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1. Προιογηθό ζεκείφκα 

 Σν αξραίν ειιεληθφ δξάκα έρεη κειεηεζεί θαη εξκελεπηεί πνηθηιφηξνπα κε βάζε ην 

θείκελν, πνπ απνηειεί ηελ πην αμηφπηζηε αθεηεξία γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δξακαηηθψλ 

έξγσλ. Χζηφζν ππάξρεη έλα πξφβιεκα πνπ αξθεηνί επηζηήκνλεο -κειεηεηέο ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο δξακαηνπξγίαο, έρνπλ εληνπίζεη. Σα ζσδφκελα δξακαηηθά έξγα κε πφζε αθξίβεηα 

κπνξνχκε λα ηα ηνπνζεηήζνπκε κέζα ζην αξρηθφ ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην; Χο πνηφ ζεκείν 

κπνξνχκε λα ζπιιάβνπκε μαλά ηελ νινθιεξσκέλε εκπεηξία πνπ ηκήκα ηεο ήηαλ θάπνηε ηα 

θείκελα πνπ έρνπκε ηψξα;
1
   

 ια απηά πξνθχπηνπλ σο εξσηήκαηα κε ην ζθεπηηθφ φηη νη Έιιελεο ηξαγηθνί 

πνηεηέο έγξαθαλ ηα έξγα ηνπο γηα λα παξαζηαζνχλ, φρη γηα λα δηαβαζηνχλ. Απψηεξνο 

ζηφρνο ηνπο, ε δηδαζθαιία θαη ε αγσγή ηνπ πνιίηε, ζηελ Αζήλα ηνπ 5
νπ

 π.Υ αηψλα θαζψο 

ην ζέαηξν απνηεινχζε ην δεκφζην ζρνιείν εθείλνπ ηνπ θαηξνχ. Με ην λα ζπνπδάδεη φκσο 

θαλείο κφλν ην θείκελν, ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζε έλα θαη κφλν κέξνο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ πνηεηή θαη θηλδπλεχεη λα κελ αληηιεθζεί, ή θαη λα δηαζηξεβιψζεη ηηο 

πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηελ επίδξαζε πνπ είρε ην έξγν ηνπ ζην ζεαηξηθφ θνηλφ ηεο 

επνρήο ηνπ. 

 Δίλαη γεγνλφο φηη αξθεηέο πιεπξέο ηνπ ζεάηξνπ φπσο απηφ ιεηηνπξγνχζε ζηελ 

θιαζζηθή Αζήλα δελ έρνπλ νιφπιεπξα θσηηζζεί θαη ππάξρνπλ ειιείςεηο ζρεηηθά κε 

πιεξνθνξίεο θαη εηδήζεηο πνπ ε θάζε κία έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηεο θαη ηε δπζθνιία ηεο ζε 

ζρέζε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ εξκελεία ηεο. Δθείλν πνπ πξέπεη λα έρνπκε ππ' φςε καο 

εκείο, σο ζχγρξνλνη κειεηεηέο, είλαη φηη ζε νπνηαδήπνηε έξεπλα επηρεηξήζνπκε ζρεηηθή κε 

ηνλ αξραίν θφζκν, γλψξηκα ζηνηρεία πάληα ζα είλαη: ε κεγάιε απφζηαζε απφ ηε δηθή καο 

δσή ζήκεξα θαη ε έιιεηςε ή ζθνηεηλφηεηα ησλ εηδήζεσλ. 

 ε έλα κεγάιν κέξνο ηεο φκσο ε ηξαγηθή πνίεζε ηνπ 5
νπ

 αηψλα θαη γεληθφηεξα ην 

αξραίν ζέαηξν είλαη έλα θξάκα νκνηνγελέο, κηα "νινθιεξσκέλε εκπεηξία" εθείλνπ ηνπ 

θαηξνχ πνπ ζπλαπνηειείηαη απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο, θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ ηξαγηθνχ 

πνηεηή, ηελ ίδηα αθφκε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζεάηξνπ πνπ πξνζδηφξηδε ζπρλά ην 

ραξαθηήξα ησλ έξγσλ, ην γεληθφηεξν πεξίγπξν θαη πξσηίζησο ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

πνπ ιέγεηαη δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα πξνθεηκέλνπ ην δξακαηηθφ έξγν λα παξαζηαζεί 

ειεχζεξα θαη κε ηφικε. Μφλν έηζη κπνξνχζε λα κηιήζεη ζην κπαιφ θαη ζηελ θαξδηά ηνπ 

ζεαηή πνπ πξνζδνθνχζε λα γλσξίζεη κέζα απφ ηελ παξάζηαζε ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο 

αλάγθεο θαη λα βξεη ηνλ ηξφπν επίιπζήο ηνπο. 

                                                           
1
 H. C. Baldry, ζ. 13, 1981. "Πνιιά ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ κόλν κέζα από ηε κειέηε θαη εξκελεία ηνπ 

αξραίνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα απνδεηθηνύλ αλαθξηβή". 
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 Σν νπζηψδεο ζηνηρείν είλαη ε αιιειεμάξηεζε φισλ ησλ πιεπξψλ γη απηφ θαλείο 

πξέπεη λα εμεηάδεη ην αξραίν δξάκα ζηελ νιφηεηά ηνπ θαη γλσξίδνληαο φηη ζην αξραίν 

ειιεληθφ ζέαηξν ηα ίδηα ζέκαηα επαλαιακβάλνληαη παίξλνληαο δηαθνξεηηθή κνξθή: έρνπκε 

ηνπο ίδηνπο ηίηινπο έξγσλ, ηα ίδηα νλφκαηα εξψσλ θαη πξσηαγσληζηψλ, ηα ίδηα βάζαλα ελφο 

νίθνπ π.ρ ηνπ νίθνπ ησλ Αηξεηδψλ˙ παιηά ζέκαηα πνιιέο θνξέο παίξλνπλ θαηλνχξηεο κνξθέο 

ελψ δηαηεξνχλ ηνλ αξρηθφ ππξήλα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, π.ρ ν Αξηζηνηέιεο 

αλαθέξεη φηη ηελ Κιπηαηκλήζηξα πξέπεη λα ηε ζθνηψζεη ν Οξέζηεο. Σν λα απνκαθξπλζνχλ 

φκσο καδί ν Οξέζηεο θαη ν Αίγηζζνο ζα θίινη, ήηαλ θάηη πνπ κπνξνχζε λα ζπκβεί ζηελ 

θσκηθή παξσδία θαη ζε θακία πεξίπησζε ζηελ ηξαγσδία
2
. 

 Ο πνηεηήο δηακφξθσλε ην έξγν ηνπ απφ ην πιηθφ πνπ είρε επηιέμεη φρη σο ζέκα 

αθεξεκέλεο ζθέςεο, νχηε αλαδηάξζξσζεο παξαδνζηαθψλ ηζηνξηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

εληαρζνχλ ζε κηα ζεηξά αθεξεκέλσλ ηδεψλ. Ο ηξαγηθφο πνηεηήο θαζφξηδε ην έξγν ηνπ σο 

ζπγγξαθέαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο πνπ έπξεπε λα βγάδεη πξνο ηα έμσ ηηο ζξεζθεπηηθέο, 

θνηλσληθέο, πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο, ηνλ ηνπηθφ παηξησηηζκφ θαη λα ζπκβάιιεη ζην δχκσκα 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ πνιίηε πξνθεηκέλνπ λα επηδηψμεη πνιηηεηαθέο κεηαβνιέο αλ απηέο 

έπξεπε λα γίλνπλ.  

 Έηζη ν κχζνο ή ε δηαθσκψδεζε κηαο ππφζεζεο ζηελ αξραία ηξαγσδία θαη θσκσδία 

ειάκβαλε κέζα ζηε θαληαζία ηνπ δξακαηνπξγνχ κηα θαηλνχξγηα δηάζηαζε, έπαηξλε ζάξθα 

θαη νζηά κε λέα κνξθή δηαζθεπήο ψζπνπ λα γίλεη ζεαηξηθφ έξγν. Ζ δηακφξθσζε ηεο πινθήο 

ήηαλ ζεκαληηθή δνπιεηά θαη ε δφκεζε ησλ γεγνλφησλ ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ήηαλ ε 

ςπρή ηνπ δξάκαηνο
3
. Βέβαηα νη δξακαηηθνί πνηεηέο ηνπ 5

νπ
 αηψλα δελ είραλ ην πιενλέθηεκα 

λα γλσξίδνπλ ηελ "πνηεηηθή" θαη έηζη ηα έξγα ηνπο δελ ηεξνχζαλ πάληνηε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

θηινζφθνπ. Αξθεηά φκσο απφ απηά, φπσο ν Οηδίπνπο Σχξαλλνο, ν Αγακέκλσλ, νη Βάθρεο, 

νη Βάηξαρνη, είλαη έξγα κεζηά, άξηζηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο, έξγα πνπ απνηεινχλ 

αμεπέξαζην κλεκείν ηέρλεο.  

 ιεο νη δξακαηνπξγηθέο παξαζηάζεηο είραλ ζα ζηφρν ηελ πξνβνιή ηδεψλ, αμηψλ, 

ηδαληθψλ θαη πξφηεηλαλ κε μερσξηζηφ ηξφπν ηελ εχξεζε ιχζεσλ γηα ηα θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα ηεο δσήο αιιά θπξίσο ηεο πφιεο γηαηί ε πφιε ήηαλ ην δεηνχκελν γηα ηνλ 

Αζελαίν πνιίηε αιιά θαη ην θίιν ηαμηδηψηε πνπ ζα εξρφηαλ λα παξαθνινπζήζεη ηα 

δξψκελα ζην "θιεηλφλ άζηπ". 

