
 
 

Το Mathesis «ανοίγει αυλαία»! 

 
Το αρχαίο ελληνικό δράμα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της θεατρικής ζωής στην Ελλάδα και 
στην Κύπρο. Είμαστε λοιπόν εκ των πραγμάτων εξοικειωμένοι ως θεατές με αυτή τη μορφή 
θεάτρου που γεννήθηκε και άνθισε πριν από είκοσι πέντε αιώνες στην αρχαία Αθήνα και 
αλλού. Ίσως όμως η εξοικείωση αυτή μας κάνει να παραβλέπουμε πόσο ριζικά διαφορετικό 
ήταν το αρχαίο θέατρο από το σύγχρονο, τόσο ως θέαμα όσο και ως βιωμένη εμπειρία.  
 
Σκοπός του μαθήματος Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και Δράμα είναι να εισαγάγει το κοινό στην 
πολυδιάστατη φύση της αρχαίας ελληνικής θεατρικής ζωής. Τα θέματα που θα 
διερευνήσουμε περιλαμβάνουν τη χωροταξία του αρχαίου θεάτρου, τους συντελεστές του 
(συγγραφείς, υποκριτές, Χορό, χορηγούς, συντεχνίες κτλ.), το θεσμικό πλαίσιό του, το 
θεατρικό κοινό κ.ά. Κεντρική θέση στο μάθημα κατέχει, βεβαίως, η τραγωδία, η κωμωδία και 
το σατυρικό δράμα, τόσο του 5ου αιώνα όσο και μεταγενέστερων περιόδων. Θα εξετάσουμε 
τα γενικά χαρακτηριστικά αυτών των θεατρικών ειδών και θα μιλήσουμε για τους 
κυριότερους εκπροσώπους τους και για τα γνωρίσματα της θεατρικής γραφής τους. Επίσης, 
θα διερευνήσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στην αρχαιοελληνική δραματουργία και στο ιστορικό 
και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής. Το μάθημα θα ολοκληρωθεί με την εξέταση 
μεταγενέστερων εξελίξεων (από τον 4ο αιώνα και εξής) στην τραγωδία και στην κωμωδία, 
ενώ θα ρίξουμε και μια σύντομη ματιά στην επιβίωση του αρχαίου δράματος στο νεότερο 
ελληνικό κράτος. 
 
Το Mathesis «ανοίγει αυλαία» την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019. Κρατήστε θέσεις στο 
mathesis.cup.gr! 
 

Σύντομο βιογραφικό του διδάσκοντα 

Ο Βάιος Λιαπής είναι Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεατρικές Σπουδές του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Σπούδασε κλασσική φιλολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Γλασκώβης. 
Έχει διδάξει ως μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού στα Πανεπιστήμια Κύπρου, Μοντρεάλ και 
Πατρών, και ως επισκέπτης καθηγητής στην École Normale Supérieure (Παρίσι). Έχει διατελέσει μέλος 
του Institute for Advanced Study (Princeton) και επισκέπτης ερευνητής στα Πανεπιστήμια του 
Princeton, του Cincinnati και του Toronto. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και άρθρα σχετικά με την 
τραγωδία του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ., την αρχαία ελληνική σοφιολογική γραμματεία, την αρχαία 
ελληνική θρησκεία, την επιβίωση της αρχαίας τραγωδίας στους νεώτερους χρόνους κ.ά. Έχει τιμηθεί 
με το Κρατικό Βραβείο Απόδοσης Έργου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά για τη 
μετάφραση του Κύκλωπα του Ευριπίδη (εκδόσεις Κίχλη, 2016). 
 
 
 
Info: mathesis@cup.gr / 2810-391048 

 

 

https://mathesis.cup.gr/
mailto:mathesis@cup.gr

