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Περίληψη 

 Στη σύγχρονη εποχή που διανύουμε, το μεγαλύτερο μέρος των θεάτρων 

διαθέτει τεχνολογικές κατασκευές που βοηθούν στη ομαλή διεξαγωγή και στην 

ποιοτική παραγωγή παραστάσεων. Το διαδίκτυο επίσης, βοηθάει τις θεατρικές 

παραστάσεις μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει. 

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθούν τα 

επιμέρους τμήματα της βοήθειας της τεχνολογίας και του διαδικτύου σε όλο το 

θεατρικό οικοδόμημα. Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας της 

ύπαρξης της τεχνολογίας στις παραστάσεις και στη διδασκαλία του θεάτρου μέσα 

από μία λεπτομερής ποιοτική και ποσοτική έρευνα. Η διατριβή βασίστηκε σε 

πρωτογενή στοιχεία και υλοποιήθηκε σε δύο στάδια.  

 Αρχικά (α) υλοποιήθηκε μια ποιοτική έρευνα που αφορούσε την εξέλιξη όλου 

του δυτικού θεάτρου από τεχνολογικής πλευράς, από την αρχή δημιουργίας αυτού, 

μέσω της διαδικασίας της μη δομημένης συνέντευξης με ανοιχτά ερωτήματα. Έπειτα, 

(β) πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολόγιου, μια ποσοτική 

έρευνα, και καταγράφηκε η στάση των εκπαιδευτικών - εκπαιδευόμενων της 

θεατρικής παιδείας σε όλο το φάσμα συνεισφοράς της τεχνολογίας του διαδικτύου 

στο θέατρο. Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε με βάση τα  πρωτογενή δεδομένα που 

συλλέχθηκαν. Το δείγμα της ποσοτικής έρευνας αποτελείται από συνολικά από 180 

άτομα, 30 διδάσκοντες και 150 διδασκόμενους θεατρικής παιδείας. Το χρονικό 

διάστημα διεξαγωγής της έρευνας ήταν από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Μάιο 

του 2014. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS και ακολουθήθηκε η περιγραφική στατιστική ανάλυση.   

 Συμπερασματικά από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, προκύπτει ότι οι 

καθηγητές θεωρούν η τεχνολογία στο θέατρο και η  διευκόλυνση των τεχνολογικών 

μηχανημάτων που υπάρχουν σε αυτά είναι αναγκαία σε σχέση με τους σπουδαστές 

που εμφανίζουν μια δυσπιστία. Η τεχνολογία έχει ενσωματωθεί στο θέατρο σε 

πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Οι κύριοι τομείς που έχει ενσωματωθεί είναι στη 

σκηνογραφία, στο φωτισμό και τον ήχο. Το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες που 

προσφέρει εμφανίζουν μια αυξητική τάση στη σχέση τους με το θέατρο. Η 

διδασκαλία μέσω της χρήσης τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου αυξάνεται και 

δημιουργούνται προϋποθέσεις καλύτερης μετάδοσης πληροφοριών.  
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Abstract  

 

 In the contemporary era, the greatest number of theatres has at their disposal 

technological structures which facilitate the smooth conduct of quality productions. 

The internet helps theatrical perfomances via the services it provides. 

 The aim of this dissertation is to explore each part of the assistance provided 

by technology and the internet in the field of theatre. It aims to illustrate the necessity 

of technology in perfomances and in teaching theatre by means of detailed research in 

terms of quality and quantity. The paper was based on research and was carried out in 

two stages. 

 Initially, qualitative research was conducted, which concerned the evolution  

of western theatre from a technological perspective, viewing the beginning of its 

creation, using a process of unstructured interviews with open questions. 

Subsequently, a structured questionnaire and quantitative research were carried out, 

and the stance of educators and students was recorded, with regard to the whole 

spectrum of internet technology and its contribution. The questionnaire was compiled 

based on data gathered. The sample of quantitative research is comprised of 180 

individuals namely, 30 teachers and 150 students of drama. Research spanned from 

January 2013 to May 2014. The statistical analysis of data was conducted by means of 

the SPSS program and a descriptive statistical analysis followed.  

 It can be concluded from the qualitative and quantitative analysis that 

educators consider theatre technology and the ease that technological tools entail a 

necessity. In, contrast, students manifest some disbelief.  Technology has become an 

integral part of theatre in many different domains. The main fields which have 

integrated technology are scenography, lighting and sound. There is an upward trend 

with regard to the internet and the services it provides. Teaching via technological and 

thus, more favorable conditions are created for more efficient transmission of 

information.  
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

Πρόβλημα - Σημαντικότητα του θέματος  

 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται και εξετάζει το πως η 

τεχνολογία και το διαδίκτυο βοηθούν στην εξέλιξη του θεάτρου. 

 Ήδη από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας του θεάτρου, η χρήση τεχνολογικών 

μέσων - κατασκευών άρχισε να γίνεται αναγκαία για την επίτευξη των θεατρικών 

παραστάσεων. Το θέατρο, με την πάροδο του χρόνου, αναπτύχτηκε με τη βοήθεια της 

επιστημονικής εξέλιξης και σε συνδυασμό με τις κοσμικές και θρησκευτικές εξελίξεις 

της κάθε εποχής. Αναλόγως την εποχή, ξεκίνησαν να δημιουργούνται κτηριακές 

εγκαταστάσεις με τεχνολογικό εξοπλισμό ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των 

εκάστοτε παραστάσεων. Στη σύγχρονη εποχή που διανύουμε, το θέατρο έχει φτάσει 

στη μεγαλύτερη του εξέλιξη. Σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των θεάτρων διαθέτει 

τεχνολογικές κατασκευές που βοηθούν στη ομαλή διεξαγωγή και στην ποιοτική 

παραγωγή παραστάσεων. Σκηνοθέτες και σκηνογράφοι χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία ως προς όφελος των παραστάσεων. Ηθοποιοί και παράγοντες του θεάτρου 

υποβοηθούνται από τεχνολογικές κατασκευές για την παραγωγή άρτιων 

αποτελεσμάτων. Ο Staub τονίζει, ότι «η ανάπτυξη της τεχνικής πλευράς του θεάτρου, 

στα σκηνοθετικά μέρη, στον φωτισμό και στα ηχητικά μέρη με την χρήση των 

τεχνολογικών μέσων έχει βελτιώσει την ταχύτητα εναλλαγής σκηνικών, ήχων και 

φωτισμών. Παράλληλα έχει βοηθήσει στη βελτίωση της συμμετοχής του κοινού 

κρατώντας το ενδιαφέρον τους» (Staub, 1999:239). 

 Το διαδίκτυο, σαν πιο νέο χαρακτηριστικό, καθώς εμφανίστηκε στα τέλη του 

21ου αιώνα, άρχισε να επηρεάζει το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων και να 

δημιουργεί προϋποθέσεις για μια νέα εποχή γνώσης και επικοινωνίας. Το διαδίκτυο 

αποτελεί ένα σημαντικό βοηθητικό εργαλείο για τους ανθρώπους του θεάτρου. Τα 

τελευταία χρόνια ξεκίνησαν να δημιουργούνται θεατρικές βάσεις δεδομένων, 

εφαρμογές καθώς και βάσεις εικόνων ικανές να βοηθήσουν το θεατρικό κόσμο. Ο 

Staub αναφέρει, ότι  «Το διαδίκτυο σου παρέχει την δυνατότητα να βρεις 

οποιαδήποτε πληροφορία σε αφορά για ένα θεατρικό συγγραφέα - κείμενο. Μέσω 

των μηχανών αναζήτησης που παρέχονται, μπορείς να ανατρέξεις και να βρεις άμεσα 
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οποιαδήποτε πληροφορία σε αφορά η οποία θα είναι αξιοποιήσιμη στο κείμενο που 

μελετάς»(Staub, 1999:31).  

 Παράλληλα η τεχνολογικές κατασκευές εξέλιξαν την διδασκαλία του θεάτρου 

επηρεάζοντας και δίνοντας την δυνατότητα στους διδάσκοντες και διδασκόμενους, να 

υποβοηθούνται και να εξελίσσουν τις υπάρχοντες γνώσεις τους. Ο Anderson J 

αναφέρει, πως «ως ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος της διδακτικής μεθοδολογίας, η 

εκπαιδευτική τεχνολογία άρχισε να αναπτύσσεται περί τα τέλη της δεκαετίας του 

1960, αρχικά στις ΗΠΑ και μετά στην Ευρώπη» (Anderson, 2007:199-205). Ο Staub 

επίσης, επισημαίνει,  «Με την χρήση της τεχνολογίας, το μάθημα άρχισε να γίνεται 

ποιο αναλυτικό και διαφωτιστικό και η παράδοση αυτού να βοηθάει τους μαθητές να 

κατανοήσουν και να κρατήσουν στη μνήμη τους αρκετές πληροφορίες» (Staub, 

1999:54). 

 Η μελέτη θα επικεντρωθεί σε όλα τα προαναφερθέντα. Η μελέτη αυτή είναι 

σημαντική διότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί παρόμοια μελέτη, η οποία 

αναλύει διεξοδικά, όλη την σχέση της τεχνολογίας με το θέατρο καθώς και τον τρόπο 

με τον οποίο τον αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό. 

 

Σκοπός - Στόχοι 

 

 Η μελέτη, ανάπτυξη και ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διπλωματικής 

εργασίας σκοπεύει να διερευνήσει τα επιμέρους τμήματα της βοήθειας της 

τεχνολογίας και του διαδικτύου σε όλο το θεατρικό οικοδόμημα, την αναγκαιότητα 

χρήσης αυτού και το ουσιαστικό κέρδος που μπορεί να έχει μια παράσταση μέσα από 

όλο το φάσμα χρήσης των δυνατοτήτων των τεχνολογικών καινοτομιών όπως επίσης 

και τη βοήθεια των παραπάνω (τεχνολογία - διαδίκτυο) στην εκπαίδευση των 

ηθοποιών στην υποκριτική τέχνη και, στην επικοινωνία μεταξύ του θεατρικού 

κόσμου. Επίσης σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τη στάση 

των σπουδαστών και των καθηγητών της θεατρικής παιδείας προς όλα τα παραπάνω. 

 Στόχος μου είναι η διεξοδική μελέτη και η ανάδειξη της αναγκαιότητας της 

ύπαρξης της τεχνολογίας και του διαδικτύου σε όλο το εύρος του θεάτρου καθώς και 

η απόδειξη της βοήθειας των παραπάνω μέσα από μια λεπτομερής ποιοτική και 

ποσοτική έρευνα.  
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 Μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας προσδιορίζω τη σχέση της τεχνολογίας με 

το θέατρο. Ο Μαρτινίδης Π. παρέχει αρκετές πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη 

του θεατρικού οικοδομήματος και των τεχνολογικών επιτευγμάτων της κάθε εποχής. 

Με τη βοήθεια του Μποζίζιο Π. αναλύω τη σύνδεση της τεχνολογίας με το θέατρο 

και χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παραθέτει, προσδιορίζω, μέσω ιστορικής 

αναδρομής, τη σχέση των τεχνολογικών καινοτομιών με το θέατρο ανά συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο, φτάνοντας, στη σύγχρονη εποχή. Η ιστορική αναφορά της εξέλιξης 

του θεάτρου είναι αναγκαία γιατί όλες οι οικοδομικές κατασκευές καθώς και τα μέρη 

του θεάτρου προήλθαν από τις προηγούμενες εποχές. Το θέατρο στη σύγχρονη μορφή 

του εξελίχθηκε και διαθέτει πολλές και διαφορετικές τεχνολογικές κατασκευές που το 

βοηθούν. Μέσα από τα στοιχεία, προκύπτουν τέσσερα διαφορετικά ήδη θεατρικών 

χώρων με ιδιαίτερες τεχνολογικές καινοτομίες και διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

 Η  τεχνολογία και το διαδίκτυο όμως, συντέλεσαν και στην εξέλιξη της 

διδασκαλίας του θεάτρου. Όπως αναφέρει ο J. Anderson η εκπαιδευτική τεχνολογία 

είναι μια καινούργια μέθοδος διδασκαλίας που συντελεί στην εξέλιξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μία μελέτη περίπτωσης που πραγματοποιήθηκε σε 

Πανεπιστήμιο Θεάτρου μας αποκαλύπτει χρήσιμα στοιχεία για την βοήθεια της 

τεχνολογίας και του διαδικτύου στη διδασκαλία. Ενδιαφέρον προκαλούν τα στοιχεία 

που παραθέτει ο Staub στο βιβλίο του "Theater in Cyberspace", σχετικά με την 

προσφορά της τεχνολογίας και του διαδικτύου στη διδασκαλία και επικοινωνία του 

θεατρικού κόσμου.  

 Από την ανάλυση της βιβλιογραφίας, είναι προφανές ότι η τεχνολογία έχει 

διεισδύσει σε όλους τους τομείς του θεάτρου.  Η σκηνογραφία, ο ήχος, ο φωτισμός, η 

διαφήμιση, η μετάδοση θεατρικών γνώσεων, η κατασκευή θεατρικών χώρων είναι 

τμήματα ολόκληρου του θεατρικού φάσματος στα οποία συμμετέχει ενεργά η 

τεχνολογία.  

 

Ερωτήματα 

 

 Κατά τη διάρκεια ανάληψης της εργασίας και ανάγνωσης της βιβλιογραφίας 

μου δημιουργήθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα. Πως και πότε στο θέατρο 

ενσωματώθηκαν τεχνολογίες κι τεχνολογικές κατασκευές.  Πως αντιλαμβάνονται οι 

άνθρωποι του θεάτρου τη βοήθεια της τεχνολογίας και του διαδικτύου στο θέατρο και 
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συγκεκριμένα σε κάθε τομέα του. Πως αντιλαμβάνονται οι διδάσκοντες θεατρικής 

παιδείας σε σχέση με τους διδασκόμενους την βοήθεια που τους παρέχει η τεχνολογία 

και το διαδίκτυο στη διάρκεια των μαθημάτων και των παραστάσεων τους. Με ποιό 

τρόπο η τεχνολογία βοηθάει τις θεατρικές παραστάσεις και κατά πόσο κάνει ποιό 

ποιοτική την παράσταση. Τι στάση έχουν οι άνθρωποι του θεατρικού κόσμου και τι 

σχέση με την τεχνολογία και το διαδίκτυο. Τους εξυπηρετεί η χρήση της τεχνολογίας 

και πόσο. Βοηθάει στη μείωση του κόστους των παραστάσεων η όχι. Αυτά τα 

ερωτήματα τέθηκαν στη διπλωματική εργασία και με τη δημιουργία ενός δομημένου 

ερωτηματολόγιου απαντήθηκαν από διδασκόμενους και διδάσκοντες θεατρικής 

παιδείας. 

 

Μεθοδολογία 

 

 Αρχικά στη μεθοδολογία θα πραγματοποιήσω μια μη δομημένη συνέντευξη 

με ανοιχτά ερωτήματα. Η συνέντευξη θα αφορά την τεχνολογική εξέλιξη του δυτικού 

θεάτρου σε όλη τη διαδρομή του. Με βάση τη συνέντευξη και τη μεθοδολογία του 

πρώτου κεφαλαίου που αφορά την ιστορική αναδρομή στην τεχνολογική εξέλιξη του 

δυτικού θεάτρου θα καταλήξω σε γενικευμένα συμπεράσματα. Η συνέντευξη θα 

πραγματοποιηθεί με τον Αθανάσιο Κολαλά, υποψήφιο διδάκτωρ του τμήματος 

θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. 

 Αμέσως μετά θα υλοποιήσω μια ποσοτική έρευνα. Πρώτα θα προσδιορίσω το 

δείγμα. Έπειτα θα σχεδιάσω ένα δομημένο ερωτηματολόγιο με βάση τη μεθοδολογία 

που χρησιμοποίησα. Το ερωτηματολόγιο θα ενσωματώνει ερωτήματα που θα 

αφορούν το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο τις βιβλιογραφίας που αναφέρεται στις 

τεχνολογίες στο σύγχρονο θέατρο και στη διδασκαλία του θεάτρου και την προσφορά 

του διαδικτύου σε αυτά. Αφού το σχεδιάσω, θα το χρησιμοποιήσω σε γνώστες του 

αντικειμένου της θεατρικής παιδείας σε μεγάλο αριθμό, ούτως ώστε να έχω τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τέλος εφόσον πάρω τις απαιτούμενες επιθυμητές 

απαντήσεις θα τις αναλύσω. Η ανάλυση θα γίνει ξεχωριστά, με βάση το κάθε μέρος 

του ερωτηματολογίου και με πίνακες που θα προκύψουν από την επεξεργασία των 

στοιχείων. Μέσα από τη στάση των καθηγητών και των σπουδαστών και σε 

συνδυασμό με τη βιβλιογραφία θα καταλήξω σε χρήσιμα συμπεράσματα για τη 

στάση του καθενός. 
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Διάρθρωση της μελέτης 

 

 Η διάρθρωση, ανάπτυξη και υλοποίηση της εργασίας, έγινε σε πέντε 

κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχει η εισαγωγή της διπλωματικής εργασίας όπου 

αναλύεται το πρόβλημα και τη σημαντικότητα του θέματος, οι σκοποί και οι στόχοι, 

τα ερωτήματα της εργασίας που μου δημιουργήθηκαν, η μεθοδολογία και η 

διάρθρωση της μελέτης. Αμέσως μετά αναπτύχτηκε το βιβλιογραφικό μέρος της 

εργασίας, βασισμένο σε θεωρητικό υπόβαθρο χρησιμοποιώντας αναφορές με 

κριτήριο τι έγκυρες και εμπεριστατωμένες πηγές. Έπειτα πραγματοποιήθηκε μια 

ποιοτική ανάλυση από μια συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε για την τεχνολογική 

εξέλιξη του θεάτρου και μια ποσοτική ανάλυση πρωτογενών δεδομένων, τα οποία 

συγκεντρώθηκαν με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου, δομημένο με συγκεκριμένο 

τρόπο, για να απαντηθεί από διδασκόμενους και διδάσκοντες της υποκριτικής τέχνης. 

Μέσω της στατιστικής ανάλυσης, καταφέραμε να διασταυρώσουμε το ήδη υπάρχον 

θεωρητικό υπόβαθρο με πρωτογενή στοιχεία που συλλέξαμε από το περιβάλλον του 

θεατρικού κόσμου και να καταλήξουμε σε αξιοποιήσιμα και ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα.  

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην τεχνολογική 

εξέλιξη του δυτικού θεάτρου φτάνοντας στη σύγχρονη εποχή και στη μορφή που έχει 

πάρει τώρα. Το τρίτο κεφάλαιο συζητά τη βοήθεια της τεχνολογίας και του 

διαδικτύου στο σύγχρονο θέατρο. Πως αυτά βοηθούν στη διαδικασία των 

παραστάσεων, στην παραγωγή του ήχου, του φωτισμού, στη σκηνογραφία, στη 

διαφήμιση και στο κέρδος. Παράλληλα στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται μια 

αναλυτική περιγραφή ενός άρτιου θεατρικού οικοδομήματος, του Βασιλικού θεάτρου 

της Θεσσαλονίκης, με πολλές τεχνολογικές καινοτομίες. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

προσδιορίζω τη σχέση της τεχνολογίας και του διαδικτύου στη θεατρική διδασκαλία. 

Πως βοηθούν τους εκπαιδευτικούς και τους διδασκόμενους στην εξέλιξη των 

μαθημάτων, τον πολλαπλασιασμό των γνώσεων και την επικοινωνία όλων των 

μελών(διδασκόντων και διδασκόμενων). Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζω τη 

μεθοδολογία που χρησιμοποίησα. Έπειτα αναλύω την ποιοτική και ποσοτική έρευνα 

σε διαγράμματα και πίνακες με βάσεις τους διδασκόμενους και τους διδάσκοντες 

άλλα και του συνολικού δείγματος και τέλος καταλήγω στα συμπεράσματα και στις 

προτάσεις για μελλοντική εξέλιξη του θέματος. 
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Κεφάλαιο 2 

 

Ιστορική Αναδρομή στην τεχνολογική εξέλιξη του θεάτρου  

 Ήδη από το γλωσσικό επίπεδο η λέξη "Θέατρο" είναι πολύπλοκη. Και 

παραείναι πλούσια. Το θέατρο είναι η τέχνη που αναφέρεται στην απόδοση ιστοριών 

μπροστά σε κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, της μουσικής και του χορού. «Η 

θεατρική πράξη τελείται πάντα μέσα σε έναν συγκεκριμένο, απτό, περιγράψιμο 

χώρο» (Παπανδρέου, 1989:29). Έστω, παραδείγματος χάρη, ότι η παράσταση δεν 

τελείται σε ένα κτήριο, αλλά, πραγματοποιείται σε ένα σημείο του δρόμου. Ακόμα 

και τότε, οι θεατές που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, ορίζουν με το σώμα τους 

έναν συγκεκριμένο θεατρικό χώρο. Ο θεατρικός χώρος διαφοροποιείται και ποικίλλει 

σε κάθε εποχή. Αξίζει να σημειώσουμε ότι «κάθε φορά, τα επιτεύγματα της 

θεατρικής αρχιτεκτονικής εγγράφονται αποκλειστικά στην ιστορία των κατασκευών, 

τα επιτεύγματα της δραματουργίας εγγράφονται αποκλειστικά στην ιστορία των 

αφηγηματικών τεχνασμάτων, ενώ οι αμοιβαίες εναρμονίσεις τους εναπόκεινται σε 

περισσότερο ή λιγότερο ευτυχείς συγκυρίες» (Μαρτινίδης, 1999:10). Οι σχέσεις της 

δραματουργίας και της αρχιτεκτονικής είναι πολύπλοκες. Αναλόγως, της ιστορικής 

περιόδου που εξετάζουμε, παρατηρούμε άλλα είδη θεάτρου και διαφορετικές 

αρχιτεκτονικές κατασκευές άλλα και τεχνολογικές καινοτομίες οι οποίες είναι 

συνδεδεμένες με τα ιδεολογικά μορφώματα και τις κοσμοαντιλήψεις της περιόδου 

αυτής. 

 

Α.   Αρχαίο Ελληνικό θέατρο 

 Η παγκόσμια ιστορία του θεάτρου έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική 

ιστορία. ‘’Ταξιδεύοντας’’ λοιπόν κάποιος ερευνητής στην αρχαία Ελλάδα και 

αναζητώντας την ιστορία του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, ανακαλύπτει ότι το θέατρο 

είχε σαφή αντίκτυπο στην κοινωνική και πολιτική ζωή και προσανατολισμό 

θρησκευτικού περιεχομένου. Όσων αφορά την ηλικία του αρχαίου ελληνικού 

θεάτρου, η γέννησή του χρονολογείται στον 5
ο
 αιώνα π.Χ. (Μποζίζιο, 2010:13), 

έχοντας ως κέντρο δραστηριότητάς και ανάπτυξής του την αρχαία Αθήνα, η οποία 

διακρίθηκε για τη σημαντική αξία των παραστάσεών της. Με βάση και τα στοιχεία 

που μας παραθέτει ο Χάρτνολ, «η πρώτη μεγάλη θεατρική εποχή στην ιστορία του 

Δυτικού πολιτισμού δε μπορεί να θεωρηθεί παρά ο 5ος αιώνας π.Χ. στην Ελλάδα»  
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(Χάρτνολ, 1980:1). Την εποχή εκείνη οικοδομήθηκε και το πρώτο μόνιμο θέατρο 

στην Αθήνα. Εκείνο που, κυρίως, δίνει στα πρώτα θέατρα τη μορφή τους «είναι μια 

οικοδομική, δίπλα στις τόσες μυθολογικές, συγχώνευση: η συγχώνευση του κύκλου 

(τόπου των πανάρχαιων ιεροτελεστιών) με την ορθογώνια  πλαισίωση των στομίων ή 

των εισόδων απ' όπου μειούμενοι "πηγαινοέρχονταν" στον κάτω κόσμο, σε ποικίλα 

τελεστήρια και σε χθόνια ιερά» (Μαρτινίδης, 1999:40). Το κυκλικό σχήμα της 

σκηνής έχει σαφείς αναφορές στα επεισόδια της ιστορίας με τις κινήσεις των άστρων 

άλλα και στον κύκλο του χρόνου και της ανθρώπινης ζωής. Η αρχιτεκτονική με 

αυτόν τον τρόπο παγιώνει κάποια σημαντικά νοήματα. «"Μιλώντας" με τις 

συγκεκριμένες μορφές στους ανθρώπους που την ήγειραν, τους δίνει την ευκαιρία να 

στοχαστούν και να συλλάβουν κάτι παραπέρα από τη γνώση και τη φαντασία που 

χρειάστηκαν για να την εγείρουν» (Μαρτινίδης, 1999:54). 

 Τα τεχνολογικά επιτεύγματα εκείνης της εποχής είχαν διαφορετικές 

διαστάσεις από την σημερινή. Οι ηθοποιοί βοηθούνται φωνητικά κυρίως από την 

κατασκευή του θεάτρου. Παράλληλα υπήρχαν κάποιες κατασκευές που 

χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια της παράστασης. Παρακάτω θα παρουσιαστούν 

τα μέρη και οι τρόποι κατασκευής του θεάτρου καθώς και διάφορες σκηνικές 

τεχνολογικές κατασκευές αναλυτικότερα. 

 Τα κύρια μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου ήταν, η ορχήστρα , η σκηνή 

και το κοίλον. Η ορχήστρα, ημικυκλική ή κυκλική, αποτελούσε το κεντρικό και 

ουσιαστικό στοιχείο του σκηνικού και τοποθετούνταν στο κέντρο του θεάτρου 

αποτελώντας ταυτόχρονα το σημαντικότερο κομμάτι απόδοσης του έργου. Η σκηνή, 

η οποία προστέθηκε κατά τον 5ο αι. π.Χ. στην περιφέρεια της ορχήστρας, στην αρχή 

ήταν ισόγεια και χρησιμοποιούταν μόνο ως αποδυτήρια, ενώ το κοίλον ήταν ένα 

κεκλιμένο χωνοειδές επίπεδο που αποτελούνταν από τον αμφιθεατρικό χώρο με τα 

εδώλια, τις σκάλες και τα διαζώματα γύρω από την ορχήστρα όπου καθόταν οι 

θεατές. Το πιο κρίσιμο πάντως, είναι «οι ομόκεντροι κύκλοι του κοίλου, που έφταναν 

σε μια περικύκλωση της ορχήστρας, της τάξεως των 240°. Οι θεατές μπορούσαν, 

έτσι, να βλέπουν οι μεν τους δε στο άπλετο φως της ημέρας. Αυτή ήταν και η τελική 

αρχιτεκτονική συμβολή στη δραματουργία της εποχής. "Έλεος και Φόβος", που 

συνεπάγονταν τη συγκινησιακή "κάθαρση" του κάθε θεατή, παρέμεναν ορατά και 

στους άλλους. Έπρεπε να είναι ορατά, ώστε η κοινωνία του κοίλου να διατηρεί μια 

συνάφεια ανάλογη προς εκείνη που διείπε την "κοινωνία" της ορχήστρας» 

(Μαρτινίδης, 1999:65). 



 8 

 H ηχητική των αρχαίων θεάτρων η οποία είναι αξιοθαύμαστη στις μέρες μας 

πραγματοποιούνταν μέσω αντηχούντων αγγείων που βρίσκονταν κάτω από τα σκαλιά 

του κοίλου και τα σκηνικά άλλαζαν σχεδόν αυτόματα όπως αποδεικνύει η 

ανασκαφική έρευνα στο αρχαίο θέατρο του Δίου. Η τεχνολογία του αρχαίου 

ελληνικού θεάτρου απασχόλησε τον αρχιτέκτονα και καθηγητή του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γ. Καραδέδο, του οποίου η έρευνα προσέφερε πολλά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά στοιχεία σημαντικά στην επιστημονική μελέτη της 

τεχνολογικής εξέλιξης του θεάτρου. Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «τα 

αντηχούντα αγγεία τοποθετούνταν σύμφωνα με έναν μαθηματικό υπολογισμό σε 

κόγχες κάτω από τα σκαλιά του κοίλου , διηρημένα σε αγγεία τέταρτης, πέμπτης , 

όγδοης και διπλής όγδοης , σύμφωνα με τις αντηχήσεις τους στις διάφορες νότες. 

Όταν η φωνή των ηθοποιών, περιβάλλοντας τα αγγεία, που είναι στον ίδιο τόνο με 

αυτήν, προκαλεί την αντήχησή τους, γίνεται πιο δυνατή, πιο καθαρή και πιο 

μεγαλεπήβολη»(Καραδέδος). Στη σύγχρονη εποχή έχουνε πραγματοποιηθεί αρκετές 

ακουστικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι στα αρχαία θέατρα έχουν εφαρμοστεί 

διάφορες αρχές σχεδιασμού με την βοήθεια των μαθηματικών για να εξασφαλίσουν 

την ηχοπροστασία και να πολλαπλασιάζουν τον ήχο που προέρχεται από τους 

ηθοποιούς. 

Διεθνείς Μελέτες για την ακουστική σε αρχαία θέατρα όπως αυτή του Νίκο Νετκλέρ 

και της Σίντι Ντεκέιζερ του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Τζόρτζιας αναφέρουν ότι η 

διάταξη των θέσεων στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, φιλτράρει τις συχνότητες 

κάτω από 500 Hertz, όπως οι ήχοι από το κοινό και το κούνημα των φύλλων.     

 Τα πρώτα σκηνογραφικά στοιχεία  ήρθαν να εμπλουτίσουν την οπτική εικόνα 

του θεατή και να προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση και απόδοση του 

εκάστοτε θεατρικού έργου. Σημαντική είναι η αναφορά στη βιβλιογραφία το γεγονός 

ότι ο Αριστοτέλης απέδωσε στο Σοφοκλή την ενσωμάτωση της σκηνογραφίας στις 

θεατρικές παραστάσεις. 

 Τα θέατρα της αρχαιότητας διέθεταν «θύρες», μεγάλα ανοίγματα στο κτίριο 

της σκηνής, τα οποία καλύπτονταν με ζωγραφισμένους ξύλινους πίνακες. Για την 

αυτόματη αλλαγή των σκηνικών αναφέρεται στην επιστημονική έρευνα πως είχαν 

την περίακτο. «Οι περίακτοι ήταν τριγωνικά πρίσματα που μπορούσαν να 

περιστρέφονται έτσι ώστε να δείχνεται με καθαρά συμβολικό τρόπο η αλλαγή 

σκηνής» (Χάρτνολ, 1980:27). Εκεί τοποθετούνταν οι ζωγραφισμένες σκηνές και με 
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κυκλική περιστροφή αυτών δημιουργούνταν διαφορετικοί κόσμοι και εναλλάσσονταν 

όταν ήταν αναγκαίο για το καλύτερο αποτέλεσμα της παράστασης. 

 

Εικόνα 2.1  Περίακτος 

 Επιπρόσθετα, η βιβλιογραφία αναφέρει ότι μηχανικά στοιχεία του αρχαίου 

θεάτρου ήταν και τα παρακάτω. Οι αναλημματικοί τοίχοι , οι οποίοι αποτελούσαν  

τοίχους στήριξης του εδάφους στα άκρα του κοίλου. Οι αντηρίδες ήταν πυργοειδείς 

τοίχοι κάθετοι προς τους αναλημματικούς που χρησιμεύουν στην καλύτερη στήριξή 

τους  και τέλος τα διαζώματα που δεν ήταν άλλο από οριζόντιους διάδρομους που 

χώριζαν τις θέσεις των θεατών σε οριζόντιες ζώνες. 

 Οι υπαίθριοι χώροι στους οποίους λάμβαναν χώρο οι παραστάσεις βοηθούσαν 

στην εξέλιξη των θεατρικών έργων με την ανισόπεδη γη να  δημιουργεί εντυπωσιακά 

σκηνικά μέσα. Όπως αναφέρει ο Bosisio, χαρακτηριστικό παράδειγμα των φυσικών 

αυτών σκηνικών της υπαίθρου είναι η παράσταση του Προμηθέα Δεσμώτη του 

Αισχύλου, «όπου τα εφέ πραγματοποιούνταν με τη βοήθεια ενός μεγάλου 

ανδρείκελου, το οποίο έπεφτε στα άδυτα της αβύσσου αντικαθιστώντας τον ηθοποιό» 

(Μποζίζιο, 2010:16). 

 Το αρχαίο θέατρο ήταν εξοπλισμένο και με έναν ακόμη μηχανισμό, το 

εκκύκλημα. «Το εκκύκλημα χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά βαρέων 

αντικειμένων στην ορχήστρα, όπως ήταν οι θρόνοι ή ακόμη και για τη μεταφορά των 

νεκρών, καθώς ως γνωστών σκηνές θανάτου δεν παρουσιάζονταν ποτέ μπροστά στο 

κοινό. Στην ουσία το εκκύκλημα ήταν το πιο γνωστό μηχάνημα του θεάτρου του 5
ου

 

αιώνα... ...Πρόκειται για μία κινούμενη πλατφόρμα, μία μηχανή με τροχούς που 

περιγράφεται με λεπτομέρεια από τον Pollux (iv, 128), κυκλική, ημικυκλική ή και 

τετράγωνη. Ο χειρισμός της μπορούσε να γίνει άνετα με κίνηση επάνω σε έναν 

άξονα» (Bieber, 1961). Το εκκύκλημα επινοήθηκε από πολύ νωρίς. Σε αρκετά βιβλία 

http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p319.html
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ήδη αναφέρονται θεατρικές σκηνές από τους Πέρσες που τεκμηριώνουν τη χρήση 

αυτού. 

 
Εικόνα 2.2  Εκκύκλημα 

 Όσον αφορά το φωτισμό, για το λόγω ότι οι παραστάσεις πραγματοποιούνταν 

στην ύπαιθρο, δεν ήταν δυνατή η χρήση της τεχνολογίας για τη δημιουργία τεχνητών 

εφέ φωτισμού, έτσι πραγματοποιούνταν πάντα ημέρα.  

 Αξίζει να σημειώσουμε ότι μέσα από θεατρικά κείμενα προκύπτουν αιφνίδιες 

καταιγίδες, αστραπές και βροντές. Μια υπόθεση είναι ότι αυτοί οι ήχοι παράγονταν 

καθαρά από τη συνδρομή της φωνής. Από ότι αποδεικνύεται όμως υπήρχαν 

συγκεκριμένες μηχανές. «Το κεραυνοσκοπείον, το οποίο ίσως να ήταν μια ειδική 

περίακτος με μαύρες όψεις που τη διαπερνούσε ο κεραυνός, και το βροντείον ή η 

μηχανή για τις βροντές που ήταν φτιαγμένη από ένα χάλκινο δοχείο μέσα στο οποίο 

ανακινούσαν μολύβδινα σφαιρίδια» (Μποζίζο, 2010:43). 
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Εικόνα 2.3  Μηχανή 

 

Συχνά ακούμε να αναφέρεται ο όρος από μηχανής Θεός. Τον όρο λοιπόν αυτό 

τον εισήγαγε ο Πλάτωνας. Όλες οι πληροφορίες που μας σώζονται σε σχέση με τη 

μηχανή προέρχονται από τα κείμενα και την αγγειογραφία και όχι από πιθανά 

ανασκαφικά ευρήματα.  Οι ερευνητές Δημαρόγκωνας και Χονδρός ασχολήθηκαν 

διεξοδικά με την ανασύνθεση της εικόνας και την ανακατασκευή της αρχαίας 

μηχανής και παραθέτουν μία μελέτη με το πώς πρέπει να ήταν λογικά 

κατασκευασμένη. Η λέξη "μηχανή" άλλοτε αναφέρεται και ως "αιώρα¨ ή "κράδη". 

 Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν και τα "αναπιέσματα" ή "βαθμίδες του 

χάροντος" που παρουσιάζουν στην ορχήστρα μορφές νεκρών από τον Άδη. 

Αργότερα σε μεταγενέστερους καιρούς παρατηρείται ο "πύργος" ή η 

"διστεργία", κατασκευή απ' όπου ο διδάσκαλος-σκηνοθέτης παρακολουθούσε την 

εξέλιξη της παράστασης.  

Με αυτούς τους μηχανισμούς - εξοπλισμούς αρχίζει να αναπτύσσεται ένα 

σύστημα θεατρικών τεχνασμάτων που θα συνοδεύσουν όλη την ιστορία έκτοτε. 

 

Ελληνιστικά Θέατρα 

 

Εικόνα 2.4  Θέατρο Επιδαύρου 
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Αρχαϊκά Θέατρα 

 

Εικόνα 2.5  Θέατρο Διονύσου 

 

Β. Το Ρωμαϊκό θέατρο  
 

 Κατά τη διάρκεια των ελληνορωμαϊκών χρόνων υπήρξαν διάφορες 

τεχνολογικές - κατασκευαστικές αλλαγές. Τα κτίσματα παραμένουν σχεδόν ίδια 

χωρίς ιδιαίτερες τροποποιήσεις αλλά κατασκευάζονταν σε πολύ μεγαλύτερο μέγεθος 

και δημιουργούνται με πρότυπο την αρχιτεκτονική των κλασσικών ελληνικών 

θεάτρων. Η επιδεξιότητα των Ρωμαίων στην αρχιτεκτονική παρέκαμψε το ζήτημα της 

αναζήτησης λόφων κατάλληλων για τη δημιουργία ενός θεάτρου. «Τα ιδιοφυή 
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κονιάματα, οι οπτόπλινθοι και οι θολωτές κατασκευές με εξωτερικές 

ορθομαρμαρώσεις ήταν σε θέση να ανεγείρουν λαμπρά οικοδομήματα οπουδήποτε. 

Ακόμη και στη μέση του πιο επίπεδου κάμπου» (Μαρτινίδης, 1999:82). Αφού δεν 

υπήρχε πλέον η ανάγκη τα κτίσματα να κατασκευάζονται σε κάποια φυσική πλαγιά 

μπορούμε σίγουρα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι, «αν οι Έλληνες εφηύραν τη 

θεατρική δραματουργία, οι Ρωμαίοι εφηύραν το πλήρες θεατρικό οικοδόμημα, το 

περίκλειστο κτίριο με τη φαντασμαγορία της αληθοφανούς σκηνογραφίας»  

(Μαρτινίδης, 1999:82). 

 Η τάση της υπερβολής στις κατασκευές των θεάτρων όπως σημειώνει και ο 

Λογγίνος (Λογγίνος, 1990:58-59) στον πρώτο μ.Χ. αιώνα οδηγεί σε διαμετρικά 

αντίθετο αποτέλεσμα. Το σκηνικό θέαμα διαφοροποιήθηκε. Οι θεατρικές συμβάσεις 

μετατράπηκαν σε απόλυτες αλήθειες και η παντοδυναμία του άρχοντα γινόταν σαφής 

σε κάθε παράσταση. Ένας άλλος καλλιεργημένος Ρωμαίος που δεν σύχναζε στα 

θέατρα και στον ιππόδρομο όταν πήγε στο Κολοσσαίο και είδε τις θεατρικές 

παραστάσεις έφυγε απελπισμένος λέγοντας, «ο άνθρωπος, το ιερότερο πράγμα για 

τον άνθρωπο, σκοτώνεται εκεί σαν να πρόκειται για άθλημα και διασκέδαση» 

(Μαρτινίδης, 1999:95). Πράγματι, η μηδαμινότητα της ανθρώπινης ζωής και η 

δύναμη των θεών ήτανε το κύριο χαρακτηριστικό της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σε 

όλους τους αιώνες της κυριαρχίας της. 

 Αξίζει να σημειώσουμε, ότι όλοι οι σκηνικοί μηχανισμοί του Ελληνικού 

θεάτρου ανακατασκευάστηκαν με τέτοιο τρόπο για να υπάρξει όσο το δυνατόν το 

καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι τεχνολογικές καινοτομίες δεν σταμάτησαν όμως 

εδώ. Παραδείγματος χάρη, «η αρένα του Κολοσσαίου μπορούσε να κατέβει και να 

γεμίσει νερό, σαν λίμνη για ναυτικά αγωνίσματα ή ναυμαχίες, όπως μπορούσε και να 

ανέβει στολισμένη με διάφορα σκηνικά, σαν τοπίο ερήμου ή σαν κομμάτι ζούγκλας» 

(Μαρτινίδης, 1999:88). Παρατηρούμε δηλαδή ότι η σκηνογραφική αληθοφάνεια 

πλέον γίνεται πλήρη αλήθεια και θέατρο ταυτόχρονα.  

 Η άνεση των θεατών ενδιέφερε ιδιαίτερα τους Ρωμαίους. Τα θέατρα διέθεταν 

σύστημα εξαερισμού (που βασιζόταν σε αέρα που φυσούσε πάνω σε νερό). Επίσης 

υπήρχε η δυνατότητα κάλυψης του κοίλου με τέντες για προστασία από τον ήλιο 

(ήταν βαμμένες με έντονα χρώματα ή είχαν παραστάσεις σκηνών (π.χ. ο Νέρων ως 

θεός Ήλιος πάνω σε άρμα). Μετά το τέλος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 

διαμορφώθηκαν δύο πόλοι που επηρέασαν σημαντικά το θέατρο. Ήταν η εποχή του 

βυζαντίου ανατολικά και του Μεσαίωνα στη δύση. 
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Ρωμαϊκά Θέατρα 

 

 
Εικόνα 2.6 Θέατρο Οστίας 

 

 
Εικόνα 2.7  Θέατρο Οραγγής 

 

 
Εικόνα 2.8  Θέατρο Μαρκέλλου 
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Εικόνα 2.9  Κολοσσαίο, παρουσίαση ναυτικών αγωνισμάτων 

Γ. Το θέατρο στο Βυζάντιο  
 

 Μέσα από την έρευνα για την ιστορία του θεάτρου στο Βυζάντιο, μπορεί 

κάποιος εύλογα να ισχυριστεί ότι το θέατρο αποτέλεσε μιαν απ' τις ελάσσονες, πτυχές 

του πολιτισμού εκείνης εποχής.  

 Όπως αναφέρει ο M. Πλωρίτης στο βιβλίο του για το 'θέατρο στο Βυζάντιο'  

(Πλωρίτης, 1999), η αρχαία Ελληνική σκηνή επί Βυζαντινής εποχής φαίνεται πως 

είχε εκλείψει. «Τα μόνα σκηνικά είδη που επιζούσαν ήταν ο παλαιός Μίμος και το 

πολύ νεώτερο παρακλάδι του, ο Παντόμιμος, όπως είχαν διαμορφωθεί στα ύστερα 

ρωμαϊκά χρόνια. Μάλιστα ο Παντόμιμος, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στο ευρύτερο 

κοινό των αρχών του Βυζαντίου.» (Πλωρίτης, 1999). Όπως αναφέρει στη μελέτη που 

πραγματοποίησε και ο Πέτρος Μαρτινίδης, «το θέατρο, βρίσκεται υπό ιερό διωγμό, 

δίνοντας στους ευκαιρία στους θεολόγους να αλιεύουν, αυτοί πια, ψυχοσωτήριες 

μετάνοιες μεταξύ μίμων ή μιμάδων που το αποκηρύσσουν μετά βδελυγμίας και, όχι 

σπάνια, αγιάζουν» (Μαρτινίδης, 1999:99). 

 Οι τεχνολογικές κατασκευές της ύστερης εποχής έπαψαν να 

χρησιμοποιούνται. Κατά τη διάρκεια των βυζαντινών χρόνων, θανάσιμος πολέμιος 

του θεάτρου υπήρξε ο  Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος ζητούσε από τους 

χριστιανούς να σταματήσουν  να πηγαίνουν στο θέατρο και να διαγράψουν από τη 

ζωή τους ότι έχει σχέση με αυτό. ενώ ο Γρηγόριος  αναφέρει ότι  "η σκηνογραφία 
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ήταν τόσο πειστική, που προκαλούσε τον θαυμασμό των θεατών, κάτι το οποίο 

έπρεπε να αποφευχθεί".  

