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Το µικρό αυτό βιβλίο είναι καρπός µιας συνεργασίας του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Προγραµ-
µάτων και Επικοινωνίας µε το Βρεφονηπιακό Σταθµό του ΥΠ.ΠΟ. 

Η επιλογή της θεµατικής ενότητας του αρχαίου θεάτρου ως εισαγωγής στην αρχαιογνωσία και
τον ελληνικό πολιτισµό δεν έγινε από µέρους µας τυχαία.
Υπαγορεύεται καταρχήν από την πολυδύναµη αξία του δράµατος ως είδους λογοτεχνικού, µου-
σικού (γλώσσα, µουσική), χορικού (κίνηση) και εικαστικού (σκηνικά, κοστούµια). Όµως υπαγο-
ρεύεται εξίσου από τις ανάγκες των µικρών παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας (5-8 χρο-
νών), για τα οποία  το θέατρο είναι ένα µέσον για να εκφράσουν µε το σώµα τους σκέψεις, ιδέες
και συναισθήµατα. Τα παιδιά περνούν πλέον ένα πολύ µεγάλο µέρος της καθηµερινότητάς τους
ακίνητα µπροστά στις οθόνες της τηλεόρασης και τις κονσόλες των παιχνιδιών. Το σώµα τους
καθηλώνεται –καρφώνεται δηλαδή µπροστά σε εµπειρίες στις οποίες δεν συµµετέχει πραγµατι-
κά. Παύει έτσι να αποτελεί το µέσον για να καταρτίσουν τα παιδιά την εικόνα του εαυτού τους
και να δοκιµαστούν απέναντι στο περιβάλλον τους. 
Η αξία της θεατρικής πράξης, ως µίµηση πράξης που ισοδυναµεί µε το ίδιο το παιχνίδι, έγκειται
ακριβώς στο ότι υπονοεί την πλήρη εµπλοκή του σώµατος και των αισθήσεων, ισόρροπα και αντί-
στοιχα µε τις νοητικές ικανότητες. Για να µπορέσουν να συγκροτηθούν τα παιδιά ως άτοµα, η
προσχολική αγωγή πρέπει να προσβλέπει σε εµπειρίες που θα αποδειχθούν πολύτιµες στην επό-
µενη βαθµίδα της εκπαίδευσης. Θα µάθουν έτσι να γράφουν από αριστερά προς τα δεξιά, να δια-
βάζουν συνδυάζοντας τις έννοιες µε το ρυθµό, να εξασκήσουν τη σωµατική έκφραση ως µια
γλώσσα που συνδέεται µε την οµιλία, να τοποθετούνται µέσα στο χώρο µε τη στάση, την κίνηση,
τη διαδροµή, να κατανοήσουν τους δείκτες του χώρου που µόνο το σώµα µπορεί να αναγνωρίσει.

Γιατί καµιά γνώση δεν εµφυτεύεται αν δεν εν-σωµατωθεί, αν δηλαδή δεν βιωθεί µέσα από το
σώµα. 

Στέλλα Χρυσουλάκη
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Τ ο κείµενο που ακολουθεί µε τον τίτλο «Οι ατυχίες του Ευτύχιου» απευθύνεται σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας ή µαθητές των πρώτων τάξεων του δηµοτικού. 

Για µια πρώτη προσέγγιση στο θέµα του αρχαίου θεάτρου επιλέχθηκε να παρουσιαστεί η
προετοιµασία µιας παράστασης (διοργάνωση, συντελεστές, κοστούµια), καθώς αποτελεί
µια ενότητα σηµαντική αλλά και εύληπτη για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. 

Η αφορµή για να γραφτεί το κείµενο είναι ένα όστρακο αγγείου που βρέθηκε στον Τάρα-
ντα της Κάτω Ιταλίας και παρουσιάζει έναν υποκριτή (ηθοποιό) να κρατάει το προσω-
πείο του. Στην εικόνα είναι αξιοσηµείωτη, ιδιαίτερα για τα δεδοµένα της αρχαίας τέχνης,
η προσπάθεια να αποδοθούν τα ατοµικά χαρακτηριστικά του ηθοποιού και η αντίθεση
ανάµεσα στο πρόσωπό του, κουρασµένο και αξύριστο, και στο προσωπείο του ρόλου που
θα υποδυθεί. Παράλληλα, το όστρακο αποτελεί µια πολύτιµη µαρτυρία για την «όψη» και
τη «σκευή» µιας αρχαίας παράστασης, τα κοστούµια, τα υποδήµατα και τα προσωπεία. 

