
με την ερμηνεία της Μαρίκας Κοτοπούλη, στην πρώτη της 
συνεργασία με το Εθνικό θέατρο. Ο Ροντήρης ενδιαφέρεται 
ιδιαίτερα για το δραματικό ποιητικό λόγο και την εκφορά του 
από τους  ηθοποιούς και το χορό.  

Φεστιβάλ Επιδαύρου  

1954. «Ο Ιππόλυτος» του Ευριπίδη ανεβαίνει στις 13 Ιουλίου 
του 1954 στην Επίδαυρο σε σκηνοθεσία του Ροντήρη. Η 
παράσταση αποτελεί μέρος του Φεστιβάλ που εγκαινιάζεται 
επισήμως την επόμενη χρονιά από το νέο διευθυντή του 
Εθνικού Θεάτρου Αιμίλιο Χουρμούζιο. Τα σκηνικά είναι του 
Κλεόβουλου Κλώνη και τα κοστούμια του Αντώνη Φωκά. Το 
Εθνικό Θέατρο καθιερώνει μια κλασικίζουσα αισθητική στην 
αναβίωση του αρχαίου δράματος με μεγάλη προβολή και 
απήχηση στο εξωτερικό. Γνωστοί ηθοποιοί της εποχής, όπως 



η Κατίνα Παξινού και ο Αλέξης Μινωτής, σφραγίζουν με την 
ερμηνεία τους την επιτυχία των έργων που παίχτηκαν στην 
Επίδαυρο. 

1957. Στο Φεστιβάλ Επιδαύρου περιλαμβάνονται και οι 
αριστοφανικές κωμωδίες. Ο σκηνοθέτης Αλέξης Σολομός και ο 
ζωγράφος-σκηνογράφος Γιώργος Βακαλό δίνουν χρώμα και 
παλμό στις παραστάσεις αυτές. 

1959. Το  Θέατρο Τέχνης ανεβάζει στο Ωδείο Ηρώδου του 
Αττικού τους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του 
Κάρολου Κουν. Τα σκηνικά και τα κοστούμια επιμελείται ο 
Γιάννης Τσαρούχης, τη μουσική ο Μάνος Χατζιδάκης, τις 
χορογραφίες η Ραλλού Μάνου και τη μετάφραση ο Βασίλης 
Ρώτας. Η παράσταση καινοτομεί καθώς ζωντανεύει την αττική 
κωμωδία τονίζοντας τα διαχρονικά στοιχεία και αναζητώντας 
τις αντιστοιχίες με τη σύγχρονη εποχή. Με προεδρικό 
διάταγμα, οι παραστάσεις σταματούν μετά το σκάνδαλο της 
παρουσίας του αρχαίου ιερέα ντυμένου ως ορθόδοξου παπά 
που απαγγέλλει με εκκλησιαστικό ύφος. Τις επόμενες 
δεκαετίες η παράσταση με χορογραφίες της Ζουζούς 
Νικολούδη επαναλαμβάνεται πολλές φορές στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό αποσπώντας διεθνείς διακρίσεις. Το 1975 
ανεβαίνει στην Επίδαυρο, σπάζοντας το μονοπώλιο του 
κρατικού θιάσου. 



1960. Η παράσταση της 
«Ηλέκτρας» του Σοφοκλή σε 
σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη 
παρουσιάζεται από το Πειραϊκό 
Θέατρο ήδη από το 1958 και 
ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο 
προβάλλοντας την αρχαία ελληνική 
τραγωδία. Τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο ερμηνεύει η ηθοποιός 
Ασπασία Παπαθανασίου, η οποία 
κερδίζει το πρώτο βραβείο στο 
Φεστιβάλ Θεάτρου των Εθνών.  