 

Δ. Το θέατρο στο Μεσαίωνα 
 

 Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και το τέλος του αρχαίου 

κόσμου το θέατρο οδηγήθηκε στην παρακμή του. Κύριο ρόλο της παρακμής του 

αποτέλεσε η άγρια αποστροφή της Χριστιανικής Εκκλησίας. Το θρησκευτικό θέατρο 

κατά το μεσαίωνα αποτέλεσε το μοναδικό είδος θεάτρου που παρουσίασε εξαιρετική 

‘’άνθιση’’. Αξίζει να αναφέρουμε ότι «η ένθερμη σταυροφορία που διεξήγαγαν οι 

πατέρες της εκκλησίας ενάντια σε κάθε θεατρική παγανιστική μορφή θεάματος 

οδήγησε τον 7ο αιώνα στην εγκατάλειψη και την ερείπωση όλων των αρχαίων 

θεατρικών οικοδομημάτων, καθώς και πολύ σύντομα στην παύση της καλλιέργειας 

της ίδιας ιδέας του θεάτρου» (Μποζίζιο, 2010:135) και των τεχνολογικών 

καινοτομιών που δημιουργήθηκαν μέχρι τότε. Παράλληλα, αρκετά αρχαία θέατρα 

καταστράφηκαν ολοσχερώς. 

 Από τον 12ο αιώνα και έπειτα άρχισαν να πραγματοποιούνται παραστάσεις 

θρησκευτικού περιεχομένου. Αξιοσημείωτο, είναι ότι άρχισαν να εξελίσσονται 

σκηνικά μεγάλων διαστάσεων καθώς και μεγαλειώδεις μηχανισμοί για να 

εξυπηρετηθούν οι θρησκευτικές παραστάσεις. Κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους 

σημαντικό χαρακτηριστικό του θεάτρου αποτέλεσε η σκηνή, η οποία χωριζόταν σε 

διάφορα επίπεδα. Καθώς εξελίσσονταν οι παραστάσεις με θρησκευτικό περιεχόμενο 

επέβαλλαν πιο περίπλοκο σκηνικό εξοπλισμό. Για αυτό τον λόγο προστέθηκαν στη 

θεατρική σκηνή μικρές ξύλινες κατασκευές, σαν τις σημερινές υπερυψωμένες 

εξέδρες.  

 Ενώ σε όλο το δυτικό κόσμο εξελίσσονταν τεχνικές καλύτερης σκηνικής 

οργάνωσης του θρησκευτικού θεάτρου στην Ιταλία από τον 12ο αιώνα περίπου 

παρατηρήθηκαν είδη θεάτρου μη θρησκευτικού περιεχομένου. Αυτή η πληροφορία 

είναι χρήσιμη διότι αργότερα στον 14ο αιώνα το Ιταλικό θέατρο είχε δημιουργήσει 

ήδη τις βάσεις για να εξελιχθεί σκηνικά και τεχνολογικά. Μια λοιπόν αναπτυγμένη 

μορφή μηχανισμών είναι αυτή που παρουσίασε το 1490 στο Μιλάνο ο Λεονάρντο 

Ντα βίντσι στην αυλή του Λουδοβίκου Μόρο, «ο οποίος σμίλεψε για τον παράδεισο 

μισή σφαίρα καλλυμένη με χρυσό, στο εσωτερικό της οποίας μπορούσε κανείς να 

θαυμάσει την κυκλική ροή των αστεριών, των πλανητών και των ζωδίων, που ήταν 
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φτιαγμένα από φώτα τοποθετημένα μέσα σε γυάλινα σφαιρίδια» (Μποζίζιο, 

2010:170). 

 

Εικόνα 2.10  Παράσταση σε ανοιχτό χώρο ενός θρησκευτικού δράματος με τίτλο Το μαρτύριο 

της Αγίας Απολλωνίας. Μινιατούρα του Ζάν Φουκέ 

 Ας επιστρέψουμε όμως στο θρησκευτικό θέατρο και ας δούμε αναλυτικότερα 

τα σημαντικότερα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τις παραστάσεις. Οι 

περισσότερες παραστάσεις πραγματοποιούνταν μέσα σε εκκλησίες. Το περιεχόμενο 

ήταν συγκεκριμένο και αναπαριστούσε διάφορες θρησκευτικές σκηνές όπως, την 

Ανάσταση, την γέννηση του Χριστού, Ανάληψης, Κοιμήσεως της Θεοτόκου, την 

κόλαση η τον παράδεισο, κλπ. Πολλές φορές δημιουργήθηκε η ανάγκη να 

εμφανιστούν ξαφνικά ιπτάμενοι άγγελοι. Για την πραγματοποίηση αυτού του εφέ 

λοιπόν, «οι άγγελοι ενσαρκώνονταν από νέους που ξεπρόβαλαν μέσα από 
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υφασμάτινα σύννεφα, κρεμασμένα με τη βοήθεια ενός συστήματος σχοινιών που 

κάποιες φορές διέθετε η εκκλησία. Έτσι συχνά γίνονταν και τολμηρές πτήσεις, μαζί 

με θεαματικές προσγειώσεις, υποστηριζόμενες από τροχαλίες» (Χάρτνολ, 1980:54-

55). 

 

Εικόνα 2.11  Σκηνικό από αναπαράσταση των παθών της Βαλάνσιεν 

 Αργότερα, όταν οι παραστάσεις άρχισαν να πραγματοποιούνται και σε 

ανοικτούς χώρους, τα σκηνικά εφέ και οι τεχνολογικοί μηχανισμοί της εποχής 

εξελίχθηκαν. Οι φανταστικοί τόποι που αναπαριστούνται κατά κυριότητα είναι ο 

Παράδεισος, όπου έπρεπε να βρίσκεται σε δεσπόζουσα θέση σε σχέση με τη γη και 

την κόλαση. Το 1439, στην Φλωρεντία παρουσιάστηκε ένας καταπληκτικός 

μηχανισμός για την εποχή, κατασκευασμένος από τον Φιλλίπο Μπρουνελέσκι. Ήταν 

ένα ευφυές σύστημα μηχανισμών με σχοινιά και περιστρεφόμενες ρόδες. Η κόλαση 

αποτελεί άλλο ένα κομμάτι το οποίο εμφανίζει σημαντικές τεχνολογικές κατασκευές. 

Για την αναπαράσταση της κολάσεως χρησιμοποιήθηκαν μηχανές που εκτόξευαν 

φλόγες και καπνό σε μορφή δράκων και φιδιών που έφτυναν (τις φλόγες), μηχανές 

που πραγματοποιούσαν εκρήξεις και μηχανές που διέχεαν στην ατμόσφαιρα μυρωδιά 

θείου για να δημιουργήσουν άσχημα συναισθήματα. Ο Φύλλις Χάρτνολ αναφέρει ότι 

στο έργο της Μόνς, «οι μηχανισμοί τους στόματος της κόλασης, που άνοιγαν για να 

ξεράσουν σύννεφα καπνού και έκλειναν για να καταβροχθίσουν τους 

καταδικασμένους, ήταν τόσο πολύπλοκοι ώστε χρειάζονταν 17 άντρες για να τους 

θέσουν σε κίνηση. Οι ‘τεχνικοί σκηνής‘ δεν είχαν καμία δυσκολία να παράγουν 

πλημμύρες πυρκαγιές και σεισμούς»  (Μποζίζιο, 2010:168). 
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Εικόνα 2.12  Βιβλικές και μυθολογικές σκηνές από τον Θρίαμβο της Ισαβέλλας παιγμένες πάνω 

σε άρμα 

 

 Σχεδόν από τις αρχές 14ου αιώνα άρχισε να εμφανίζεται η παρουσία του 

κωμικού και μη θρησκευτικού θεάτρου. Η ανάπτυξη του γίνονταν με ήπιους ρυθμούς 

και σιγά - σιγά διαδόθηκε σε όλη την Ευρώπη αφού πρωτίστως επιτράπηκε από την 

εκκλησία. «Η μοίρα του, του όρισε να αναπτυχθεί αυτόνομα διαχωρίζοντας ολοένα 

και πιο ξεκάθαρα την ταυτότητα του από τη θρησκευτική δραματουργία. Η πρώτη 

χώρα, στην οποία το μη θρησκευτικό θέατρο παρήγαγε τους ώριμους καρπούς του, 

ήταν η Γαλλία» (Μποζιζιο, 2010:200). Έπειτα άρχισαν να αναπτύσσονται διάφορα 

‘’ρεύματα’’ - είδη θεάτρου, μαζί με αυτά και τεχνολογικά επιτεύγματα. Το 

μεσαιωνικό θρησκευτικό έργο στις αρχές του 15ου αιώνα άρχισε να παρακμάζει και 

επιταχύνθηκε από την επόμενη περίοδο, την περίοδο της Αναγέννησης. 

 

Ε. Το θέατρο στην Αναγέννηση 
 

 Κατά την περίοδο της Αναγέννησης (15ος - 16ος αιώνας) ανανεώθηκαν οι 

βασικές συνισταμένες του θεάτρου (ο χώρος, η δραματουργία, οι ηθοποιοί, οι 

αρμόδιοι των θεαμάτων, το κοινό). Να σημειωθεί ότι, « η Αναγέννηση αντιπαρέβαλε 

στη διάσταση της χριστιανικής αλήθειας που κυριαρχούσε στη χριστιανική 

δραματουργία, και στα εύστροφα παρωδιακά  δείγματα της λαϊκής μεσαιωνικής 

κωμικότητας» (Μποζίζιο,  2010:215) έως τότε.  Η αύξηση της ευθύνης των 

συγγραφέων της εποχής επαναπροσδιόρισε το θέατρο και δημιούργησε τρία είδη 

θεάτρου. Την κωμωδία, το δράμα και το βουκολικό θέατρο. Για πρώτη φορά 

παρατηρούμε τον επαναπροσδιορισμό του ηθοποιού σαν έννοια και την εξέλιξη του 

σε επαγγελματία.  
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 Παράλληλα κατασκευάστηκαν αληθινά, μόνιμα θεατρικά οικοδομήματα και 

εξελίχθηκαν τεχνολογικές καινοτομίες που εξυπηρετούσαν τις εκάστοτε 

παραστάσεις. «Τα θέατρα "Olimpico" του Αντρέα Παλλάντιο,"Sabbioneta" του 

Βινστέντσο Σκαμότσι και "Mediceo" του Μπερνάντο Μπουονταλέντι αποτέλεσαν, το 

καθένα ξεχωριστά, τα σημαντικότερα παραδείγματα αυτής της περιπέτειας» 

(Μποζίζιο 2010:218). Για την κατασκευή των διάφορων θεατρικών οικοδομημάτων, 

διαφόρων σχημάτων και αναλογιών, απασχολήθηκαν πολλοί αρχιτέκτονες, 

επιστήμονες και ζωγράφοι της εποχής.  

 
 Εικόνα 2.13 Θέατρο Ολύμπικο  (Βιτσέντζα, 1580-84) 

 

 
Εικόνα 2.14 Κατόψεις και προσόψεις θεάτρου Ολύμπικο 

 

 Ο Βαζάρι, όταν στο θέατρο του Καπιτωλίου. είδε μια παράσταση του 

Μανδραγόρα του Μακιαβέλι, με σκηνογραφικά εφέ που επινόησε και δημιούργησε ο 

Περούτσι, σημείωσε τους περίφημους βίους την καλλιτεχνών όπου αναφέρει, 
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«δύσκολα μπορεί κανείς να συλλάβει πως μέσα σε τόσο περιορισμένο χρόνο 

μπόρεσαν να παρουσιαστούν τόσοι δρόμοι, τόσα παλάτια, μέγαρα και ναοί, 

αντιθάλαμοι και γείσα. Ήταν όλα συνδυασμένα με μια τέλεια τέχνη, ώστε το πλαίσιο 

της σκηνής να μη δείχνει ούτε ζωγραφισμένο ούτε μικρό άλλα θαυμαστά ευμεγέθες, 

με φωτισμούς που έκαναν ακόμη πιο ζωντανά τα προοπτικά του» (Vasari, 1995). 

 Οι τεχνολογικές καινοτομίες της εποχής ήταν αρκετά σημαντικές. «Το 

Αναγεννησιακό πνεύμα μεγαλούργησε περισσότερο στις ζωγραφικές απεικονίσεις 

του κόσμου. Το θέατρο επωφελήθηκε από την "δίψα των βλεμμάτων"» (Μαρτινίδης, 

1999:139). Για την δημιουργία διαφορετικών ‘’κόσμων‘’ χρησιμοποιήθηκαν 

ζωγραφισμένοι/ες πίνακες η κουρτίνες που βρίσκονταν στο πίσω μέρος της σκηνής 

και τοποθετούνταν - άλλαζαν, αναλόγως με τις ανάγκες της παράστασης. Αυτά 

ονομάστηκαν κουίντες. 

 Διάφοροι μηχανισμοί που αποτελούνταν από σκοινιά και τροχαλίες 

μετακινούσαν τα μεγάλα αυτά αντικείμενα. Ενδιαφέρον παρουσίασε η κατασκευή της 

σκηνής η οποία ήταν υπερυψωμένη δίνοντας έτσι την δυνατότητα να δημιουργηθεί 

ειδική καταπακτή μέσω της οποίας επιτυγχάνονταν οπτικά και σκηνικά εφέ.  

 Σε πολλά θέατρα υπήρχαν περισσότερες από μια καταπακτές. Στον ουρανό 

των θεάτρων υπήρχαν ειδικοί πολύπλοκα κατασκευασμένοι σκηνικοί εξοπλισμοί με 

σχοινιά και τροχαλίες όπου από εκεί ανυψώνονταν η ρίχνονταν διάφορα σκηνικά 

αντικείμενα.  

 Σημαντικό, είναι να αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά δημιουργείται η 

προοπτική ψευδαίσθησης του χώρου μέσα από τον τρόπο κατασκευής των θεάτρων 

άλλα και από τον τρόπο κατασκευής και χρησιμοποίησης των σκηνικών. «Ο χώρος 

μπροστά από τη σκηνή, δηλαδή το προσκήνιο, ήταν υπερυψωμένο, ενώ ο χώρος πίσω 

από τη σκηνή ήταν επικλινής, προβάλλοντας την απεραντοσύνη της προοπτικής» 

(Μποζίζιο, 2010:256). 

             Σε κάποια θέατρα εμφανίζονται σύννεφα τα οποία ανεβοκατεβαίνουν από την 

οροφή της σκηνής. Χρησιμοποιήθηκαν για δύο σκοπούς. Για τη δημιουργία της 

ψευδαίσθησης του πραγματικού ουρανού και άλλοτε για την αλλαγή σκηνικών. Πίσω 

από αυτά τα  σύννεφα κρύβεται ένας πολύπλοκος μηχανισμός κατασκευασμένος από 

τροχαλίες και σκοινιά. Δυστυχώς δεν υπάρχουν περισσότερες αναφορές για τον 

μηχανισμό αυτό. 

 Αξίζει να τονίσουμε ότι, «η εξέλιξη της σκηνής, χάρη στην πολυπλοκότητα 

των μηχανισμών που χρησιμοποιούνταν, επικοινώνησε, κατά τη διάρκεια του αιώνα 
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(15ου) σε δύο επίπεδα με την εξέλιξη της εικόνας. Από την μια πλευρά ενδυνάμωσε 

τα όρια της οπτικής της προοπτικής της πόλης και από την άλλη όδευσε προς την 

αλλαγή της όψης του σκηνικού» (Μοιζιζιο, 2010:257).  Οι μεγαλύτερες τεχνολογικές 

καινοτομίες εμφανίστηκαν μεταξύ του 1568 και 1569 κατασκευασμένες από τον 

Μπαλντασάρε Λάντσι. Συγκεκριμένα ο δημιουργός κατάφερε να κατασκευάσει 

διαφορετικούς "κόσμους" οι οποίοι εναλλάσσονταν στη σκηνή χωρίς την ανάγκη 

ύπαρξης αυλαίας. «Ο τεχνικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη 

μιας τέτοιου είδους στιγμιαίας αλλαγής οπτικής αποτελούνταν από περίακτους, οι 

οποίες ήταν φτιαγμένες από περιστρεφόμενα σπετσάτα πρισματικής μορφής και 

έφεραν τρεις διαφορετικές όψεις, ανταποκρινόμενες σ' έναν διαφορετικό τομέα 

προοπτικής» (Μποζίζιο, 2010:258). Παράλληλα παρατηρούμε ότι αρχίζει για πρώτη 

φορά να δημιουργείται χώρος "θαλάμου σκηνοθεσίας" από όπου εκεί ήταν δυνατή η 

κρυφή επίβλεψη της λειτουργίας των πολύπλοκων αυτών μηχανισμών.   

 Πριν το τέλος του 16ου αιώνα άρχισαν να εμφανίζονται και να γεμίζουν σε 

κάθε σημείο της Ευρώπης μεγάλες η και μικρότερες θεατρικές αίθουσες. «Σε όλες τις 

αίθουσες μια σκηνογραφική επιτηδειότητα ή μια δραματουργική ευφυΐα θα 

αναλάβουν να συμπυκνώσουν την οικουμένη και τις ποικίλες ιστορικές εποχές της, 

επάνω στα περιορισμένα τετραγωνικά των σανιδιών της σκηνής. Παλάτια μυθικών 

ηγεμόνων, πεδία μαχών στα οποία αυτοί είχαν δοξαστεί, παρθένα δάση με 

παγανιστικές θεότητες, μακρινά νησιά με φιλοσοφούντες ναυαγούς ή κρύπτες με 

θησαυρούς σε σπίτια φιλοχρήματων εμπόρων θα εναλλάσσονται ως δια μαγείας, 

πάνω στην ίδια σκηνή, και θα αναγνωρίζονται πάραυτα από όλο το κοινό, χάρη σε 

σκηνογραφικές υποδείξεις ή χάρη σε αναγραμματισμούς ονομάτων» (Μαρτινίδης, 

1999:135).  

 Το πιο διάσημο θέατρο που κατασκευάστηκε και ολοκληρώθηκε μεταξύ του 

1580 και 1584 από τον Σκαμότσι, ήτανε το Τέατρο Ολύμπικο, στη Βιτσέντσα, σε 

σχέδια του Παλλάντιο. Το συγκεκριμένο κτίσμα χαρακτηρίζεται ως «το 

αποκορύφωμα της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής των θεάτρων» (Harnoll, 1980:62-

63). 

    Έναν αιώνα μετά ο Νικόλα Σαμπατίνι, στην Ιταλία, καταγράφει διάφορες 

θεατρικές κατασκευές. Μεταξύ αυτών αναφέρει διάφορες οδηγίες και σχέδια για το 

πως τα ζωγραφισμένα σε δισδιάστατη επιφάνεια κτίσματα και τοπία του Σέρλιο 

μπορούν με εύκολο τρόπο να δημιουργήσουν εντυπωσιακή και πλήρης τρισδιάστατη 

ψευδαίσθηση. «Αστικές πλατείες ή παλάτια, καθώς και θάλασσες με πλοία να 
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κλυδωνίζονται στα κύματα» (Sabbattini, 1942). Αυτά, «μπορούν να στηθούν, να 

συνδυαστούν με δισδιάστατα φόντα και να χρωματισθούν με κάθε πειστική 

λεπτομέρεια» (Serlio, 1258:22-24). Την ίδια εποχή, διάφορες παραπλήσιες 

καινοτομίες είχε προτείνει και ο Ινίγκο Τζόουνς στα θέατρα που σχεδίαζε στην 

Αγγλία. «Πλαίσια σκηνής, προοπτικά φόντα που χωρίζονται στα δύο και συρόμενα 

πάνω σε οδηγούς, συμπληρώνουν μιαν ενιαία εικόνα ή επιτρέπουν την 

αντικατάσταση της από μιαν άλλη, καθώς και μια ενεργοποίηση των περιάκτων, από 

το θέατρο της ελληνικής αρχαιότητας, αποτελούν σπουδαίες επινοήσεις του μεγάλου 

άγγλου αρχιτέκτονα και σκηνογράφου» (Μαρτινίδης, 1999:159). 

 Κάνοντας μια μικρή σύνοψη οφείλουμε να αποδεχθούμε το γεγονός ότι στην 

περίοδο της Αναγέννησης ύστερα από την "δύσκολη" περίοδο του μεσαίωνα και των 

"θρησκευτικών χρόνων" για το θέατρο για πρώτη φορά δημιουργούνται θεατρικοί 

χώροι και τεχνολογικές καινοτομίες που εξυπηρετούν καθαρά τις ανάγκες των 

θεατρικών παραστάσεων. 

 

Θέατρα και σκηνικά στην Αναγέννηση 
 

 

   

                                           

Εικόνα 2.15 Θέατρο Φαρνέζε (Πάρμα, 1618) Προσόψεις, κατόψεις και μηχανισμοί του θεάτρου 

 



 24 

Τα 3 σκηνικά του Sebastiano Serlio 

     
             Εικόνα 2.16 Τραγωδία    Εικόνα 2.17 Σατυρικό Δράμα 
 

     
Εικόνα 2.18 Κωμωδία 

 

   
Εικόνα 2.19 Σκηνικά από το Giacomo Torelli 

 

 
Εικόνα 2.20 Σκηνικά από τον Inigo Jones 

 

 
 

Εικόνα 2.21 Σκηνικά από τον Jean Berain 
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Εικόνα 2.22 Διάφορα ενδιαφέροντα σκηνικά από παραστάσεις της εποχής 

 

Ζ. Το θέατρο την εποχή του Μπαρόκ (Le Grand Siecle) 
 

 «Οι αναρίθμητες θεατρικές παραστάσεις στις πλατείες και τις αυλές, η μεγάλη 

αύξηση του αριθμού των συγγραφέων και των ηθοποιών, η διαδεδομένη πλέον 

ανοικοδόμηση των θεάτρων και η αξιοθαύμαστη διεύρυνση της σκηνής είναι κάποια 

από τα στοιχεία που παρατηρήθηκαν στις διάφορες χώρες της Ευρώπης και στα 

αποικιακά τους εδάφη, με αποτέλεσμα να καταστήσουν τον 17ο αιώνα τον μεγάλο 

αιώνα του θεάτρου» (Μποζίζιο, 2010:329). Η όπερα, η οπερέτα και το μελόδραμα 

σημάδεψαν την ιστορία αυτής της περιόδου. Πάμπολλα κτίρια οικοδομούνται σε όλο 

τον κόσμο γι' τον ίδιο σκοπό. Στην Ιταλία ως προοίμιο της αρχής αυτών των 

θεατρικών ειδών,  διέπρεψαν και τα περισσότερα θεατρικά οικοδομήματα που 

δημιουργήθηκαν. Οι προτάσεις των Ιταλών σκηνογράφων είναι άκρως ενδιαφέρουσες 

με φαντασμαγορικά σκηνικά, τρομερή αληθοφάνεια και εμφανίζουν την μεγάλη 

επιρροή και εξέλιξη εκείνη την περίοδο σε όλο τον κόσμο. 

 Στην συγκεκριμένη εποχή λοιπόν άρχισαν να κατασκευάζονται ευρύχωρα 

θέατρα με μεγάλες σκηνές, μελετημένα με τέτοιο τρόπο και συγκεκριμένη 

αρχιτεκτονική για να ανταποκρίνονται σε όλων των ειδών τις παραστάσεις. Από 

τεχνολογικής πλευράς δημιουργήθηκε η αυλαία, η οποία ήταν κατασκευασμένη από 
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ύφασμα ενιαίου χρώματος, λιτή η πλούσια διακοσμημένη, που κινούταν μέσω ενός 

συστήματος δύο κυρίαρχων μηχανισμών. Ο πρώτος μηχανισμός ανύψωνε την αυλαία 

προς τα πάνω και επέτρεπε την τύλιξη του υφάσματος σε ένα ρολό τοποθετημένο στη 

στέγη ενώ, ο δεύτερος μηχανισμός, ήταν πιο απλοϊκός, βοηθούσε στην κάθοδο της 

αυλαίας και καλυπτόταν στη ρωγμή που ήταν κατασκευασμένη γι' αυτό το λόγο.   

 Παράλληλα άρχισαν να χρησιμοποιούνται πολλοί και διαφορετικοί 

ανυψωτικοί μηχανισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για να ανυψώσουν 

ζωγραφισμένα υφάσματα και πίνακες, πτήσεις θεοτήτων και ηθοποιών. Γίνεται λόγος 

ακόμα και για καράβια που διέσχιζαν τη σκηνή, μηχανισμοί που χρησιμοποιούνταν 

για δημιουργία σύννεφων ή την παραγωγή φωτιάς καπνού και πολλών ειδών ήχους, 

ακόμα, και για μηχανισμούς που δημιουργούσαν σεισμούς. 

 Η σημαντικότατη επινόηση όπως αναφέρει ο Μποζίζιο είναι, «η επινόηση της 

μεγάλης ρόδας η του κεντρικού οργάνου, που υπήρχε στο υπόγειο της σκηνής, 

έγκειτο στο ότι συνέλεγε τα σχοινιά απ' όλες τις πλαϊνές κουίντες, η καθεμιά από τις 

οποίες ανυψώνονταν από ένα τροχοφόρο κινούμενο δάπεδο κάτω από το πλάγιο 

άνοιγμα του σανιδώματος της σκηνής, επιτρέποντας έτσι την αλλαγή του σκηνικού σε 

απόλυτη συγχρονία και κάνοντας παράλληλα σημαντική οικονομία στη συμμετοχή 

των χειριστών»  (Μποζίζιο, 2010:35). 

Θέατρα εποχής Μπαρόκ 

 

 
Εικόνα 2.23 Θέατρο στο Krumlov κάστρο στην Τσεχία. Στη φωτογραφία φαίνονται οι 

μηχανισμοί του θεάτρου κατά την συντήρηση τους 
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Εικόνα 2.24 Θέατρο στο Krumlov κάστρο στην Τσεχία 

 

 
Εικόνα 2.25 Θέατρο στο Krumlov κάστρο στην Τσεχία 

 

 
Εικόνα 2.26 Opera House του Margrave (Γερμανία) 
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Εικόνα 2.27 Η Margrave Opera House 

 

Η. Το Θέατρο  στη ‘’δύση’’ το 18
ο 

- 19
ο
 αιώνα  

 Ο δημιουργός του θεατρικού έργου αποτέλεσε τον κυρίαρχο και ίσως, ας μας 

επιτραπεί, τον σημαντικότερο συντελεστή επίτευξης και ολοκλήρωσης των 

θεατρικών παραστάσεων εκείνης της εποχής. Σε αυτό βέβαια συνετέλεσε και η 

βελτίωση των τεχνολογικών μέσων των θεάτρων (αρχιτεκτονικών και σκηνικών) που 

επέτρεψαν να δημιουργηθούν πιο περίπλοκες συνθέσεις θεατρικών έργων, μέσω της  

τεχνολογικής ανάπτυξης.  

 Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι ο  σκηνοθέτης επιτελεί τη συνειδητή 

ερμηνευτική παρέμβαση ενός δημιουργού, όπου η οπτική του για το έργο είναι η 

«σφραγίδα» της παράστασης. 

 Ωστόσο, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες ήλθαν να επιβεβαιώσουν την εξαίρεση 

του κανόνα και να δώσουν μέγιστη αξία στο «‘’πρότυπο του θιασάρχη’’ όπως 

παραδείγματος χάρη η Ιταλία του 19
ου

- 20
ου  

αιώνα, δίνοντας σημαντικότερη αξία 

στον πρωταγωνιστή και όχι στον σκηνοθέτη» (Μποζίζιο, 2010:180). 

 Διάφοροι τύποι θεάτρων εμφανίζονται στον ελληνικό χώρο ήδη από τα τέλη 

του 17ου αιώνα όπως το θέατρο του «"Αγίου Ιακώβου" στην Κέρκυρα και στα μέσα 

του 18ου αιώνα στη Ζάκυνθο και την Κρήτη άλλα στην Αθήνα μετά την ίδρυση του 

νεοελληνικού κράτους» (Φέσσά-Εμανουήλ, 1994:39). «Η θεατρόφιλη έφεση, για τη 

νεότερη ιστορία του τόπου μας, δείχνει να κατάγεται μάλλον από την Οδησσό και το 

Βουκουρέστι, ως απόρροια του Διαφωτισμού που ενίσχυσε την ελληνική 

επανάσταση. Ενώ οι αρχιτεκτονικές μορφές των σχετικών κτισμάτων έλκουν τη δική 
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τους καταγωγή, αμεσότερα, από την κάτω Ιταλία και τη Σικελία, όπου επίσης είχε 

διαπρέψει η σκηνογραφική αληθοφάνεια» (Μαρτινίδης, 1999:184). 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγάλη εξέλιξη του θεατρικού οικοδομήματος στην 

Ευρώπη επετεύχθη με τη χρήση του σιδήρου στις κτιριακές κατασκευές. Στις 

αναπτυγμένες χώρες χτίζονται θέατρα με μεγάλους χώρους, τόσο για τους θεατές όσο 

και για τη σκηνή, και «το θέατρο γίνεται ένας χώρος με ακριβά θεωρεία που 

νοικιάζονται για όλη τη σεζόν, με πολυτελή φουαγιέ για πλήθος εκδηλώσεων και 

συναναστροφών, σε μια εποχή που η προσέλευση στο θέατρο γίνεται κοινωνικός 

αυτοσκοπός, ανεξάρτητα από την ποιότητα των προσφερόμενων θεαμάτων». 

 Πέρα όμως από την εξέλιξη της σκηνοθεσίας κάποιος που ερευνά την εξέλιξη 

της τεχνολογίας του σύγχρονου θεάτρου οφείλει να μελετήσει και την εξέλιξη της 

σκηνογραφίας, η οποία  προσέφερε σημαντικά πλεονεκτήματα και ‘’έντυσε’’ τις 

θεατρικές παραστάσεις με φως και χρώμα, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο γνωστός 

Άγγλος σκηνοθέτης Peter Brook στο βιβλίο του «η Σκηνή δίχως όρια» 

 

 «"Οι φιλότεχνοι δεν μπορούν να καταλάβουν, γιατί όλες οι Σκηνογραφίες δεν 

γίνονται από "μεγάλους" ζωγράφους ή γλύπτες. Αντίθετα με το ζωγράφο του καβαλέτου 

στις δύο διαστάσεις ή με το γλύπτη στις τρεις, ο σκηνογράφος σκέπτεται σύμφωνα με τις 

επιταγές της τέταρτης διάστασης, το χρονικό πέρασμα - όχι την σκηνική εικόνα αλλά 

την σκηνική κινούμενη εικόνα"»(Μπρούκ, 1970). 

 

 Το σκηνικό  είναι ο μαγικός χώρος όπου όλα μπορούν να συμβούν… Ή 

ακόμη όπως έλεγε ο Τσεχοσλοβάκος σκηνογράφος Josef Svoboda "o διάλογος του 

χώρου, του χρόνου της κίνησης και του φωτός πάνω στη σκηνή." 

 Η σκηνογραφία με άλλα λόγια είναι η τέχνη της δημιουργίας στη σκηνή 

αίσθησης τόπου και χρόνου όπως τους οραματίστηκε ο συγγραφέας του θεατρικού 

έργου που παίζεται.   

 Επιπρόσθετα, από τον 18
ο
 αιώνα είχε ξεκινήσει η εξελικτική μεταμόρφωση 

της σκηνής μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι σκηνικοί μηχανισμοί χώριζαν το 

θέαμα σε τρία διαφορετικά επίπεδα, το sottopalco ( υποβολείο) ,το piano  scenico 

(σκηνή ) και τη soffitta ( οροφή ) (Μποζίζιο, 2010:8). 

 Οι μηχανισμοί για τη σκηνογραφία , όπως αναφέρει ο Μποζίζιο, 

τελειοποιήθηκαν μεταξύ του 19
ου

 και 20
ου

 αιώνα και οι σκηνές απέκτησαν 

μηχανισμούς με κινούμενα επίπεδα και ανελκυστήρες. 
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 Τον 20ό αιώνα ολοκληρώθηκε η ρήξη της αρχιτεκτονικής του δυτικού 

θεάτρου με την ιταλική και γαλλική πρακτική της ιεραρχημένης διάταξης των θεατών 

και του χωρισμού της σκηνής από την πλατεία, με νέους τύπους θεατρικού χώρου, 

δημοκρατικότερης δομής με στενότερη επαφή των ηθοποιών με τους θεατές. 

 Η έρευνα για την καλύτερη οπτική προς τη σκηνή επιβλήθηκε με την μπαρόκ 

κάτοψη, όπως αναφέρει η βιβλιογραφία. Μέσω της έρευνας λοιπόν, η οποία 

πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία διαφορετικών επιστημόνων όπως 

σκηνογράφοι, αρχιτέκτονες, μαθηματικοί, φυσικοί, βελτιώθηκε η ακουστική μέσω 

της καμπυλότητας της οροφής και της σκηνής και τις νέες τεχνικές φωτισμού. 

 «Η σκηνή ήταν οργανωμένη σύμφωνα με ένα σύστημα λοξών αξόνων που δεν 

συναντιόταν με τον κεντρικό άξονα της αίθουσας. Οι μηχανισμοί για την κίνηση της 

σκηνογραφίας τοποθετούνταν στο χώρο κάτω από τη σκηνή, ενώ επί της σκηνής 

διατηρούνταν οι μαρμάρινες γωνίες ( tagli )  στο εσωτερικό των οποίων υπήρχαν 

μηχανισμοί» (Μποζίζιο, 2010:20).   

  Όσον αφορά το φωτισμό, «πριν από την ανακάλυψη της χρήσης του γκαζιού  

δεν ήταν δυνατή η επίτευξη έντονων αντιθέσεων και εναλλαγών του φωτός  , έτσι δεν 

μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ειδικά εφέ» (Μποζίζιο, 2010:109). Ο Μποζίζιο 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ο φωτισμός με το γκάζι (Παρίσι Opera  1822) και 

αργότερα ο ηλεκτρικός φωτισμός (Μιλάνο Scala 1822) έφερε την επανάσταση στον 

σκηνικό χώρο, αναδημιούργησε τη σκηνή , επιτρέποντας στους σκηνογράφους την 

κατασκευή κρυφών σκηνικών μέσα σε οπτικά κουτιά που άνοιγαν εμφανώς και 

μεγαλοπρεπώς ενώπιον του βλέμματος και της περιέργειας του κοινού. Οι θεατές 

κατασκόπευαν το κουτί μέσω του τέταρτου επιπέδου, ενός ανύπαρκτου επιπέδου που 

αντιπροσώπευε το υποβολείο και βυθιζόταν με το άνοιγμα της αυλαίας» (Μποζίζιο, 

2010:109). Στο τέλος του 19
ου

 αιώνα τη λάμψη των κεριών αντικατέστησε η λάμψη 

του ηλεκτρικού φωτός στις θεατρικές παραστάσεις. 

 Η σκηνή ήταν κινητή ζωγραφισμένη σε ένα πανί ιδιαίτερα εντυπωσιακό και 

επιβλητικό σε μέγεθος και διέσχιζε κατά μήκος την υπαρκτή σκηνή , ενώ τα πρόσωπα 

και τα αντικείμενα δείχνοντας να κινούνται με τη βοήθεια του διοράματος, το οποίο 

επινόησε γύρω στα 1820 ο Λουι Ζακ Νταγκέρ (Μποζίζιο, 2010:109) επιτρέποντας 

παιχνίδια φωτός με εναλλαγή μέρας και νύχτας. Η εξέλιξη της τεχνολογίας επέτρεψε 

και το εξοπλισμό της σκηνής και την πολυεπίπεδη παρουσίασή διαφορετικών χώρων 

μέσω μηχανισμών από το υποβολείο. 
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 Επιπρόσθετα δημιουργήθηκε δεύτερη αυλαία κατασκευασμένη από πυρίμαχο 

συστατικό με σκοπό να συμφωνεί με τους κανονισμούς της πυρόσβεσης. Ένας 

ανελκυστήρας μεγάλου μήκους ή κάποιες φορές ένα τροχοφόρο επίπεδο επέτρεπαν 

την εναλλαγή σκηνογραφικών στοιχείων σε χρονικό διάστημα λίγων λεπτών.  

 Το 1879 εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο χώρο του θεάτρου 2 κινητές   

σκηνές . στο ‘’Madison Square Theatre’’ της Νέας Υόρκης ,κατασκευασμένες από 

τον Τζειμς Στηλ Μακ Κέι, επιτρέποντας την ολοκληρωτική αλλαγή σκηνικού σε 

λιγότερο από ένα λεπτό.  

 «Απαύγασμα της μνημειώδους αυτής αισθητικής είναι το κτίριο της 

ηλεκτροφωτισμένης Όπερας στο Παρίσι, που χτίστηκε το 1861-1875, με πρωτοφανές 

μέγεθος και υπέρμετρη χλιδή.  Σημαντικά έργα έχει να παρουσιάσει σε όλον το 19ο 

αιώνα η Γερμανία, όπου το κυρίαρχο κίνημα του ρομαντικού κλασικισμού έδωσε μια 

σειρά από δημόσια θέατρα στις μεγάλες πόλεις, που στόλισαν με επικό ρομαντικό 

κάλλος τη Γερμανία.
1
 » (Κακουδάκη - Απέργη, 2008).   

 Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι , όσο και αν ποικίλλουν αυτές οι επιμέρους 

διευθετήσεις, σημασία έχει πως όλα τα έργα - όπερα και ρομαντικές τραγωδίες, 

μελοδράματα και ηθογραφικές κωμωδίες η ότι άλλο συναπαρτίζει το "αστικό θέατρό" 

του 18ου και 19ου αιώνα - λαμβάνουν χώρα σε έναν ενιαίο, λίγο πολύ, τύπο 

κτισμάτων. Σε κτίσματα, δηλαδή, που μέσα στο ίδιο στεγασμένο περίβλημα 

περιέχουν δυο στερεά σχήματα: έναν κύβο, για τον μεταβαλλόμενο κόσμο της 

σκηνής, που μεγεθύνεται για να καταστεί ακόμα πιο ικανός να αναπαριστά με κάθε 

πειστική αληθοφάνεια, πίσω από της αλλεπάλληλες κουίντες ή τους εξοπλισμούς και 

τους μηχανισμούς του, το σύμπαν και έναν κύλινδρο, ντυμένο στα χρυσοκόκκινα κι 

αφιερωμένο στην άνεση των θεατών, που συγκλίνει προς το κέντρο του προσκηνίου 

κι εστιάζει τις πεταλοειδείς διατάξεις των καθισμάτων και τα μικρά σαλόνια των 

θεωρείων.  

                                                           
1
 «Αξίζει να σημειωθεί ότι Γερμανικής, κατά βάση, αισθητικής ήταν και οι αρχιτέκτονες που ανέλαβαν τη 

θεατρική ανοικοδόμηση της Ελλάδας μετά την ανεξαρτησία της, το 1832. Κλειστά θέατρα όπως αυτό της 

Ερμούπολης (1862-1864 αρχιτέκτονας Π. Σαμπό), δημιουργίες του βασιλικού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ, 

όπως το Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας (1871-1872), της Ζακύνθου (1871-1872), της Αθήνας (1872-1888), καθώς 

και το Βασιλικό (Εθνικό) Θέατρο (1891-1900) αλλά και τα Δημοτικά Θέατρα του Πειραιά (1882-1895 

αρχιτέκτονας Ι. Λαζαρίμος) και της Κέρκυρας (1893-1903 αρχιτέκτονας Κ. Περγκολέζι), δίνουν την αίσθηση μιας 

νέας χειραφετημένης κοινωνίας στο νέο κράτος, με μνημειώδη και εκσυγχρονισμένη αρχιτεκτονική, όπου ο 

δημόσιος βίος φανερώνει την κοινωνική ευημερία και τη διάθεση για πνευματική κινητικότητα. » (Κακουδάκη 

- Απέργη, 2008).   
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 Κύβος και κύλινδρος επαναλαμβάνουν, κατά μια έννοια το «"ανθρωπογενές 

ορθογώνιο" και τον ιερό κύκλο - τις σκαλιστές εισόδους προς τα ιερά τελεστήρια και 

τη συμβολική κοινωνία στη διάταξη του χορού - που γέννησαν τους πρώτους 

θεατρικούς χώρους στην κλασική αρχαιότητα. Ίσως, η συνάντηση αυτών των δύο 

βασικών γεωμετρικών σχημάτων, να αποτελεί την αδιάλειπτη αρχή κάθε θεατρικής 

αρχιτεκτονικής» (Μαρτινίδης, 1999:189). 

Θέατρα και σκηνές της εποχής 

 

 
Εικόνα 2.28 Drury Lane ή Royal Drury Lane (1663, 1674, 1794,1811) 

 

 
Εικόνα 2.29 L'Opéra of the Palace of Versailles (1765) 

 

 
Εικόνα 2.30 Cuvilliés Theatre (1751-3) 
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Εικόνα 2.31 Ferdinando Galli-Bibiena (1656-1743) 

 

 
Εικόνα 2.32 Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) 

 

 

Θ.  Το σύγχρονο θέατρο στον  20
ο
 αιώνα και η εξέλιξη του 

 
 Έτσι, έπειτα από αιώνες εξελίξεων, φτάσαμε στην γέννηση του σύγχρονου 

θεάτρου. Επηρεασμένο από τους προηγούμενους αιώνες, συνεχίζει την πορεία του 

και εξελίσσεται παράλληλα με τα ιστορικά γεγονότα. Εμείς θα το παρουσιάσουμε σε 

σχέση με τον τρόπο που το γνωρίζουμε σήμερα. Η γέννηση του σύγχρονου θεάτρου 

τοποθετείται χρονολογικά στα τέλη του 19
ου

 αιώνα και στις αρχές του 20
ου

.  

 Παράλληλα (με το σύγχρονο θέατρο), η γέννηση της σκηνοθεσίας , αν και 

είχε πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, εδραιώθηκε στην αυγή του 20
ου

 αιώνα 

σημαδεύοντας την εξέλιξη της ιστορίας του σύγχρονου θεάτρου. «Ο σκηνοθέτης 

αποτελεί τον συντονιστή της παράστασης. Ο Μαρτινίδης αναφέρει ότι,  ο σκηνοθέτης 

συναρθρώνει σε ενιαίο σύνολο όλα τα επιμέρους συστατικά της παράστασης: τους 

μορφωμένους η απαίδευτους ηθοποιούς και τα παραστήματα τους, τις υποκριτικές 

δυνατότητες και την άνετη ή όχι ένδυση τους με κουστούμια εποχής σε ένα ιστορικό 
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έργο, τη σκηνογραφική επικουρία στην ενιαία γραμμή για την παράσταση, τη 

συνειδητή ενσωμάτωση σε αυτή την γραμμή ακόμη και των πιο συμβατικών 

συστατικών του θεατρικού εξοπλισμού» (Μαρτινίδης, 1999:201). Ο σκηνοθέτης 

δηλαδή, μεσολαβεί στο συντονισμό πολλών και διαφορετικών σημείων που εκπέμπει 

η παράσταση. Ο Καμίγ που πριν περίπου εβδομήντα χρόνια ανέφερε ότι «"...Υπάρχει 

ο σκηνοθέτης που τυραννεί την ακρίβεια των λεπτομερειών, ο ζωγράφος που θέλει να 

δείξει το ταλέντο του στις σκηνογραφίες, οι ενδυματολόγοι και οι φωτιστές, η 

αρχιτεκτονική και η γλυπτική της διατεθειμένης σκηνής και οι μηχανικοί που 

χειρίζονται τους εξοπλισμούς της... "» (Camille Poupeye, 1929:53-54).  

