ΘΕΑΤΡΟ
ΟΜΑΔΑ 3
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΙΛΤΟΣ ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
α)τι είναι θέατρο
β) γέννηση θεάτρου στην Αρχαία Ελλάδα
γ)αρχαίο θέατρο
δ)ανάλυση αρχαίου θεάτρου
ε)το θέατρο από τον Μεσαίωνα
ζ)το κρητικό θέατρο και το θέατρο στην Αναγέννηση
η)το θέατρο των Ρωμαϊκών χρόνων
θ)περιγραφή θεάτρων στα Ελληνιστικά χρόνια
ι)συντελεστές μιας θεατρικής παράστασης
κ)θέατρο και παιδεία

Τι είναι
θέατρο
Το θέατρο είναι ο
κλάδος της τέχνης που
αναφέρεται στην
απόδοση ιστοριών
μπροστά σε κοινό ,με
τη χρήση κυρίως του
λόγου ,αλλά και της
μουσικής και του χορού

Η γέννηση του
θεάτρου στην
Αρχαία Ελλάδα
Οι απαρχές του δυτικού
δράματος ανιχνεύονται στην
πανηγυρική μουσική του 6ου
αιώνα π.Χ. στην Αττική, και
κυρίως στην πόλη κράτος της
Αθήνας. Παρόλο που τα
στοιχεία της περιόδου αυτής
είναι ανεπαρκή, φαίνεται ότι ο
ποιητής Θέσπις είχε αναπτύξει
μια νέα μουσική μορφή στην
οποία υποδυόταν έναν
χαρακτήρα και απασχολούσε
μια χορωδία από
τραγουδιστές και χορευτές
μέσω του διαλόγου.

Αρχαίο
θέατρο
Το αρχαίο θέατρο
αναπτύχθηκε στα τέλη
της αρχαϊκής περιόδου
και διαμορφώθηκε
πλήρως κατά την
κλασική περίοδο
κυρίως στην Αθήνα .

Ανάλυση
αρχαίου
θεάτρου
Τα πρώτα Ελληνικά
θέατρα συνδέονται με τη
λατρεία του θεού
Διονύσου. Τα τρία
βασικά μέρη του
αρχαίου θεάτρου είναι το
κυρίως θέατρο ή κοίλον ,
η ορχήστρα και η σκηνή
των υποκριτών.

Το θέατρο από τον Μεσαίωνα και την
Τουρκοκρατία έως το Βυζάντιο
Το θέατρο στον
Μεσαίωνα

Το θέατρο στην
Τουρκοκρατία

Το θέατρο στο
Βυζάντιο

Την περίοδο του
Μεσαίωνα , δηλαδή από
τον 4ο έως και τον 14ο
αιώνα μ.Χ. , υπάρχουν
μόνο αποσπασματικές και
μεμονωμένες μορφές
θεάτρου , όπως οι
οικογενειακοί θίασοι που
ταξίδευαν από περιοχή σε
περιοχή δίνοντας
παραστάσεις σε
πανηγύρια και σε
διάφορες γιορτές .

Την περίοδο της
Τουρκοκρατίας το θέατρο
δεν έχει ιδιαίτερη ανάπτυξη
, όμως την εποχή αυτή
εμφανίζεται στην Ελλάδα
το θέατρο σκιών με
πρωταγωνιστή τον
Καραγκιόζη.

Οι αρχαίοι Έλληνες
καλλιέργησαν τον θεατρικό
λόγο αλλά και ανέδειξαν
συγγραφείς όπως ο
Αισχύλος , ο Σοφοκλής , ο
Ευριπίδης και ο
Αριστοφάνης .

Το κρητικό θέατρο και το θέατρο
στην Αναγέννηση



Οι συνθήκες που επικρατούν στην Κρήτη κατά τον 13ο και 17ο αιώνα
ευνοούν την ανάπτυξη του κρητικού θεάτρου , αφού υπάρχει κοινό αρκετά
ώριμο για να το δεχθεί .



Στην Αναγέννηση το θέατρο ήταν ο κλάδος της τέχνης που αναφερόταν
στην απόδοση ιστοριών μπροστά σε κοινό , με τη χρήση κυρίως του λόγου
αλλά και της μουσικής και του χορού.