Έτσι λοιπόν, η ιστορία του Ευτύχιου εισάγει αφενός τα παιδιά στην «ανάγνωση» της
αγγειογραφίας ως πηγής πληροφοριών. Αφετέρου στόχο έχει να φωτίσει την κοινωνική
και πολιτική διάσταση του αρχαίου θεάτρου, πώς δηλαδή το θέατρο εντασσόταν στη ζωή
της πόλης και στο βίωµα των ανθρώπων. Η ιστορία λαµβάνει επίσης υπόψη και άλλες
πλευρές του θεάτρου που διαφέρουν από τη σηµερινή αντίληψη και πρακτική, όπως για
παράδειγµα το γεγονός ότι οι θεατρικές παραστάσεις αποτελούσαν µέρος µιας σηµαντι-
κής θρησκευτικής γιορτής, των Μεγάλων ∆ιονυσίων, και διοργανώνονταν στο πλαίσιο
δραµατικών αγώνων µε σκοπό την ανάδειξη του καλύτερου ποιητή. Θίγονται επίσης
θέµατα όπως η επιλογή των υποκριτών, η οργάνωση και οι συντελεστές µιας παράστα-
σης, ο ρόλος της χορηγίας, τα έπαθλα και τα συµπόσια ως επινίκια εκδήλωση και έκφρα-
ση κοινωνικής ζωής. 

Ο τρόπος µε τον οποίο θα χρησιµοποιηθεί το υλικό αυτό βρίσκεται στην κρίση του νηπια-
γωγού ή του δασκάλου. Μπορείτε να διηγηθείτε την ιστορία στην τάξη σαν παραµύθι και
να τη χρησιµοποιήσετε ως αφορµή για εικαστικές δραστηριότητες ή θεατρικό παιχνίδι.

Προς το νηπιαγωγό ή το δάσκαλο 
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Τα παιδιά θα µπορούσαν να εικονογραφήσουν το παραµύθι και να κατασκευάσουν µε απλά
υλικά σκηνικά και κοστούµια για τη δραµατοποίηση της ιστορίας, µοιράζοντας τους
ρόλους ή επινοώντας άλλους, όπως το κοινό της παράστασης, τους κριτές ή τα µικρά
ποντίκια.   

Το έντυπο «Παίζοντας στο αρχαίο θέατρο» περιλαµβάνει επίσης µια σύντοµη αναφορά
στο θεό ∆ιόνυσο και το θέατρό του κάτω από το λόφο της Ακρόπολης στην Αθήνα. Οι
πληροφορίες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µια πληρέστερη παρουσίαση του
θέµατος στο σχολείο ή ακόµα και για να συνοδέψουν µια επίσκεψη στον αρχαιολογικό
χώρο του ∆ιονυσιακού Θεάτρου ή σε κάποιο άλλο αρχαίο θέατρο που βρίσκεται κοντά
στο νηπιαγωγείο ή το σχολείο.  

Τέλος, στο παράρτηµα θα βρείτε µια σειρά από εικόνες από την αρχαία αγγειογραφία και
τη γλυπτική, στις οποίες βασίστηκε η εικονογράφηση της ιστορίας του Ευτύχιου. Ταυτό-
χρονα όµως µπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια σας ώστε να φέρε-
τε τα παιδιά σε επαφή µε το πρωτογενές αρχαιολογικό υλικό και έτσι να εξοικειωθούν
µε την ιδιαίτερη «γλώσσα» του, όχι µόνο από την άποψη της µορφής του αλλά και ως
πολύτιµη πηγή πληροφοριών.
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Μ ε βλέπετε εδώ ζωγραφισµένο σε ένα µικρό κοµµάτι αρχαίου αγγείου;

Ζείτε εκατοντάδες χρόνια µετά, κι όµως ξέρετε πώς έµοιαζε η

µορφή µου. Μπορείτε να µε δείτε καθώς ετοιµάζοµαι να φορέσω τη µάσκα

µου για να παίξω στο θέατρο. 

Βέβαια δεν είµαι στην καλύτερη στιγµή της ζωής µου… εδώ που τα λέµε,

µπορεί και να ήταν η χειρότερη. Όταν θυµάµαι την ιστορία εκείνης της

παράστασης, ακόµα και σήµερα, µετά από τόσα χρόνια, µε πιάνει τόση κού-

ραση που µου ‘ρχεται να χασµουρηθώ!  

