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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η πτυχιακή αυτή εργασία είναι το αποτέλεσμα της μελέτης που έκανα επί μακρόν πάνω 

σε ένα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος θέμα που συνδέει την τέχνη με το μεγαλείο των 

μαθηματικών και  θα αποτελέσει για μένα την εκκίνηση της επίτευξης των στόχων μου 

για την περαιτέρω επαγγελματική μου καριέρα . 

Θέμα της εργασίας μου είναι η γεωμετρία και η εφαρμογή της συγκεκριμένα , στην 

κατασκευή των αρχαίων θεάτρων.  Για την σύνταξη αυτής της εργασίας, ανέτρεξα τόσο 

σε ξενόγλωσση όσο και σε ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, την οποία αφού αξιολόγησα 

σύμφωνα με τις ανάγκες της δημιουργήθηκαν συνολικά τα ακόλουθα πέντε κεφάλαια. 

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην εφαρμογή των μαθηματικών και της γεωμετρίας 

στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται γενικότερα στην 

αρχιτεκτονική αλλά και στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου. Αναφορά κάποιων από τα 

πιο σπουδαία θέατρα της αρχαιότητας γίνεται στο τρίτο κεφάλαιο ενώ στο  τέταρτο 

κεφάλαιο γίνεται μνεία σε κάποια ωδεία της αρχαιότητας όπως το Ωδείο Ηρώδου του 

Αττικού, το Αρχαίο Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης και εν συντομία σε κάποια άλλα ωδεία 

εκείνης της εποχής. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο περιγράφεται η πορεία του 

αρχαίου θεάτρου μέσα στο χρόνο αλλά  και στο πώς επηρέασε το θέατρο της νεότερης  

εποχής μέχρι και σήμερα . Τα συμπεράσματα που κλείνουν την εργασία μου , ελπίζω 

να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικό εγχειρίδιο από μελλοντικούς μελετητές. 
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ABSTRACT 

This undergraduate thesis has been the subject of my long-time study based on the the 

greatness of Mathematics and the direct connection with the Arts, and I believe that due 

to the importance of the subject it will be a very important springboard for my 

subsequent career in the field. 

More specifically, the subject of this work is geometry and its use in ancient theater. 

An extensive bibliographic review of both foreign and Greek-language material was 

undertaken for the writing of the work, which was evaluated and resulted in a total of 

five chapters. The first chapter deals with the applications of geometry and mathematics 

to architectural design. In the second chapter we generally refer to the history and 

architecture of the ancient theater, while the third chapter describes some of the most 

important ancient theaters. In the fourth chapter there is a reference to various ancient 

conservatories such as the Conservatory of Herod Atticus, the Ancient Roman 

Conservatory of Nicopolis and a brief reference to other conservatories. The fifth 

chapter analyzes the evolution of the ancient theater and its influence on the theaters of 

the modern era and their use in the present day. Finally, the work concludes with the 

final conclusions. I hope my study will be a useful guide for future scholars. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ανθρώπινο πνεύμα εκδηλώνεται μέσα από την αρχιτεκτονική  που μορφοποιεί τον 

χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται . Η γνώση που αποκτά ο άνθρωπος από την 

εμπειρία του τον μετατρέπει σε «σκαπανέα» του κόσμου γενικότερα και της φύσης 

ειδικότερα,  αφού δημιουργεί εκτός από τα υπάρχοντα φυσικά περιβάλλοντα και τα 

τεχνητά. Μαζεύει πληροφορίες, τις οποίες διακινεί ως ιδέες, σκέφτεται, έρχεται σε 

επαφή με άλλους ανθρώπους , φιλοσοφεί και αναπτύσσει την πνευματικότητά του αλλά 

και την κοινωνικότητά του, δεδομένου ότι η αναζήτηση είναι διαρκής.  

Αποτέλεσμα αυτής της τάσης του ανθρώπου για αναζήτηση τόσο της πνευματικής όσο 

και της πρακτικής ήταν να δημιουργηθούν και εξελιχθούν οι επιστήμες. Γεωμετρία και 

Μαθηματικά αναπτύσσονται και εξελίσσονται τόσο που θα αποτελέσουν στην 

συνέχεια το εφαλτήριο του πολιτισμού.  

Για να καταλήξει στις μαθηματικές αποδείξεις η μαθηματική σκέψη εξελίσσεται από 

τον αριθμό στην μαθηματική πράξη για να προχωρήσει εν συνεχεία στην μαθηματική 

σχέση και αναλογία.  Την υπόθεση αλλά και την εξέλιξη τεκμηριώνει η απόδειξη. Ένας 

αριθμός είναι δυνατόν να μετατραπεί σε ένα σημείο πάνω σε μία γραμμή ή σε ένα 

επίπεδο ακόμα και σε ένα τρισδιάστατο χώρο.  Η σύνδεση των σημείων συνθέτει 

σχήματα που στην συνέχεια παίρνουν μορφές και αποκτούν ιδιότητες μαθηματικές και 

γεωμετρικές βασισμένες σε σχέσεις και αποδείξεις. Μετά την ανακάλυψη των μη 

ευκλείδειων γεωμετριών αλλά και της τέταρτης διάστασης,  τα στερεά σχήματα 

μετατρέπονται από στατικά σε ρευστά. 

Προκειμένου να καταλήξει η αρχιτεκτονική σκέψη στο να δημιουργήσει τον χώρο 

νοημάτων, πρέπει να περάσει από τις αισθητικές  και λογικές  διαδικασίες , από το 

σημείο στην δημιουργία της γραμμής αλλά και στο να συνθέσει το επίπεδο . Η μορφή 

και η δομή που αποτελούν τον χώρο εξελίσσονται ανάλογα με την πάροδο του χρόνου, 

με την νέα τεχνολογία και τα νέα βοηθητικά εργαλεία που παρέχει η χρονική περίοδος. 

Η ανάγκη της επιβίωσης οδήγησε τον άνθρωπο να περάσει από την εμπειρική 

γεωμετρία στο να δημιουργήσει την καλύβα. Η γέννηση του κλασσικού ορθολογισμού 

αλλά και  του απόλυτα ωραίου, διαδέχθηκαν την μαθηματική απόδειξη του Πυθαγόρα. 
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Από την αρμονία των γεωμετρικών χαράξεων στο Αναγεννησιακά ωραίο , στο 

λειτουργικό, χρήσιμο και ισόρροπο του μοντέρνου.  

 

Εικόνα 1. Το θέατρο της Επιδαύρου όπως είναι σήμερα 

 

Τα αρχαία Ελληνικά θέατρα είναι η απόδειξη της επιρροής της Επιστήμης των 

Μαθηματικών και της Γεωμετρίας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την μεγάλη 

σπουδαιότητά τους στο τελικό οικοδομικό αποτέλεσμα καθιστώντας το απόλυτα 

λειτουργικό με βάση τις ανάγκες των δρώμενων. Με την πάροδο του χρόνου, είτε λόγω 

φθορών των πρώτων κατασκευών είτε λόγω της αλλαγής των αναγκών και συνθηκών 

των «υποκριτικών» πραγμάτων πολλά κτίσματα υπέστησαν ολικές ή μερικές 

μετατροπές και αναστηλώσεις.  

Τέλος, γίνεται αναφορά στο νεότερο μοντέλο σχεδιασμού των θεάτρων κατά τον 19ο 

και τον 20ο αιώνα. Περιγράφονται οι νέες τροποποιήσεις , οι νέες τεχνικές, η σύγχρονη 

μορφολογία καθώς και η εισαγωγή νέων υλικών κατασκευής.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα μαθηματικά και η αρχιτεκτονική σχετίζονται, καθώς, όπως και με άλλες τέχνες, οι 

αρχιτέκτονες χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για διάφορους λόγους. Εκτός από τα 

μαθηματικά που απαιτούνται όταν κατασκευάζονται κτίρια, οι αρχιτέκτονες 

χρησιμοποιούν τη γεωμετρία: για να καθορίσουν τη χωρική μορφή ενός κτιρίου, όπως 

από τους Πυθαγόρειους του 6ου αιώνα π.Χ. και μετά, για τη δημιουργία μορφών που 

θεωρούνται αρμονικές, και έτσι για την τοποθέτηση των κτιρίων και του 

περιβάλλοντός τους σύμφωνα με μαθηματικές, αισθητικές και μερικές φορές 

θρησκευτικές αρχές, ή για να διακοσμήσουν τα κτίρια με μαθηματικά αντικείμενα, 

όπως ψηφίδες, αλλά και για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, όπως η 

ελαχιστοποίηση της ταχύτητας του ανέμου γύρω από τις βάσεις των ψηλών κτιρίων.1 

Στην αρχαία Αίγυπτο, την αρχαία Ελλάδα, την Ινδία και τον ισλαμικό κόσμο, κτίρια 

συμπεριλαμβανομένων πυραμίδων, ναών, τζαμιών, παλατιών και μαυσωλείων 

σχεδιάστηκαν με συγκεκριμένες αναλογίες για θρησκευτικούς λόγους. Στην ισλαμική 

αρχιτεκτονική, γεωμετρικά σχήματα και γεωμετρικά σχέδια πλακιδίων 

χρησιμοποιούνται για τη διακόσμηση κτιρίων, τόσο εντός όσο και εκτός. Μερικοί 

ινδουιστικοί ναοί έχουν τμηματική δομή όπου τμήματα μοιάζουν με το σύνολο, 

μεταδίδοντας ένα μήνυμα για το άπειρο στην ινδουιστική κοσμολογία. Στην κινεζική 

αρχιτεκτονική, τα τούλου της επαρχίας Fujian είναι κυκλικές, κοινοτικές αμυντικές 

δομές. Τον 21ο αιώνα, η μαθηματική διακόσμηση χρησιμοποιείται ξανά για την 

κάλυψη δημόσιων κτιρίων. 

Στην αναγεννησιακή αρχιτεκτονική, η συμμετρία και η αναλογία τονίστηκαν σκόπιμα 

από αρχιτέκτονες όπως ο Leon Battista Alberti, ο Sebastiano Serlio και ο Andrea 

                                                           
1 Πικιώνης Δ., Η Θεωρία του αρχιτέκτονος Κ. Α. Δοξιάδη για τη διαμόρφωση του χώρου εις την Αρχαία 
Αρχιτεκτονική, Το 3ο Μάτι, τεύχος 7/12, Αθήνα 1937 
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Palladio, επηρεασμένοι από την De architectura του Vitruvius από την αρχαία Ρώμη 

και την αριθμητική των Πυθαγορείων από την αρχαία Ελλάδα. Στα τέλη του 19ου 

αιώνα, ο Βλαντιμίρ Σούκοφ στη Ρωσία και ο Αντόνι Γκαουντί στη Βαρκελώνη 

πρωτοστάτησαν στη χρήση υπερβολικών δομών. Στη Σαγράδα Φαμίλια, ο Γκαουντί 

ενσωμάτωσε επίσης υπερβολικά παραβολίδια, ψηφίδες, αλυσοειδείς αψίδες, κώνους, 

ελικοειδή και κυρίαρχες επιφάνειες. Τον εικοστό αιώνα, στυλ όπως η μοντέρνα 

αρχιτεκτονική και ο Αποδομητισμός διερεύνησαν διαφορετικές γεωμετρίες για να 

επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι Minimal επιφάνειες έχουν αξιοποιηθεί σε 

καλύμματα οροφής όπως στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ, ενώ ο Richard 

Buckminster Fuller πρωτοστάτησε στη χρήση των ισχυρών δομών λεπτού κελύφους 

γνωστών ως γεωδαιτικών θόλων.2 

 

1.2. ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Οι αρχιτέκτονες Michael Ostwald και Kim Williams, λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις 

μεταξύ της αρχιτεκτονικής και των μαθηματικών, σημειώνουν ότι τα πεδία, όπως είναι 

κοινώς κατανοητά, φαίνεται να είναι αδύναμα συνδεδεμένα, καθώς η αρχιτεκτονική 

είναι ένα επάγγελμα που ασχολείται με το πρακτικό ζήτημα της κατασκευής κτιρίων, 

ενώ τα μαθηματικά είναι καθαρά μελέτη αριθμού και άλλων αφηρημένων 

αντικειμένων. Όμως, υποστηρίζουν, οι δύο επιστήμες είναι στενά συνδεδεμένες και 

ήταν από την αρχαιότητα.  

Στην αρχαία Ρώμη, ο Βιτρούβιος περιέγραψε έναν αρχιτέκτονα ως έναν άνθρωπο που 

γνωρίζει αρκετά μια σειρά από άλλους κλάδους, κυρίως τη γεωμετρία, για να του 

επιτρέψει να επιβλέπει ειδικευμένους τεχνίτες σε όλες τις άλλες απαραίτητες περιοχές, 

όπως οι κτίστες και οι ξυλουργοί. Το ίδιο ισχύει και για τον Μεσαίωνα, όπου οι 

απόφοιτοι μάθαιναν αριθμητική, γεωμετρία και αισθητική παράλληλα με τη βασική 

διδακτέα ύλη της γραμματικής, της λογικής και της ρητορικής σε κομψές αίθουσες 

κατασκευασμένες από αρχι-κτίστες που καθοδηγούσαν πολλούς τεχνίτες.  

                                                           
2 Γώγου Σ., Μνημείο αρμονίας μέτρου και σαφήνειας, Καθημερινή: 7 Ημέρες, τεύχος 13/7, Αθήνα 
2003 
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Ο κύριος οικοδόμος, κορυφαίος στο επάγγελμα του, λάμβανε τον τίτλο του 

αρχιτέκτονα ή του μηχανικού. Στην Αναγέννηση, το τετράπλευρο της αριθμητικής, της 

γεωμετρίας, της μουσικής και της αστρονομίας έγινε ένα επιπλέον πρόγραμμα 

σπουδών που αναμενόταν από τον αναγεννησιακό άνθρωπο όπως ο Leon Battista 

Alberti. Ομοίως στην Αγγλία, ο Sir Christopher Wren, γνωστός σήμερα ως 

αρχιτέκτονας, ήταν πρώτα ένας σημαντικός αστρονόμος. 3 

Οι Williams και Ostwald, εξετάζοντας περαιτέρω την αλληλεπίδραση των 

μαθηματικών και της αρχιτεκτονικής από το 1500 σύμφωνα με την προσέγγιση του 

Γερμανού κοινωνιολόγου Theodor Adorno, εντοπίζουν τρεις τάσεις μεταξύ των 

αρχιτεκτόνων, δηλαδή: 1) να είναι επαναστατικοί, να εισάγουν εντελώς νέες ιδέες, 2) 

να είναι αντιδραστικοί, αδυνατώντας να εισάγουν μια αλλαγή και 3) να είναι 

αναστοχαστής, στην πραγματικότητα αντλώντας ιδέες από το παρελθόν. Υποστηρίζουν 

ότι οι αρχιτέκτονες απέφυγαν να αναζητούν τα μαθηματικά για έμπνευση σε εποχές 

αναστοχασμού. Αυτό θα εξηγούσε γιατί σε περιόδους αναστοχασμού, όπως η Γοτθική 

Αναγέννηση στην Αγγλία του 19ου αιώνα, η αρχιτεκτονική είχε μικρή σχέση με τα 

μαθηματικά.  

Ομοίως, σημειώνουν ότι σε αντιδραστικούς χρόνους όπως ο ιταλικός Μανιερισμός 

περίπου 1520 έως το 1580, ή τα κινήματα του Μπαρόκ και το Παλλαδικό κίνημα του 

17ου αιώνα, τα μαθηματικά σπάνια χρησιμοποιούνταν. Αντίθετα, τα επαναστατικά 

κινήματα των αρχών του 20ου αιώνα, όπως ο φουτουρισμός και ο κονστρουκτιβισμός, 

απέρριψαν ενεργά παλιές ιδέες, αγκαλιάζοντας τα μαθηματικά και οδήγησαν στη 

μοντερνιστική αρχιτεκτονική. Προς το τέλος του 20ού αιώνα, επίσης, η φρακταλιστική 

γεωμετρία καταλήφθηκε γρήγορα από τους αρχιτέκτονες, όπως και η απεριοδική 

επίστρωση, για να παρέχει ενδιαφέρουσες και ελκυστικές επενδύσεις για κτίρια.  

Οι αρχιτέκτονες χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για διάφορους λόγους, αφήνοντας κατά 

μέρος την απαραίτητη χρήση των μαθηματικών στη μηχανική των κτιρίων. Πρώτον, 

χρησιμοποιούν την γεωμετρία επειδή καθορίζει τη χωρική μορφή ενός κτιρίου. 

