


H παγκόσμια ημέρα παιδικού και εφηβικού
θεάτρου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20
Μαρτίου.

Ο εορτασμός χρονολογείται από το 1965, όταν
καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου
Θεατρικού Δικτύου για τα παιδιά και τους
νέους, για να μυήσει τα παιδιά στην αξία της
τέχνης του θεάτρου και στην προσφορά του
θεάτρου στον παγκόσμιο πολιτισμό.



Η εύκολη απάντηση 

θα ήταν η ετυμολογία από ένα οποιοδήποτε
λεξικό. 
Ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα
«θεῶμαι», που σημαίνει «βλέπω»,
«παρατηρώ». Είναι η δραματική τέχνη που
ακολουθώντας ορισμένες συμβάσεις,
αναπαριστάνει μπροστά σε κοινό μια σειρά
γεγονότων με τη χρησιμοποίηση ανθρώπων
(ηθοποιών) που μιλούν και δρουν.



Το θέατρο μπορεί να έχει διάφορες μορφές,
όπως είναι:

 ο μονόλογος

 η όπερα,

 το μπαλέτο,

 η παντομίμα κ.ά.



 Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία 
Αθήνα, σαν μια εξέλιξη του διθυράμβου. 

 Οι πρώτες μορφές του θεάτρου σε όλη τη
διάρκεια της ελληνικής αρχαιότητας ήταν
η τραγωδία, η κωμωδία και το σατυρικό δράμα.

 Στο αρχαίο ελληνικό θέατρο πρωταγωνιστούσαν
μονάχα άντρες και ακόμη και σε γυναικείους
ρόλους ντύνονταν οι ίδιοι γυναίκες. Έπειτα ο
χώρος του θεάτρου μέσα από το πέρασμα των
χρόνων εξελίχθηκε και τώρα στις σκηνές του
θεάτρου πρωταγωνιστούν τόσο γυναίκες όσο και
παιδιά.



• Το θέατρο δεν είναι ένα άψυχο μέρος που κάποια στιγμή κάποιοι
τυχαίοι άνθρωποι προσποιήθηκαν πως είναι κάποιοι άλλοι.

• Είναι ένας ζωντανός οργανισμός με σάρκα και οστά που αναπνέει
και ανθίζει. Τα ζωτικά του όργανα οι ηθοποιοί και όσοι έχουν πασχίσει
για να ανέβει ένα έργο, η πνοή του το κοινό του.



 Το ίδιο έργο κάθε φορά που ανεβαίνει στη σκηνή είναι
διαφορετικό, μια άλλη αλήθεια, μια άλλη οντότητα. Οι ηθοποιοί
κλαίνε και το κοινό συμμερίζεται τον πόνο τους, οι ηθοποιοί
αστειεύονται και το κοινό γελάει με τα καμώματα τους. Αν οι
θεατές δεν ανταποκριθούν στις συναισθηματικές διακυμάνσεις του
έργου τότε αυτό είναι μια αδιάφορη αν όχι άσχημη εμπειρία.







 Στο θέατρο παίζουν οι ηθοποιοί «ζωντανά». Όταν γίνονται
λάθη κι άστοχες κινήσεις, πρέπει να αντιμετωπίζονται εκείνη τη
στιγμή.

 Στον κινηματογράφο, επειδή είναι «κονσέρβα», υπάρχει η
δυνατότητα να γίνουν διορθώσεις. Έτσι κι αλλιώς κάθε σκηνή
επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί το ζητούμενο και πάντα
επιλέγεται η καλύτερη απόδοσή του.

 Ο κινηματογράφος έχει μεγαλύτερες τεχνικές δυνατότητες
(εφφέ).

 Στον κινηματογράφο το μάτι του θεατή είναι κυρίως το μάτι
της κάμερας.

 Στο θέατρο το μάτι του θεατή εστιάζει σε ό,τι τον ελκύει
αισθητικά ή σε ό,τι επιλέγει διανοητικά.