 

                                                           
2
 Αξηζηνηέινπο Πνηεηηθή, παξ. 13,14 H. C. Baldry ζ. 111, 1981 

3
 Αξηζηνηέινπο Πνηεηηθή, παξ. 6,8. "αλ έλα κέξνο κεηαθεξζεί ή αθαηξεζεί, αλαζηαηώλεηαη θαη ην ζύλνιν". 
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1.1 Δηζαγφγή ζηο αρταίο ζέαηρο 

Γέλεζε ηες ηραγφδίας 

 Ζ ειιεληθή ηξαγσδία έρεη ζξεζθεπηηθή πξνέιεπζε. Απηή ε πξνέιεπζε ήηαλ δσεξά 

αηζζεηή ζηηο παξαζηάζεηο ηεο θιαζζηθήο Αζήλαο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηε ιαηξεία ηνπ 

ζενχ Γηνλχζνπ. Οη ηξαγσδίεο παίδνληαλ κφλν ζηηο γηνξηέο απηνχ ηνπ ζενχ
1
. Ο Γηφλπζνο δελ 

αλήθε ζην θαζηεξσκέλν δσδεθάζεν ηνπ Οιχκπνπ. ηνλ κεξν ηνλ ζπλαληάκε ζπάληα αιιά ε 

άθημή ηνπ ζηελ Διιάδα πξηλ απφ ηελ θάζνδν ησλ Γσξηέσλ, επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο πήιηλεο 

κπθελατθέο πηλαθίδεο ηεο Πχινπ
2
. Σφπνο θαηαγσγήο ηνπ, ε Θξάθε θαη άιινηε ε Φξπγία.  

 Πξφθεηηαη γηα αληηθαηηθή κνξθή ηνπ ειιεληθνχ παλζένπ πνπ δελ εξκελεχεηαη κε 

νξζνινγηθά θξηηήξηα. Ο ζεφο είρε ηδηφηεηεο μέλεο πξνο ηηο πλεπκαηηθέο αμηψζεηο ησλ αγψλσλ 

ηεο δηακνξθσκέλεο ηξαγσδίαο.
3
 Ο Γηφλπζνο παξνπζηάδεηαη σο ν ζεφο ηεο βιάζηεζεο, ν 

νπνίνο εγγπάηαη ηε γνληκφηεηα θαη ραξίδεη ζηνπο αλζξψπνπο ην δψξν ηνπ θξαζηνχ
4
. Σν 

θαιιηθφ ζηνηρείν πνπ θπξηαξρεί ζηε Γηνλπζηαθή ιαηξεία παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε 

γέλεζε ηεο θσκσδίαο. Ο Αξηζηνηέιεο καο δίλεη ηελ πξνβιεκαηηθή πιεξνθνξία φηη "νη 

εμάξρνληεο ηα θαιιηθά" απνηέιεζαλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηε ιαηξεία θαη ζηελ 

θσκσδία
5
.  

 χκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή L. Radermacher ε ηξαγσδία θαη ε θσκσδία αλαπηχρζεθαλ 

ζην πιαίζην ηεο δηνλπζηαθήο ιαηξείαο φηαλ ε εηθφλα ηνπ ζενχ είρε ήδε ράζεη ζε κεγάιν 

πνζνζηφ ηελ αξρηθή ηεο αγξηφηεηα. Απφ ζεκαηηθήο κάιηζηα άπνςεο ην δξάκα αθνινχζεζε 

ζηελ πνξεία δηθνχο ηνπ δξφκνπο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ππήξμε ε δηαπίζησζε φηη ε ηξαγσδία 

δελ είρε ζρέζε κε ην Γηφλπζν. Δπίζεο ην αγσληζηηθφ ζηνηρείν έδσζε ζηε ζεαηξηθή εκπεηξία 

κία ηδηαίηεξε δηάζηαζε πνπ δελ είρε ζρέζε κε ηε ζξεζθεπηηθή εκπεηξία. Ο δηαγσληζκφο 

αθνξνχζε ηνπο πνηεηέο πνπ δηεθδηθνχζαλ ην βξαβείν θαη απνηεινχζε θίλεηξν γηα πςειέο 

επηδφζεηο. 

 Σν ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θξηηέο 

έπξεπε λα απνθαζίζνπλ πνηνο πνηεηήο παξνπζίαζε κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηε 

δχλακε θαη ηε δξάζε ησλ ζεψλ. ηαλ φκσο ηνπο πνηεηέο ηνπο αθνινπζνχζαλ νη ππνθξηηέο, ε 

θαιιηηερληθή πιεπξά ηνπ δξάκαηνο θέξδηδε ην πξνβάδηζκα.
6
 Έηζη νη Αζελαίνη 

αληηιακβάλνληαλ ην ζέαηξφ ηνπο παξάιιεια θαη ζαλ ςπραγσγία παηδεπηηθνχ ραξαθηήξα. Γη 

απηφ ηα δξάκαηα ιέγνληαλ "δηδαζθαιίαη" θαη ν Πεξηθιήο είρε πξνβιέςεη ρξήκαηα, ηα 

                                                           
1
 Jacqueline de Romilly, ζ. 15, 1976. 

2
 M. Ventris θαη J. Chadwick, ζ. 127 θαη 411, 1973. 

3
 Horst Dieter Blume, ζ. 31, 1986. 

4
 ηνπο "Ἀραξλῆο" ηνπ Αξηζηνθάλε πξνο ην ηέινο ηνπ έξγνπ 1000 ζη. θ.ε γηνξηάδεηαη ε δεχηεξε εκέξα ησλ 

Αλζεζηεξίσλ κε λέν θξαζί απφ αζθνχο θαη κεγάιν δηαγσληζκφ πηνηνχ πξνο ηηκήλ ηνπ κεζπζηηθνχ ζενχ. 
5
 Αξηζηνηέινπο Πνηεηηθή 4, 1449α 11. 

6
 Horst Dieter Blume, ζ. 32, 1986. 
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"ζεσξηθά", πξνθεηκέλνπ θαη νη άπνξνη πνιίηεο λα παξαθνινπζνχλ ηηο παξαζηάζεηο. Οη 

αξραίνη Αζελαίνη βέβαηα δελ πήγαηλαλ ζην ζέαηξν φπσο πεγαίλνπκε ζήκεξα εκείο 

δηαιέγνληαο ην έξγν θαη ηελ εκέξα ηεο παξάζηαζεο πνπ ζπλήζσο παίδεηαη θαζεκεξηλά θαη 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σξαγσδίεο παίδνληαλ ζε δχν εηήζηεο γηνξηέο
7
. Ζ παξάζηαζε 

νξγαλσλφηαλ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θξάηνπο. Ο άξρνληαο ηεο πφιεο δηάιεγε ηνπο πνηεηέο θαη 

ηνπο πινχζηνπο πνιίηεο πνπ επηθνξηίδνληαλ φια ηα έμνδα.  

 Σν ζέακα έπαηξλε ραξαθηήξα εζληθήο εθδήισζεο. Οη ηξαγηθνί πνηεηέο επηρεηξνχζαλ 

απεπζπλφκελνη ζ' έλα επξχ θνηλφ, λα ην εκπλεχζνπλ, λα ην ζπγθηλήζνπλ, λα ην 

επαηζζεηνπνηήζνπλ. Έγξαθαλ ζαλ πνιίηεο ζε πνιίηεο. Πνιιέο θνξέο ην πξνζσπηθφ ηνπο 

"πηζηεχσ" ζεσξνχζαλ φηη ήηαλ θαη ε ηδενινγία θαη ην "πηζηεχσ" ηνπ θάζε πνιίηε
8
. Ζ ίδηα 

ινηπφλ ε άπνςε ηεο παξάζηαζεο νδεγεί ζηηο πεγέο ηεο ηξαγσδίαο. Ζ ηξαγσδία γελλήζεθε 

φηαλ νη ζξεζθεπηηθνί απηνζρεδηαζκνί απφ ηνπο νπνίνπο πξνήιζε, αλαδηνξγαλψζεθαλ θαη 

ρεηξαγσγήζεθαλ απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία πνπ ζηεξηδφηαλ ζην ιαφ. Ζ πξψηε ηξαγηθή 

παξάζηαζε νθεηιφηαλ ζηνλ πνηεηή Αξίσλα (ηέιε 7
νπ

 έσο αξρέο 6
νπ

 αηψλα)
9
. 

 Μεηαμχ 536 θαη 533 ν Θέζπηο έγξαςε γηα πξψηε θνξά κία ηξαγσδία γηα ηε κεγάιε 

γηνξηή ησλ Γηνλπζίσλ
10

. Ο Θέζπηο ήηαλ ε γέθπξα κεηάβαζεο απφ ην δηζχξακβν ζηε 

δξακαηηθή πνίεζε. Ο δηζχξακβνο ήηαλ ην θαη' εμνρήλ γηνξηαζηηθφ ηξαγνχδη ηνπ Γηνλχζνπ, 

πνπ ην έςαιιε ρνξφο αληξψλ ή αγνξηψλ ρνξεχνληαο κε ηε ζπλνδεία απινχ. 