Δεύτερον, χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για να σχεδιάσουν φόρμες που θεωρούνται 

                                                           
3 Γώγου Σ., Μνημείο αρμονίας μέτρου και σαφήνειας, Καθημερινή: 7 Ημέρες, τεύχος 13/7, Αθήνα 
2003 
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όμορφες ή αρμονικές. Από την εποχή των Πυθαγορείων με τη θρησκευτική τους 

φιλοσοφία αριθμού, αρχιτέκτονες στην αρχαία Ελλάδα, την αρχαία Ρώμη, τον ισλαμικό 

κόσμο και την ιταλική Αναγέννηση επέλεξαν τις αναλογίες του δομημένου 

περιβάλλοντος - των κτιρίων και του σχεδιασμένου περιβάλλοντος τους - σύμφωνα με 

τα μαθηματικά καθώς και αισθητικές και μερικές φορές θρησκευτικές αρχές. Τρίτον, 

μπορεί να χρησιμοποιούν μαθηματικά αντικείμενα, όπως οι αστερισμοί για τη 

διακόσμηση κτιρίων. Τέταρτον, μπορούν να χρησιμοποιούν μαθηματικά με τη μορφή 

μοντελοποίησης υπολογιστών για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, όπως για να 

ελαχιστοποιήσουν τα ρεύματα αέρα που περιστρέφονται στη βάση ψηλών κτιρίων.4 

 

1.3. ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ 

 

Μια τέτοια θεμελιώδης αρχή της αρμονίας που προέρχεται από τη φύση, που 

εφαρμόζεται στην τέχνη, την αρχιτεκτονική και τη μουσική μπορεί να φανεί στην 

χρυσή τομή. Η ιδέα της χρυσής τομής δείχνει τη συνοχή της σύνθεσης και της 

γεωμετρίας. Αυτή η ιδέα προχωρά πολύ καιρό στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Ο 

Ιππάσος του Μεταποντίου (450 π.Χ.) την βρήκε στην έρευνά του για το πεντάγωνο και 

τη σχέση του μήκους του άκρου του και της διαγωνίου.  

Ο Ευκλείδης (325-270 π.Χ.) ήταν ο πρώτος που περιέγραψε την χρυσή τομή ακριβώς 

ως συνεχή διαίρεση. Κατά τα χρόνια που ακολούθησα, η χρυσή τομή θεωρήθηκε το 

ιδανικό ποσοστό και η επιτομή της αισθητικής και της αρμονίας. 5 

                                                           
4 Μπαλέτης Κ., Αναστήλωση-Το άλλοθι της χρήσης;, Καθημερινή: 7 Ημέρες, τεύχος 25/7, Αθήνα 1999 
5 Σμπόνιας Κ., Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό: Η έννοια του Πολιτισμού, Τόμος Α, Ε.Α.Π., Πάτρα, 
1999 
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Εικόνα 2. Η χρυσή τομή, Πηγή: https://www.meletontas.gr/blog/ayto-to-ikseres/i-chrisi-tomi-esis-xerete-ti-inai 

 

Ειδικά στην αναγέννηση, οι αρμονικές αναλογίες βασίστηκαν στις γεωμετρικές σχέσεις 

σύμφωνα με την χρυσή τομή στην τέχνη, την αρχιτεκτονική καθώς και στη μουσική. 

Ο Filippo Brunelleschi έχτισε τη Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε στη Φλωρεντία 1296 με 

βάση την χρυσή τομή και τους αριθμούς Fibonacci. Το Χρυσό ορθογώνιο, το Χρυσό 

Τρίγωνο, το Χρυσό Σπειροειδές, το Πεντάγωνο και το Πεντάγραμμο είναι ένα είδος 

Χρυσής γεωμετρίας με βάση τη χρυσή αναλογία. 

 

1.4. ΦΡΑΚΤΑΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

 

Η μαθηματική ιστορία των φράκταλ ξεκίνησε με τον μαθηματικό Karl Weierstrass το 

1872 που εισήγαγε την συνάρτηση Weierstrass η οποία είναι συνεχής παντού, αλλά δεν 

μπορεί να διαφοροποιηθεί πουθενά. Το 1904 ο Helge von Koch βελτίωσε τον ορισμό 

της συνάρτησης Weierstrass και έδωσε έναν πιο γεωμετρικό ορισμό μιας παρόμοιας 

συνάρτησης, που τώρα ονομάζεται χιονονιφάδα Koch. Το 1915, ο Waclaw Sielpinski 

δημιούργησε παρόμοια μοτίβα και τις συναρτήσεις που τα δημιουργούν. Ο Georg 

Cantor έδωσε επίσης ένα παράδειγμα ενός παρόμοιου φράκταλ. Στα τέλη του 19ου και 

στις αρχές του 20ου, τα φράκταλ προχώρησαν περαιτέρω από τους Henri Poincare, Felix 

Klein, Pierre Fatou και Gaston Julia. Το 1975, ο Mandelbrot ένωσε αυτά τα έργα μαζί 

https://www.meletontas.gr/blog/ayto-to-ikseres/i-chrisi-tomi-esis-xerete-ti-inai
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και το ονόμασε «φράκταλ». Τα φράκταλ μπορούν να κατασκευαστούν μέσω ορίων 

επαναληπτικών σχημάτων που περιλαμβάνουν γεννήτριες επαναληπτικών 

συναρτήσεων σε μετρικούς χώρους. Το Iterated Function System (IFS) είναι το πιο 

κοινό, γενικό και ισχυρό μαθηματικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

δημιουργία φράκταλ. Η διαδικασία επανάληψης πρέπει να συγκλίνει για να ληφθεί το 

σύνολο φράκταλ. Επομένως, οι επαναλαμβανόμενες συναρτήσεις περιορίζονται σε 

αυστηρές συστολές με την ιδιότητα σταθερού σημείου Banach. Το σύνολο του Cantor, 

το τρίγωνο του Sierpinski, ο σπόγγος του Menger, η τριχοειδής καμπύλη, η καμπύλη 

πλήρωσης χώρου και το σύνολο του Mandelbrot είναι μερικά από τα καλύτερα 

παραδείγματα φρακταλικής γεωμετρίας.6 

 

 

 

Εικόνα 3. Το τρίγωνο του Sierpinski, Πηγή: https://www.liberaldictionary.com/recursive/ 

 

Επιπλέον, το IFS παρέχει σύνδεση μεταξύ φράκταλ και φυσικών εικόνων. Είναι επίσης 

ένα σημαντικό εργαλείο για τη διερεύνηση των συνόλων φράκταλ. Σε μια απλή 

                                                           
6 Σμπόνιας Κ., Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό: Η έννοια του Πολιτισμού, Τόμος Α, Ε.Α.Π., Πάτρα, 
1999 

https://www.liberaldictionary.com/recursive/


 
16 

περίπτωση, το IFS ενεργεί σε ένα τμήμα για να δημιουργήσει συμβαλλόμενα 

αντίγραφα του τμήματος τα οποία μπορούν να τακτοποιηθούν σε ένα επίπεδο βάσει 

ορισμένων κανόνων. 

 

1.5. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

Ο αρχιτεκτονικός χώρος βασίζεται σε μια έννοια γεωμετρικού χώρου. Ειδικά στη 

διαδικασία δημιουργίας η αρχιτεκτονική στοχάζεται σε σχέση με έναν γεωμετρικό 

χώρο. Ο Robin Evans αναλύει τη σχέση μεταξύ της γεωμετρίας και της αρχιτεκτονικής: 

«Η πρώτη θέση που θέλει κανείς να βρει τη γεωμετρία στην αρχιτεκτονική είναι στο 

σχήμα των κτιρίων, και έπειτα ίσως στο σχήμα των σχεδίων των κτιρίων. Αυτές είναι 

οι θέσεις όπου η γεωμετρία είναι, συνολικά, σταθερή και αδρανής. Αλλά η γεωμετρία 

ήταν πάντοτε ενεργή στο χώρο μεταξύ και στο χώρο σε κάθε άκρο».  

 

Εικόνα 4. Γεωμετρία και χώρος - Ευκλείδειος χώρος, Πηγή: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B5%C

E%B9%CE%BF%CF%82_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82


 

17 

Σύμφωνα με τον Evans, στην ιστορία της αρχιτεκτονικής βρίσκει κανείς αυτήν την 

παρανόηση του ρόλου της γεωμετρίας. Στην ιστορική του μελέτη αναφέρεται στις 

σχέσεις μεταξύ της περιγραφικής γεωμετρίας του Gaspard Monge και της θεωρίας της 

αρχιτεκτονικής του Jean-Nicolas Louis Durand. Ο Durand δίδαξε αρχιτεκτονική στην 

l'École Polytechnique στο Παρίσι ταυτόχρονα με τον Monge, γύρω στο 1800. Ο Durand 

ανέπτυξε ένα παγκόσμιο πλέγμα σχεδιασμού για την αρχιτεκτονική. Ο Evans 

περιγράφει ότι η αρχιτεκτονική του πλέγματος του Durand βασίζεται στην παρανόηση 

του συστήματος χωρικών συντεταγμένων. Αντί να κατανοήσει το σύστημα 

συντεταγμένων με αφηρημένο τρόπο, μετέτρεψε τα επίπεδα συντεταγμένων απευθείας 

σε αρχιτεκτονική ως δάπεδο και τοίχοι.7 

 

1.6. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ 

 

Τα θεμέλια που είναι το πιο σημαντικό μέρος του κτιρίου για αντοχή, είναι 

κατασκευασμένα ως απλοί ορθογώνιοι κύβοι, καθώς είναι εύκολο να κατασκευαστούν 

και δίνουν τη μέγιστη απόδοση και είναι λειτουργούν καλά ως μορφή. Από την άλλη 

πλευρά, οι πάσσαλοι είναι κατασκευασμένοι κυλινδρικά καθώς τρυπούν τη γη για να 

τοποθετηθούν και απαιτείται ελάχιστη τριβή και έτσι ο κύλινδρος με τον ίδιο όγκο και 

την μικρότερη επιφάνεια είναι ο καλύτερος.  

                                                           
7 Γώγου Σ., Μνημείο αρμονίας μέτρου και σαφήνειας, Καθημερινή: 7 Ημέρες, τεύχος 13/7, Αθήνα 
2003 
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Εικόνα 5. Γεωμετρία θεμελίωσης, Πηγή: http://ignatios1966.blogspot.com/p/blog-page_8.html 

Το τρίγωνο από την άλλη πλευρά λέγεται ότι είναι το πιο σταθερό σχήμα. Και για τον 

ίδιο λόγο χρησιμοποιείται ως τα πιο αξιόπιστα τμήματα του κτιρίου όταν πρόκειται για 

φορτίο και σταθερές κατασκευές, όπως μπορεί να είναι οι γεωδαιτικοί θόλοι ή τα 

μεγάλα δοκάρια. 

 

1.7. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 

Η γεωμετρική εφαρμογή για απόδοση στην αρχιτεκτονική μπορεί απλά να γίνει 

κατανοητή ως επιλογή σχήματος για μέγιστη απόδοση. Όπως ο θόλος, ή η ημισφαιρική 

οροφή έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την επίπεδη οροφή καθώς δίνει στον 

πυλώνα λιγότερο χώρο καθώς το φορτίο της οροφής μεταφέρεται απευθείας στην 

κορυφή του ημισφαιρίου και επίσης ο ημισφαιρικός χώρος που δεν είναι χρηστικός 

μπορεί να συγκρατήσει τον ζεστό αέρα και μπορεί σταδιακά να απορριφθεί από την 

οροφή.  

http://ignatios1966.blogspot.com/p/blog-page_8.html
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Εικόνα 6. Κωνική στέγη, Πηγή: https://gr.dreamstime.com/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA-

%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-

%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B7-

image96163402 

 

Από την άλλη πλευρά, η κωνική οροφή χρησιμοποιείται γενικά για να καλύψει 

πυργοειδής κατασκευές και η οροφή μορφολογίας τριγωνικού πρίσματος, όπως η 

στέγη, χρησιμοποιείται όταν τα απόνερα και το χιόνι είναι το κύριο μέλημα. 

 

1.8. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Η επιτυχία των βιομηχανικών προϊόντων στην αγορά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τον αισθητικό χαρακτήρα τους, δηλαδή από τη συναισθηματική αντίδραση που μπορεί 

να προκαλέσει το προϊόν. Για να επιτύχουν το στόχο τους, οι σχεδιαστές πρέπει να 

ενεργήσουν με συγκεκριμένες ιδιότητες σχήματος, αλλά προς το παρόν δεν 

υποστηρίζονται άμεσα από τα υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία για τον ορισμό και τη 

διαχείριση του μοντέλου, κυρίως λόγω της μαθηματικής τυποποίησης των ιδιοτήτων 

που λείπουν ακόμη. Το ευρωπαϊκό έργο FIORES-II (GRD1-1999-10785- Διατήρηση 

χαρακτήρων και μοντελοποίηση στο σχεδιασμό αισθητικής και μηχανικής), ξεκίνησε 

τον Απρίλιο του 2000, και στοχεύει στη διερεύνηση και τον εντοπισμό των δεσμών 

https://gr.dreamstime.com/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B7-image96163402
https://gr.dreamstime.com/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B7-image96163402
https://gr.dreamstime.com/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B7-image96163402
https://gr.dreamstime.com/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B7-image96163402
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μεταξύ της αντίληψης του συναισθητικού σχήματος και της γεωμετρίας και στη 

δημιουργία, μέσω της μαθηματικής τους τυποποίησης, πιο φιλικών προς τον χρήστη 

εργαλείων για αισθητικό σχεδιασμό.8 

 

1.9. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

 

Η ιερή γεωμετρία χρησιμοποιείται ως θρησκευτικός, φιλοσοφικός και πνευματικός 

όρος για να εξηγήσει τους θεμελιώδεις νόμους του σύμπαντος που καλύπτουν την 

Πυθαγόρεια γεωμετρία και τις αντιληπτές σχέσεις μεταξύ γεωμετρικών νόμων και 

κβαντικών μηχανικών νόμων του σύμπαντος που δημιουργούν τα γεωμετρικά πρότυπα 

στη φύση.  

 

Εικόνα 7. Η ιερή γεωμετρία, Πηγή: https://www.mymind.gr/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B7-

%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-5-

%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-

%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC-%CE%BA%CE%B1/ 

Πολλοί γοτθικοί καθεδρικοί ναοί κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας αναλογίες που 

προέρχονται από τη γεωμετρία που είναι εγγενής στον κύβο και τον διπλό κύβο. Αυτή 

η παράδοση συνεχίζεται στις σύγχρονες χριστιανικές εκκλησίες μέχρι σήμερα, για 

                                                           
8 Γώγου Σ., Μνημείο αρμονίας μέτρου και σαφήνειας, Καθημερινή: 7 Ημέρες, τεύχος 13/7, Αθήνα 
2003 

https://www.mymind.gr/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-5-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC-%CE%BA%CE%B1/
https://www.mymind.gr/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-5-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC-%CE%BA%CE%B1/
https://www.mymind.gr/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-5-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC-%CE%BA%CE%B1/
https://www.mymind.gr/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-5-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC-%CE%BA%CE%B1/


 

21 

εκκλησίες, ναούς, τζαμιά, θρησκευτικά μνημεία, βωμούς, αρτοφόρια καθώς και για 

ιερούς χώρους όπως τεμένη, ιερά άλση, ιερά πηγάδια, και δημιουργίες θρησκευτικής 

τέχνης. Στην ιερή γεωμετρία, οι συμβολικές και ιερές έννοιες αποδίδονται σε ορισμένα 

γεωμετρικά σχήματα και ορισμένες γεωμετρικές αναλογίες, σύμφωνα με τον Paul 

Calter και άλλους.9 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
9 Γώγου Σ., Μνημείο αρμονίας μέτρου και σαφήνειας, Καθημερινή: 7 Ημέρες, τεύχος 13/7, Αθήνα 
2003 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ 

ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 

Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων ήταν συνάρτηση των 

πολιτιστικών, τεχνικών και οικονομικών δεδομένων της κάθε περιόδου. Το θέατρο 

πηγή πολιτισμού, διαδίδεται σε όλο τον Αρχαίο Ελληνισμό, στις δυτικές αποικίες αλλά 

και ανατολικότερα, στις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου10. 