7
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Μ ε λένε Ευτύχιο, αλλά, θα δείτε, σε αυτή την ιστορία είµαι τόσο άτυ-

χος που έπρεπε να µε φωνάζουν Ατύχιο! Μη φανταστείτε πως σπού-

δασα για να γίνω ηθοποιός. Εγώ έµπορος είµαι. Έχω ένα κτήµα στην Παια-

νία, που το φροντίζει ο αδελφός µου. Φτιάχνει ωραίο κόκκινο κρασί, και εγώ

πηγαίνω στην αγορά της Αθήνας και το πουλάω. Μένω πολύ κοντά στην

αγορά, τόσο κοντά που τη βλέπω από το παράθυρό µου. Αν κάποια µέρα

τύχει να µην πάω, είναι πάλι σαν να είµαι εκεί. 

Ακούω τους θορύβους της, τις φωνές των εµπόρων που

πουλούν κάθε λογής πραµά-

τεια και τους ανθρώπους

που µαζεύονται για να

κάνουν τις δουλειές τους… 
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Α λλά ας γυρίσουµε στην ιστορία µας. Τότε που µια µέρα συναντάω τον γεί-
τονά µου, τον ποιητή Αριστογράφη, και ήταν τόσο χαρούµενος που γελού-

σαν τα µουστάκια του και τα µακριά του γένια. 
- Αγαπητέ µου Ευτύχιε, µου λέει, έχω ένα νέο καταπληκτικό: φέτος οι άρχοντες
της πόλης διάλεξαν τα έργα µου για να διαγωνιστώ στη γιορτή του θεού µας του
∆ιονύσου.
- Καλέ µου Αριστογράφη, πολύ χαίροµαι για σένα. Και ποιος είναι ο χορηγός σου;  
- Μου έδωσαν για χορηγό τον Πλουσίωνα.
- Α, φίλε µου είσαι τυχερός. Ο Πλουσίωνας είναι γενναιόδωρος άνθρω-
πος, όχι κανένας µίζερος τσιγκούνης. Σίγουρα δεν θα ντύσει τον χορό
σου µε κουρέλια.

- Ναι, ναι… Ψάχνω όµως τους ηθοποιούς µου.
- ∆ύσκολη δουλειά. Σου εύχοµαι καλή τύχη. 

- Ευχαριστώ Ευτύχιε. Αλλά… για να σε δω λίγο
καλύτερα… Για κάνε µια στροφή από ‘δω… ναι...

γύρνα λίγο και από ‘κεί… µµµ µάλιστα… δεν είναι
άσχηµα… είσαι ψηλός, λίγο γεµατούλης αλλά όχι κοι-
λαράς. Για τραγούδα λίγο… για χόρεψε... 

- Τι λες Αριστογράφη; Τρελάθηκες τελείως; 

9
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- Καλά δεν πειράζει, τώρα που το σκέφτοµαι σε έχω ακούσει στη γιορτή της

θεάς Αθηνάς να τραγουδάς. Ναι, το θυµάµαι, έχεις καθαρή φωνή και δυνατή.

Ακόµα και από τις κινήσεις σου δεν λείπει η αρµονία.

- Αριστογράφη, δεν φαντάζοµαι να σκέφτεσαι να… 

- Γιατί όχι, φίλε µου Ευτύχιε, γιατί όχι; 

- Γιατί, Αριστογράφη, εγώ δεν έχω σχέση µε αυτά. Γιατί δεν το κάνεις εσύ ή

δεν βρίσκεις κανέναν άλλο; 

- Α, εγώ δεν µπορώ. Είµαι βέβαια θαυµάσιος ποιητής, αλλά µπροστά στον κόσµο

χάνω τα λόγια µου και τροµάζω. Είµαι συνέχεια αφηρη-

µένος και όλο ξεχνάω. Ενώ εσύ, φίλε µου Ευτύχιε,

είσαι συνηθισµένος: βλέπεις κόσµο στην αγορά, φωνά-

ζεις πιο δυνατά από όλους τους εµπόρους,

δεν ξεχνάς ποτέ, η µνήµη σου είναι σαν του

ελέφαντα, η κορµοστασιά σου σαν του λιοντα-

ριού, η φωνή σου σαν του αηδονιού…

Ε, µε κάτι τέτοια ο πονηρός ο Αριστογράφης

κατάφερε να µε πείσει να παίξω στα έργα

του. Μπλέχτηκα στην ιστορία και άρχισα να

µαθαίνω ολόκληρα κατεβατά από στίχους. 