 Ο Θέζπηο θάπνηα ζηηγκή έθαλε έλα λενηεξηζκφ. Απέζπαζε θάπνηνλ απφ ηα κέιε ηνπ 

δηζπξακβηθνχ ρνξνχ ή ν ίδηνο έπαημε πξνζσπηθά ην ξφιν πνπ πξνέθπςε απφ ην λενηεξηζκφ 

ηνπ. Σν επηιεγκέλν (απνζπαζκέλν απφ ην ρνξφ) πξφζσπν ή ν ίδηνο παξίζηαλε ην ζεφ Γηφλπζν 

κε αλαθνξά ζε επράξηζηεο ή δπζάξεζηεο ιεπηνκέξεηεο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο ή άιισλ 

ζενηήησλ θαη εξψσλ ηεο κπζηθήο παξάδνζεο. Άξρηζε έηζη έλαο θχθινο εξσηαπνθξίζεσλ ππφ 

κνξθή πξνθνξηθνχ δηαιφγνπ ζπλνδεπφκελνπ απφ ηνλ απιφ θαη ην ρνξφ. Ήηαλ απηή ε 

"γελέζιηα πξάμε" ηεο αξραίαο ειιεληθήο δξακαηηθήο πνίεζεο φπσο πνιχ εχζηνρα 

παξαηήξεζαλ αξθεηνί εξεπλεηέο. Έηζη ε ηξαγσδία κπήθε ζηελ Αζελατθή δσή θαη ζπλδέζεθε 

κε ην ιαφ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πνιηηψλ. Οη πνιίηεο ζπλαζξνηζκέλνη ζην ζέαηξν 

γίλνληαη απφιπηνη θχξηνη ηνπ πεπξσκέλνπ ηνπο. Δμεγείηαη γηαηί ε ηξαγσδία ζπλδέζεθε κε ηελ 

πνιηηηθή αλάπηπμε. Δμεγείηαη επίζεο ε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηελ ειιεληθή ηξαγσδία, ηα 

κεγάια εζληθά πξνβιήκαηα ηνπ πνιέκνπ, ηεο εηξήλεο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο θηινπαηξίαο. 

                                                           
7
 Jacqueline de Romilly, ζ. 15, 1976, "Κάζε γηνξηή πεξηειάκβαλε έλα δηαγσληζκφ πνπ δηαξθνχζε ηξεηο εκέξεο. 

Κάζε κέξα έλαο δξακαηνπξγφο επηιεγκέλνο πνιχ λσξίηεξα παξνπζίαδε ηξεηο ηξαγσδίεο ζπλέρεηα". 
8
 Βι. Σελ πεξίπησζε ηνπ Αξηζηνθάλε ζηνπο "Βαηξάρνπο". 

9
 Λεμηθφ νύδα - αλαθνξά ζε παιηά παξάδνζε πνπ απνδίδεηαη ζην φισλα. 

10
 Πξβι. Πάξην ρξνληθό: IO XII, 5, 1, 444. 
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 Ζ γηνξηαζηηθή ζπγθέληξσζε ζην ζέαηξν ιεηηνπξγνχζε ζπγρξφλσο σο εθθιεζία ηνπ 

δήκνπ, κε ηελ παξνπζία πνιπάξηζκσλ πςειψλ μέλσλ θαη απνηεινχζε έλα εληππσζηαθφ 

πιαίζην αλάδεημεο φρη κφλν ζξεζθεπηηθψλ δξσκέλσλ αιιά θπξίσο πνιηηηθψλ επηινγψλ. Δμ 

νλφκαηνο ηνπ θπξίαξρνπ ιανχ ηηκνχζαλ ηνπο άμηνπο πνιίηεο κε έλα ζηεθάλη, ελψ ζηνπο 

ελήιηθνπο γηνπο ησλ πεζφλησλ ζηνπο πνιέκνπο δψξηδαλ κία παλνπιία
11

. χκθσλα κε 

καξηπξία ηνπ Ηζνθξάηε εμέζεηαλ ζηελ νξρήζηξα ηα εηήζηα πιενλάζκαηα απφ ηα θξαηηθά 

έζνδα ζε ηάιαληα, ηνπνζεηεκέλα ζε θάληζηξα. Μία επίδεημε πινχηνπ θαη δχλακεο θάησ απφ 

ην βιέκκα ηνπ ζενχ θαη ε νπνία είρε θαζαξά πνιηηηθφ ραξαθηήξα
12

. 

 Σα Γηνλχζηα ήηαλ κία εθδήισζε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ελεξγά κεγάιν ηκήκα ησλ 

ειεχζεξσλ πνιηηψλ˙ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απηή ε ζπκκεηνρή απνηεινχζε ην θνξπθαίν 

βίσκα φιεο ηεο ρξνληάο θαζψο νη δηάθνξεο πξνεηνηκαζίεο δηαξθνχζαλ αξθεηνχο κήλεο
13

. 

Έηζη νη Αζελαίνη πξνζειψλνληαλ ζην ζέαηξφ ηνπο γηαηί δελ ππήξρε ην ράζκα πνπ ππάξρεη 

ζήκεξα αλάκεζα ζηηο ζχγρξνλεο παξαζηάζεηο θαη ζηνπο πνιίηεο. Οη ρνξεπηέο ηεο κηαο 

ρξνληάο ήηαλ ζεαηέο ηελ επφκελε θαη αληίζηξνθα. Οη πεξηζζφηεξνη ζεαηέο γλψξηδαλ απφ 

πξνζσπηθή πείξα ηη ζεκαίλεη ε κειέηε θαη εθηέιεζε ησλ ρνξηθψλ κηαο ηξαγηθήο ηεηξαινγίαο. 

Σν πεξηερφκελν ησλ δξακάησλ απνηεινχζε αληηθείκελν δσεξψλ ζπδεηήζεσλ θαη θάπνηεο 

ιεπηνκέξεηεο γίλνληαλ πξνθαηαβνιηθά γλσζηέο
14

. 

 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ Γηνλπζίσλ πξαγκαηνπνηείην κία εηδηθή ηειεηή, ν πξνάγσλ
15

 ζηηο 

8 ηνπ Διαθεβνιηψλα, γηνξηή πξνο ηηκήλ ηνπ Αζθιεπηνχ. Ζ εθηέιεζε ηνπ πξνάγσλα γηλφηαλ 

ζηα ρξφληα ηεο Αηηηθήο δεκνθξαηίαο. Πξνηνχ αξρίζεη ε γηνξηή εμαζθαιηδφηαλ ε παξνπζία 

ηνπ ζενχ. Οδεγνχζαλ ην άγαικα ηνπ ζενχ ζε έλα λαΐζθν έμσ απφ ηα ηείρε θαη κεηά ηε δχζε 

ηνπ ειίνπ, ην έθεξλαλ κε ηε ζπλνδεία ππξζψλ πίζσ, ζηε κφληκε ζέζε ηνπ, ζην ηεξφ θνληά 

ζην ζέαηξν
16

.  

 Ζ πξψηε κέξα άξρηδε ακέζσο κε κία ζεκαληηθή ιαηξεπηηθή πξάμε, ηε κεγάιε πνκπή 

ηεο ζπζίαο. ' απηήλ έπαηξλαλ κέξνο θαη γπλαίθεο πνπ ζπάληα είραλ ηελ επθαηξία λα βγνπλ 

απφ ην ζπίηη. Ζ γηνξηή ήηαλ αθνξκή γηα λα ηνληζηεί ε εγεηηθή ζέζε ηεο Αζήλαο ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν. θάγηα, πξνζθνξέο, θάληζηξα, θαιιηθέο παξαζηάζεηο ζπκβφιηδαλ ηε 

γνληκφηεηα ηεο γεο. Σν ζχλνιν παξνπζίαδε κία πνιχρξσκε εηθφλα κέζα ζ' έλα ρψξν αλνηθηφ. 

                                                           
11

 Λπζίαο, απ. 6,2 (Gernet - Bizos) Αηζρίλεο 3, 154. 
12

 Ηζνθξάηεο 8, 82. 
13

 Horst Dieter Blume, ζ. 47, 1986 "Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηνπο δξακαηηθνύο αγώλεο απαηηνύζε δηάζηεκα 

κεγαιύηεξν από έμη κήλεο". 
14

 Horst Dieter Blume, ζ. 34, 1986. Απηφ νθείινληαλ ζην κεγάιν αξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ κηαο παξάζηαζεο. 
15

 Τπάξρεη έλα αξραίν ζρφιην ζηνλ Αηζρίλε (3, 67) θαη εθεί ζπλαληάκε ηε ιέμε "ἀγψλ" θαη "ἐπίδεημεο" πνπ 

παξαπέκπεη ζε κία επίζεκε ηειεηνπξγηθή απηνζχζηαζε πξηλ απφ ηνλ θαζαπηφ αγψλα. 
16

 Απηφ καξηπξείηαη ζε κία επηγξαθή ηνπ έηνπο 122. 
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 Σν αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν είρε ηππηθφ ζθεληθφ πνπ ήηαλ ε πξφζνςε ελφο 

αλαθηνξηθνχ ρψξνπ κε ηξεηο εηζφδνπο - εμφδνπο, κία θεληξηθή θαη δχν πιάγηεο. 

