
 
ΕΚΘΕΗ ΑΡΓΤΡΩ ΝΙΚΑ  
Β’  ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ-ΜΟΝΣΕΟΡΙΑΝΑ ΧΟΛΕΙΑ 
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΤΣΕΡΗ  ΕΚΘΕΗ  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 
                Η χώρα μασ, η Ελλϊδα, εύναι γνωςτό για τον αρχαύο πολιτιςμό τησ.  Μϋςω 

αυτού παρεύχε μεγϊλη προςφορϊ και αρωγό ςε πολλούσ τομεύσ τησ ανθρωπότητασ και 
μϊλιςτα ςε παγκόςμιο επύπεδο. υγκεκριμϋνα, ο αρχαύοσ ελληνικόσ πολιτιςμόσ 
επηρϋαςε βαθιϊ τη Ρωμαώκό αυτοκρατορύα, η οπούα με τη ςειρϊ τησ διϋδωςε τον 
ελληνορωμαώκό πολιτιςμό ςε πολλϋσ περιοχϋσ τησ επικρϊτειϊσ τησ. Επιπρόςθετα, 
ϊςκηςε ςημαντικό επύδραςη ςτη γλώςςα, ςτην πολιτικό, ςτη φιλοςοφύα, ςτην 
επιςτόμη και ςτισ τϋχνεσ. Η πιο καταλυτικό προςφορϊ του ςτισ τϋχνεσ, όμωσ, όταν το 
θϋατρο.  

                Σο αρχαύο ελληνικό θϋατρο αποτελεύτο από ϋναν κυκλικό χώρο δύπλα ςτο 
ιερό του Διονύςου. Αρχικϊ χρηςιμοποιούνταν για τισ παραςτϊςεισ του διθυρϊμβου, 
ενόσ λυρικού ϊςματοσ προσ τιμό του Διονύςου. το κϋντρο του θεϊτρου υπόρχε μια 
κυκλικό πλατεύα, η ορχόςτρα, όπου εκτελούνταν η όρχηςη, δηλαδό ο χορόσ. Σο κούλον 
όταν ο αμφιθεατρικόσ χώροσ που περιϋβαλλε τη ςκηνό. το κϋντρο τησ ορχόςτρασ 
βριςκόταν η θυμϋλη, ϋνασ βωμόσ αφιερωμϋνοσ ςτο θεό Διόνυςο. Σο αρχαύο θϋατρο 
ϋφταςε ςτο απώγειο τησ ακμόσ του κατϊ την κλαςικό περύοδο. 

             Ωσ κλαςικό εποχό ορύζεται η ιςτορικό εκεύνη περύοδοσ που ςηματοδοτεύται 
με τη μϊχη του Μαραθώνα και διαρκεύ από το 490 ϋωσ το 323 π.Χ. Κατϊ τη διϊρκειϊ 
τησ ϊνθιςαν οι τϋχνεσ και τα γρϊμματα. Οι Έλληνεσ τελειοπούηςαν κϊθε μορφό τϋχνησ 
και ανϊμεςϊ τουσ φυςικϊ και το θϋατρο. Έτςι, εκτόσ από την ορχόςτρα, το κούλον και 
τη θυμϋλη, υπόρχε η ςκηνό, ϋνα ορθογώνιο μακρόςτενο καταςκεύαςμα, που 
λειτουργούςε ωσ χώροσ παραςκηνύων και όπου οι ηθοποιού ϊλλαζαν την ενδυμαςύα 
τουσ. Ακόμη, υπόρχε και το προςκόνιο μπροςτϊ από τη ςκηνό και αποτελεύτο από 
κύονεσ. Σα διαζώματα όταν οι οριζόντιοι διϊδρομοι που χώριζαν τισ θϋςεισ ςε 
οριζόντιεσ ζώνεσ. Γνωςτϋσ εύναι και οι ςκϊλεσ (κλύμακεσ) για την πρόςβαςη των 
θεατών ςτισ θϋςεισ τουσ, ενώ οι κερκύδεσ όταν ομϊδεσ καθιςμϊτων που ςχηματύζονταν 
από το χωριςμό των ζωνών με τισ ςκϊλεσ. Εδώλια ονομϊζονταν οι θϋςεισ των θεατών 
ενώ προεδρύα ονομαζόταν η πρώτη ςειρϊ των καθιςμϊτων που προορύζονταν για τουσ 
επιςόμουσ. Επιπλϋον, η επιλογό του τόπου για την καταςκευό ενόσ θεϊτρου δεν όταν 
απλό υπόθεςη για τουσ αρχαύουσ Έλληνεσ.  