Το θέατρο των ρωμαϊκών χρόνων

Η αγάπη των Ρωμαίων για την οργάνωση και την τάξη από τη μία πλευρά και
την πολυτέλεια από την άλλη οδήγησε στην κατασκευή θεάτρων που
εντυπωσίαζαν για την οργάνωση και το σχεδιασμό τους, αλλά και για τον
πλούτο, τη μεγαλοπρέπεια και τη χλιδή τους.

Περιγραφή Θεάτρων στα
Ελληνιστικά χρόνια

Στους Αυτοκρατορικούς χρόνους πιο συγκεκριμένα κατά τον 1ο αι μ.Χ. έγινε
ριζική ανακαίνιση του θεατρικού οικοδομήματος σύμφωνα με το ρωμαικό
τύπο. Στην τελική του μορφή, την οποία διατηρεί και σήμερα, το κοίλο υψώνεται
περίπου 30 μ. από το επίπεδο της ορχήστρας. Έχει σχήμα μεγαλύτερο του
ημικυκλίου και είναι χτισμένο πάνω σε φυσική πλαγιά, ενώ για την στήριξη των
πλευρικών τμημάτων του κοίλου και των αναλημμάτων χρειάστηκε να
χρησιμοποιηθούν βοηθητικές υποκατασκευές με θολοδομίες , που καλύπτουν
την κλίση του εδάφους.

Συντελεστές μιας θεατρικής
παράστασης

•

Ο σκηνοθέτης

•

Ο σκηνογράφος

•

Ο ενδυματολόγος

•

Ο μουσικός

•

Ο φωτιστής

•

Ο ηθοποιός

ΘΕΑΤΡΟ KAI ΠΑΙΔΕΙΑ

Θέατρο δεν είναι μόνο η παράσταση, αυτή η μοναδική στιγμή σύνθετης
καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας που συνενώνει το πραγματικό με το
φαντασιακό, το «εδώ» και «τώρα» με το «αλλού» και «άλλοτε» στη συνείδηση και
πολύ περισσότερο στη μνήμη του θεατή.

Θέατρο
1) Τι είναι θέατρο
Το θέατρο είναι ο κλάδος της τέχνης που αναφέρεται στην απόδοση ιστοριών
μπροστά σε κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, αλλά και της μουσικής και του
χορού. Το θέατρο δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία Αθήνα ,σαν μια
εξέλιξη του Διθυράμβου. Η παντομίμα, το μπαλέτο και η όπερα είναι οι πιο
συνήθεις μορφές θεάτρου. Οι πρώτες μορφές του θεάτρου σε όλη τη διάρκεια της
ελληνικής αρχαιότητας ήταν η τραγωδία, η κωμωδία και το σατυρικό δράμα. Στο
αρχαίο ελληνικό θέατρο πρωταγωνιστούσαν μονάχα άντρες και ακόμη και σε
γυναικείους ρόλους ντύνονταν οι ίδιοι γυναίκες με τη χρήση προσωπείου!
2) Η γέννηση του θεάτρου στην Αρχαία Ελλάδα
Οι απαρχές του δυτικού δράματος ανιχνεύονται στην πανηγυρική μουσική του 6ου αιώνα π.Χ.
στην Αττική, και κυρίως στην πόλη κράτος της Αθήνας. Παρόλο που τα στοιχεία της περιόδου
αυτής είναι ανεπαρκή, φαίνεται ότι ο ποιητής Θέσπις είχε αναπτύξει μια νέα μουσική μορφή
στην οποία υποδυόταν έναν χαρακτήρα και απασχολούσε μια χορωδία από τραγουδιστές και
χορευτές μέσω του διαλόγου.
Ως ο πρώτος συνθέτης και σολίστ σε αυτή τη νέα μορφή, η οποία έγινε γνωστή ως θέατρο,
Θέσπις μπορεί να θεωρηθεί τόσο ο πρώτος δραματουργός και ο πρώτος ηθοποιός. Από τις
εκατοντάδες των έργων που γράφτηκαν από τους Έλληνες τραγικούς, μόνο 32 έργα
κατάφεραν να επιβιώσουν. Η Ρώμη αργότερα ακολούθησε το ίδιο μοτίβο στο δικό της θέατρο,
αν και πάντα τα θεατρικά έργα των Ρωμαίων είχαν θεματολογία που αφορούσε τις
περιπέτειες της εποχής, ή την αρχαία Ελλάδα.