1961. Η παράσταση της Λυρικής 
Σκηνής με τη «Μήδεια» του Luigi 
Cherubini το 1961, σε μια παράσταση σταθμό αποτελεί την 
πρώτη παρουσίαση όπερας με περιεχόμενο προερχόμενο από 
το αρχαίο δράμα στην Επίδαυρο. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
ερμηνεύει με μεγάλη επιτυχία η Ελληνίδα υψίφωνος Μαρία 
Κάλλας. Σκηνοθέτης της παράστασης είναι ο Αλέξης Μινωτής. 
Τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει ο Γιάννης Τσαρούχης. 
Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μήδειας έχει η Κάλλας και στην 
ομώνυμη ταινία του Παζολίνι το 1969.  

1964. Ο Σολομός ανεβάζει τις «Ικέτιδες» του Αισχύλου. Η 
μουσική του Ιάνη Ξενάκη, τα κοστούμια του Γιάννη Μόραλη 



και τα αγάλματα του Γιάννη Παππά έφεραν μια πρωτοφανή 
ανανέωση στην Επίδαυρο. 

1972. Ο Ευαγγελάτος ανεβάζει την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή. Ο 
μεταφραστής Κ. Μύρης, ο μουσικός Δ. Τερζάκης, η Αντιγόνη 
Βαλάκου  και ο Πέτρος Φυσσούν είναι νέα πρόσωπα και 
προτείνουν νέες εκδοχές. Ο Ευαγγελάτος εισηγείται ένα 
μεταμοντέρνο ύφος, σύνθεση της παράδοσης και ενός 
μεταφυσικού εξπρεσσιονισμού.  

Μεταπολίτευση 

Με την μεταπολίτευση, το Φεστιβάλ Επιδαύρου δεν 
προβάλλει πλέον αποκλειστικά παραστάσεις του Εθνικού 
Θεάτρου. Νέοι σκηνοθέτες και θίασοι παρουσιάζονται στο 
αρχαίο θέατρο, φέρνοντας έναν αέρα ανανέωσης στο 
Φεστιβάλ. Η δεκαετία του 1980 αποτελεί τομή στην ιστορία της 
αναβίωσης στην Ελλάδα και σηματοδοτεί το πέρασμα σε μία νέα 
εποχή. Με τη μεταπολίτευση άνθρωποι από το χώρο του θεάτρου 
αλλά και το ευρύτερο πεδίο των τεχνών καταφτάνουν στην 
Επίδαυρο για να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις και 
ερμηνείες, απαλλαγμένοι από το ασφυκτικό πλαίσιο του 
παρελθόντος. Την ίδια περίοδο δημιουργούνται νέοι ανοιχτοί 
χώροι, όπως το Θέατρο του Λυκαβηττού, το Θέατρο Βράχων και το 
Θέατρο Πέτρας, που φιλοξενούν στο πρόγραμμα των 
καλοκαιρινών εκδηλώσεών τους και παραστάσεις αρχαίου 
δράματος όπως και πολλοί δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα. Η 
αναζήτηση αυτή θα δώσει ταυτόχρονα το έναυσμα σε θιάσους του 
ελεύθερου θεάτρου και θεατρικούς οργανισμούς να πειραματιστούν 



γενικά με τον αρχαίο δραματικό λόγο. Σ’ αυτό θα συμβάλει και η 
καθιέρωση του θεσμού των Διεθνών Συναντήσεων Αρχαίου 
Ελληνικού Δράματος που θα εγκαινιαστεί το 1985 στους Δελφούς. 
Εκεί δίνεται η ευκαιρία σε Έλληνες δημιουργούς να αναπτύξουν 
ένα γόνιμο διάλογο με ανθρώπους του θεάτρου από την 
παγκόσμια θεατρική σκηνή. 

