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ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ 

 

ΘΕΜΑ: Ο ΚΟΜΟ ΣΟΤ ΘΕΑΣΡΟΤ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΣΙΚΟ ΚΑΙ 

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ 

 

Η πξνηεηλόκελε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή έρεη σο ζηόρν ηεο λα παξνπζηάζεη ηνλ θόζκν 

ηνπ ζεάηξνπ, όπσο απηόο δηαθαίλεηαη ζηα επηγξάκκαηα ηεο Παλατινής θαη ηεο 

Πλανούδειας  Ανθολογίας, από ηελ Κιαζηθή κέρξη ηελ Διιεληζηηθή θαη 

Απηνθξαηνξηθή Δπνρή (5
νο

 αηώλαο π.Υ.-6
νο

 αηώλαο κ.Υ.), κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

πεξίνδν από ηνλ 3
ν
 π.Υ. έσο ηνλ 6

ν
 κ.Υ. αηώλα, θαη λα θαηαδείμεη ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπληειέζηεθαλ θαηά ηνπο Διιεληζηηθνύο θαη Απηνθξαηνξηθνύο ρξόλνπο ζηνλ καγηθό 

θόζκν ηνπ ζεάηξνπ, όπσο απηόο απνηππώλεηαη ζην επηγξακκαηηθό είδνο.  

Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζα αληιεζνύλ θαη ζα εμεηαζηνύλ επηγξάκκαηα από ην V 

(εξσηηθά), VI (αλαζεκαηηθά), VII (επηηύκβηα), IX (επηδεηθηηθά), X (πξνηξεπηηθά), XI 

(ζπκπνηηθά- ζθσπηηθά), XII (Παηδηθή Μνύζα ηνπ ηξάησλνο), XIII (επηγξάκκαηα 

δηαθόξσλ κέηξσλ) βηβιίν ηεο Π.Α. θαζώο θαη επηγξάκκαηα από ηελ αλζνινγία ηνπ 

Μάμηκνπ Πιαλνύδε (XVI βηβιίν). Οη αλαθνξέο γηα ηνλ θόζκν ηνπ ζεάηξνπ ζε ηόζν 

δηαθνξεηηθήο ζεκαηνινγίαο επηγξάκκαηα θαζώο θαη ην πιήζνο ησλ 

επηγξακκαηνπνηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ην ζέκα, νη νπνίνη δνπλ θαη δεκηνπξγνύλ ζε 

δηαθνξεηηθέο επνρέο ν θαζέλαο, θαηαδεηθλύνπλ ηελ πνιππινθόηεηα, ηαπηόρξνλα 

όκσο, θαη ηελ καγεία ηνπ ζεάηξνπ. 

Αξρηθά ζα ππάξμεη κηα πνιύ ζύληνκε εηζαγσγή ηόζν γηα ην ίδην ην επίγξακκα σο 

θηινινγηθό είδνο όζν θαη γηα ηηο ζεκαληηθόηεξεο αξραίεο ζπιινγέο επηγξακκάησλ 

θαηά ηελ κεηαθιαζηθή πεξίνδν, επνρή όπνπ ζπληειείηαη θαη ε κεγάιε αθκή ηνπ 

επηγξάκκαηνο. Ιδηαίηεξε κλεία ζα γίλεη ζηελ Παλατινή θαη Πλανούδεια Ανθολογία κε 

κηα ζύληνκε έθζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δεθαέμη βηβιία θαη κηα 

εθηελέζηεξε ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ βηβιίσλ από ηα νπνία ζα αληιεζνύλ ηα πξνο 

εμέηαζε επηγξάκκαηα.  

ηελ ζπλέρεηα ηεο εηζαγσγήο ε παξνύζα εξγαζία ζα επηθεληξσζεί ζηελ αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ηνπ θόζκνπ ηνπ ζεάηξνπ από ηελ θιαζηθή κέρξη ηελ απηνθξαηνξηθή 

επνρή, κε θύξην ζθνπό λα επηζεκαλζνύλ νη αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζε απηό ην 

είδνο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, αιιαγέο πνπ, όπσο πξνηηζέκεζα λα απνδείμνπκε, 

ζπλάδνπλ κε ηηο δηαθνξεηηθέο  θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο θάζε επνρήο. Σν ζέαηξν, σο δσληαλή πξαγκαηηθόηεηα, θαίλεηαη όηη 

επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη από ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δεκηνπξγείηαη θαη κε ηελ 

νπνία βξίζθεηαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε. 