3) Αρχαίο θέατρο
Το αρχαίο θέατρο, θεσμός της αρχαιοελληνικής πόλης-κράτους, επί την
ευκαιρία των εορτασμών του θεού Διονύσου, αναπτύχθηκε στα τέλη της
αρχαϊκής περιόδου και διαμορφώθηκε πλήρως κατά την κλασική περίοδο
κυρίως στην Αθήνα. Φέρει ένα έντονο θρησκευτικό και μυστηριακό
χαρακτήρα κατά τη διαδικασία της γέννησης του, αλλά και έναν εξίσου
έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα κατά την περίοδο της ανάπτυξης
του.
4) Ανάλυση αρχαίου θεάτρου
Τα πρώτα Ελληνικά θέατρα συνδέονται με τη λατρεία του θεού Διονύσου.
Ο ανοικτός κυκλικός χώρος που λάτρευαν οι άνθρωποι τον θεό , με την πάροδο του
χρόνου και την εξέλιξη του διθύραμβου σε δράμα , μετασχηματίστηκε βαθμιαία στη
συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μορφή του αρχαίου θεάτρου.
Τρία ήταν τα βασικά μέρη του αρχαίου θεάτρου: α) κυρίως θέατρο ή κοίλον
β) η ορχήστρα

γ) η σκηνή ( ο χώρος των υποκριτών)

Το κυρίως θέατρο περιλάμβανε τα εδώλια(καθίσματα) των θεατών τα οποία
περιβάλλουν ημικυκλικά την ορχήστρα . Είναι χτισμένα αμφιθεατρικά και
ακολουθούν την πλαγιά του λόφου στον οποίο συνήθως κατασκευαζόταν το
θέατρο.
Ο κυκλικός ή ημικυκλικός χώρος ανάμεσα στο κοίλον και τη σκηνή αποτελούσε την
ορχήστρα. Βρισκόταν λίγο πιο χαμηλά από την σκηνή.
Η σκηνή εκτεινόταν πίσω από την ορχήστρα . Ήταν ένα απλό επίμηκες οικοδόμημα
που παρέμεινε ξύλινο μέχρι τον 4ο αιώνα π.χ .

Τα είδη του αρχαίου θεάτρου είναι τα εξής: η κωμωδία , η τραγωδία και το
σατυρικό δράμα.
Η κωμωδία όπως και τα αλλα δύο είδη του δράματος προήλθε από τις
Διονυσιακές γιορτές . Οι κωμικοί ποιητές επιδίωκαν να γελοιοποιούν πρόσωπα
και καταστάσεις ώστε μέσα από τη φάρσα , το γέλιο και την ευθυμία να ασκούν
την κριτική τους .
Η τραγωδία είναι ένα ποιητικό είδος του αρχαίου δράματος , όπου
παριστάνονται συγκρούσεις και μεταπτώσεις προσώπων από την ευτυχία στη
δυστυχία και αντίστροφα . Το τέλος της τραγωδίας συνδέεται με την λύτρωση
των ηρώων ή τη συντριβή τους .
Το σατυρικό δράμα ήταν ένα λαϊκό και ευχάριστο θέαμα που διατηρούσε τα
εξωτερικά γνωρίσματα της τραγωδίας αλλα ως σκοπό είχε μόνο να προκαλέσει
το γέλιο και όχι να διδάξει όπως η τραγωδία και η κωμωδία . Στο σατυρικό
δράμα οι θεατές ξανάβρισκαν τους Σατύρους(από αυτούς και η ονομασία) και
τον γέροντα Σειληνό που αποτελούσαν τον χορό κι έτσι ικανοποιούσαν την
ευλάβεια τους πρός τις θρησκευτικές παραδόσεις.
5) Το θέατρο από τον Μεσαίωνα και την Τουρκοκρατία έως το Βυζάντιο
Το θέατρο στον Μεσαίωνα.
Την περίοδο του Μεσαίωνα , δηλαδή από τον 4ο έως και τον 14ο αιώνα μ.Χ. , υπάρχουν
μόνο αποσπασματικές και μεμονωμένες μορφές θεάτρου , όπως οι οικογενειακοί θίασοι
που ταξίδευαν από περιοχή σε περιοχή δίνοντας παραστάσεις σε πανηγύρια και σε
διάφορες γιορτές . Επιπλέον εμφανίστηκαν οι φάρσες , δηλαδή μικρά σκέτς , τα οποία
προέρχονταν από έθιμα του καρναβαλιού και ήταν η αντίδραση των ανθρώπων στην
καταπιεστική εξουσία κυρίως της εκκλησίας . Άλλη μια μορφή θεάτρου εκείνη την εποχή