 Στη σημερινή εποχή και έπειτα από την εξέλιξη του θεάτρου μέσα σε όλους 

τους προηγούμενους αιώνες διαμορφώθηκαν ανάλογοι χώροι θεάτρου οι οποίοι 

εξυπηρετούν τις εκάστοτε ανάγκες των εξίσου πολλαπλών, εκλεπτυσμένων και 

διαφορετικών θεατρικών παραστάσεων που γίνονται ανά διαστήματα. Οι 

διαφορετικοί αυτοί τύποι θεάτρου είναι : 

 Θέατρα ιταλικής σκηνής 

 Σύγχρονα ανοιχτά θέατρα (προεκτεινόμενης σκηνής) 

 Αρχαία θέατρα 

 Ευέλικτα θέατρα, υπόγεια ή κινηματογράφοι που ανακατασκευάστηκαν και 

διαμορφώθηκαν σε θέατρα η αίθουσες εκδηλώσεων 

 

 Παράλληλα, παραστάσεις πραγματοποιούνται και σε διαφορετικούς χώρους, 

όπως μουσεία ή διάφοροι χώροι όπου διαμορφώνεται γρήγορα ένα σκηνικό (δρόμοι, 

πάρκα, σε διάφορα κτίρια) Όπως αναφέρει ο Παπανδρέου, «οι θεατρικοί χώροι 

μπορούν να καταταγούν σε κατηγορίες. Ως προς την ύπαρξη στέγης, ως προς την 

οπτική σχέση του θεατή με την παράσταση, ως προς τον αριθμό των θεατών και ως 

προς το ζήτημα της χωρητικότητας» (Παπανδρέου, 1989:32). 

 

 Ως προς την ύπαρξη στέγης 

 Κλειστά θέατρα 

 Ανοιχτά θέατρα 

 Ως προς την οπτική σχέση του θεατή με την παράσταση 

 μετωπική σχέση (πιο γνωστός τύπος θεάτρου με τους θεατές απέναντι 

στη σκηνή) 
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 πέταλο (οι θεατές είναι σε παραταγμένοι από τρείς  διαφορετικές 

μεριές σε σχήμα Π. 

 αμφιθέατρο. (οι θεατές παρακολουθούν την παράσταση γύρο από ένα 

ημικύκλιο) 

 κύκλος (οι θεατές βρίσκονται σε κάθε σημείο του χώρου και 

περιβάλουν την παράσταση) 

 

 Ως προς τον αριθμό των θεατών 

 Θέατρα για μεγάλα πλήθη (πάνω από χίλιους θεατές) 

 Θέατρα μέσης χωρητικότητας (περίπου χίλιοι θεατές) 

 Θέατρα μικρής χωρητικότητας (για εκατοντάδες θεατές) 

 Πειραματικά θέατρα (για δεκάδες θεατές) 

 

 Το ζήτημα της χωρητικότητας των θεατρικών χώρων δημιουργεί ένα δίλλημα. 

Τη σχέση της οικειότητας με την απόσταση. Το μέγεθος του κοινού προσδιορίζει και 

επηρεάζει την ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στο θέατρο και στην θεατρική πράξη 

που επιτελείται. Το μέγεθος του κοινού έχει άμεση σχέση με το σκηνικό ύφος της 

παράστασης. «Διογκωμένο, αδρό ύφος, όταν πρέπει η παράσταση να φτάσει σε 

απομακρυσμένους θεατές. Ύφος οικείο και με αποχρώσεις, όταν οι θεατές είναι 

ολιγάριθμοι και βρίσκονται πολύ κοντά στους ηθοποιούς» (Παπανδρέου, 1989:32). 

 

 Τα χαρακτηριστικά κάθε χώρου καθορίζουν την σκηνογραφία (πχ. σε ένα 

αρχαίο θέατρο φαίνεται πολύ το πάτωμα ενώ σε ένα θέατρο ιταλικής σκηνής το 

πάτωμα δεν φαίνεται καθόλου), αλλά και  τον «ορίζοντα προσδοκίας» του κοινού (τι 

περιμένει να δει το κοινό). Χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα οποία μπορούμε να 

κατατάξουμε τους θεατρικούς χώρους : 

 

I. Βαθμός επισημότητας 

Ένα λαμπρό θεατρικό οικοδόμημα με μεγάλο φουαγέ, αρκετούς χώρους 

υποδοχής, αναπαυτικά καθίσματα, πολλά μηχανικά και σκηνικά μέρη και 

πολλά καμαρίνια προδιαθέτει ήδη τον επισκέπτη για μια φαντασμαγορική 

παράσταση. Οι παραγωγές είναι αρκετά ακριβές με εκπαιδευμένο προσωπικό 

και λαμπρά σκηνικά. Τα θέατρα αυτά είναι μόνιμα. 

Ένας θεατρικός χώρος αναδιαμορφωμένος με το κοινό να κάθεται είτε σε 



 36 

πτυσσόμενες καρέκλες, είτε σε πάγκους, είτε στο πάτωμα και με περιορισμένο 

σκηνικό χώρο και εξοπλισμό. Κυρίως σε τέτοιους χώρους πραγματοποιούνται 

πειραματικές παραστάσεις και αυτά τα θέατρα είναι συνήθως προσωρινά. 

 

II. Μέγεθος 

Οι παραστάσεις που πραγματοποιούνται σε μεγάλα η μικρά θέατρα 

εμφανίζουν διάφορα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα στα 

μεγάλα θέατρα οι θεατές δεν μπορούν να δουν την παράσταση από την ίδια 

οπτική γωνία ούτε να την ακούσουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Οι χώροι είναι 

πολλοί μεγάλοι για να φιλοξενήσουν ένα μεγάλο μέγεθος θεατών και τα 

σκηνικά είναι πλούσια. Ενώ στα μικρά θέατρα η ατμόσφαιρα που 

δημιουργείται μεταξύ του κοινού και των ηθοποιιών είναι πιο φιλική. Σε αυτό 

συντελεί στο ότι οι ηθοποιοί είναι αρκετά κοντά στους θεατές και όλες οι 

εκφράσεις τους γίνονται κατανοητές. Τα θέατρα αυτά όμως δέχονται ένα 

μικρό μέγεθος θεατών και τα σκηνικά είναι περιορισμένα.  

 

III. Διάταξη  

Η σχέση που δημιουργείται μεταξύ των ηθοποιών και των θεατών με βάση 

τον χώρο. 

 Όπως αναφέρει και ο Jo Mielziner (διάσημος αμερικανός σκηνογράφος), 

«Όλοι οι θεατρικοί χώροι αποτελούνται από δύο βασικές περιοχές: η μια είναι ‘το 

αμφιθέατρο’ που σχεδιάζεται ειδικά για τους θεατές’ και η άλλη, που προορίζεται για 

την παράσταση, είναι γνωστή ως ‘η σκηνή’... Ανεξάρτητα η μια από την άλλη, οι 

περιοχές αυτές δεν έχουν ζωή. Μαζί δημιουργούν ένα ζωντανό θέατρο. Για αυτό το 

λόγο, από την ευαίσθητη αλληλεπίδραση αυτών των δύο εξαρτάται αν ο σχεδιασμός 

ενός θεάτρου είναι επιτυχημένος ή αποτυχημένος».( Mielziner) 

 

 Παρακάτω παρουσιάζουμε τις σκηνές αναλυτικά. Καθώς και τη σχέση του 

ηθοποιού με τον θεατή όσων αφορά τους διάφορους τύπους θεάτρου και τις 

τεχνολογικές καινοτομίες που μπορεί να διαθέτουν οι σκηνές αυτές. 

 

Ιταλική σκηνή ή θέατρο προσκηνίου 

 Η Ιταλική σκηνή  είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος θεάτρου. Τα περισσότερα 

θέατρα ανά τον κόσμο είναι κατασκευασμένα κατ' αυτόν τον τρόπο. Η σκηνή 
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βρίσκεται από την μία πλευρά, εκεί όπου πραγματοποιείται η παράσταση από τους 

ηθοποιούς και είναι ανυψωμένη σε σχέση με τις θέσεις των θεατών. Οι θέσεις του 

κοινού σε πιο παλαιά θέατρα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο άλλα συνήθως είναι 

τοποθετημένες κατά βαθμίδες απέναντι από την σκηνή. Έτσι οι θεατές μοιράζονται 

την ίδια εμπειρία. Σε πολλά θέατρα υπάρχουν θεωρία και εξώστες κατασκευασμένα 

με τον ίδιο τρόπο. Η παρακολούθηση της παράστασης δεν μπορεί να διασπαστεί 

εύκολα γιατί η κατεύθυνση του βλέμματος του κοινού είναι συγκεκριμένη. Συνήθως 

η απόσταση των θεατών σε σχέση με τους ηθοποιούς είναι μεγάλη σε τέτοιου είδους 

θέατρα. Η σκηνογραφία, η σκηνοθεσία καθώς και η υποκριτική των ηθοποιών 

επηρεάζονται άμεσα από την σχέση που δημιουργείται μεταξύ της σκηνής και των 

θεατών.  

 Η σκηνή με την πλατεία διαχωρίζονται με συγκεκριμένο τρόπο, την μπούκα. 

Η μπούκα είναι μια κατασκευή που έχει σχήμα Π. Σε κάποιες σκηνές η σκηνή είναι 

λίγο πιο μπροστά από τη μπούκα. Η σκηνή διαθέτει μια κουρτίνα ή μπορεί και δύο 

(μία από κάθε πλευρά) που είναι στερεωμένες στην μπούκα. Παράλληλα ο σκηνικός 

χώρος διαθέτει αρκετούς σωλήνες (σταγκόνια). Εκεί κρεμιούνται μέρη του σκηνικού 

και προβολείς. Αυτοί οι σωλήνες μπορούν να ανεβοκατεβαίνουν κατά τη διάρκεια 

των παραστάσεων αλλάζοντας σκηνικά. Το πάτωμα της σκηνής μπορεί να είναι 

κινούμενο με υδραυλικό σύστημα, να περιστρέφεται και να ανεβοκατεβαίνει. Επίσης 

μπορεί να υπάρχουν καταπακτές σε αρκετά σημεία της σκηνής. Η σκηνή ουσιαστικά 

προεκτείνεται σε βάθος και σε ύψος. Παράλληλα υπάρχει αρκετός χώρος αριστερά, 

δεξιά και πίσω από την σκηνή για την δυνατότητα μετακίνησης σκηνικών και 

ηθοποιών.  

 Τα περισσότερα θέατρα τέτοιου τύπου, διαθέτουν ένα διευρυμένο 

τεχνολογικά πάνελ, όπου από εκεί, μπορεί να ελέγχεται ο ήχος και ο φωτισμός.  

 Τα θέατρα αυτά, εμφανίζουν τα μικρότερα προβλήματα ακουστικής διότι 

αρχικά κατασκευάστηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της όπερας. Έχουν 

κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο για να βοηθούν, στην καλύτερη ανάκλαση και 

απορρόφηση του ήχου ενώ ο φωτισμός είναι πολύ αποτελεσματικός. 

 Η χρήση τους, γίνεται κυρίως για Όπερες, Μπαλέτα, Μιούζικαλ, Κλασικά 

κείμενα. Ο τρόπος που παίζουν οι ηθοποιοί είναι μετωπικός αγγίζοντας την 

ψευδαίσθηση (μεγάλες χειρονομίες, ένταση φωνής) 

 Το συγκεκριμένο είδος σκηνής έχει δεχθεί πολλές επιθέσεις. Τα κύρια σημεία 

που δέχθηκε κριτική είναι τρία : 



 38 

 

1. Το Ιταλικό θέατρο κατηγοριοποιεί την μάζα των θεατών. Το δεύτερο 

επιχείρημα είναι πιο ισχυρό καθώς οι οικονομικά ασθενέστεροι 

τοποθετούνται σε θέσεις με κακή ορατότητα και κακή ακουστική.  

2. Η μεγαλύτερη αδυναμία του συγκεκριμένου θεατρικού χώρου είναι ότι 

ενώ εξυπηρετεί υπέροχα τις ανάγκες συγκεκριμένων παραστάσεων, 

αποδεικνύεται ακατάλληλο για παραστάσεις ανοιχτού χώρου.  

3. Η απόσταση των θεατών από τη σκηνή εμποδίζει τη συμμετοχή του. 

Το συγκεκριμένο επιχείρημα είναι ελλιπές, αφού η ποιότητα 

συμμετοχής του κοινού εξαρτάται από το είδος και την ποιότητα της 

παράστασης. 

 
Διάφορες σκηνές ιταλικού τύπου ή θεάτρου προσκηνίου 

    
Εικόνα 2.33 Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης 

 

   
Εικόνα 2.34 Εθνικό Θέατρο Αθήνας 
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Εικόνα 2.35 Θέατρο dell'opera Ρώμη 

 

   
Εικόνα 2.36 Μέγαρο μουσικής Αθηνών 

 

   
Εικόνα 2.37 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 

 

   
Εικόνα 2.38 Θέατρο Badminton 
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Προεκτεινόμενη σκηνή (thrust stage)/ανοιχτή σκηνή 

 

 Στην προεκτεινόμενη σκηνή οι θεατές βρίσκονται γύρω απο τον σκηνικό 

χώρο των ηθοποιών άλλοτε, από δύο και άλλοτε από τρείς πλευρές. Τα καθίσματα 

συνήθως είναι υπερυψωμένα σε σχέση με τον σκηνικό χώρο.  

 Η οπτική στην σκηνή είναι διαφορετική από κάθε πλευρά, λόγω του τρόπου 

κατασκευής των συγκεκριμένων θεάτρων και υπάρχει δυσκολία στο να δημιουργηθεί 

η ψευδαίσθηση όπως συμβαίνει στις Ιταλικού τύπου σκηνές. Γι' αυτό τον λόγο η 

εμπειρία που αποκτά ο κάθε θεατής από την παράσταση διαφοροποιείται. 

 Η σκηνή δεν είναι τόσο τεχνολογικά εξοπλισμένη σε σχέση μα τα Ιταλικού 

τύπου θέατρα. Συνήθως διαθέτει μόνο τραμπουκέτα και όχι σταγκόνια. Ψηλά 

σκηνικά μπορούν να τοποθετούνται μόνο στο πίσω μέρος της σκηνής. Οι αλλαγές 

σκηνικών είναι μικρές και γίνονται με τα χέρια.  

 Σε πολλές σκηνές υπάρχουν πάνελ ελέγχου φωτός και ήχου. Η δυσκολία στον 

φωτισμό είναι της σκηνής είναι υπαρκτή. Λόγο αυτού, και λόγο της έλλειψης πολλών 

σκηνικών, δίνεται μεγάλη σημασία στον τρόπο με τον οποίο φωτίζονται οι ηθοποιοί 

και οι περιοχές στις οποίες κινούνται. 

 Οι έξοδοι και οι είσοδοι των ηθοποιών είναι προκαθορισμένες. Επειδή η 

απόσταση των θεατών είναι συγκεκριμένη και μικρή δίνεται μεγάλη σημασία στη 

διάταξη των καθισμάτων. Εκτός αυτού, η κίνηση στον χώρο είναι τρισδιάστατη και 

είναι ευχάριστη από οποιαδήποτε γωνία.  

 Σε τέτοιους χώρους γίνονται συνήθως παραστάσεις δράματος, κωμωδιών, 

χοροθέατρο και σύγχρονος χορός. 

 

Θέατρα με προεκτεινόμενες σκηνές 

 
Εικόνα 2.39 Jesse H. and Mary Gibbs Jones Θέατρο 
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Εικόνα 2.40 Greer Garson Θέατρο 

 

 
Εικόνα 2.41 York Θέατρο 

 

 

 

Θέατρο αρένα/κυκλικό 

 

 Στο κυκλικό θέατρο - αρένα οι θεατές περιβάλλουν τον χώρο των ηθοποιών 

από όλες τις πλευρές. Γι' αυτό τον λόγο η σχέση μεταξύ των θεατών  και των 

ηθοποιών αποκτά αμεσότητα. Σε πολλές περιπτώσεις το κοινό γίνεται μέρος της 

παράστασης. Η σκηνική δράση πραγματοποιείται στο κέντρο της σκηνής. Ο αριθμός 

των θεατών είναι μεγάλος. Η διάταξη του θεάτρου είναι κατασκευασμένη με τέτοιο 

τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των παραστάσεων. Ο ηθοποιός παίζει σε 

τρισδιάστατο περιβάλλον. Αν και όλες οι λεπτομέρειες είναι ορατές, πάντα κάτι 

χάνεται από το μάτι του θεατή. Οι χειρονομίες των ηθοποιών είναι μετρημένες λόγω 

του θεάτρου και του χώρου και της απόστασης σε σχέση με τους θεατές. 

 Σε τέτοιου είδους θέατρα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία ψευδαίσθηση. 

Το θεατρικό έργο υποβοηθείται αρκετά από το σκηνικό κομμάτι της παράστασης και 

συνήθως κυριαρχεί ο ρεαλισμός. 

 Τις περισσότερες φορές δεν διαθέτει πραγματική σκηνή (υπερυψωμένη 

πλατφόρμα) αλλά έναν ελεύθερο χώρο στο επίπεδο του πατώματος στη μέση του 
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χώρου των θεατών που συνήθως είναι επικλινής. Με αυτό τον τρόπο καταργούνται τα 

όρια που υπάρχουν σε άλλου τύπου σκηνές. 

 Το πάτωμα μπορεί να είναι υδραυλικό και να ανεβοκατεβαίνει. Σε κάθε 

περίπτωση οι δυνατότητες του σκηνογράφου είναι πολύ περιορισμένες. Σπάνια 

υπάρχει δυνατότητα κρεμάσματος σκηνικών από το ταβάνι. Ο σκηνογράφος πρέπει 

να κάνει μικρές αλλά εύστοχες χειρονομίες: περιορίζεται σε ανοικτές κατασκευές, 

όπως περίπτερα, που δεν μπλοκάρουν την θέα των θεατών και σε έπιπλα και σκηνικά 

αντικείμενα. Προβολές γίνονται είτε στο ταβάνι είτε στους τοίχους γύρω από τους 

θεατές. Οι περισσότερες αλλαγές γίνονται με τα χέρια. Συχνά διαθέτουν διαδρόμους 

που βγάζουν στη σκηνή κάτω από τις θέσεις των θεατών όπου βοηθούν στις εισόδους 

και στις εξόδους ηθοποιών και για τις αλλαγές σκηνικών. 

 Ο φωτισμός είναι αρκετά σημαντικός. Χρησιμοποιούνται πλάγια φώτα, ή 

φώτα από πάνω με γωνία 45° (μοιρών). Υπάρχουν αρκετά προβλήματα ακουστικής 

λόγο της κατασκευής του θεάτρου τα οποία χρειάζονται επίλυση.  

 Στο εν λόγω θέατρο υπάρχουν αρκετά τεχνολογικά μέσα για να διευκολύνουν 

τις παραστάσεις. Τα μέσα αυτά μεταφέρονται και είναι διαφορετικά αναλόγως με τις 

ανάγκες της κάθε παράστασης. 

 

Κυκλικά θέατρα - αρένες 

   
Εικόνα 2.42 Θέατρο δάσους Θεσσαλονίκης 

 

   
Εικόνα 2.43 Θέατρο γης Θεσσαλονίκης 
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Ευέλικτη σκηνή (black box) 

 

 Στην ευέλικτη σκηνή δεν υπάρχει συγκεκριμένο σημείο που παίζουν οι 

ηθοποιοί ή κάθονται οι θεατές. Ο χώρος συνήθως είναι άδειος και διαμορφώνεται 

διαφορετικά σε κάθε παράσταση. Τα πάντα εναλλάσσονται αναλόγως με το τη ζητάει 

η κάθε παράσταση. Σε κάποιες περιπτώσεις οι χώροι χωρίζονται συγκεκριμένα και 

άλλοτε όχι. Στο συγκεκριμένο τύπο θεάτρου οι θεατές μπορεί είτε να μην βλέπουν, 

είτε να μην ακούν ταυτόχρονα τα ίδια πράγματα. Ένα μέρος των θεατών μπορεί να 

παρακολουθεί μια σκηνή, ενώ ένα άλλο μέρος να παρακολουθεί μία άλλη σκηνή. 

 Σε τέτοιους χώρους κατά κύριο λόγο πραγματοποιούνται πειραματικές 

παραστάσεις.   

 

Διάφορες φωτογραφίες ευέλικτων σκηνών 

   
 Εικόνα 2.44 Ευέλικτη σκηνή            Εικόνα 2.45 Ευέλικτη σκηνή 

 

   
 Εικόνα 2.46 Ευέλικτη σκηνή   Εικόνα 2.47  Ευέλικτη σκηνή 
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Κεφάλαιο 3ο 

 

Τεχνολογία - Διαδίκτυο στο Σύγχρονο θέατρο 

 

 Στα σύγχρονα θέατρα λοιπόν η τεχνολογία και το διαδίκτυο έχει εγκαθιδρυθεί 

σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των θεάτρων 

και κατ' επέκταση των παραστάσεων το οποίο αναλόγως με τη χρήση τους επηρεάζει 

το αποτέλεσμα (των παραστάσεων).  Παρακάτω θα δούμε διεξοδικά σε ποιούς τομείς 

χρησιμοποιούνται και θα αναλύσουμε την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρουν και το 

όφελος αυτών 

 

Σκηνογραφία 

 

Σχεδιασμός σκηνικών - κουστουμιών - επικοινωνία - διαδίκτυο 

 

 Η δουλειά του σκηνογράφου είναι πολύ σημαντική για το αποτέλεσμα μιας 

θεατρικής παράστασης. Είναι ένας πολύ σημαντικός καλλιτεχνικός συντελεστής για 

την επίτευξη των στόχων της παράστασης. Όπως μας λέει και ο Παπανδρέου η 

συμβολή του σκηνογράφου είναι ποικίλη. «Τοποθετεί τη δράση του έργου σε τόπο 

συγκεκριμένο, συντελεί στη δημιουργία της γενικής ατμόσφαιρας της παράστασης, 

οργανώνει το χώρο με τρόπο που να ευνοεί την κίνηση των ηθοποιών» (Παπανδρέου, 

1989:35).  

 Ο σκηνογράφος είναι ο κύριος συνεργάτης του σκηνοθέτη. Αρχικά, φτιάχνει 

προσχέδια και πειραματίζεται με αυτά. Έπειτα δημιουργεί το τελικό σκηνικό της 

παράστασης και το κατασκευάζει στις διαστάσεις που του προσφέρει η εκάστοτε 

σκηνή. Στη σκηνογραφία εντάσσονται η τοποθέτηση επίπλων, διάφορων 

διακοσμητικών στοιχείων και όλη η οργάνωση του χώρου της σκηνής. 

 Παλαιοτέρα, ο σκηνογράφος, σχεδίαζε όλο το σκηνικό με μολύβι και χαρτί. 

Το ίδιο συνέβαινε και για τα κοστούμια των ηθοποιών. Πλέον, στις μέρες μας, έχουν 

εξελιχθεί ειδικά προγράμματα υπολογιστών, τα οποία υποβοηθούν αυτές τις 

διαδικασίες. Ο σκηνογράφος μπορεί να "ζωγραφίσει" στην οθόνη του υπολογιστή και 

να δημιουργήσει πρωτοποριακά σκηνικά και κουστούμια μέσα από μια μεγάλη γκάμα 

χρωμάτων, τρισδιάστατων εφέ, πολυεπίπεδων σχημάτων και γραμμών, που του 

παρέχουν τα προγράμματα αυτά. Όπως αναφέρει και ο Stephen A. Shrum,  «ο 
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σχεδιασμός των κουστουμιών και των σκηνικών μέσω των υπολογιστών 

πραγματοποιείται σε πολύ μικρό χρόνο. Σε αυτό έχουν συμβάλει διάφορα 

προγράμματα τα οποία κατασκευάστηκαν για να παρέχουν αυτές τις δυνατότητες. 

Έτσι πλέον μέσω αυτής της διαδικασίας ελαχιστοποιείται το κόστος και ο χρόνος 

σχεδιασμού» (Staub, 1999:10). Πολλές φορές όταν υπάρχει η δυνατότητα ο 

ενδυματολόγος αναλαμβάνει τον σχεδιασμό των κουστουμιών σε συνεργασία με τον 

σκηνογράφο και τον σκηνοθέτη.  

 Στη σκηνογραφία εντάσσονται έμμεσα και οι φωτισμοί που επιλέγονται σε 

κάθε παράσταση. Οι φωτισμοί προσδιορίζουν την σκηνική εικόνα και τις σχέσεις που 

αποκτούν οι χώροι, τα αντικείμενα και οι όγκοι στο χώρο της παράστασης.  

 Παράλληλα μέσω της χρήσης του διαδικτύου, ο σκηνογράφος έχει πρόσβαση 

σε πάμπολλες  πληροφορίες, εικόνες και πληθώρα οπτικοακουστικού υλικού για να 

βοηθηθεί στον σχεδιασμό των απαραίτητων για την παράσταση σκηνικών και 

κουστουμιών. 

 Ένα επιπλέον κέρδος ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας ο σκηνογράφος 

μπορεί να επικοινωνήσει ταχύτατα με τις εταιρίες που θα ασχοληθούν με την 

κατασκευή των κουστουμιών και των σκηνικών της εκάστοτε παράστασης. Αν 

σκεφτούμε ότι πολλές φορές η εταιρία κατασκευής αυτών μπορεί να βρίσκεται σε ένα 

εντελώς διαφορετικό σημείο από την πόλη όπου θα πραγματοποιηθεί η παράσταση, 

μέσω του διαδικτύου, δίνεται η δυνατότητα να σταλούν τα έτοιμα σχέδια, για την 

υλοποίηση των αιτηθέντων, απευθείας, και να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος και 

κόστος(π.χ. μετάβαση στην εταιρία κατασκευής). 

 

Φωτισμός - 'Ήχος 

  

 Ο σχεδιασμός του ήχου και του φωτός εμπεριέχει στοιχεία, δραματουργικής 

ανάλυσης, σκηνοθετικής προσέγγισης και σκηνικής αρχιτεκτονικής. Ο ρόλος των 

ανθρώπων που σχεδιάζουν και ελέγχουν το φώς και τον ήχο μιας παράστασης είναι 

βασικός. Μέσα σε αυτό το κομμάτι η τεχνολογία συνεισφέρει και δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας άριστης παράστασης. 

 Η  παραγωγή ήχου και φωτός μέσω τεχνολογικών εξαρτημάτων, καθώς και ο 

έλεγχος αυτών με τη χρήση τον υπολογιστικών συστημάτων άλλαξε τρομακτικά την 

ποιότητα των παραστάσεων. Η διαδικασία εναλλαγής και συνδυασμού ήχου και 

φωτός, γίνεται  πλέον εξειδικευμένα και παρέχει ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Ο 
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παραγωγός του ήχου μπορεί να εμπλουτίσει και να βελτιώσει την ακουστική και να 

"μεταμορφώσει" τον ήχο. Κατά τον ίδιο τρόπο ο έλεγχος του φωτισμού από ένα 

υπολογιστικό σύστημα διευκολύνει την άμεση εναλλαγή φωτός, καθώς δίνεται πλέον 

η δυνατότητα να ελέγχεται παράλληλα το εύρος και το μάκρος των σημείων που 

πρέπει φωτίζονται και σε συνεργασία με την ταχύτητα εναλλαγής αυτών, η 

παράσταση βελτιώνεται ως προς το καλύτερο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, «η 

ανάπτυξη της τεχνικής πλευράς του θεάτρου, στα σκηνοθετικά μέρη, στον φωτισμό 

και στα ηχητικά μέρη με την χρήση των τεχνολογικών μέσων έχει βελτιώσει την 

ταχύτητα εναλλαγής σκηνικών, ήχων και φωτισμών. Παράλληλα έχει βοηθήσει στη 

βελτίωση της συμμετοχής του κοινού κρατώντας το ενδιαφέρον τους» (Staub, 

1999:239). 

 

Φωτισμός 

 Ο φωτισμός στις θεατρικές παραστάσεις είναι ποικίλος. Ο φωτιστής μπορεί να 

χρησιμοποιήσει μια τεράστια γκάμα δυνατοτήτων και ρευμάτων. Παρακάτω 

παρουσιάζω τα κύρια ρεύματα που διαφοροποίησαν την έννοια του φωτισμού μιας 

παράστασης καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να φωτίζει κάποιος την σκηνή 

ενός θεάτρου.  

 

Ρεύματα : 

 Μινιμαλισμός 

 Ρομαντισμός 

 Κλασικισμός 

 Κονστρουκτιβισμός 

 Δραματικός 

 Μοντέρνος 

 Κ.ο.κ. 

 

Τρόποι φωτισμού : 

 Σκληρός 

 Μαλακός 

 Πλάγιος 

 Κάθετος 
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 πίσω - κόντρα 

 δαπέδου 

 ψυχρός 

 ζεστός 

 

 

 Κάθε θεατρικό είδος διαθέτει συγκεκριμένο τρόπο φωτισμού. Οποιοδήποτε 

ρεύμα και τρόπος χρησιμοποιηθούν, το οποίο φυσικά επιλέγεται από τις ανάγκες της 

κάθε παράστασης και της επιλογής του σκηνοθέτη και του τεχνικού, αναδεικνύεται 

στο κοινό, αυτό που πραγματικά ο σκηνοθέτης και ο σκηνογράφος θέλουν να 

περάσουν, σε συνδυασμό βέβαια και με τη βοήθεια του ηθοποιού. Η επιλογή του 

φωτός γίνεται σε σχέση με τις διαστάσεις της σκηνής, των σκηνικών των 

κουστουμιών άλλα και με τη ανάλυση του σεναρίου. 

 Παραθέτω ένα απόσπασμα από συνέντευξη της Χριστίνας Θανάσουλας η 

οποία τονίζει ότι, "Η δημιουργική διαδικασία συνεχίζεται μέσα στο θέατρο. Κρεμάμε 

προβολείς, σταμπιλάρουμε και ακόμη έρχονται ιδέες… Τα φώτα σβήνουν, 

καθόμαστε μπροστά στην κονσόλα με τον Προγραμματιστή και αρχίζουμε να  

γράφουμε cues. Ο Σχεδιασμός Φωτισμών, ολοκληρώνεται ουσιαστικά, σαν 

διαδικασία, την ημέρα της πρεμιέρας, όταν τελειώνει το έργο και αρχίζει το 

χειροκρότημα. Ή και όχι. Αρκετές φορές το feedback που παίρνει η παράσταση στο 

σύνολο της από τον κόσμο, μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές που θα επηρεάσουν 

όλους τους καλλιτεχνικούς συντελεστές. Πρόκειται για μια εξίσωση με πολλές 

μεταβλητές: καλλιτεχνικές, τεχνικές και επικοινωνιακές.."» 
(Θανάσουλα,πηγ. διαδ.) 

 Ο Θεόδωρος Κοντορήγας, ενεργό μέλος της ELDA, IALD και Society of Light & 

Lighting στην Αγγλία αναφέρει ότι, «Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία του 

αρχιτεκτονικού φωτισμού σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην τεχνολογία των 

ηλεκτρονικών συστημάτων. Οι νέες αυτές τεχνολογίες έχουν τις καταβολές τους σε 

χώρους με συσσωρευμένη εμπειρία όπως το θέατρο, ο κινηματογράφος και η 

βιομηχανία του θεάματος και φέρνουν μαζί τους μια καινούργια αισθητική πρόταση. 

Σήμερα, οι δυνατότητες που η τεχνολογία προσφέρει, περιορίζονται μόνο από τη 

φαντασία των μελετητών φωτισμού και των αρχιτεκτόνων. Η χρήση νέων 

τεχνολογιών όπως οπτικές ίνες, εναλλαγές χρωμάτων, leds, οπτικές μεμβράνες, 

προβολές και η εφαρμογή θεατρικών τεχνικών στο φωτισμό εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων προσφέρει νέες ευκαιρίες για την αισθητική ανάδειξη κάθε χώρου 
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με κύριο στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης, εργασίας και 

κοινωνικής ζωής. » 
(Κοντορήγας, πηγ. διαδ.) 

 Στα θέατρα πλέον, υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα φωτισμού. Όλος ο 

φωτισμός του θεάτρου ελέγχεται από αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου, τα 

πάνελ, από τα οποία ο προγραμματιστής εργάζεται κατά τη διάρκεια της παράστασης 

και τροποποιεί τον φωτισμό αναλόγως με τις ανάγκες της (παράστασης). Τα 

συστήματα φωτισμού που υπάρχουν στα θέατρα είναι προβολείς lazer και led 

διαφόρων μεγεθών και ποικίλων χρωμάτων τοποθετημένα σε πολλά σημεία από όπου 

μπορεί να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκτός αυτού, υπάρχουν ένας 

βιντεοπροβολέας ή περισσότεροι για να εξυπηρετήσουν διάφορες άλλες ανάγκες. Με 

τους προβολείς μπορείς να φωτίσεις συγκεκριμένα μέρη ενός χώρου ή να τονίσεις 

σημεία που επιθυμείς ενώ με τον βιντεοπροβολέα μπορείς να προβάλεις μεγάλες 

εικόνες η και σκηνικά χωρίς καν να υπάρχουν.  

 

       

 
Εικόνα 3.1 Είδη προβολέων που χρησιμοποιούνται στα θέατρα. Περιστρεφόμενος προβολέας -  

Διπλός βιντεοπροβολέας  - Βιντεοπροβολέας 

 

 

                

                             
            Εικόνα 3.2  Προβολείς      Εικόνα 3.3 Περιστρεφόμενος προβολέας led 

 

 

 

 
Εικόνα 3.4  Πάνελ ελέγχου φωτισμού 
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 Παρακάτω παρουσιάζουμε φωτογραφίες από σκηνικά της παράστασης 

"Γυάλινος κόσμος" σε σκηνοθεσία του Κ. Ευαγγελάτου, έτους 2013, στην οποία 

χρησιμοποιήθηκαν ειδικά εφέ φωτισμού καθώς και βιντεοπροβολέας (projector) για 

ένα πρωτοποριακό αποτέλεσμα. 

 
Εικόνα 3.5 Γυάλινος κόσμος - θεατρική παράσταση με βιντεοπροβολέα 

 
Εικόνα 3.6 Γυάλινος κόσμος - θεατρική παράσταση με βιντεοπροβολέα 

 
Εικόνα 3.7 Γυάλινος κόσμος - θεατρική παράσταση με βιντεοπροβολέα 
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Ήχος 

 

 Ο τομέας του ήχου έχει εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάμπολλες εταιρίες 

έχουν δημιουργηθεί που συμβάλλουν στον σχεδιασμό αιθουσών με άριστη ηχητική 

συμπεριφορά. Ερευνώντας στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδες μεγάλων θεάτρων 

μπορούμε να αντιληφθούμε την δουλειά που πραγματοποιήθηκε για να δημιουργηθεί 

αυτός ο άρτιος χώρος. Παραδείγματος χάρη, αν ανατρέξουμε στην ιστοσελίδα του 

θεάτρου Badminton αναφέρει ότι «δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ακουστική, τόσο 

της σκηνής όσο και της πλατείας, με χρόνο αντήχησης μικρότερο από 1.1 

δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο. Την ενίσχυση και διανομή του ήχου στην αίθουσα 

ανέλαβε η εξειδικευμένη Γερμανική εταιρεία d & b Audiotechnik, χρησιμοποιώντας 

το ηχητικό σύστημα J Series, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, 

εξασφαλίζοντας ισομερή διανομή του ήχου στην αίθουσα με απόκλιση ±2 db από 

σημείο σε σημείο. Για την FOH κονσόλα ήχου επιλέχτηκε η προηγμένης τεχνολογίας 

ψηφιακή 96 channel MIDAS XL 8. ». 

 Οι ηθοποιοί μπορούν να υποβοηθηθούν με ειδική μικροφωνική υποστήριξη 

εάν το θέατρο είναι πολύ μεγάλο και αδυνατούν να καλύψουν με τις φωνητικές τους 

δυνατότητες το εύρος της πλατείας. Ηχεία έχουν τοποθετηθεί σε όλο το θέατρο με 

τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνουν ένα τέλειο ακουστικό αποτέλεσμα. Επίσης 

υπάρχουν ηχεία που επιστρέφουν τον ήχο των ηθοποιών στη σκηνή για να ακούν τη 

φωνή τους. Ο προγραμματιστής μέσα από μια κονσόλα ελέγχει τους ήχους που 

χρησιμοποιούνται στην εκάστοτε παράσταση. 

 

 

 
Εικόνα 3.8  Μικρόφωνα 

 

 

 
Εικόνα 3.9 Ηχεία 
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Εικόνα 3.10 Κονσόλες ήχου 

 

 

Διάφοροι άλλοι μηχανισμοί 
 

 Πολλά θέατρα διαθέτουν επίσης κάποιους έξτρα μηχανισμούς που 

δημιουργούν ιδιαίτερες συνθήκες στη σκηνή. Μηχανές δημιουργίας καπνού - ομίχλης 

και χιονιού μπορούν να συμβάλλουν σε παραστάσεις που χρειάζονται να 

χρησιμοποιηθούν ειδικά εφέ για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες του 

περιβάλλοντος που χρειάζεται. 

 

         
 Εικόνα 3.11 Μηχανές καπνού - ομίχλης        Εικόνα 3.12 Μηχανή χιονιού 

 

Υπολογιστές - Άνθρωπος - Ηθοποιός  

 

 Οι υπολογιστές αποτελούν την πιο σημαντική πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες 

στις θεατρικές παραστάσεις. Με την χρήση αυτών διεγείρονται πολλά ερωτήματα. 

Πόσο εύκολα μπορεί μια υπολογιστική μηχανή να συμβάλει μόνη της στην παραγωγή 

του ήχου, τους φωτός και της εικόνας χωρίς την διαχείριση ενός ανθρώπινου 

παράγοντα; Έως τώρα δεν έχει κατασκευαστεί κάποιο σύστημα ελέγχου των 

ηθοποιών το οποίο να μπορεί να ελέγχει τις μεταβαλλόμενες συμπεριφορές και 

κινήσεις του και να αλληλεπιδρά αναλογικά με αυτές. «Όσο δομημένη και να είναι 

μια παράσταση δεν θα παύει ποτέ να υπάρχει το απροσδόκητο. Όλες οι παραστάσεις 

πάντα παρουσιάζουν αλλαγές και τροποποιήσεις από τους ηθοποιούς κατά την ώρα 

της "δημιουργίας - εκτέλεσης"»  (Staub, 1999:140). Η μοναδικότητα αυτή καταλήγει 

σε ένα συμπέρασμα. Ότι μόνο ένας ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να διαχειριστεί 

την κατάσταση χωρίς να παρεκτραπεί η λογική λειτουργία των υπολογιστικών 
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συστημάτων, τα οποία είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να 

ακολουθούν μια λογική σειρά χωρίς να μπορούν να παρεκκλίνουν και να 

αντιληφθούν τη διαφορετικότητα της κάθε παράστασης, την αλλαγή των ρυθμών και 

των ερμηνειών.  

 Παράλληλα δημιουργούνται ακόμα πιο πολύπλοκες φιλοσοφικές ερωτήσεις. 

Μπορεί ένας υπολογιστής να αντικαταστάσει των άνθρωπο στις θεατρικές 

παραστάσεις; Έχουν ήδη εμφανιστεί διαδικτυακές εφαρμογές και προγράμματα που 

πραγματοποιούν θεατρικές παραστάσεις μέσω της εικονικής πραγματικότητας. Προς 

το παρόν όμως «κανένα υπολογιστικό σύστημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει 

πλήρως τα ηχοχρώματα και τις εκατομμύρια διαφορετικές απροσδιόριστες 

συμπεριφορές του ανθρώπου,  την αίσθηση της "δημιουργίας", την αντίληψη του 

"ρυθμού" μιας παράστασης, την πραγματική επικοινωνία που αναπτύσσεται μέσω 

των ηθοποιών και την αληθοφάνεια που εκπέμπουν καθ΄όλη την διάρκεια της 

παράστασης. Γι αυτούς τους λόγους λοιπόν, οι ηθοποιοί (άνθρωποι) παραμένουν 

αναγκαίοι. 

 

Χρήση Διαδικτύου 

 

 Το διαδίκτυο παρέχει την δυνατότητα στους καλλιτέχνες να έρθουν σε επαφή 

και να επικοινωνήσουν άμεσα μεταξύ τους. Με την επικοινωνία υποβοηθείται η 

γρήγορη συνεργασία όλων των συντελεστών για να παραχθεί καλύτερα ένα θεατρικό 

έργο. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουν χρόνο,  πληροφορίες και δεδομένα με τα οποία 

είναι ικανοί να προχωρήσουν άμεσα σε διάφορες ενέργειες. (μελέτη κειμένων - 

εγγράφων) Παράλληλα, φέρνει κοντά ερευνητές των θεατρικών σπουδών καθώς και 

μαθητές θεατρικών σχολών ώστε να ανταλλάξουν πληροφορίες και ερευνητικό υλικό. 

 Σαν ηθοποιός η "δουλειά" που πρέπει να κάνεις, προτού αρχίσεις να 

επεξεργάζεσαι έναν ρόλο σε ένα θεατρικό κείμενο είναι αρκετά πολύπλοκη και 

ενδιαφέρουσα. Για να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα στο κείμενο που θα μελετηθεί 

από έναν ηθοποιό, πρέπει πρώτα απ' όλα να διαβάσει την ζωή του συγγραφέα και τι 

έχουνε γράψει γι' αυτόν στο πέρας του χρόνου. Μέσα από εκεί θα αντλήσει πολλές 

πληροφορίες για τον λόγο τον οποίο ο συγγραφέας έγραψε το συγκεκριμένο κείμενο. 

Έπειτα θα πρέπει να διαβάσει έργα του ιδίου συγγραφέα για να κατανοήσει τον τρόπο 

γραφής του. Τέλος, μετά από την εμπειρία που θα έχει αποκτήσει, θα προχωρήσει 

στην ανάλυση του κειμένου που θα χρησιμοποιηθεί στην παράσταση που θα παίξει.  
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«Το διαδίκτυο σου παρέχει την δυνατότητα να βρεις οποιαδήποτε πληροφορία σε 

αφορά για ένα θεατρικό συγγραφέα - κείμενο. Μέσω των μηχανών αναζήτησης που 

παρέχονται, μπορείς να ανατρέξεις και να βρεις άμεσα οποιαδήποτε πληροφορία σε 

αφορά η οποία θα είναι αξιοποιήσιμη στο κείμενο που μελετάς. Ας πούμε ότι 

ενδιαφερόμαστε να υποδυθούμε έναν ρόλο στο θεατρικό έργο "Μακμπέθ" του 

Σαίξπηρ. Μέσα από μια γρήγορη αναζήτηση  στο διαδίκτυο με την λέξη "Μακμπέθ" 

η μηχανή αναζήτησης βρήκε κατευθείαν 17000 σελίδες με τις οποίες μπορούμε να 

συνδεθούμε. Εκεί μπορούμε να βρούμε, φωτογραφίες, παραστάσεις του παρελθόντος 

και οπτικοακουστικό υλικό αυτών, κριτικές παραστάσεων, κριτικές του κειμένου, 

διάφορα σχόλια για τον συγγραφέα και το κείμενο, δοκίμια, ακόμα και διατριβές. 

Πάμπολλες πληροφορίες οι οποίες είναι τρομακτικά χρήσιμες για την μελέτη του 

θεατρικού έργου που μας ενδιαφέρει. Αν και το ακροατήριο στο τέλος θα δει έναν 

"Μακμπέθ" στη σκηνή το αποτέλεσμα, μέσα από τις πληροφορίες που 

χρησιμοποιήθηκαν με τη βοήθεια του διαδικτύου από έναν σκηνοθέτη ή ηθοποιό, 

είναι πολύ διαφορετικό. »(Staub, 1999:31). 

 

Διαδίκτυο - Φόβος - Συνεργασία 

 

 Η προσπάθεια να πείσεις τους σκηνοθέτες, καθηγητές θεάτρου, ηθοποιούς και 

καλλιτέχνες για την δυναμική του διαδικτύου είναι πρόκληση. Πολλοί διερωτούνται 

για το κέρδος  μέσω της χρήσης του. Άλλοι φοβούνται ότι η τεχνολογία κατά κάποιο 

τρόπο θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες μορφές έκφρασης η θα παρεμποδίσει της 

παραδοσιακές μεθόδους μελέτης - διδασκαλίας. 