Η δεκαετία του 1990 θα καταγραφεί ως μία περίοδος έκρηξης 
του αριθμού των παραστάσεων αρχαίου δράματος στις ελληνικές 
θεατρικές σκηνές. Η νέα γενιά σκηνοθετών τονίζει την προτίμησή 
της για ειδικότερες και πιο βιωματικές «αναγνώσεις» των αρχαίων 
ελληνικών τραγωδιών. Σε επίπεδο κρατικών σκηνών ένας από τους 
κυριότερους φορείς πρωτοπορίας και νεωτερισμού στη σκηνοθεσία 
της τραγωδίας θα αναδειχθεί το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος  
(ΚΘΒΕ) με σκηνοθέτες τον Ανδρέα Βουτσινά, τον Νίκο 
Χαραλάμπους και τον Γιάννη Χουβαρδά. Άλλες σκηνές που θα 
διακριθούν για τις παραστάσεις αρχαίου δράματος θα είναι η 
Θεατρική Λέσχη Βόλου με σκηνοθέτη τον Σπύρο Βραχωρίτη, ο 
θίασος «Άττις» του Θεόδωρου Τερζόπουλου, το Θεσσαλικό 
Θέατρο με τον Κώστα Τσιάνο, το Αμφι-Θέατρο του Σπύρου 
Ευαγγελάτου, το θέατρο της Καισαριανής με τον Σταύρο Ντουφεξή, 
το Ανοιχτό Θέατρο του Γιώργου Μιχαηλίδη, ο θίασος «Διπλούς 
Έρως» με σκηνοθέτη τον Μιχαήλ Μαρμαρινό. 

1975- 1976.Το Θέατρο Τέχνης και ο Κάρολος Κουν σπάνε το 
μονοπώλιο του Εθνικού, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά τη 
Μεταπολίτευση με τη θρυλική παράσταση  «Όρνιθες» του 
Αριστοφάνη, που όταν είχε πρωτοπαιχτεί στο Ηρώδειο το 
1959 είχε θεωρηθεί βλάσφημη. Την ίδια χρονιά το Κρατικό 



Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει στην Επίδαυρο την «Ηλέκτρα» 
του Σοφοκλή. Το 1976, η «Μήδεια» του Ευριπίδη σημειώνει 
μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις παραστάσεις της Αμερικής 
ερμηνεύει η Ειρήνη Παππά και στην Ελλάδα η Μελίνα 
Μερκούρη. Σκηνοθέτης των δυο παραστάσεων είναι ο Μίνως 
Βολανάκης. Ο ίδιος υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη 
μετάφραση των έργων που αποπνέει θεατρικότητα και 
ποιητική ευαισθησία.  

1977. Ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης παρουσιάζει τις 
«Τρωάδες» του Ευριπίδη σε ένα πάρκινγκ στην οδό 
Καπλανών, στο κέντρο της Αθήνας. Ο ίδιος αναλαμβάνει τα 
σκηνικά, τα κοστούμια, τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία. Η 
παράσταση αναθεωρεί τη σχέση του αρχαίου θεάτρου με τον 
ανοιχτό χώρο. Ο Τσαρούχης επιλέγει το ερειπωμένο κτίριο για 
να αναδείξει το θέμα του έργου, δηλαδή τον πόνο που φέρνει 
ο πόλεμος στους ανθρώπους. Οι αιχμάλωτες Τρωαδίτισσες 
του χορού φορούν ρούχα σύγχρονα, σαν Μικρασιάτισσες 
πρόσφυγες ή  πρόσφυγες γυναίκες της Κύπρου. Ο Τσαρούχης 
με αφορμή τον αρχαίο μύθο σχολιάζει τη σύγχρονη ελληνική 
ιστορία. Ο ίδιος είχε δηλώσει : «Δεν θέλησα να φέρω κοντά 
μας το έργο, αλλά να δείξω πόσο είναι κοντά μας».  

1984. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει στο 
Φεστιβάλ Επιδαύρου τις «Ικέτιδες» του Αισχύλου, σε 
σκηνοθεσία Νίκου Χαραλάμπους. Έχουν περάσει δέκα χρόνια 



από την τουρκική εισβολή του Αττίλα στη Μεγαλόνησο. Στην 
παράσταση ο δραματικός μύθος αξιοποιείται με τρόπο που 
υπαινίσσεται τον παραλληλισμό του σκηνικού δράματος με την 
πρόσφατη τραγωδία του κυπριακού λαού.  