10
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Κ αι έτσι κάπως πέρασαν οι µήνες. Βρισκόµαστε λοιπόν τρεις µέρες πριν να

αρχίσει η µεγάλη γιορτή του ∆ιονύσου. Όλοι, ηθοποιοί, χορευτές και µου-

σικοί, είµαστε συγκεντρωµένοι στο σπίτι του Πλουσίωνα για τις τελευταίες

πρόβες. Η ώρα περνάει. Έρχεται και ο σκευοποιός Ραπτοκλής να µας φέρει τα

ρούχα και τα παπούτσια που θα φορέσουµε. Καθώς η νύχτα πέφτει και είµαστε

όλοι πολύ κουρασµένοι, τα παίρνουµε µαζί µας για να τα δοκιµάσουµε ο καθέ-

νας στο σπίτι του. 

Και τότε άρχισε η πιο θαυµαστή και περίεργη περιπέ-

τεια που έζησε ποτέ ηθοποιός. Ίσως να δυσκολευ-

τείτε να πιστέψετε όσα θα σας πω, αλλά είναι όλα

αλήθεια. 

Γυρίζω λοιπόν κατάκοπος στο σπίτι και σκέφτοµαι:  

- Θα δοκιµάσω γρήγορα γρήγορα το κοστούµι και

τις µπότες µου και έπειτα θα ρίξω έναν ύπνο… Μα

τους θεούς, θα κοιµάµαι µέχρι την ώρα που θα

ξαναπάω αύριο στον Πλουσίωνα για πρόβες.

11
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Π ιάνω το χιτώνα µου, τον φοράω και ήταν τέλειος πραγµατικά. Τι όµορ-

φο χρώµα, τι κρόσσια, τι ζώνη, τι µανίκια! Όλα στα µέτρα µου και καλο-

φτιαγµένα. Ο Ραπτοκλής είχε βάλει όλη του την τέχνη. 

Πιάνω και τα ωραία τα µποτάκια µου, που ήταν δερµάτινα µε χρυσά κορδόνια,

πάω να τα δοκιµάσω… και τι να δω; Ο ξεµυαλισµένος ο Ραπτοκλής τα είχε ράψει

από πάνω ως κάτω, ούτε µπορούσα να τα ξεχωρίσω, ούτε και να τα ανοίξω για

να χώσω το πόδι µου µέσα. 

Συµφορά µου! Τι κάνουµε τώρα; 

Πιάνω ένα κοφτερό µαχαίρι και αρχίζω να κόβω τις κλω-

στές… και χρατς και χρουτς και χρατς και χρουτς… Αλλά

βλέπω πως αυτή η δουλειά παίρνει ώρα και δεν

τελειώνει. 

Απελπισµένος κάθοµαι σε ένα σκα-

µνί και βράζω από το κακό µου. 

12
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- Ι, ι, ι αφεντικό! Ι, ι, Ευτύχιε! ακούω τότε µια µικρή φωνούλα.

- Τι, ποιος είναι εδώ; ρωτάω αλλά τίποτα δεν βλέπω.

- Ι, ι, ι, εδώ αφεντικό, κοντά στα πόδια σου.

Σκύβω και τι να δω; Ένα µικρό άσπρο ποντικάκι! Καθόταν στα πίσω του ποδα-

ράκια και µε τα µπροστινά τραβούσε τα κρόσσια από το κοστούµι µου. 

- Ποιος είσαι εσύ; 

- Είµαι η Πόντιγξ και µένω εδώ, σ’ αυτήν εδώ την τρύπα στον τοίχο του σπιτι-

ού σου. Βλέπω πως έχεις προβλήµατα και επειδή σε συµπαθώ, γιατί δεν έχεις

ούτε γυναίκα ούτε γάτα να µε κυνηγάει, ήρθα να σε βοηθήσω.

- Εσύ; 

- Ι, ι, εγώ. 

- Μα πώς; 

- Θα δεις. Μόνο που… 

ε, να ξέρεις, θέλω κάτι να κάνεις 

και εσύ για µένα. 

13
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- Τι θες, µήπως να σου φέρω εκλεκτή µυτζήθρα; µήπως κανένα νόστιµο σαλα-

µάκι; 

- Όχι… αλλά να, τα παιδιά µου είδαν τα χρυσά σου τα κορδόνια και τα ζήλεψαν.

Μόλις τελειώσει η παράσταση θα µου τα δώσεις για να παίζουν;

Να συµφωνήσω ή να µη συµφωνήσω; Και βέβαια συµφωνώ.

