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Κ*ίτα.ε τις εικ3νες και διά7ασε τα κείµενα.
)ι λέ.εις µι*ύ<ικαλ, παντ*µίµα, δράµα, τραγωδία,
κωµωδία , θέατρ* σ*ύ είναι γνωστές.
a. Βρες στ* λε.ικ3 την ετυµ*λ*γία της λέ.ης theater.
b. Γράψε 3λες τις *λλανδικές λέ.εις π*υ πηγά<*υν απ3
αυτήν τη λέ.η. 

c. Κάνε πρ*τάσεις µε τις λέ.εις αυτές. 
d. Γράψε τ*ν τίτλ* εν3ς αρGαί*υ ελληνικ*ύ δράµατ*ς
π*υ παίGτηκε Hέτ*ς στην )λλανδία.
∆ιά7ασε µια κριτική για την παράσταση.
Πες τι διά7ασες. 

e. Τ* καρνα7άλι σήµερα µ*ιά<ει περισσ3τερ* 
µε τραγωδία ή µε κωµωδία; Γιατί;

Η ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ = η ωδή τ*υ τράγ*υ*
Αντρες και νέ*ι τραγ*υδ*ύσαν και
G3ρευαν πρ*ς τιµήν τ*υ ∆ι*νύσ*υ.
Φ*ρ*ύσαν µάσκες ή 7άH*νταν* 
και µεταµHιέ<*νταν* σε σατύρ*υς. 
Θυσία<αν* και τράγ*υς στ*ν θε3.
Η αρGαία τραγωδία αρGί<ει την   
ιστ*ρία της την άν*ι.η τ*υ 535 π.O.
στα Μεγάλα ∆ι*νύσια. 
Εκεί για πρώτη H*ρά παίGτηκε 
ένα απλ3 δράµα. 
ΥπάρG*υν τρεις µεγάλ*ι τραγικ*ί 
π*ιητές. 
O AισGύλ*ς, (525 - 456 π.O.) ήταν 
* πρώτ*ς π*υ Gρησιµ*π*ίησε δύ*
ηθ*π*ι*ύς* και έδωσε µεγάλη σηµασία
στ*ν διάλ*γ*, 
* Σ*H*κλής: (495 - 406 π.O.) και 
* Ευρυπίδης: (480 - 406 π.O.). 

Τ* θέατρ* τ*υ ∆ι*νύσ*υ
κάτω απ3 την Ακρ3π*λη. 
Στα Μεγάλα ∆ι*νύσια, θεατρικ3 Hεστι7άλ
πρ*ς τιµήν* τ*υ θε*ύ, παί<*νταν θεατρικά
έργα. Τ* Hεστι7άλ ήταν τ*ν Μάρτι* 
ή τ*ν Απρίλι* και διαρκ*ύσε* πέντε µέρες. 

Λεξιλόγιο
7ωµ3ς = altaar
η ωδή τ*υ τράγ*υ = bokkelied
πρ*ς τιµήν = ter ere van
διαρκ*ύσε = duurde
Gωρ*ύσε = kon herbergen
* G*ρ3ς = het koor
7άH*νταν = schminkten zich
µεταµHιέ<*νταν = verkleedden zich
θυσία<αν = offerden
ηθ*π*ι*ύς = acteurs
παρέλαση = optocht
κ*ρ3ιδευαν = plaagden
σατίρι<αν = bespotten

Τ* θέατρ* της Επιδαύρ*υ 350 π.O. 
Η Επίδαυρ*ς 7ρίσκεται στην Πελ*π3ννησ*.

Η ΚΩΜΩ∆ΙΑ = η ωδή τ*υ κώµ*υ.
) κώµ*ς ήταν µια παρέλαση* απ3 µεταµHιεσµέν*υς π*υ G3ρευαν και
τραγ*υδ*ύσαν επίσης πρ*ς τιµήν τ*υ ∆ι*νύσ*υ. 
Σ’ αυτήν την τελετή *ι µεταµHιεσµέν*ι κ*ρ3ιδευαν* τ*υς θεατές, σατίρι<αν* 
τ* σε., σπ*υδαία πρ3σωπα, ακ3µα και τ*υς θε*ύς.
Η αρGαία κωµωδία αναπτύGθηκε µετά την αρGαία τραγωδία. 
Ένας µεγάλ*ς κωµικ3ς π*ιητής είναι * Αριστ*Hάνης (450 - 385 π.O.).

Ε.ήγηση:
Τ* αρGαί* θέατρ*, έτσι 3πως τ* .έρ*υµε
σήµερα, δηµι*υργήθηκε τ*ν 4* αι. π.O. 
Τ* µεγαλύτερ* θέατρ* στην αρGαία Ελλάδα
Gωρ*ύσε* πάνω απ3 21.000 θεατές.
ΕίGε π*λύ καλή ακ*υστική. 

Fragment uit het BOEK II van de methode  “Ik leer Grieks”.