               ε πολιτιςτικό επύπεδο, τώρα, το θϋατρο αποτϋλεςε ςημαντικό παρϊγοντα 
ανϊπτυξησ των γραμμϊτων και των τεχνών, καθώσ διεύρυνε τουσ πνευματικούσ 
ορύζοντεσ των θεατών, καλλιεργούςε την ψυχό και το πνεύμα τουσ και μϋςω τησ 
κϊθαρςησ, ειδικϊ ςτην τραγωδύα, τουσ ϋκανε καλύτερουσ ανθρώπουσ. Άλλωςτε, η 
παιδευτικό αξύα του θεϊτρου όταν γνωςτό από την αρχαιότητα και γι’ αυτό το λόγο οι 
αρχαύοι Έλληνεσ ονόμαζαν «διδαςκαλύαι» τισ παραςτϊςεισ αρχαύου δρϊματοσ. Σην ύδια 
αξύα εύχε αναγνωρύςει και ο Περικλόσ όταν καθιϋρωςε τα θεωρικϊ, ώςτε να 
παρακολουθούν θϋατρο και οι ϊποροι πολύτεσ τησ αρχαύασ αθηναώκόσ δημοκρατύασ. 
Σϋλοσ, τα θϋατρα ςτην αρχαιότητα αποτελούςαν τόπο βαθιϊσ κοινωνικοπούηςησ αλλϊ 
και πολιτικοπούηςησ των ανθρώπων, καθώσ τα δρϊματα που παύζονταν πολύ ςυχνϊ 
ϋθεταν πολιτικϊ ζητόματα και όξυναν την πολιτικό κρύςη και ςκϋψη των ανθρώπων, 
πρϊγμα πολύ ςημαντικό για την αθηναώκό δημοκρατύα τησ κλαςικόσ εποχόσ που όθελε 
τουσ πολύτεσ τησ ενεργούσ και ςκεπτόμενουσ.  

                 Όλοι οι παραπϊνω λόγοι καθιςτούν ςαφϋσ το γεγονόσ ότι η αποκϊλυψη 
ενόσ αρχαύου θεϊτρου τησ κλαςικόσ εποχόσ ϋχει εξϋχουςα ςημαςύα για την ευρύτερη 



περιοχό. Η πλόρησ αναςκαφό  και η αξιοπούηςό του αποτελεύ ςημαντικό παρϊγοντα 
αναβϊθμιςησ του τόπου που το φιλοξενεύ. Καταρχϊσ, πϋρα από το πνευματικό φορτύο 
που ϋχει ϋνα τϋτοιο θϋατρο, θα αποτελϋςει ςύγουρα πόλο ϋλξησ επιςκεπτών ςτην 
περιοχό. Αυτό ςυνεπϊγεται ότι το αρχαιολογικό ενδιαφϋρον οξύνεται και οι κϊτοικοι 
τησ περιοχόσ αςχολούνται περιςςότερο με την τοπικό ιςτορύα του δόμου τουσ.  
υνειδητοποιούν τη ςημαςύα που εύχε ο τόποσ αυτόσ για τουσ αρχαύουσ Έλληνεσ, ώςτε 
να τον επιλϋξουν ωσ κατϊλληλο για την οικοδόμηςη ενόσ θεϊτρου και αλλϊζει ο τρόποσ 
που οι ύδιοι βλϋπουν την περιοχό τουσ. Εξϊλλου η ανϊδειξη του θεϊτρου επιφϋρει 
ςύγουρα και την ανϊδειξη του τόπου αλλϊ ταυτόχρονα αποτελεύ και παρϊγοντα 
πολιτιςτικόσ και πνευματικόσ ανϊπτυξησ. Σϋλοσ εύναι αδιαμφιςβότητη η θετικό 
προβολό και δημοςιότητα τησ περιοχόσ.  