Γηα παξάδεηγκα ην ζέαηξν ζηελ Αζήλα ηεο Κιαζηθήο επνρήο, θπξίσο κε ηνπο ηξεηο 

ζπνπδαίνπο ηξαγηθνύο πνηεηέο (Αηζρύιν, νθνθιή, Δπξηπίδε) απνηεινύζε ην 

ζεκαληηθόηεξν παηδαγσγηθό κέζν γηα ηνπο αξραίνπο Αζελαίνπο, γεγνλόο απόιπηα 



2 
 

ζπκβαηό κε ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή νξγάλσζε ηεο Αζήλαο (πόιε-θξάηνο). 

Αληίζεηα θαηά ηελ Διιεληζηηθή θαη Απηνθξαηνξηθή επνρή όπνπ ην πνιηηηθό θαη 

θνηλσληθό ζθεληθό αιιάδεη θαη δίλεηαη πξνηεξαηόηεηα ζην ίδην ην άηνκν θαη όρη ζην 

ζύλνιν, ην ζέαηξν εμειίζζεηαη ζε έλαλ επράξηζην θαη αλέκειν ηξόπν δηαζθέδαζεο 

ηνπ αηόκνπ πνπ ην βνεζάεη λα μεθύγεη από ηελ δπζβάζηαρηε θαζεκεξηλόηεηα θαη 

πξαγκαηηθόηεηα.   

Δπηπιένλ κία από ηηο πην εληππσζηαθέο θαη παξάδνμεο αληηλνκίεο θαη αληηθάζεηο πνπ 

ε παξνύζα εξγαζία ζηνρεύεη λα αλαδείμεη θαη ίζσο λα απνδείμεη είλαη όηη, ελώ ην 

επίγξακκα σο είδνο γλσξίδεη ηελ κεγαιύηεξε αθκή ηνπ θαηά ηελ Διιεληζηηθή επνρή 

θαη αξγόηεξα, ην ζέαηξν σο θαιιηηερληθό είδνο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πςειή κνξθή πνπ 

είρε θαηά ηα θιαζηθά ρξόληα, θαίλεηαη λα αιιάδεη ζεκαληηθά θαη λα απνθηά λέεο 

δηαζηάζεηο. Αθόκε έλα άιιν παξάδνμν απνηειεί ην γεγνλόο όηη νη πνηεηέο επηιέγνπλ 

έλα ηδηαίηεξα ζύλζεην θαη πξνζεγκέλν ινγνηερληθό είδνο (ην επίγξακκα) γηα λα 

κηιήζνπλ, όρη πιένλ γηα ηελ πςειή ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ, αιιά γηα ιατθά θαη αλάιαθξα 

θαιιηηερληθά δξώκελα. Δλδέρεηαη βέβαηα ε παξνύζα εξγαζία λα κπνξέζεη λα 

απνδείμεη όηη νη παξαπάλσ αληηθάζεηο δελ είλαη ηόζν παξάδνμεο, αλ ζπλδπαζηνύλ θαη 

ζπλεθηηκεζνύλ κε ην επξύηεξν θνηλσληθό πιαίζην θαη ηηο αλάγθεο θάζε επνρήο. 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ζα αθνινπζήζεη ην θύξην κέξνο ηεο εξγαζίαο ην νπνίν ζα 

απνηειείηαη από ηέζζεξα θεθάιαηα πνπ ζα πξαγκαηεύνληαη, κέζα από ηελ εμέηαζε 

ζπγθεθξηκέλσλ επηγξακκάησλ, ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θόζκν ηνπ ζεάηξνπ. Η 

εμέηαζε ησλ επηγξακκάησλ ζα γίλεηαη κε ηελ εμήο κνξθή: ζα παξαηίζεηαη ην πξνο 

κειέηε επίγξακκα, ζα αθνινπζεί κηθξή εηζαγσγή γηα ηνλ επηγξακκαηνπνηό θαη ηελ 

δξάζε ηνπ, κεηάθξαζε, ζύληνκε πεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο θαη ηέινο παξαηεξήζεηο 

ζρεηηθέο πξσηίζησο κε ην πεξηερόκελν θαη δεπηεξεπόλησο κε ηελ κνξθή θαη ην ύθνο 

ηνπ επηγξάκκαηνο ελ γέλεη.    