 Οι άνθρωποι του θεάτρου δεν είναι εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές και το 

διαδίκτυο. Αρκετοί από αυτούς πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας αυτόν τον καινούργιο 

τρόπο επικοινωνίας ή εύρεσης στοιχείων για το θέατρο μειώνεται η προσωπική 

συνεργατική φύση του θεάτρου (Staub, 1999:33).  Όπως μας αναφέρει ο Shrum, Ίσως 

η απάντηση να βρίσκεται στα παρακάτω ερωτήματα : 

 Θα μπορούσε ένας σκηνοθέτης, να προετοιμάσει ένα θεατρικό έργο 

που πρόκειται να πραγματοποιήσει, με μοναδικό του όπλο το κείμενο 

και χωρίς να αναζητήσει περαιτέρω πληροφορίες και αν ναι πόσο θα 

είχε μελετήσει πραγματικά το κείμενο αυτό;  

 Θα μπορούσε ένας καθηγητής θεάτρου να μελετήσει μόνο το θεατρικό 

κείμενο που πρόκειται να παρουσιάσει στην τάξη χωρίς να έχει κάνει 
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περεταίρω αναλυτική μελέτη και τι πληροφορίες θα δώσει εάν δεν 

πραγματοποιήσει διεξοδική έρευνα;  

 Θα μπορούσε ένας ηθοποιός να αρκεστεί στην επεξεργασία του 

χαρακτήρα του και στο ταλέντο του χωρίς την απαραίτητη έρευνα που 

πρέπει να διεξάγει σε σχέση με το θεατρικό έργο που πρόκειται να 

παίξει και τον ήρωα που πρόκειται να υποδυθεί ; 

 

 Πληροφορίες, διάφορες πηγές και συνεργασία είναι όλα θετικά 

χαρακτηριστικά και το διαδίκτυο συμβάλει σε όλα αυτά. Οι "άνθρωποι" του θεάτρου 

έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα πρόσβασης σε ποικίλες πληροφορίες σε πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα και παράλληλα μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, με 

πολλούς τρόπους, που ποτέ δεν είχαν συνειδητοποιήσει.      

 «Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες - οργανισμοί που συμβάλλουν 

στην επικοινωνία ηθοποιών, συνθετών, παραγωγών, σκηνοθετών και καθηγητών 

θεάτρου. Ένας από αυτούς τους οργανισμούς είναι το Studio Z. To Studio Z είναι 

ένας μη κερδοσκοπικός θεατρικός οργανισμός με έδρα το Chicago. Θέτει ως σκοπό 

την επικοινωνία και την συνεργασία μέσω της τεχνολογίας. Χρησιμοποιώντας το 

διαδίκτυο, ηθοποιοί, συνθέτες, σκηνοθέτες, καθηγητές θεάτρου, παραγωγοί μπορούν 

να δημιουργήσουν νέα θεατρικά έργα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Με 

αυτόν τον τρόπο δίδεται η δυνατότητα σε όλους τους παραπάνω να αποκτήσουν 

γνώσεις, παγκόσμια εμβέλεια και συνεργασίες με ανθρώπους που ποτέ δεν θα είχαν 

φανταστεί.» (Schrum , 1999).                                                                                                                                                                                                             

 

Η διαφήμιση στο χώρο του Θεάτρου 

 Στην πιο απλή σημασία της η λέξη "διαφήμιση" σημαίνει: «να τραβάς την 

προσοχή σε κάτι», «να γνωστοποιείς κάτι σε κάποιον ή να τον πληροφορείς γι’ 

αυτό».  

 Η πρώτη εμφάνιση της  εμπορικής διαφήμισης και της διάδοσης πληροφοριών 

τοποθετείται χρονικά στην κλασική ελληνική περίοδο, στους Φοίνικες και στη 

Ρωμαϊκή περίοδο όπως αναφέρεται, στην ρωμαϊκή αγορά τοποθετούσαν διάφορες  

πινακίδες που ανήγγειλαν θεατρικές παραστάσεις η πωλήσεις μέσω των κηρύκων και 

των ντελάληδων. Οι διαφημίσεις, παρέμειναν το βασικό μέσο διάδοσης πληροφοριών 

τόσο στο Βυζάντιο όσο και αργότερα στο μεσαίωνα.  
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 Παρά τον ερχομό της διαφήμισης, οι ντελάληδες μπορεί να περιορίστηκαν και 

η δράση τους να λιγόστεψε, όμως συνέχισαν να υπάρχουν μέχρι τα τελευταία χρόνια.  

 Κατά την περίοδο που άνθισαν οι ντελέληδες, η διαφήμιση γινόταν μέσω των 

φωνών τους. Συγκεκριμένα πηγαίνανε στα παλάτια και διαφημίζανε θεατρικές 

παραστάσεις, πολλές φορές παίζοντας μέρη αυτών καθώς.   

 Η διαφήμιση στο διαδίκτυο είναι ένας κλάδος με τεράστια ανάπτυξη. Η χρήση 

του διαδικτύου από όλο και περισσότερους ανθρώπους εύλογα οδηγεί στην συχνή 

χρήση της διαδικτυακής διαφήμισης μέσω του Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών 

(World Wide Web). (Πατσίουρα, 2007) 

   

 «Η αξιοποίηση του διαδιχτύου ως διαφημιστικό μέσο έχει επιφέρει 

δραματικές αλλαγές στην κλασσική αντίληψη περί λειτουργίας της διαφήμισης. Η 

διαφήμιση θεωρείται μια κατεξοχήν παθητική επικοινωνιακή διαδικασία από την 

πλευρά του δέκτη. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου ανατρέπουν την 

θεώρηση αυτή, κυρίως μέσω του διαδραστικού περιβάλλοντος που προσφέρεται. Οι 

διαφημίσεις, στην περίπτωση βέβαια που αξιοποιούνται τα συγκεκριμένα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, μπορούν πλέον να είναι «ζωντανές» με περιεχόμενο αξιόλογο και 

πραγματικά χρήσιμο για το καταναλωτικό κοινό. Ο δέκτης του διαφημιστικού 

μηνύματος και χρήστης του διαδικτύου αναλαμβάνει έναν νέο ρόλο, σαφώς πιο 

ενεργητικό και σαφώς πιο σημαντικό»(Δρόσος,2004) 

 

  Η επιχειρηματική αξιοποίηση του Internet αποτελεί πλέον στρατηγική επιλογή 

και απαιτεί σχεδιασμό, προγραμματισμό και πάνω από όλα σοβαρότητα. Υπάρχουν 

χαρακτηριστικά που κάνουν το Internet ξεχωριστό μέσο σε σχέση με τα άλλα μέσα 

διαφήμισης. Πρώτα απ’ όλα, πρόκειται για ένα μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας. Ο εν 

δυνάμει πελάτης, στον οποίο απευθύνεται το διαφημιστικό μήνυμα, ή, η προβολή της 

υπηρεσίας δεν είναι παθητικός δέκτης μηνυμάτων έχοντας ταυτόχρονα τη δύναμη 

επιλογής . 

 Όσον αφορά τη διαδικτυακή διαφήμιση θεατρικών δρωμένων, υπάρχουν 

πολλές ιστοσελίδες που προωθούν διαφημιστικά μηνύματα που αφορούν το χώρο του 

θεάτρου. Θα δοθούν παρακάτω κάποια πρακτικά παραδείγματα διαφήμισης στο 

διαδίκτυο για να γίνει πιο κατανοητή η διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας των 

συγκεκριμένων διαφημίσεων. Παραδείγματος χάριν μια αρκετά διαδεδομένη 

ιστοσελίδα σχετικά μη τη διαφήμιση στο θέατρο στην ελληνική επικράτεια είναι το 
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‘’theaterinfo’’, το οποίο προωθεί διαφημιστικά ότι «είναι ο ιδανικός χώρος στο 

διαδίκτυο για την προβολή επαγγελματικών δραστηριοτήτων σχετικών με το θέατρο, 

παραστάσεις, σχολές θεάτρου, βιβλία σχετικά με το θέατρο και γενικά υπηρεσίες και 

προϊόντα που ενδιαφέρουν τους ανθρώπους που αγαπούν το θέατρο. Το theaterinfo 

είναι ο ιδανικός χώρος για την προβολή θεατρικών παραστάσεων και κάθε είδους 

σχετικού θεάματος. Αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε πολλές ανάλογες αναζητήσεις και 

αποτελέσματα το theaterinfo.gr είναι πρώτο αποτέλεσμα στις μηχανές αναζήτησης 

στην αναζήτηση Θεατρικά νέα , καθώς και ανάμεσα στις πρώτες αναζητήσεις στην 

αναζήτηση Θέατρο». Μια άλλη επίσης ενδεικτική ιστοσελίδα είναι και το 

‘’mytheatro.gr’’ όπου αναλαμβάνει την διαφημιστική προώθηση επιχειρήσεων που 

ασχολούνται με το θέατρο δίνοντας άμεσες και πρακτικές προτάσεις – τρόπους 

διαφήμισης. 

 Κάνοντας μια έρευνα στο διαδίκτυο εύλογα αποδεικνύεται ότι πολλοί φορείς 

που ασχολούνται με το χώρο του θεάτρου χρησιμοποιούν κατά κόρον τη διαδικτυακή 

διαφήμιση και οι λόγοι είναι πολλοί και  συνάμα διαφορετικοί.  

 

 Όπως αναφέρει και η Χάιδω Παπαδοπούλου, επιδιώκοντας να συνοψίσουμε 

τα θετικά στοιχεία που προσφέρει η διαφήμιση, στο διαδίκτυο θα αναφέραμε τα εξής: 

 Η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να προσεγγίζει ένα κοινό με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά (target group) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη να 

επιλέξει τον τρόπο, τον χρόνο και το περιεχόμενο της πληροφορίας που θα 

έχει 

 Εύκολη ανάκτηση πληροφοριών  

 H δόμηση της πληροφορίας με υπερσυνδέσμους δίνει την δυνατότητα στην 

επιχείρηση να παρέχει πολλές πληροφορίες και στον χρήστη να επιλέγει τις 

πληροφορίες που αυτός επιθυμεί. 

 Έλεγχος αποτελεσματικότητας. 

 Απεριόριστος χρόνος διαφημιστικής προβολής  

(Παπαδοπούλου, Διατριβή) 

 Βέβαια δεν μπορεί παρά να μην λείπουν και τα αρνητικά χαρακτηριστικά της 

διαφήμισης στο Internet. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι ο καταιγισμός διαφημίσεων 

ο οποίος μπορεί να λειτουργεί αντιθετικά με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ,δηλαδή 

την προσέλκυση της προσοχής του καταναλωτή, κουράζοντας τον τελευταίο και 

προκαλώντας  την αδιαφορία και την πιθανή δυσαρέσκειά του.   

http://www.theaterinfo.gr/theatrenews/index.html
http://www.theaterinfo.gr/index.html
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Ολοκληρωμένο θέατρο 

 

 Ας δούμε έναν θεατρικό χώρο της Θεσσαλονίκης και της δυνατότητες του με 

βάση την κατασκευή αναλυτικά, για να εξετάσουμε τη σχέση και την εξάρτηση του 

από την τεχνολογία και το διαδίκτυο. 

 

Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης 

 

 Το Βασιλικό θέατρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται δίπλα από τον Λευκό πύργο και 

κτίστηκε το 1940, σύμφωνα με τα σχέδια του αρχιτέκτονα-πολεοδόμου 

Κωνσταντίνου Δοξιάδη και με την προοπτική να λειτουργήσει ως θερινή σκηνή 

του Βασιλικού (Εθνικού) Θεάτρου της Αθήνας. Το κτίριο σχεδιάστηκε αρχικά ως 

ανοικτό, καλοκαιρινό θέατρο αλλά, ήδη από την πρώτη περίοδο της λειτουργίας του, 

έγιναν προσπάθειες μετατροπής του σε χειμερινή σκηνή, με πρόχειρες αρχιτεκτονικές 

προσθήκες. Στη διάρκεια της κατοχής χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς. Μετά 

την απελευθέρωση συνέχισε να λειτουργεί με παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και 

της Λυρικής Σκηνής. Έπειτα, το 1961, παραχωρήθηκε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου 

Ελλάδος που μόλις είχε ιδρυθεί. Από την επόμενη χρονιά, όταν το Κρατικό Θέατρο 

μεταφέρθηκε στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, χρησιμοποιήθηκε 

σαν αποθήκη σκηνικών και χώρος για πρόβες. Σταδιακά εγκαταλείφθηκε και τελικά 

ερειπώθηκε. Επισκευάστηκε το 1986 και το 1996 αποφασίστηκε η κατεδάφισή του 

και η ανέγερση της νέας σύγχρονης αίθουσας 800 θέσεων. Την τελική του μορφή την 

πήρε το 1999. 

 

Το σημερινό Βασιλικό Θέατρο 

«Το θεατρικό συγκρότημα του Βασιλικού Θεάτρου, μόνιμη πλέον έδρα του Κ.Θ.Β.Ε., 

διαθέτει μία αίθουσα 721 θέσεων, τεράστια σκηνή πολλαπλών δυνατοτήτων με 

υποσκήνιο 10 μέτρων, και τεχνική υποδομή για θεατρικές παραστάσεις χορού καθώς 

και συναυλίες και κινηματογραφικές προβολές. Παράλληλα, τα 2.000 τ.μ. των 

εκτεταμένων φουαγιέ του θεάτρου προσφέρονται για την παρουσίαση μεγάλων 

εκθέσεων. »(ΚΘΒΕ, πηγ, διαδ,) 

Η εταιρία που ανέλαβε την ανακατασκευή του αναφέρει : 

 «Το κτίριο αναπτύσσεται σε εννέα επίπεδα, με συνολικό εμβαδό 11.000μ
2
. Η 

σκηνή, με διαστάσεις 25,00x18,00μ και άνοιγμα 16,00x7,00μ, εξυπηρετεί όλα τα είδη 
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θεάματος. Η αίθουσα είναι χωρητικότητας 800 ατόμων, με καλή ορατότητα από όλες 

τις θέσεις και άριστες συνθήκες ακουστικής. 

 Μεγάλο μέρος του κτιρίου βρίσκεται κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα, οπότε 

για το εφικτό της κατασκευής του φέροντα οργανισμού, προηγήθηκαν 

διαφραγματικοί τοίχοι βάθους 28,00μ. Για την εξισορρόπηση των μεγάλων δυνάμεων 

άνωσης, στη θεμελίωση προβλέφθηκε έρμα. Το σκυρόδεμα των υπογείων ορόφων 

είναι ειδικής σύστασης, μη υδατοπερατό. 

 Πρωτεύοντα ρόλο στην κατασκευή είχε η ακουστική, η οποία επέβαλε παντού 

πλωτά δάπεδα, ηχοαπορροφητικές οροφές και μερικές φορές πλωτούς τοίχους. Ειδική 

επίλυση έγινε για την επικάλυψη της καμπύλης οροφής μέσω δικέλυφης κατασκευής. 

Στόχος του σχεδιασμού των Η/Μ εγκαταστάσεων ήταν η χαμηλή στάθμη θορύβου. 

Δεδομένου, ότι η ακουστική του χώρου εξαρτάται από τη γεωμετρία του, υπήρξε μια 

συνεχής προσέγγιση της τελικής γεωμετρίας μέσω εξειδικευμένου προγράμματος 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και επεξεργασίας των μορφών. Πριν από την τελική μορφή 

έγινε μια σειρά από αρχιτεκτονικές μακέτες για την αισθητική, τεχνική και ακουστική 

επίλυση της οροφής της αίθουσας, καθώς και μεγάλος αριθμός ακουστικών 

προσεγγίσεων. »(ΚΘΒΕ, πηγ, διαδ,) 

 Το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μελέτησε το Βασιλικό Θέατρο 

σαν κτίριο καθώς και την ακουστική του. Στο διαδίκτυο υπάρχει ένα βίντεο στον 

διαδικτυακό τόπο της διαδικτυακής τηλεόρασης (Web TV) του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου αναλύεται η κατασκευή και τα χαρακτηριστικά 

του θεάτρου.  Αξίζει να προσθέσουμε τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης και τις 

επιπρόσθετες πληροφορίες που μας δίνει. Στη μελέτη αναφέρει ότι, «στο εσωτερικό 

του θεάτρου και πιο συγκεκριμένα στη σκηνή, διακρίνουμε όλους εκείνους τους 

παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την ακουστική του χώρου. 

Ανισόπεδη κατασκευή της οροφής η οποία συμβάλει τόσο στη διάχυση του ήχου, όσο 

και στην απόκρυψη ηχείων και φωτιστικών για τη βελτίωση της αισθητικής του 

χώρου. Ξύλινη εσωτερική επένδυση των τοιχωμάτων, καθώς επίσης και του δαπέδου. 

Ειδικά επενδυμένα καθίσματα και μοκέτες. Στο ίδιο χώρο διακρίνονται οι προβολείς 

τοποθετημένοι γύρω και πάνω από τη σκηνή όπως επίσης και μηχανισμός ανέλκυσης 

τμήματος της σκηνής. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον εξώστη, βρίσκεται η 

κεντρική κονσόλα, από την οποία πραγματοποιείται ο έλεγχος των οπτικοακουστικών 

μέσων. Η επιπλέον μόνωση του χώρου επιτυγχάνεται με την ύπαρξη ειδικά 

διαμορφωμένου προθαλάμου. Αυτό που σίγουρα μένει στον επισκέπτη μετά από μία 
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ξενάγηση του στους χώρους του θεάτρου είναι η τέλεια αρχιτεκτονική του και η 

υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα του.»(ΚΘΒΕ, πηγ, διαδ,) 

 

Φωτογραφίες του Βασιλικού θεάτρου Θεσσαλονίκης 

 

 
       Εικόνα 3.13 Κάτοψη        Εικόνα 3.14 Τομή       Εικόνα 3.15  Πλάνο 

 

 
Εικόνα 3.16 Φουαγιέ Βασιλικού θεάτρου 

 

  
Εικόνα 3.17 Πλατεία Βασιλικού θεάτρου 

 

  
Εικόνα 3.18 Σκηνή Βασιλικού θεάτρου 
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Εικόνα 3.19  Υποσκήνιο Βασιλικού θεάτρου 

 

   
  Εικόνα 3.20  Προβολείς         Εικόνα 3.21  Μηχανικά μέρη 

 

 
Εικόνα 3.22  Μηχανισμός ανέλκυσης  

 

 
Εικόνα 3.23  Κονσόλα ήχου Βασιλικού θεάτρου 

 

 
Εικόνα 3.24  Κονσόλα Φωτός Βασιλικού θεάτρου 
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 Το Βασιλικό θέατρο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Διαθέτει ιστοσελίδα με βάση 

το κρατικό θέατρο Ελλάδος, όπου ο καθένας μπορεί να ενημερωθεί για το θέατρο, για 

τους χώρους καθώς και για τις εκάστοτε παραστάσεις που πραγματοποιούνται το 

συγκεκριμένο διάστημα. Παράλληλα διαθέτει βάση δεδομένων με όλες τις 

παραστάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς καθώς και φωτογραφικό 

υλικό αυτών. Ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για όλα αυτά πολύ απλά μπαίνοντας 

στον διαδικτυακό χώρο από τη διεύθυνση www.ntng.gr και επιλέγοντας το Βασιλικό 

θέατρο βορείου Ελλάδος. 

 

 
Εικόνα 3.25  Κεντρική ιστοσελίδα Βασιλικού θεάτρου 

 

 

 
Εικόνα 3.26  Πρόγραμμα παραστάσεων ιστοσελίδας Βασιλικού θεάτρου 

http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=10
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Κεφάλαιο 4ο 

Τεχνολογία και διδασκαλία 

 

 Η τεχνολογία και το διαδίκτυο άρχισαν να χρησιμοποιούνται, σαν μέσα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, τα πενήντα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρει ο Anderson J. 

, «ως ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος της διδακτικής μεθοδολογίας, η εκπαιδευτική 

τεχνολογία άρχισε να αναπτύσσεται περί τα τέλη της δεκαετίας του 1960, αρχικά στις 

ΗΠΑ και μετά στην Ευρώπη και περιλάμβανε τόσο την αξιοποίηση των 

επιστημονικών γνώσεων της φυσικής και της μηχανικής για την παραγωγή τεχνικών 

συσκευών διδασκαλίας-μάθησης, από τα απλά μηχανήματα μέχρι τους υπολογιστές, 

καθώς επίσης και την ανάπτυξη μιας γενικότερης τεχνολογικής αντίληψης για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση, η οποία στηρίζεται σε θεμελιώδεις επιστημονικές 

έρευνες. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι, ενώ στην παραδοσιακή διδακτική τα εποπτικά 

μέσα είχαν ως σκοπό να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία, στην εκπαιδευτική τεχνολογία 

η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης ρυθμίζεται ολικά ή μερικά από τα 

τεχνικά μέσα, τα οποία με την κατάλληλη χρήση παρέχουν τη δυνατότητα βελτίωσης 

παλαιότερων μορφών διδακτικής παρέμβασης ή ακόμη και δημιουργίας νέων, με 

βασική επιδίωξη την επίτευξη προκαθορισμένων διδακτικών στόχων» (Anderson, 

2007:199-205). Βέβαια, στην εκπαιδευτική διδασκαλία των ηθοποιών άρχιζε να 

εφαρμόζεται την τελευταία δεκαετία με πολύ θετικά αποτελέσματα. 

 Αρκετοί φίλοι της τεχνολογίας αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τα 

οφέλη των ψηφιακών μέσων και του διαδικτύου και ενθαρρύνουν την επέκταση της 

επικοινωνίας και των γνώσεων μέσω αυτών. Από την αντίθετη πλευρά, εξ' ίσου 

πολλοί, είναι και εκείνοι που επιφυλάσσονται για τις ψηφιακές και τεχνολογικές 

εξελίξεις. Ο εκπαιδευτικός, κατέχει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση 

και μετάδοση του μαθήματος. Καλείται να μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους 

ηθοποιούς τις απαραίτητες γνώσεις, μέσω του πατροπαράδοτου μαθήματος και σε 

συνδυασμό με τη χρήση των τεχνολογιών και του διαδικτύου να βελτιώσει την 

ποιότητα αυτού. Παράλληλα, πρέπει να παροτρύνει τους σπουδαστές να 

αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές καινοτομίες και το διαδίκτυο υπενθυμίζοντας τα 

οφέλη που δημιουργούνται από τη χρήση τους.  
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Η βοήθεια της τεχνολογίας και του διαδικτύου στην εκπαίδευση των 

ηθοποιών 

 Μέχρι πριν λίγα χρόνια η τεχνολογία δεν υπήρχε στις αίθουσες των 

σπουδαστών του θεάτρου και οι καθηγητές χρησιμοποιούσαν τα πατροπαράδοτα 

μέσα για την επίτευξη της διδασκαλίας των μαθημάτων τους. Έπειτα, οι καθηγητές 

χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνολογικά μέσα μπορούσαν να επιτύχουν καλύτερη 

παράδοση και εν συνέχεια απόδοση στο μάθημα τους.  

 «Με την χρήση της τεχνολογίας, το μάθημα άρχισε να γίνεται ποιο αναλυτικό 

και διαφωτιστικό και η παράδοση αυτού να βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν 

και να κρατήσουν στη μνήμη τους αρκετές πληροφορίες» (Staub, 1999:54). Τα 

διάφορα μέσα που χρησιμοποιούνται πλέων στις αίθουσες διδασκαλίας της θεατρικής 

παιδείας είναι η τηλεόραση ή ο Βιντεοπροβολέας που σε συνδυασμό με έναν 

υπολογιστή και το διαδίκτυο προβάλλονται ενδιαφέρουσες εικόνες, βίντεο από 

παραστάσεις ή κινηματογραφικές ταινίες μικρού ή μεγάλου μήκους, οπτικοακουστικό 

υλικό ποικίλων πραγμάτων καθώς και θεατρικά κείμενα. Μέσα από τις εικόνες και τα 

βίντεο που προβάλλονται, ενώ παράλληλα διεξάγεται το μάθημα, οι σπουδαστές 

έχουν την δυνατότητα να συνδυάσουν το οπτικοακουστικό υλικό με τα στοιχεία που 

τους δίνονται από τον διδάσκοντα καθηγητή και από τα βιβλία που μελετούν για να 

κερδίσουν επιπρόσθετες γνώσεις και να εξελίξουν το ήδη υπάρχον πεδίο γνώσης 

τους. 

 

Τεχνολογικά μέσα που βοηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία του θεάτρου 

                   

Εικόνα 4.1 Βιντεοπροβολέας       Εικόνα 4.2 Τηλεόραση Εικόνα 4.3 Ράδιο cd player 

 

Εικόνα 4.4 Υπολογιστές 
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 Παράλληλα με τη χρήση του διαδικτύου, οι σπουδαστές μπορούν να 

επικοινωνούν μεταξύ τους ταχύτατα, να έχουν πρόσβαση σε μεγάλες βάσεις 

δεδομένων, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό.  

 

Διάφορες υπηρεσίες  για την εκπαίδευση και την μετάδοση των 

θεατρικών γνώσεων. 

 

 Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη χρήση του διαδικτύου, 

δημιουργήθηκαν προγράμματα, βάσεις δεδομένων θεατρικών έργων  και 

περιβάλλοντα τα οποία βοηθούν στην μετάδοση της θεατρικής γνώσης, άλλα και 

στην εξέλιξη της θεατρικής παιδείας. 

  Σχεδόν όλα τα τμήματα θεατρικών σπουδών σε κάθε πανεπιστήμιο διαθέτει 

και από μία μηχανογραφημένη βιβλιοθήκη θεατρικών συγγραμμάτων. Οι σπουδαστές 

μπορούν να αναζητήσουν θεατρικά κείμενα από τις βάσεις που τους δίδονται από την 

εκάστοτε πανεπιστημιακή ή ανώτατη θεατρική σχολή. Εκτός αυτού, στο διαδίκτυο 

κυκλοφορούν και άλλες ανεξάρτητες βιβλιοθήκες θεατρικών έργων παγκόσμιου 

βεληνεκούς. Το τμήμα θεάτρου της σχολής καλών τεχνών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστήμιου, το τμήμα θεατρικών σπουδών της σχολής καλών τεχνών του 

πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το τμήμα θεατρικών σπουδών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το θεατρικό μουσείο - κέντρο μελέτης και 

έρευνας του θεάτρου, διαθέτουν αξιόλογες παγκόσμιες βάσεις δεδομένων θεατρικών 

κειμένων. Το theatredatabase είναι μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων, όπου 

μπορεί ο καθένας, εντελώς δωρεάν, να έχει πρόσβαση σε παγκόσμια έργα αναλόγως 

με την περίοδο και την εποχή που γράφτηκαν.  

 Ηθοποιοί, εκπαιδευτικοί του θεάτρου και διάφοροι χρήστες του διαδικτύου 

μπορούν να βρουν διάφορες εφαρμογές που τους δίνουν την δυνατότητα να έρθουν 

σε επαφή με το θέατρο και να εξελίξουν τις γνώσεις τους, να επικοινωνήσουν και να 

διδαχθούν. Παραδείγματος χάρη, στο διαδίκτυο υπάρχει ένα εικονικό περιβάλλον με 

την ονομασία MetaMOOphosis (Staub, 1999:59). Το MetaMOOphosis είναι ένα 

πρόγραμμα εκπαίδευσης στο θέατρο όπου μπορείς να ασκηθείς στον αυτοσχεδιασμό 

ή απλά να διασκεδάσεις δημιουργώντας σε συνεργασία με άλλους χρήστες η μόνος 

σου ένα θεατρικό έργο. Το περιβάλλον του MetaMOOphosis παρέχει την δυνατότητα 

http://www.theatredatabase.com/
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στους χρήστες που το επισκέπτονται να γίνουν μέλη μιας διεθνής διαδικτυακής 

κοινότητας που ενδιαφέρεται και ασχολείται με το θέατρο. 

 

Διαδίκτυο και επικοινωνία 
 

 Παραθέτοντας μια μελέτη περίπτωσης (Case study)  που πραγματοποιήθηκε 

σε μια σχολή θεατρολογίας μπορούμε να καταλήξουμε σε ενδιαφέρον αποτελέσματα. 

 

Case study of a teacher of theatre course 

 

 «O καθηγητής έδωσε στους σπουδαστές της σχολής μοναδικούς προσωπικούς 

κωδικούς υπολογιστών με τους οποίους μπορούσαν να συνδεθούν μέσα από μια 

πλατφόρμα παροχής διαδικτυακών μηνυμάτων (email) και να επικοινωνούν μαζί του 

(computer accounts). Τους προέτρεψε να τα χρησιμοποιήσουν. Με αυτόν τον τρόπο 

προσδοκούσε να τους γνωρίσει την τεχνολογία, να τους προτρέξει να εξοικειωθούν 

μαζί της και έπειτα να τους βοηθήσει να μελετήσουν καλύτερα το μάθημα. Για να 

κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών θα έδινε έξτρα βαθμούς σε αυτούς που θα 

διάβαζαν τα θεατρικά έργα μέσω email (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και θα 

έστελναν την απάντηση τους στον καθηγητή μέσω αυτού» (O’ Donnel, 1997). 

 Το αρχικό αποτέλεσμα ήταν δυσάρεστο. Πολλοί λίγοι σπουδαστές διάβασαν 

τα θεατρικά έργα στο ηλεκτρονικό μήνυμα που τους είχε στείλει ο καθηγητής από το 

πανεπιστήμιο. Τότε ο καθηγητής για να υποκινήσει τους φοιτητές να 

χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογικές υπηρεσίες, ξεκίνησε με τη διδασκαλία της χρήσης 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πανεπιστημίου. Έπειτα έστειλε ερωτήσεις προς 

συζήτηση σε κάθε ένα από τα έργα και τα παιδιά όφειλαν υποχρεωτικά να τις 

απαντήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Τα επόμενα αποτελέσματα όμως ήταν άκρως ενθαρρυντικά. Στο τέλος κάθε 

εξαμήνου ολοένα και περισσότεροι φοιτητές μελετούσαν μέσω του διαδικτύου και 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεατρικά έργα και ρόλους. Μέχρις ότου όλοι τους 

χρησιμοποιούσαν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με πολύ ευκολία. Οι ενδείξεις ήταν 

προφανείς. Ας δούμε όμως τα αρνητικά και τα θετικά της μελέτης που αναφέρει ο 

Schrum. 
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Αρνητικά διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : 

 Έπαιρνε περισσότερο χρόνο στον καθηγητή να διαμορφώσει τη διδασκαλία 

του μαθήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Πολλές φορές τα ηλεκτρονικά μηνύματα δεν αποστέλλονταν επιτυχώς από 

τον καθηγητή και έπρεπε να τα ξαναστείλει από την αρχή.  

 Κάποιες φορές προέκυψαν κάποια τεχνικά προβλήματα στον κεντρικό 

διακομιστή μηνυμάτων του πανεπιστημίου (server) και στη σύνδεση με αυτόν. 

Βέβαια αυτό το πρόβλημα εξαλείφτηκε μετά τη χρήση παρόχων υπηρεσιών 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λειτουργούν επί εικοσιτετράωρη βάση χωρίς 

να εμφανίζουν προβλήματα. (π.χ. gmail). 

 

Θετικά διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : 

 Η επικοινωνία καθηγητή με φοιτητή είναι πολύ πιο συχνή. 

 Σε οποιαδήποτε στιγμή οι φοιτητές μπορούσαν να στείλουν μια ερώτηση στον 

καθηγητή χωρίς να περιμένουν την επόμενη παράδοση του μαθήματος ή τις 

ώρες επικοινωνίας του καθηγητή στο γραφείο του πανεπιστημίου. 

Για πολλούς φοιτητές που δυσκολεύονται ή φοβούνται να ρωτήσουν την ώρα 

του μαθήματος διάφορες απορίες στον καθηγητή, του δινόταν η ευκαιρία να 

επικοινωνήσουν εύκολα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και να κάνουν 

οποιεσδήποτε ερωτήσεις με ασφάλεια.  

Αν παρατηρήσουμε η  "ανώνυμη μάσκα" ενός ηλεκτρονικού μηνύματος, 

μοιάζει αρκετά με την "μάσκα" που χρησιμοποιείται σε ένα θεατρικό έργο. Ο 

ηθοποιός όπως και ο φοιτητής αισθάνονται ασφαλείς και ελεύθεροι να κάνουν 

και να πουν πράγματα πίσω από τη "μάσκα" που δεν θα έκαναν σε καμία 

περίπτωση χωρίς αυτή. 

 Η διδασκαλία με τη χρήση της τεχνολογίας σαν βοηθητικό μέσο είναι πιο 

κατανοητή και αναλυτική. Τα μαθήματα απέκτησαν ενδιαφέρον με τη χρήση 

γραφημάτων, βίντεο, διαδικτυακών εφαρμογών και βιντεοπροβολέα. 

 Αναφέρεται επίσης, ότι έτυχε μαθητής να γράψει άριστα στις εξετάσεις επειδή 

θυμόταν την παρουσίαση του μαθήματος που είχε πραγματοποιηθεί  με τη χρήση 

βιντεοπροβολέα. Το συγκεκριμένο μάθημα είχε πραγματοποιηθεί δύο εβδομάδες 

νωρίτερα άλλα θυμόταν τις φωτογραφίες που είχαν προβληθεί και συνδυαστικά 

θυμήθηκε την παράδοση και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. 
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 Ο καθηγητής είχε την δυνατότητα να δώσει όλες τις παραδόσεις του 

μαθήματος και την εξεταστέα ύλη άμεσα μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου χωρίς να κουράζει τον σπουδαστή και αν περιμένει το επόμενο 

μάθημα. Παράλληλα μπορούσε να δώσει ένα μεγάλο πλήθος σημειώσεων και 

οπτικοακουστικό υλικό από το οποίο οι σπουδαστές κέρδιζαν πολλά περισσότερα σε 

σχέση με το πατροπαράδοτο μάθημα. 

 Εξετάζοντας τα θετικά και τα αρνητικά της συγκεκριμένης μελέτης 

περίπτωσης (Case study) και από τα αποτελέσματα που βγήκαν μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι σίγουρα το διαδίκτυο και η τεχνολογία μπορούν να βοηθήσουν 

στην εξέλιξη ενός σπουδαστή θεάτρου, να του παρέχουν άμεση επικοινωνία με τον 

διδάσκοντα καθηγητή και περαιτέρω γνώσεις οι οποίες μπορούν να αποβούν εντελώς 

κερδοφόρες (Staub, 1999:57). 

 

Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο ενισχύεται ο παραδοσιακός τρόπος 

διδασκαλίας 

 Συνήθως όταν ο καθηγητής και ο σπουδαστής βρίσκονται σε μεγάλη φυσική 

απόσταση χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τρόποι διδασκαλίας. Αυτό το ορίζουμε ως 

μάθημα εξ αποστάσεως, όπου  με την βοήθεια της τεχνολογίας (υπολογιστές, 

διαδίκτυο , ήχος, βίντεο , εικόνα και δεδομένα) επιτυγχάνεται η γεφύρωση της 

εκπαίδευσης σε σχέση με το φυσικό χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στους 

αναφερόμενους (καθηγητής - σπουδαστής).Ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας 

όμως, εάν συνδυαστεί και με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας μπορεί να 

αποφέρει ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα και να βοηθήσει στην περαιτέρω εξέλιξη 

του σπουδαστή. 

 Ο καθηγητής έχει την δυνατότητα μέσα από ιστοσελίδες η φόρουμ (forum) 

που μπορούν να κατασκευαστούν πολύ εύκολα (joomla, κλπ...) και μέσα από εκεί να 

παραθέτει σημειώσεις, οπτικοακουστικό υλικό, υπερσυνδέσεις σε άλλες 

ενδιαφέρουσες τοποθεσίες, άλλα και να δημιουργεί διάφορες θεματολογικές περιοχές 

όπου μπορούν να γίνονται ομαδικές συζητήσεις με όλη την τάξη η μεμονωμένα με 

συγκεκριμένους σπουδαστές.  

 Παρακάτω παραθέτουμε μερικές δηλώσεις φοιτητών στο Washington State 

University (Bump, 1990:49-65) όπου τους δίδεται και αξιοποιείται αυτή η 
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δυνατότητα σε συνδυασμό με την πατροπαράδοτη διδασκαλία σε αρκετά θεατρικά 

μαθήματα. 

 

 "I was petrified of the web site at first. But it was such a positive part of class. 

I truly loved it. It was nice knowing that if the opportunity in class to share a point 

was   not   there, or if I wanted to develop a point further, the web site would be there. 

I especially like postings that respond to others in the class - the sense of give and 

take is stimulating. It΄s also valuable - keep it." (Bump, 1990:49-65) 

 

 "The Web site was good. It was helpful to see the study questions whenever we 

needed them. The Talk of the class was fun and helpful too. I liked a lot. It should be 

used in more classes." (Bump, 1990:49-65) 

 

 "I found the web site very effective and helpful because it gave us a way to 

voice our differing opinions and vies when otherwise some of us wouldn't have spoken 

up. I also think that it brought us closer together because it let people just be 

themselves - crazy as that may be... or they may be." (Bump, 1990:49-65) 

 

 Από τα λεγόμενα των σπουδαστών μπορούμε να αντιληφθούμε την διάθεση 

τους και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το όλο εγχείρημα. Οι σπουδαστές 

ήτανε ιδιαιτέρως ευχαριστημένοι από την συγκεκριμένη δυνατότητα που τους 

παρείχε το πανεπιστήμιο και έτσι μπορούσαν να εκφράσουνε τις απόψεις τους, να 

μιλήσουνε με όποιο τρόπο θέλουνε και να τοποθετηθούν επί του θέματος χωρίς να 

φοβούνται η να τρέπονται. Επιπλέον ένας κέρδος το οποίο τους παρείχε η 

συγκεκριμένη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του φόρουμ - ιστοσελίδας, ήταν ο 

χρόνος. Δεν χρειαζόταν να περιμένουν για να τοποθετηθούν σε κάτι η να ρωτήσουν 

για κάτι στο επόμενο διδακτέο μάθημα. Μπορούσαν οποιαδήποτε στιγμή να 

πραγματοποιήσουν την ερώτηση τους στο φόρουμ και να ανοίξουν μια μεγάλη 

συζήτηση με τους άλλους σπουδαστές και τον διδάσκοντα καθηγητή. Παράλληλα 

είχαν ένα τεράστιο εύρος χρόνου για να τοποθετηθούν σε διάφορα ζητήματα που 

έθιγε ο καθηγητής μέσω του φόρουμ χωρίς να υπάρχει κάποιο μικρό χρονικό 

περιθώριο όπως συμβαίνει κατά την διάρκεια του παραδοσιακού μαθήματος. Ένα 

επιπλέον χαρακτηριστικό ήταν ότι μέσω της χρήσης του φόρουμ μπορούσαν να 

συνδυάσουν τη σκέψη τους να και να δημιουργήσουν πολυεπίπεδες συζητήσεις.  
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Κεφάλαιο 5 

 

Μεθοδολογία 
 

Εισαγωγή 

 
 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα υλοποιήσω τη μεθοδολογία. Η μεθοδολογία 

θα χωριστεί σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα υλοποιηθεί με συνέντευξη και το 

δεύτερο τμήμα με τη χρήση ερωτηματολογίου.  

 Αρχικά, σκοπεύω να πραγματοποιήσω μια ποιοτική έρευνα, με μη δομημένη 

συνέντευξη ανοιχτών ερωτημάτων με τον Αθανάσιο Κολαλά, υποψήφιο διδάκτωρ 

του τμήματος θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. που θα αφορά το 

κομμάτι της τεχνολογικής εξέλιξης του δυτικού θεάτρου από τη δημιουργία του μέχρι 

σήμερα. Με βάση τις τοποθετήσεις του, ακολουθώντας την περιγραφική διαδικασία, 

και σε συνδυασμό με την βιβλιογραφία του δεύτερου κεφαλαίου, όπου πραγματοποιώ 

μια αναφορική ανασκόπηση στην ιστορία του θεάτρου της δύσης και στις 

τεχνολογικές καινοτομίες της κάθε εποχής θα καταλήξω σε ενδιαφέρον 

συμπεράσματα.  

 Έπειτα, θα υλοποιήσω μια ποσοτική έρευνα. Αρχικά θα προσδιορίσω το 

δείγμα και την έρευνα που θα πραγματοποιήσω και αμέσως μετά θα σχεδιάσω το 

ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο θα ενσωματώνει ερωτήματα που θα αφορούν 

το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο τις βιβλιογραφίας που αναφέρεται στις τεχνολογίες 

στο σύγχρονο θέατρο και στη διδασκαλία του θεάτρου και την προσφορά του 

διαδικτύου σε αυτά. Αφού το σχεδιάσω, θα το χρησιμοποιήσω σε γνώστες του 

αντικειμένου της θεατρικής παιδείας σε μεγάλο αριθμό, ούτως ώστε να έχω τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τέλος εφόσον πάρω τις απαιτούμενες επιθυμητές 

απαντήσεις θα τις αναλύσω. Η ανάλυση θα γίνει ξεχωριστά, με βάση το κάθε μέρος 

του ερωτηματολογίου και με πίνακες που θα προκύψουν από την επεξεργασία των 

στοιχείων. Η ανάλυση των απαντήσεων θα γίνει με την περιγραφική διαδικασία. Οι 

απαντήσεις που θα πάρω και σε συνδυασμό με τη βιβλιογραφία θα μου δώσουν 

χρήσιμα συμπεράσματα 

 

Ποιοτική έρευνα - Συνέντευξη 
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 Στις 10 Ιανουαρίου το 2015 πραγματοποίησα μια συνέντευξη με τον 

Αθανάσιο Κολαλά
1
 σχετικά με τις τεχνολογικές καινοτομίες κατά τη δημιουργία και 

καθ’ όλη την εξέλιξη του δυτικού θεάτρου. Η συνέντευξη ήτανε μη δομημένη, 

ανοιχτών ερωτημάτων και κατά τη διαδικασία της συνέντευξης σημείωνα τις 

τοποθετήσεις του καθηγητή. Η συζήτηση εξελισσόταν με βάση τη χρονολογική σειρά 

της βιβλιογραφίας.  

 Όπως αναφέρει ο Κολαλάς "Στην αρχαία Ελλάδα μέσω της επιστήμης 

βοηθήθηκε ο ηθοποιός καθώς με τη χρήση αυτής δημιουργήθηκαν θέατρα ικανά να 

πολλαπλασιάζουν τον ήχο του ηθοποιού και να φιλτράρουν ήχους των θεατών. Οι 

επιστήμες της εποχής βοήθησαν τον ηθοποιό πράγμα που στη σημερινή εποχή έχει 

αντικατασταθεί από την τεχνολογία. Τα σημερινά θέατρα που κατασκευάζονται, 

έχουν τεχνολογίες ικανές να πολλαπλασιάσουν τον ήχο αλλά δεν είναι διαμορφωμένα 

εξαρχής να το κάνουν μόνα τους ". Όντως όπως αναφέρω και στη βιβλιογραφία 

αρκετά αρχαία θέατρα σαν αυτό της Επιδαύρου φιλτράρει συχνότητες κάτω των 

500Hertz, όπως το θρόισμα των φύλλων και τους ήχους που προέρχονται από το 

κοινό. Ένα καινούργιο στοιχείο που μας δίνει είναι ότι τα σημερινά θέατρα δεν 

διαθέτουν δυνατότητες πολλαπλασιασμού του ήχου όπως τα αρχαία θέατρα της 

Ελλάδας. 

 Ένα ενδιαφέρον σημείο του αρχαίου ελληνικού θεάτρου είναι η περίακτος. Ο 

Κολαλάς προσθέτει ότι "η περίακτος ήταν το σημαντικότερο μέρος του θεάτρου αφού 

εκεί υπήρχαν οι ζωγραφισμένες σκηνές σε περιστρεφόμενα πρίσματα και με αυτόν 

τον τρόπο μπορούσαν να αναπαραστήσουν συγκεκριμένους τόπους και χρόνους. Οι 

περίακτοι συνέχισαν να υπάρχουν για πολλά ακόμα χρόνια μέχρι να βρεθεί τρόπος να 

δημιουργηθούν άλλοι οδοί αναπαράστασης σκηνικών". Από τα λεγόμενα του 

προκύπτει ένα καινούργιο δεδομένο, ότι η αρχή δημιουργίας σκηνικών και η 

μετεξέλιξη τους ήταν οι περίακτοι. Εκτός αυτού επιβεβαιώνεται και από αυτόν όπως 

και από τον Χάρντολ η σημαντικότητα των περιάκτων.  