Λεηηνπξγνχζαλ δηάθνξα ζπκβαηηθά ζηνηρεία
17

. Οη ήξσεο ηνπ έξγνπ γίλνληαλ γλσζηνί ζηνπο 

ζεαηέο κε ηελ αλαθνξά ησλ νλνκάησλ ηνπο απφ ηα ζπλδηαιεγφκελα πξφζσπα. Σα δξακαηηθά 

έξγα ήηαλ πνιππξφζσπα, φκσο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ βνπβά˙ νη ππνθξηηέο πνπ 

ζπλδηαιέγνληαλ κεηαμχ ηνπο ήηαλ ηξεηο, ν πξσηαγσληζηήο, ν δεπηεξαγσληζηήο, θαη ν 

ηξηηαγσληζηήο. Σα πξφζσπα ήηαλ δπλαηφ λα ελαιιάζζνληαη ζηνλ ίδην ξφιν ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

 Ζ δνκή ηνπ δξακαηηθνχ έξγνπ ήηαλ ηππνπνηεκέλε. Δίρε έλαλ "πξφινγν", κία 

"πάξνδν" δειαδή ην ηξαγνχδη ηνπ ρνξνχ φηαλ ν ρνξφο έκπαηλε ζηελ νξρήζηξα˙ αθνινπζνχζε 

ελαιιαγή επεηζνδίσλ θαη ζηαζίκσλ θαη ην έξγν έθιεηλε κε ηελ "έμνδν" δειαδή ηνλ επίινγν.  

 Ο πξφινγνο είλαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε φηη αξθεηέο θνξέο απνπζίαδε επεηδή ε 

παξάιεηςή ηνπ ήηαλ πξφζεζε ηνπ πνηεηή θαη ν Δπξηπίδεο είλαη ν θαη' εμνρήλ ηξαγηθφο πνπ 

πξνβαίλεη ζε κνλφινγν πξνζψπνπ πξνθεηκέλνπ νη ζεαηέο λα γλσξίζνπλ άκεζα ηελ ππφζεζε. 

Ζ θιηκάθσζε ζην Δπξηπίδεην δξάκα θηάλεη ζε απνθνξχθσζε ζηε κέζε ηνπ δξάκαηνο
18

. Ζ 

πάξνδνο ζρνιίαδε κε ιπξηθφ ηξφπν ηα δξψκελα επί ζθελήο θαη θάπνηε δηακέζνπ ηνπ 

"θνξπθαίνπ" ησλ δχν "εκηρνξίσλ" δηαιεγφηαλ κε ηα δξψληα πξφζσπα. Σα επεηζφδηα ήηαλ 

ηκήκαηα ηεο ζεαηξηθήο δξάζεο κε βαζκηαία αλάπηπμε ηνπ ζεαηξηθνχ κχζνπ, ζπλήζσο 3 - 5.  

 Σα ζηάζηκα ήηαλ ηα ηκήκαηα πνπ ελαιιάζζνληαλ κε ηα επεηζφδηα. πλήζσο 

εμέθξαδαλ ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο ησλ αλψλπκσλ κειψλ ηνπ θαη εδψ εληνπίδεηαη ν 

δηδαθηηθφο ξφινο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ γηαηί απηέο νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

κπνξνχζαλ λα πξνβιεκαηίζνπλ θαη λα θνξηίζνπλ παξάιιεια ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ Αζελαίν 

πνιίηε. Ο ρνξφο ηψξα ηξαγνπδνχζε νκαδηθά θαη έθαλε ξπζκηθέο θηλήζεηο.  

 Ζ έμνδνο ηνπ δξακαηηθνχ έξγνπ έθιεηλε ην ζεαηξηθφ κχζν επίζεο πξνθαιψληαο 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο ζηνλ ζεαηή. Απηή ε δνκή ήηαλ θνηλή θαη γηα ηα ηξία είδε 

δξακαηηθήο πνίεζεο
19

. Δίλαη απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε ην κέξνο ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο πνπ 

νλνκαδφηαλ "παξάβαζηο"
20

. Δδψ ν ρνξφο πήγαηλε θνληά ζηνπο ζεαηέο, απεπζπλφηαλ ζ' απηνχο 

"εθηφο ζέκαηνο" θαη κηινχζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πνηεηή ηεο θσκσδίαο δεηψληαο λα 

αλαγλσξίζνπλ ηελ αμία ηνπ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζην θνηλφ.  

 ε φηη αθνξά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ παξαζηάζεσλ, νη παξαζηάζεηο έπξεπε λα 

αξρίδνπλ λσξίο ην πξσί. Αλ ππνινγίδακε ηε κέζε δηάξθεηα παξάζηαζεο κηαο ηξαγσδίαο ζε 

                                                           
17

 Θεφδ. Μαπξφπνπινο, ζ. 42, 2008. Αλ ε ππφζεζε απαηηνχζε αιιαγή ζθεληθνχ, απηφ ππνδεισλφηαλ κε θάπνην 

πξίζκα πνπ είρε πάλσ ηνπ δσγξαθηζκέλεο εηθφλεο άιισλ θπζηθψλ ρψξσλ, γηα λα απνζπαζηνχλ λνεξά νη ζεαηέο 

απφ ηελ εηθφλα ηνπ κφληκνπ ζθεληθνχ. 
18

 Βι. Άιθεζηηο ηνπ Δπξηπίδε. 
19

 Σξαγσδία, θσκσδία, ζαηπξηθφ δξάκα. 
20

 ξ. παξαβαίλσ = πξνρσξψ θνληά. 
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δχν ψξεο
21

, ην ζαηπξηθφ δξάκα απαηηνχζε ην κηζφ ρξφλν. Δπνκέλσο ε παξάζηαζε κηαο 

ηεηξαινγίαο ρσξίο δηαιείκκαηα ζα δηαξθνχζε ζπλνιηθά εθηά ψξεο. Έλα εκεξήζην πξφγξακκα 

κε πέληε θσκσδίεο ζπλεπάγεηαη δέθα ψξεο αθηλεζία ζην ζέαηξν. Πξφθεηηαη γηα 

αλεπαλάιεπηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή επίδνζε. 

 Ο ζεαηήο φκσο θεχγνληαο απφ ην ζεαηξηθφ ρψξν είρε δηδαρηεί πνιιά. Σν πιαζκαηηθφ 

ζέκα πνπ είρε μεηπιηρηεί κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ ήηαλ "ςπραγσγία" κε ηελ αξραία ζεκαζία 

ηνπ φξνπ, δειαδή αγσγή, θαιιηέξγεηα ηεο ςπρήο πνπ απνβιέπεη ζην λα θαηαζηήζεη ηνλ 

πνιίηε ζηνραζηηθφηεξν
22

. Θα ηνικνχζακε ίζσο λα πνχκε φηη ην ζέκα θαη ν ηξφπνο απφδνζήο 

ηνπ κπνξνχζε λα θαηαζηήζεη ηνλ άλζξσπν πην ζνθφ. Ζ ιέμε ζνθφο ρξεζηκνπνηήζεθε ζπρλά 

ζηελ αξρατθή θαη πξψηκε θιαζζηθή επνρή γηα λα δειψζεη θαιιηηερληθή, ηερληθή ή 

επηζηεκνληθή δεμηφηεηα
23

. 

 Ο αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ ηψξα πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηηο "δηδαζθαιίεο" ήηαλ 

εθπιεθηηθφο θαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δελ πξνεξρφηαλ απφ κία μερσξηζηή 

επαγγεικαηηθή ηάμε αιιά απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ θνηλσληθνχ θάζκαηνο. Ζζνπνηνί, 

κνπζηθνί, γπκλαζηέο ηνπ ρνξνχ ήηαλ εηδηθεπκέλνη άλζξσπνη ηνπ ζεάηξνπ θαη απηφ ίζρπε θαη 

γηα ηνπο πνηεηέο πνπ ειέγνλην "δηδάζθαινη"
24

. 

 Ζ νηθνλνκηθή ζηήξημε πξνεξρφηαλ απφ άηνκα κε πινχην θαη επηξξνή˙ ην 

ηειεηνπξγηθφ κέξνο βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ησλ ηεξέσλ, ε νξγάλσζε θαη ε θξίζε ήηαλ δνπιεηά 

ησλ απιψλ πνιηηψλ απφ ηνλ Άξρνληα θαη θάησ, πνπ ζέινληαο θαη κε ζπκκεηείραλ ζε θάηη 

κεγαιεηψδεο. Αλ πξνζζέζνπκε θνκπάξζνπο, κεραληθνχο ηεο ζθελήο, βνεζνχο 

ελδπκαηνιφγνπ θαη άιινπο εκπιεθφκελνπο, ην ζχλνιν εθείλσλ πνπ ζπκκεηείραλ δελ πξέπεη 

λα ππνιεηπφηαλ απφ ηνπο ρίιηνπο πεληαθφζηνπο - ρσξίο λα ζπλππνινγίζνπκε φζνπο έπαηξλαλ 

κέξνο ζηηο ηειεηέο θαη ηηο πνκπέο. 

 Πάλησο αλαπφθεπθηα ην πιήζνο πνπ παξαθνινπζνχζε ηηο παξαζηάζεηο ήηαλ κεγάιν. 

Ήηαλ κία επθαηξία παξαθνινχζεζεο ελφο έξγνπ κέζα ζηελ πφιε. Ζ εκέξα ηεο παξάζηαζεο 

ήηαλ αθηεξσκέλε ζε ηειεηέο πξνο ηηκήλ ελφο ζενχ πνπ φινη αγαπνχζαλ θαη ε ηξαγσδία ηεο 

νπνίαο ε αθήγεζε νπζηαζηηθά ήηαλ δηδαρή, ππνζηήξηδε πάληνηε κε επηηπρία ην δηπιφ ηεο 

ξφιν: ζξεζθεπηηθφ θαη εζληθφ
25

.  