Αλαιπηηθόηεξα ζην πξώην θεθάιαην ζα εμεηαζηνύλ επηγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ 

ηξαγηθνύο θαη θσκηθνύο πνηεηέο, αιιά θαη κίκνπο ή παληόκηκνπο. Δηδηθόηεξα ζηελ 

αξρή ζα γίλεη ζύληνκε αλαθνξά ζηνπο ηξεηο κεγάινπο ηξαγηθνύο (Αηζρύιν, νθνθιή, 

Δπξηπίδε) θαη θσκηθνύο (θπξίσο Αξηζηνθάλε) πνηεηέο ησλ θιαζηθώλ ρξόλσλ (5
νο

 -4
νο

 

αηώλαο π.Υ.) θαη ζα επηζεκαλζεί πσο απηνί θαη ην έξγν ηνπο απνηηκώληαη ζηελ 

Διιεληζηηθή θαη Απηνθξαηνξηθή επνρή (3
νο

 αηώλαο π.Υ.-6
νο

 αηώλαο κ.Υ.). ηελ 

ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα εμεηαζηνύλ πην εθηελώο πνηεηέο ηεο Μέζεο Κσκσδίαο 

θαη αθόκε πην αλαιπηηθά πνηεηέο ηεο Νέαο Κσκσδίαο, ηδηαίηεξα δε ν Μέλαλδξνο. Σν 

θεθάιαην ζα νινθιεξσζεί κε εθηελή αλαθνξά ζην είδνο ησλ κίκσλ θαη ησλ 

παληόκηκσλ πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιή θαιιηηερληθά ζεάκαηα θαηά ηελ 

Διιεληζηηθή θαη Απηνθξαηνξηθή επνρή. 

ην δεύηεξν θεθάιαην ζα εμεηαζηνύλ ηα επηγξάκκαηα εθείλα πνπ αθνξνύλ 

δεκνθηιείο ηξαγηθνύο κύζνπο θαη κπζνινγηθνύο ήξσεο θαη πσο απηνί 

ρξεζηκνπνηνύληαλ από ηνπο αξραίνπο πνηεηέο (ηξαγηθνύο θαη θσκηθνύο), αιιά θαη 

πσο πξνζιακβάλνληαη ζηελ Διιεληζηηθή θαη Απηνθξαηνξηθή επνρή. ηελ αξρή ζα 

πξνηάζζεηαη κηα κηθξή εηζαγσγή γηα ην ζέκα ηνπ κύζνπ ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
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κπζνινγηθνύ πξνζώπνπ. ηελ ζπλέρεηα ζα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξόζιεςή ηνπο από 

ηνπο αξραίνπο θιαζηθνύο θαη ηέινο πώο απηή εμειίρζεθε (άιινηε όκνηα θαη άιινηε 

δηαθνξνπνηεκέλε) ζηνπο Διιεληζηηθνύο θαη Απηνθξαηνξηθνύο ρξόλνπο. Από ηα 

εμεηαδόκελα επηγξάκκαηα, πνπ αληαλαθινύλ θαη αλαπαξηζηνύλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

ηεο επνρήο, θαίλεηαη όηη γλσζηνί ηξαγηθνί κύζνη ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ σο ζέκαηα 

ησλ κίκσλ θαη ησλ παληόκηκσλ, κεξηθέο θνξέο αθόκα θαη από κηα άιιε νπηηθή, ελώ 

δεκνθηιείο κπζνινγηθνί ήξσεο παξνπζηάδνληαη άιινηε σο παξαδείγκαηα κίκεζεο γηα 

ηνπο ζύγρξνλνπο,  άιινηε όκσο σο παξαδείγκαηα απνθπγήο ή αθόκε θαη ζάηηξαο. 