 

Εικόνα 8. Τα μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, Πηγή: 

www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf 

 

Το θέατρο θεωρείτο μέσο υψηλής πνευματικής καλλιέργειας. Κτίζονταν κοντά στα 

κέντρα της κοινωνική ζωής των πολιτών. Αρχικά η είσοδος ήταν ελεύθερη. Αργότερα 

οι πολίτες πλήρωναν ένα μικρό ποσόν. Αυτό το ποσόν, όμως δινόταν στις ασθενέστερες 

                                                           
10 Πηγή: http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf 

http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf
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ομάδες πολιτών (θεωρικά). Επί της εποχής μάλιστα του Περικλέους, τα θεωρικά 

δίνονταν σε όλους τους πολίτες. 

Το θέατρο από την γέννησή του συσχετιζόταν με την λατρεία του Διονύσου. Τα πρώτα 

στοιχεία ανάπτυξής του απετέλεσαν οι Χοροί και οι Διθύραμβοι. Το 534 π.Χ. στην 

γιορτή των μεγάλων Διονυσίων, σύμφωνα με την πρώτη καταγεγραμμένη εκτέλεση 

του Θέσπιδος, επί της εποχής του τυράννου Πεισίστρατου, ένας ηθοποιός με βαμμένο 

το πρόσωπό του, έκανε διάλογο με τον Χορό, ενώ Διθύραμβοι εκτελούνταν μπροστά 

από το άγαλμα του Διονύσου11. Αυτό αποτελούσε περισσότερο εκδήλωση λατρείας 

προς τον θεό Διόνυσο παρά καλλιτεχνική παράσταση για τους θεατές. 

Για την κατασκευή των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων επιλέγονταν πλαγιές λόφων. 

Αυτό το έκαναν, προκειμένου να επιτύχουν καλύτερο και μεγαλύτερο οπτικό πεδίο 

αλλά και καλύτερη ακουστική.  

 

Εικόνα 9. Θέατρο Δωδώνης 

 

                                                           
11 Πηγή: http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf 
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Στην αρχή τα θέατρα ήταν χωμάτινα, που στη μέση υπήρχε ένα βωμός. Με την πάροδο 

των χρόνων και εξελισσόμενο πάντα, η μορφή του άλλαζε12.  

Οι χωμάτινες αυτές κατασκευές με τα ξύλινα εδώλια (καθίσματα) είναι δύσκολο να 

εντοπιστούν από τις αρχαιολογικές έρευνες. Θέατρα κτίζονταν σε κάθε πόλη. Πολλά 

όμως που δεν είχαν λίθινη κατασκευή, δεν έχουν εντοπιστεί και μερικά που 

εντοπίστηκαν είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μία ορχήστρα που γύρω της 

τοποθετούνταν ξύλινα εδώλια εντοπίστηκε από αρχαιολογική έρευνα που έγινε στο 

Κέντρο της Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας13.  

 

Εικόνα 10. Αρχαίο Θέατρο Καρθαίας, στην ΚΕΑ 

 

Στην περίοδο του τυράννου Πεισίστρατου διεξάγονταν θεατρικοί αγώνες. Αργότερα 

επί της περιόδου του Κλεισθένη, οι αγώνες αυτοί μεταφέρθηκαν στην νότια Κλιτύ της 

Ακρόπολης, δηλαδή στο θέατρο του Διονύσου. Επί της περιόδου του Λυκούργου το 

335-330 π.Χ. έγινε ανακατασκευή του θεάτρου αυτού και έγινε ολόκληρο λίθινο14. Από 

                                                           
12 Πηγή: http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf 
13 Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki  
14 Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki 

http://el.wikipedia.org/wiki
http://el.wikipedia.org/wiki
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τότε πλέον καθιερώθηκε αυτός ο αρχιτεκτονικός τύπος με την λίθινη μορφή του. Τρία 

ήταν τα βασικά του χαρακτηριστικά. Η Σκηνή, η Ορχήστρα και το Κοίλον.  

 

2.1. Η ΣΚΗΝΗ 

Η Σκηνή ήταν ένα ορθογώνιο κτίσμα, στεγασμένο, που είχε τρεις θύρες- ανοίγματα. 

Το μεσαίο άνοιγμα ονομαζόταν «Βασίλειος Θύρα». Από κει έβγαινε ο ηθοποιός που 

υποδυόταν τον Ιερέα ή τον Βασιλέα. Ο χώρος που βρισκόταν μπροστά από την Σκηνή, 

ονομαζόταν «Προσκήνιο». Μέσα στην Σκηνή οι ηθοποιοί άλλαζαν τα προσωπεία τους 

και περίμεναν την σειρά τους για να παρουσιαστούν.  

Στην αρχή το θέατρο δεν χρειαζόταν σκηνή. Με την πάροδο των χρόνων η πρόοδος 

του δράματος, δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης της σκηνής. Αρχικά, υπήρχε μόνον 

ένας ηθοποιός και ο χορός. Ο Αισχύλος ήταν εκείνος που πρόσθεσε ακόμη έναν 

ηθοποιό, ενώ ο Σοφοκλής χρησιμοποίησε στα έργα του τρεις ηθοποιούς. Αυτό είχε σαν 

συνέπεια να αναζητηθεί χώρος δίπλα στην ορχήστρα, όπου θα μπορούσαν να αλλάζουν 

τα κοστούμια, τα προσωπεία κλπ. Η κατασκευή των σκηνών αρχικά ήταν ξύλινη, όπως 

προαναφέρεται. Αργότερα, μεταξύ 3ου και 2ου αι. π.Χ. άρχισαν να φτιάχνονται λίθινες 

κατασκευές15.  

                                                           
15 Πηγή: http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf 
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Εικόνα 11. Θέατρο Εφέσου 

 

Αρχαιολογικές ανασκαφές έδειξαν ότι υπήρχε ποικιλία σκηνών. Δύο όμως φαίνεται ότι 

ήταν περισσότερο διαδεδομένες. Ένας παλαιότερος τύπος ήταν μία ξύλινη 

υπερυψωμένη εξέδρα που στο πλάι της, βρίσκονταν τα «παρασκήνια». Ο δεύτερος 

τύπος ήταν μία ορθογώνια εξέδρα προς την ορχήστρα, όπου επάνω της ανέβαιναν οι 

ηθοποιοί.  
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Εικόνα 12. Θέατρο Διονύσου 

 

Αρχικά οι ηθοποιοί έπαιζαν με τον Χορό. Στην συνέχεια ο Χορός υποβαθμίζεται και 

τη θέση του παίρνει η νέα κωμωδία. Μεταξύ του 2ου και 3ου π.Χ. αι. οι ανάγκες των 

έργων επιβάλλουν καλύτερη προβολή των ηθοποιών. Ωστόσο αναβιώνουν και οι 

κλασσικές τραγωδίες. Η εξέλιξη αυτή καθιστά απαραίτητη στην προσθήκη της σκηνής, 

των προσκηνίων, των παρασκηνίων, των χώρων αποθήκευσης και γενικά κάθε τι που 

θα εξυπηρετούσε τους ηθοποιούς και γενικότερα την παράσταση. Σε κάποιες 

περιπτώσεις η σκηνή ήταν κινητή π.χ. Θέατρο Σπάρτης, κινούνταν πάνω σε τροχούς16. 

Στο προσκήνιο προς το μέρος της ορχήστρας υπήρχε κιονοστοιχία. Στην αρχή ήταν 

ξύλινη. Μετά όμως και την καθιέρωση της τραγωδίας, έγινε λίθινη. Στα ανοίγματα της 

κιονοστοιχίας τοποθετούσαν, πίνακες, επιγραφές κλπ. 

                                                           
16 Πηγή: http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf 
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Εικόνα 13. Απεικόνιση σκηνής αρχαίου θεάτρου 

Οι ανάγκες των έργων γέννησε ιδέες για την καλύτερη απόδοσή τους. Στους χρόνους 

του Αισχύλου χρησιμοποιήθηκε η κυκλική πλατφόρμα (εκκύκλημα).  
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Εικόνα 14. Εκκύκλημα–απεικόνιση, Πηγή: http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=0901003 

Έτσι μπορούσαν να μεταφέρουν εκτός σκηνής τα δρώμενα. Ο Αισχύλος για να το 

πετύχει, χρησιμοποίησε ένα βαρούλκο. Αργότερα αυτή τη μηχανή που επινόησε ο 

Αισχύλος, την χρησιμοποίησε και ο Ευριπίδης. Ο Αριστοφάνης φυσικά το 

διακωμώδησε. Η προσπάθεια για την κάλυψη των «σκηνικών αγώνων» που σε κάποια 

θέατρα, πολλές φορές διεξάγονταν έως και 5 παραστάσεις ημερησίως, δημιούργησε 

την ανάγκη του αυτοματισμού κατά κάποιον τρόπο. Έτσι επινοήθηκαν για την κάλυψη 

αυτών των αναγκών κάποιοι μηχανισμοί, όπως το «εκκύκλημα», το «ημικύκλιο», το 

«στροφείο», οι κυλιόμενες εξέδρες, η «μηχανή» ή «κράδη», η «γέρανος», η οποία 

μετέφερε στον αέρα τους ηθοποιούς παριστάνοντας των «από μηχανής θεών», το 

«θεολογείο», εκεί όπου κάθονταν οι θεοί και επικοινωνούσαν με τους θνητούς. Για να 

παραστήσουν τις καιρικές συνθήκες που απαιτούσε το έργο, χρησιμοποιούσαν το 

«κεραυνοσκοπείο» και το «βροντείο». Η «χαρώνεια κλίμακα» ήταν το υπόγειο 

πέρασμα των υποχθόνιων θεών και των φαντασμάτων. Βέβαια, σχετικά με τον 

μηχανολογικό εξοπλισμό των αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων, σύγχρονοι ερευνητές 

έχουν αντικρουόμενες απόψεις. Ευρήματα όμως μετά από ανασκαφές στο θέατρο του 

Δίου, τεκμηριώνουν την ύπαρξη κάποιων μηχανισμών, όπως το θεολογείο, την γέρανο, 
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την χαρώνεια κλίμακα, το κεραυνοσκοπείο, οι περίακτοι καθώς και την ανασυρόμενη 

αυλαία.  

 

 

Εικόνα 15. (Από αριστερά προς τα δεξιά) 1. Βροντείον, 2. Κεραυνοσκοπείον, 3. Μηχανισμός χρονισμού για την αλλαγή 

σκηνικών, 4. Περίακτοι (για την γρήγορη εναλλαγή των σκηνικών), Πηγή: 

http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=0901002 

 

 

Εικόνα 16. Ο από μηχανής θεός, Πηγή: http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=0901000 

 

Το συμπέρασμα είναι ότι τόσο η κωμωδία όσο και η τραγωδία χρειάζονταν ποικιλία 

μηχανισμών σκηνής. Η σκηνογραφία για το αρχαίο ελληνικό θέατρο ήταν ευρέως 

διαδεδομένη. Έτσι και η προοπτική αρχιτεκτονική κάνει την παρουσία της στην 

σκηνογραφία. Λέγεται ότι ο Αισχύλος είχε καλέσει τον Σάμιο Αγάθαρχο να ζωγραφίσει 

μία προοπτική σκηνογραφία. Το 460 π.Χ. ο Σοφοκλής εφαρμόζει επίσης την προοπτική 

σκηνογραφία17.  

                                                           
17 Πηγή: http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf 
https://diktyoellinwn.wordpress.com/2013/08/31/%CF%84%CE%BF-
%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-

http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=0901002
http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=0901000
http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf
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Στην διάρκεια της πρώϊμης Ελληνιστικής Περιόδου, η σκηνή έγινε διώροφη. Η οροφή 

του ισογείου εξείχε από τον πρώτο όροφο, δημιουργώντας έτσι έναν εξώστη. Μετά τον 

2ο π.Χ. αιώνα, οι ηθοποιοί μεταφέρθηκαν στον εξώστη πλέον, που τον ονόμασαν 

«λογείον». Στα άκρα της σκηνής υπήρχαν διάδρομοι μέσα από τους οποίους διέρχονταν 

οι θεατές αρχικά, ενώ μετά την έναρξη παράστασης οι διάδρομοι αυτοί 

χρησιμοποιούνταν για την είσοδο του Χορού. Οι διάδρομοι αυτοί καλούνται 

«πάροδοι». Οι «πάροδοι» αυτοί σε πολλά κυρίως μεγάλα θέατρα, διακοσμούνται με 

πύλες, μνημειώδεις στήλες, επιγραφές με διάφορα ψηφίσματα, για να τα βλέπουν οι 

προσερχόμενοι στον χώρο αυτό.  

 

 

2.2. ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

Το σχήμα της «ορχήστρας» ήταν αρχικά κυκλικό. Αργότερα άλλαξε σε ημικυκλικό. 

Στην μέση της ορχήστρας υπήρχε ο βωμός που λεγόταν «θυμέλη». Ηθοποιοί και Χορός 

κινούνταν πάνω στην ορχήστρα και γύρω από την θυμέλη. Πάνω στην ορχήστρα 

εξελισσόταν η θεατρική παράσταση. Περιμετρικά της ορχήστρας υπήρχε ένας αγωγός 

απορροής υδάτων, ο λεγόμενος «εύριπος»18. Ο αγωγός αυτός χώριζε την ορχήστρα από 

το «κοίλον», προκειμένου να την προστατεύει από ενδεχόμενη πλημμύρα, λόγω 

βροχής. 

                                                           
%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-
%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD/ 
  
18 Πηγή: : 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%
B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_(%CE%B1%CF%81%CF
%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)#/media/File:Syracuse
_theatre3.jpg 
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Εικόνα 17. Το θέατρο των Συρακουσών 

 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται το θέατρο των Συρακουσών, όπου φαίνεται καθαρά 

στην περιφέρεια της ορχήστρα, ο εύριπος.  

Η ορχήστρα έχει σχήμα πλήρους κύκλου. Το κυκλικό της σχήμα το οφείλει στο γεγονός 

ότι ο Χορός και οι Διθύραμβοι είχαν κυκλική κίνηση, ενώ στην σάτιρα και την 

κωμωδία ο Χορός κινείτο γραμμικά. Για τον λόγο αυτόν και ονομάζονταν «Ορθογώνιοι 

Χοροί»19. 

Σε πολλά θέατρα κάτω από την ορχήστρα υπήρχε υπόγειος διάδρομος. Αυτόν τον 

χρησιμοποιούσαν για να δείξουν την κίνηση των θεώ του Κάτω Κόσμου αλλά και την 

κάθοδο των θνητών σ’ αυτόν. Το δάπεδο της ορχήστρας ήταν από χώμα συμπιεσμένο. 

Άλλα όμως, όπως τα θέατρα «Διονυσιακό», «Δελφοί», η ορχήστρα ήταν πλακόστρωτες 

με κανονικές ή ακανόνιστες πλάκες, αντίστοιχα20.  

                                                           
19 Πηγή: http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf 
20 Πηγή: http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf 
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Προκειμένου να μπορούν να κινούνται οι θεατές, υπήρχε γύρω από την ορχήστρα 

διάδρομος, ο οποίος πολλές φορές άνοιγε προς τις παρόδους. Ο διάδρομος αυτός 

κατασκευαζόταν είτε ανάμεσα στην ορχήστρα και την προεδρία (Διονυσιακό, 

Επιδαύρου, Δωδώνης, Δελφών), είτε ανάμεσα στην προεδρία και τα εδώλια (θέατρα 

Μεγαλόπολης, Πριήνης, Δήλου). 

 

2.3. ΤΟ ΚΟΙΛΟΝ 

Το «Κοίλον» ήταν ο χώρος όπου υπήρχαν τα καθίσματα των θεατών, τα λεγόμενα 

«εδώλια». Αρχικά τα εδώλια ήταν φτιαγμένα από ξύλο. Αργότερα, τα έφτιαχναν λίθινα. 

Στην πρώτη σειρά των εδωλίων κάθονταν Αξιωματούχοι της πόλης, Άρχοντες και 

Ιερείς. Πολλές φορές τα εδώλια αυτά έμοιαζαν με θρόνους που έφεραν «ερεισίνωτα» 

(στηρίγματα πλάτης) και «ερεισίχειρα» (στηρίγματα χεριών). Τα ερεισίχειρα είχαν 

καμπυλωτή μορφή. Τέτοια υπήρχαν στα θέατρα Μεγαλόπολης, Επιδαύρου, Αρκ. 

Ορχομενού). Στα θέατρα της Σπάρτης, Γυθείου, Άργους, Δήλου, Σικυώνας, τα 

ερεισίχειρα είχαν τριγωνικό σχήμα. Σε μερικά θέατρα, όπως του Αρκ. Ορχομενού, της 

Τεγέας και του Ορωπού, οι θρόνοι αυτοί ήταν περίτεχνοι21. 