 Επίσης τονίζει ότι "το εκκύκλημα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, ήταν μια μηχανή 

κατασκευασμένη με τροχούς και χρησιμοποιούνταν συνήθως για την εμφάνιση των 

νεκρών η των Βασιλειάδων σε θρόνους, αφού σκηνές θανάτου δεν 

πραγματοποιούνταν μέσα στη σκηνή και αρκετό ενδιαφέρον εμφανίζουν μηχανισμοί 

                                                           
1
 Ο εικαστικός-σκηνογράφος Αθανάσιος Κολαλάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε ζωγραφική στο 

Εικαστικό Τμήμα της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σκηνογραφία 

στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Σκηνογραφίας του Royal Welsh College of Music and Drama, στη Μεγάλη Βρετανία. 

Από το 2009 είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. 
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για τη δημιουργία βροντών και κεραυνών.". Όντως όπως παρατηρούμε και στη 

βιβλιογραφία, ο Bieber και ο Μποζίζιο μας δίνουν ακριβώς την ίδια πληροφορία.   

 Ο Κολαλάς αναφέρει ότι "δεν παρατηρούνται μεγάλες αλλαγές στο Ρωμαϊκό 

θέατρο σε σχέση με το αρχαίο Ελληνικό θέατρο εκτός από το ότι δημιουργήθηκαν 

τρομερά σκηνικά εντυπωσιασμού. Ολόκληρες ναυμαχίες γίνονταν μέσα στα θέατρα. 

Ακόμα και ο ερχομός των αυτοκρατόρων περιείχε ένα κομμάτι εντυπωσιασμού. Ένα 

ενδιαφέρον κομμάτι της Ρωμαϊκής εποχής είναι ότι δημιουργήθηκαν μεγάλα θέατρα 

με πολλούς ορόφους για την πραγματοποίηση των παραστάσεων. Θέατρα που κάποια 

από αυτά διατηρούνται μέχρι σήμερα". Όντως όπως παρατηρούμε και στη 

βιβλιογραφία διατηρήθηκαν οι ίδιες μηχανικές κατασκευές, ανακατασκευάστηκαν 

και εξελίχθηκαν. Δημιουργήθηκαν μεγάλα θέατρα, ικανά να χωρέσουν όλο το πλήθος 

που επιθυμούσε να παρακολουθήσει τις παραστάσεις. Παράλληλα δημιουργήθηκαν 

φαντασμαγορικά σκηνικά καθώς και παραστάσεις όπως αναφέρει και ο Μαρτινίδης 

στη βιβλιογραφία. 

 Όπως παρατηρήσαμε και στη βιβλιογραφία το θέατρο στο βυζάντιο 

παράκμασε αφού κυνηγήθηκε θανάσιμα από τους θεολόγους της εποχής. Αυτό μου 

ανέφερε και στη συνέντευξη που πραγματοποίησα και ο Κολαλάς.  

 Κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα το θέατρο άρχισε να επανεμφανίζεται. 

Αναφορικά στη συνέντευξη ο Κολαλάς τονίζει ότι " αρχικά μέσα από τις 

θρησκευτικές παραστάσεις που πραγματοποιούνταν σε όλη την δύση, οι οποίες 

χρησιμοποιούσαν διάφορους μηχανισμούς με τροχαλίες για την αναπαράσταση 

θρησκευτικών σκηνών το θέατρο ξεκίνησε να επανατοποθετείται στον ορίζοντα. Και 

στις αρχές του 14ου αιώνα άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα είδη κωμικού θεάτρου 

όπου και έπειτα διαχωρίστηκαν. Το θρησκευτικό έπειτα θέατρο άρχισε να 

παρακμάζει. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες κατασκευές για τη δημιουργία 

φωτιάς, καπνών και διαφόρων άλλων αναγκών του θρησκευτικού θεάτρου. "  Οι 

απόψεις του συμπίπτουν με την βιβλιογραφία. Αρχικά μέσω του θρησκευτικού 

θεάτρου παρατηρήσαμε ότι δημιουργήθηκαν διάφορες τεχνολογικές κατασκευές για 

την διευκόλυνση και πραγματοποίηση των παραστάσεων. Έπειτα στις αρχές του 14ου 

αιώνα βλέπουμε ότι ξεκίνησε να δημιουργείται μη θρησκευτικό θέατρο κωμικού 

χαρακτήρα και στις αρχές του 15ου αιώνα το θρησκευτικό θέατρο παράκμασε.  

 Το θέατρο στην Αναγέννηση άρχισε να ανθίζει. Ο Κολαλάς μου ανέφερε ότι" 

δημιουργήθηκαν τρία είδη θεατρικών παραστάσεων, η κωμωδία το δράμα και το 
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βουκολικό θέατρο. Κατά την Αναγέννηση άρχισαν να δημιουργούνται θέατρα με 

μηχανισμούς από τροχαλίες για τη μετακίνηση διαφόρων αντικειμένων. Ιδιαίτερη 

βάση δόθηκε στη δημιουργία ζωγραφισμένων σκηνικών για την αναπαράσταση 

τόπων. Και για πρώτη φορά βλέπουμε τη δημιουργία του προσκηνίου, το οποίο 

δημιουργεί μια διαφορετική προοπτική στο χώρο και στη σκηνή. Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό γιατί στη σημερινή εποχή πολλές σκηνές θεάτρων χρησιμοποιούν αυτή 

την ψευδαίσθηση της προοπτικής που παρέχει το προσκήνιο". Όντως όπως είδαμε 

στη βιβλιογραφία δημιουργήθηκαν τρία θεατρικά είδη, αυτά που αναφέρει και ο 

συνεντευξιαζόμενος, και πολλά θεατρικά οικοδομήματα με αρκετούς τεχνολογικούς 

μηχανισμούς για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των θεατρικών παραστάσεων. 

Παράλληλα το προσκήνιο δίνει μια προοπτική ψευδαίσθησης στο χώρο, 

μεγαλώνοντας την σκηνή. Μία ενδιαφέρον ακόμα πληροφορία που πρέπει να 

τονίσουμε, είναι ότι τα σκηνικά στηρίζονταν σε κουίντες. Για την δημιουργία 

διαφορετικών ‘’κόσμων‘’ χρησιμοποιήθηκαν ζωγραφισμένοι/ες πίνακες η κουρτίνες 

σε κουίντες που βρίσκονταν στο πίσω μέρος της σκηνής και τοποθετούνταν - 

άλλαζαν, αναλόγως με τις ανάγκες της παράστασης. Ο συνεντευξιαζόμενος ανάφερε 

ότι "οι κουίντες ήτανε μόνιμοι συρόμενοι σκηνικοί εξοπλισμοί όπου βοηθούσαν στην 

αναπαράσταση των σκηνικών, αφού σε αυτές υπήρχαν προ-ζωγραφισμένες σειρές 

από σπίτια, φυτά, κλπ...". Όπως αναφέρει και ο Μαρτινίδης, «Το Αναγεννησιακό 

πνεύμα μεγαλούργησε περισσότερο στις ζωγραφικές απεικονίσεις του κόσμου. Το 

θέατρο επωφελήθηκε από την "δίψα των βλεμμάτων"» (Μαρτινίδης, 1999:139).  

 Η εποχή του Μπαρόκ ήτανε άκρως ενδιαφέρουσα αφού οι παραστάσεις 

πολλαπλασιάστηκαν σε κάθε χώρα της Ευρώπης. Όπως αναφέρει ο Κολαλάς "Η 

εποχή της Αναγέννησης δημιούργησε τις συνθήκες αυτές, ούτος ώστε τα θέατρα στην 

εποχή του Μπαρόκ να πολλαπλασιαστούν. Παράλληλα δημιουργήθηκαν 

φαντασμαγορικά σκηνικά και μεγάλες σκηνές οι οποίες πλέον είχαν αυλαία. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι ένα θέατρο της εποχής αυτής το θέατρο Krumlov στην Τσεχία 

διατηρείτε ακόμα όπως κατασκευάστηκε εξαρχής. Εκεί χρησιμοποιήθηκαν παιχνίδια 

φωτισμού με κεριά με σειρές από ανακλαστήρες και κάτοπτρα." Όπως παρατηρούμε 

και στη βιβλιογραφία πάμπολλα κτήρια οικοδομούνται σε όλο τον κόσμο για τις 

ανάγκες του κόσμου που επιθυμεί να παρακολουθεί θεατρικές παραστάσεις. 

Παράλληλα δημιουργήθηκαν πολύπλοκοι μηχανισμοί για να ανυψώνουν αντικείμενα, 

σκηνικά και κουίντες. Με την δημιουργία αυτών των μηχανισμών έγινε οικονομία 

στη συμμετοχή των χειριστών και επιτεύχθηκε συγχρονία στην αλλαγή σκηνικών. Η 
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αυλαία, ένα ύφασμα ενιαίου χρώματος, που υπήρχε μπροστά στη σκηνή άρχισε να 

εμφανίζεται σε όλα τα θέατρα. Κατασκευάστηκε με δύο διαφορετικούς τρόπους και 

πολύπλοκους μηχανισμούς με τροχαλίες. "Όταν άνοιγε η αυλαία, ξεκινούσε η 

θεατρική παράσταση. Όσο η αυλαία ήταν κλειστή, δεν φαινόταν τα σκηνικά, άρα ως 

έναν βαθμό η μαγεία της εικόνας ήτανε μυστική μέχρι το άνοιγμα της αυλαίας. 

Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε και για την αλλαγή σκηνικών καθώς και για τα 

διαλείμματα. Η αυλαία υπάρχει μέχρι και σήμερα στα περισσότερα μεγάλα θέατρα 

προσκηνίου". 

 Στο θέατρο του 18ου αιώνα παρατηρούμε το θέατρο να εξελίσσεται. 

Δημιουργήθηκαν τεράστιες κτηριακές κατασκευές, μεγάλοι σκηνικοί χώροι και χώροι 

για τους θεατές. Κυρίως σε αυτή την εποχή αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι 

ότι ξεκίνησε να διαχωρίζεται η σκηνογραφία και η σκηνοθεσία και να μπαίνουν οι 

βάσεις για τη σημερινή μορφή τους. Ο Κολαλάς συμπληρώνει, "αυτό που πρέπει να 

υπογραμμιστεί είναι ότι υπάρχουν πλέον ομάδες ειδικών στο θέατρο, φωτιστές, 

σκηνογράφοι, σκηνοθέτες, χειριστές μηχανημάτων, όπως ακριβώς και σήμερα". 

Όπως βλέπουμε στη βιβλιογραφία, η ανακάλυψη του ηλεκτρισμού έφερε την 

επανάσταση στη χρήση του φωτισμού στο θέατρο επιτρέποντας στους σκηνογράφους 

να δημιουργούν οπτικά κουτιά και να παίζουν με το φώς. Ο Κολαλάς αναφέρει "Με 

τη χρήση του ηλεκτρικού φωτός οι σκηνογράφοι μπορούσαν να δημιουργήσουν 

οπτικά εφέ και οπτικές απάτες ικανές να παρασύρουν το κοινό στη μαγεία της 

σκηνής".  

 Το σύγχρονο θέατρο εξελίχθηκε με βάση το θέατρο των προηγούμενων 

εποχών. Όπως παρατηρήσαμε στη βιβλιογραφία, υπάρχουν τέσσερεις διαφορετικοί 

τύποι θεατρικών σκηνών. Το θέατρο προσκηνίου, οι προεκτεινόμενες σκηνές, το 

κυκλικό θέατρο και η ευέλικτη σκηνή με διαφορετικά χαρακτηριστικά το καθένα από 

αυτά. Ο κάθε τύπος θεάτρου έχει αρνητικά και θετικά στοιχεία που επηρεάζουν τις 

παραστάσεις. Ο Κολαλάς τονίζει ότι "σε κάθε θέατρο έχεις διαφορετικές 

δυνατότητες. Τα θέατρα προσκηνίου (Ιταλικές σκηνές) πήραν τη μορφή τους από την 

εποχή της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Εκεί μπορείς να χρησιμοποιήσεις πολλούς 

τεχνολογικούς εξοπλισμούς, συστήματα ήχου και φωτισμού, οθόνες προβολής καθώς 

και μηχανισμούς ανύψωσης και κίνησης διαφόρων αντικειμένων και σκηνικών. Τα 

θέατρα αυτά είναι κατασκευασμένα για αυτό τον σκοπό. Κάτι τέτοιο στα ανοιχτά 

θέατρα, που δημιουργήθηκαν την εποχή της αρχαίας Ελλάδας και της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας, δεν υφίσταται και εν μέρη χρησιμοποιείται η εικόνα του χώρου και 



 74 

όλοι οι μηχανισμοί είναι αυτοφερόμενοι. Έπειτα αυτό που επηρεάζει το κατά πόσο θα 

χρησιμοποιηθούν τεχνολογικοί μηχανισμοί είναι το είδος της παράστασης. 

Παραδείγματος χάρη στο αρχαίο ελληνικό θέατρο δεν χρησιμοποιούνται πολλοί 

τεχνολογικοί εξοπλισμοί. Γιατί οι παραστάσεις γίνονται σε ανοιχτούς χώρους και δεν 

υπάρχει η αναγκαιότητα χρήσης αυτών. Κυρίως οι τεχνολογικοί εξοπλισμοί εκεί 

επικεντρώνονται στον ήχο και στο φώς. Ας μην ξεχνάμε και ένα σημαντικό κομμάτι 

των παραστάσεων που είναι τα χρήματα που διαθέτεις για την πραγματοποίηση 

αυτών." Άρα ως ένα βαθμό η χρήση πολλών τεχνολογικών μηχανημάτων κατά τη 

διαδικασία της παράστασης εξαρτάται από το είδος του θεάτρου και της παράστασης 

που επιτελείται άλλα και από το χρηματικό ποσό που διατίθεται για την παράσταση.  

 

Ποσοτική έρευνα 
 Σύμφωνα με την ανάλυση του Σταθακόπουλου, ποσοτική έρευνα είναι η 

συστηματική συλλογή πληροφοριών από ερωτώμενους, με σκοπό την κατανόηση ή 

την πρόβλεψη της συμπεριφοράς τμήματος του πληθυσμού που ενδιαφέρει. Με την 

ποσοτική έρευνα, μετριέται ο αριθμός των ατόμων που συμπεριφέρονται με τον έναν 

ή τον άλλο τρόπο, δηλαδή η ποσοτική έρευνα αποτελεί μια μέθοδο ποσοτικοποίησης 

των δεδομένων (Σταθακόπουλος,2005).  

 Σε κάθε κοινωνική έρευνα ο ερευνητής καλείται να αντιμετωπίσει δύο 

περιπτώσεις: α) είτε να ασχοληθεί με ολόκληρο τον πληθυσμό (ολική έρευνα – 

απογραφή) και β) είτε με ένα τμήμα του πληθυσμού (μερική έρευνα), προκειμένου να 

αντλήσει πληροφορίες, που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των μονάδων ενός 

πληθυσμού. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις λόγοι οικονομίας, χρήματος και η 

έλλειψη του κατάλληλου προσωπικού επιβάλλουν στην προσφυγή σε τμήμα του 

πληθυσμού, δηλαδή στο δείγμα (Σιάρδος, 2005:77). 

 Η τεχνική καθορισμού και επιλογής του απαιτούμενου μεγέθους του 

δείγματος ονομάζεται δειγματοληψία. Τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν 

ένα δείγμα είναι δύο: α)το μέγεθος του και β)ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται από 

τον πληθυσμό που θα προκύψει (Δαουτόπουλος, 2005:84). 

 Σύμφωνα με τον Δαουτόπουλο (2005: 151-152), η ποσοτική έρευνα 

πραγματοποιείται μέσω συνεντεύξεων. Οι κυριότερες μορφές αυτών είναι οι 

ακόλουθες:  

 Οι προσωπικές συνεντεύξεις (personal interviews) που γίνονται με τη 

χρησιμοποίηση ειδικά εκπαιδευμένων ατόμων (απογραφέων ή συνεντευκτών) 
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για την πραγματοποίηση της προσωπικής συνέντευξης με τα άτομα-μέλη του 

δείγματος.  

 Οι ταχυδρομικές συνεντεύξεις (mail interviews) κατά τις οποίες 

συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο από τα ίδια άτομα-μέλη του δείγματος, 

στα οποία στέλνεται ταχυδρομικά για συμπλήρωση και επιστροφή.  

 Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις (phone interviews) που γίνονται με την 

αντικατάσταση της συνέντευξης από προσωπική σε τηλεφωνική, οπότε ο 

απογραφέας μέσω τηλεφώνου επικοινωνεί με τα άτομα-μέλη του δείγματος, 

για την υποβολή των ερωτήσεων και λήψη των απαντήσεων τους.  

 

 Το πρόβλημα της επιλογής μας από τις τρεις μορφές συνέντευξης είναι ένα 

σύνθετο πρόβλημα, η αντιμετώπιση του οποίου θα πρέπει να βασιστεί σε μια σειρά 

από κριτήρια, όπως: κόστος, απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης της έρευνας, 

ποσοστά ανταπόκρισης του πληθυσμού και μεροληπτικές επιδράσεις, πολυπλοκότητα 

του ερωτηματολογίου και ύπαρξη ευαίσθητων ερωτήσεων σε αυτό, τα οποία θα 

πρέπει να συνεκτιμηθούν από τον ερευνητή για να φτάσει στην καλύτερη δυνατή 

απόφαση. 

 

Επιλογή δείγματος 
 Ως "πληθυσμός" για τη συγκεκριμένη έρευνα θεωρείται το σύνολο των 

σπουδαστών και εκπαιδευτικών στις ανώτατες και πανεπιστημιακές σχολές της 

Θεσσαλονίκης. "Δείγμα" αποτελεί ένα τμήμα του παραπάνω πληθυσμού, από το 

οποίο τα στοιχεία που συλλέγονται ανάγονται σε όλο το πληθυσμό. Η μελέτη και 

ανάλυση των στοιχείων του δείγματος θεωρείται ότι εκφράζουν ολόκληρο τον 

πληθυσμό.  

 Η έρευνα βασίστηκε σε "πρωτογενή δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν με 

τη χρήση ενός πλήρως ερωτηματολογίου το οποίο συντάχθηκε με βάση τα 

αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας(consumer focus groups), που προηγήθηκε. Η 

έρευνα, εμπεριέχει ομάδες ατόμων του πληθυσμού με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

Σε αυτή την περίπτωση το χαρακτηριστικό που επιλέχτηκε ήταν η άμεση σχέση του 

δείγματος με το θέατρο και συγκεκριμένα σε διδάσκοντες και διδασκόμενους της 

θεατρικής παιδείας. Τα διαθέσιμα δειγματοληπτικό πλαίσιο ήταν η πόλη της 

Θεσσαλονίκης. 
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 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερευνητικό εργαλείο το δομημένο 

ερωτηματολόγιο και η συλλογή των πληροφοριών έγινε μέσω προσωπικής επαφής με 

όλους τους ερωτώμενους. 

 Για τη δημιουργία του δείγματος απευθύνθηκα σε όλες τις ανώτατες και 

πανεπιστημιακές θεατρικές σχολές της Θεσσαλονίκης από που και ζήτησα να λάβουν 

μέρος στην έρευνα. Συνολικά οι άνθρωποι που ερωτήθηκαν για να συμμετάσχουν 

στην έρευνα έφτασαν τους τριακόσιους(300) εκ των οποίων οι 180 δέχτηκαν να 

συμμετάσχουν στην έρευνα. Από τους εκατόν ογδόντα(180) οι εκατόν πενήντα(150) 

είναι διδασκόμενοι και οι τριάντα(30) διδάσκοντες. 

 

Σχεδιασμός - Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου  
 Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 

κλειστού τύπου ερωτήσεις σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να 

απαντηθεί από όλους του ερωτηθέντες, διδάσκοντες και διδασκόμενους.  

 Αρχικά αναφέρονται κάποια δημογραφικά στοιχεία, Τμήμα 1ο, (φύλο, ηλικία, 

κλπ..). Έπειτα συνεχίζονται οι κλειστού τύπου ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο είναι 

ανώνυμο για την αποφυγή αρνητικών αντιδράσεων άλλα και διευκόλυνση των 

ερωτώμενων ώστε να απαντήσουν υποκειμενικά. 

 Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη και 

συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου. 

 Αφού συλλέχτηκαν τα δεδομένα του υπό εξέταση θέματος, ακολούθησε και η 

επεξεργασία των δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών και μαθηματικών μεθόδων, η 

οποία καταλήγει στην εξαγωγή των συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων. 

 

Ερωτηματολόγιο ποσοτικής έρευνας 

 Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε κατά τα τέλη του Ιανουαρίου του 2013. 

Αμέσως μετά, δοκιμάστηκε σε ένα μικρό δείγμα του υπό μελέτη πληθυσμού, για να 

διαπιστωθεί το κατά πόσο οι ερωτήσεις που πραγματοποιούνται είναι αντιληπτές από 

τους ερωτώμενους και να προσδιοριστεί η απαιτούμενη χρονική διάρκεια της 

συνέντευξης.   

 Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τριάντα οχτώ(38) ερωτήσεις κλειστού 

τύπου(closed type questions), οι οποίες κωδικοποιήθηκαν με βάση τις απαντήσεις των 

ερωτώμενων, για να πραγματοποιηθεί ή στατιστική ανάλυση αυτών. Οι ερωτήσεις 
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ήταν κατανεμημένες σε τέσσερις(4) θεματικές ενότητες και διαφορετικές 

υποενότητες αυτών. Παρακάτω παρουσιάζουμε αναλυτικά τις ερωτήσεις. 

 

Τμήμα 2ο Αντίληψη σε σχέση με το πως η τεχνολογία και το διαδίκτυο 

βοηθούν στην εξέλιξη των παραστάσεων στο θέατρο. 

 

 Η ενότητα αυτή αφορά την άποψη των διδασκόμενων και των 

διδασκόντων για όλο το πλαίσιο της συσχέτισης της τεχνολογίας και του 

διαδικτύου στις θεατρικές παραστάσεις και χωρίζεται σε υποκατηγορίες. 

 

 Τεχνολογία και θέατρο 

 Θεατρικές παραστάσεις 

 Βοήθεια (της τεχνολογίας) 

 Ποιότητα (παραστάσεων) 

 Μείωση κόστους 

 Σκηνογραφία 

 Διευκόλυνση (των παραστάσεων) 

 Καινοτομία (κουστουμιών) 

 Καινοτομία (σκηνικού) 

 Βελτίωση (σκηνικών) 

 Ταχύτητα (αλλαγής ή χρήσης, σκηνικού χώρου ή αντικειμένου) 

 Αυτοματοποίηση 

 Φωτισμός 

 Διευκόλυνση (των παραστάσεων) 

 Βελτίωση (παράστασης) 

 Ταχύτητα (εναλλαγής φωτός αναλόγως των αναγκών) 

 Αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου φωτισμού 

 Ήχος 

 Διευκόλυνση (των παραστάσεων) 

 Βελτίωση (παράστασης) 

 Ταχύτητα (εναλλαγής ήχων αναλόγως των αναγκών) 

 Αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου ήχου 

 Διαδίκτυο και θέατρο 

 Θεατρικές παραστάσεις 

 Διαφήμιση 

 Κέρδος 

 Κριτικές (θεατρικών παραστάσεων) 

 Προσέλευση θεατών 

 

Τμήμα 3ο Αντίληψη σε σχέση με το πως η τεχνολογία και το διαδίκτυο 

βοηθούν στην εξέλιξη της διδασκαλίας στο θέατρο. 

 

 Η ενότητα αυτή αφορά την άποψη των διδασκόμενων και των 

διδασκόντων για όλο το πλαίσιο της συσχέτισης της τεχνολογίας και του 

διαδικτύου στη διδασκαλία της θεατρικής παιδείας και χωρίζεται σε 

υποκατηγορίες. 

 

 Τεχνολογία και θέατρο 
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 Διδασκαλία 

 Τεχνολογικά μέσα 

 Μετάδοση πληροφοριών 

 Ποιότητα μαθήματος 

 Χρήση τεχνολογικών μέσων 

 Τηλεόραση 

 Βιντεοπροβολέας 

 Υπολογιστής 

 Ράδιο CD player 

 Ηχεία 
 Διαδίκτυο και θέατρο 

 Διδασκαλία 

 Χρήση βιβλιοθηκών θεατρικών έργων 

 Συλλογή πληροφοριών 

 Επικοινωνία (μελών διδασκαλίας) 

 Εξέλιξη διδασκαλίας 

 Βελτίωση ποιότητας μαθήματος 

 

Τμήμα 4ο Αντίληψη για τις στάσεις και τη συμπεριφορά του ανθρώπινου 

δυναμικού του θεάτρου. 

 

 Η ενότητα αυτή αφορά την άποψη των διδασκόμενων και των 

διδασκόντων για το τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται 

της στάση τους απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις και χωρίζεται σε 

υποκατηγορίες. 
 

 Στάσεις και συμπεριφορά ως προς τα τεχνολογικά μέσα και το 

διαδίκτυο 

 Ικανοποίηση από τη χρήση τους 

 Ευκολία χρήσης (γνώσεις) 

 Υποκίνηση για τη χρήση τους) 

 

Τμήμα 5ο Στοιχεία επίδοσης των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στο 

θέατρο. 

 

 Η ενότητα αυτή αφορά την γενική άποψη των διδασκόμενων και των 

διδασκόντων για την αποτελεσματικότητα και την εξέλιξη που μπορεί να 

επιφέρουν οι τεχνολογία και το διαδίκτυο στο θέατρο και χωρίζεται σε 

υποκατηγορίες. 

 

 Επίδοση ως προς 

 Θεατρικές παραστάσεις 

 Αποτελεσματικότητα (εάν η χρήση της τεχνολογίας και του 

διαδικτύου επιτυγχάνουν τους στόχους των παραστάσεων 

 Εξέλιξη (εάν μέσω των τεχνολογικών μέσων εξελίσσονται οι 

παραστάσεις) 

 Διδασκαλία θεάτρου 

 Αποτελεσματικότητα (εάν η χρήση της τεχνολογίας και του 

διαδικτύου επιτυγχάνουν τους στόχους της διδασκαλίας. 
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 Εξέλιξη (εάν μέσω των τεχνολογικών μέσων και του 

διαδικτύου εξελίσσεται η διδασκαλία) 

Τμήμα 6ο 

 

 Τέλος, παραχωρώ την δυνατότητα σε οποιοδήποτε θέλει να 

τοποθετηθεί για την παρούσα έρευνα κάνοντας κάποια παρατήρηση ή 

δίνοντας κάποια πληροφορία που θεωρεί ότι έχει σχέση με το αντικείμενο της 

έρευνας. 
 

Ανάλυση δεδομένων και  ερμηνεία ευρημάτων 

Ανάλυση τμήματος 1 
 

 Στο πρώτο τμήμα περιέχονται δημογραφικά στοιχεία. Παρακάτω θα δούμε 

αναλυτικά το φύλλο, την ηλικία καθώς και τα χρόνια σπουδών η υπηρεσίας των 

καθηγητών και των σπουδαστών στο δείγμα μας.   

 Count Column N % Mean Standard 

Deviation 

ΦΥΛΟ 
ΑΝΤΡΑΣ 62 34.4%   

ΓΥΝΑΙΚΑ 118 65.6%   

ΗΛΙΚΙΑ   27 8 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 30 16.7%   

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ 150 83.3%   

ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ   7 8 

Πίνακας 5.1 Δημογραφικά στοιχεία 

 Όπως παρατηρούμε στη δείγμα μας, από τους συνολικά 170 ερωτηθέντες οι 

62 που απάντησαν ήταν άντρες με το ποσοστό τους να κυμαίνεται στο 34.4% και οι 

υπόλοιποι 118, γυναίκες με ποσοστό 65.6%. Οι 30 από τους ερωτηθέντες ήταν 

επαγγελματίες καθηγητές που έχουν σχέση με το θέατρο, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, 

σκηνογράφοι , ιστορικοί θεάτρου και φωτιστές με το ποσοστό τους μέσα στο δείγμα 

να κυμαίνεται στο 16.7%. Οι άλλοι 150 ήταν μαθητές δραματικών σχολών με το 

ποσοστό τους να αγγίζει το 83.3%. Μπορούμε εύλογα να παρατηρήσουμε ότι σχεδόν 

τα 2/3 του δείγματος είναι γυναίκες και να συμπεράνουμε πως στο θέατρο 

προσελκύεται πιο εύκολα το θηλυκό φύλλο. 

Μέσος όρος ηλικίας σπουδαστών Μέσος όρος ηλικίας καθηγητών 

24,12 42,43 

Κατανεμημένες ηλικίες σπουδαστών Κατανεμημένες ηλικίες καθηγητών 

16-20 21-25 26-30 31-35 36+ 25-30 31-35 36-40 41-45 46+ 

14 88 39 6 3 1 3 12 4 10 

Πίνακας 5.2  Κατανομή ηλικιών σπουδαστών και καθηγητών 
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Ανάλυση τμήματος 2  

 

 Παρακάτω παρουσιάζω τον μέσο όρο όλων των απαντήσεων των διδασκόμενων και 

διδασκόντων στο 2ο τμήμα του ερωτηματολόγιου συνολικά και χωριστά. Στη συνέχεια 

εξετάζουμε το κάθε σκέλος του τμήματος 2 ξεχωριστά, σε σχέση με τις απαντήσεις των 

καθηγητών και των σπουδαστών άλλα και του συνόλου. 

 

Αντίληψη σε σχέση με το πώς η τεχνολογία και το διαδίκτυο βοηθούν στην εξέλιξη των 

παραστάσεων στο θέατρο. 

 

 

Μέσος όρος προσδιορισμού σπουδαιότητας χρήσης της τεχνολογίας στο θέατρο σε όλο 

το δείγμα. 

 

Νο. Τεχνολογία και θέατρο 
Καθόλου                                    Οπωσδήποτε 

Σπουδαία                                      απαραίτητη 

  1 2 3 4 5 

Θεατρικές παραστάσεις 

1 
Βοήθεια  (της 

τεχνολογίας) 0,56% 3,89% 28,89% 40,00% 26,67% 

2 
Ποιότητα 

(παραστάσεων) 2,78% 8,33% 38,33% 30,56% 20,00% 

3 Μείωση κόστους 10,00% 20,00% 31,67% 23,33% 15,00% 

Σκηνογραφία 

1 
Διευκόλυνση  

(των παραστάσεων) 0,56% 5,00% 20,00% 42,78% 31,67% 

2 
Καινοτομία 

(κουστουμιών) 2,78% 9,44% 38,33% 32,78% 16,67% 

3 Καινοτομία (σκηνικού) 1,11% 6,11% 19,44% 43,89% 29,44% 

4 Βελτίωση    (σκηνικών) 1,67% 5,00% 23,33% 41,11% 28,89% 

5 

Ταχύτητα    (αλλαγής ή                                   

χρήσης, σκηνικού 

χώρου ή αντικειμένου) 3,89% 3,33% 11,67% 27,78% 53,33% 

6 
Αυτοματοποίηση 

(σκηνικών) 1,11% 5,00% 17,78% 32,78% 43,33% 

Φωτισμός 

1 
Διευκόλυνση 

(των παραστάσεων) 1,67% 2,22% 13,33% 20,00% 62,78% 

2 Βελτίωση (παράστασης) 1,11% 6,67% 23,89% 38,89% 29,44% 

3 

Ταχύτητα  

(εναλλαγής φωτός 

αναλόγως των αναγκών) 
0,56% 1,67% 13,33% 23,89% 60,56% 
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4 

Αυτοματοποιημένο 

σύστημα ελέγχου 

φωτισμού 1,11% 3,33% 19,44% 28,33% 47,78% 

Ήχος 

1 
Διευκόλυνση 

(των παραστάσεων) 1,11% 5,00% 11,11% 22,78% 60,00% 

2 Βελτίωση (παράστασης) 2,22% 5,00% 17,78% 29,44% 45,56% 

3 

Ταχύτητα 

(εναλλαγής ήχων 

αναλόγως των αναγκών) 
0,56% 4,44% 10,00% 26,11% 58,89% 

4 
Αυτοματοποιημένο 

σύστημα ελέγχου ήχου 0,56% 2,78% 20,00% 27,78% 48,89% 
Πίνακας 5.3  Μέσος όρος προσδιορισμού σπουδαιότητας χρήσης της τεχνολογίας στο θέατρο σε όλο το 

δείγμα 
 

Μέσος όρος σπουδαιότητας χρήσης του διαδικτύου στο θέατρο 

 

Νο. Διαδίκτυο και θέατρο 
Καθόλου                                   Οπωσδήποτε 

Σπουδαία                                    απαραίτητη 

  1 2 3 4 5 

Θεατρικές παραστάσεις 

1 Διαφήμιση 
0,56% 2,78% 16,11% 23,89% 56,67% 

2 Κέρδος 
1,11% 10,56% 39,44% 28,33% 20,56% 

3 

Κριτικές  

(θεατρικών 

παραστάσεων) 

2,22% 8,33% 31,11% 35,00% 23,33% 

4 Προσέλευση θεατών 
1,67% 3,89% 20,56% 40,56% 33,33% 

Πίνακας 5.4  Μέσος όρος σπουδαιότητας χρήσης του διαδικτύου στο θέατρο 

 

 

 Όπως παρατηρούμε στα περισσότερα ερωτήματα ο μέσος όρος των περισσότερων 

απαντήσεων κινείται σε θετικά πλαίσια, δηλαδή ότι η σπουδαιότητα χρήσης της τεχνολογίας 

και του διαδικτύου στο θέατρο είναι οπωσδήποτε η λίγο απαραίτητη. Το αμέσως επόμενο 

σημαντικό ποσοστό κινείται σε ουδέτερη στάση απέναντι στη βοήθεια της τεχνολογίας και 

του διαδικτύου ενώ, πολύ λίγοι πιστεύουν ότι η βοήθεια που προσφέρουν (η τεχνολογία και 

το διαδίκτυο) είναι λίγο η καθόλου σπουδαία.  Ας δούμε όμως ξεχωριστά τις επιλογές των 

καθηγητών και των σπουδαστών στο δείγμα μας για να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες 

και να παρατηρήσουμε που σε τι πλαίσια κινείται το κάθε κομμάτι του δείγματος που 

εξετάζουμε. 
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Μέσος όρος προσδιορισμού σπουδαιότητας χρήσης της τεχνολογίας στο θέατρο 

καθηγητών 

 

Νο. Τεχνολογία και θέατρο 
Καθόλου                                     Οπωσδήποτε 

Σπουδαία                                      απαραίτητη 

  1 2 3 4 5 

Θεατρικές παραστάσεις 

1 
Βοήθεια  (της 

τεχνολογίας) 0,00% 0,00% 16,67% 53,33% 30,00% 

2 Ποιότητα (παραστάσεων) 0,00% 0,00% 40,00% 33,33% 26,67% 

3 Μείωση κόστους 6,67% 20,00% 43,33% 20,00% 10,00% 

Σκηνογραφία 

1 
Διευκόλυνση  

(των παραστάσεων) 0,00% 0,00% 6,67% 53,33% 40,00% 

2 
Καινοτομία 

(κουστουμιών) 3,33% 10,00% 56,67% 23,33% 6,67% 

3 Καινοτομία (σκηνικού) 0,00% 0,00% 3,33% 63,33% 33,33% 

4 Βελτίωση    (σκηνικών) 0,00% 0,00% 16,67% 43,33% 40,00% 

5 

Ταχύτητα    (αλλαγής ή                                   

χρήσης, σκηνικού χώρου 

ή αντικειμένου) 0,00% 0,00% 0,00% 26,67% 73,33% 

6 
Αυτοματοποίηση 

(σκηνικών) 0,00% 0,00% 3,33% 60,00% 36,67% 

Φωτισμός 

1 
Διευκόλυνση 

(των παραστάσεων) 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 96,67% 

2 Βελτίωση (παράστασης) 0,00% 0,00% 0,00% 43,33% 56,67% 

3 

Ταχύτητα  

(εναλλαγής φωτός 

αναλόγως των αναγκών) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

4 

Αυτοματοποιημένο 

σύστημα ελέγχου 

φωτισμού 0,00% 0,00% 10,00% 43,33% 46,67% 

Ήχος 

1 
Διευκόλυνση 

(των παραστάσεων) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

2 Βελτίωση (παράστασης) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 

3 

Ταχύτητα 

(εναλλαγής ήχων 

αναλόγως των αναγκών) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

4 
Αυτοματοποιημένο 

σύστημα ελέγχου ήχου 0,00% 0,00% 13,33% 43,33% 43,33% 
Πίνακας 5.5  Μέσος όρος προσδιορισμού σπουδαιότητας χρήσης της τεχνολογίας στο θέατρο των 

καθηγητών 
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Μέσος όρος σπουδαιότητα χρήσης του διαδικτύου στο θέατρο 

Νο. Διαδίκτυο και θέατρο 
Καθόλου                                    Οπωσδήποτε 

Σπουδαία                                     απαραίτητη 

  1 2 3 4 5 

Θεατρικές παραστάσεις 

1 Διαφήμιση 
3,33% 6,67% 30,00% 33,33% 26,67% 

2 Κέρδος 
3,33% 13,33% 46,67% 30,00% 6,67% 

3 

Κριτικές  

(θεατρικών παραστάσεων) 

3,33% 0,00% 26,67% 50,00% 20,00% 

4 Προσέλευση θεατών 
3,33% 6,67% 40,00% 40,00% 10,00% 

Πίνακας 5.6  Μέσος όρος σπουδαιότητα χρήσης του διαδικτύου στο θέατρο των καθηγητών 

 

 Οι απαντήσεις των καθηγητών φαίνεται ξεκάθαρα ότι κινούνται σε θετικά πλαίσια 

στην προσφορά της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς του θεάτρου που εξετάζουμε. Στο 

πίνακα που αφορά τη βοήθεια του διαδικτύου στο θέατρο παρατηρούμε ποσοστό που 

κινούνται από ουδέτερη στάση μέχρι οπωσδήποτε απαραίτητη. 

 

Μέσος όρος προσδιορισμού σπουδαιότητας χρήσης της τεχνολογίας στο θέατρο 

σπουδαστών 

 

Νο. Τεχνολογία και θέατρο 
Καθόλου                                    Οπωσδήποτε 

Σπουδαία                                      απαραίτητη 

  1 2 3 4 5 

Θεατρικές παραστάσεις 

1 
Βοήθεια  (της 

τεχνολογίας) 0,67% 4,67% 31,33% 37,33% 26,00% 

2 Ποιότητα (παραστάσεων) 3,33% 10,00% 38,00% 30,00% 18,67% 

3 Μείωση κόστους 10,67% 20,00% 29,33% 24,00% 16,00% 

Σκηνογραφία 

1 
Διευκόλυνση  

(των παραστάσεων) 0,67% 6,00% 22,67% 40,67% 30,00% 

2 
Καινοτομία 

(κουστουμιών) 2,67% 9,33% 34,67% 34,67% 18,67% 

3 Καινοτομία (σκηνικού) 1,33% 7,33% 22,67% 40,00% 28,67% 

4 Βελτίωση    (σκηνικών) 2,00% 6,00% 24,67% 40,67% 26,67% 

5 

Ταχύτητα    (αλλαγής ή                                   

χρήσης, σκηνικού χώρου ή 

αντικειμένου) 4,67% 4,00% 14,00% 28,00% 49,33% 

6 
Αυτοματοποίηση 

(σκηνικών) 0,67% 6,67% 20,67% 27,33% 44,67% 
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Φωτισμός 

1 
Διευκόλυνση 

(των παραστάσεων) 2,00% 2,67% 15,33% 24,00% 56,00% 

2 Βελτίωση (παράστασης) 1,33% 8,00% 28,67% 38,00% 24,00% 

3 

Ταχύτητα  

(εναλλαγής φωτός 

αναλόγως των αναγκών) 0,67% 2,00% 16,00% 28,67% 52,67% 

4 

Αυτοματοποιημένο 

σύστημα ελέγχου 

φωτισμού 1,33% 4,00% 21,33% 25,33% 48,00% 

Ήχος 

1 
Διευκόλυνση 

(των παραστάσεων) 1,33% 6,00% 13,33% 27,33% 52,00% 

2 Βελτίωση (παράστασης) 2,67% 6,00% 21,33% 27,33% 42,67% 

3 

Ταχύτητα 

(εναλλαγής ήχων 

αναλόγως των αναγκών) 0,67% 5,33% 12,00% 31,33% 50,67% 

4 
Αυτοματοποιημένο 

σύστημα ελέγχου ήχου 0,67% 3,33% 21,33% 24,67% 50,00% 
Πίνακας 5.7  Μέσος όρος προσδιορισμού σπουδαιότητας χρήσης της τεχνολογίας στο θέατρο των 

σπουδαστών 

 

Μέσος όρος σπουδαιότητα χρήσης του διαδικτύου στο θέατρο 

 

Νο. Διαδίκτυο και θέατρο 

Καθόλου                                    Οπωσδήποτε 

Σπουδαία                                     απαραίτητη 

  1 2 3 4 5 

Θεατρικές παραστάσεις 

1 Διαφήμιση 
0,00% 2,00% 13,33% 22,00% 62,67% 

2 Κέρδος 
0,67% 10,00% 38,00% 28,00% 23,33% 

3 

Κριτικές  

(θεατρικών παραστάσεων) 

2,00% 10,00% 32,00% 32,00% 24,00% 

4 Προσέλευση θεατών 
1,33% 3,33% 16,67% 40,67% 38,00% 

Πίνακας 5.8  Μέσος όρος σπουδαιότητα χρήσης του διαδικτύου στο θέατρο 

 

 Οι απαντήσεις των σπουδαστών διαφοροποιούνται σε σχέση με τον καθηγητών και 

επηρεάζουν το συνολικό δείγμα. Οι απόψεις των σπουδαστών στη βοήθεια της τεχνολογίας 

και του διαδικτύου στο θέατρο κινούνται από ουδέτερη στάση, λίγο απαραίτητη και 

οπωσδήποτε απαραίτητη με ένα μικρό ποσοστό να τις θεωρεί λίγο σπουδαίες. Παρακάτω θα 

δούμε αναλυτικά όλες τις υποκατηγορίες του 2ου τμήματος και θα σχολιάσουμε τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από τα διαγράμματα και τους πίνακες. 
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 Τεχνολογία και θέατρο 

 Θεατρικές παραστάσεις 

 

 
Διάγραμμα 5.1  Θεατρικές παραστάσεις 

 

 
Πίνακας 5.9  Τεχνολογία και θέατρο -> Θεατρικές παραστάσεις 

 

 Εξετάζοντας συνολικά το πρώτο σκέλος των ερωτήσεων που αφορά γενικώς τις 

θεατρικές παραστάσεις παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων που 

αγγίζει το 41.7% θεωρεί ότι η παρουσία της τεχνολογία στις θεατρικές παραστάσεις είναι 

ουδέτερη με το αμέσως επόμενο ποσοστό που αγγίζει το 41.1% να τη θεωρεί λίγο 

απαραίτητη. Αυτό συμβαίνει γιατί όπως αναφέραμε και στη βιβλιογραφία μία θεατρική 

παράσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση κυρίως του λόγου, της μουσικής και του 

χορού. Ακόμα και σήμερα πιστεύεται ότι η χρήση της τεχνολογίας δεν είναι απολύτως 

απαραίτητη για την πραγματοποίηση μιας παράστασης αν και πολλές από αυτές δεν έχουν 

υπόσταση χωρίς αυτή. 
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 Στις απαντήσεις που φαίνονται και στο διάγραμμα παρατηρούμε μικροδιαφορές 

ανάμεσα στους καθηγητές και σπουδαστές. Ας δούμε όμως αναλυτικά τις απαντήσεις που 

δόθηκαν από καθηγητές και σπουδαστές στο πρώτο σκέλος "Θεατρικές παραστάσεις" για να 

κατανοήσουμε τις συνολικές απαντήσεις του σκέλους αυτού. 