ήταν το λεγόμενο αυλικό θέατρο , όπου οι άρχοντες στους ιδιωτικούς τους χώρους
παρακολουθούσαν μικρά αυτοσχέδια σκέτς .
Το θέατρο στην Τουρκοκρατία
Την περίοδο της Τουρκοκρατίας το θέατρο δεν έχει ιδιαίτερη ανάπτυξη , όμως την
εποχή αυτή εμφανίζεται στην Ελλάδα το θέατρο σκιών με πρωταγωνιστή τον
Καραγκιόζη.
Η παλαιότερη μαρτυρία για παράσταση Καραγκιόζη στον ελλαδικό χώρο χρονολογείται το
1809 και τοποθετείται στην περιοχή των Ιωαννίνων . Οι πρώτοι Καραγκιοζοπαίχτες στα
Ιωάννινα ήταν Αθίγγανοι και Εβραίοι . Το θεατρικό θέαμα διαδόθηκε και άρχισε έκτοτε να
παίζεται στην ελληνική γλώσσα , διατηρώντας τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά ,
διαμορφώνοντας ομώς παράλληλα ξεχωριστό περιεχόμενο , αντλημένο από την ελληνική
παράδοση . Στην Ελλάδα ο Καραγκιόζης , ως λαϊκός ήρωας , εκπροσωπεί το φτωχό ,
εξαθλιωμένο , πονηρό Έλληνα στο περιβάλλον της Τουρκοκρατίας.
Το θέατρο στο Βυζάντιο
Οι αρχαίοι Έλληνες καλλιέργησαν τον θεατρικό λόγο αλλά και ανέδειξαν συγγραφείς όπως
ο Αισχύλος , ο Σοφοκλής , ο Ευριπίδης και ο Αριστοφάνης . Οι συγγραφείς αυτοί κατείχαν
κορυφαία θέση στο παγκόσμιο θέατρο . Η λαμπρή αυτή παράδοση δεν συνεχίσθηκε στο
Βυζάντιο . Βέβαια στα πρώτα κυρίως χρόνια , δίνονταν παραστάσεις αρχαίων δραμάτων
ενώ τα κείμενα της αρχαίας δραματουργίας δεν έπαυσαν ποτέ να μελετώνται και να
διδάσκονται .
Το κρητικό θέατρο και το θέατρο στην Αναγέννηση
Οι συνθήκες που επικρατούν στην Κρήτη κατά τον 13ο και 17ο αιώνα ευνοούν την ανάπτυξη
του κρητικού θεάτρου , αφού υπάρχει κοινό αρκετά ώριμο για να το δεχθεί . Το κρητικό
θέατρο αποτέλεσε δημιούργημα μιας καλλιεργημένης άρχουσας τάξης , που είχε άμεση
επαφή με την ιταλική Αναγέννηση καθώς είχε δεχθεί σημαντικές επιδράσεις απ’ την
κουλτούρα του δυτικού κόσμου .
Στην Αναγέννηση το θέατρο ήταν ο κλάδος της τέχνης που αναφερόταν στην απόδοση
ιστοριών μπροστά σε κοινό , με τη χρήση κυρίως του λόγου αλλά και της μουσικής και του
χορού. Η άρχουσα τάξη , όπου δημιουργήθηκε παρακολουθούσε από κοντά τις εξελίξεις
στον τομέα των θεατρικών τάσεων της εποχής . Με αυτόν τον τρόπο τελικά κατόρθωσε το
κρητικό θέατρο να αφομοιώσει δημιουργικά τα θεατρικά διδάγματα της Ευρώπης.
6) Το θέατρο των ρωμαϊκών χρόνων
Η αγάπη των Ρωμαίων για την οργάνωση και την τάξη από τη μία πλευρά και την
πολυτέλεια από την άλλη οδήγησε στην κατασκευή θεάτρων που εντυπωσίαζαν για
την οργάνωση και το σχεδιασμό τους, αλλά και για τον πλούτο, τη μεγαλοπρέπεια
και τη χλιδή τους. Τα εντυπωσιακά επιτεύγματα οφείλονται στις τεχνολογικές
κατακτήσεις της εποχής, που τους επέτρεψαν να προχωρήσουν σε λύσεις
πρωτότυπες, π.χ. στην κατασκευή θεάτρων σε εδάφη τελείως επίπεδα, στοιχείο
που αποτελεί τη βασική διαφορά των ρωμαϊκών θεάτρων από τα αντίστοιχα