Η Πόντιγξ φωνάζει τότε τα ποντικάκια της.  Όλοι µαζί στρώνονται στη δουλειά

και µε τα δοντάκια τους τρώνε τις κλωστές. Πριν λαλήσουν τα κοκόρια οι µπό-

τες µου είναι έτοιµες! 
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Τ ην άλλη µέρα, πάω πάλι στο σπίτι του Πλουσίωνα. Είµαι πολύ κουρασµέ-

νος, αλλά τι να γίνει, κάνουµε πάλι πρόβες µέχρι το βράδυ. Έρχεται πάλι

ο Ραπτοκλής, αυτή τη φορά για να µας φέρει τα προσωπεία. Παίρνω το πακέ-

το µου και γυρίζω κατά τα µεσάνυχτα στο σπίτι. 

Μόλις φτάνω, ξετυλίγω το πακέτο, φοράω το προσωπείο, και τι να δω; Θεοί,

αν τον πιάσω στα χέρια µου τον Ραπτοκλή, δεν θα γλιτώσει! ∆εν άφησε ούτε

µια τρύπα να αναπνέω, ο τρελός, ούτε ένα

άνοιγµα για να βλέπω, και το στόµα το έκανε

κλειστό! 

Τι να κάνω τώρα; Να πιάσω να τα ανοίξω

µόνος µου; Κι αν τη χαλάσω τη µάσκα, ο

Ραπτοκλής σίγουρα δεν θα προλάβει να φτιά-

ξει άλλη… και είµαστε δύο µέρες πριν τη

γιορτή. ∆ιόνυσέ µου, βοήθησέ µε, για σένα τα

περνάω όλα αυτά! 

15

- Ι, ι, ι αφεντικό, η Πόντιγξ είναι εδώ! 
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- Αχ, καλή µου Πόντιγξ, τι µπορείς να κάνεις εσύ; 

- Θα δεις… µόνο που θέλω και εσύ κάτι να µου δώσεις.

- Βοήθησέ µε, Πόντιγξ, και από µένα ό,τι θες! Θες φρέσκα λαχανάκια, θες το

καλύτερο µέλι; Θες τυράκι καπνιστό;  

- Ι, ι, ι, δεν θέλω το τυρί, αλλά να, είδα τα µαλλιά που κρέµονται από τη µάσκα

σου και τα ζήλεψα. Ωραίο ζεστό µαλλί, από άσπρο προβατάκι… να µου το ‘δινες

να φτιάξω για τα παιδιά µου χειµωνιάτικο παπλωµατάκι!   

Να συµφωνήσω ή να µη συµφωνήσω; Και βέβαια συµφωνώ. 

Η Πόντιγξ φωνάζει πάλι τα ποντικάκια της και µια και δυο αρχίζουν να ροκα-

νίζουν τη µάσκα εκεί που τους δείχνω. 

- Πώς τα πάτε; τους ρωτώ.

- Ι, ι, ι δεν είναι το πιο νόστιµο φαΐ! Ευτυχώς

όµως είναι από λινό και είναι κάπως µαλακό.

Με την οικογένειά της να δουλεύει όλη

νύχτα, η Πόντιγξ τα κατάφερε. Πριν λαλή-

σουν τα κοκόρια η µάσκα µου

είναι έτοιµη! 

- Καλή µου Πόντιγξ, στο µουσούδι σε

φιλώ! Και το πάπλωµα δικό σου και µεγά-

λη χάρη σού χρωστώ! 

16
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Ξ ηµερώνει λοιπόν η τρίτη µέρα, πάω στον Πλουσίωνα. Είµαι πολύ πολύ

πολύ κουρασµένος, τόσο που σέρνω τα πόδια µου µε

δυσκολία. Τι να γίνει όµως, είναι τελευταία µέρα,

κάνουµε πάλι πρόβες µέχρι το βράδυ. 

Πιο κουρασµένος ακόµα, γυρίζω στο

σπίτι.

Κοιτάζω τα ρούχα µου – όλα εντάξει.

Τα παπούτσια µου – έτοιµα. 

Η µάσκα µου – άριστη. 

Το σπαθί που πρέπει να κρατώ – στη θέση του. 

Εγώ όµως δεν µπορώ να ησυχάσω. Κοιτάζοµαι σ’ ένα µικρό καθρέφτη.

Χάλια! Ούτε να ξυριστώ δεν έχω προλάβει και είµαι σαν το σκαντζό-

χοιρο. Ευτυχώς δηλαδή που δεν θα φαίνεται το πρόσωπό µου. Φέρνω δυο-

τρεις βόλτες στο σπίτι. Προσπαθώ να πω τα λόγια του ρόλου µου.