                                                           
21

 Horst Dieter Blume, ζ. 40, 2002. 
22

 Θεφδσξνο Γ. Μαπξφπνπινο, ζ. 35, 2008. 
23

 K. J. Dover, ζ. 260, 2003 - ιηγφηεξν ζπρλά, αιιά φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ πξνρσξεκέλε θιαζζηθή επνρή 

δήισλε ηελ πξαθηηθή, εζηθή, πνιηηηθή επζπθξηζία θαη γλψζε - φηη πεξίπνπ θαη ζήκεξα. 
24

 H. C. Baldry, ζ. 48, 1992. 
25

 Jacqueline de Romilly, ζ. 22, 1976. Σα επηθά ζέκαηα ήηαλ πξνζηηά ζην Γηνλπζηαθφ ζέαηξν κφλν φηαλ ήηαλ 

ζπλπθαζκέλα κε ηελ παξνπζία ησλ ζεψλ θαη κε ηε ζπιινγηθφηεηα˙ θαη ηφηε ήζαλ πην έληνλα, πην 

ζπλαξπαζηηθά, πηφηεξν γεκάηα κε δχλακε θαη λφεκα. 
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 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη νη δξακαηνπξγνί έπαηξλαλ ην πιηθφ ησλ έξγσλ 

ηνπο απφ ην έπνο θαη ζπγρξφλσο πήξαλ ηελ ηέρλε λα πιάζνπλ πξφζσπα θαη ζθελέο ηθαλέο λα 

ζπγθηλνχλ. Σν αίζζεκα ηεο δσήο, ν ξφινο ηεο ηηκήο, ηεο εζηθήο, ηνπ εξσηζκνχ θαη 

παξάιιεια ε έκπλεπζε ηνπ θφβνπ θαη ηνπ ειένπο, ππνρξέσλαλ ην ζεαηή λα παίξλεη κέξνο 

ζηε ιχπε ή ζηελ αγσλία. Έηζη ε γηνξηή δεκηνχξγεζε ηελ ηξαγσδία θαη ην έπνο ηελ έθακε 

ινγνηερληθφ είδνο
26

. 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά ν πνηεηήο δηάιεγε έλα κνλαδηθφ επεηζφδην ην νπνίν 

παξαθνινπζνχζαλ γηα αξθεηέο ψξεο νη ζεαηέο κε ακείσην ελδηαθέξνλ θαζψο ην ζέαηξν, ην 

κεγάιν δεκφζην ζρνιείν, είρε ηελ μερσξηζηή ηθαλφηεηα λα ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

θνηλνχ ζε κία θαη κνλαδηθή πξάμε. Σν πέξαζκα απφ ηε κία πξάμε ζηελ άιιε, είρε λα θάλεη 

κε έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη κε φιεο ηηο θάζεηο ηεο ειπίδαο, ηεο αγσλίαο θαη ηνπ δένπο. Ζ 

αθήγεζε έηζη γηλφηαλ δηδαρή θαη θαη' επέθηαζε εκπεηξία δσήο. Οη πεξηπέηεηεο ησλ πξνζψπσλ 

κπνξνχζαλ λα ζέηνπλ ηνλ θαζέλα ζε δνθηκαζία. Σα πάζε ησλ εξψσλ ηειηθά γίλνληαη πάζε 

θαη πεξηπέηεηεο πξνζψπσλ δσληαλψλ, κε ηε κνίξα ησλ νπνίσλ αηζζαλφκαζηε ζπλδεδεκέλνη. 

 Απηέο νη πεξηπέηεηεο είλαη πεξηπηψζεηο κεηαζηξνθψλ θαη' Αξηζηνηέιε
27

 φηαλ είρε 

θαηά λνπ ηελ ηξαγσδία "Οηδίπνπο ηύξαλλνο" ηνπ νθνθιή. Μεγάινο καέζηξνο θαη 

δηδάζθαινο ζηηο πεξηπηψζεηο ελαιιαγψλ θαη έληνλεο αγσλίαο, είλαη ν νθνθιήο
28

. ε φια 

ηνπ ηα έξγα ππάξρνπλ κε αλεπαλάιεπην δξακαηηθφ ηξφπν έληερλεο εληππψζεηο, ελαιιαγέο 

ραξάο θαη ζιίςεο. Απηή ε ηδηαίηεξε ηέρλε ηνπ δξακαηνπξγνχ θαίλεηαη φρη κφλν απφ ηα 

πξσηαγσληζηηθά πξφζσπα αιιά θαη απφ πξφζσπα δεπηεξεχνληα φπσο ν Αίγηζζνο ηεο 

"Ζιέθηξαο"
29

. 

 Δθείλν δε πνπ ζην αξραίν ζέαηξν νλνκάδνπκε πινθή, είλαη επηλφεζε ηνπ Δπξηπίδε. 

Σν ζέαηξφ ηνπ θαη νη δηδαζθαιίεο ηνπ είλαη γεκάηεο κεραλνξξαθίεο, απξνζδφθεηα 

ζαζηίζκαηα θαη εμνκνινγήζεηο. Ο Δπξηπίδεο πνιιαπιαζίαζε ηα επεηζφδηα θαη ηα πξφζσπα 

γηα λα πνηθίιεη ηελ πινθή, λα ηελ θάλεη πην ζπγθηλεηηθή. Σν πάζνο, ηνικεξά δσληαλεκέλν, 

έληνλν, ζπγθηλεζηαθφ, ζπλπθαζκέλν κε κία πην αλεπηπγκέλε δξάζε, είλαη ην 

αληηπξνζσπεπηηθφ ζηνηρείν ησλ ηξαγσδηψλ ηνπ Δπξηπίδε. Απηφ θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

                                                           
26

 Jacqueline de Romilly, ζ. 22, 1976. Σν έπνο αθεγείηαη˙ ε ηξαγσδία απνθαιχπηεη. ηελ ηξαγσδία φια είλαη 

παξφληα, νινθάλεξα, θνληηλά θαη άκεζα. Σα πηζηεχνπκε, ηα θνβφκαζηε. Μεξηθά ζεάκαηα ηξφκαδαλ ηνπο 

ζεαηέο. Έηζη ε ηξαγσδία γηλφηαλ θνβεξή θαη ςειαθεηή. 
27

 Αξηζηνηέινπο Πνηεηηθή 1452 παξ. 22-26 "Ζ πεξηπέηεηα είλαη ε κεηαβνιή ηεο πξάμεο πξνο ηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε˙ ζηνλ Οηδίπνδα ν αγγειηαθφξνο θηάλεη κε ηελ ειπίδα λα επραξηζηήζεη ηνλ Οηδίπνδα θαη λα ηνλ 

απαιιάμεη απφ ην θφβν γηα ηε κεηέξα ηνπ, αιιά φηαλ απνθάιπςε πνηφο είλαη, απηφ είρε αληίζεην απνηέιεζκα. 

(ἡ εἰο ηφ ἐλαληίνλ ηῶλ πξαηηνκέλσλ κεηαβνιή). 
28

 Βι. Πεξίπησζε Γετάλεηξαο ζην έξγν "Σξαρίληεο". 
29

 Ο νθνθιήο ηνλ θαληάδεηαη, βιέπνληαο έλα πηψκα, λα λνκίδεη πσο ν Οξέζηεο είλαη λεθξφο˙ ζξηακβεχεη ηφηε 

θαη λνκίδεη φηη φια πάλε θαιά˙ καζαίλεη φκσο ακέζσο φηη πξφθεηηαη γηα ηελ Κιπηαηκλήζηξα, θαη μέξεη ηψξα πσο 

φια είλαη ρακέλα. 
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Ηνθάζηεο φηαλ παξίζηαηαη ζηε κνλνκαρία ησλ δχν αδειθψλ, Δηενθιή θαη Πνιπλείθε. Σί 

δχλακε θαη πάζνο, ηί κνίξα νδπλεξή θαη απάλζξσπε! Σα ιφγηα ηεο κνλαδηθνχ κεγαιείνπ θαη 

αηζζεζηαζκνχ "Ζ δπζηπρηζκέλε εγώ˙ ηη ζα θάλεηε παηδηά κνπ;"
30

 

 Οη "Φνίληζζεο" πξαγκαηεχνληαη ην ίδην ζέκα κε ηνπο "πηά ἐπί Θήβαο" ηνπ Αηζρχινπ. 

Ο Αηζρχινο θαηά ζεηξά εκθάληζεο, είλαη ν πξψηνο ησλ δξακαηηθψλ πνηεηψλ. Ζ ηξαγσδία ηνπ 

εκθαλίδεη απιφ ζρήκα, ιίγν ηξαρχ θαη θακηά θνξά ηεξαηηθφ. ε νιφθιεξα επεηζφδηα κπνξεί 

λα κε ζπκβεί θάηη ην ζπγθινληζηηθφ, φπσο ζπκβαίλεη κε ην νθνθιή θαη ηνλ Δπξηπίδε.   

 Κάζε έξγν πεξηέρεη έλα κνλαδηθφ γεγνλφο πνπ απαζρνιεί ηα δχν ηξίηα ηεο ηξαγσδίαο: 

φιε ε αξρή βαζίδεηαη ζηελ αλακνλή απηνχ ηνπ γεγνλφηνο
31

. Ζ ηέρλε ηνπ Αηζρχινπ 

αλαθαίλεηαη ζην λα θεληξίζεη απφ ηελ αξρή ην ελδηαθέξνλ απνθαιχπηνληαο ην γεγνλφο ρσξίο 

εθπιήμεηο θαη πεξηπινθέο.  

 Οη εθπιήμεηο θαη ε πινθή ηεο δξάζεο, ζα εκθαληζηνχλ φπσο πξναλαθέξζεθε, 

αξγφηεξα ζην νθνθιή θαη ζηνλ Δπξηπίδε. Ο ηειεπηαίνο κάιηζηα κέζα απφ ηε δξακαηηθή ηνπ 

ηέρλε ζα πξνβάιιεη ηδηαίηεξα ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηεο γπλαίθαο. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλα 

εξψηεκα γηα ην αλ ν δηδαθηηθφο ξφινο ηνπ ζεάηξνπ επηδξνχζε άκεζα ζηηο γπλαίθεο θαη ηα 

παηδηά ηεο Αζελατθήο θνηλσλίαο.  