ελληνικά. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν σε μεγάλο βαθμό τα τόξα και τις καμάρες, κι
έτσι προχώρησαν στη λύση των θολωτών κατασκευών, που διατάσσονταν ακτινωτά
κάτω από το κοίλο, με αποτέλεσμα τα θέατρα να αποκτούν εξωτερικά τη μορφή
πολυώροφων μνημειακών οικοδομημάτων. Αυτές οι κατασκευές έδιναν στο
ρωμαϊκό κοίλο μεγαλύτερη κλίση απ’ ό,τι στο ελληνικό. Τα διαζώματα χώριζαν το
ρωμαϊκό κοίλο σε οριζόντια τμήματα. Οι θεατές ανέβαιναν στις θέσεις τους στις
κερκίδες από τις στενές κλίμακες. Στο ανώτατο σημείο του κοίλου υπήρχε μια
στεγασμένη στοά, στο μέσο της οποίας συχνά βρισκόταν ναΐσκος αφιερωμένος σε
κάποιο θεό. Για την προστασία των θεατών από το δυνατό ήλιο ή τη βροχή, το
κοίλο είχε τη δυνατότητα να στεγαστεί με μια τεράστια τέντα από καραβόπανο.
7) Περιγραφή θεάτρων στα ελληνιστικά χρόνια
Στους Αυτοκρατορικούς χρόνους πιο συγκεκριμένα κατά τον 1ο αι μ.Χ. έγινε ριζική
ανακαίνιση του θεατρικού οικοδομήματος σύμφωνα με το ρωμαϊκό τύπο. Στην τελική του
μορφή, την οποία διατηρεί και σήμερα, το κοίλο υψώνεται περίπου 30 μ. από το επίπεδο
της ορχήστρας. Έχει σχήμα μεγαλύτερο του ημικυκλίου και είναι χτισμένο πάνω σε φυσική
πλαγιά, ενώ για την στήριξη των πλευρικών τμημάτων του κοίλου και των αναλημμάτων
χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν βοηθητικές υποκατασκεύες με θολοδομίες , που
καλύπτουν την κλίση του εδάφους. Καμαροσκεπαστοί διάδρομοι με κλίμακες οδηγούσαν
στις κεντρικές εισόδους των διαζωμάτων και διευκόλυναν την πρόσβαση των θεατών στα
ανώτερα τμήματα του κοίλου. Το κοίλο διαιρούνταν από δυο οριζόντια διαζώματα σε τρία
τμήματα καθ’ ύψος. Το κάτω τμήμα του κοίλου χωριζόταν μέσω 12 ακτινωτών κλιμάκων σε
11 κερκίδες με 18 σειρές εδωλίων, ενώ το μεσαίο και άνω τμήμα είχε 22 κερκίδες με
περίπου 20 σειρές εδωλίων το καθένα. Η συνολική χωρητικότητα του θεάτρου υπολογίζεται
σε 24.000 θεατές. Διέθετε καθορισμένες θέσεις επισήμων , ενώ υπήρχε και σαφής
διαχωρισμός θέσεων ανάλογα με τις κοινωνικές ομάδες και τάξεις. Στην άνω απόληξη του
κοίλου υπήρχε στοά για την άνετη μετακίνηση των θεατών στο ανώτερο τμήμα του
θεάτρου.
8) Συντελεστές μιας θεατρικής παράστασης