1986. Η παράσταση «Βάκχες» του Ευριπίδη με τη σκηνοθεσία 
του Θεόδωρου Τερζόπουλου δίνουν μια άλλη διάσταση στην 
αναβίωση του αρχαίου δράματος στην Ελλάδα.  

Ο Τερζόπουλος ιδρυτής του  θιάσου Άττις απελευθερώνει την 
αρχαία τραγωδία από τα παραδοσιακά μοντέλα ερμηνείας 
δίνοντας έμφαση στην έντονη σωματική έκφραση. Οι 
σκηνοθεσίες του στο αρχαίο δράμα χαρακτηρίζονται από 
στοιχεία τελετουργίας. 

Αρχαίο δράμα  και ξένοι δημιουργοί 
 

Η Επίδαυρος έχει κατά καιρούς φιλοξενήσει μερικά από τα 
μεγαλύτερα ονόματα του διεθνούς θεατρικού στερεώματος. Ο 



Βρετανός Πίτερ Χολ αποτελεί τον καλλιτέχνη εκείνο που έχει 
δώσει τις περισσότερες θεατρικές παραστάσεις στο αρχαίο 
θέατρο της Επιδαύρου που ο ίδιος θεωρεί ιδανικό. Το 1982 ο 

Χολ ανέβασε με το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας, την 
«Ορέστεια» του Αισχύλου, αφού είχε  προηγηθεί η ίδια 
παράσταση στο Ηρώδειο για να ακολουθήσει αυτή της 
Επιδαύρου. Το 1994 σειρά είχε η «Λυσιστράτη» του  
Αριστοφάνη. Το 1996 συνδύασε στην ίδια παράσταση τις 
τραγωδίες του Σοφοκλή, «Οιδίπους Τύραννος» και «Οιδίπους 
επί Κολωνώ».  
Ο Πέτερ Στάιν το 1994 παρουσίασε την «Ορέστεια» στην 
Επίδαυρο ενώ είχε προηγηθεί στο εξωτερικό η εννιάωρη 
εκδοχή της αισχύλειας τριλογίας.  
 

Το Επιδαύριο κοινό ήταν ανέκαθεν απαιτητικό, δύσκολο, 
υποψιασμένο. Δεν είναι λίγες οι φορές που αποδοκίμασε 



έντονα τους επί σκηνής ηθοποιούς -κάποιοι εξ' αυτών 
κορυφαίοι στο είδος τους, αμφισβήτησε τις υποκριτικές τους 
ικανότητες, δεν δίστασε να τους γιουχάρει απροκάλυπτα. 

Το 1984  και το 1996  ο Γεωργιανός Ρόμπερτ Στούρουα 
σκηνοθετεί την Τζένη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο στην 
«Ηλέκτρα» και στον «Οιδίποδα Τύραννο» αντίστοιχα. Το 
ιστορικό τσιγάρο που κάπνισε η Άννα Μακράκη ως Τειρεσίας 
στον Οιδίποδα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Το 1997 η 
θρυλική παράσταση "Βάκχες" του Ευριπίδη που σκηνοθέτησε 
για το ΚΘΒΕ ο  Γερμανός σκηνοθέτης Ματίας Λάνγκχοφ  με το 
σφαγείο, τα σφαχτάρια, τον γυμνό Μηνά Χατζησάββα στον 
ρόλο του Διόνυσου προκάλεσαν βίαιες αποδοκιμασίες και 
σχόλια, όπως «θα τρίζουν το κόκαλα του Μινωτή». Από το 
κοινό αποδοκιμάστηκε έντονα και η Λυδία Κονιόρδου όταν 
έπαιξε τη "Μήδεια" του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία του τολμηρού  
Ρώσου Ανατόλι Βασίλιεφ. 