                                                           
21 Πηγή: http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf 
https://diktyoellinwn.wordpress.com/2013/08/31/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-
%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD/ 

http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf
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Εικόνα 18. Οι θρόνοι στα αρχαία θέατρα 

 

Πολύ συχνά η χωρητικότητά του έφθανε τους 25000 θεατές22. Συνήθως το κοίλον έχει 

το σχήμα του κόλουρου κώνου και σε πολλές περιπτώσεις είναι μεγαλύτερο του 

ημικυκλίου. Για να γίνει αυτό απαιτούνται ψηλά αναλήμματα στα άκρα του, 

προκειμένου να αντιστηρίζουν τους όγκους χωμάτων αλλά και τα ανοίγματα του 

εδάφους. Όταν οι λόφοι ήταν βραχώδεις, παρατηρείται ότι οι επάνω απολήξεις δεν 

είχαν το ίδιο ύψος (Αιγείρα, Πέργαμος, Διονυσιακό, Άργος)23. 

                                                           
22 Πηγή: http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf 
https://diktyoellinwn.wordpress.com/2013/08/31/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-
%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD/ 
23 Πηγή: http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf  

https://diktyoellinwn.wordpress.com/2013/08/31/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-
%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD/ 

 

http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf
http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf
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Εικόνα 19. Το κοίλον και τα διαζώματα 

Το κοίλον χωρίζεται συνήθως σε διάφορα τμήματα. Αυτό γίνεται με την βοήθεια των 

διαζωμάτων. Αυτά τα διαζώματα ήταν οριζόντιοι διάδρομοι, που παρεμβάλλονταν στις 

σειρές των εδωλίων. Ανάλογα με τις ανάγκες, ως προς την χωρητικότητα του θεάτρου, 

μπορούσε το κοίλον να επεκταθεί προς τα πάνω. Έτσι το κάτω μέρος του κοίλου 

ονομάζεται «θέατρο» ενώ το επάνω «επιθέατρο». Υπήρχαν θέατρα με ένα επιθέατρο, 

όπως στην Δήλο, Ρόδο, Μίλητο, Δελφούς αλλά και με δύο επιθέατρα, όπως στο Άργος, 

Πέργαμο, Έφεσο, Δωδώνη, Μεγαλόπολη, Ταυρομένιο24. 

                                                           
24 Πηγή: http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf 
https://diktyoellinwn.wordpress.com/2013/08/31/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-
%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD/  

http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf
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Εικόνα 20. Παρουσίαση των κλιμάκων στο αρχαίο θέατρο 

Ακτινωτά προς την ορχήστρα υπήρχαν οι «κλίμακες» που διαιρούσαν το κοίλον σε 

τμήματα, τις λεγόμενες «κερκίδες». Σε πολλά επιθέατρα υπήρχαν και πρόσθετες 

κλίμακες. Η κατασκευή του κοίλου, που ξεπερνούσε τις 180ο εξυπηρετούσε τόσο την 

σκηνή, όσο και την ακουστικότητα του θεάτρου. 

 

Εικόνα 21. Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης. Πηγή: www.megalopoli.gov.gr 
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Κυκλική ορχήστρα περιβάλλεται από κυκλικού σχεδιασμού κοίλον. Οι δύο κύκλοι 

είναι συνήθως ομόκεντροι (Μαντινεία, Σικυώνα, Μεγαλόπολη), όχι όμως απαραίτητα. 

Στην περίπτωση που δεν είναι, το κέντρο του κοίλου (ο άξονας) μετατοπίζεται προς 

την σκηνή και μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ εδωλίων και ορχήστρας. Στο θέατρο 

Οινιάδων έχουμε μετατόπιση 0,70μ. πλάτος διαδρόμου στο κέντρο 2,05μ. και στα 

πλάγια 2,60μ. Μετατόπιση έχουμε και στον Ορχομενό 0,75μ., 2,00μ., και 2,76μ., 

αντίστοιχα25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Πηγή: http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf 
https://diktyoellinwn.wordpress.com/2013/08/31/%CF%84%CE%BF-
%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-
%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-
%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD/ 

http://www.kathimerini.gr/kath/7days/1999/07/25071999.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ 

 

3.1. ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

Την περίοδο 1870-1926 ο αρχαιολόγος Π. Καββαδίας με την φροντίδα της Αθηναϊκής 

Αρχαιολογικής Εταιρείας, πραγματοποίησε ανασκαφές κοντά στο χωριό Λυγουριό, 

όπου βρισκόταν το Ασκληπιείο Επιδαύρου. Από τις ανασκαφές αυτές, αποκαλύφθηκε 

ένα από τα τελειότερα αρχαία ελληνικά θέατρα, ως προς την αισθητική και την τέλεια 

ακουστική26. Σχετικά με την ακουστική, ο Ρωμαίος Αρχιτέκτονας Βιτρούβιος (1ος π.Χ. 

αι.), δεν έκρυβε τον θαυμασμό του για το πώς οι αρχαίοι Έλληνες είχαν σχεδιάσει και 

τοποθετήσει με τέτοιο τρόπο τα καθίσματα στο θέατρο της Επιδαύρου «σύμφωνα με 

την επιστήμη της Αρμονίας», ώστε να είναι ξεκάθαρες οι φωνές των ηθοποιών ακόμη 

και στις τελευταίες θέσεις, σε απόσταση δηλαδή, 60 μέτρων. Το αξιοπερίεργο της 

ακουστικής του Θεάτρου της Επιδαύρου είναι ότι μόνο τα Ελληνικά ακούγονται έτσι 

καθαρά. Καμία άλλη γλώσσα δεν ακούγεται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

Ελληνική γλώσσα είναι «μουσική γλώσσα», ως εκ τούτου υπάρχει ένα είδος 

συντονισμού του ήχου, της Μαθηματικής Ελληνικής γλώσσας, του χώρου και της 

ακουστικής.  

                                                           
26 Πηγή : 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%B8%CE%AD%C
E%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%
CF%85 
http://www.apollomrunnersclub.gr/articles/9-science-news-c...akoustiki-theatrou-
evidavrou?tmpl=component&print=1&page= 
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Εικόνα 22. Άποψη του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου 

 

Αρχιτέκτονας του θεάτρου, που χτίστηκε μεταξύ του 340-330 π.Χ. αιώνα, ήταν ο 

Αργείος Πολύκλειτος ο Νεότερος. Λέγεται ότι το θέατρο χτίστηκε κοντά στο 

Ασκληπιείο, προκειμένου να διασκεδάζουν οι ασθενείς. Επικρατούσε η άποψη ότι η 

παρακολούθηση των παραστάσεων και γενικά των εκδηλώσεων είχαν ευεργετικά 

αποτελέσματα στους ασθενείς. Πολλά δρώμενα ήταν αφιερωμένα στον θεό Ασκληπιό.  

Το θέατρο ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη:  

Α) Το κάτω μέρος με 34 σειρές καθισμάτων που προορίζονταν για τους Άρχοντες και 

τους Ιερείς και  
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Β) Το πάνω μέρος με 21 σειρές καθισμάτων που προορίζονταν για τον λαό. 

 

Εικόνα 23. Τμήμα από τα παρασκήνια του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου 

 

Η συνολική χωρητικότητα θεατών ανερχόταν σε 13000. Αρχιτεκτονικά, η μορφή της 

σκηνής φαίνεται πως το θέατρο αυτό προοριζόταν για παραστάσεις δραμάτων. Η 

μορφή αυτή οριστικοποιήθηκε στην Αθήνα τον 5ο π.Χ. αιώνα. Στο συγκεκριμένο 

θέατρο δεν έγινε καμία παρέμβαση κατά την διάρκεια των Ρωμαϊκών Χρόνων, όπως 

συνέβη σε άλλα θέατρα. Διατήρησε τα αυθεντικά του χαρακτηριστικά μέχρι τέλους της 

αρχαιότητας. Επικρατεί η επιστημονική άποψη ότι χτίστηκε σε δύο εποχές. Στο τέλος 

του 4ου π.Χ. αιώνα και στα μέσα του 2ου π.Χ. αι27.  

                                                           
27 Πηγή : http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=14301  
http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/Lessons/09PROJECT/A_Class/2011_2012_05/01_Introduction.pdf 
https://diktyoellinwn.wordpress.com/2013/08/31/%CF%84%CE%BF-
%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-
%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-
%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD/ 

http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/Lessons/09PROJECT/A_Class/2011_2012_05/01_Introduction.pdf
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3.2. ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

Το θέατρο αυτό βρίσκεται νοτιοανατολικά της Ακρόπολης. Εκεί δίνονταν παραστάσεις 

του αττικού δράματος και φιλοξενούσε το μεγαλύτερο θεατρικό γεγονός των Αθηνών, 

τα «Μεγάλα Διονύσια». 

 

Εικόνα 24. Το αρχαίο θέατρο Διονύσου 

Η χωρητικότητα του θεάτρου ήταν 17000 θέσεων. Η τελευταία σειρά καθισμάτων σε 

ύψος πάνω από το χαμηλότερο σημείο του περιβόλου, 35 μ. Έτσι είχαν την δυνατότητα 

να βλέπουν και τον ναό και τον βωμό όπου γίνονταν οι θυσίες προς τιμή του Διονύσου. 

Στην μπροστινή σειρά ήταν τοποθετημένο και το άγαλμα του Διονύσου, ώστε να 

παρακολουθεί τόσο τις παραστάσεις, όσο και τις θυσίες που γίνονται προς τιμήν του. 

Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την ακριβή χρονολογία κατασκευής του. Όμως 

οι πρώτες εργασίες τοποθετούνται στον 6ο π.Χ. αιώνα, εποχή που καθιερώθηκαν από 

τον Πεισίστρατο και τους διαδόχους του οι εορτές προς τιμήν του Διονύσου. Την 

περίοδο εκείνη δημιουργήθηκε η ορχήστρα στο μέσον της οποίας τοποθετήθηκε ο 

βωμός όπου γίνονται, όπως προαναφέρεται, οι θυσίες προς τον Διόνυσο. Οι τελετές 
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αυτές συνοδεύονταν από χορούς και διαλόγους που απετέλεσαν την αφετηρία του 

αρχαίου δράματος.  

Τον 5ο π.Χ. αιώνα ανθούσε η τραγωδία. Τότε κατασκευάστηκε ξύλινη σκηνή και 

κάποιες σειρές ξύλινων μόνιμων καθισμάτων. Μαζί κατασκευάστηκαν και μερικές 

λίθινες σειρές εδωλίων. Τον 4ο π.Χ. αι. όμως, επί Λυκούργου αντικατεστάθησαν όλες 

οι ξύλινες κατασκευές με λίθινες28.  

Δύο διαζώματα χώριζαν το κοίλον σε τρία μέρη. Κάθετες κλίμακες δημιούργησαν 

συνολικά 13 «κερκίδες». Οι 10 «κερκίδες» προορίζονταν για τις 10 φυλές της 

Αττικής29. Στις υπόλοιπες 3 κάθονταν οι Πρυτάνεις, οι Ξένοι και οι Έφηβοι.  

 

Εικόνα 25. Άποψη από τα διαζώματα του θεάτρου 

 

Κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο και επί της εποχής του Νέρωνα(54-68 

μ.Χ.), το θέατρο και ειδικότερα η σκηνή ανακατασκευάστηκαν και μετετράπη σε 

«αρένα»30. 

                                                           
28 Πηγή : http://grdiscover.blogspot.gr/2012/09/2.html - 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%
CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%BF%CF% 
29 Πηγή: http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/Lessons/09PROJECT/A_Class/2011_2012_05/01_Introduction.pdf 
30 Πηγή : http://theatro-vlepsias.blogspot.gr/2010/09/blog-post_1662.html 

http://grdiscover.blogspot.gr/2012/09/2.html
http://theatro-vlepsias.blogspot.gr/2010/09/blog-post_1662.html
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Σήμερα το θέατρο σώζεται στην μορφή που είχε την εποχή του Λυκούργου και των 

μετέπειτα επεμβάσεων. Εκτός όμως από το ότι είναι σπουδαίο ως μνημείο, στο θέατρο 

αυτό εξελίχθηκε το αρχαίο δράμα και διδάχθηκαν για πολλά χρόνια οι τραγωδίες του 

Αισχύλου, του Ευριπίδη και του Σοφοκλή καθώς και οι κωμωδίες του Αριστοφάνη και 

του Μενάνδρου31. 

 

3.3. ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ 

 

Το αρχαίο θέατρο του Άργους συγκαταλέγεται μέσα στα μεγαλύτερα θέατρα της 

Ελλάδας και είναι χωρητικότητας 20000 θεατών. Κτίστηκε στους πρόποδες του λόφου 

του κάστρου ή αλλιώς της Λάρισας (Λάρισα στην αρχαιότητα σήμαινε ακρόπολη). 

Εικάζεται ότι είναι το μεγαλύτερο θέατρο της Ελλάδας. Χτίστηκε σε σημείο που 

συνδεόταν με την αγορά και φαινόταν από τον Αργολικό κόλπο. Στην περιοχή υπήρχαν 

διάσπαρτα μικρά ιερά των Διοσκούρων και του Διός Ευβουλέως. Δεν καταπατήθηκαν, 

όταν κατασκευάστηκε το θέατρο.  

Η ανέγερση του θεάτρου τοποθετείται στην ελληνιστική περίοδο, αρχές του 3ου αιώνα 

π.Χ 32 . Μέσα στην πόλη υπήρχε άλλο θέατρο που χτίστηκε τον 5ο π.Χ. αι 33 . Η 

αντικατάστασή του από το νεώτερο πιθανολογείται να έγινε, προκειμένου να 

διεξάγονται οι πανελλήνιοι αγώνες μουσικής και δράματος των Νεμέων.  

Κατά την διάρκεια των Ρωμαϊκών Χρόνων, η μορφή του θεάτρου άλλαξε, σύμφωνα με 

τις ανάγκες διεξαγωγής των εορτασμών (Τραιάνεια, Τίτεια, Αντινόεια και Σεβάστεια). 

Επίσης διαμορφώθηκαν η ορχήστρα και η σκηνή, έτσι ώστε να προσφέρονται θεάματα 

όπως κυνήγι θηρίων, μονομαχίες. 

Στα μέσα του 2ου μ.Χ. αιώνα ένα κομμάτι της ορχήστρας34 καλύφθηκε από την προς 

δυσμάς επέκταση  του σκηνικού οικοδομήματος  που ήταν  πλινθόκτιστο. Έγιναν και 

                                                           
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%BF%C
F%85_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%BF%CF%85 
31 Πηγή: http://theatro-vlepsias.blogspot.gr/2010/09/blog-post_1662.html 
32 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=733 
33 πηγή : http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=733 
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άλλες αλλαγές, όπως η προσθήκη ορόφου στο προσκήνιο. Επενδύθηκε με μάρμαρο και 

διακοσμήθηκε με ψηφιδωτά, κορινθιακού τύπου κιονοστοιχίες και αγάλματα σε 

κόγχες. Πάνω από το κοίλον και προκειμένου να προστατεύονται οι θεατές από τον 

ήλιο, τοποθετήθηκε ύφασμα καθώς και δίχτυ μπροστά από την προεδρία για την 

προστασία τους από τα θηρία. Η στήριξή τους έγινε σε εσοχές που λαξεύτηκαν στους 

βράχους.  

 

Εικόνα 26. Το αρχαίο θέατρο Άργους 

 

Τον 3ο μ.Χ. αιώνα προστέθηκαν 3 μαρμάρινα καθίσματα πάνω σε εξέδρα για τους 

Άρχοντες (αντιπρόσωποι Αυτοκρατόρων, Διοργανωτές θεαμάτων κλπ.)35. Κατά τον 4ο 

μ.Χ. αιώνα προστέθηκε μία ακόμη κατασκευή στην ορχήστρα. Μία τεχνητή λίμνη όπου 

γίνονταν παραστάσεις με ναυμαχίες ή αθλοπαιδιές στο νερό. Μετά όμως από τον 4ο 

μ.Χ. αι. εγκαταλήφθηκε το θέατρο36.  