Ο σκηνοθέτης: Θα διδάξει στους ηθοποιούς την ορθοφωνική εκφορά του
λόγου, την κίνηση, την εκφραστική συμμετοχή στη δράση, θα οργανώσει το
ερμηνευτικό τους πάθος.
Ο σκηνογράφος: Θα μελετήσει την αρχιτεκτονική της σκηνής, θα
δημιουργήσει την αισθητική του χώρου, θα τονίσει τα σημεία που
μαρτυρούν μια εποχή ή, αν το ζητήσει ο σκηνοθέτης, μπορεί να μεταθέσει τη
δράση σ' ένα χώρο με διαχρονική αξία.
Ο ενδυματολόγος: (συνήθως είναι και σκηνογράφος) θα επινοήσει με τη
φαντασία του και σύμφωνα με τη σκηνοθετική άποψη το σχέδιο και τα
χρώματα των κοστουμιών, συμβάλλοντας έτσι στην εξωτερίκευση του
χαρακτήρα των προσώπων που ερμηνεύουν οι ηθοποιοί.
Ο μουσικός: Θα προσθέσει την παράσταση το ακουστικό «χρώμα», τους
ήχους, την αρμονία, θα τονίσει το πάθος μιας σκηνής ή την αφέλεια μιας
άλλης.

Ο φωτιστής: Θα αναδείξει με τον κατάλληλο φωτισμό το έργο των
προηγούμενων δημιουργών.
Ο ηθοποιός: Είναι ο καλλιτέχνης ο οποίος θα αφομοιώσει δημιουργικά τις
επιμέρους δραστηριότητες του έργου των προηγούμενων καλλιτεχνών. Αυτός θα
αναδείξει το κείμενο του συγγραφέα, μέσα από την άποψη του σκηνοθέτη. Αυτός,
με τη φωνή, το πάθος, την κομψότητα του ύφους, τις πλαστικές κινήσεις, θα
«αφηγηθεί» το δράμα που βιώνει στο έργο.
9) Θέατρο και παιδεία

Θέατρο δεν είναι μόνο η παράσταση, αυτή η μοναδική στιγμή σύνθετης
καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας που συνενώνει το πραγματικό με
το φαντασιακό, το «εδώ» και «τώρα» με το «αλλού» και «άλλοτε» στη
συνείδηση και πολύ περισσότερο στη μνήμη του θεατή.
Με επίκεντρο αυτό το ανεπανάληπτο γεγονός η έννοια «θέατρο»
διευρύνεται και οι διαστάσεις του μεγεθύνονται, περιλαμβάνοντας
χαρακτηρισμούς όπως «κοινωνικό φαινόμενο» και «επικοινωνιακό
σύστημα», «κοσμικό γεγονός» και «πολιτισμική έκφραση».
Πάνω απ’ όλα όμως, το θέατρο είναι μορφοπαιδευτικό αγαθό και κατεξοχήν
μέσο αγωγής και παιδείας του κοινού. Ως τέτοιο δημιουργήθηκε,
αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε στην αρχαία Ελλάδα, εκφράζοντας
αντιπροσωπευτικά τον πολιτισμό της και δι αυτής απόκτησε μια διαχρονική
και παγκόσμια καθιέρωση.
Στη σύγχρονη Ελλάδα, μέσα στα πλαίσια της στρεβλής ανάπτυξης και των
αντιφάσεων που την χαρακτηρίζουν, το θέατρο παρουσιάζεται με μια
αντίστοιχη μορφή: ως πληθωριστική έκρηξη μιας «δήθεν» ολοένα και
περισσότερο διογκούμενης ανάγκης για κατανάλωση καλλιτεχνικών
(θεατρικών) προϊόντων από το κοινό της Αθήνας, αλλά και κραυγαλέα
στέρηση κάθε παρόμοιας δυνατότητας στην περιφέρεια, ως
τηλεοπτικοποιημένη εμποροπανήγυρις ενός συχνά κακόγουστου θεάματος
από τη μια αλλά και περιθωριακή, γνήσια αναζήτηση νέων μορφών και
τρόπων έκφρασης από την άλλη.

