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Φύλλο για τον μαθητή 

 

Τίτλος:  Ο οικονομικός απολογισμός μιας θεατρικής παράστασης. 

 

Ερώτημα Α΄  

Μετρήστε τις θέσεις του θεάτρου. Περιγράψτε τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσετε. 

Υπολογίστε το 10% γι αυτούς που δεν πλήρωναν αντίτιμο για την παρακολούθηση των 

παραστάσεων (δηλαδή δικαιούνται ελεύθερη είσοδο). 

Αν η είσοδος οριζόταν σε 2 οβολούς για το κάθε ένα, υπολογίστε τα έσοδα του θεάτρου, 

για την περίπτωση που θα ήταν απόλυτα γεμάτο.  

 

Ερώτημα Β΄  

Αναζητήστε ποιοι διακινούντο να παρακολουθούν τις παραστάσεις χωρίς το αντίτιμο 

της εισόδου – στην αρχαία Αθήνα. 

 

   Ερώτημα Γ΄ 

1. Οι ασθενέστεροι οικονομικά πολίτες δεν μπορούσαν να καταβάλλουν το 

εισιτήριο. Θεωρώντας ότι το θέατρο ήταν το σχολείο του λαού και ότι η 

τραγωδία είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα, η πολιτεία αναλάμβανε να πληρώσει γι 

αυτούς. Υπολογίστε  το ποσό που η πόλις κατέβαλε, αν θεωρήσουμε δεδομένο 

πως το 40% των θεατών ανήκαν σ αυτή την κατηγορία.  

2. Αναζητήστε το όνομα του ταμείου από το οποίο πληρώνονταν τα παραπάνω 

εισιτήρια στην αρχαία Αθήνα. 
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Φύλλο για τον καθηγητή 

 

Σκοπός 

 Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τη λειτουργία των θεάτρων  

 Να αναζητήσουν -  διερευνήσουν την οικονομική διάσταση κάθε θεατρικής παράστασης 

      

Τι θα χρησιμοποιήσουν 

     Για να απαντηθούν τα ερωτήματα θα πρέπει:  

 οι μαθητές να επισκεφτούν ένα αρχαίο θέατρο 

 να διαθέτουν ένα κομπιούτερ  για τους υπολογισμούς τους 

 να έχουν χαρτί και στυλό για τις σημειώσεις τους  

 να αναζητήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο 

 να ανατρέξουν στα βιβλία της ιστορίας για τις πληροφορίες που τους ζητούνται 

 

 

Τρόπος απάντησης 

 

Για το Ερώτημα Α΄  

Έστω ότι οι θέσεις του θεάτρου είναι 13.000 

Το 10% είναι 1.300.  

Οι υπόλοιποι που πληρώνουν είναι 11.700 

2 οβολοί    Χ   11.700    = 23.400 

Άρα τα έσοδα του θεάτρου είναι 23.400 οβολοί 

Τρόπος μέτρησης: μετρήσαμε το μήκος των κερκίδων και διαιρέσαμε δια 0,50 m.   

 

 



                                     Αφροδίτη Λεούση. Καθηγήτρια Οικονομολόγος στο ΠΠΛΠΠ 

 

 

Για το Ερώτημα Β΄ 

Μπορούσαν να παρακολουθούν χωρίς εισιτήριο : η προεδρία, τα άτομα που τους 

απόδιδαν τιμή, οι ξένοι πρεσβευτές, οι ιερείς, οι εννιά άρχοντες, οι δέκα στρατηγοί, οι 

κριτές των θεατρικών παραστάσεων, τα παιδιά όσων έπεσαν υπερασπιζόμενοι την 

πατρίδα, και σε εξαίρετους πολίτες.   

 

Για το Ερώτημα Γ΄ 

  1.   Το 40% είναι 5.200 θέσεις.  

5.200  Χ  2  = 10.400   οβολοί 

Άρα η πολιτεία θα πλήρωνε 10.400 οβολούς. 

 

  2. Τα παραπάνω χρήματα για τα εισιτήρια των πτωχών πληρώνονταν από το θεωρικό 

ταμείο.  Το ταμείο αυτό απέκτησε μεγάλη οικονομική ευρωστία. Τα χρήματα τα 

διαχειριζόταν ειδικός «υπουργός». Τα χρήματα αυτά δεν επιτρεπόταν να 

χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Ονομάζονταν «θεωρικά χρήματα» 

 

 

Πηγές 

Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από: 

 Δραματική ποίηση Α΄ Γυμνασίου, ΥΠΕΠΘ 

 Ιστορία των Αρχαίων Ελληνικών Χρόνων Α΄ Γυμνασίου ΟΕΔΒ, Αθήνα 2003 

 Εγκυκλοπαίδεια Παιδεία, τ5 

 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Κλασσικός ελληνισμός, τ2 Εκδοτική Αθηνών 

 Internet /www.el. Wikipedia.org/wiki/Μέτοικος –  

 http://www.theatroedu.gr  

 