 

 Τεχνολογία και θέατρο 

 Θεατρικές παραστάσεις 

 Βοήθεια (της τεχνολογίας) 

 

 

 
Διάγραμμα 5.2  Τεχνολογία και θέατρο -> Θεατρικές παραστάσεις -> βοήθεια της τεχνολογίας 

 

 
Πίνακας 5.10 Τεχνολογία και θέατρο -> Θεατρικές παραστάσεις -> βοήθεια της τεχνολογίας 

 

 Όπως βλέπουμε το 40% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η βοήθεια της τεχνολογίας στις 

θεατρικές παραστάσεις είναι λίγο απαραίτητη, ενώ το 28.9% τη θεωρεί ουδέτερη με το 

αμέσως επόμενο ποσοστό που αγγίζει το 26.7% να τη θεωρεί οπωσδήποτε απαραίτητη. Αν 

παρατηρήσουμε στο διάγραμμα, τις απαντήσεις των καθηγητών σε σχέση με τους 

σπουδαστές, οι περισσότεροι καθηγητές θεωρούν αναγκαία την βοήθεια της τεχνολογίας 

πλέον στις θεατρικές παραστάσεις σε σχέση με τους μαθητές που έχουν διαφορετική 
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εντύπωση με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να κυμαίνεται στο λίγο απαραίτητη και στο 

οπωσδήποτε απαραίτητη. Ως ένα βαθμό δικαιολογείται αφού οι μαθητές των δραματικών 

σχολών δεν έχουν την εμπειρία της δημιουργίας και της συμμετοχής σε θεατρικές 

παραστάσεις. Συνολικά όμως, αυτό που προκύπτει μέσα από τις απαντήσεις είναι ότι η 

βοήθεια της τεχνολογίας πλέον είναι αναγκαία. Όπως αναφέραμε και στη βιβλιογραφία η 

βοήθεια της τεχνολογίας στο θέατρο ξεκίνησε από τα αρχικά χρόνια δημιουργίας του 

θεάτρου, αρχικά με κατασκευές έπειτα με μηχανισμούς, φτάνοντας στη σύγχρονη εποχή που 

σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των θεάτρων έχεις τεχνολογικούς εξοπλισμούς για την επίτευξη 

των στόχων των εκάστοτε παραστάσεων. 

 

 Τεχνολογία και θέατρο 

 Θεατρικές παραστάσεις 

 Ποιότητα (παραστάσεων) 

 

 

 
Διάγραμμα 5.3 Τεχνολογία και θέατρο -> Θεατρικές παραστάσεις -> Ποιότητα(παραστάσεων) 

 

 
Πίνακας 5.11 Τεχνολογία και θέατρο -> Θεατρικές παραστάσεις -> Ποιότητα(παραστάσεων) 
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 Εξετάζοντας την ποιότητα των παραστάσεων με την βοήθεια της τεχνολογίας 

βλέπουμε ότι οι καθηγητές και οι μαθητές κινούνται περίπου στα ίδια πλαίσια απαντήσεων 

με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών 38,00%, να θεωρούν ότι η ποιότητα των παραστάσεων με 

τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι ουδέτερη.  Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχουν παραστάσεις 

στις οποίες δεν χρησιμοποιείται καμία τεχνολογία για την πραγματοποίηση της ή ότι κατά  τη 

χρήση της τεχνολογίας στη διάρκεια της παράστασης μπορεί να δημιουργηθούν λειτουργικά 

προβλήματα, όπως, παραδείγματος χάρη, να υπάρξει κάποιο τεχνικό πρόβλημα με 

αποτέλεσμα η ποιότητα της παράστασης να μην γίνει καλύτερη. Το αμέσως επόμενο 

ποσοστό που αγγίζει το 30.6% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η τεχνολογία είναι λίγο 

απαραίτητη στην ποιότητα των θεατρικών παραστάσεων και ένα ποσοστό της τάξεως του 

20,00% να κινείται στην απάντηση οπωσδήποτε απαραίτητη. Συνολικά παρατηρούμε ότι 

περίπου ένα ποσοστό της τάξεως του 50,00% θεωρούν ότι η ποιότητα της παράστασης με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας είναι είτε λίγο, είτε περισσότερο απαραίτητη, ποσοστό αρκετό για 

να δικαιολογήσει την ύπαρξη της τεχνολογίας στα θέατρα και στις παραστάσεις.  

 

 Τεχνολογία και θέατρο 

 Θεατρικές παραστάσεις 

 Μείωση κόστους 

 

 

 
Διάγραμμα 5.4  Τεχνολογία και θέατρο -> Θεατρικές παραστάσεις -> Μείωση κόστους 
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 Η μείωση κόστους αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα εξέτασης. Εδώ παρατηρούμε 

ότι οι καθηγητές σε σχέση με τους μαθητές έχουν αρκετές διαφορές. Σχεδόν το μεγαλύτερο 

ποσοστό των καθηγητών που αγγίζει το 43.3%, θεωρεί ότι η σχέση κόστους και χρήση 

τεχνολογίας είναι ουδέτερη. Ένα άλλο ποσοστό της τάξεως του 30,00%(λίγο και πολύ 

σπουδαία,20,00% + 10,00%) των διδασκόντων θεωρεί ότι η τεχνολογία μειώνει το κόστος 

ενώ ένα ποσοστό του 20,00% θεωρεί σχετικά μικρή τη μείωση κόστους. Στην αντίθετη 

πλευρά, οι διδασκόμενοι έχουν διαφορετικές τοποθετήσεις με το 29,33% αυτών να κινείται 

σε ουδέτερη στάση και ένα 40,00%(16,00% + 24,00%) να τη θεωρεί λίγο έως πολύ 

απαραίτητη. Συνολικά, οι περισσότεροι ερωτηθέντες κινούνται σε ουδέτερη στάση.  

 Κατά τη διάρκεια της προσωπικής επαφής μου με τους διδάσκοντες καθώς 

απαντούσαν τα ερωτηματολόγια που τους έδωσα, αρκετοί από αυτούς, καταξιωμένοι στο 

θεατρικό χώρο, τοποθετήθηκαν σχετικά με τη μείωση κόστους. Αυτό που μου ανέφεραν 

είναι ότι πολλές φορές όταν χρησιμοποιείται η τεχνολογία δημιουργείται ένα αναγκαστικό 

κόστος απόκτησης τεχνολογικών εξαρτημάτων και τεχνικών που διαχειρίζονται τα 

μηχανήματα. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνουν ένα επιπλέον κόστος. Οι περισσότεροι καθηγητές 

κινήθηκαν σε ουδέτερο πεδίο γιατί ενώ μπορεί να χρησιμοποιείς τεχνολογίες που μειώνουν 

το κόστος και βοηθούν την παράσταση (ήχος, φώς), υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να 

χρησιμοποιείς την τεχνολογία στο θέατρο και να αυξάνεται το κόστος.  

 

 

 Τεχνολογία και θέατρο 

 Σκηνογραφία 

 

 Όπως αναφέραμε και στη βιβλιογραφική αναφορά η σκηνογραφία συνδέεται άμεσα  

καθ’ όλη τη διάρκεια του εξέλιξης του δυτικού θεάτρου με τις εκάστοτε τεχνολογικές 

καινοτομίες της κάθε εποχής. Αναλόγως της κάθε εποχής, χρησιμοποιούνται τεχνολογίες, 

που υπήρχαν σε προηγούμενες περιόδους η ανακαλύπτονται για να επιτύχουν το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα της παράστασης.  

 Αρχικά στην αρχαία Ελλάδα με διάφορους μηχανισμούς και σκηνικά. Τις θύρες που 

καλύπτονταν με ζωγραφισμένους πίνακες και έδιναν την αίσθηση του σκηνικού χώρου. τις 

περιάκτους που ήταν περιστρεφόμενες πρισματικές κατασκευές και χρησιμοποιούνταν για 

την αυτόματη αλλαγή σκηνικών. Το εκκύκλημα για τη μεταφορά των βαρέων αντικειμένων. 

Τη ‘μηχανή‘ και τα ‘αναπιέσματα‘ και τον ‘Πύργο. Στη ρώμη χρησιμοποιήθηκαν περίπου οι 

ίδιο μηχανισμοί που υπήρχαν και στην αρχαία Ελλάδα, ανακατασκευασμένοι άλλα 
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παράλληλα δημιουργήθηκαν κτιριακές εγκαταστάσεις, στολισμένες με διάφορα σκηνικά, που 

είχαν την δυνατότητα να αναπαράγουν κάθε λογής μάχες ακόμα και ναυμαχίες. Έπειτα στο 

Βυζάντιο και στο Μεσαίωνα αν και το θέατρο γνώρισε μια περίοδο παρακμής. 

δημιουργήθηκαν διάφοροι μηχανισμοί και σκηνικά για την αναπαραγωγή θρησκευτικών 

δρώμενων. Διάφοροι πολύπλοκοι μηχανισμοί με σχοινιά και περιστρεφόμενες ρόδες, για την 

αναπαράσταση των θρησκευτικών περιεχομένων. Άγγελοι που ξεπρόβαλαν με τη βοήθεια 

τροχαλιών και σκηνικά Παραδείσου και κολάσεως που βοηθούσαν στην πραγματοποίηση 

της θεατρικής παράστασης. Μηχανές παραγωγής φωτιάς, καπνού και εκρήξεων για την 

αναπαράσταση της κολάσεως. Κατά την Αναγέννηση δημιουργήθηκαν μεγαλειώδες 

ζωγραφικές απεικονίσεις που βοηθούσαν στην αναπαράσταση διαφορετικών κόσμων. 

Καταπακτές όπου επιτυγχάνονταν οπτικά και σκηνικά εφέ. Πολύπλοκοι μηχανισμοί από 

σχοινιά και τροχαλίες για την ανύψωση και την ρίψη σκηνικών αντικειμένων. Μηχανισμοί 

που βοηθούσαν την εναλλαγή της σκηνής χωρίς την ανάγκη ύπαρξης αυλαίας. Στην εποχή 

του Μπαρόκ εξελίχθηκαν η ήδη υπάρχουσες κατασκευές, δημιουργήθηκε η αυλαία και 

επινοήθηκε η ’μεγάλη ρόδα’ που συνέλεγε τα σχοινιά από τις πλαϊνές κουίντες, επιτρέποντας 

έτσι την αλλαγή του σκηνικού σε απόλυτη συγχρονία. Τέλος φτάνουμε στη γέννηση του 

σύγχρονου θεάτρου από όπου και το τελευταίο άντλησε ιδέες από όλες τις προηγούμενες 

εποχές. Στη σύγχρονη εποχή, φτάσαμε στο σημείο να διαθέτουμε τέσσερεις σκηνές θεάτρου. 

Την Ιταλική σκηνή ή θέατρο προσκηνίου, τη προεκτεινόμενη σκηνή, το θέατρο αρένα ή 

κυκλικό θέατρο και η ευέλικτη σκηνή με πάμπολλους μηχανισμούς για να εξυπηρετούν τις 

εκάστοτε ανάγκες. 

 Αν και η σκηνογραφία υπήρχε καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του δυτικού 

θεάτρου ο όρος σκηνογράφος εμφανίστηκε τους τελευταίους δύο αιώνες. Ο σκηνογράφος 

συντελεί στη οργάνωση του χώρου, στη δημιουργία των κουστουμιών και στον 

προσδιορισμό του φωτισμού.  

 

 
Πίνακας 5.12  Τεχνολογία και θέατρο -> Σκηνογραφία 
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Διάγραμμα 5.5  Τεχνολογία και θέατρο -> Σκηνογραφία 

 

 

 Εξετάζοντας το δεύτερο σκέλος της ενότητας αυτής που αφορά το κομμάτι της 

σκηνογραφίας παρατηρούμε στο διάγραμμα, ότι σχεδόν όλο το ποσοστό των διδασκόντων 

θεωρεί ότι η τεχνολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βοήθεια της σκηνογραφίας με 

ένα ποσοστό της τάξεως του 70,00% να θεωρεί ότι η τεχνολογία είναι λίγο απαραίτητη και 

ένα 30,00% να τη θεωρεί οπωσδήποτε απαραίτητη. Ενώ οι απόψεις των διδασκόμενων 

διίστανται με ένα ποσοστό αυτών κοντά στο 25,00% να θεωρεί ότι η βοήθεια της 

τεχνολογίας στη σκηνογραφία είναι ουδέτερη, περίπου το 50,00% να τη θεωρεί λίγο 

απαραίτητη και το σχεδόν το 30,00% να τη θεωρεί οπωσδήποτε απαραίτητη. Η διαφορά αυτή 

έγκειται στο ότι οι διδασκόμενοι των δραματικών σχολών κατά τη διάρκεια των 

παραστάσεων τους δεν χρησιμοποιούν πολλά τεχνολογικά επιτεύγματα για την επίτευξη της 

παράστασης. Οι δραματικές σχολές, δεν μπορούν να παρέχουν μεγάλους θεατρικούς χώρους 

με τεχνολογικά μέσα και μηχανισμούς στις αίθουσες διδασκαλιών τους. Οπότε ως ένα βαθμό 

η διδασκαλία της υποκριτικής παραμένει στα απλά στάδια της εκμάθησης χωρίς την βοήθεια 

της τεχνολογίας. Εν αντιθέσει οι καθηγητές πολλοί από αυτούς επαγγελματίες στο χώρο τους 
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χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες στις παραστάσεις τους με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου 

αποτελέσματος. 

 Παρακάτω θα δούμε αναλυτικότερα όλες τις απαντήσεις του δεύτερου σκέλους που 

αφορά τον τομέα της σκηνογραφίας. Απαντήσεις που αφορούν την διευκόλυνση των 

παραστάσεων, την καινοτομία των κουστουμιών και των σκηνικών, την βελτίωση των 

σκηνικών την ταχύτητα αλλαγής του σκηνικού χώρου και των αντικειμένων και την 

αυτοματοποίηση των σκηνικών. 

 

 Τεχνολογία και θέατρο 

 Σκηνογραφία 

 Διευκόλυνση (των παραστάσεων) 

 

 
Διάγραμμα 5.6  Τεχνολογία και θέατρο -> Σκηνογραφία -> Διευκόλυνση 

 

 

 Στην πρώτη ερώτηση που αφορά την διευκόλυνση των παραστάσεων με την βοήθεια 

της τεχνολογίας το 53,3% των καθηγητών απάντησαν ότι η τεχνολογία είναι λίγο απαραίτητη 

και το 40,00% ότι είναι οπωσδήποτε απαραίτητη με μόνο ένα 6,67% να τη θεωρεί ουδέτερη. 

 Από την άλλη πλευρά ένα ποσοστό που αγγίζει το 30,00% θεωρεί ότι η τεχνολογία 

είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, ένα ποσοστό της τάξεως του 40,67% την θεωρεί λίγο 
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απαραίτητη ενώ ένα ποσοστό του 22,67% πιστεύει ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη στη 

διευκόλυνση των παραστάσεων.   

 Ανά τους αιώνες, πάμπολλοι τεχνολογικοί μηχανισμοί που κατασκευάστηκαν 

βοηθούν στην διευκόλυνση των παραστάσεων. Χωρίς αυτούς οι παραστάσεις είτε θα έχαναν 

ποιοτικά, είτε δεν θα είχαν την δυνατότητα να αναπαρασταθούν με τον τρόπου που ο 

εκάστοτε σκηνοθέτης επιθυμούσε.  

 Στη σημερινή εποχή, η διευκόλυνση των παραστάσεων με τη βοήθεια των 

τεχνολογικών επιτευγμάτων είναι αναγκαία. Χωρίς αυτά δε θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν φαντασμαγορικές σκηνικές αλλαγές και σχεδιασμοί που διευκολύνουν τη 

συνολική παράσταση. 

 

 

 Τεχνολογία και θέατρο 

 Σκηνογραφία 

 Καινοτομία (κουστουμιών) 

 

 
 

Διάγραμμα 5.7  Τεχνολογία και θέατρο -> Σκηνογραφία -> Καινοτομία κουστουμιών 
 

 

 Στην ερώτηση του κατά πόσο η τεχνολογία βοηθάει στην καινοτομία των 

κουστουμιών η απαντήσεις των καθηγητών σε σχέση με τους σπουδαστές είναι εντελώς 

διαφορετικές. Ένα μέρος των σπουδαστών πιστεύει ότι η τεχνολογία είναι λίγο απαραίτητη 
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με ποσοστό 34,67% , οπωσδήποτε απαραίτητη με ποσοστό που αγγίζει το 18,67%, ενώ ένα 

34,67% κινείται σε ουδέτερη στάση και ένα ποσοστό της τάξεως του 7,33% πιστεύει ότι 

είναι λίγο σπουδαία.   

 Οι καθηγητές έχουν διαφορετική άποψη με ένα ποσοστό της τάξεως του 56,67% να 

θεωρεί ότι η τεχνολογία στον τομέα της καινοτομίας των κουστουμιών είναι ουδέτερη 

δηλαδή δεν διαδραματίζει κάποιο σημαντικό ρόλο και με ένα αμέσως  επόμενο ποσοστό που 

αγγίζει το 23,33% να τη θεωρεί λίγο απαραίτητη, με μόλις το 6,67% να έχει πολύ θετική 

στάση.  

 Όπως αναφέραμε στη βιβλιογραφία, αν και έχουν ήδη δημιουργηθεί προγράμματα τα 

οποία βοηθούν στη δημιουργία κουστουμιών και εικόνων οι περισσότεροι σκηνογράφοι 

συνεχίζουν να χρησιμοποιούν απλές μεθόδους για την αναπαράσταση αυτών. Σημαντικοί 

σκηνογράφοι της Θεσσαλονίκης αναφέρουν ότι για την χρησιμοποίηση τέτοιων 

προγραμμάτων απαιτείται αρκετός ελεύθερος χρόνος για την εκμάθηση τους, που δεν τον 

διαθέτουν και ότι στο χαρτί πολλές φορές αποδίδουν καλύτερα ζωγραφίζοντας τα 

κουστούμια που θεωρούν ότι είναι απαραίτητα με το χέρι.  

 

 Τεχνολογία και θέατρο 

 Σκηνογραφία 

 Καινοτομία (σκηνικού) 

 

 

 
Διάγραμμα 5.8  Τεχνολογία και θέατρο -> Σκηνογραφία -> Καινοτομία σκηνικού 
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 Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών 

κινείται σε θετικά πλαίσια όσον αφορά την βοήθεια της τεχνολογίας στην καινοτομία του 

σκηνικού με ένα ποσοστό της τάξεως του 63,33% να τη θεωρεί (την τεχνολογία) λίγο 

απαραίτητη και ένα ποσοστό του 33,33% οπωσδήποτε απαραίτητη με ένα μόνο μικρό 

ποσοστό που αγγίζει το 3,33% και πιστεύει ότι είναι ουδέτερη. Οι απαντήσεις των 

σπουδαστών είναι διαφορετικές με ένα 28,67% να πιστεύει ότι η τεχνολογία είναι 

οπωσδήποτε απαραίτητη, ένα 40,00% λίγο απαραίτητη και ένα ποσοστό της τάξεως του 

22,67% να τη θεωρεί ουδέτερη.  

 Εντύπωση προκαλεί ότι ενώ κανένας καθηγητής δεν βλέπει αρνητικά τη βοήθεια της 

τεχνολογίας, κάποιοι σπουδαστές που αγγίζουν το 7,33% πιστεύουν ότι η βοήθεια της 

τεχνολογίας δεν είναι σπουδαία στην καινοτομία του σκηνικού. Όπως παρατηρήσαμε και στη 

βιβλιογραφία ολόκληρη η εξέλιξη του δυτικού θεάτρου βοηθήθηκε από τις εκάστοτε 

τεχνολογικές καινοτομίες της εποχής. Θα μπορούσε να αιτιολογηθεί η απάντηση των 

σπουδαστών υπό την έννοια ότι οι χώροι που πραγματοποιούν τις παραστάσεις τους είναι 

μικροί και δεν τους δύναται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τεχνολογικές σκηνικές 

καινοτομίες.  

 Στη σύγχρονη εποχή στα μεγάλα θέατρα τα περισσότερα σκηνικά οι σκηνογράφοι τα 

δημιουργούν με τη βοήθεια τεχνολογικών κατασκευών. Υπάρχουν πάμπολλοι μηχανισμοί 

που βοηθούν στην πραγματοποίηση της εκάστοτε ανάγκης. Παράλληλα με τη χρήση 

προγραμμάτων μπορούν να κατασκευαστούν πολύ σκηνικοί χώροι με μεγάλη ταχύτητα και 

να επιλεχθούν οι καλύτεροι δυνατοί που εξυπηρετούν την παράσταση. Άλλη μια εξέλιξη της 

τεχνολογίας στην καινοτομία του σκηνικού είναι η χρήση projector όπου με πολύ γρήγορο 

τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν εικόνες που προσδιορίζουν χαρακτηριστικά, τόπους και 

σκηνικούς χώρους. 

 

 

 

 Τεχνολογία και θέατρο 

 Σκηνογραφία 

 Βελτίωση (σκηνικών) 

 

 



 

 96 

 
Διάγραμμα 5.9  Τεχνολογία και θέατρο -> Σκηνογραφία -> Βελτίωση σκηνικών 

 

 Στο διάγραμμα που αφορά τη βελτίωση των σκηνικών με τη βοήθεια της τεχνολογίας 

παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών απάντησε θετικά με το 40,00% 

αυτών να τη θεωρεί οπωσδήποτε απαραίτητη, το 43,33% λιγότερο απαραίτητη και με μόλις 

ένα 16,67% να τη θεωρεί ουδέτερη. Οι απαντήσεις των σπουδαστών κινήθηκαν σε 

διαφορετικά πλαίσια, με ένα 26,67% να θεωρεί οπωσδήποτε απαραίτητη, ένα 40,67% 

λιγότερο απαραίτητη(στα ίδια πλαίσια περίπου με τους καθηγητές), ένα 24,67% ουδέτερη 

και ένα ποσοστό στο 6,00% λίγο σπουδαία.  

 

 
Πίνακας 5.13  Βελτίωση σκηνικών 

 

 Συνολικά μέσα από τον παραπάνω πίνακα  126 άτομα, πάνω από τα 2/3 του 

δείγματος, θεωρεί ότι η τεχνολογία βοήθησε στη βελτίωση των σκηνικών.  

 Από την αρχή της δημιουργίας του δυτικού θεάτρου και των θεατρικών χώρων 

άρχισαν να κατασκευάζονται τεχνολογικές καινοτομίες που βοηθούσαν στη βελτίωση των 

σκηνικών. Σε πολλές παραστάσεις τα σκηνικά χρησιμοποιούν τεχνολογίες που τις 

επιτρέπουν να αλλάζουν γρήγορα σκηνικό χώρο και με αυτό τον τρόπο βοηθούν στη 
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βελτίωση των σκηνικών. Παράλληλα, όπως παρατηρήσαμε στη βιβλιογραφία, πολλά θέατρα 

είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να παρέχουν σκηνικές δυνατότητες 

(καταπακτές, τροχαλίες, εφέ) και με αυτόν τον τρόπο να βοηθούν την καλύτερη δυνατή 

απόδοση της παράστασης.  

 

 

 Τεχνολογία και θέατρο 

 Σκηνογραφία 

 Ταχύτητα (αλλαγής ή χρήσης, σκηνικού χώρου ή αντικειμένου) 

 

 

 
Διάγραμμα 5.10  Τεχνολογία και θέατρο -> Σκηνογραφία -> Ταχύτητα 

 

 Οι απαντήσεις των καθηγητών στο διάγραμμα που αφορά την ταχύτητα αλλαγής του 

σκηνικού χώρου και των αντικειμένων παρατηρούμε, ότι είναι μόνο θετικές, με τη 

πλειοψηφία αυτών που φτάνει το 73,33% να θεωρεί ότι η τεχνολογία στο συγκεκριμένο 

κομμάτι είναι οπωσδήποτε απαραίτητη και το 26,67% λιγότερο απαραίτητη.  

 Σε αντίθεση με τους σπουδαστές που ίσως, κρίνοντας και από το δικό τους 

περιβάλλον - χώρο, όπου η αλλαγή των σκηνικών πραγματοποιείται από τους ίδιους και όχι, 

από πολύπλοκες τεχνολογικές κατασκευές, το 49,33% αυτών πιστεύουν ότι η τεχνολογία 

είναι οπωσδήποτε απαραίτητη σε αυτό το κομμάτι, το 28,00% λιγότερο απαραίτητη, ένα 

14,00% ουδέτερη και ένα 8,67% λίγο - καθόλου σπουδαία. Παρατηρούμε δηλαδή, μία 

μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των καθηγητών με τους φοιτητές. Η άποψη των 
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καθηγητών τοποθετείται έπειτα από την εμπειρία τους με το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι 

πολύ σημαντικό όταν ένας σκηνικός χώρος ή ένα σκηνικό αντικείμενο αλλάζει γρήγορα με 

την βοήθεια που παρέχει η τεχνολογία.  

 Όπως μας αναφέρει διακεκριμένος σκηνοθέτης, με αυτόν τον τρόπο δεν 

δημιουργείται χρονικό κενό στην παράσταση. Άρα κερδίζουμε την διατήρηση του θεατή στο 

συγκεκριμένο χρονικό και σκηνικό περιβάλλον που τον έχουμε ήδη τοποθετήσει χωρίς να 

χάνουμε το ενδιαφέρον του.   

 Στο παρακάτω διάγραμμα θα δούμε πως με την αυτοματοποίηση των σκηνικών 

επιτυγχάνεται αυτή η γρήγορη αλλαγή των σκηνικών.  

 

 

 Τεχνολογία και θέατρο 

 Σκηνογραφία 

 Αυτοματοποίηση 

 

 

 
Διάγραμμα 5.11  Τεχνολογία και θέατρο -> Σκηνογραφία -> Αυτοματοποίηση σκηνικών 

 

 Η αυτοματοποίηση των σκηνικών με την βοήθεια της τεχνολογίας βοήθησε στην 

γρήγορη εναλλαγή αυτών. Με αυτό τον τρόπο οι ηθοποιοί εισέρχονται κατευθείαν στον 

καινούργιο σκηνικό χώρο που δημιουργείται και συνεχίζουν την παρουσίαση της θεατρικής 

παράστασης χωρίς την διαμεσολάβηση μεγάλου κενού χρόνου.  
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 Η προσπάθεια αυτοματοποίησης των σκηνικών ξεκίνησε ήδη από τα πρώτα χρόνια 

της δημιουργίας του δυτικού θεάτρου. Στο σύγχρονο θέατρο υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί 

εναλλαγής σκηνικών. Γερανοί, δάπεδα που ανεβοκατεβαίνουν, σχοινιά ελεγχόμενα από 

σύστημα αυτόματου χειρισμού, περιστρεφόμενα δάπεδα και κινούμενοι διάδρομοι είναι 

μερικά από τα πολλά που βοηθούν στην αυτόματη αλλαγή σκηνικών.  

 Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι καθηγητές με ποσοστό 

60% θεωρούν την αυτοματοποίηση των σκηνικών λίγο απαραίτητη και ένα 36,67% να τη 

θεωρεί οπωσδήποτε απαραίτητη, με μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 3,33% να τη 

θεωρεί ουδέτερη. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι καθηγητές αναγνωρίζουν τη βοήθεια 

που προσφέρει η τεχνολογία στην αυτοματοποίησης των σκηνικών. 

 Από την άλλη πλευρά ένα 44,67% των μαθητών πιστεύουν ότι η αυτοματοποίηση 

των σκηνικών είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, ένα 27,33% λιγότερο απαραίτητη, ένα 

ποσοστό που αγγίζει το 20,67% να κρατάει ουδέτερη στάση και μόλις ένα 6,67% να μην την 

θεωρεί σπουδαία.  

 

 

 Τεχνολογία και θέατρο 

 Φωτισμός 

 

 

 Ο φωτισμός άρχισε να χρησιμοποιείται τους τελευταίους 2 αιώνες αφού ποιό πριν δεν 

είχανε αναπτυχθεί μέθοδοι που ήταν ικανοί να στηρίξουν παραστάσεις κατά διάρκεια της 

νύχτας. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία ο ηλεκτρικός φωτισμός έφερε επανάσταση διότι 

αναδημιούργησε τη σκηνή και έδωσε την δυνατότητα να γίνονται νυχτερινές παραστάσεις.  

 Στη σύγχρονη εποχή, ο ρόλος του φωτός έχει διαφοροποιηθεί και αλλάξει χαρακτήρα. 

Ειδικά πάνελ ελέγχουν τα φώτα στις περισσότερες παραστάσεις δίνοντας την δυνατότητα 

στους σκηνογράφους και σκηνοθέτες της παράστασης να παρουσιάσουν σωστά το 

αποτέλεσμα που θέλουν. Επίσης, επηρεαζόμενοι από διάφορα ρεύματα και τρόπους 

φωτισμού, μπορούν να επιτύχουν την οπτική γωνία που επιθυμούν.  

 Στα θέατρα σήμερα, υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα φωτισμού που ελέγχονται 

από πάνελ. Προβολείς φωτισμού διαφόρων χρωμάτων, επιπέδων και σχημάτων είναι 

τοποθετημένα σε διάφορα σημεία του χώρου του θεάτρου. Σε αρκετές παραστάσεις πλέον 

χρησιμοποιούνται και βιντεοπροβολείς, ένα σχετικά καινούργιο τεχνολογικό είδος που 

εμφανίστηκε την τελευταία δεκαετία.  
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Διάγραμμα 5.12  Τεχνολογία και θέατρο -> Φωτισμός  

 

 Αν δούμε το διάγραμμα επάνω, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι καθηγητές αναγνωρίζουν 

την προσφορά της τεχνολογίας στο κομμάτι του φωτισμού, αφού το 98,00% θεωρεί ότι η 

βοήθεια της τεχνολογίας είναι οπωσδήποτε απαραίτητη και μόλις το 2,00% λίγο απαραίτητη. 

Φυσικά το αντιλαμβάνονται από τις παραστάσεις που συμμετέχουν η παρακολουθούν.  

 Εν αντιθέσει με τους σπουδαστές που πιστεύουν σε ποσοστό μόλις 45,00%, ότι η 

τεχνολογία στον τομέα του φωτισμού είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, ένα 40,00% είναι λίγο 

απαραίτητη, ένα 18,00% ουδέτερη και ένα 2,00% λίγο σπουδαία.  

 Παρατηρούμε μια μεγάλη διαφορά των επιλογών των καθηγητών σε σχέση με την 

επιλογή των σπουδαστών. Η επιλογή των καθηγητών γίνεται με κριτήρια την εμπειρία τους 

στις παραστάσεις που έχουν συμμετάσχει είτε παίζοντας είτε σκηνοθετώντας και 

παρακολουθήσει. Οι σπουδαστές των περισσότερων σχολών που αφορούν το θέατρο δεν 

πειραματίζονται η διδάσκονται κάποιο συγκεκριμένο μάθημα που αφορά τις σχέσεις φωτός - 

θεάτρου. Ούτε χρησιμοποιούν το φώς για να επιτύχουν συγκριμένα αποτελέσματα όπως 

συμβαίνει στις παραστάσεις των θεάτρων.  
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Πίνακας 5.14  Τεχνολογία και θέατρο -> Φωτισμός  

 

 

 Στο γενικό πίνακα επάνω, που αφορά όλο το φάσμα των επιλογών του συνόλου του 

δείγματος στο τομέα του φωτισμού, παρατηρούμε ότι 95 άτομα θεωρούν την βοήθεια της 

τεχνολογίας στο κομμάτι του φωτισμού οπωσδήποτε απαραίτητη και 62 άτομα λίγο 

απαραίτητη, με ένα μικρότερο ποσοστό των 21 ατόμων να θεωρεί ότι είναι ουδέτερη. Αν και 

υπάρχουν διαφορές στις απαντήσεις των καθηγητών και των σπουδαστών όπως 

παρατηρήσαμε στο διάγραμμα που παρουσιάσαμε προηγουμένως θα μπορούσαμε να πούμε, 

ότι, ως ένα βαθμό, το μεγαλύτερο κομμάτι των καθηγητών και σπουδαστών αντιλαμβάνονται 

την προσφορά της τεχνολογίας στον τομέα του φωτισμού. 

 Ας δούμε όμως παρακάτω αναλυτικά όλες τις υποκατηγορίες του φωτισμού και να 

παρατηρήσουμε τις απαντήσεις του συνόλου του δείγματος καθώς και ξεχωριστά των 

καθηγητών και των σπουδαστών. Εκεί θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε καλύτερα και 

αναλυτικότερα της σκέψεις και να προβληματιστούμε επάνω στις επιλογές τους καθενός. 

 

 

 Τεχνολογία και θέατρο 

 Φωτισμός 

 Διευκόλυνση (των παραστάσεων) 

 

 
Πίνακας 5.15  Τεχνολογία και θέατρο -> Φωτισμός -> Διευκόλυνση (παραστάσεων) 
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 Στο κομμάτι της διευκόλυνσης των παραστάσεων, η βοήθεια της τεχνολογίας 

φαίνεται ξεκάθαρα και από τον πίνακα, ότι είναι απολύτως απαραίτητη με 113 άτομα, 

δηλαδή το 62,8% του συνολικού δείγματος να απαντάει "οπωσδήποτε απαραίτητη", το 

20.00% (36 άτομα) λίγο απαραίτητη και ένα μικρότερο ποσοστό του 13.33% να τη θεωρεί 

ουδέτερη.  

 

 

 
Διάγραμμα 5.13  Τεχνολογία και θέατρο -> Φωτισμός -> Διευκόλυνση παραστάσεων 

 

 Στο διάγραμμα αποσαφηνίζονται οι απόψεις με το 96,67% των καθηγητών να 

απαντάει "οπωσδήποτε απαραίτητη" και μόνο το 3,33% αυτών να τη θεωρεί ουδέτερη. Οι 

σπουδαστές έχουν διαφορετικές απόψεις από τους διδάσκοντες με ένα ποσοστό αυτών στο 

56,00% να θεωρεί την βοήθεια της τεχνολογίας στην διευκόλυνση των παραστάσεων σε 

σχέση με το φωτισμό οπωσδήποτε απαραίτητη, ένα 24,00% λίγο απαραίτητη και ένα 

ποσοστό στο 15,33% ουδέτερη. Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα είναι απολύτως 

εμφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών θεωρεί ότι η τεχνολογία έφερε μεγάλες 

αλλαγές στο φωτισμό και κατ’ επέκταση στη διευκόλυνση των παραστάσεων. Οι σπουδαστές 

έχουν μια διαφορετική άποψη και αυτό αξίζει να σημειωθεί. Το ποσοστό τους διαφέρει 

περίπου στο ήμισυ των απαντήσεων των καθηγητών. 
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 Τεχνολογία και θέατρο 

 Φωτισμός 

 Βελτίωση (παράστασης) 

 

 

 
Διάγραμμα 5.14  Τεχνολογία και θέατρο -> Φωτισμός -> Βελτίωση Παράστασης 

 

 

 Στο διάγραμμα που αφορά την βελτίωση της παράστασης παρατηρούμε ότι όλοι οι 

καθηγητές απάντησαν θετικά με το 56,67% αυτών να θεωρεί ότι η τεχνολογία είναι 

οπωσδήποτε απαραίτητη στη βελτίωση των παραστάσεων και το 43,33% λιγότερο 

απαραίτητη. Οι απαντήσεις των σπουδαστών είναι διαφορετικές. Ένα ποσοστό του 24,00% 

θεωρεί ότι είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, ένα 38,00% λιγότερο απαραίτητη, ένα 28,67% 

ουδέτερη και ένα ποσοστό του 8,00% λίγο σπουδαία.  

 Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι οι σπουδαστές κρίνουν με βάση τις δικές τους 

παραστάσεις όπου οι φωτιστικές αλλαγές συνήθως είναι λίγες και δεν υπάρχουν μηχανήματα 

που βοηθούν στις αλλαγές του φωτός. Όλα πραγματοποιούνται με το χέρι και επηρεασμένοι 

από αυτό κινήθηκαν σε μια πιο αρνητική στάση.  

 Στη βιβλιογραφία φαίνεται ξεκάθαρα η προσφορά της τεχνολογίας στη βελτίωση των 

παραστάσεων. Η βελτίωση του φωτισμού με τη χρήσης της τεχνολογίας κρατάει τη 

συμμετοχή του κοινού και δημιουργεί προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας άριστης 

παράστασης. 
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 Τεχνολογία και θέατρο 

 Φωτισμός 

 Ταχύτητα (εναλλαγής φωτός αναλόγως των αναγκών) 

 

 

 
Διάγραμμα 5.15  Τεχνολογία και θέατρο -> Φωτισμός -> Ταχύτητα εναλλαγής φωτός 

 

 Όπως παρατηρούμε και στο διάγραμμα επάνω, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η βοήθεια της 

τεχνολογίας στην ταχύτητα εναλλαγής του φωτός, είναι απαραίτητη, με όλους τους 

καθηγητές να θεωρούν την τεχνολογία ’οπωσδήποτε απαραίτητη’ και με τους σπουδαστές να 

έχουν διφορούμενες απόψεις. Ένα ποσοστό των σπουδαστών που αγγίζει το 52,67% πιστεύει 

ότι η τεχνολογία είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, ένα 28,67% λιγότερο απαραίτητη και ένα 

16,00% ουδέτερη, με ένα ακόμα πολύ μικρό ποσοστό του 2,00% να τη θεωρεί (την 

τεχνολογία) λίγο σπουδαία. Όπως είδαμε και στην βιβλιογραφία, η χρήση των τεχνολογικών 

μέσων έχει βελτιώσει την ταχύτητα εναλλαγής του φωτισμού. Τα υπολογιστικά συστήματα 

έχουν βοηθήσει στη διαδικασία αυτή. Αν δούμε συνολικά το δείγμα στο παρακάτω πίνακα, 

θα παρατηρήσουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί πως η τεχνολογία είναι αναγκαία.   

 

 

 
Πίνακας 5.16  Τεχνολογία και θέατρο -> Φωτισμός -> Ταχύτητα εναλλαγής φωτός 
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 Τεχνολογία και θέατρο 

 Φωτισμός 

 Αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου φωτισμού 

 

 

 Η δυνατότητα δημιουργίας αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου φωτισμούς στα 

θέατρα έδωσε νέες προοπτικές σε αυτά. Τώρα κατά τη διάρκεια της παράστασης, οι 

φωτισμοί αλλάζουν αυτόματα από το χρήστη του συστήματος με αποτέλεσμα η ποιότητα της 

παράστασης να αναβαθμίζεται. 

 

 
Διάγραμμα 5.16  Τεχνολογία και θέατρο -> Φωτισμός -> Αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου 

 

 Οι απόψεις των καθηγητών στο κομμάτι του αυτοματοποιημένου συστήματος είναι 

θετικές με ένα ποσοστό τους 46,67% να θεωρεί ότι η τεχνολογία είναι οπωσδήποτε 

απαραίτητη σε αυτό το κομμάτι, ένα 43,33% λιγότερο απαραίτητη και ένα 10,00% να θεωρεί 

ότι είναι ουδέτερη.  

 Εν αντιθέσει οι σπουδαστές συμπίπτουν με τη γνώμη των καθηγητών στο κομμάτι 

του ’οπωσδήποτε απαραίτητο’ με μία μεγάλη διαφορά στο λίγο απαραίτητη που φτάνει το 

20,00% με τους σπουδαστές να έχουν περισσότερο ουδέτερη στάση. Φυσικά οι σπουδαστές 

δεν έχουν γνωρίσει τις δυνατότητες που προσφέρει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου 

(πάνελ) φωτισμού πράγμα που δικαιολογεί την άποψη τους. 
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 Τεχνολογία και θέατρο 

 Ήχος 

 

 Η συνεισφορά της τεχνολογίας στον ήχο ήταν αναγκαία αφού, δημιουργήθηκαν 

μεγάλα θέατρα όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα μετάδοσης του ήχου σε κάθε σημείο του και 

παράλληλα, υπήρχε η ανάγκη δημιουργίας ήχων και μουσικών στοιχείων για την βοήθεια της 

παράστασης. Η παραγωγή του ήχου μέσω της τεχνολογίας, ο έλεγχος αυτού από 

ηλεκτρονικά συστήματα βελτίωσαν σημαντικά τις παραστάσεις. 

 

 

 
Διάγραμμα 5.17  Τεχνολογία και θέατρο -> Ήχος 

 

 Στο παραπάνω γενικό διάγραμμα που αφορά όλο το εύρος του ήχου βλέπουμε τη 

τοποθέτηση των σπουδαστώ και των καθηγητών στο σκέλος αυτό. Όλοι οι καθηγητές 

θεωρούν ότι στο κομμάτι του ήχου η τεχνολογία είναι οπωσδήποτε απαραίτητη πράγμα που 

αποδυκνείεται και απο την βιβλιογραφία. Οι σπουδαστές στην αντίθετη πλευρά εμφανίζουν 

μεγάλες διαφοροποιήσεις με ένα το μεγαλύτερο ποσοστό τους να κινείται απο το λίγο έως 

οπωσδήποτε απαραίτητη. Στο μεγαλύτερο βαθμό ολόκληρο το δείγμα κινείται σε θετικά 

πλαίσια πράγμα που σημαίνει ότι όλοι αναγνωρίζουν τη βοήθεια της τεχνολογίας στην 

εξέλιξη του ήχου στις παραστάσεις. Ας δούμε όμως παρακάτω αναλυτικά όλες τις 

υποκατηγορίες του ήχου και να παρατηρήσουμε τις απαντήσεις του συνόλου του δείγματος 

καθώς και ξεχωριστά των καθηγητών και των σπουδαστών. 
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 Τεχνολογία και θέατρο 

 Ήχος 

 Διευκόλυνση (των παραστάσεων) 

 

 
Διάγραμμα 5.18  Τεχνολογία και θέατρο -> Ήχος -> Διευκόλυνση παραστάσεων 

 

 Το διάγραμμα επάνω αναφέρεται στο κατά πόσο η τεχνολογία διευκολύνει τις 

παραστάσεις που πραγματοποιούνται στο θέατρο στον τομέα του ήχου. Όλοι οι καθηγητές 

(100%) έχουνε απαντήσει ότι η τεχνολογία είναι οπωσδήποτε απαραίτητη στον τομέα του 

ήχου. Παρατηρούμε μία μεγάλη διαφορά της τάξεως του 58,00% αφού μόνο 52,00% των 

σπουδαστών θεωρεί ότι η τεχνολογία είναι οπωσδήποτε απαραίτητη στη διευκόλυνση των 

παραστάσεων. Το υπόλοιπο, 27,33% αυτών (σπουδαστών) πιστεύει ότι είναι λιγότερο 

απαραίτητη με ένα ποσοστό στο 13,33% να πιστεύει ότι είναι ουδέτερη και ένα 6,00% να 

πιστεύει ότι είναι λίγο σπουδαία.  
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Πίνακας 5.17  Τεχνολογία και θέατρο -> Ήχος -> Διευκόλυνση παραστάσεων 
 

 

 Αν και παρατηρούμε διαφορές στις επιλογές των καθηγητών οι περισσότεροι, όπως 

φαίνεται και από τον πίνακα 108 στα 180 άτομα σχεδόν τα 2-3 του δείγματος ότι η 

τεχνολογία βοηθάει οπωσδήποτε στον τομέα του ήχου και εξυπηρετεί τις παραστάσεις. 

 

 

 Ήχος 

 Βελτίωση (παράστασης) 

 

 Στη βιβλιογραφία φαίνεται ξεκάθαρα ότι η προσφορά της τεχνολογίας στον τομέα 

του ήχου συμβάλει στη βελτίωση των παραστάσεων. Η βελτίωση του ήχου με τη χρήση της 

τεχνολογίας κρατάει τη συμμετοχή του κοινού και δημιουργεί προϋποθέσεις για την επίτευξη 

μιας άριστης παράστασης. Παράλληλα βοηθάει τους ηθοποιούς να ανταπεξέλθουν χωρίς να 

αναγκάζονται να φωνάζουν για να τους ακούσει το κοινό, αλλά, να αφοσιώνονται στο 

υποκριτικό κομμάτι.  