 Πνιιή ζπδήηεζε έρεη γίλεη γχξσ απφ ην δήηεκα, αλ νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά 

παξαθνινπζνχζαλ ηηο παξαζηάζεηο˙ αλ ηνπο επηηξεπφηαλ λα δνπλ ηξαγσδίεο, ην ίδην ζα 

έπξεπε λα ζπκβαίλεη θαη γηα ηηο θσκσδίεο, ηνπιάρηζηνλ ζε πνιεκηθέο πεξηφδνπο, φηαλ θαη ηα 

δχν είδε δξάκαηνο παξηζηάλνληαλ ηελ ίδηα εκέξα
32

. Οη ζεαηέο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο 

ήηαλ άλδξεο θαη απηφ ην ζπκπεξαίλνπκε απφ πνιιά ρσξία ηεο θσκσδίαο. Τπάξρνπλ φκσο 

αξθεηέο ελδείμεηο πνπ δείρλνπλ φηη ζηα ηέιε ηνπ πέκπηνπ αηψλα θαη ζηνλ ηέηαξην ππήξραλ 

γπλαίθεο αλάκεζα ζηνπο ζεαηέο ηεο ηξαγσδίαο θαη ηεο θσκσδίαο˙ ίζσο απηφ λα ίζρπε θαη ζε 

πξνγελέζηεξε επνρή θαζψο νη γπλαίθεο κε ηελ επθαηξία ησλ ενξηψλ θαη εηδηθά ησλ 

αθηεξσκέλσλ ζην ζεφ Γηφλπζν, είραλ ηελ επθαηξία λα βγνχλ απφ ην ζπίηη θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηα δξψκελα.  

 Ζ ζέζε ησλ γπλαηθψλ κέζα ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ ζηεξίδεηαη ζε αβέβαηεο 

πιεξνθνξίεο˙ επίζεο ε πεπνίζεζε φηη θάζνληαλ ρσξηζηά απφ ηνπο άλδξεο δελ επζηαζεί. Ίζσο 

νη ειεχζεξεο γπλαίθεο λα θάζνληαλ καδί κε ηνπο άλδξεο ηνπο. Αθφκα θη εθείλνη πνπ αλήθαλ 

ζε ρακειφηεξα ζηξψκαηα ηεο Αζελατθήο θνηλσλίαο, νη δνχινη, κπνξνχζαλ λα 

                                                           
30

 Δπξηπίδνπ "Φνίληζζαη", ζηίρ 623 "ὧ ηάιαηλ᾿ ἐγώ˙ ηί δξάζεη᾿ ὦ ηέθλα;" 
31

 Αηζρχινπ "πηά ἐπί Θήβαο". Απφ ηελ αξρή γλσξίδνπκε φηη έλαο γηνο ηνπ Οηδίπνδα επηηίζεηαη θαηά ηεο Θήβαο 

θαη ν άιινο ηελ ππεξαζπίδεη. Έσο ην ζηίρν 650 ν ζεαηήο ζπκκεηέρεη ζηελ αγσλία ηεο πφιεο θαη βιέπεη λα 

πιεζηάδεη ε ζηηγκή πνπ ηα δχν αδέιθηα ζα αιιεινρηππεζνχλ. Σξηαθφζηνη ζηίρνη, κία κεγάιε ζθελή γεκάηε απφ 

ηελ πεξηγξαθή θαηνξζσκάησλ. 
32

 H. C. Baldry, ζ. 51, 1992. ε παιαηφηεξε επνρή νη θηιφινγνη κε δπζθνιία δέρνληαλ κηα ηέηνηα ζθέςε. 
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παξαθνινπζήζνπλ ηελ παξάζηαζε αλ ζπλφδεπαλ ηνπο θπξίνπο ηνπο
33

. Αο κελ μερλάκε φηη 

ζηελ Αζήλα ηνπ 5
νπ

 π.Υ αηψλα κνξθσκέλνη δνχινη ζπλφδεπαλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν. Ο 

Θεφθξαζηνο ζε κία πεξηγξαθή ηνπ γξάθεη γηα έλαλ πνιίηε "αλαίζρπλην" θαηά ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ άπνςε, ν νπνίνο καδί κε ηα παηδηά ηνπ θέξλεη ζην ζέαηξν ηνλ παηδαγσγφ δνχιν θαη ηνπο 

βάδεη φινπο καδί λα θαζίζνπλ ζε ζέζεηο πνπ είρε αγνξάζεη γηα επηζθέπηεο απφ άιια κέξε
34

.  

 Σα πιήζε επνκέλσο θαη νη δηάθνξεο θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηάμεηο είλαη 

βαζηθφ θξηηήξην γηα λα ζηαζκίζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηεο Αζελατθήο θνηλφηεηαο γηα ην δξάκα. 

Γηα λα ζπκπιεξψζνπκε φκσο ηελ εηθφλα ζα πξέπεη γηα ιίγν λα αλαθεξζνχκε θαη ζηηο γηνξηέο 

έμσ απφ ηελ πφιε ηεο Αζήλαο θαη πνπ είλαη γλσζηέο κε ηελ νλνκαζία "θαη' αγξνχο 

Γηνλχζηα"
35

. Γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζεαηψλ θαη ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο δελ έρνπκε αξθεηέο 

θαη ζαθείο πιεξνθνξίεο. ίγνπξα φκσο ν δηδαθηηθφο ξφινο ηνπ ζεάηξνπ αλνίγεηαη θαη ζηνλ 

επαξρηαθφ πεξίγπξν. 

 ηηο αξρέο ηνπ ηέηαξηνπ αηψλα ν Πιάησλ πεξηέγξαςε απηνχο πνπ "αγαπνχλ ηα 

ζεάκαηα θαη ηε κνπζηθή"
36

˙ πάλσ ζηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο ηξέρνπλ ζε φιεο γχξσ ηηο γηνξηέο 

ηνπ Γηνλχζνπ, ρσξίο θακκία λα παξαιείςνπλ είηε ζηε ρψξα είηε ζηα ρσξηά ζα λα έρνπλ 

λνηθηάζεη ηα απηηά ηνπο λ' αθνχλε φινπο ηνπο ρνξνχο θαη ηα ηξαγνχδηα. πληερλίεο εζνπνηψλ 

έπαηδαλ παζίγλσζηα έξγα ησλ κεγάισλ ηξαγηθψλ επηρεηξψληαο πεξηήγεζε ησλ δήκσλ. Μέζα 

απφ απηέο ηηο επθαηξίεο αξθεηνί άλζξσπνη έγηλαλ ζεξκνί ζηαζψηεο ηνπ ζεάηξνπ.  

 Έρνπκε κία αξραηνινγηθή καξηπξία, κία επηγξαθή
37

 πνπ νη εξεπλεηέο ηελ εξκελεχνπλ 

φηη θαηαγξάθεη λίθεο ηνπ νθνθιή θαη ηνπ Αξηζηνθάλε ζηελ πφιε ηεο Διεπζίλαο, δπηηθά ηεο 

Αηηηθήο. Μπνξεί βέβαηα λα πξφθεηηαη γηα επαλάιεςε έξγσλ πνπ ήδε είραλ παξαζηαζεί ζηελ 

Αζήλα, ζπλήζεηα πνπ επηθξαηνχζε ζηα θαη' αγξνχο Γηνλχζηα ηνλ πέκπην αηψλα.  

 Σν ζέαηξν ζε θάζε πεξίπησζε είρε μερσξηζηή ζέζε ζηε δσή ηεο Αζήλαο σο ζπνπδαία 

πνιηηεηαθή θαη ζξεζθεπηηθή εθδήισζε γηα ηελ θνηλφηεηα νιφθιεξε σο ζχλνιν, εληππσζηαθή 

ζε επηδεηθηηθφηεηα θαη πινχζηα ζε ηειεηέο, επηρνξεγνχκελε απφ ην δεκφζην ηακείν θαη ηνπο 

ηδησηηθνχο πφξνπο, ζπλεπαγφκελε ηε ζπκκεηνρή εθαηνληάδσλ πξνζψπσλ θαη 

παξαθνινπζνχκελε απφ πνιιέο ρηιηάδεο. Ήηαλ έλα θεληξηθφ γεγνλφο ηεο ρξνληάο πνπ θη 

απηέο αθφκα νη πηέζεηο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο ήηηαο δελ ήηαλ ηθαλέο λα ην ζηακαηήζνπλ. 