 Ο ηθοποιός βρίσκεται σε απόλυτη σύνδεση με τον περιβάλλοντα
χώρο στον οποίο διαδραματίζεται η σκηνή ―στο θέατρο
υπερβολικά, στον κινηματογράφο πιο φυσικά.



 Στο θέατρο συμμετέχει το κοινό
 α) έμμεσα (με τη φυσική αντίδραση: γέλιο, κλάμα,

χειροκρότημα κ.λ.π.)
 β) άμεσα (στις πρωτοποριακές παραστάσεις

επηρεάζει την εξέλιξη του μύθου ή γίνεται μέρος
του).

 Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται μία
θεατρική παράσταση είναι μεταβαλλόμενες.
Είναι δεδομένο ότι:
1) κάθε φορά το κοινό αλλάζει και
2) όπως είναι φυσικό, διαφοροποιείται η φυσική,
η πνευματική ή η ψυχική κατάσταση των ηθοποιών.



Γι’ αυτό κάθε θεατρική παράσταση είναι μοναδική.
Πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό;

 Είναι αυτονόητο ότι το κοινό επηρεάζει την ποιότητα μιας
παράστασης. Η θετική αντίδραση ανεβάζει την ποιότητα, γιατί
επηρεάζεται άμεσα η ψυχική διάθεση των ηθοποιών θετικά κι
επομένως αποδίδουν καλύτερα.

 Κάποιες φορές αρκεί να μην είναι έστω και ένας από τους
ηθοποιούς σε καλή φυσική κατάσταση για να επηρεαστεί
αρνητικά η απόδοση και των άλλων, αφού κάθε τι
είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας και αλληλεξάρτησης.

 Λόγω της άμεσης επαφής στο θέατρο λειτουργούν όλες οι
αισθήσεις.

 Σε πρωτοποριακές παραστάσεις μπορεί ο θεατής να έχει την
εμπειρία να αγγίξει μέρος του σκηνικού ή τον ηθοποιό.



 Η κινηματογραφική ταινία δίνει τη δυνατότητα να δει
κάποιος ένα έργο, όσες φορές θέλει, επαναλαμβάνοντάς το
ολόκληρο ή τμηματικά ή κατά σκηνή. Μπορεί δηλαδή να
κάνει πολλαπλές αναγνώσεις. Επεξεργάζεται εκ νέου το
θέμα, επανεξετάζει, μελετά, ερμηνεύει ή εν τέλει το
επαναλαμβάνει κατ’ επανάληψη.

 Η ταινία παραμένει ίδια και αναλλοίωτη στο χρόνο ως προς
την καλλιτεχνική της αξία, ενώ η θεατρική παράσταση είναι
ανεπανάληπτη και ως προς την ημέρα ακόμα.

 Προκύπτει επομένως το ερώτημα:



 Μόνο ως προς μερικά στοιχεία της, τα οποία είναι
κυρίως επιφανειακά. Αυτό, που λέγεται
ατμόσφαιρα στην αίθουσα του θεάτρου και που είναι η
ειδοποιός διαφορά ανάμεσα σε μια παράσταση και μια
ταινία, είναι αδύνατον

να καταγραφεί και να

μεταφερθεί με τη

μαγνητοσκόπηση.



 Μια ταινία μπορώ να την δω και στο σπίτι μου. Βεβαίως
το κοινό ακόμα αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο ως
κοινωνική εκδήλωση και θέλει να πηγαίνει εκεί για να
την δει.

Η ποιότητα της ταινίας δεν εξαρτάται από το χώρο αλλά
από την ποιότητα των μηχανημάτων προβολής.



 Στο θέατρο το κοινό επιλέγει να πάει, προγραμματίζει
ίσως να κλείσει θέσεις καιρό πριν. Πολλές φορές η
τηλεόραση προβάλλει θεατρικές παραστάσεις, όπως
έχουν παιχτεί στο θέατρο.