                                                           
26πηγή : http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=733 
https://diktyoellinwn.wordpress.com/2013/08/31/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-
%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD/ 
27πηγή : http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=733 
https://diktyoellinwn.wordpress.com/2013/08/31/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-
%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD/ 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=733
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=733


 

45 

Το μεγαλύτερο μέρος του κοίλου ήταν λαξευμένο στους βράχους. Δύο διαζώματα το 

χώριζαν σε τρία οριζόντια μέρη και κλίμακες το χώριζαν σε 4 κερκίδες. Όσες και οι 

φυλές του Άργους. Εκτός από το κοίλον λαξευμένη στον βράχο ήταν και η ορχήστρα37.  

 

 

Εικόνα 27. Διαζώματα, κοίλον και ορχήστρα του θεάτρου 

 

Αρχικά η ορχήστρα ήταν κυκλική. Επάνω της δημιουργήθηκαν ανάγλυφα ένας κύκλος 

και δύο εφαπτόμενες γραμμές.. Ο σχεδιασμός αυτός εξυπηρετούσε στο να 

καθοδηγείται ο χορός. Κυκλικά για τους διθυράμβους και ευθύγραμμα στις τραγωδίες 

και στις κωμωδίες.  

Η ορχήστρα επικοινωνούσε με τα αποδυτήρια με ένα υπόγειο διάδρομο που τον 

χρησιμοποιούσαν στις παραστάσεις που απαιτούσαν την εμφάνιση των νεκρών και των 

χθονίων θεοτήτων. Η υπόγεια αυτή στοά ονομαζόταν «Χαρώνεια Κλίμακα». Την 

                                                           
37 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=733 
https://diktyoellinwn.wordpress.com/2013/08/31/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-

%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-
%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD/ 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=733
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ανασκαφή, πραγματοποίησε η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών κατά τις 

περιόδους 1890, 1930, 1954-56, 1981-82 και 1986-88.  

Το 2004 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασής του, όπως αναστήλωση και 

στερέωση. Έκτοτε, ο χώρος του θεάτρου παρέχεται κατά καιρούς στους 

ενδιαφερόμενους φορείς για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων.   

 

Εικόνα 28. Άποψη των διαζωμάτων του αρχαίου θεάτρου του Άργους 

 

 

3.4. ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ 

 

Το αρχαίο θέατρο των Δελφών είναι από τα ελάχιστα θέατρα για τα οποία γνωρίζουμε 

την ακριβή ηλικία του, τις διάφορες μορφές του που είχε με την πάροδο των χρόνων, 

τον αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό και την μορφολογία του κοίλου. Το θέατρο χτίστηκε 
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εντός του ιερού του Απόλλωνα στην βορειοδυτική του πλευρά και επεκτάθηκε και στον 

περίβολο του ναού.  

Η διεξαγωγή των αγώνων φωνητικής αλλά και ενόργανης μουσικής ελάμβανε χώρα 

στο Αρχαίο Θέατρο των Δελφών. Οι αγώνες αυτοί γίνονταν στα πλαίσια των Πυθίων 

και άλλων θρησκευτικών τελετών. Οι τελετές αυτές προσέδιδαν στο μνημείο τόσο 

πνευματική όσο και καλλιτεχνική αξία ίσης με αυτήν του αρχαίου σταδίου της 

Ολυμπίας. 

 

Εικόνα 29. Το αρχαίο θέατρο Δελφών 

 

Η πρώτη μορφή κατασκευής του θεάτρου είναι άγνωστη. Πιθανολογείται ότι οι θεατές 

κάθονταν σε καθίσματα κατασκευασμένα από ξύλο ή ακόμη και στο έδαφος απ’ 

ευθείας.  Τον 4ο αιώνα π.Χ. κτίστηκε πέτρινο θέατρο και ακολούθησαν και άλλες 

επισκευές. Κατά τους πρώτους χρόνους της Ρωμαϊκής Εποχής 160-159 π.Χ. ο Ευμένης 

ο Β΄ χρηματοδότησε τις περαιτέρω κατασκευές και επισκευές και το θέατρο πήρε τη 



 

48 

σημερινή του μορφή, δηλ. η ορχήστρα έγινε λιθόστρωτη, τα εδώλια λίθινα, η σκηνή 

επίσης λίθινη38.  

Το βόρειο και δυτικό μέρος του κοίλου έγινε σε φυσικό έδαφος, το νότιο και ανατολικό 

έγινε σε τεχνητή επίχωση. Το διάζωμα, χωρίζεται σε δύο μέρη (ζώνες). Στην επάνω 

ζώνη τα εδώλια καταλαμβάνουν οκτώ σειρές, ενώ στην κατώτερη υπάρχουν 27 σειρές. 

Τις δύο ζώνες χωρίζουν κλίμακες σε σχήμα ακτίνων και δημιουργούνται έτσι έξη 

κερκίδες πάνω και επτά  κάτω39.  

Η χωρητικότητα του θεάτρου ήταν 5000 θέσεων. Γύρω από την πεταλοειδή ορχήστρα 

υπάρχει ο αποχετευτικός αγωγός. Το πλακόστρωτο της ορχήστρας αλλά και το 

θωράκιο από την μεριά του κοίλου έγιναν στους Ρωμαϊκούς χρόνους. Στις παρόδους 

υπήρχαν απελευθερωτικοί συμβολισμοί που όμως λόγω της φθοράς των λιθοπλίνθων 

έχουν σβηστεί. Η σκηνή χωριζόταν σε δύο μέρη. Την κυρίως σκηνή και το προσκήνιο. 

Σήμερα σώζονται μόνο τα θεμέλια. Κατά το έτος 1 μ.Χ. διακοσμήθηκε η πρόσοψη του 

προσκηνίου με ζωφόρο που απεικόνιζε τους άθλους του Ηρακλέους40. 

Το θέατρο έχει υποστεί πολλές ζημιές και πολλά αρχιτεκτονικά μέλη του βρίσκονται 

διάσπαρτα σε όλη την έκταση του ιερού. Επίσης το κοίλον έχει υποστεί καθιζήσεις. Οι 

λίθοι έχουν επίσης υποστεί απολέπιση και ρηγματώσεις, πράγμα που οδηγεί σε 

απώλεια ασβεστολιθικού υλικού.  

 

3.5. ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΩΝ (ΒΕΡΓΙΝΑΣ) 

 

Το θέατρο βρίσκεται στην σημερινή Βεργίνα -αρχαία πόλη των Αιγών, στον νομό 

Ημαθίας. Αυτό το θέατρο ανακαλύφθηκε το 1982 από τον Καθηγητή Μανώλη 

Ανδρόνικο. Το θέατρο γειτνιάζει με ανάκτορο, σχηματίζοντας έτσι ένα συγκρότημα 

που χτίστηκε στα 400-350 π.Χ. Αποτελεί την πιο σπουδαία πόλη των αρχαίων Αιγών41.  

                                                           
38 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=4932 
39 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=4932 
40 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=4932 
41 Πηγή: http://www.diazoma.gr/gr/Page_04-01_AT-004.asp 
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Είναι ένα από τα παλαιότερα λίθινα θέατρα που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σ’ 

αυτό το θέατρο δολοφονήθηκε ο Φίλιππος ο Β΄, πατέρας του Μ. Αλεξάνδρου, προκαλεί 

το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού τουριστών.  

Το θέατρο, χτισμένο σε πλαγιά 50-60 μ. από το ανάκτορο, όπως σώζεται σήμερα, 

μπορεί να δει κανείς την πρώτη σειρά των λίθινων καθισμάτων ( εδωλίων ), το ρείθρο 

που έχει πλάτος 0,50 μ. και βρίσκεται περιμετρικά της ορχήστρας, τους διαδρόμους, με 

υλικό κατασκευής τη λατύπη, μέσω των οποίων χωρίζεται το κοίλον στις εννέα 

κερκίδες του. Προκειμένου να διαμορφωθεί το κοίλον, χρειάστηκε να λαξευτεί το 

έδαφος στη φυσική πλαγιά, ενώ η δυτική πλευρά επιχωματώθηκε.  

 

Εικόνα 30. Άποψη του αρχαίου θεάτρου Βεργίνας 

 

Το κοίλο του θεάτρου σχηματίστηκε στο ανατολικό μέρος, στην φυσική πλαγιά, ενώ 

το δυτικό του μέρος πρέπει να βρισκόταν σε θέση που δημιουργήθηκε από τεχνητή 

κατασκευή. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι οι διάδρομοι που χωρίζουν τις κερκίδες, 

έχουν διαφορετικό μήκος και η κατασκευή τους φαίνεται πως δεν ολοκληρώθηκε. Με 

την απλούστερη μορφή της υπάρχει η σκηνή που έχει παραπλεύρως δύο χώρους, όπου 

ανάμεσά τους υπάρχει μία ανοικτή στοά. Επίσης στο μέσον της ορχήστρας υπάρχει μία 
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λίθινη βάση του βωμού (θυμέλη), όπου γίνονταν οι θυσίες προς τιμήν του θεού 

Διονύσου. 

Κοίλο και ορχήστρα σχηματίζονται από τρία κέντρα χάραξης. Οι πάροδοι έχουν 

διαφορετικό τρόπο δόμησης. Δύο πώρινοι τοίχοι σχηματίζουν την ανατολική, ενώ η 

δυτική περιλαμβάνει μόνο τον αναλημματικό τοίχο (τοίχος αντιστήριξης). Απ’ αυτήν 

σώζεται μόνον το θεμέλιο.  

 

3.6. ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΔΩΝΗΣ 

 

Ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα αρχαία θέατρα που σώζονται μέχρι σήμερα, 

χωρητικότητας 17000 θεατών. Το θέατρο αποτελούσε τμήμα του ιερού της Δωδώνης 

και χτίστηκε τον 3ο π.Χ. αιώνα από τον Βασιλέα της Ηπείρου Πύρρο42. Ο Βασιλέας 

Πύρρος αρεσκόταν στον στολισμό του βασιλείου του με Αρχιτεκτονικές Κατασκευές, 

Μνημεία, Οικοδομήματα. Τότε ήταν που χτίστηκε και το θέατρο της Αρχαίας 

Αμβρακίας.  

                                                           
42 Πηγή: http://www.dodoni.gr/to-theatro 
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Εικόνα 31. Άποψη του αρχαίου θεάτρου Δωδώνης 

 

Από το θέατρο της Δωδώνης δεν έλλειψε η τεχνική της εκμετάλλευσης της κλίσης του 

εδάφους γι’ αυτό δομήθηκε στους πρόποδες του όρους Τόμαρος. Χαρακτηριστικό είναι 

ότι η ορχήστρα του θεάτρου έχει μεγαλύτερη διάμετρο 18,70 μ. Δεν είναι 

ολοκληρωμένος κύκλος. Στο κέντρο της ορχήστρας είχε έναν λαξευμένο βράχο, όπου 

υπήρχε τοποθετημένος ο βωμός του Διονύσου (θυμέλη). 

Τέσσερις οριζόντιοι διάδρομοι χώριζαν το κοίλον σε 3 μέρη ( 21 σειρές στο επάνω 

μέρος, 15 σειρές στο μεσαίο και 19 στο κάτω μέρος), ενώ 10 κλίμακες το χώριζαν σε 

εννέα κερκίδες. Η κατώτερη σειρά καθισμάτων είχε λίθινα καθίσματα και 

προορίζονταν για τους επισήμους και γενικά για τα τιμώμενα πρόσωπα. Η σειρά αυτή 

ονομαζόταν «προεδρία».  

Ένα ορθογώνιο διώροφο κτήριο αποτελούσε την σκηνή του θεάτρου . Οι διαστάσεις 

του ήταν  31,20 μ. Χ 9,10 μ. Τα παρασκήνια ήταν δύο αίθουσες των οποίων οι 4 

πλευρές ήταν ίσες .  Βρίσκονταν δε στις άκρες του κτηρίου. Στην βόρεια και νότια 
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πλευρά της σκηνής υπήρχαν δωρικές στοές που οδηγούσαν προς το ιερό. Ανατολικά 

και δυτικά της σκηνής υπήρχαν οι πάροδοι από όπου εισέρχονταν οι θεατές προς το 

κοίλον ενώ οι ηθοποιοί όδευαν προς την ορχήστρα. 

Με την παρακμή του Πύρρου, το θέατρο υπέστη καταστροφές, διαμορφώσεις, ενώ στα 

Ρωμαϊκά χρόνια χρησιμοποιήθηκε ως αρένα. Το θέατρο σταμάτησε να λειτουργεί από 

τον 4ο μ.Χ. αιώνα43.  

 

3.7. ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

 

Το 356 π.Χ. επί των ημερών του Φιλίππου του Β΄, πατέρα του Μ. Αλεξάνδρου, 

χτίστηκε ένα από τα πλέον μεγάλα και εντυπωσιακά θέατρα της εποχής. Αν και δεν 

είχε από την αρχή αυτή τη μορφή. Το θέατρο βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου της 

Ακρόπολης των αρχαίων Κρηνίδων (παλιά ονομασία των Φιλίππων)44.  

Το θέατρο έγινε αφορμή να μεταμορφωθεί η υπάρχουσα πόλη σε μεγαλύτερη και πιο 

σύγχρονη Μακεδονική πόλη. 

Και αυτό το θέατρο υπέστη αλλαγές κατά την διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

Η αλλαγή του είδους των θεαμάτων, επέβαλε και την αρχιτεκτονική αλλαγή του 

θεάτρου. Ξηλώθηκαν μερικές σειρές. Το δάπεδο καλύπτεται από μάρμαρο. Στήνεται 

μαρμάρινο θωράκιο για την προστασία των θεατών από τα άγρια θηρία, αφού και αυτό 

το θέατρο χρησιμοποιήθηκε από τους Ρωμαίους ως αρένα.  

                                                           
43 Πηγήhttp://www.dodoni.gr/to-theatro: 
44 Πηγή: http://www.diazoma.gr/200-Stuff-03-Diazoma/Tour-003_NorthGreece2.pdf 
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Εικόνα 32. Άποψη του αρχαίου θεάτρου Φιλίππων 

 

Η τελευταία διαρρύθμιση που έγινε ήταν μεταξύ 3ου και 4ου μ.Χ. αιώνα45. Η ορχήστρα 

έγινε κυκλική και κατασκευάστηκε υπόγεια δίοδος για να απομακρύνονται τα θηρία.  

Στον χώρο αυτόν του θεάτρου βρέθηκαν ακόμη ανάγλυφα στις παραστάδες της εισόδου 

καθώς και ένα άγαλμα μούσας, που όμως μεταφέρθηκε στο Λούβρο.  

 

3.8. ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΛΟΥ 

 

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του αρχαίου θεάτρου της Δήλου διήρκεσε 70 χρόνια. 

Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν το 314 π.Χ46. Το τμήμα των θεατών δηλ. το κοίλον 

στηριζόταν σε αναλημματικό τοίχο κατασκευασμένο από μάρμαρο. Η χωρητικότητα 

του θεάτρου ήταν 6.500 θέσεων, περίπου47. 

Στα πλαϊνά της ορχήστρας υπήρχαν δύο μεγάλες πύλες, όπου οι θεατές κατευθύνονταν 

προς το κοίλον. Υπήρχαν όμως ακόμη δύο είσοδοι στο ύψος του διαδρόμου που χώριζε 

τα διαζώματα. Τα καλύτερα σωζόμενα καθίσματα είναι αυτά που προορίζονταν για 

                                                           
45 Πηγή: http://www.kavalacity.net/ 
46 Πηγή: http://www.diazoma.gr/gr/Page_04-01_AT-041.asp 
47 Πηγή: http://www.diazoma.gr/gr/Page_04-01_AT-041.asp 
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τους επισήμους, τα εδώλια της πρώτης σειράς δηλαδή, τα οποία ήταν τα μόνα 

ερεισίνωτα.  

 

Εικόνα 33. Άποψη του αρχαίου θεάτρου Δήλου 

 

Η ορχήστρα ήταν ημικυκλική και έκλεινε με ορθογώνια σκηνή μεικτών διαστάσεων 

15,26 * 6,64 48 . Η σκηνή είχε ανατολικά τρεις εισόδους και μία στα δυτικά. Το 

προσκήνιο, μία στοά που το ύψος της έφθανε τα 2,67μ.49, έφερε ημικίονες δωρικού 

τύπου, που ανάμεσά τους διακοσμούνταν με ζωγραφικούς πίνακες.  

Οι μετώπες των θριγκών των ημικιόνων του προσκηνίου διακοσμούνταν με βουκράνια 

και με ανάγλυφους τρίποδες. 