 

 

 
Διάγραμμα 5.19  Τεχνολογία και θέατρο -> Ήχος -> Βελτίωση παράστασης 

 

 Στο διάγραμμα που αφορά την βελτίωση της παράστασης παρατηρούμε ότι όλοι οι 

καθηγητές απάντησαν θετικά με το 60,00% αυτών να θεωρεί ότι η τεχνολογία είναι 
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οπωσδήποτε απαραίτητη στη βελτίωση των παραστάσεων στον τομέα του ήχου και το 

40,00% λιγότερο απαραίτητη.  

 Οι απαντήσεις των σπουδαστών είναι διαφορετικές. Ένα ποσοστό του 42,67% θεωρεί 

ότι είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, ένα 27,33% λιγότερο απαραίτητη, ένα 21,33% ουδέτερη 

και ένα ποσοστό του 6,00% λίγο σπουδαία.  

 

 

 Ήχος 

 Ταχύτητα (εναλλαγής ήχων αναλόγως των αναγκών) 

 

 Η ταχύτητα με την οποία ακούγεται τα τραγούδια η διάφοροι ήχοι που χρειάζονται σε 

μια παράσταση είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της παράστασης. 

 Τα τεχνολογικά συστήματα έχουν βοηθήσει στη διαδικασία αυτή. όπως παρατηρούμε 

και στον παρακάτω πίνακα, συνολικά, το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι η τεχνολογία είναι 

οπωσδήποτε απαραίτητη σε αυτό το κομμάτι ποσοστό που επιβεβαιώνεται κα βιβλιογραφικά.   

 

 
Διάγραμμα 5.20  Τεχνολογία και θέατρο -> Ήχος -> Ταχύτητα αλλαγής σκηνικών 

 

 

 Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε την συντριπτική θετική άποψη των 

καθηγητών στην βοήθεια που παρέχει η τεχνολογία στην ταχύτητα εναλλαγής του ήχου. 

Όλοι οι καθηγητές πιστεύουν ότι η τεχνολογία βοήθησε πραγματικά στην ταχύτητα 

εναλλαγής των ήχων και βελτίωσε τις παραστάσεις.  Οι σπουδαστές από τη δική τους 
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πλευρά, πιστεύουν σε ποσοστό 50,67% ότι η βοήθεια της τεχνολογίας στον τομέα της 

ταχύτητας εναλλαγής των ήχων είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, ένα 31,33% ότι είναι 

λιγότερο απαραίτητη, ένα 12,00% ουδέτερη και ένα μικρό ποσοστό στο 5,33% λίγο 

σπουδαία. Παρατηρούμε μια διαφορά στις απόψεις των διδασκόντων και των διδασκόμενων. 

Οι σπουδαστές δεν αντιλαμβάνονται την προσφορά της τεχνολογίας στην ταχύτητα αλλαγής 

των ήχων, ίσως γιατί, δεν έχουν συμμετάσχει σε παραστάσεις που χρησιμοποιούν συστήματα 

αλλαγής ήχων η επηρεάστηκαν με βάση τη δική τους εμπειρία έως τώρα.   

 

 

 Ήχος 

 Αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου ήχου 

 

 
Διάγραμμα 5.21  Τεχνολογία και θέατρο -> Ήχος -> Αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου 

 

 Οι απόψεις στο συγκεκριμένο κομμάτι που αφορά το αυτοματοποιημένο σύστημα 

ελέγχου του ήχου είναι ενδιαφέρουσες. Οι καθηγητές σε ποσοστό 43,33% τη θεωρούν 

οπωσδήποτε απαραίτητη, ένα 43,33% λιγότερο απαραίτητη και ένα 13,33% ουδέτερη. Οι 

σπουδαστές σε ποσοστό 50% τη θεωρούν οπωσδήποτε απαραίτητη, το 24,67 λιγότερο 

απαραίτητη και ένα 21,33% ουδέτερη.  Αξίζει να σημειώσουμε ότι αρκετοί καθηγητές μου 

ανέφεραν ότι ενώ υπάρχουν αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου του ήχου οι χειριστές 

τους πολλές φορές δεν τα χρησιμοποιούν σωστά με αποτέλεσμα να δημιουργούν πρόβλημα 

στην παράσταση.  
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 Παρατηρώντας το πίνακα από κάτω μπορούμε όμως να καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα με βάση και τις επιλογές όλου του δείγματος ότι το αυτοματοποιημένο σύστημα 

ελέγχου ήχου βοηθάει αρκετά με 88 άτομα να έχουν επιλέξει ότι η τεχνολογία σε αυτό το 

κομμάτι είναι οπωσδήποτε απαραίτητη και 50 λιγότερο απαραίτητη, πάνω από τα 2/3 του 

δείγματος δηλαδή.  

 

 
Πίνακας 5.18  Τεχνολογία και θέατρο -> Ήχος -> Αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου 

 

 

 Διαδίκτυο και θέατρο 

 Θεατρικές παραστάσεις 

 

 

Προσδιορισμός της σπουδαιότητας της χρήσης του διαδικτύου στο θέατρο 

 

 

 
Πίνακας 5.19  Διαδίκτυο και θέατρο -> Θεατρικές παραστάσεις 

 

 

 Στο συγκεκριμένο τομέα που αφορά όλο το κομμάτι της προσφοράς του διαδικτύου 

στο θέατρο παρατηρούμε πολυδιάστατες απαντήσεις με ένα μεγάλο ποσοστό καθηγητών και 

σπουδαστών (138 άτομα) να κινείται θετικά 40 άτομα να έχουν ουδέτερη στάση. Το ζήτημα 

μπορούμε να το δούμε και ηλικιακά. Οι καθηγητές είναι μεγαλύτεροι σε μέσο όρο ηλικίας 

απο τους σπουδαστές και πολλοί απο αυτούς δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Αυτό μπορεί 

να επηρεάζει τις αποφάσεις τους.  
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Διάγραμμα 5.22  Διαδίκτυο και θέατρο -> Θεατρικές παραστάσεις 

 

 

 Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά όλες τις απαντήσεις των σπουδαστών και των 

καθηγητών στο κατά πόσο βοηθάει το διαδίκτυο στον τομέα των θεατρικών παραστάσεων.

   

 

 Διαδίκτυο και θέατρο 

 Θεατρικές παραστάσεις 

 Διαφήμιση 

 

 Οι απαντήσεις των καθηγητών σε σχέση με τις απαντήσεις των σπουδαστών 

διίστανται στο συγκεκριμένο σκέλος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των σπουδαστών που αγγίζει 

το 62,67%, πιστεύει ότι η διαφήμιση μέσω του διαδικτύου βοηθάει στον τομέα των 

παραστάσεων του θεάτρου, με το επόμενο ποσοστό αυτών να κινείται στο 22% και με ένα 

μικρότερο ποσοστό του 13,33% να έχει ουδέτερη στάση. Στην αντίθετη πλευρά, οι 

καθηγητές πιστεύουν, σε ποσοστό 26,67% ότι είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, το 33,33% 

λιγότερο απαραίτητη και το 30,00% θεωρεί ότι είναι ουδέτερη. 
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Διάγραμμα 5.23  Διαδίκτυο και θέατρο -> Θεατρικές παραστάσεις -> Διαφήμιση 

 

 

   

 Η στάση των καθηγητών δικαιολογείται. Όπως αναφέρουμε και στη βιβλιογραφία η 

προσπάθεια να πείσεις τους σκηνοθέτες και καθηγητές θεάτρου για τη δυναμική του 

διαδικτύου είναι πρόκληση. Πολλοί από αυτούς δεν ασχολούνται με το διαδίκτυο διότι δεν 

έχουν γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δεν είναι εξοικειωμένοι με το συγκεκριμένο 

τρόπο επικοινωνίας. Οι σπουδαστές από τη δική τους πλευρά είναι ποιό νέοι και βρίσκονται 

σε συνεχή επαφή με την τεχνολογία. Άρα είναι ποιο δεκτικοί και έχουν αρκετό ελεύθερο 

χρόνο άλλα και όρεξη για να ασχοληθούν με το τεχνολογικό κομμάτι. 

 

 

 

 

 

 Διαδίκτυο και θέατρο 

 Θεατρικές παραστάσεις 

 Κέρδος 
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Διάγραμμα 5.24  Διαδίκτυο και θέατρο -> Θεατρικές παραστάσεις -> Κέρδος 

 

 Στο παραπάνω διάγραμμα θέλαμε να δούμε αν μέσω του διαδικτύου και με τη χρήση 

της διαφήμισης υπάρχει κάποιο κέρδος στις παραστάσεις που πραγματοποιούνται.  

 Το μεγαλύτερο εύρος των απαντήσεων των καθηγητών κινείται σε ουδέτερη στάση 

με το ποσοστό αυτών να αγγίζει το 46,67%. Το 30,00% αυτών θεωρεί το κέρδος μέσω του 

διαδικτύου λίγο απαραίτητο ενώ, ένα ποσοστό του 13,33% το θεωρεί λίγο σπουδαίο με μόνο 

το 6,67% αυτών να πιστεύει ότι είναι οπωσδήποτε απαραίτητο. Παρόλο που το διαδίκτυο 

μέσω της διαφήμισης παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης των παραστάσεων λίγοι είναι 

αυτοί που πηγαίνουν να δουν μια παράσταση με τη χρήση αυτού. Πολλοί καθηγητές που 

ανάφεραν ότι λειτουργεί ακόμα η επικοινωνία από αυτί σε αυτί. Αν μια παράσταση είναι 

καλή τότε ο κόσμος θα πάει να την δει γιατί θα μαθευτεί. Αν όχι η διαφήμιση δεν πρόκειται 

να βοηθήσει καθόλου. 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών κινείται σε ουδέτερη στάση και αυτό, με το 

38,00% να θεωρεί το κέρδος από τη βοήθεια του διαδικτύου ουδέτερο, το 28,00% λίγο 

απαραίτητο και το 23,33% οπωσδήποτε απαραίτητο με μόνο ένα ποσοστό του 10,00% να το 

θεωρεί λίγο σπουδαίο. Κάποιοι μαθητές ανέφεραν στις παρατηρήσεις ότι "με τη βοήθεια του 

διαδικτύου μπορούμε να διαφημίζουμε την παράσταση μας, το δικό μας ξεκίνημα που δεν 

απαιτεί χρήματα για άμεση διαφήμιση όπως είναι τα φυλλάδια και τα περιοδικά. Για μας 

λοιπόν το κέρδος της διαφήμισης μέσω του διαδικτύου είναι άμεσο".  

 



 

 115 

 

 Διαδίκτυο και θέατρο 

 Θεατρικές παραστάσεις 

 Κριτικές (θεατρικών παραστάσεων) 

 
Πίνακας 5.20  Διαδίκτυο και θέατρο -> Θεατρικές παραστάσεις -> Κριτικές 

 

 Οι κριτικές που αναρτώνται στο διαδίκτυο πολλές φορές επηρεάζουν τις εκάστοτε 

παραστάσεις που πραγματοποιούνται εκείνο το διάστημα. Μία αρνητική κριτική μπορεί να 

στρέψει το κοινό αρνητικά ως προς μια παράσταση η να τον αποτρέψει από το να την 

παρακολουθήσει. Από την αντίθετη πλευρά, μια θετική μπορεί να προσελκύσει κόσμο στην 

παράσταση.  

 Στον πίνακα επάνω, παρατηρούμε, ότι το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος συνολικά, 

κινείται στις απαντήσεις από οπωσδήποτε απαραίτητη (42 άτομα - 23.3%,),λίγο 

απαραίτητη(63 άτομα - 35%), έως ουδέτερη στάση (56 άτομα 31.3%). Παρακάτω στο 

διάγραμμα φαίνεται ξεκάθαρα η στάση των καθηγητών και των σπουδαστών επάνω σε αυτό 

το θέμα.  

 

 
Διάγραμμα 5.25  Διαδίκτυο και θέατρο -> Θεατρικές παραστάσεις -> Κριτικές 
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 Οι καθηγητές κράτησαν μια πιο γενική στάση με το 50,00% αυτών να θεωρεί τις 

κριτικές λίγο απαραίτητες. Αυτό σημαίνει ότι ως ένα βαθμό τις λαμβάνουν υπόψη άλλα δεν 

πρέπει ο κόσμος να επηρεάζεται πλήρως από τις κριτικές οι οποίες μπορεί να είναι 

κατευθυνόμενες. Το υπόλοιπο 20,00% αυτών, τις θεωρεί, οπωσδήποτε απαραίτητες και το 

26,67% αυτών ουδέτερες. Ας μην ξεχνάμε ότι σε κάποιες από τις παραστάσεις, συμμετέχουν 

καθηγητές και μία αρνητική ή θετική κριτική μπορεί να επηρεάσει τη συνολική εικόνα της 

παράστασης. Οι μαθητές από τη δική τους πλευρά, σε ποσοστό που αγγίζει το 32,00%, έχουν 

μια ουδέτερη στάση προς τις κριτικές. Αυτό δικαιολογείται διότι πολλές φορές οι 

παραστάσεις που πραγματοποιούν κατά το ξεκίνημα δεν μπορούν να αγγίξουν την ποιότητα 

των μεγάλων παραστάσεων και οι κριτικές είναι σαφέστατα πιο αρνητικές ως προς αυτούς. 

Ενώ ένα άλλο ποσοστό στο 32,00% τις θεωρεί λίγο απαραίτητες και ένα του 24,00% τις 

θεωρεί οπωσδήποτε απαραίτητες. Γενικώς όμως, το μεγαλύτερο δείγμα αντιμετωπίζει 

δεκτικά τις κριτικές.   

 

 

 Διαδίκτυο και θέατρο 

 Θεατρικές παραστάσεις 

 Προσέλευση θεατών 

 

 
Διάγραμμα 5.26  Διαδίκτυο και θέατρο -> Θεατρικές παραστάσεις -> Προέλευση θεατών 
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 Στο συγκεκριμένο σκέλος που αφορά την προσελευση των θεατών και τη βοήθεια 

του διαδικτύου επάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι βλέπουμε πολύ συγκεκριμένες και 

διαφορετικές απαντήσεις καθηγητών και σπουδαστών. Οι καθηγητές με ποσοστό 40,00% 

θεωρούν ουδέτερη τη βοήθεια του διαδικτύου επάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι και με ένα 

ίδιο ποσοστό (40,00%) λιγότερο απαραίτητη (τη βοήθεια) και με μόλις ένα 10,00% να τη 

θεωρεί οπωσδήποτε απαραίτητη. Όπως αναφέραμε και προηγουμένος η προσέλευση των 

θεατών καθός και το κέρδος παίζουν ρόλο και απο το πόσο καλή είναι η παράσταση και εάν 

αυτό θα μεταδοθεί απο στόμα σε στόμα. Απο την άλλη οι σπουδαστές που δεν έχουν άλλο 

μέσο διαφήμισης των παραστάσεων τους, παρα μόνο απο το διαδίκτυο, διότι το κόστος 

παραγωγής των παραστάσεων τους μειώνεται κατακόρυφα, θεωρούν ότι η προσέλευση 

θεατών στις παραστάσεις μέσω του διαδικτύου είναι οπωδήποτε απαραίτητη σε ποσοστό του 

38% και λιγότερο απαραίτητη σε ποσοστό του 40,67%, με ένα ποσοστό του 16,67% να τη 

θεωρεί ουδέτερη.  

 

Ανάλυση τμήματος 3  

 

 Παρακάτω παρουσιάζω τον μέσο όρο όλων των απαντήσεων των διδασκόμενων και 

διδασκόντων στο 3ο τμήμα του ερωτηματολόγιου συνολικά σε όλο το δείγμα και έπειτα 

χωριστά. Στη συνέχεια εξετάζουμε το κάθε σκέλος του τμήματος 3 ξεχωριστά, σε σχέση με 

τις απαντήσεις των καθηγητών και των σπουδαστών άλλα και του συνόλου. 

 

Αντίληψη σε σχέση με το πώς η τεχνολογία και το διαδίκτυο βοηθούν στην εξέλιξη της 

διδασκαλίας στο θέατρο 

 

Μέσος όρος προσδιορισμού της αναγκαιότητας της χρήσης της τεχνολογίας στη 

διδασκαλία του θεάτρου συνολικά σε όλο το δείγμα. 

 

Νο. Τεχνολογία και θέατρο 
Καθόλου                                    Οπωσδήποτε 

Σπουδαία                                      απαραίτητη 

  1 2 3 4 5 

Διδασκαλία 

1 Τεχνολογικά μέσα 
3,33% 12,22% 31,67% 32,78% 20,00% 

2 Μετάδοση πληροφοριών 
1,67% 7,22% 28,89% 37,78% 24,44% 

3 Ποιότητα μαθήματος 
7,22% 17,78% 29,44% 30,00% 15,56% 
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Πίνακας 5.21 Μέσος όρος προσδιορισμού της αναγκαιότητας της χρήσης της τεχνολογίας στη διδασκαλία 

του θεάτρου συνολικά σε όλο το δείγμα 

 

Μέσος όρος προσδιορισμού της αναγκαιότητας της χρήσης του διαδικτύου στη 

 διδασκαλία του θεάτρου συνολικά σε όλο το δείγμα. 

 

Νο. Διαδίκτυο και θέατρο 
Καθόλου                                   Οπωσδήποτε 

Σπουδαία                                     απαραίτητη 

  1 2 3 4 5 

Διδασκαλία 

1 
Χρήση βιβλιοθηκών 

θεατρικών έργων 
1,11% 7,78% 22,78% 27,22% 41,11% 

2 Συλλογή πληροφοριών 0,56% 4,44% 12,22% 33,33% 49,44% 

3 
Επικοινωνία 

(μελών διδασκαλίας) 3,89% 8,33% 28,33% 33,33% 26,11% 

4 Εξέλιξη διδασκαλίας 2,78% 11,67% 32,22% 32,78% 20,56% 

5 
Βελτίωση ποιότητας 

μαθήματος 
3,33% 12,78% 28,89% 33,33% 21,67% 

Πίνακας 5.22 Μέσος όρος προσδιορισμού της αναγκαιότητας της χρήσης του διαδικτύου στη 

 διδασκαλία του θεάτρου συνολικά σε όλο το δείγμα 

 

 Όπως παρατηρούμε στα περισσότερα ερωτήματα ο μεγαλύτερος μέσος όρος των 

περισσότερων απαντήσεων κινείται από ουδέτερη στάση έως οπωσδήποτε απαραίτητη. 

Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά τους μέσους όρους των καθηγητών και των σπουδαστών για 

να κατανοήσουμε τις διαφορές που προκύπτουν ανά μεταξύ τους. 

 

Μέσος όρος προσδιορισμού της αναγκαιότητας της χρήσης της τεχνολογίας στη 

διδασκαλία του θεάτρου στους καθηγητές. 

 

Νο. Τεχνολογία και θέατρο 
Καθόλου                                    Οπωσδήποτε 

Σπουδαία                                     απαραίτητη 

  1 2 3 4 5 

Διδασκαλία 

1 Τεχνολογικά μέσα 0,00% 6,67% 40,00% 40,00% 13,33% 

2 Μετάδοση πληροφοριών 0,00% 3,33% 43,33% 50,00% 3,33% 

3 Ποιότητα μαθήματος 3,33% 10,00% 50,00% 33,33% 3,33% 
Πίνακας 5.23 Μέσος όρος προσδιορισμού της αναγκαιότητας της χρήσης της τεχνολογίας στη διδασκαλία 

του θεάτρου στους καθηγητές 

 

Μέσος όρος προσδιορισμού της αναγκαιότητας της χρήσης του διαδικτύου στη 

 διδασκαλία του θεάτρου στους καθηγητές. 

 

Νο. Διαδίκτυο και θέατρο 
Καθόλου                                   Οπωσδήποτε 

Σπουδαία                                    απαραίτητη 
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  1 2 3 4 5 

Διδασκαλία 

1 
Χρήση βιβλιοθηκών 

θεατρικών έργων 3,33% 0,00% 23,33% 30,00% 43,33% 

2 Συλλογή πληροφοριών 0,00% 3,33% 0,00% 46,67% 50,00% 

3 
Επικοινωνία 

(μελών διδασκαλίας) 3,33% 3,33% 26,67% 50,00% 16,67% 

4 Εξέλιξη διδασκαλίας 3,33% 0,00% 33,33% 43,33% 20,00% 

5 
Βελτίωση ποιότητας 

μαθήματος 3,33% 0,00% 20,00% 56,67% 20,00% 
Πίνακας 5.24 Μέσος όρος προσδιορισμού της αναγκαιότητας της χρήσης του διαδικτύου στη διδασκαλία 

του θεάτρου στους καθηγητές 

 

Μέσος όρος προσδιορισμού της αναγκαιότητας της χρήσης της τεχνολογίας στη 

διδασκαλία του θεάτρου στους σπουδαστές. 

 

Νο. Τεχνολογία και θέατρο 
Καθόλου                                    Οπωσδήποτε 

Σπουδαία                                      απαραίτητη 

  1 2 3 4 5 

Διδασκαλία 

1 Τεχνολογικά μέσα 4,00% 13,33% 30,00% 31,33% 21,33% 

2 Μετάδοση πληροφοριών 2,00% 8,00% 26,00% 35,33% 28,67% 

3 Ποιότητα μαθήματος 8,00% 19,33% 25,33% 29,33% 18,00% 
Πίνακας 5.25 Μέσος όρος προσδιορισμού της αναγκαιότητας της χρήσης της τεχνολογίας στη διδασκαλία 

του θεάτρου στους σπουδαστές 

 

Μέσος όρος προσδιορισμού της αναγκαιότητας της χρήσης του διαδικτύου στη 

 διδασκαλία του θεάτρου στους καθηγητές. 

 

Νο. Διαδίκτυο και θέατρο 
Καθόλου                                   Οπωσδήποτε 

Σπουδαία                                     απαραίτητη 

  1 2 3 4 5 

Διδασκαλία 

1 
Χρήση βιβλιοθηκών 

θεατρικών έργων 0,67% 9,33% 22,67% 26,67% 40,67% 

2 Συλλογή πληροφοριών 0,67% 4,67% 14,67% 30,67% 49,33% 

3 
Επικοινωνία 

(μελών διδασκαλίας) 4,00% 9,33% 28,67% 30,00% 28,00% 

4 Εξέλιξη διδασκαλίας 2,67% 14,00% 32,00% 30,67% 20,67% 

5 
Βελτίωση ποιότητας 

μαθήματος 3,33% 15,33% 30,67% 28,67% 22,00% 
Πίνακας 5.26 Μέσος όρος προσδιορισμού της αναγκαιότητας της χρήσης του διαδικτύου στη  διδασκαλία 

του θεάτρου στους καθηγητές 

 

 Όπως βλέπουμε στο δείγμα των καθηγητών και των σπουδαστών, εμφανίζονται 

ποικίλες απαντήσεις που κινούνται από ουδέτερη στάση μέχρι οπωσδήποτε απαραίτητη. 

Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά όλες τις υποκατηγορίες του 3ου τμήματος και θα 

σχολιάσουμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα διαγράμματα και τους πίνακες. 
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 Τεχνολογία και θέατρο 

 Διδασκαλία 

 Τεχνολογικά μέσα 

 

 
Διάγραμμα 5.27  Τεχνολογία και θέατρο -> Διδασκαλία -> Τεχνολογικά μέσα 

 

 Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα, επάνω, οι απαντήσεις των σπουδαστών κινούνται 

σε ουδέτερη στάση με ποσοστό 30,00%, λίγο απαραίτητη 31,33% και οπωσδήποτε 

απαραίτητη 21,33% με ένα μικρό ποσοστό που αγγίζει το 13,33% στο λίγο σπουδαία. Από 

την αντίθετη πλευρά οι καθηγητές παρουσιάζουν μια ουδέτερη στάση σε ποσοστό που 

αγγίζει το 40,00%, ενώ το 40,00% επίσης θεωρεί λίγο απαραίτητα τα τεχνολογικά μέσα στη 

διδασκαλία και ένα 13,33% τα θεωρεί οπωσδήποτε απαραίτητα και ένα 6,67% λίγο 

σπουδαία.  

 Στον τομέα της διδασκαλίας θα πρέπει να συμπεριλάβουμε υπόψη μας και τα 

διάφορα μαθήματα που χρησιμοποιούνται. Οι καθηγητές που κρατάνε μια ουδέτερη στάση, 

στο μεγαλύτερο βαθμό τους είναι καθηγητές υποκριτικής που για τη διδασκαλία της 

υποκριτικής δεν χρειάζονται κάποιο συγκεκριμένο τεχνολογικό μέσο, παρά μόνο, στην 

διαδικασία των παραστάσεων. Όλοι οι καθηγητές της θεωρίας θεάτρου μου ανέφεραν ότι με 

τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, του βιντεοπροβολέα, της τηλεόρασης και του ήχου 

πραγματοποίησαν καλύτερα μαθήματα και αυτό φάνηκε και στις εξετάσεις. Όπως αναφέραμε 

και στη βιβλιογραφία πολλοί μαθητές μπορούν να μάθουν και να συγκρατήσουν αρκετά 

πράγματα μέσω της εικόνας και του ήχου κατά την παράδοση του μαθήματος. Αυτό του 
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βοηθάει να διατηρήσουν τις γνώσεις του και να τις εξελίξουν. Παράλληλα μπορούν να 

ανταπεξέλθουν καλύτερα στις εξετάσεις. 

 

 Τεχνολογία και θέατρο 

 Διδασκαλία 

 Μετάδοση πληροφοριών 

 

 

 
Διάγραμμα 5.28  Τεχνολογία και θέατρο -> Διδασκαλία -> Μετάδοση πληροφοριών 

 

 

 Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνονται ξεκάθαρα από την πλευρά των καθηγητών οι 

δύο διαφορετικές στάσεις. Το ένα ποσοστό κινείται σε ουδέτερη στάση όσον αφορά τη 

μετάδοση πληροφοριών μέσω της διδασκαλίας του θεάτρου και το άλλο ποσοστό θεωρεί 

λίγο απαραίτητη τη διδασκαλία θεάτρου με τη χρήσης της τεχνολογίας. Παρατηρούμε 

δηλαδή ότι αν και η τεχνολογία έχει παρεισφρήσει στη διδασκαλία, αρκετοί από αυτούς με 

ποσοστό 43,33%, την αντιμετωπίζουν με δυσπιστία, ενώ το μεγαλύτερο  ποσοστό που 

αγγίζει το 50,00% τη βλέπει θετικά.  

 Οι σπουδαστές κινούνται κυρίως σε τρεις απαντήσεις με το μεγαλύτερο ποσοστό 

αυτών να βρίσκεται κοντά στο 35,33% θεωρώντας την τεχνολογία λίγο απαραίτητη στη 

μετάδοση πληροφοριών, το 28,67% οπωσδήποτε απαραίτητη και ένα ποσοστό στο 26,00% 

ουδέτερη.  
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 Η τεχνολογία εφαρμόσθηκε στη διδασκαλία τα τελευταία χρόνια. Το διάγραμμα 

αποσαφηνίζει πλήρως αυτούς που βλέπουν με θετικό μάτι αυτή την εξέλιξη και αυτούς που 

χρησιμοποιούν και υποστηρίζουν τους πατροπαράδοτους  τρόπους διδασκαλίας. 

 

 Τεχνολογία και θέατρο 

 Διδασκαλία 

 Ποιότητα μαθήματος 

 

 

 
Διάγραμμα 5.29 Τεχνολογία και θέατρο ->Διδασκαλία -> Ποιότητα μαθήματος 

 

 Στο διάγραμμα επάνω παρατηρούμε τη καθαρή στάση των καθηγητών στο κομμάτι 

της ποιότητας που αποκτά το μάθημα της τεχνολογίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό στο 50,00% 

κρατάει μια ουδέτερη στάση με το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό να κινείται στο 33,33% και 

να τη θεωρεί λίγο απαραίτητη. Αυτό μας δηλώνει ότι ακόμα οι καθηγητές επιφυλάσσονται 

από τα οφέλη της χρήσης της τεχνολογίας στα μαθήματα και το κατά πόσο αυτή βοηθάει 

στην καλυτέρευση της ποιότητας αυτών.   

 Οι σπουδαστές έχουν διαφορετικές απόψεις. Το 18,00% αυτών θεωρεί την 

τεχνολογία οπωσδήποτε απαραίτητη στην ποιότητα των μαθημάτων, το 29,33% λίγο 

απαραίτητη, ενώ ένα 25,33% κινείται σε ουδέτερη στάση, ένα 19,33% τη θεωρεί λίγο 

σπουδαία και ένα 8,00% τη θεωρεί καθόλου σπουδαία.  

 Ίσως χρειαστεί ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να 

αξιολογήσουμε τη βοήθεια της τεχνολογίας στο κομμάτι της διδασκαλίας θεάτρου, αφού, αν 
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και έχει ενσωματωθεί φαίνεται ότι δημιουργεί ένα δετικό ρεύμα άλλα και ένα ουδέτερο που 

δεν μπορεί να το αξιολογήσει.  

 

 Χρήση τεχνολογικών μέσων 

 Τηλεόραση 

 Βιντεοπροβολέας 

 Υπολογιστής 

 Ράδιο CD player 

 Ηχεία 
 

Τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται κατα τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων θεάτρου 

 

 
Διάγραμμα 5.30 Τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των 

μαθημάτων 

 

 

 Στο παραπάνω διάγραμμα προσπαθούμε να δούμε τι μέσα χρησιμοποιούνται κατα 

την διάρκεια διδασκαλίας των μαθημάτων θεάτρου. Τα τρία κύρια τεχνολογικά μέσα που 

χρησιμοποιούνται είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής σε ποσοστό 88,00%, βιντεοπροβολέας 

σε ποσοστό 87,00% και ηχεία σε ποσοστό 84,00%. Ακολουθούν το ραδιο cd player με 

ποσοστό που αγγίζει το 78,00% και τέλος η τηλεώραση που φτάνει το 50,00%.  

 Τα τεχνολογικά μέσα είναι αναγκαία για την επίτευξη των μαθημάτων. Οι καθηγητές 

χορού χρησιμοποιούν κυρίως το ράδιο cd player , ενώ οι καθηγητές ιστορίας θεάτρου, 

λογοτεχνίας και κινηματογράφου χρησιμοποιούν υπολογιστή και βιντεοπροβολέα με ηχεία 

για την επίτευξη του μαθήματος.  
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 Τέλος οι καθηγητές υποκριτικής χρησιμοποιούν κυρίως τεχνολογικά μέσα κατα τη 

διάρκεια της δημιουργίας και πραγματοποίησης παραστάσεων καθώς τα μαθήματα 

υποκριτικής είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους σωματικά. Τέλος αυτό που πρέπει να 

τονίσουμε είναι ότι παρατηρούμε σχεδόν στο μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος να 

χρησιμοποιούνται τεχνολογικά μέσα με μόλις ένα ποσοστό του 20% να μη χρησιμοποιεί 

τίποτα απο αυτά.  

 

 

 Διαδίκτυο και θέατρο 

 Διδασκαλία  

 

Διάγραμμα 5.31 Διαδίκτυο και θέατρο -> Διδασκαλία 

 Στον τομέα της βοήθειας του διαδικτύου στη διδασκαλία του θεάτρου εμφανίζονται 

θετικά αποτελέσματα και στους καθηγητές άλλα και στους σπουδαστές του θεάτρου.  

 Οι καθηγητές με ποσοστό που φτάνει το 58,00%  έχουν καλή στάση ως προς τη 

βοήθεια του διαδικτύου, ένα 19% κρατάει πολύ καλή στάση ενώ ένα 20% έχει ουδέτερη 

στάση.  

 Οι σπουδαστές από την άλλη πλευρά με ποσοστό που φτάνει το 47,00% έχουν καλή 

στάση απέναντι στη βοήθεια του διαδικτύου , ένα 25,00% έχει πολύ καλή στάση ενώ ένα 

ποσοστό που αγγίζει το 27,00% κρατάει ουδέτερη στάση με μόλις ένα μικρό ποσοστό στο 

5,00% να έχει λίγο κακή γνώμη.  
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 Αν και το διαδίκτυο εισχώρησε τα τελευταία χρόνια στη ζωή των ανθρώπων, 

παρατηρούμε θετικές στάσεις από όλο το δείγμα επάνω στη βοήθεια που μπορεί να παρέχει 

στη θεατρική διδασκαλία με μικρές διστακτικές ουδέτερες στάσεις. 

 Παρακάτω θα δούμε αναλυτικότερα όλες τις απαντήσεις που αφορούν το διαδίκτυο 

και τη διδασκαλία καθώς και θα αναλύσουμε όλα τα αποτελέσματα που προκύπτουν για το 

κάθε σκέλος ξεχωριστά και σε σύγκριση με το χαρακτηριστικό που εξετάζουμε στο δείγμα 

μας. 

 

 Διαδίκτυο και θέατρο 

 Διδασκαλία 

 Χρήση βιβλιοθηκών θεατρικών έργων 

 

 

 
Πίνακας 5.27 Διαδίκτυο και θέατρο -> Διδασκαλία -> Χρήση βιβλιοθηκών θεατρικών έργων 

 

 Στο σκέλος που αφορά το κατά πόσο η χρήση βιβλιοθηκών μέσω διαδικτύου βοηθά 

τη διδασκαλία του θεάτρου η απαντήσεις είναι πολύ θετικές. Το μεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγματος που αγγίζει το 41.1% τις θεωρεί οπωσδήποτε απαραίτητες. Αμέσως μετά το 27.2% 

τις θεωρεί λίγο απαραίτητες ενώ ένα ποσοστό στο 22.8% έχει ουδέτερη στάση. Αν 

παρατηρήσουμε το διάγραμμα κάτω που χωρίζει το δείγμα μας σε καθηγητές και σπουδαστές 

οι περισσότεροι καθηγητές σε ποσοστό που φτάνει το 43,33% θεωρούν την χρήση 

βιβλιοθηκών θεατρικών έργων μέσω του διαδικτύου οπωσδήποτε απαραίτητη και το 30,00% 

αυτών λιγότερο απαραίτητη με ένα ποσοστό στο 23,33% να έχει ουδέτερη στάση. Οι 

σπουδαστές από τη δική τους πλευρά σε ποσοστό που φτάνει το 40,67% έχουν πολύ θετική 

στάση, ένα ποσοστό κοντά στο 26,67% τη θεωρεί λιγότερο απαραίτητη ενώ ένα ποσοστό 

περίπου στο ίδιο με των καθηγητών 22,67% διατηρεί ουδέτερη στάση.  
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Διάγραμμα 5.32 Διαδίκτυο και θέατρο -> Διδασκαλία -> Χρήση βιβλιοθηκών θεατρικών έργων 

 

 Όπως παρατηρήσαμε και στη βιβλιογραφία η χρήση βιβλιοθηκών θεατρικών έργων 

μέσω του διαδικτύου παρέχει πολλές δυνατότητες σε όλους τους ανθρώπους του θεάτρου και 

αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων.  

 

 Διαδίκτυο και θέατρο 

 Διδασκαλία 

 Συλλογή πληροφοριών 

 

 Ένα ιδιαίτερο κομμάτι στο θέατρο είναι η συλλογή πληροφοριών. Ηθοποιοί, 

σκηνοθέτες, θεωρητικοί του θεάτρου και σπουδαστές είναι αναγκασμένοι πολλές φορές να 

χρειάζονται πληροφορίες για ένα έργο που πρόκειται να ασχοληθούν, να διδάξουν η να 

παίξουν.  

 

 
Πίνακας 5.28 Διαδίκτυο και θέατρο -> Διδασκαλία -> Συλλογή πληροφοριών 
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 Όπως παρατηρούμε και στον πίνακα επάνω το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων 

κινείται σε πολύ θετικά πλαίσια. 89 άτομα δηλαδή το 49,4% του δείγματος θεωρεί τη 

συλλογή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου οπωσδήποτε απαραίτητη, 60 άτομα δηλαδή το 

33.3%  λιγότερο απαραίτητη ενώ ένα μικρό ποσοστό που φτάνει το 12.2% (22 άτομα) έχουν 

ουδέτερη στάση.  

 

 
Διάγραμμα 5.33 Διαδίκτυο και θέατρο -> Διδασκαλία -> Συλλογή πληροφοριών 

 Στο διάγραμμα επάνω οι πλειοψηφία των καθηγητών έχει θετική στάση στη συλλογή 

πληροφοριών μέσω του διαδικτύου με ποσοστό που φτάνει το 96,67% (50% οπωσδήποτε 

απαραίτητη + 46,67% λιγότερο απαραίτητη), ενώ οι σπουδαστές διατηρούν μια θετική στάση 

σε ποσοστό 80% (49,33% οπωσδήποτε απαραίτητο + 30,67% λιγότερο απαραίτητο) και μία 

πιο ουδέτερη στάση σε ποσοστό 14,67%. Με αυτές τις πληροφορίες μπορούμε σίγουρα να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα, ότι η ανάγκη συλλογής πληροφοριών μέσω του διαδικτύου 

είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του καθενός. 

 

 

 Διαδίκτυο και θέατρο 

 Διδασκαλία 

 Επικοινωνία (μελών διδασκαλίας) 

 Η επικοινωνία μελών διδασκαλίας μέσω του διαδικτύου είναι ένα καινούργιο κομμάτι 

που εισήλθε τα τελευταία χρόνια κατά την άφιξη του διαδικτύου και των παροχών email.  
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Διάγραμμα 5.34 Διαδίκτυο και θέατρο -> Διδασκαλία -> Επικοινωνία μελών διδασκαλίας 

 

 Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω διάγραμμα, οι απόψεις του δείγματος διίστανται, 

με τους καθηγητές από τη μία πλευρά να θεωρούν την επικοινωνία λίγο απαραίτητη σε 

ποσοστό 50,00%, ουδέτερη σε ποσοστό 26,67%, οπωσδήποτε απαραίτητη σε ποσοστό 

16,67% και με πολύ μικρά ποσοστά που φτάνουν το 7% συνολικά λίγο η καθόλου σπουδαία.  

 Ενώ οι σπουδαστές θεωρούν σε ποσοστό 30,00% την επικοινωνία μελών διδασκαλίας 

μέσω διαδικτύου λίγο απαραίτητη , σε ποσοστό 28,00% οπωσδήποτε απαραίτητη, σε 

ποσοστό 28,67% ουδέτερη και ένα ποσοστό κοντά στο 9,33% λίγο σπουδαία.  

 Όπως αναφέραμε στη βιβλιογραφία η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου είναι ένα 

πολύ σημαντικό κομμάτι διότι σου δίνει την δυνατότητα να επικοινωνήσεις οποιαδήποτε 

στιγμή επιθυμείς και να εκφραστείς όπως θέλεις εσύ. Στο δείγμα μας φαίνεται ότι η 

επικοινωνία μέσω διαδικτύου, δεν έχει εγκαθιδριθεί απο όλους τους διδασκόμενους και 

διδάσκοντες ακόμα και ένα ποσοστό απο αυτούς δεν τη θεωρεί αναγκαία.  

 

 

 Διαδίκτυο και θέατρο 

 Διδασκαλία 

 Εξέλιξη διδασκαλίας 

 

 Η εξέλιξη της διδασκαλίας μέσω της χρήσης του διαδικτύου είναι και αυτός ένας 

καινούργιος τομέας που αναπτύσσεται ραγδαία. 
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Διάγραμμα 5.35 Διαδίκτυο και θέατρο -> Διδασκαλία -> Εξέλιξη διδασκαλίας 

 

 Στο διάγραμμα επάνω παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις είναι διαφοροποιημένες. Οι 

καθηγητές πιστεύουν σε ποσοστό 43,33% ότι η εξέλιξη της διδασκαλίας είναι λίγο 

πααραίτητη, σε ποσοστό 20,00% ότι είναι οπωσδήποτε απαραίτητη ενώ υπάρχει ένα 

ποσοστό που φτάνει το 33,33% να τη θεωρεί ουδέτερη. 

 Οι σπουδαστές θεωρούν με ποσοστό 22,00% ότι η εξέλιξη της διδασκαλίας με τη 

βοήθεια του διαδικτύου είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, σε ποσοστό 30,67% λίγο απαραίτητη, 

σε ποσοστό 32,00% ουδέτερη ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης του 14,00% που τη 

θεωρεί λίγο σπουδαία.  

 Όπως αντιλαμβανόμαστε  οι απόψεις όλου του δείγματος έχουν θετικές και ουδέτερες 

στάσεις. Αρκετοί είνα αυτοί που θεωρούν ότι με τη χρήση του διαδικτύου η διδασκαλία 

εξελίσεται άλλα υπάρχει και ένα ποσοστό που είνα καχύποπτο. Ίσως να απαιτεί περισσότερο 

χρόνο για να δούμε περισσότερα θετικά χαρακτηριστικά σε αυτό το σκέλος. 

 

 

 Διαδίκτυο και θέατρο 

 Διδασκαλία 

 Βελτίωση ποιότητας μαθήματος 
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 Στο τελευταίο σκέλος αυτού του τομέα που αφορά τη διδασκαλία του θεάτρου και το 

κατά πόσο βελτιώνεται το μάθημα βλέπουμε διχασμένες απόψεις στο κομμάτι των 

σπουδαστών και πιο σταθερές απόψεις στους καθηγητές. 

 

 

 
Διάγραμμα 5.36 Διαδίκτυο και θέατρο -> Διδασκαλία -> Βελτίωση ποιότητας μαθήματος 

 

 

 Οι καθηγητές στο μεγαλύτερο τους ποσοστό που φτάνει το 56,67% θεωρούν τη 

βελτίωση του μαθήματος με τη χρήση του διαδικτύου λίγο απαραίτητη, σε ποσοστό 20,00% 

οπωσδήποτε απαραίτητη και σε ποσοστό που φτάνει το 20,00% ουδέτερη.  

 Οι σπουδαστές από την άλλη, πιστεύουν σε ποσοστό 22,00% ότι η βελτίωση του 

μαθήματος μέσω της χρήσης του διαδικτύου είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, σε ποσοστό 

28,67% λιγότερο απαραίτητη ενώ υπάρχει ένα ποσοστό στο 30,67% που τη θεωρεί ουδέτερη 

και ένα ποσοστό κοντά στο 15,33% να τη θεωρεί λίγο σπουδαία. 

 Ενώ στα προηγούμενα σκέλη των ερωτήσεων που αφορούσαν τη βοήθεια του 

διαδικτύου στο κομμάτι της διδασκαλίας υπήρχαν αρκετές θετικές απαντήσεις οι σπουδαστές 

σε αυτό το κομμάτι κινούνται σε θετική και ουδέτερη στάση σε σχέση με τους καθηγητές 

που αντιλαμβάνονται τη προσφορά του διαδικτύου και τις δυνατότητες που παρέχει στην 

εξέλιξη της ποιότητας των μαθημάτων.  
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Ανάλυση τμήματος 4   

 

 Παρακάτω παρουσιάζω τον μέσο όρο όλων των απαντήσεων των διδασκόμενων και 

διδασκόντων στο 4ο τμήμα του ερωτηματολόγιου συνολικά σε όλο το δείγμα και χωριστά σε 

καθηγητές και σπουδαστές. Στη συνέχεια εξετάζουμε το κάθε σκέλος του τμήματος 4 

ξεχωριστά, σε σχέση με τις απαντήσεις των καθηγητών και των σπουδαστών άλλα και του 

συνόλου.  

 

Αντίληψη για τις στάσεις και τη συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού του θεάτρου. 

 

Μέσος όρος των κατάταξης των "στάσεων και της συμπεριφοράς " των ερωτηθέντων 

σε σχέση με τη χρήση των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στο θέατρο 

συνολικά σε όλο το δείγμα. 

 

Νο. 