Και τότε είναι που γίνεται η καταστροφή! ∆εν θυµάµαι τους στίχους µου! Να

είναι η κούραση, η αϋπνία, η αγωνία; Τόσες µέρες, τόσες πρόβες και δεν

µπορώ να θυµηθώ ούτε µία λέξη! Αχ ∆ιόνυσε, λυπήσου µε και εγώ θα σου

στείλω πέντε κιλά κρασί από το καλύτερο… άντε και δέκα! Μόνο µη µ’ αφή-

νεις έτσι, θα γελάει όλη η πόλη, θα µου σφυρίζουν, θα µου πετάνε σάπια

φρούτα, θα ντρέποµαι να βγω από το σπίτι! 

17
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- Ι,ι,ι, τι τρέχει, Ευτύχιε, και τρέµεις σαν ποντίκι που βλέπει πεινασµένο

γάτο; ακούω τη γνωστή φωνούλα.

- Πόντιγξ, µου συµβαίνει κακό µεγάλο και αυτή τη φορά

δεν µπορείς να µε σώσεις. Ξέχασα τα

λόγια µου! 

- Όλα; 

- Ακόµα και το πρώτο! 

- Κατάλαβα, πάλι µαζί θα την περάσουµε τη νύχτα… 

- Σώσε µε, Πόντιγξ, και εγώ θα σου δώσω ό,τι θες!

- Ξέρεις τι θέλω, Ευτύχιε; Από τότε που παντρεύτηκα και έκανα παι-

διά, είµαι συνέχεια κλεισµένη µες στο σπίτι, δεν κάνεις και ‘συ καµιά

γιορτή για να δω λίγο κόσµο… Αν λοιπόν τα έργα του Αριστογράφη κερδίσουν

στους αγώνες και πάρετε το στεφάνι από κισσό, θέλω να µε πάρεις µαζί σου

στο γλέντι που θα γίνει στο σπίτι του Πλουσίωνα. 

Να συµφωνήσω ή να µη συµφωνήσω; Και βέβαια συµφωνώ.

Και έτσι σαν ξηµερώνει η επόµενη µέρα που είναι να παίξουµε στο θέατρο του

∆ιονύσου, παίρνω την Πόντιγξ και ξεκινάµε µαζί.

Τώρα βέβαια ντρέποµαι για αυτό που θα σας πω, αλλά αν µου υποσχεθείτε

ότι θα το κρατήσετε µυστικό, θα σας το οµολογήσω: 

Η Πόντιγξ κρύφτηκε στο φαρδύ µανίκι µου και µου ψιθύρισε τα λόγια ένα-ένα! 

18
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Αν κερδίσαµε τελικά την πρώτη νίκη; Μα ναι, φυσικά κερδίσαµε! Και πήρα-

µε ο Αριστογράφης, ο Πλουσίωνας και εγώ το στεφάνι από κισσό.

Και έτσι, το ίδιο βράδυ, µε την Πόντιγξ και όλα της τα ποντικάκια πήγαµε στο

γλέντι που έγινε στο σπίτι του Πλουσίωνα.

Και πώς περάσαµε; 

Εγώ, να σας πω την αλήθεια, τίποτα δεν θυµάµαι. Τόσο κουρασµένος ήµουν

που µε πήρε ο ύπνος εκεί που καθόµουν. 

Η Πόντιγξ πάντως µου είπε ότι 

Έφαγαν

Και ήπιαν

Και τραγούδησαν

Και χόρεψαν 

Και ότι η βραδιά αυτή θα της µείνει µα τους θεούς αξέχαστη!   
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Ο ∆ιόνυσος ήταν ο θεός του κρασιού και του θεάτρου.  Οι αρχαίοι τον φαντάζονταν πολύ
νέο, πολύ όµορφο, µε µακριά µαλλιά στεφανωµένα µε κισσό. Πίστευαν ότι ζούσε στις

εξοχές και είχε για φίλους κάτι παράξενα πλάσµατα, τους σατύρους. ∆εν ήταν κανονικοί
άνθρωποι, αλλά µισοί άνθρωποι και µισοί τράγοι. Όλοι µαζί έπιναν κρασί, έπαιζαν µουσική
µε τον αυλό και τη λύρα, χόρευαν και τραγουδούσαν. 