ην ηξίην θεθάιαην ζα εμεηαζηνύλ ηα επηγξάκκαηα εθείλα πνπ έρνπλ σο ζέκα ηνπο 

θάπνηα επαλαιακβαλόκελα κνηίβα πνπ ήηαλ θνηλά θαη δεκνθηιή ζηελ θσκσδία, 

ηδηαίηεξα ζηελ Νέα, αιιά θαη ζηνπο κίκνπο θαη ζηελ παληνκίκα. Κάπνηα από ηα πην 

γλσζηά ζέκαηα πνπ επαλαιακβάλνληαη ζηα επηγξάκκαηα είλαη: απηό ηεο άπηζηεο 

γπλαίθαο, ηνπ άπιεζηνπ, ηεο κέζπζεο γπλαίθαο, ηνπ κηζάλζξσπνπ θαη δύζθνινπ 

αλζξώπνπ, ηνπ πνλεξνύ δνύινπ, ηνπ ιαίκαξγνπ, ηνπ θηιάξγπξνπ, ησλ 

παξεθκαζκέλσλ εηαίξσλ, ησλ ζηείξσλ γπλαηθώλ, ησλ έθζεησλ παηδηώλ, ησλ 

παξάλνκσλ ή αλεθπιήξσησλ εξώησλ θαη αξθεηά αθόκε. Όια απηά ηα ζέκαηα πνπ 

απνηππώλνπλ ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηηο αιιαγέο πνπ είραλ ζπληειεζηεί ζηελ 

θνηλσλία, παξνπζηάδνληαλ θπξίσο, από ηνπο κίκνπο θαη παληόκηκνπο, ζε ζπκπόζηα, 

ηδησηηθνύο ή κηθξνύο δεκόζηνπο ρώξνπο θαη ιηγόηεξν ζηα κεγάια ζέαηξα ηεο επνρήο.    

ην ηέηαξην θεθάιαην ζα αλαιπζνύλ εθείλα ηα επηγξάκκαηα πνπ θάλνπλ ιόγν γηα 

ηνπο βαζηθνύο ζπληειεζηέο ηνπ ζεάηξνπ θαη ησλ «παξαζηάζεσλ», όπσο ήηαλ νη 

εζνπνηνί, νη  ρνξεπηέο, νη ηξαγνπδηζηέο, νη κνπζηθνί, θαη άιινη. Δπίζεο ζα 

εμεηαζηνύλ επηγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζηάζνπο εζνπνηώλ, νξρεζηώλ θαη άιισλ 

ζρεηηθώλ κε ην ζέαηξν ζπληερληώλ, θαζώο θαη επηγξάκκαηα πνπ θάλνπλ ιόγν γηα ηα 

ζύλεξγα ή ηνλ εμνπιηζκό πνπ είραλ νη εζνπνηνί θαη νη ππόινηπνη θαιιηηέρλεο γηα λα 

«ππνδπζνύλ» ηνπο ξόινπο ηνπο. Σέινο από ηελ εμέηαζε απηώλ ησλ επηγξακκάησλ 

κπνξεί ελδερνκέλσο λα απνηηκεζεί ηόζν ε ζέζε όζν θαη ε αληαπόθξηζε πνπ είραλ 

ζηελ θνηλσλία νη άλζξσπνη ηνπ ζεάηξνπ θαη ησλ πάζεο θύζεσο «παξαζηάζεσλ». 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ηεζζάξσλ θεθαιαίσλ ζα αθνινπζήζνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. Μεηαμύ άιισλ έλαο βαζηθόο ζηόρνο ηεο εξγαζίαο ζα 

είλαη λα παξαθνινπζήζεη θαη λα αλαδείμεη ηελ εμέιημε ηνπ ζεάηξνπ, όπσο απηή 

απνηππώλεηαη ζην επίγξακκα, από ηελ Κιαζηθή κέρξη ηελ Απηνθξαηνξηθή επνρή, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ηελ Διιεληζηηθή θαη 

Απηνθξαηνξηθή πεξίνδν, αιιαγέο πνπ ελδερνκέλσο λα αληηθαηνπηξίδνπλ θαη ηηο 

βαζηέο ηνκέο ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. 

 

 