Στάσεις και συμπεριφορά 

ως προς τα Τεχνολογικά 

μέσα και διαδίκτυο : 

 

Πολύ                                                        Πολύ 

Κακή                                                       Καλή 

1 2 3 4 5 

1 
Ικανοποίηση από τη χρήση 

τους 
2,22% 5,56% 33,89% 42,78% 15,56% 

2 Ευκολία χρήσης (γνώσεις) 1,67% 10,56% 31,11% 37,22% 19,44% 

3 
Υποκίνηση για τη χρήση 

τους 
3,33% 12,78% 46,67% 25,00% 12,22% 

Πίνακας 5.29  Μέσος όρος των κατάταξης των "στάσεων και της συμπεριφοράς " των ερωτηθέντων σε 

σχέση με τη χρήση των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στο θέατρο συνολικά σε όλο το δείγμα 

 

 Όπως παρατηρούμε στον πίνακα που περιγράφει τον μέσο όρο των στάσεων και της 

συμπεριφοράς των ερωτηθέντων όσον αφορά την χρήση των τεχνολογικών μέσων και του 

διαδικτύου στο θέατρο βλέπουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να κινείται σε ουδέτερη 

στάση και σε λίγο απαραίτητη. Μέσα στη βιβλιογραφία ήδη αναφέραμε ότι πολλοί άνθρωποι 

του θεάτρου δεν είναι εξοικειωμένοι με το τους υπολογιστές και το διαδίκτυο και αυτό 

επιβεβαιώνεται από το συγκεκριμένο πίνακα. 

 Όσον αφορά την ικανοποίηση από τη χρήση των τεχνολογικών μέσων το 33,89% 

διατηρεί ουδέτερη στάση, το 42,78% είναι λίγο ικανοποιημένο, με ένα 15,56% αυτών να 

είναι πολύ ικανοποιημένο και κάποια ποσοστά κάτω από το 8,00% να έχουν λίγο κακή έως 

πολύ στάση. Στο δεύτερο σκέλος, που αφορά την ευκολία χρήσης και τις γνώσεις του 

δείγματος στην ευκολία χρήσης των υπολογιστών ένα 37,22% έχει μικρή γνώση στους 

υπολογιστές, ένα 31,11% ουδέτερη διατηρεί ουδέτερη στάση, ένα 19,44% έχει πολύ καλή 

γνώση, ενώ ένα ποσοστό του 10,56% έχει λίγο κακή γνώση. Αυτό μπορεί να δικαιολογήσει 
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πολλές από τις απαντήσεις των προηγούμενων τμημάτων όσον αφορά την στάση κάποιων 

συγκεκριμένων μελών του δείγματος που αφορούσε την τεχνολογία και το διαδίκτυο. 

 Και τέλος, στο σκέλος που αφορά την υποκίνηση για τη χρήση τους το 46,67% των 

ερωτηθέντων κρατάει ουδέτερη στάση πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει αρκετά 

ερωτηματικά, το 25,00% κρατάει λίγο καλή στάση, το 12,22% πολύ καλή στάση και ένα 

ποσοστό του 12,78% λίγο κακή στάση με ένα μικρό ποσοστό του 3,33% κακή στάση. 

 Ας δούμε αναλυτικά τους μέσους όρους των σπουδαστών και των καθηγητών για να 

παρατηρήσουμε τις απόψεις τους. 

 

Μέσος όρος των κατάταξης των "στάσεων και της συμπεριφοράς " των ερωτηθέντων 

σε σχέση με τη χρήση των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στο θέατρο 

συνολικά στους καθηγητές. 

 

Νο. 

Στάσεις και συμπεριφορά 

ως προς τα Τεχνολογικά 

μέσα και διαδίκτυο : 

 

Πολύ                                                      Πολύ 

Κακή                                                      Καλή 

1 2 3 4 5 

1 

Ικανοποίηση από τη χρήση 

τους 

0,00% 0,00% 30,00% 46,67% 23,33% 

2 Ευκολία χρήσης (γνώσεις) 
0,00% 10,00% 63,33% 20,00% 6,67% 

3 

Υποκίνηση για τη χρήση 

τους 

3,33% 3,33% 63,33% 26,67% 3,33% 
Πίνακας 5.30  Μέσος όρος των κατάταξης των "στάσεων και της συμπεριφοράς " των ερωτηθέντων σε 

σχέση με τη χρήση των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στο θέατρο συνολικά στους καθηγητές 

 

 

Μέσος όρος των κατάταξης των "στάσεων και της συμπεριφοράς " των ερωτηθέντων 

σε σχέση με τη χρήση των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στο θέατρο 

συνολικά στους σπουδαστές. 

 

Νο. 

Στάσεις και 

συμπεριφορά ως προς τα 

Τεχνολογικά μέσα και 

διαδίκτυο : 

 

Πολύ                                                      Πολύ 

Κακή                                                     Καλή 

1 2 3 4 5 

1 

Ικανοποίηση από τη 

χρήση τους 

2,67% 6,67% 34,67% 42,00% 14,00% 

2 Ευκολία χρήσης (γνώσεις) 
2,00% 10,67% 24,67% 40,67% 22,00% 

3 

Υποκίνηση για τη χρήση 

τους 

3,33% 14,67% 43,33% 24,67% 14,00% 
Πίνακας 5.31 Μέσος όρος των κατάταξης των "στάσεων και της συμπεριφοράς " των ερωτηθέντων σε 

σχέση με τη χρήση των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στο θέατρο συνολικά στους σπουδαστές 
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 Στους μέσους όρους των καθηγητών και των σπουδαστών παρατηρούμε ποικίλες 

απαντήσεις. Οι καθηγητές κινούνται περισσότερο προς μια ουδέτερη στάση στα δυο 

τελευταία σκέλη που αγγίζει το 63,33% και έπειτα διαμορφώνουν θετικές στάσεις, εκτός, 

από το πρώτο σκέλος που αφορά την ικανοποίηση από τη χρήση των τεχνολογικών μέσων 

και του διαδικτύου και εμφανίζουν πιο θετικά χαρακτηρίστηκα. Οι σπουδαστές στα δυο 

πρώτα σκέλη έχουν θετικές στάσεις και στο τρίτο σκέλος που αφορά την υποκίνηση για τη 

χρήση των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου εμφανίζουν ουδέτερη στάση. 

 

 

 Στάσεις και συμπεριφορά ως προς τα τεχνολογικά μέσα και το διαδίκτυο 

 

Διάγραμμα 5.37  Στάσεις και συμπεριφορά ως προς τα τεχνολογικά μέσα και το διαδίκτυο 

 

 Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι οι καθηγητές έχουν μια πιο ουδέτερη 

στάση ως προς τα τεχνολογικά μέσα και το διαδίκτυο (62,00%), με το αμέσως επόμενο 

ποσοστό αυτών να έχει μια καλή συμπεριφορά και να κινείται περίπου στο 37,00%. Οι 

σπουδαστές από την άλλη με ποσοστό που αγγίζει το 45,00% έχουν μια σχετικά καλή στάση 

στη χρήση τεχνολογικών μέσων και διαδικτύου ενώ ένα 38,00% έχει ουδέτερη στάση.  

 Οι απαντήσεις διαφοροποιούνται στις δυο ομάδες που εξετάζουμε το ζήτημα και η 

ηλικία μπορεί να είναι ένα σοβαρό χαρακτηριστικό που να διαδραματίζει συγκεκριμένο ρόλο 
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στη χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Οι μεγαλύτεροι δεν είναι εξοικειωμένοι σε 

σχέση με τους νεότερους και αυτό φαίνεται και από το διάγραμμα. Παράλληλα όπως 

αναφέραμε οι άνθρωποι του θεάτρου εμφανίζουν μια δυσπιστία στην τεχνολογία και στο 

διαδίκτυο φοβούμενοι ότι η τεχνολογία μπορεί να αντικαταστήσει υπάρχουσες μορφές 

έκφρασης. 

 

Ανάλυση τμήματος 5   

 

 Παρακάτω παρουσιάζω τον μέσο όρο όλων των απαντήσεων των διδασκόμενων και 

διδασκόντων στο 5ο τμήμα του ερωτηματολόγιου συνολικά σε όλο το δείγμα και χωριστά 

ανά σπουδαστές και καθηγητές. Στη συνέχεια εξετάζουμε το κάθε σκέλος του τμήματος 5 

ξεχωριστά, σε σχέση με τις απαντήσεις των καθηγητών και των σπουδαστών άλλα και του 

συνόλου. 

Στοιχεία επίδοσης των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στο θέατρο 

Μέσος όρος απαντήσεων στην ερώτηση, πως θα κατατάσσατε τη συνολική επίδοση της 

χρήσης των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στις θεατρικές παραστάσεις και 

στη διδασκαλία συνολικά σε όλο το δείγμα. 

 

Νο. 
Επίδοση ως προς : 

 

Πολύ                                                      Πολύ 

Κακή                                                      Καλή 

1 2 3 4 5 

Θεατρικές παραστάσεις 

1 

Αποτελεσματικότητα  

(εάν η χρήση της 

τεχνολογίας και του 

διαδικτύου επιτυγχάνουν 

τους στόχους των 

παραστάσεων) 

1,67% 7,22% 37,22% 36,67% 17,22% 

2 

Εξέλιξη (εάν μέσω των 

τεχνολογικών μέσων 

εξελίσσονται οι 

παραστάσεις) 
1,11% 6,11% 36,67% 38,33% 17,78% 

Διδασκαλία θεάτρου 

1 

Αποτελεσματικότητα  

(εάν η χρήση της 

τεχνολογίας και του 

διαδικτύου επιτυγχάνουν 

τους στόχους της 

διδασκαλίας) 

2,22% 14,44% 28,89% 37,22% 17,22% 
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2 

Εξέλιξη (εάν μέσω των 

τεχνολογικών μέσων και 

του διαδικτύου 

εξελίσσεται η διδασκαλία) 
2,22% 12,22% 28,89% 40,56% 16,11% 

Πίνακας 5.32 Μέσος όρος απαντήσεων στην ερώτηση, πως θα κατατάσσατε τη συνολική επίδοση της 

χρήσης των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στις θεατρικές παραστάσεις και στη διδασκαλία 

συνολικά σε όλο το δείγμα 

 

 

 Στο πίνακα παραπάνω, βλέπουμε τον μέσο όρο του δείγματος σε όλες τις απαντήσεις 

του 5ου τμήματος.  Στη χρήση των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στο πρώτο 

σκέλος που αφορά τις θεατρικές παραστάσεις το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί την επίδοση 

ουδέτερη κα λίγο καλή και ένα μικρότερο ποσοστό που τη θεωρεί πολύ καλή.  Στη χρήση 

των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στο πρώτο σκέλος που αφορά τη διδασκαλία 

του θεάτρου το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί την επίδοση λίγο καλή, το αμέσως επόμενο 

ουδέτερη, το τρίτο στη σειρά πολύ καλή και ένα μικρό ποσοστό λίγο κακή. Ας δούμε όμως 

την επίδοση ως προς τις θεατρικές παραστάσεις και την επίδοση ως προς τη διδασκαλία 

ξεχωριστά στους καθηγητές και στους σπουδαστές για να παρατηρήσουμε τις στάσεις τους. 

 

Μέσος όρος απαντήσεων στην ερώτηση, πως θα κατατάσσατε τη συνολική επίδοση της 

χρήσης των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στις θεατρικές παραστάσεις και 

στη διδασκαλία συνολικά σε  στους καθηγητές. 

 

Νο. 
Επίδοση ως προς : 

 

Πολύ                                                         Πολύ 

Κακή                                                         Καλή 

1 2 3 4 5 

Θεατρικές παραστάσεις 

1 

Αποτελεσματικότητα  

(εάν η χρήση της 

τεχνολογίας και του 

διαδικτύου επιτυγχάνουν 

τους στόχους των 

παραστάσεων) 3,33% 0,00% 50,00% 43,33% 3,33% 

2 

Εξέλιξη (εάν μέσω των 

τεχνολογικών μέσων 

εξελίσσονται οι 

παραστάσεις) 0,00% 0,00% 33,33% 60,00% 6,67% 

Διδασκαλία θεάτρου 

1 

Αποτελεσματικότητα  

(εάν η χρήση της 

τεχνολογίας και του 

διαδικτύου επιτυγχάνουν 

τους στόχους της 

διδασκαλίας) 3,33% 3,33% 33,33% 50,00% 10,00% 
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2 

Εξέλιξη (εάν μέσω των 

τεχνολογικών μέσων και του 

διαδικτύου εξελίσσεται η 

διδασκαλία) 3,33% 3,33% 23,33% 56,67% 13,33% 
Πίνακας 5.33 Μέσος όρος απαντήσεων στην ερώτηση, πως θα κατατάσσατε τη συνολική επίδοση της 

χρήσης των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στις θεατρικές παραστάσεις και στη διδασκαλία 

συνολικά σε  στους καθηγητές 

 

 

Μέσος όρος απαντήσεων στην ερώτηση, πως θα κατατάσσατε τη συνολική επίδοση της 

χρήσης των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στις θεατρικές παραστάσεις και 

στη διδασκαλία συνολικά σε στους σπουδαστές. 

 

Νο. 
Επίδοση ως προς : 

 

Πολύ                                                      Πολύ 

Κακή                                                     Καλή 

1 2 3 4 5 

Θεατρικές παραστάσεις 

1 

Αποτελεσματικότητα  

(εάν η χρήση της 

τεχνολογίας και του 

διαδικτύου επιτυγχάνουν 

τους στόχους των 

παραστάσεων) 1,33% 8,67% 34,67% 35,33% 20,00% 

2 

Εξέλιξη (εάν μέσω των 

τεχνολογικών μέσων 

εξελίσσονται οι 

παραστάσεις) 1,33% 7,33% 37,33% 34,00% 20,00% 

Διδασκαλία θεάτρου 

1 

Αποτελεσματικότητα  

(εάν η χρήση της 

τεχνολογίας και του 

διαδικτύου επιτυγχάνουν 

τους στόχους της 

διδασκαλίας) 2,00% 16,67% 28,00% 34,67% 18,67% 

2 

Εξέλιξη (εάν μέσω των 

τεχνολογικών μέσων και 

του διαδικτύου 

εξελίσσεται η διδασκαλία) 2,00% 14,00% 30,00% 37,33% 16,67% 
Πίνακας 5.34 Μέσος όρος απαντήσεων στην ερώτηση, πως θα κατατάσσατε τη συνολική επίδοση της 

χρήσης των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στις θεατρικές παραστάσεις και στη διδασκαλία 

συνολικά σε στους σπουδαστές 

 

 Οι καθηγητές και οι σπουδαστές εμφανίζουν θετικά χαρακτηριστικά με το 1/3 αυτών 

να εμφανίζει ουδέτερη στάση. Ας αναλύσουμε ξεχωριστά το κάθε σκέλος για να 

παρατηρήσουμε τις διαφορές. 

 

 Επίδοση ως προς 

 Θεατρικές παραστάσεις 
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Διάγραμμα 5.38 Επίδοση ως προς -> θεατρικές παραστάσεις 

 

 Ως προς την επίδοση της τεχνολογίας και του διαδικτύου στις θεατρικές παραστάσεις 

παρατηρούμε ότι οι καθηγητές έχουν μια καλή στάση σε ποσοστό του 63,00% και αυτό 

δικαιολογεί την συνησφορά της τεχνολογίας στις παραστάσεις. ένα ακόμα ποσοστό του 

31,00% των καθηγητών κρατάει μια ουδέτερη στάση και ένα ποσοστό του 6,00%  βλέπει την 

επίδοση πολύ της τενολογίας πολύ θετικά. 

 Οι σπουδαστές απο την άλλη πλευρά, σε ποσοστό του 41,00% έχουν μια καλή στάση 

στην επίδοση της τεχνολογίας και του διαδικτύου στις θεατρικές παραστάσεις , με ένα 

23,00% να κρατάει πολύ θετική στάση και ένα 30,00% να κρατάει ουδέτερη στάση. 

 Είναι αντιληπτό, και απο τις δύο πλευρές  ότι η τεχνολογία διαδραματίζει ένα 

σημαντικό ρόλο στον τομέα των θεατρικών παραστάσεων. Θα μπορούσαμε να 

δικαιολογίσουμε το ποσοστό του δείγματοςπ ου κρατάει ουδέτερη στάση, διότι υπάρχουν 

παραστάσειςπ ου δεν χρησιμοποιούν τεχνολογίες, απλές παραστάσεις, άλλα και πολλές 

φορές σε κάποιες παραστάσεις η παρουσία της τεχνολογίας μπορεί να δημιουργήσει 

προβλήματα κατα τη διάρκεια της παράστασης. 
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 Επίδοση ως προς 

 Διδασκαλία θεάτρου 

 

 

Διάγραμμα 5.39 Επίδοση ως προς -> Διδασκαλία θεάτρου 

 

 Ως προς την επίδοση της τεχνολογίας και του διαδικτύου στην διαδασκαλία του 

θεάτρου η άποψη των καθηγητών είναι θετική με ένα ποσοστό που φτάνει το 55% να έχει 

καλή στάση, ένα 19,00% πολύ καλή στ΄ση ενώ ένα ποσοστό κοντά στο 19,00% να κρατάει 

μια ουδέτερη στάση.  

 Οι σπουδαστές διατηρούν και αυτοί με θετική στ΄ση με το 39,00% αυτών αν θεωρεί 

καλή την επίδοση της τεχνολογίας και του διαδικτύου στη διδασκαλία του θεάτρου, ένα 

20,00% να τη θεωρεί πολύ καλή ενώ ένα ποσοστό που φτάνει το 29,00% να τη θεωρεί 

ουδέτερη. 

 Αν και αρκετοί άνθρωποι του θεάτρου πιστεύουν ότι με τη χρήση της τεχνολογίας 

μειώνεται η πρωσοπική συνεργατική φύση του θεάτρου και οι πατροπαράδοτοι τρόποι 

διδασκαλίας ένα μεγάλο ποσοστό έχει θετική στάση ώς προς την τεχνολογία και το 

διαδίκτυο. Η τεχνολογία και το διαδίκτυο παρέχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα στους 

ανθρώπους του θεάτρου. Πλεονέκτημα επικοινωνίας, καλύτερης παρουσίασης των 

παραστάσεων και πρόσβασης σε πολλές πληροφορίες. 



 139 

Επίλογος 

Εισαγωγή 

 Στο μέρος αυτό καταγράφονται τα συμπεράσματα, όπως αυτά προέκυψαν απο 

την ποιοτική και την ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια. Επίσης παρουσιάζονται τα όρια και οι περιορισμοί της έρευνας και 

διατυπώνονται προτάσεις για την περαιτέρω συνέχιση της έρευνας. 

 

Συμπεράσματα 

 Η σημασία της βοήθειας της τεχνολογίας και του διαδικτύου διαφαίνεται από 

όλους τους ερευνητές και εμφανίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της δημιουργίας του 

θεάτρου στον δυτικό πολιτισμό. Η εξέλιξη του θεάτρου και των τεχνολογικών 

κατασκευών ήταν συνυφασμένες με τις εκάστοτε εξελίξεις.  

 Στην αρχαία Ελλάδα μέσω της βοήθειας των επιστημών, δημιουργήθηκαν 

θέατρα ικανά να φιλτράρουν συχνότητες κάτω των 500Hertz και με αυτό τον τρόπο 

βοηθήθηκαν οι ηθοποιοί κατά την διάρκεια της παράστασης αφού οι ήχοι από το 

κοινό δεν ακούγονταν και παράλληλα ο ήχος των ηθοποιών πολλαπλασιάζονταν. 

Δημιουργήθηκε η περίακτος ένα περιστρεφόμενο πρίσμα όπου εκεί ήταν 

ζωγραφισμένες οι σκηνές και έτσι μπορούσαν να αναπαραστήσουν συγκεκριμένους 

τόπους όπου διαδραματίζονταν το κάθε σημείο της παράστασης. Οι περίακτοι ήταν 

αρκετά σημαντικοί αφού αποτελούν την αρχής δημιουργίας των σκηνικών και 

βοήθησαν στην εξέλιξη αυτών. Επίσης το εκκύκλημα, μια σημαντική μηχανή 

κατασκευασμένη με τροχούς που χρησιμοποιούνταν για την εμφάνιση των νεκρών 

όταν αναπαριστούνται σκηνές θανάτου η για την εμφάνιση των θρόνων των 

Βασιλειάδων. Ακόμα υπήρχαν μηχανισμοί για τη δημιουργία βροντών και κεραυνών.  

 Το Ρωμαϊκό θέατρο είχε πολλές ομοιότητες με το αρχαίο Ελληνικό θέατρο 

κατασκευαστικά και μηχανικά. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι δημιουργήθηκαν 

μεγάλα θέατρα και σκηνικά εντυπωσιασμού. Οι μηχανικές κατασκευές 

ανακατασκευάστηκαν και εξελίχθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των 

παραστάσεων.  

 Το θέατρο στο Βυζάντιο παράκμασε αφού κυνηγήθηκε από τους θεολόγους 

της εποχής.  

 Κατά τον Μεσαίωνα αναδύθηκε το θρησκευτικό θέατρο . Στις θρησκευτικές 

παραστάσεις που πραγματοποιούνταν σε όλη τη Δύση, υπήρχαν διάφοροι 
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τεχνολογικοί μηχανισμοί για την αναπαράσταση των δρώμενων. Δημιουργήθηκαν 

κατασκευές οι οποίες ήταν ικανές να δημιουργούν φωτιές, καπνούς, κ.α..  

 Στην Αναγέννηση εμφανίστηκαν τρία είδη θεάτρου και το θέατρο άρχισε να 

ανθίζει. Άρχισαν να πραγματοποιούνται παραστάσεις σε όλη την Ευρώπη και γι αυτό 

το λόγο δημιουργήθηκαν πολλά θέατρα με μηχανισμούς ικανούς να ανταπεξέλθουν 

στις εκάστοτε παραστάσεις. Οι μηχανισμοί αυτοί ήταν κατασκευασμένοι από σκοινιά 

και τροχαλίες για να ανεβοκατεβάζουν αντικείμενα και σκηνικά. Παράλληλα 

εμφανίστηκαν οι κουίντες, συρόμενοι σκηνικοί μηχανισμοί όπου σε αυτούς υπήρχαν 

τοποθετημένες προ-ζωγραφισμένοι πίνακες και ανάλογος της ανάγκες της 

παράστασης τοποθετούνταν. Επίσης, η δημιουργία του προσκηνίου, του 

υπερυψωμένου μπροστινού μέρους της σκηνής δηλαδή, δημιουργεί μια διαφορετική 

προοπτική στο χώρο και στη σκηνή.  

 Η Αναγέννηση δημιούργησε τις συνθήκες αυτές ούτως ώστε την εποχή του 

Μπαρόκ οι παραστάσεις να πολλαπλασιαστούν. Παράλληλα δημιουργήθηκαν 

φαντασμαγορικά σκηνικά και οι μεγάλα θέατρα για την πραγματοποίηση πολλών 

παραστάσεων. Τα θέατρα είχαν πολλούς τεχνολογικούς εξοπλισμούς για την 

ανύψωση αντικειμένων, σκηνικών και την μετακίνηση των κουϊντών. Επίσης 

δημιουργήθηκε η αυλαία, ένα πανί που ανεβοκατεβαίνει με τη βοήθεια τροχαλιών και 

χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα για την έναρξη και το κλείσιμο των παραστάσεων.  

 Έπειτα, από τον 18ο αιώνα και μετά, με τη χρήση του σιδήρου, άρχισαν να 

δημιουργούνται μεγάλα θέατρα με μεγάλους σκηνικούς χώρους και χώρους για τους 

θεατές. Η ανακάλυψη του ηλεκτρισμού έφερε επανάσταση στον φωτισμό και 

δημιούργησε τις συνθήκες για οπτικά παιχνίδια στις παραστάσεις. Παράλληλα 

άρχισαν να μπαίνουν οι βάσεις για τη ανάγκη εμφάνισης ειδικών στο θέατρο όπου ο 

καθένας θα αναλάμβανε ένα συγκεκριμένο πόστο (φωτιστής, σκηνογράφος, κλπ..).  

 Στο σύγχρονο θέατρο μέσω της εξέλιξης του θεάτρου τα προηγούμενα χρόνια 

δημιουργήθηκαν τέσσερα διαφορετικά είδη θεατρικών σκηνών, το θέατρο 

προσκηνίου, οι προεκτεινόμενες σκηνές, το κυκλικό θέατρο και η ευέλικτη σκηνή 

που διαθέτουν άλλα χαρακτηριστικά και διαφορετικούς τεχνολογικούς εξοπλισμούς. 

Ο κάθε τύπος θεάτρου έχει αρνητικά και θετικά στοιχεία που επηρεάζουν τις 

παραστάσεις. Η χρήση πολλών τεχνολογικών μηχανημάτων κατά τη διαδικασία της 

παράστασης εξαρτάται από το είδος του θεάτρου και της παράστασης που επιτελείται 

άλλα και από το χρηματικό ποσό που διατίθεται για την παράσταση. 



 141 

 Οι καθηγητές πιστεύουν ότι η χρήση της τεχνολογίας στο θέατρο είναι 

περισσότερο αναγκαία σε σχέση με τους σπουδαστές του θεάτρου. Η σπουδαιότητα 

της χρήσης της τεχνολογίας στο θέατρο είναι αναγκαία. Η συνεισφορά της 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ποιό ποιοτικές παραστάσεις. Μερικές φορές μειώνει 

το κόστος άλλα υπάρχουν περιπτώσεις που το αυξάνει.  

 Οι καθηγητές και οι σπουδαστές έχουν την ίδια άποψη στον τομέα της 

σκηνογραφίας. Πιστεύουν ότι, η τεχνολογία συνδράμει, στα σκηνογραφικά μέρη του 

θεάτρου, διευκολύνοντας τις ανάγκες των παραστάσεων με τη βοήθεια μηχανισμών 

που λειτουργούν αυτόματα και μειώνουν τον κενό χρόνο μιας παράστασης. 

Εξυπηρετεί στη καινοτομία καλύτερων σκηνικών χώρων, βελτιώνοντας τα με την 

γρήγορη αλλαγή αυτών. Από τα πρώτα χρόνια του θεάτρου άρχισαν να 

δημιουργούνται τρόποι για την κατασκευή και την εναλλαγή των σκηνικών. Στη 

σημερινή εποχή χρησιμοποιούνται οι κουίντες και διάφοροι μηχανισμοί που 

ανεβοκατεβάζουν οι τοποθετούν αντικείμενα και σκηνικά μέσα στη σκηνή με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας. Αν και έχουν δημιουργηθεί τεχνολογικές εφαρμογές που 

βοηθούν στη δημιουργία κουστουμιών υπάρχει μια τάση του πατροπαράδοτου 

τρόπου δημιουργίας αυτών. 

 Σε πολλά  θέατρα πλέον, υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα ελέγχου 

φωτός. Η βοήθεια της τεχνολογίας στην παραγωγή φωτός στις παραστάσεις είναι 

πολύ σημαντική αφού, με τους μηχανισμούς που έχουν αναπτυχθεί η ταχύτητα 

αλλαγής αυτών είναι αστραπιαία. Έτσι δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας οπτικών 

εφέ κατάλληλων για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της παράστασης. Τα οπτικά εφέ 

επιτυγχάνονται, χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνολογικά συστήματα που παρέχουν 

διαφορετικούς τρόπους φωτισμού. Οι καθηγητές με ποσοστό που φτάνει το 96,67% 

θεωρούν ότι η διευκόλυνση των τεχνολογικών συστημάτων παραγωγής και ελέγχου, 

φωτός και ήχου είναι καθοριστική και οδηγεί στη βελτίωση των παραστάσεων. Τα 

αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου φωτισμού δίνουν νέες προοπτικές και 

αναβαθμίζουν την ποιότητα των παραστάσεων. Σχεδόν όλοι οι καθηγητές σε σχέση 

με τους σπουδαστές, που ένα μικρό ποσοστό τους έχει διαφορετική άποψη, πιστεύουν 

ότι η βοήθεια της τεχνολογίας στο φωτισμό των θεατρικών παραστάσεων είναι 

αναγκαία και καθοριστική.  

 Η συνεισφορά της τεχνολογίας στον τομέα ελέγχου και παραγωγής ήχου είναι 

εξίσου σημαντική αφού, παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας ήχων, μουσικών 

στοιχείων-κομματιών και μετάδοσης των φωνών των ηθοποιών. Όλοι οι καθηγητές 
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θεωρούν ότι η τεχνολογία του ήχου είναι οπωσδήποτε απαραίτητη στο θέατρο, 

αναγκαία, καθοριστική και ότι η βοήθεια της στον ήχο διευκολύνει τις παραστάσεις 

και τις βελτιώνει. Η βελτίωση του ήχου κρατάει τη συμμετοχή του κοινού και 

δημιουργεί προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας άριστης παράστασης. Έχει συνδράμει 

δραματικά στην ταχύτητα εναλλαγής και παραγωγής ήχων με τη χρήση 

αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου του ήχου. Οι σπουδαστές εμφανίζουν μια 

τάση μη εμπιστοσύνης της τεχνολογίας στην βοήθεια του ήχου που αυτό μπορεί να 

προσδίδεται στο γεγονός του ότι δεν χρησιμοποιούν τεχνολογικά συστήματα κατά τη 

διάρκεια δημιουργίας των δικών τους παραστάσεων. 

 Η διαφήμιση μέσω της χρήσης του διαδικτύου βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο με 

αποτέλεσμα η προσέλευση των θεατών και το κέρδος των παραστάσεων (μέσω της 

διαφήμισης από το διαδίκτυο) να εμφανίζουν ουδέτερες και λίγο θετικές τάσεις από 

όλο το δείγμα που εξετάστηκε. Οι σπουδαστές που δημιουργούν μικρές παραστάσεις 

σε χώρους μικρών θεάτρων θεωρούν αναγκαία την διαφήμιση μέσω του διαδικτύου 

γιατί αυτό τους παρέχει τη δυνατότητα να διαφημίσουν την παράσταση που 

δημιουργούν χωρίς περαιτέρω έξοδα. Οι κριτικές μέσω του διαδικτύου εμφανίζουν 

ουδέτερες και θετικές τάσεις από όλο το δείγμα. Αυτό δηλώνει ότι πολλές φορές 

επηρεάζουν τις παραστάσεις αφού δημιουργούν στους αναγνώστες αρνητικά η θετικά 

συναισθήματα.  

 Η έρευνα μας έδειξε ότι τα τεχνολογικά μέσα στη διδασκαλία του θεάτρου 

έχουν ενσωματωθεί και αρκετές φορές συνδράμουν στην μετάδοση των πληροφοριών 

αν και δεν έχει παρατηρηθεί μεγάλη αλλαγή στην ποιότητα του μαθήματος αφού, το 

ποσοστό των καθηγητών και των σπουδαστών θεωρεί την αλλαγή της ποιότητας 

ουδέτερη έως λίγο απαραίτητη. Η εκπαίδευση των ηθοποιών με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας δημιουργεί προϋποθέσεις για έναν καινούργιο τρόπο διδασκαλίας αφού 

όλο το δείγμα έχει θετική στάση. Τα κύρια τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται 

κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων θεάτρου είναι ο υπολογιστής, ο βιντεοπροβολέας 

και τα ηχεία.  

 Η διδασκαλία μέσω της χρήσης του διαδικτύου αυξάνεται και  εξελίσσεται. Η 

χρήση βιβλιοθηκών θεατρικών έργων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του θεατρικού 

κόσμου, αφού τους παρέχει τη δυνατότητα να ανατρέξουν σε πολλές πληροφορίες για 

το εκάστοτε θεατρικό έργο που μελετούν. Διάφορες υπηρεσίες και εφαρμογές έχουν 

δημιουργηθεί με σκοπό την επικοινωνία του θεατρικού κοινού και συλλογή 

πληροφοριών θεατρικών έργων. Η συλλογή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου είναι 
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απαραίτητη και συνδράμει στη βελτίωση της ποιότητας του μαθήματος άλλα και της 

εξέλιξης του ηθοποιού. Η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου εμφανίζει 

αυξητικές τάσεις αλλά προς το παρόν δεν έχει εγκαθιδρυθεί ως τρόπος επικοινωνίας 

στο θεατρικό κόσμο.  

  Η έρευνα έδειξε ότι, αν και η τεχνολογία και το διαδίκτυο όπως αναφέραμε 

παραπάνω βοηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό το θέατρο, η εξοικείωση των ανθρώπων 

του "θεάτρου" με αυτά (τεχνολογία και διαδίκτυο) είναι σε αρχικά στάδια. Αυτό 

εξαρτάται και ως ένα βαθμό από την ηλικία, καθώς οι μεγαλύτεροι εμφανίζουν μια 

δυσπιστία, φοβούμενοι ότι η τεχνολογία μπορεί να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες 

μορφές έκφρασης.  

 Η επίδοση των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στις θεατρικές 

παραστάσεις και τη διδασκαλία του θεάτρου εμφανίζει θετικά χαρακτηριστικά και 

αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων και 

συμμετοχής αυτών. 

 

Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

 

 Η βιβλιογραφία δεν ήτανε αρκετά μεγάλη γιατί τα περισσότερα βιβλία που 

έχουνε γραφτεί και αφορούν το θεατρικό οικοδόμημα δεν ασχολούνται με την σχέση 

της τεχνολογίας και του διαδικτύου στο θέατρο.  

 Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα έρευνα δομήθηκαν για 

τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. Το δείγμα που έλαβε μέρος, ήτανε αρκετά 

ικανοποιητικό και μπορούμε εύλογα να υποστηρίξουμε ότι τα εργαλεία είναι ικανά να 

δώσουν δεδομένα που μπορούν να γενικευτούν. Ωστόσο το ερωτηματολόγιο 

απαντήθηκε μόνο από θεατρικές σχολές και καλλιτέχνες - παράγοντες της 

Θεσσαλονίκης. 

 Τα ερωτηματολόγια που δημιουργήθηκαν με τη χρήση κλίμακας είναι 

κλειστού τύπου και δεν δίνουν περιθώρια για περισσότερες διευκρινίσεις. Ως θετικό 

χαρακτηριστικό αυτών, είναι η εύκολη επεξεργασία των δεδομένων και δεν δίνουν 

περιθώρια παρέκκλισης. Ένα αρνητικό χαρακτηριστικό είναι ότι τα κλειστά εργαλεία 

δεν αφήνουν το περιθώριο για διευκρινίσεις, που σε κάποιες περιπτώσεις θεωρούνται 

απαραίτητες (Cohen, Manion,1994). Ο συνδυασμός με άλλα εργαλεία, όπως 

παραδείγματος χάρη, συνεντεύξεις ανοιχτού τύπου με τα άτομα του δείγματος θα 
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έδινε την δυνατότητα να κατανοήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό τις αντιλήψεις του 

δείγματος. Παρόλα αυτά παρείχα τη δυνατότητα στους συνεντευξιαζόμενους στο 

τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου να έχουν τυχόν παρατηρήσεις η υπομνήματα 

για τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν.    

 Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που έχει η έρευνα, μπορούμε να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο σκοπός για τον οποίο πραγματοποιήθηκε, 

επιτελέσθηκε. 

 

Προτάσεις 

 

 Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πολεοδομικό συγκρότημα της 

Θεσσαλονίκης, δηλαδή σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η διεύρυνση της θα ήταν ένα 

αρχικό στάδιο εξέλιξης της έρευνας.  

 Η έρευνα έδειξε ότι η τεχνολογία υφίσταται από τα πρώιμα στάδια της αρχής 

του θεάτρου και αναλόγως των επιστημονικών ανακαλύψεων ενσωματώνονταν και 

στα θέατρα. Μια περαιτέρω συνέχιση της έρευνας θα ήταν το πως αυτοί οι 

τεχνολογικοί μηχανισμοί που κατασκευάζονταν σε κάθε εποχή λειτουργούσαν.  

 Στην παρούσα έρευνα έγινε μια προσπάθεια καταγραφής των στάσεων των 

σπουδαστών και των καθηγητών της θεατρικής παιδείας. Μια ακόμα διεύρυνση της 

έρευνας θα ήταν, να γίνει μια καταγραφή των στάσεων των θεατών ως προς τα 

τεχνολογικά μέρη του θεάτρου.  

 Η έρευνα έδειξε ότι το κόστος της χρήσης τεχνολογικών εξαρτημάτων στις 

θεατρικές παραστάσεις μπορεί να αυξηθεί. Θα μπορούσε να μελετηθεί πως και με 

ποιό τρόπο η βοήθεια της τεχνολογίας στις θεατρικές παραστάσεις θα μείωνε το 

κόστος αυτών. 

 Στην έρευνα παρατηρήσαμε ότι τα τεχνολογικά μέσα στη διδασκαλία της 

θεατρικής παιδείας έχουν ενσωματωθεί χωρίς να παρατηρείται μεγάλη αλλαγή στην 

ποιότητα του μαθήματος, Θα μπορούσε να ερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα 

τεχνολογικά μέσα θα επιτύγχαναν μια καλύτερη ποιότητα στην εκμάθηση της 

θεατρικής παιδείας. 

 Η έρευνα έδειξε ότι το διαδίκτυο δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως στο θεατρικό 

κοινό. Μια εξέλιξη της έρευνας θα ήταν το πως και με ποιό τρόπο το διαδίκτυο θα 

ενσωματωνόταν πλήρως στις ανάγκες του θεάτρου. 
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Παράρτημα Ι 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Πώς η τεχνολογία και το διαδίκτυο βοηθούν στην εξέλιξη του θεάτρου 

 

ΤΜΗΜΑ 1ο :  Στοιχεία ερωτώμενου 

1.1 Φύλο      Γυναίκα  □    Άνδρας  □     

1.2 Ηλικία (σε χρόνια)    ..........................................  

1.3 Χρόνια (σπουδών η υπηρεσίας)  .......................................... 

1.4 Θέση στην ιεραρχία    Καθηγητής  □      Σπουδαστής  □ 

 

ΤΜΗΜΑ 2ο :  Αντίληψη σε σχέση με το πώς η τεχνολογία και το διαδίκτυο 

  βοηθούν στην εξέλιξη των παραστάσεων στο θέατρο. 

2.1 Προσδιορίστε τη σπουδαιότητα της χρήσης της τεχνολογίας στο θέατρο. 

Νο. Τεχνολογία και θέατρο 
Καθόλου                                     Οπωσδήποτε 
Σπουδαία                                      απαραίτητη 

  1 2 3 4 5 

Θεατρικές παραστάσεις 

1 Βοήθεια  (της τεχνολογίας)      

2 Ποιότητα (παραστάσεων)      

3 Μείωση κόστους      

Σκηνογραφία 

1 
Διευκόλυνση  
(των παραστάσεων) 

     

2 Καινοτομία (κουστουμιών)      

3 Καινοτομία (σκηνικού)      

4 Βελτίωση    (σκηνικών)      

5 
Ταχύτητα    (αλλαγής ή                                   
χρήσης, σκηνικού χώρου ή 
αντικειμένου) 

     

6 
Αυτοματοποίηση 
(σκηνικών) 

     

Φωτισμός 

1 
Διευκόλυνση 
(των παραστάσεων) 
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2 Βελτίωση (παράστασης)      

3 
Ταχύτητα  
(εναλλαγής φωτός 
αναλόγως των αναγκών) 

     

4 
Αυτοματοποιημένο 
σύστημα ελέγχου 
φωτισμού 

     

Ήχος 

1 
Διευκόλυνση 
(των παραστάσεων) 

     

2 Βελτίωση (παράστασης)      

3 
Ταχύτητα 
(εναλλαγής ήχων 
αναλόγως των αναγκών) 

     

4 
Αυτοματοποιημένο 
σύστημα ελέγχου ήχου 

     

 

2.2 Προσδιορίστε τη σπουδαιότητα της χρήσης του διαδικτύου στο θέατρο. 

Νο. Διαδίκτυο και θέατρο 
Καθόλου                                     Οπωσδήποτε 
Σπουδαία                                      απαραίτητη 

  1 2 3 4 5 

Θεατρικές παραστάσεις 

1 Διαφήμιση      

2 Κέρδος      

3 
Κριτικές  
(θεατρικών παραστάσεων) 

     
 

4 Προσέλευση θεατών      

 

ΤΜΗΜΑ 3ο :  Αντίληψη σε σχέση με το πώς η τεχνολογία και το διαδίκτυο 

  βοηθούν στην εξέλιξη της διδασκαλίας στο θέατρο. 

3.1  Προσδιορίστε την αναγκαιότητα της χρήσης της τεχνολογίας στη 

 διδασκαλία του θεάτρου. 

Νο. Τεχνολογία και θέατρο 
Καθόλου                                     Οπωσδήποτε 
Σπουδαία                                      απαραίτητη 

  1 2 3 4 5 

Διδασκαλία 

1 Τεχνολογικά μέσα      

2 Μετάδοση πληροφοριών      

3 Ποιότητα μαθήματος      
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3.2  Τι τεχνολογικά μέσα χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των 

 μαθημάτων θεάτρου : 

  Τηλεόραση  □     Βιντεοπροβολέας  □       Υπολογιστής  □  

   Ράδιο CD player  □      Ηχεία  □    

3.3 Προσδιορίστε την αναγκαιότητα της χρήσης του διαδικτύου στη 

 διδασκαλία του θεάτρου. 

Νο. Διαδίκτυο και θέατρο 
Καθόλου                                     Οπωσδήποτε 
Σπουδαία                                      απαραίτητη 

  1 2 3 4 5 

Διδασκαλία 

1 
Χρήση βιβλιοθηκών 
θεατρικών έργων 

     

2 Συλλογή πληροφοριών      

3 
Επικοινωνία 
(μελών διδασκαλίας) 

     

4 Εξέλιξη διδασκαλίας      

5 
Βελτίωση ποιότητας 
μαθήματος 

     

 

ΤΜΗΜΑ 4ο :  Αντίληψη για τις στάσεις και τη συμπεριφορά του ανθρώπινου  

  δυναμικού του θεάτρου. 

4.1  Πως θα κατατάσσατε τις "στάσεις και τη συμπεριφορά " σας σε σχέση με 

 τη χρήση των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στο θέατρο. 

Νο. 

Στάσεις και συμπεριφορά 
ως προς τα Τεχνολογικά 

μέσα και διαδίκτυο : 
 

Πολύ                                                         Πολύ 
Κακή                                                          Καλή 

1 2 3 4 5 

1 
Ικανοποίηση από τη χρήση 
τους 

     

2 Ευκολία χρήσης (γνώσεις)      

3 
Υποκίνηση για τη χρήση 
τους 

     

 

ΤΜΗΜΑ 5ο :  Στοιχεία επίδοσης των τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου στο 

  θέατρο. 

5.1  Πως θα κατατάσσατε τη συνολική επίδοση της χρήσης των τεχνολογικών 

 μέσων και του διαδικτύου στις θεατρικές παραστάσεις και στη 

 διδασκαλία. 
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Νο. 
Επίδοση ως προς : 

 

Πολύ                                                         Πολύ 
Κακή                                                          Καλή 

1 2 3 4 5 

Θεατρικές παραστάσεις 

1 

Αποτελεσματικότητα  
(εάν η χρήση της 
τεχνολογίας και του 
διαδικτύου επιτυγχάνουν 
τους στόχους των 
παραστάσεων) 

     

2 

Εξέλιξη (εάν μέσω των 
τεχνολογικών μέσων 
εξελίσσονται οι 
παραστάσεις) 

     

Διδασκαλία θεάτρου 

1 

Αποτελεσματικότητα  
(εάν η χρήση της 
τεχνολογίας και του 
διαδικτύου επιτυγχάνουν 
τους στόχους της 
διδασκαλίας) 

     

2 

Εξέλιξη (εάν μέσω των 
τεχνολογικών μέσων και 
του διαδικτύου 
εξελίσσεται η διδασκαλία) 

     

 

ΤΜΗΜΑ 6: Παρακαλώ μπορείτε να σημειώσετε παρακάτω οποιαδήποτε 

  παρατήρηση ή πληροφορία που θεωρείτε ότι έχει σχέση με την  

  παρούσα έρευνα. 

 

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιερώσατε 

 

 