Οι άνθρωποι ήθελαν και εκείνοι να έχουν τέτοιες γιορτές, να περνούν
όµορφα και να ξεχνούν τις έγνοιες και τα προβλήµατα που τους απασχο-
λούσαν. Έτσι σκέφτηκαν να φέρουν στην πόλη τους τη λατρεία αυτού του

θεού. Έφεραν ένα παλιό ξύλινο άγαλµά του και έχτισαν ένα µικρό ναό
κάτω από την Ακρόπολη. Για να κάνουν τις γιορτές τους δεν χρειά-

ζονταν πολλά. Έφτανε να υπάρχει κοντά στο ναό ένας στρογγυλός
χώρος που θύµιζε τα αλώνια, εκεί όπου καθαρίζουν τα στάχυα και παίρ-

νουν τον καρπό τους. Ο χώρος αυτός ονοµάστηκε ορχήστρα, γιατί εκεί
χόρευαν και τραγουδούσαν για να ευχαριστήσουν το θεό ∆ιόνυσο. Αργό-
τερα, µάλιστα, στη µεγάλη γιορτή του ∆ιονύσου, τα ∆ιονύσια, που γινόταν
το µήνα Μάρτιο, έπαιζαν και θέατρο. Οι ποιητές µε τα έργα τους ζωντά-

νευαν ιστορίες για θεούς, βασιλιάδες και ήρωες, ιστορίες που όλοι ήξεραν
και αγαπούσαν και γι’ αυτό όλοι περίµεναν µε µεγάλη αγωνία να δουν πώς
θα τις έγραφε ο ποιητής. Όποιος µάλιστα έγραφε τα πιο ωραία έργα, κέρ-
διζε βραβείο, ένα στεφάνι από κισσό, σαν αυτό που φορούσε στα µαλλιά του
ο ∆ιόνυσος. 
Οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν κάθονταν στην αρχή όρθιοι γύρω-
γύρω. Όσο περνούσαν τα χρόνια όµως µαζεύονταν όλο και πιο πολλοί θεα-
τές, τόσο που πια ερχόταν όλη η πόλη. Σκέφτηκαν τότε να καθίσουν στην
πλαγιά του βράχου κάτω από την Ακρόπολη, έτσι που να µπορούν να βλέ-

πουν ακόµα και αυτοί που κάθονταν πίσω-πίσω. Μάλιστα, επειδή όλοι
έβλεπαν καθαρά, είχαν δηλαδή καλή θέα σε όσα γίνονταν στην ορχήστρα,

όλος ο χώρος ονοµάστηκε θέατρο. 

Ο ∆ιόνυσος
και το θέατρό του κάτω από την Ακρόπολη

20
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Στην αρχή οι θεατές κάθονταν στο χώµα,
µετά έφτιαξαν ξύλινους πάγκους και στο
τέλος πέτρινα καθίσµατα. Έπρεπε να κάθο-
νται άνετα, αφού για πέντε µέρες πήγαιναν
στο θέατρο µε την ανατολή του ήλιου και
έµεναν εκεί για τουλάχιστον εφτά ώρες!
Έτσι έπαιρναν µαζί τους σκεπάσµατα και
κουβέρτες για να µην τους πιάσει το ανοι-
ξιάτικο κρύο και το φαγητό τους για να µην
πεινάσουν. 
Στην πιο όµορφη θέση, σ’ ένα θρόνο φτιαγ-
µένο ολόκληρο από µάρµαρο, µε στολισµένη
πλάτη και πόδια σαν του λιονταριού, καθό-
ταν ο ιερέας που φρόντιζε το ναό και το ξύλινο άγαλµα του θεού ∆ιονύσου.   
Και οι ηθοποιοί; Και ο χορός; Έπρεπε να έχουν και αυτοί ένα χώρο: για να ντύνονται, να
αφήνουν τα ρούχα, τα παπούτσια και τις µάσκες τους, να αλλάζουν κοστούµι αν έπαιζαν πολ-
λούς ρόλους, να περιµένουν τη σειρά τους µέχρι να βγουν στην ορχήστρα… Έτσι έφτιαχναν
πρόχειρα ένα µικρό δωµατιάκι από ξύλα, τη σκηνή. Όταν όµως όλο το θέατρο χτίστηκε µε
πέτρα, έγινε πέτρινη και η σκηνή. Έτσι µπορούµε να τη δούµε και σήµερα, στολισµένη µε
αγάλµατα από µάρµαρο που διηγούνται τη ζωή του ∆ιονύσου: πώς γεννήθηκε, πώς έµαθε
στους ανθρώπους να καλλιεργούν το αµπέλι και να φτιάχνουν το κρασί, πώς παντρεύτηκε,
πώς ήταν οι φίλοι του οι σάτυροι και πώς έγινε ο ναός του κάτω από την Ακρόπολη…
…Αλλά τα χρόνια πέρασαν και άλλαξαν πολλά. Οι άνθρωποι σταµάτησαν να λατρεύουν τον
∆ιόνυσο. Ούτε πήγαιναν πια στο θέατρο για να δουν παραστάσεις. Καθώς κανένας δεν ερχό-
ταν στο µέρος αυτό, το κάλυψαν τα χώµατα και δεν φαινόταν πια. Χτίστηκαν πάνω του σπί-
τια και ανάµεσά τους καλλιεργήθηκαν χωράφια… Ώσπου… 
…Ώσπου ήρθαν οι αρχαιολόγοι, έγινε ανασκαφή για πολλά χρόνια και το θέατρο βγήκε ξανά
στο φως. Έτσι µπορούµε να ερχόµαστε σήµερα και να το βλέπουµε –ενώ  οι αρχαιολόγοι,
µαζί µε τους αρχιτέκτονες και τους συντηρητές, συνεχίζουν να το µελετούν, να το σχεδιά-
ζουν, να το φροντίζουν και να προσπαθούν προσεκτικά να µάθουν τις ιστορίες και τα µυστι-
κά που κρύβει.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Μορφή από θραύσµα ερυθρόµορφου αγγείου που
βρέθηκε στον Τάραντα της Κάτω Ιταλίας. Ένας τρα-
γικός υποκριτής ντυµένος µε κοντό, κροσσωτό χιτώ-