Στις άλλες τρεις πλευρές της σκηνής προστέθηκε αργότερα μία στοά ίδιου ύψους με το 

προσκήνιο, με δωρικούς πεσσούς. Από αυτά σήμερα σώζονται μόνο οι βάσεις. Στο 

προσκήνιο έπαιζαν οι ηθοποιοί ενώ στην ορχήστρα ο χορός. Στην νοτιοδυτική πλευρά 

                                                           
48 Πηγή: http://www.diazoma.gr/gr/Page_04-01_AT-041.asp 
49 Πηγή: http://www.diazoma.gr/gr/Page_04-01_AT-041.asp 
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του θεάτρου, σώζονται τμήματα βωμών και ιερών που ήταν αφιερωμένα στους θεούς 

Απόλλωνα, Ερμή, Διόνυσο, Αρτέμιδα-Εκάτη και Πάνα. 

Εξαιρετική εντύπωση προκαλεί η δεξαμενή του θεάτρου όπου συλλέγονταν από το 

κοίλον, τα νερά της βροχής. Η οροφή της δεξαμενής στηριζόταν πάνω σε οκτώ 

γρανιτένια τόξα. Επί της οροφής, υπήρχαν στόμια άντλησης του νερού. Οι πρώτες 

ανασκαφές του θεάτρου, ξεκίνησαν το 1882 από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 

Αθηνών. Δημοσιεύτηκε το 2007 (Exploration Archeologique de Delos XLII Ph Fraisse 

– J.-Ch. Moretti, Le Theatre).  

Κατά την διάρκεια όμως των ανασκαφών, κάποια αρχιτεκτονικά μαρμάρινα κομμάτια 

εμπόδιζαν τις εργασίες και τα μετάφεραν είτε στον χώρο της ορχήστρας, είτε στα 

χωράφια γύρω από το θέατρο. Χωρίς όμως να καταγράφονται. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα να βρίσκονται σήμερα σκόρπια εκατοντάδες δομικοί λίθοι του θεάτρου, 

χωρίς να έχουν ταυτιστεί.  

Το κοίλον, η σκηνή και η δεξαμενή σώζονται μεν αλλά σε πολύ κακή κατάσταση. 

Κρίνεται αναγκαία η συντήρησή τους αλλά και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος 

χώρου, ώστε να γίνεται η πρόσβαση των επισκεπτών με ασφάλεια. Η αναστήλωση των 

μνημείων προϋποθέτει προσεκτική μελέτη και ταύτιση των διασπαρμένων δομικών 

υλικών αφενός και επιμέρους τεκμηριωμένων μελετών, ώστε να γίνει 

επανατοποθέτησή τους, στερέωση και αναστήλωση του αναλημματικού τοίχου των 

εδωλίων, των εισόδων, της δεξαμενής και της σκηνής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΩΔΕΙΑ 
 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ιδιαίτερα δημοφιλείς στην αρχαιότητα ήταν οι θεατρικές παραστάσεις, χωρίς όμως να 

υστερούν δημοφιλίας και οι εκδηλώσεις μουσικού περιεχομένου. Οι Θρησκευτικές 

Εορτές στην αρχαιότητα πλαισιώνονταν και από την διεξαγωγή Αγώνων. Δηλαδή οι 

συμμετέχοντες διαγωνίζονταν στην μουσική, το τραγούδι, στον χορό, στην ποίηση. 

Στον Χρυσό Αιώνα του Περικλέους (5ος αι. Π.Χ.) χτίζεται στην Αθήνα, νότια της 

Ακρόπολης, για πρώτη φορά, χώρος κατάλληλος για να υποδεχθεί την διεξαγωγή 

αυτών των αγώνων. Έτσι δημιουργείται το πρώτο Ωδείο που πήρε το όνομα αυτό από 

την Ωδή (Άσμα). 

Στην Ρωμαϊκή περίοδο, έχουν μεγάλη απήχηση τα Ωδεία. Αυτό φαίνεται μάλιστα από 

το γεγονός ότι πολλά από τα Ωδεία χτίζονται παραπλεύρως των Θεάτρων. Η 

αρχιτεκτονική τους  μορφή είναι παρόμοια με αυτήν των θεάτρων. Δηλαδή ένας 

κεντρικός χώρος όπου γίνεται η παρουσία των θεαμάτων και ένα χώρος γύρω από 

αυτόν από όπου παρακολουθούσαν οι θεατές. Τα Ωδεία όμως ήταν στεγασμένα. Αυτή 

ήταν κυρίως η διαφορά που είχαν με τα Θέατρα.  

Στην Ελληνική αρχαιότητα, το Ωδείο του Περικλέους ήταν το μοναδικό. Στα 

Ρωμαϊκά χρόνια τα Ωδεία εξελίσσονταν διαρκώς, γι’ αυτό και δεν υπάρχει ένα 

σταθερό Πρότυπο.  

Το Ελληνικό Ωδείο του οποίου η κάτοψη είναι τετράγωνη και η στέγη στηρίζεται από 

ικανό αριθμό κιόνων διαδέχονται από τα πρώτα Ρωμαϊκά, με ορθογώνια όμως 

κάτοψη. Εσωτερικά βρίσκουμε πολλές ομοιότητες με τα Θέατρα. Τα νεότερα Ωδεία 

που έχουν ημικυκλικό σχήμα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα Θέατρα. Δηλαδή, 

σκηνή, ορχήστρα και κοίλον. 
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Η χρήση των Ωδείων αφορά κυρίως μουσικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις υψηλού 

επιπέδου και μάλιστα απευθύνεται κυρίως σε κοινό της ανώτερης τάξης. Όμως τα 

Ωδεία, χρησιμοποιούνται και για άλλα θεάματα, όπως απαγγελία ποίησης, προβολή 

διαλέξεων, χορούς, τόπος συνάντησης βουλευτών κλπ. Γι’ αυτό και δεν υπάρχουν 

ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ Ωδείων και Θεάτρων.  

 

 

4.2. ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 

  

Το Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού είναι το 3ο κατά σειρά Ωδείο που χτίζεται στην 

αρχαία Αθήνα περίπου τον 2ο μ.Χ. αιώνα, στο δυτικό άκρο της νότιας Κλιτύς της 

Ακρόπολης50. Το 2ο κατασκευάστηκε το 15 π.Χ. στην Αρχαία Αγορά από τον Αγρίππα 

ενώ το 1ο Ωδείο, του Περικλέους, κατασκευάστηκε τον 5ο π.Χ. αιώνα πλάϊ στο Θέατρο 

του Διονύσου, στην νότια Κλιτύ της Ακρόπολης51. 

                                                           
50 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6622 
51 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6622 
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Εικόνα 34. Σύγχρονη άποψη του αρχαίου Ωδείου Ηρώδου του Αττικού 

 

Για το 3ο Ωδείο, αυτό του Ηρώδου του Αττικού, δεν γνωρίζουμε την ακριβή 

χρονολογία κατασκευής του. Τοποθετείται όμως ανάμεσα σε δύο γεγονότα. Τον 

θάνατο της γυναίκας του Ηρώδου, Ρήγιλλα, που επήλθε το 160 μ.Χ. και της επίσκεψης 

στην Αθήνα του Παυσανία, ο οποίος εκφράζει τον θαυμασμό του για το έργο αυτό52. 

Το Ωδείο αυτό κατασκευάστηκε με έξοδα του Τιβέριο Κλαύδιου Αττικού Ηρώδου, 

απογόνου μεγάλης Αθηναϊκής οικογένειας, στην μνήμη της συζύγου του Ρήγιλλας. 

Χρησιμοποιείτο κυρίως για μουσικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Η χωρητικότητά του 

ήταν για 5000 θεατές. Ήταν στεγασμένο με ξύλινη στέγη. Το ξύλο που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν από Κέδρο. Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, η κατασκευή 

ήταν ιδιαίτερα δαπανηρή. Η ακτίνα στέγασης του κοίλου ήταν 38 μ53. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν εσωτερικά στηρίγματα, αφού δεν βρέθηκαν ίχνη 

τέτοιων στηριγμάτων. Αυτό, μέχρι και σήμερα, θεωρείται κατασκευαστικό επίτευγμα.  

                                                           
52 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6622 
53 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6622 
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Εικόνα 35. Άποψη του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού πριν την αναστήλωση 

Η διάμετρος του κοίλου, που είχε ημικυκλικό σχήμα, ανέρχεται σε 76 μ. Το κοίλον 

ήταν λαξευμένο στον βράχο. Διάδρομος πλάτους 1,20 μ. χώριζε το κοίλον σε δύο 

διαζώματα, στα οποία υπήρχαν 32 σειρές εδωλίων54. Τα εδώλια ήταν κατασκευασμένα 

από μάρμαρο. Από μαρμάρινες πλάκες ήταν στρωμένη και η ημικυκλικού σχήματος 

ορχήστρα διαμέτρου 19 μ55.  

                                                           
54 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6622 
55 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6622 
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Εικόνα 36. Νότια κλιτύς της Ακρόπολης και σημεία αναφοράς 

 

Ο τοίχος της σκηνής που ήταν υπερυψωμένη, αποτελείτο από τρεις ορόφους. Το ύψος 

του τοίχου που έχει σωθεί ανέρχεται σε 28 μ. Στον 3ο όροφο υπήρχαν ανοίγματα με 

αψίδες. Στο κατώτερο μέρος υπήρχαν τρίστηλες εσοχές και κόγχες, όπου 

τοποθετούνταν αγάλματα. Αυτό συνήθιζαν να κάνουν οι Ρωμαίοι στα θέατρα. Στα 

πλάγια της σκηνής υπήρχαν κλίμακες που εξυπηρετούσαν την πρόσβαση των θεατών 

στο πάνω διάζωμα του κοίλου. Μπροστά από τον εξωτερικό τοίχο της σκηνής υπήρχε 

το μετασκήνιο, το οποίο ήταν μία στοά. Τόσο οι είσοδοι των κλιμακοστασίων όσο και 

του μετασκηνίου ήταν στρωμένοι με ψηφιδωτές γεωμετρικές και γραμμικές 

παραστάσεις56.  

Η ανατολική πλευρά του Ωδείου, επικοινωνούσε με την στοά του Ευμένη. Η στοά αυτή 

είχε κατασκευαστεί από τον Βασιλέα της Περγάμου Ευμένη το 197 – 159 π.Χ. Η 

κάθοδος των Ερούλων όμως δεν έκανε εξαίρεση στο ωδείο αυτό και το 267 μ.Χ. το 

κατέστρεψαν, όπως άλλωστε έκαψαν και κατέστρεψαν και τόσα άλλα σημαντικά 

οικοδομήματα της Αρχαίας Αθήνας57. Σε αντίθεση με άλλα κτίσματα που υπέστησαν 

                                                           
56 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6622 
57 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6622 
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καταστροφές, το Ωδείο δεν ανοικοδομήθηκε ποτέ. Αργότερα, το Ωδείο απετέλεσε 

μέρος της οχύρωσης της πόλης των Αθηνών.  

Οι ανασκαφές για την ανάδειξη του μνημείου ξεκίνησαν από την Αρχαιολογική 

Εταιρεία και τον Αρχαιολόγο Κ. Πιττάκη, στα μέσα του 19ου αιώνα. Η αναστήλωσή 

του έγινε το 1952-1953 και χρησιμοποιήθηκε μάρμαρο Διονύσου. Από το 1957 μέχρι 

και σήμερα διεξάγονται καλλιτεχνικές μουσικές εκδηλώσεις, με κύρια εκδήλωση το 

Φεστιβάλ Αθηνών. Αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες.  

 

4.3. ΑΡΧΑΙΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ  

 

Ένα από τα καλύτερα διατηρημένα μνημεία της Νικόπολης είναι το Ρωμαϊκό Ωδείο. 

Αν και ο Αρχιτέκτονάς του είναι άγνωστος, εν τούτοις θεωρείται σπουδαίος 

Αρχιτέκτων, αφού σχεδίασε το εν λόγω μνημείο, που αποτελεί αρχιτεκτονικό έργο 

τέχνης. Κτισμένο στο Κέντρο της πόλης, πλάι από την Ρωμαϊκή Αγορά, 

χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή μουσικών και φιλολογικών αγώνων, θεατρικών 

παραστάσεων κατά την περίοδο των Νέων Ακτίων καθώς και θρησκευτικών αγώνων 

προς τιμήν του θεού Απόλλωνα. Λόγω της θέσης του (πλάι στην Αγορά), το 

χρησιμοποιούσαν και ως Βουλευτήριο. Η κατασκευή του τοποθετείται στις αρχές του 

1ου μ.Χ. αιώνα. Κατά τον 2ο με 3ο αιώνα, έγιναν ορισμένες μετατροπές58.  

Το κοίλον του Ωδείου είχε 19 σειρές εδωλίων. Ένας μικρός διάδρομος στο κέντρο του, 

το χώριζε σε δύο μέρη. Τα εδώλια ήταν κατασκευασμένα από πλάκες ασβεστολίθου. 

Τα εδώλια της πρώτης σειράς, που προορίζονταν για τους επισήμους, κατεστράφησαν. 

Στην 10η σειρά, υπάρχουν μερικά ανοίγματα που έγιναν με σκοπό την βελτίωση της 

ακουστικής59.  

                                                           
58 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6024 
59 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6024 και 
http://diolkos.blogspot.gr/2012/01/blog-post_3787.html 
https://diktyoellinwn.wordpress.com/2013/08/31 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6024
http://diolkos.blogspot.gr/2012/01/blog-post_3787.html
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Εικόνα 37. Άποψη του Αρχαίου Ρωμαϊκού Ωδείου Νικόπολης 

 

Κάτω από τα σκαλιά του κοίλου βρίσκονταν τα αντηχούντα αγγεία, τα οποία 

τοποθετούσαν με βάση έναν μαθηματικό υπολογισμό σε κόγχες και ήταν διηρημένα σε 

αγγεία τέταρτης, πέμπτης, όγδοης και διπλής όγδοης, ανάλογα με την αντήχηση κάθε 

νότας. Οι φωνές των ηθοποιών περιβάλλουν τα αγγεία που έχουν τον ίδιο τόνο, 

προκαλείται αντήχηση και τότε οι φωνές ακούγονται πιο καθαρά, πιο δυνατά και πιο 

επιβλητικά. 
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Εικόνα 38. Απεικόνιση της γενικότερης ακουστικής των αρχαίων ωδείων 

 

Για την εξασφάλιση της κλίσης του κοίλου, υπήρχαν τρεις ημικυκλικές στοές. Το ύψος 

στο εσωτερικό, ήταν χαμηλότερο από το εξωτερικό. Στο μέσον του κοίλου υπήρχε 

ακόμη μία στοά με την οποία επικοινωνούσε με την ορχήστρα. Στην στοά αυτή 

αργότερα, προστέθηκε ένας βωμός, που είχε όμως σαν αποτέλεσμα να στενέψει. 

Στην νότια πρόσοψη του κοίλου και προς το μέσον, υπήρχε μία διπλή κλίμακα και στα 

πλάγια του κοίλου ακόμη δύο μικρότερες. Οι κλίμακες αυτές χρησιμοποιούνταν για 

την πρόσβαση των θεατών στα εδώλια. 
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Η ορχήστρα ήταν διακοσμημένη με πολύχρωμα μικρά τεμάχια μαρμάρου. Μερικά απ’ 

αυτό σώζονται μέχρι και σήμερα. Το δάπεδο των παρόδων ήταν πλακόστρωτο και ήταν 

στεγασμένο με καμάρα. Για την ανύψωση της αυλαίας είχε κατασκευαστεί ένας 

διάδρομος βάθους 2,82 μ. και πλάτους 0,90 μ. 60  Ο αύλακας αυτός ονομαζόταν 

«αύλακας των σκηνικών». Από τις ανασκαφές που έγιναν, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και 

νομίσματα της εποχής, που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ωδείο χρησιμοποιήθηκε 

μέχρι το τέλος του 3ου μ.Χ. αιώνα. Το μνημείο έχει αναδειχθεί πλήρως, έχουν γίνει 

εργασίες αποκατάστασης των εδωλίων καθώς επίσης, στο κοίλον, την σκηνή και το 

προσκήνιο.   