 

 

                                                           
33

 H. C. Baldry, ζ. 52, 1992. ήκεξα αθφκα ζε ρψξεο πνπ ππάξρνπλ θπιεηηθέο δηαθξίζεηο, ν έγρξσκνο ππεξέηεο 

επηηξέπεηαη λα βξίζθεηαη καδί κε ηα παηδηά ηνπ θπξίνπ ηνπ ζε κία αθηή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ιεπθνί. 
34

 Θενθξάζηνπ "Υαξαθηήξεο". 
35

 Ο φξνο απηφο απνδίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηαθνξνπνίεζε απφ ηα "ἐλ ἄζηεη Γηνλχζηα". 
36

 Πιάησλνο Πνιηηεία 475d ζε κηθξ. Ησάλλε Γξππάξε. 
37

 I. G. II
2
, 3090. 
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2. Προζέγγηζε ηες θύζεφς ηοσ αρταίοσ ζεάηροσ κε αλαθορά ζηελ 

"Ποιηηική" ηοσ Αρηζηοηέιε 

 Ζ "Πνηεηηθή" αλήθεη ζηα αθξνακαηηθά ζπγγξάκκαηα ηνπ κεγάινπ θηινζφθνπ 

Αξηζηνηέιε
1
. Πξφθεηηαη γηα ηεηξάδην πνπ πεξηιακβάλεη ηηο παξαδφζεηο ηνπ Αξηζηνηέιε γηα 

ηελ πνίεζε. Γελ ήηαλ ζχγγξακκα πξννξηζκέλν γηα έθδνζε. Ζ "Πνηεηηθή" έρεη θπξίσο 

θαλνληθφ, δενληνινγηθφ ραξαθηήξα θαη απεπζχλεηαη πξνο ηνλ πνηεηή. Γελ παξνπζηάδεηαη σο 

πιήξε αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο, αιιά σο ζπζηεκαηηθή έθζεζε 

κεξηθψλ γεληθψλ αξρψλ, κέζα ζηηο νπνίεο πξέπεη λα θηλείηαη ν πνηεηήο αλ ζέιεη λα κείλεη 

πηζηφο ζην βαζχηεξν λφεκα ηνπ πνηεηηθνχ είδνπο πνπ θαιιηεξγεί. 

 Βέβαηα επεηδή ν Αξηζηνηέιεο είλαη ν θαη' εμνρήλ εκπεηξηζηήο θαη νξζνινγηζηήο 

θηιφζνθνο δελ εμεηάδεη ην δξακαηηθφ κχζν σο έλα έξγν κεζηφ ζπγθίλεζεο θαη πνιπρξσκίαο 

αιιά σο έλα δεκηνχξγεκα ινγηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη φκσο ηνλ ηξφπν λα δηαπεξλά ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ ζεαηή. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ πνηεηή, ε ζρέζε ηεο ηδηνθπΐαο κε ην 

πεξηβάιινλ, ε έκπλεπζε γηα ηελ εθηέιεζε δελ εμεηάδνληαη ζηελ "Πνηεηηθή" γηαηί δελ 

απνηεινχλ παξάγνληεο "επηζηεκνληθήο ξχζκηζεο" θαη απηφ είλαη πνπ ελδηαθέξεη ηνλ 

Αξηζηνηέιε. 

 Ζ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία αλαθεξφκελε ζηελ Πνηεηηθή ιακβάλεη ππ' φςε ηεο φηη 

ελδερνκέλσο ην πιήξεο έξγν λα απνηειείην απφ δχν βηβιία γηαηί ην ζσδφκελν ζχγγξακκα 

πεξηιακβάλεη έλα θαη κφλν βηβιίν. Σν δεχηεξν βηβιίν έρεη ραζεί, θαη πηζαλφλ εθεί ν 

Αξηζηνηέιεο λα αζρνιείην κε ηελ θσκσδία.  

 ε φηη αθνξά ηε ρξνλνινγία ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα γξάθηεθε θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ Αξηζηνηέιε
2
. Οη πεγέο ηεο "Πνηεηηθήο" ήηαλ ε επξεία γλψζε ηνπ 

κεγάινπ ηαγεηξίηε θηινζφθνπ γχξσ απφ ινγνηερληθά θείκελα, ζεσξεηηθά ζπγγξάκκαηα πεξί 

πνηήζεσο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη είραλ γξαθηεί απηνηειείο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ 

πνίεζε
3
. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Η. πθνπηξή - Αξηζηνηέινπο Πνηεηηθή, ζ. 15 (εηζαγσγή) Σα έξγα ηνπ Αξηζηνηέιε ρσξίδνληαη ζε εμσηεξηθνχο 

θαη αθξνακαηηθνχο ιφγνπο. 
2
 Η. πθνπηξή - Αξηζηνηέινπο Πνηεηηθή, ζ. 18, 2004. "Ο Αξηζηνηέιεο εθείλε ηελ πεξίνδν αλάπηπμε ηε κεγάιε ηνπ 

δηδαθηηθή θαη επηζηεκνληθή δξάζε σο ηδξπηήο ηεο παξά ην Λύθεηνλ Φηινζνθηθήο ρνιήο" (334 - 330) π.Υ. 
3
 Σν "πεξί πνηήζεσο" έξγν ηνπ Γεκνθξίηνπ δελ είλαη βέβαην αλ είρε ην ίδην πεξηερφκελν κε ηελ Πνηεηηθή. 
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Ποίεζε θαη ηραγφδία 

 ια ηα ζνβαξά ζέκαηα ηεο πνίεζεο εμεηάδνληαη κε θέληξν ηελ ηξαγσδία. Απηφ είλαη 

ην ζεκειηψδεο γλψξηζκα ηεο "Πνηεηηθήο", φηη πξαγκαηεχεηαη θπξίσο πεξί ηεο ηξαγσδίαο θαη 

απφ εθεί αθνξκάηαη ν Αξηζηνηέιεο γηα λα πξνρσξήζεη ζηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ άιισλ εηδψλ 

ηεο πνίεζεο. Καη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν ζπγγξαθέαο πηζηεχεη φηη ε ηξαγσδία απνηειεί ηελ 

ηειεπηαία θαη ηειεηφηεξε κνξθή πνηεηηθνχ ιφγνπ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ζπλνςίδεη φιεο ηηο 

άιιεο κνξθέο.  

 χκθσλα κε ηελ Αξηζηνηειηθή ζθέςε ζηελ ηξαγσδία ππνζηαζηάδεηαη φιε ε θχζε ηεο 

ζνβαξήο πνίεζεο. Ζ πνίεζε είλαη κίκεζε δειαδή αλαπαξάζηαζε αηζζεηνχ πξάγκαηνο κε 

κέζα αηζζεηά, νξαηά ή αθνπζηά
4
. Μέζα απφ ηνλ ηξφπν πνπ ελεξγεί ν θαιιηηέρλεο, ν ιαφο 

βιέπεη ηελ απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
5
. Ζ δε νκνηφηεηα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

ην πξψην θαη θαιχηεξν θξηηήξην ηεο ηέρλεο γεληθφηεξα θαη ηεο πνίεζεο˙ κέζα απφ ηε 

κηκεηηθή κνξθή ηεο πνίεζεο αλαπηχρζεθε ην δξάκα. Ο φξνο κίκεζηο θαη κηκνχκαη (θέξνκαη 

σο κίκνο) έρεη ιεθζεί απφ ηηο δξακαηηθέο παξαζηάζεηο
6
. 

 Ο Αξηζηνηέιεο ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν "κίκεζε" κε βαζχηεξν θαη ζεηηθφηεξν 

πεξηερφκελν απφ φηη ν Πιάησλαο θαη νη πξνγελέζηεξνη. Ζ πνίεζε θαηά ηνλ Αξηζηνηειηθφ 

νξηζκφ είλαη κηκεηηθή ηέρλε σο "ἕμηο κεηά ιόγνπ ἀιεζνῡο πνηεηηθή"
7
. Έρεη ινηπφλ ηε ξίδα ηεο 

ζηηο ελζηηθηψδεηο ηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο, εξγάδεηαη φκσο ζπλεηδεηά κε νξηζκέλνπο 

θαλφλεο θαη ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο, επηιέγεη ην αληηθείκελφ ηεο θαη ην ππνβάιιεη ζε 

έληερλε επεμεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα βγάιεη πξνο ηα έμσ έλα έξγν άξηην θαη απζχπαξθην. 

 Χο κηκεηηθή ηέρλε ε πνίεζε δηαθξίλεηαη απφ ηηο άιιεο πνηεηηθέο ηέρλεο
8
 γηαηί δελ 

εξγάδεηαη "πξνο ηα αλαγθαία" αιιά ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε εξγάδεηαη ηα "πξνο 

δηαγσγήλ". Δθεί αθξηβψο θαίλεηαη ν δηδαθηηθφο ραξαθηήξαο ηεο πνίεζεο θαη κάιηζηα ηεο 

δξακαηηθήο. Αλαπαξάγεη κε ηδηαίηεξν ηξφπν ην κχζν, ηνλ θάλεη λα νκνηάδεη κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη κε εθείλν πνπ ίζσο ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζηνλ θαζέλα ζε θάζε επνρή 

αιιά απηφ δελ έρεη πξαθηηθφ ζηφρν θαη ραξαθηήξα˙ έρεη ζθνπφ ηελ εδνλή ηνπ ζεαηή, ηελ 

"παηδηάλ", ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο, ηε κάζεζε, ηε γλψζε. Ζ δε πξαγκαηηθφηεηα 

πξνζθέξεηαη φρη ζηελ νιφηεηά ηεο αιιά κε ζπγθεθξηκέλε επηινγή πνπ έρεη λα θάλεη κε 

                                                           
4
 Ζ αληίιεςε απηή είλαη πξνπιαησληθή. 

5
 Ο σθξάηεο κηιάεη γηα "ἀπεηθαζίαλ ηῶλ ὁξνκέλσλ" ζε ζπδήηεζή ηνπ κε ην δσγξάθν Παξξάζην ζην έξγν 

"πκπόζην" 4, 21. 
6
 Η. πθνπηξή, ζ. 45, 2004. Σελ έλλνηα ηεο κίκεζεο πξψηνο ρξεζηκνπνίεζε ν Πιάησλαο θαη έδσζε ζ' απηήλ 

κεηαθπζηθή ηδηφηεηα. Μηιψληαο γηα ηα αηζζεηά φληα είπε φηη απηά είλαη απεηθνλίζεηο ηδεψλ, κηκήκαηα ησλ 

ηδεψλ θαη απνδίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα φρη απηνχζηα αιιά ζρεκαηνπνηεκέλε φπσο έλαο δσγξαθηθφο πίλαθαο. 
7
 Αξηζηνηέινπο Ζζηθά Νηθνκάρεηα 1140α9. 