να και στολισµένα υποδήµατα κρατάει στο δεξί χέρι το
προσωπείο του και στο αριστερό ένα ξίφος. Το θραύσµα
χρονολογείται στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. Φυλάσσεται στο

Würzburg, στο Μουσείο Martin von Wagner. 
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2. Μαρµάρινο αναθηµατικό ανάγλυφο που βρέθηκε στους πρόποδες της
Ακρόπολης της Αθήνας (0,24 x 0,17 µ.)  Ένας ποιητής κάθεται σκεφτικός σε
περίτεχνο θρόνο. Χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. Φυλάσσεται στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο (αρ. ευρ. 2811). 

3. Ανάγλυφη µαρµάρινη πλάκα που προέρχεται από βάση αγάλµατος (0,33 x 0,89 µ.). Εικονίζονται επτά νέοι
τυλιγµένοι σε ιµάτια και στεφανωµένοι µε ταινίες. Πρόκειται πιθανόν για τα µέλη ενός χορού που έχει διακριθεί
σε κάποιο καλλιτεχνικό αγώνα. ∆εξιά στέκεται ο χορηγός. Στο πάνω µέρος της βάσης σώζεται αποσπασµατικά
η λέξη ΝΙΚΗ… Χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. Φυλάσσεται στο Μουσείο Ακροπόλεως (αρ. ευρ. 1338).
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5. Τµήµα τοιχογραφίας µε σκηνή συµποσίου από
τον επονοµαζόµενο «Τάφο του Βουτηχτή» στην
Ποσειδωνία (Paestum) της Κάτω Ιταλίας. Χρο-
νολογείται στο δεύτερο µισό του 5ου αι. π.Χ. 

4. Αττικό ερυθρόµορφο αγγείο (κρατήρας). Στην πάνω
ζώνη, στο κέντρο κάθονται αγκαλιασµένοι ο ∆ιόνυσος και
η Αριάδνη. Γύρω τους στέκονται οι ηθοποιοί και τα µέλη
του χορού ενός θιάσου. Στην κάτω ζώνη, στην πιο περίο-
πτη θέση κάθεται ο αυλητής και δίπλα του ένας δεύτερος
µουσικός µε τη λύρα του. Αριστερά στη φωτογραφία δια-
κρίνεται ο ποιητής, ο οποίος φοράει δάφνινο στεφάνι και

κρατάει έναν πάπυρο µε τους στίχους του θεατρικού έργου.
Χρονολογείται γύρω στο 400 π.Χ. Φυλάσσεται στη Νάπολη,

στο Museo Archaeologico Nazionale (αρ. ευρ. 81763). 
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7. Αττικό µελανόµορφο αγγείο (αµφορέας). Εικονίζεται ο ∆ιόνυσος
µε δύο αγκαλιασµένες µαινάδες. Χρονολογείται γύρω στο 540- 530
π.Χ. Φυλάσσεται στο Παρίσι, στην Bibliothèque Nationale,
Cabinet des Médailles et d’ Antiques (222). 

6. Παράσταση από µελανόµορφο αγγείο (αµφορέας).
Εικονίζεται ο ∆ιόνυσος µε σατύρους που παίζουν
µουσική και πίνουν κρασί. Χρονολογείται γύρω στο
540 π.Χ. Ανήκει στη συλλογή Σ. Νιάρχου (Α 059).
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