                Επομϋνωσ και η αναςτόλωςη του αρχαύου θεϊτρου των Αχαρνών 
επιβϊλλεται για όλουσ τουσ παραπϊνω λόγουσ. Άλλωςτε, οι Αχαρνϋσ, ςύμφωνα με το 
Θουκυδύδη, όταν ο μεγαλύτεροσ αρχαύοσ δόμοσ τησ Αττικόσ μετϊ την Αθόνα. Εύχε 
μεγϊλη ςημαςύα για την Αττικό και όταν ιδιαύτερα γνωςτόσ. Δυςτυχώσ, ςτισ μϋρεσ μασ 
δεν ϋχει την προβολό και την ανϊπτυξη που του αξύζει και επομϋνωσ το θϋατρο αυτό θα 
ςυντελούςε ςημαντικϊ ςτην ανϊδειξό του, διότι πρόκειται για ϋνα δόμο και μια 
περιοχό με πλούςια ιςτορύα. Έτςι, θα αναδειχθεύ πρώτα από όλα το ύδιο το θϋατρο ωσ 
τόποσ πολιτιςτικών δρώμενων και ωσ πόλοσ ϋλξησ πολλών επιςκεπτών, ενώ 
ταυτόχρονα θα αναβαθμιςτεύ και η περιοχό οικονομικϊ, πνευματικϊ και πολιτιςτικϊ.  

               Ωσ εκ τούτου οι εργαςύεσ για την πλόρη ανϊδειξη και αποκατϊςταςη του 
θεϊτρου θα πρϋπει να ςυνεχιςτούν προσ όφελοσ τησ πόλησ των Αχαρνών, αλλϊ και 
ϊλλων, μια και οι αρχαιολογικϋσ εργαςύεσ θα χαρύςουν ςε όλουσ τουσ Έλληνεσ ϋνα 
κομμϊτι ακόμη από την ανεκτύμητη πολιτιςτικό κληρονομιϊ μασ. Ενδεχομϋνωσ, να 
υπϊρχουν αντιξοότητεσ και προβλόματα που εμποδύζουν τισ εργαςύεσ ανϊδειξησ, θα 
όταν καλό και ωφϋλιμο, όμωσ για όλουσ μασ, αυτϋσ να ξεπεραςτούν. Μπορεύ αρχικϊ να 
χρειϊζονται χρόματα για την ολοκλόρωςη των εργαςιών, όμωσ, τα ϋςοδα που θα 
προκύψουν από την τουριςτικό και οικονομικό ανϊπτυξη που θα επϋλθει θα 
ανταμεύψουν τισ προςπϊθειεσ και τουσ κόπουσ όλων μασ.  Δεν αποκλεύεται μϊλιςτα να 
γύνει πολύ γνωςτό, όπωσ και ϊλλα αρχαύα θϋατρα και μπορεύ επύςησ να χρηςιμοποιηθεύ 
ωσ θϋατρο όπου θα παύζονται παραςτϊςεισ. Οι πολύτεσ τησ περιοχόσ θα δουν το δόμο 
τουσ να αλλϊζει, να αποκτϊ και μια ϊλλη διϊςταςη και οι ύδιοι θα ευαιςθητοποιηθούν 
πολιτιςτικϊ και πνευματικϊ. Θα γύνουν πιο ενεργού πολύτεσ  που ενδιαφϋρονται για την 
περιοχό τουσ αλλϊ και για τισ πολιτιςτικϋσ εξελύξεισ που θα λαμβϊνουν χώρα ςε αυτόν.   

                   Επιλογικϊ το θϋατρο διαδραμϊτιζε, διαδραματύζει και θα διαδραματύζει 
ςπουδαύο και ζωτικόσ ςημαςύασ ρόλο ςτην πνευματικό ζωό του ανθρώπου. Ασ 
προςπαθόςουμε, λοιπόν, όλοι μαζύ να του δώςουμε ςτη ζωό μασ τη θϋςη που του 
αρμόζει και του αξύζει. 