 Άλλες φορές πάλι θεατρικά έργα, τα οποία έχουν
σκηνοθετηθεί (τηλεσκηνοθεσία) και γυριστεί ειδικά για
την τηλεόραση. Σε αυτήν την περίπτωση συμβαίνει ό,τι
και στον κινηματογράφο.



 Γνωρίζετε κάποιον μεγάλο θεατρικό
συγγραφέα;



 Ευγένιος Ιονέσκο

1909-1994

 Όσκαρ Ουάιλντ

1854-1900 

 Λέων Τολστόϊ

1828-1910



 Άντων Τσέχωφ
1860-1904

 Θόρντον Ουάιλντερ
1897-1975

 Τένεσι Ουίλιαμς
1911-1983



 Μολιέρος

1622-1673

 Σάμιουελ Μπέκετ

1906-1989

 Φεδερίκο Γκαρθία 

Λόρκα

1898-1936



 Αισχύλος

525 π.Χ. – 456 π.Χ.

 Ευρυπίδης

480 π.Χ. – 406 π.Χ.

 Σοφοκλής

496 π.Χ. – 406 π.Χ.



 Κωστή Παλαμάς

1859-1943

 Γρηγόριος Ξενόπουλος

1867-1951

 Αιμίλιος Βεάκης

1884-1951



 Γιατί το επέλεξα;

 Τι θυμάμαι από την παράσταση;

 Τι το διαφορετικό αισθάνομαι σε μία
θεατρική παράσταση σε σχέση με μία
κινηματογραφική αίθουσα;

 Θα ήθελα να συμμετάσχω σε μία σχολική
θεατρική παράσταση; Αν ναι, γιατί;

 Σε τι βοηθά τους μαθητές η συμμετοχή τους
σε θεατρική παράσταση;



 Η Εκκλησία δέχεται το θέατρο;



 Διάχυτη είναι η άποψη πως η Εκκλησία  δεν 
δέχεται το θέατρο.

 Όσοι υποστηρίζουν την άποψη αυτή 
βασίζονται σε θέσεις του Αγ. Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου, ο οποίος μιλά εναντίον του 

θεάτρου, αλλά και άλλων Πατέρων της 
Εκκλησίας.



 Μήπως είναι τα μεγάλα δημιουρ-

γήματα που προηγήθηκαν της 

εποχής του ή όσα ακολούθησαν;

 Ή μήπως είναι το θέατρο των 

χρόνων της Καινής Διαθήκης, 

δηλαδή τα υπολείμματα των Διονυσιακών

(ειδωλολατρικών) λειτουργών, όπου κυριαρχούν οι μίμοι

η αθυροστομία και η έκλυση των ηθών;

 Δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι το τελευταίο!! 



 Είναι ξεκάθαρο ότι ο Χρυσόστομος και εν γένει η
Εκκλησία δεν στρέφονται εναντίον του θεάτρου ως
τρόπου έκφρασης της ανθρώπινης δημιουργικότητας,
αλλά στηλιτεύουν την εκτροπή και την αλλοτρίωση.



 Κάθε μορφή Τέχνης, όπως και το θέατρο είναι ένα
μυστήριο που μας εισάγει σε κάτι βαθύτερο και πιο
ουσιαστικό απ’ αυτό που βλέπουμε.

 «Με τα στοιχεία αυτού του κόσμου η Τέχνη μάς
αποκαλύπτει μια βαθύτητα λογικά ανέκφραστη.
Πράγματι, είναι αδύνατο να διηγηθούμε ένα ποίημα, να
αποσυνθέσουμε μια συμφωνία, να διαλύσουμε ένα
πίνακα. Το ωραίο είναι παρόν μέσα στην αρμονία όλων
αυτών των στοιχείων της και μας τοποθετεί εμπρός από
μια σαφήνεια δυσαπόδεικτη και που δεν μπορεί κανείς
να βεβαιώσει παρά μόνο να θεωρήσει αυτή».

(π. Παύλος Ευδοκίμωφ)