                                                           
60 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6024 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ – 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 

 

5.1. ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Σχεδόν όλοι οι σύγχρονοι θεατρικοί σχεδιασμοί μπορούν να ανιχνευθούν στις 

θεατρικές παραδόσεις που καθιερώθηκαν από τους ελληνόφωνους λαούς της 

Μεσογείου από τον 6ο αιώνα π.Χ. Υπάρχουν αρχεία σχετικά με ανεξάρτητες 

παραδόσεις στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Αμερική πριν από την άφιξη των 

Ευρωπαίων, αλλά πολύ λίγα είναι γνωστά για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν με 

βεβαιότητα την ανάπτυξή τους ή την πιθανή επιρροή τους, και υπάρχει αμφισημία ως 

προς τον ορισμό του «θεάτρου» σε μερικά από αυτά τα μέρη. Φαίνεται, ωστόσο, ότι 

κάθε φορά που το θέατρο εισάγεται σε έναν πολιτισμό, οι χώροι που ήδη υπάρχουν για 

τη συγκέντρωση ανθρώπων καλούνται να τεθούν σε λειτουργία για την προβολή του. 

Οποιεσδήποτε ιδέες για το σχεδιασμό που αναδύονται με την εισαγωγή του θεάτρου 

σε μια κουλτούρα μετατρέπονται επομένως, καθώς συνδυάζονται με το σχεδιασμό 

αυτών των προϋπάρχοντων χώρων. 

 

Εικόνα 39. Η εξέλιξη του αρχαίου θεάτρου, Πηγή: https://acoustics.org/the-origins-of-building-acoustics-for-

theatre-and-music-performances-john-mourjopoulos/ 

 

https://acoustics.org/the-origins-of-building-acoustics-for-theatre-and-music-performances-john-mourjopoulos/
https://acoustics.org/the-origins-of-building-acoustics-for-theatre-and-music-performances-john-mourjopoulos/
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Τα δύο παλαιότερα υπάρχοντα κτήρια θεάτρου στην Ινδία, για παράδειγμα, φαίνεται 

να βασίστηκαν σε ελληνικά μοντέλα, αλλά έκτοτε, ο ινδικός σχεδιασμός θεάτρου είχε 

αναπτυχθεί σε διαφορετικές γραμμές. Κανένα από τα σανσκριτικά θέατρα δεν έχει 

επιβιώσει, οπότε είναι σχεδόν αδύνατο να κρίνουμε την έκταση της επιρροής τους στα 

θέατρα άλλων ασιατικών χωρών, ακόμη και όταν η επίδραση του ινδικού θεάτρου στα 

στυλ της παράστασης, της φορεσιάς και του μακιγιάζ, καθώς και στις συναυλίες σε 

αυτές τις χώρες φαίνεται αρκετά σαφής. Πολλά από τα μοναδικά στοιχεία της 

ασιατικής αρχιτεκτονικής του θεάτρου φαίνονται σε παραδοσιακές μορφές όπως το 

kathakali στην Ινδία και το Noh στην Ιαπωνία. Αλλά από τις αρχές του 20ου αιώνα, τα 

σύγχρονα ασιατικά κτίρια θεάτρου ευνόησαν τα ευρωπαϊκά μοντέλα. 

Η ελληνική παράδοση του θεατρικού σχεδιασμού πέρασε στην ανατολική Μεσόγειο 

και μέχρι τη βόρεια Ινδία κατά την ελληνιστική εποχή. Μεταβιβάστηκε στη Δυτική 

Μεσόγειο και την Κεντρική Ευρώπη κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 

και ήταν στο επίκεντρο της αναβίωσης του θεατρικού σχεδιασμού στην Αναγέννηση, 

οπότε και υπέστη τον πιο ριζοσπαστικό μετασχηματισμό του στις μορφές που 

διατηρούνται σήμερα. Κατά την Αναγέννηση, ο νέος σχεδιασμός θεάτρου διαδόθηκε 

σε όλη την Ευρώπη. Στις διάφορες αποικιακές περιόδους, εξαπλώθηκε σε όλο τον 

κόσμο, καθώς οι πολιτισμοί είτε προσάρμοσαν τα δυτικά μοντέλα εντελώς είτε 

ευνόησαν εκείνα που προέκυψαν στο μεταίχμιο των παραδοσιακών τους μορφών και 

που μοιάζουν περισσότερο με αυτά στη Δύση.61 

 

5.2. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΕΑΤΡΑ 

 

Οι παλαιότεροι υπάρχοντες χώροι που πρέπει να ταξινομηθούν ως «θεατρικές 

περιοχές» βρίσκονται σε τέσσερα μινωικά ανάκτορα στο νησί της Κρήτης. Το 

παλαιότερο από αυτά, στη Φαιστό, χρονολογείται ήδη από το 2000 π.Χ., ενώ αυτό στην 

Αμνισό μπορεί να έχει κατασκευαστεί μέχρι το 700 π.Χ. Πρόκειται για ανοιχτούς 

χώρους σχήματος L, κατασκευασμένους από πέτρα με ορθογώνια σκηνή. Η δομή είναι 
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ένα σύνολο από πλατιά, χαμηλά σκαλοπάτια που καταλήγουν σε έναν κενό τοίχο στη 

μία πλευρά της σκηνής. Μια μεγάλη σκάλα (που οδηγεί στο παλάτι) παρέχει επιπλέον 

χώρο κοινού σε μια από τις συγκλίνουσες πλευρές. Τα μεγάλα σκαλοπάτια φαίνονται 

πιο κατάλληλα ως προς το είδος των σκαμνιών που απεικονίζονται σε μια σειρά 

μινωικών τοιχογραφιών, ενώ η μεγάλη σκάλα θα μπορούσε εύκολα να φιλοξενήσει 

δεκάδες μέλη κοινού είτε καθισμένα είτε όρθια. Η μέγιστη χωρητικότητα κοινού 

εκτιμάται ότι είναι 500 άτομα. Τίποτα δεν είναι γνωστό για τα έργα που 

διαδραματίστηκαν σε αυτούς τους χώρους, ωστόσο, οπότε η αναγνώρισή τους ως 

θέατρα είναι υποθετική. Αυτοί οι χώροι μοιράζονται κάποιες ομοιότητες με τα 

παλαιότερα γνωστά θέατρα στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι 

οι Έλληνες ήξεραν τίποτα για αυτά.62 

 

5.3. ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΡΩΜΗ 

 

Η πρώτη αναγνώριση του θεάτρου ως μια ξεχωριστή μορφή τέχνης στην πόλη-κράτος 

της Αθήνας χρονολογείται στο 534 π.Χ., όταν απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο σε 

διαγωνισμό για τραγωδία. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Οράτιος, γράφοντας 500 χρόνια 

αργότερα, πίστευε ότι ο Θέσπις, ο οποίος κέρδισε τον διαγωνισμό, «έπαιζε» θέατρο 

ενώ ταξίδευε με ένα καροτσάκι που χρησιμοποιούσε ως σκηνή σε οποιονδήποτε 

ανοιχτό χώρο όπου μπορούσε να συγκεντρωθεί ένα κοινό. Τέτοιες φορητές σκηνές 

χρησιμοποιήθηκαν για αιώνες σε κάθε είδους ψυχαγωγικών παραστάσεων. Η 

βυζαντινή εγκυκλοπαίδεια του 12ου αιώνα, γνωστή ως Suda, αναφέρει ότι το 

παλαιότερο θέατρο στην Αθήνα χτίστηκε στην πλατεία της αγοράς και χρησιμοποίησε 

προσωρινές ξύλινες βάσεις (ικρία) για καθίσματα και μια καθαρή περιοχή της αγοράς 

ως σκηνή. Αυτή η διάταξη έμοιαζε, και μάλιστα είχε εμπνεύσει, τα παλαιότερα 

υπάρχοντα ελληνικά θέατρα, που βρίσκονται στο Άργος και το Θορικό, που και τα δύο 

χτίστηκαν πριν από το 500 π.Χ. Αυτά ήταν υπαίθρια θέατρα στα οποία το «μέρος 

θέασης» ήταν ένα σύνολο με ευθεία καθίσματα (ίσως αρχικά ξύλινα αλλά στην πορεία 

και πέτρινα) υποστηριζόμενα από την πλαγιά ενός λόφου, ενώ η σκηνή (ορχήστρα) 
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ήταν ένας περίπου ορθογώνιος χώρος στο κάτω μέρος του λόφου. Σε αυτούς τους 

χώρους υπάρχουν σήμερα λίγα στοιχεία για την σκηνή, η οποία ήταν το τρίτο βασικό 

συστατικό των μεταγενέστερων ελληνικών θεάτρων, οπότε υποτίθεται ότι εάν υπήρχε 

μια τέτοια δομή, ήταν προσωρινή. Τα ελληνικά θέατρα αυτής της μορφής συνέχισαν 

να χτίζονται στον 3ο αιώνα π.Χ.63 

Πριν από το 497 π.Χ., οι Αθηναίοι μετέφεραν το θέατρο τους από την πλατεία της 

αγοράς σε έναν περίβολο αφιερωμένο στον θεό Διόνυσο στη νοτιοανατολική πλαγιά 

της Ακρόπολης. Είναι πιθανό ότι αρχικά ακολούθησε την ευθεία μορφή του θεάτρου 

στην αγορά, αλλά σταδιακά οι πάγκοι καθισμάτων τοποθετήθηκαν σε τμήματα σε 

σχήμα σφηνών που σχημάτιζαν ένα πολύγωνο γύρω από ένα μέρος του βόρειου μισού 

της σκηνής, δίνοντας έτσι μια διαμόρφωση εξωθημένης σκηνής. Μέχρι τα μέσα του 5ου 

αιώνα π.Χ., η περιοχή της σκηνής είχε πάρει το σχήμα ενός U, με ένα πολυγωνικό 

οικοδόμημα από ξύλινες δοκούς περίπου λίγο περισσότερο από το μισό του βόρειου 

βρόχου (το κάτω μέρος του U), ένα οικοδόμημα σκηνής σε ευθεία γραμμή που 

συγκλείνει προς το νότιο άκρο (την κορυφή), και έναν κενό χώρο ακριβώς κάτω από 

την κορυφή του U στο οποίο οδηγούσαν οι είσοδοι (πάροδοι). Το κτήριο σκηνής ήταν 

αρκετά σημαντικό ώστε να παρέχει έναν μικρό χώρο διαδραμάτισης στην οροφή του 

και τουλάχιστον ένα ζεύγος πορτών που βλέπουν στη σκηνή. Οι πόρτες μπορεί να 

οδηγούσαν σε μια βεράντα, υψωμένη δύο ή τρία βήματα πάνω από την ορχήστρα, ώστε 

να μπορεί να χρησιμεύσει ως ανυψωμένη σκηνή ή «τόπος ομιλίας» (λογείον). Αυτό 

ήταν σίγουρα ένα χαρακτηριστικό των νεότερων ελληνικών θεάτρων όταν 

κατασκευάστηκαν πραγματικά μικρά κτίρια σε κάθε άκρο της σκηνής για να 

περικλείουν τα άκρα μιας τέτοιας υπερυψωμένης σκηνής. Η παράσταση των ελληνικών 

θεάτρων χωριζόταν συχνά σε δύο ενότητες, την κύρια σκηνή και μια ανυψωμένη σκηνή 

στο πίσω μέρος. Το κτήριο σκηνής είχε επαρκή χώρο για τη λειτουργία σύνθετων 

μηχανημάτων σκηνής τόσο για ηθοποιούς που ίπτανται πάνω ή έξω από τη σκηνή και 

για την αποκάλυψη ενός πίνακα από μια εσωτερική σκηνή σε μια πλατφόρμα που 
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ξεδιπλωνόταν από μέσα. Αυτό το κτίριο παρείχε επίσης έως και τρεις εισόδους στο 

πίσω μέρος της ανυψωμένης σκηνής. 64 

Μόλις το 330–325 π.Χ., στην αρχή της Ελληνιστικής Εποχής, το Θέατρο του Διονύσου 

ήταν χτισμένο με πέτρα και πήρε ένα σχήμα, λίγο μεγαλύτερο από ημικυκλικό, που 

συχνά αναγόταν (λανθασμένα) στα θεατρικά κτίρια ενός αιώνα νωρίτερα. Η 

ημικυκλική δομή ήταν χτισμένη σε βαθμίδες στην πλαγιά του λόφου, όπου και 

κατέληγε σε ένα διάδρομο. Πέρα από τη διάβαση πεζών υπήρχε μια αύξηση σε 

υψόμετρο πολλών ποδιών και ένα άλλο τμήμα καθισμάτων, το οποίο είχε προστεθεί 

για να επεκτείνει το οικοδόμημα πιο ψηλά στο λόφο. Στη μεγαλύτερη από τις πολλές 

ανακαινίσεις του, το θέατρο μπορεί να φιλοξενούσε κοινό πάνω από 17.000 άτομα. 

Δεν είναι σαφές εάν το Θέατρο του Διονύσου καθιέρωσε αυτή τη μορφή 

αρχιτεκτονικής του θεάτρου ή απλώς ακολουθούσε μια τάση που καθιερώθηκε από 

κάποια άλλη περίπτωση, αλλά επρόκειτο να γίνει το βασικό μοντέλο για τα θέατρα για 

τα επόμενα 500 χρόνια. Το πιο πλήρες υπάρχον παράδειγμα αυτού του είδους της 

πέτρινης δομής είναι το θέατρο της Επιδαύρου, κατά μήκος του Αργοσαρωνικού 

κόλπου. Η Επίδαυρος ήταν ένα θεραπευτικό καταφύγιο στην ύπαιθρο. Το θέατρο, το 

οποίο μπορεί να φιλοξενήσει 12.000 έως 14.000 άτομα, φημίζεται μέχρι σήμερα για 

την σχεδόν τέλεια ακουστική του και για το περίγραμμα του κύκλου που καταλαμβάνει 

τα χαμηλότερα δύο τρίτα της ορχήστρας σχήματος U. Αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που 

να αποδεικνύουν ότι διαδραματίστηκαν έργα στην Επίδαυρο, και αυτό το θέατρο 

μπορεί να έχει σχεδιαστεί για την παρουσίαση κάποιας μορφής θεραπευτικής τελετής.65 

                                                           
64 Φιλιππίδης Δ., «Αρχαία Ελληνική Αρχιτεκτονική» στο Τέχνες Ι: Ελληνικές εικαστικές τέχνες, 
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Εικόνα 40. Το αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, Πηγή: 

https://www.greeka.com/peloponnese/epidaurus/sightseeing/epidaurus-ancient-theatre/ 

 

Περίπου το 440 π.Χ., η Αθήνα έγινε η τοποθεσία του πρώτου τεκμηριωμένου 

εσωτερικού θεάτρου, του Ωδείου του Περικλή. Αυτό ήταν ένα τετράγωνο κτήριο με 

καθίσματα και στους τέσσερις τοίχους και έναν χώρο παραστάσεων στο κέντρο. Είχε 

χωρητικότητα περίπου 4.000 ατόμων, αν και η θέα στη σκηνή περισσότερων από των 

μισών μελών του ακροατηρίου παρεμποδιζόταν από στήλες. Αυτό ήταν ένα θέατρο που 

χρησιμοποιούταν πιο συχνά για ρεσιτάλ ποίησης, ρεσιτάλ μουσικής, πολιτικές τελετές 

και θρησκευτικές εκδηλώσεις παρά για δράμα. Μπορεί, ωστόσο, να είχε 

χρησιμοποιηθεί και για πρόβες παραστάσεων που έχουν προγραμματιστεί για το 

Θέατρο του Διονύσου, που ήταν κοντά. Τα μεταγενέστερα Ωδεία, ειδικά στα ρωμαϊκά 

χρόνια, διαμορφώθηκαν σαν τα υπαίθρια πέτρινα θέατρα, αλλά κλιμακώθηκαν με 

τρόπο τέτοιο ώστε να χωρούν σε ένα πολύ μικρότερο τετράγωνο ή ορθογώνιο κτίριο 

που ήταν όσο το δυνατόν πιο ελεύθερο από στηρίγματα στηλών για την οροφή. Το 

ημικυκλικό κατασκεύασμα και η κάτω σκηνή είχαν πρόσοψη σε ρηχό σχήμα παρά το 

μακρύτερο σχήμα U των εξωτερικών θεάτρων, και το μεγαλύτερο μέρος της 

https://www.greeka.com/peloponnese/epidaurus/sightseeing/epidaurus-ancient-theatre/
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παράστασης πραγματοποιούταν στην ανυψωμένη σκηνή (λογείον) κατά μήκος του 

πίσω τοίχου.66 

Η πρώτη μεγάλη έκρηξη κατασκευής θεάτρων, ήρθε την ελληνιστική περίοδο, όταν η 

πέτρινη δόμηση των θεάτρων έγινε ένας τρόπος με τον οποίο οι πόλεις ανταγωνίζονταν 

η μια την άλλη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το οικοδόμημα έγινε όλο και πιο 

περίτεχνο, αλλά ο βασικός του σχεδιασμός, και αυτός της κύριας σκηνής (ορχήστρα), 

άλλαξε πολύ λίγο. Ήταν το ανυψωμένο στάδιο (λογείο) και η σκηνή που υπέστησαν 

ριζικές αλλαγές. Η σκηνή ήταν συνήθως δύο ορόφους πιο ψηλά. Προβαλλόμενο από 

τον πρώτο όροφο της, περίπου 10 πόδια πάνω από την ορχήστρα, ήταν το ανυψωμένο 

στάδιο, υποστηριζόμενο από μια σειρά στηλών στο μπροστινό άκρο της (προσκήνιο). 