Από την άλλη το 1985 ο Ιταλός Λούκα Ρονκόνι 
σκηνοθετεί τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη που ανεβάζει το 
Εθνικό Θέατρο, μια από τις ευτυχέστερες στιγμές στην 



Επίδαυρο. Με τον Διονύση Φωτόπουλο να σπέρνει χιλιάδες 
στάχυα και να κιτρινίζει την ορχήστρα της Επιδαύρου, η 
κωμωδία του Αριστοφάνη στα χέρια του σκηνοθέτη Λούκα 
Ρονκόνι μετατρέπεται από διονυσιακό γλέντι σε όνειρο. Η 
παράσταση «Πέρσες» του Αισχύλου το 2009 σε σκηνοθεσία 
του Βούλγαρου Ντίμιτερ Γκότσεφ προκάλεσε ανάμικτα 
συναισθήματα.  

Το 2002  η εκδοχή του Ιάπωνα Ταντάσι Σουζούκι για τον 
«Οιδίποδα» έχει ως χώρο δράσης ένα νοσοκομείο με τον 
ήρωα τρόφιμο και διχάζει το κοινό της Επιδαύρου για μια 
ακόμη φορά. 
 
 

 
Το ταξίδι συνεχίζεται 

Μετά τη μακρά περίοδο των δύο Παγκόσμιων 
Πολέμων και του Εμφυλίου Πολέμου η πορεία της 
αναβίωσης του αρχαίου δράματος στον ελλαδικό χώρο 
διανύει τη φάση της μεγάλης άνθησης. Αρκετά θα είναι τα 
αρχαία θέατρα που θα λειτουργήσουν ξανά για να 
ζωντανέψει στην ορχήστρα τους ο αρχαίος δραματικός 
λόγος. Νέα θεατρικά σχήματα και φορείς αναλαμβάνουν να 
ανεβάσουν παραστάσεις αρχαίου δράματος και η αρχαία 
δραματική ποίηση ξεκινά να ακούγεται σε διαφορετικά 
σημεία της ελληνικής περιφέρειας.  



Σήμερα σε πολλά αρχαία θέατρα και μη, κάθε 
καλοκαίρι κρατικοί και άλλοι θίασοι ανεβάζουν αρχαίες 
τραγωδίες, κωμωδίες ή έργα εμπνευσμένα από την αρχαία 
τραγωδία στο χώρο του θεάτρου, του χορού και της 
μουσικής. Σημαντικοί Έλληνες και ξένοι σκηνοθέτες, 
ηθοποιοί, μουσικοί, μεταφραστές και σκηνογράφοι 
αφιέρωσαν και αφιερώνουν  το ταλέντο τους γι αυτόν τον 
σκοπό. Μπορεί  η άγνοια του μουσικού και ορχηστρικού 
μέρους να εμποδίζει τη σκηνοθεσία μιας ιστορικά 
αυθεντικής παράστασης. Οι παραστάσεις όμως αυτές με 
τις θετικές ή τις αρνητικές κριτικές από κοινό και κριτικούς 
αποδεικνύουν την απίστευτη έλξη και γοητεία που ασκούν 
ακόμη και σήμερα με τη διαχρονικότητα και την 
υπερβατικότητά τους. Στη Μήδεια για παράδειγμα του 
Μπόστ το τραγικό κείμενο και η παραστασιολογία του 
αρχαίου δράματος παρουσιάζονται μέσα από τον 
παραμορφωτικό φακό της σημερινής  κοινωνικής και 
πολιτιστικής καθημερινότητας. Τα τραγικά κείμενα 
χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε υλικό για μετάπλαση, 
σε σημερινούς σκηνικούς λόγους, που εκφράζουν την 
αισθητική του αποσπασματικού, την ελευθερία και την 
υποκειμενικότητα του σκηνοθετικού βλέμματος και τις 
ερμηνευτικές χειρονομίες.  
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