Διακοσμητικά πάνελ μπορούσαν να στερεωθούν μεταξύ αυτών των στηλών για να 

δημιουργήσουν μια ποικιλία φόντων για την ορχήστρα. Υπόβαθρα για την ανυψωμένη 

σκηνή παρέχονταν από τον δεύτερο όροφο της σκηνής, ο οποίος φαίνεται να είχε μια 

σειρά από μεγάλα ανοίγματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως είσοδοι, ως 

χώροι για να αποκαλύψουν σκηνές, και ίσως ακόμη και ως χώροι για μικρές 

παραστάσεις. 

Οι Ρωμαίοι γνώρισαν το ελληνικό θεατρικό σχέδιο καθώς κατέλαβαν τις ελληνικές 

αποικίες της νότιας Ιταλίας μεταξύ 343 και 341 π.Χ. και πρόσθεσαν τη Σικελία το 241 

π.Χ. Η έναρξη του ρωμαϊκού θεάτρου χρονολογείται συνήθως στο 240 π.Χ. Βασίστηκε 

σε όλα τα ελληνικά μοντέλα, αν και δεν τα αντιγράφει με απόλυτη ακρίβεια. Για λόγους 

που δεν είναι πλήρως κατανοητοί, οι Ρωμαίοι δεν έχτισαν αμέσως πέτρινα θέατρα, 

όπως έκαναν οι Έλληνες με αξιοσημείωτο ρυθμό. Οι Ρωμαίοι έχτισαν τα ξύλινα θέατρα 

για ένα συγκεκριμένο φεστιβάλ. Όταν το φεστιβάλ τελείωσε, ολόκληρη η δομή 

καταργήθηκε. Σταδιακά αυτές οι δομές έγιναν σε εκπληκτικό βαθμό περίτεχνες. Ο 

Πλίνιος ο Πρεσβύτερος αναφέρει ότι, περίπου το 50 π.Χ., κατασκευάστηκαν ξύλινα 

θέατρα με χωρητικότητα έως και 80.000 θεατών, σε τρεις ορόφους, με διακοσμήσεις 

από γυαλί, μάρμαρο και επιχρυσωμένο ξύλο. Επιτρέποντας ακόμα και μια σημαντική 

υπερβολή, αυτά τα θέατρα αποτέλεσαν εξαιρετικά επιτεύγματα της μηχανικής. Πέτρινα 
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θέατρα χτίστηκαν σταδιακά σε πόλεις έξω από τη Ρώμη στις αρχές του 1ου αιώνα π.Χ., 

αλλά μόλις το 55 π.Χ. δημιουργήθηκε τελικά ένα πέτρινο θέατρο στην ίδια την πόλη. 

Αυτό ήταν το θέατρο του Μεγάλου Πομπηίου και στη συνέχεια έγινε το μοντέλο για 

τα υπαίθρια θέατρα ρωμαϊκής κατασκευής.67 

 

5.4. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ 

 

Οι σταδιακές προκλήσεις των έργων που παράγονται υπό την επίδραση του 

Ρομαντισμού, καθώς και του ευρέως δημοφιλούς είδους μελοδράματος, υπαγόρευαν 

την εξάλειψη των ζωγραφισμένων σκηνικών και των συστημάτων πτέρυγας και ανόδου 

που είχαν κυριαρχήσει στην περίοδο του Μπαρόκ. Το ζωγραφισμένο σκηνικό 

αντικαταστάθηκε όλο και περισσότερο από τρισδιάστατο σκηνικό με το οποίο οι 

ηθοποιοί μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν. Αυτό οδήγησε στην έλευση της ξύλινης 

σκηνής, η οποία, μέσω ενός συνδυασμού παγίδων, καταπακτών και ανελκυστήρων στο 

πάτωμα της σκηνής, μπόρεσε να παράσχει έναν εξαιρετικό αριθμό οπτικών εφέ. Η 

έλευση της χρήσης του υγραερίου – η πρώτη επιτυχημένη εφαρμογή του 

πραγματοποιήθηκε το 1803 – και, στη συνέχεια, της ηλεκτρικής ενέργειας, επέτρεψαν 

τον έλεγχο του φωτισμού όπως ποτέ άλλοτε. Επίσης, μείωσε την ανάγκη οι ηθοποιοί 

να βγαίνουν στο κομμάτι της σκηνής ακριβώς μπροστά ή στο προσκήνιο, μια εξέλιξη 

που έβγαλε τους ηθοποιούς από τον όγκο του χώρου που καταλαμβάνει το κοινό και 

τους έβαλε σε έναν ξεχωριστό χώρο. Όταν, κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, 

τα φώτα άρχισαν να σβήνουν τακτικά κατά τη διάρκεια της παράστασης, η εμπειρία 

της μετάβασης στο θέατρο μετατράπηκε από μια κοινωνική εκδήλωση σε μια εμπειρία 

για τον θεατή.68 

Ο 19ος αιώνας σηματοδότησε επίσης την έλευση της αυξημένης ανησυχίας για την 

άνεση και την ασφάλεια του κοινού. Η σταδιακή πτώση των θεωρείων – τα οποία 

βρίσκονταν συχνά κοντά στη σκηνή, όπου παρείχαν το καλύτερο μέρος για να γίνει 
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κανείς ορατός αλλά όχι απαραίτητα το καλύτερο μέρος για να βλέπει – προκαλούσε 

μειωμένο επίπεδο άνεσης για ορισμένους σημαντικούς θεατές. Σε αντιστάθμιση προς 

αυτό, το αμφιθέατρο, που ήταν η μεγαλύτερη περιοχή από την οποία μπορούσε κανείς 

να δει ολόκληρη τη σκηνή, βελτιώθηκε σημαντικά. Στη Γαλλία, το μόνιμο κοινό 

απομακρύνθηκε και εγκαταστάθηκαν καθίσματα για πρώτη φορά. Σε άλλες κομητείες 

οι πάγκοι αντικαταστάθηκαν από μεμονωμένες θέσεις. Διαχωριστές τοποθετήθηκαν 

ανάμεσα σε μικρές ομάδες καθισμάτων στις σειρές που βρίσκονταν πλησιέστερα στη 

σκηνή, και ο νέος χαρακτηρισμός των «εδράνων» δόθηκε σε αυτήν την περιοχή. Η 

έλευση της χρήσης σιδήρου για τα υποστύλωμα στήριξης του θεάτρου επέτρεψε να 

αφαιρεθεί το χαμηλότερο επίπεδο θέσεων και να επεκταθεί, αυξάνοντας έτσι την 

ιδιομορφία αυτής της περιοχής. Άλλα υποστυλώματα μειώθηκαν σημαντικά σε 

μέγεθος, έτσι ώστε οι γραμμές όρασης να βελτιωθούν σημαντικά. Η χρήση χάλυβα στα 

τέλη του 19ου αιώνα επέτρεψε να γίνουν οι προβολές, γεγονός που βελτίωσε ακόμη 

περισσότερο τις οπτικές γραμμές. Η πυρασφάλεια έγινε μια αυξανόμενη ανησυχία των 

σχεδιαστών πόλεων και οι κανονισμοί τους έγιναν ένα σημαντικό συστατικό κάθε 

σχεδιασμού του θεάτρου.69 

 

5.4. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

 

Ο σχεδιασμός του θεάτρου του 20ου αιώνα ήταν ο πιο ποικίλος στην ιστορία. Ήταν ο 

πρώτος αιώνας στον οποίο σχεδόν κάθε θεατρικό σχέδιο που αναπτύχθηκε κατά τις δύο 

προηγούμενες χιλιετίες ήταν διαθέσιμο ταυτόχρονα. Όπως είχε συμβεί κατά την 

Αναγέννηση, ξεκίνησε μια πλημμύρα νέων ιδεών με εξερευνήσεις παλαιότερων 

πρακτικών. Η αναβίωση του ενδιαφέροντος για τα ελληνικά θέατρα, εμπνευσμένα από 

αρχαιολογικές ανασκαφές στα τέλη του αιώνα, οδήγησαν σε πολλές προσπάθειες για 

την αναδημιουργία ελληνικών θεάτρων και τελικά ενέπνευσαν τον Γερμανό 

αρχιτέκτονα Walter Gropius να προτείνει το «καθολικό θέατρο» του (1927), το οποίο 

εφόσον χτιζόταν, θα επέτρεπε σε ένα ελληνικό θέατρο να μετατραπεί στο πρώτο 

ολοκληρωμένο θέατρο από τον μεσαίωνα. Το 1939 το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον 

                                                           
69 Σμπόνιας Κ., Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό: Η έννοια του Πολιτισμού, Τόμος Α, Ε.Α.Π., Πάτρα, 
1999 
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στο Σιάτλ έχτισε το Penthouse Theatre, το οποίο αποδείχθηκε ένα πιο πρακτικό 

μοντέλο σε σχέση με τα πολυάριθμα θέατρα που ακολούθησαν. Την ίδια περίπου 

στιγμή, ορισμένα θέατρα σχεδιάστηκαν για να μιμούνται τα θέατρα της Ελισάβετ - 

όπως το εσωτερικό θέατρο Maddermarket (1921) στο Νόριτς της Αγγλίας και το 

υπαίθριο θέατρο Old Globe (1935) στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, με περισσότερα 

να κατασκευάζονται αργότερα τον αιώνα, συμπεριλαμβανομένου του Swan Theatre 

στο Stratford-upon-Avon, Eng. (1986), του Globe Tokyo (1988), και του Shakespeare’s 

Globe στο Λονδίνο (1997). Αυτή η μόδα οδήγησε στον πολλαπλασιασμό των 

εξωθημένων σκηνών σε όλο τον κόσμο. Στο τρίτο τέταρτο του 20ου αιώνα, οι 

σχεδιαστές θεάτρου εστίασαν τις προσπάθειές τους στη δημιουργία προσαρμόσιμων 

χώρων που θα μπορούσαν εύκολα να μετατραπούν σε τουλάχιστον δύο μεγάλες 

θεατρικές μορφές. Στα τέλη του 21ου αιώνα, η έμφαση στράφηκε σε συγκροτήματα 

παραστατικών τεχνών στα οποία ενσωματώθηκαν διάφορα διαφορετικά στυλ 

θεάτρου.70 

  

                                                           
70 Φιλιππίδης Δ., «Αρχαία Ελληνική Αρχιτεκτονική» στο Τέχνες Ι: Ελληνικές εικαστικές τέχνες, 
Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας, Τόμος Δ Ιστορία της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 
και Πολεοδομίας, Ε.Α.Π., Πάτρα, 2001 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η σχέση μεταξύ γεωμετρίας και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού περιγράφεται και 

συζητείται σε ορισμένα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Η γεωμετρία 

είναι η θεμελιώδης επιστήμη των μορφών και της τάξης τους. Γεωμετρικά στοιχεία, 

μορφές και μετασχηματισμοί κατασκευάζουν το υλικό του αρχιτεκτονικού 

σχεδιασμού. Στην ιστορία της αρχιτεκτονικής οι γεωμετρικοί κανόνες βασισμένοι στις 

ιδέες των αναλογιών και συμμετριών σχημάτιζαν σταθερά εργαλεία αρχιτεκτονικού 

σχεδιασμού. Τα ποσοστά αναλύθηκαν στη φύση και βρέθηκαν ως γενικές αισθητικές 

κατηγορίες σε όλη τη φύση και την τέχνη. Επομένως, αναλογίες όπως το χρυσό τμήμα 

θεωρήθηκαν ως η δύναμη να δημιουργηθεί αρμονία τόσο στην αρχιτεκτονική, όσο και 

στην τέχνη και τη μουσική. Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα υπήρχαν γενικές αρχές για 

αρμονία. Εφαρμόστηκαν επίσης στην αρχιτεκτονική και βρήκαν μια περαιτέρω 

εξέλιξη, ειδικά στην αναγέννηση. Ο Leon Battista Alberti ενσωμάτωσε τους γενικούς 

κανόνες της αρμονικής αναλογίας στη θεωρία της αρχιτεκτονικής και τις 

συνειδητοποίησε στα κτίριά του. Για να βρεθούν οι γενικές αρχές της αρμονίας στον 

κόσμο ήταν οι κύριοι ερευνητικοί στόχοι του Johannes Kepler στην «Harmonice 

mundi» του. Αυτές οι αρχές της αρμονίας βασίστηκαν στη γεωμετρία. Ένας άλλος 

σημαντικός κλάδος στην ιστορία των αρχών της αρχιτεκτονικής μελέτης ήταν το 

"χρυσό τμήμα" ή το "divina proportione". Το "Modulor" του Le Corbusier είναι ένα 

παράδειγμα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και έννοιας σχηματισμού που βασίζεται στην 

χρυσή τομή. Η έννοια της συμμετρίας συνδυάζεται με την ιδέα της αρμονίας και της 

αναλογίας. Οι λειτουργίες συμμετρίας αφορούν κινήσεις μορφών και σχημάτων. Η 

γεωμετρία μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως δομική επιστήμη. Ο αρχιτεκτονικός 

σχεδιασμός βασίζεται σε γεωμετρικές δομές που αναπτύσσονται από την ιδέα των 

μετασχηματισμών. Οι μετασχηματισμοί συμμετρίας είναι ορατοί ως σχεδιαστικές 

έννοιες μέσω της ιστορίας της αρχιτεκτονικής. Στη σύγχρονη αρχιτεκτονική δεν 

υπάρχουν καθορισμένοι κανόνες σχετικά με τις έννοιες του σχεδιασμού. Αλλά 

υπάρχουν ακόμα σχέσεις με τις γεωμετρικές έννοιες του διαστήματος. Υπάρχει ανάγκη 

για νέο γεωμετρικό υπόβαθρο για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. 

Η σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και γεωμετρίας ξεκινά με την έννοια της 

αρμονίας ως αρχή για όλες τις επιστήμες και τις δημιουργίες. Η ανάλυση της αρχαίας 
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κατανόησης της αρμονίας δείχνει τη γεωμετρική ρίζα και την ανώτερη ιδέα αυτής της 

έννοιας για όλες τις επιστήμες και το σχεδιασμό των επιστημών. Σήμερα οι διάφορες 

επιστήμες και τέχνες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι έντονα διαχωρισμένες. 

Επομένως υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η ισχυρή σχέση μεταξύ γεωμετρίας και 

αρχιτεκτονικής. Ο Steven Holl, ο οποίος αναφέρεται στην αρχιτεκτονική του εργασία 

σε γεωμετρία και άλλες επιστήμες, παρατήρησε: "Για παράδειγμα, το Mysterium 

Cosmographicum του Johannes Kepler συνέδεσε την τέχνη, την επιστήμη και την 

κοσμολογία. Σήμερα, η εξειδίκευση διαχωρίζει τα πεδία. Μνημονεύοντας τις ιστορικές 

σχέσεις μεταξύ γεωμετρίας και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, βοηθούμε να 

διατηρήσουμε το υπόβαθρο του πολιτισμού μας αλλά και να κατανοήσουμε τον 

καρποφόρο συνδυασμό γεωμετρικού σκεπτικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Με 

την ενσωμάτωση πειραμάτων στη χρήση γεωμετρικών δομών για το σχεδιασμό στο 

πρόγραμμα σπουδών της αρχιτεκτονικής θα πρέπει να αντικατοπτρίσουμε αυτή τη 

σχέση και να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε νέες παρορμήσεις για γεωμετρικό 

σχεδιασμό βασισμένο στην αρχιτεκτονική. Μόνο μερικά παραδείγματα 

παρουσιάστηκαν εδώ σε μια επισκόπηση. Στο μέλλον απαιτούνται περισσότερες 

προσπάθειες για την λεπτομερή, ιστορική και θεωρητική ανάλυση αυτής της σχέσης, 

από αρχιτεκτονική και γεωμετρική άποψη, καθώς και για την εμπειρία και την 

εφαρμογή της στην πρακτική του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. 
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