8
 Ο Αξηζηνηέιεο δηαθξίλεη ηηο ηέρλεο ζε ζεσξεηηθέο π.ρ θηινζνθία, πνηεηηθέο π.ρ ραιθεπηηθή, πξαθηηθέο π.ρ 

εζηθή. 
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πξάμεηο θαη παζήκαηα αλζξψπσλ, κε ηελ επδαηκνλία θαη άιιεο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ζην ζεαηή απηφ πνπ ιέκε εζηθφ πξνβιεκαηηζκφ. 

 Ζ κίκεζε φπσο εξκελεχεηαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε δελ είλαη κία δνπιηθή αληηγξαθή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, είλαη γλήζην πξντφλ ηέρλεο, επηζηεκνληθήο επεμεξγαζίαο θαη 

αλαπαξάζηαζε ηνπ νπζηψδνπο, ηνπ αλζξσπίλσο δπλαηνχ. Έρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο, έρεη 

νξγαληθή ππφζηαζε θαη ελφηεηα. Σν έξγν ηεο κίκεζεο πνπ απνηειεί ηε βάζε ηνπ αξραίνπ 

δξάκαηνο είλαη ε πξνβνιή ελφο θφζκνπ πνπ δελ αληηγξάθεη ηελ εμσηεξηθή ξνή ησλ 

πξαγκάησλ αιιά επηβάιιεη ηελ ελεξγεηηθή, δεκηνπξγηθή παξέκβαζε ηνπ ζεαηή πξνθεηκέλνπ 

απηφο λα εκβαζχλεη ζε ζηνηρεία πνπ πξνζθέξεη ε εκπεηξηθή, ηζηνξηθή, κπζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα
9
. Απηή ε εκβάζπλζε κπνξεί λα θαλεί άκεζα θαη λα ζεκαίλεη κεηαβνιή απφ 

ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζε κία άιιε (θνηλσληθή, πνιηηηθή κεηαβνιή). Απηή ε κεηαβνιή έρεη 

ηε γιπθχηεηά ηεο γηαηί ζπλδπάδεηαη κε ηε κάζεζε θαη ην ζαπκαζκφ πνπ είλαη πξάγκαηα 

ζχκθσλα κε ηελ αλζξψπηλε θχζε
10

. 

 Αθφκα θαη αλ εθείλν πνπ παξίζηαηαη κε έληερλν κηκεηηθφ ηξφπν δελ είλαη θαζ' εαπηφ 

επράξηζην ελ ηνχηνηο κέζα απφ ηελ παξάζηαζε ν ζεαηήο καζαίλεη θάηη. Οη απξνζδφθεηεο 

κεηαβνιέο θαη πνιιέο θνξέο ε δηάζσζε απφ ηνπο θηλδχλνπο επίζεο είλαη ζέκαηα άμηα 

ζαπκαζκνχ θαη γίλνληαη αληηθείκελα κάζεζεο. 

 Απφ άιιν έξγν ηνπ Αξηζηνηέιε, ηε Ρεηνξηθή, καζαίλνπκε φηη φπσο αθξηβψο ν 

πνηεηήο δηαηππψλεη θαη παξηζηάλεη πξάγκαηα έηζη θαη νη άλζξσπνη επηδηψθνπλ ηελ 

ελαζρφιεζε κε ηελ εμνπζία, ηε ζνθία θαη νηηδήπνηε κπνξεί λα ηνπο απνδψζεη ηα θαιχηεξα
11

. 

Απηή ε εθκάζεζε ζπκβάιιεη πνιιέο θνξέο ζην λα ζπκπιεξψλεη θάπνηνο ειιηπή πξάγκαηα 

θαη απηή ε ζπκπιήξσζε λα είλαη έξγν πξνζσπηθφ. 

 Δπεηδή έγηλε αλαθνξά ζηε "Ρεηνξηθή" είλαη απαξαίηεην λα πνχκε φηη ε ξεηνξηθή σο 

επηζηήκε ηνπ έληερλνπ ιφγνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην αξραίν δξάκα θαη ζηε δηδαθηηθή ηνπ. 

Δθείλνο πνπ κπνξνχζε σο ξήηνξαο ζην δηθαζηήξην λα δψζεη αιεζή ή αιεζνθαλή 

"παξάζηαζε" θέξδηδε ηηο εληππψζεηο ηνπ αθξναηεξίνπ θαη επνκέλσο ηελ ππφζεζε. Πξφθεηηαη 

γηα ηελ ηέρλε ηεο "πεηζνχο" πνπ κπνξνχζε λα αζθεί κε ην έξγν ηνπ θαη ν ηξαγηθφο πνηεηήο. 

 ήκεξα εκείο έλα θαιιηηερληθφ έξγν ην αμηνινγνχκε πεξηζζφηεξν σο έθθξαζε κηαο 

ππνθεηκεληθήο ςπρηθφηεηαο. Οη αξραίνη φκσο θαη απηφ ην ηνλίδεη ν Αξηζηνηέιεο, εμέηαδαλ ηα 

πξάγκαηα δηαθνξεηηθά, αληηθεηκεληθνπνηνχζαλ ην πνηεηηθφ έξγν˙ άθελαλ θαηά κέξνο ην 

δεκηνπξγφ ηνπ, επίζεο άθελαλ θαη ηελ πνξεία απφ ηελ αξρηθή ζχιιεςε κέρξη ην ηέινο θαη 

ραίξνληαλ ηελ παξάζηαζε σο θάηη πνπ είρε άκεζε ζρέζε κε ην ζπκβνιηδφκελν πεξηερφκελν 

ηεο δσήο. Οη πξνζσπηθέο εληππψζεηο θαη ηα βηψκαηα ηνπ πνηεηή ελδηαθέξνπλ κφλν φηαλ 

                                                           
9
 Ο Φηιφζηξαηνο αλαθεξφκελνο ζηελ ηέρλε ιέγεη: μπλίεζε θαί κηκεῑηαη ηῷ λῷ (Βίνο Ἀπόιισλ, 2, 20). 

10
 Δπαλζία - Γξαθσλάθε - Καδαληδάθε, ζ. 149, 2008 "κεηαβνιή πάλησλ γιπθύ". 

11
 Αξηζηνηέινπο Ρεηνξηθή Α, 11, 1371b "ἵλ' αὐηόο αὐηνῡ ηπγράλεη βέιηηζηνο ὤλ". 
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απνθξπζηαιιψλνληαη ζ' έλα φξακα, νη εκπλεχζεηο κφλν φηαλ απνθξπζηαιιψλνληαη ζε 

εηθφλεο. Ο πνηεηήο κηκείηαη, παξηζηάλεη δειαδή πάζε, ήζε, πξάμεηο θαη δηδάζθεη παξάιιεια 

φρη φκσο ηα πξνζσπηθά ηνπ αιιά ηα ησλ εξψσλ ηνπ
12

.  

 Έηζη ην ελδηαθέξνλ δε ζηξέθεηαη ζηνλ αηνκηθφ ςπρηθφ βίν ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

δεκηνπξγεί ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε αιιά ζηξέθεηαη ζην έξγν θαζαπηφ θαη ζηνπο θαζνιηθνχο, 

παλαλζξψπηλνπο λφκνπο ηεο ζθέςεο, ηνπ αηζζήκαηνο, ηεο ελέξγεηαο. ιε απηή ηε 

ζπιινγηζηηθή πνξεία ηελ θαζφξηδε ην ίδην ην Αζελατθφ θνηλφ γηαηί ήηαλ απηφ πνπ 

δεκηνχξγεζε ην αξραίν δξάκα. 

 Σα έξγα ηεο ηέρλεο ησλ αξραίσλ έρνπλ ειάρηζηα έληνλν πξνζσπηθφ ραξαθηήξα αιιά 

έρνπλ δηάξθεηα, κνληκφηεηα, θαζνιηθφηεηα αδηακθηζβήηεηε ζηα ρξφληα πνπ πέξαζαλ. 

Φπρηθέο ηδηφηεηεο, παζήκαηα θαη ελέξγεηεο αλζξψπσλ απνηεινχλ ζέκαηα ηεο κίκεζεο αιιά 

ην θέληξν βάξνπο ζηελ αξραία ηξαγσδία θαη θσκσδία, πνπ παξάιιεια είλαη δηδαζθαιία, 

δίλεηαη φρη ζην ηί έπξαμε ν ήξσαο αιιά ζην ηί έπαζε. Θέκα ινηπφλ ηνπ δξάκαηνο είλαη ε 

επδαηκνλία ή ε δπζηπρία
13

. Ήζε, παζήκαηα, πξάμεηο ζπληζηνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ βίνπ θαη ν 

άλζξσπνο παξνπζηάδεηαη κέζα απφ απηά σο χπαξμε δσληαλή, απζφξκεηε πνπ ελεξγεί, 

ζηνράδεηαη θαη παζαίλεη πξνθεηκέλνπ λα κάζεη.  

 Σν δξάκα είλαη ε ηειεηφηεξε κνξθή πνίεζεο θαη' Αξηζηνηέιε γηαηί εθεί 

παξνπζηάδνληαη εληνλφηεξα νη πξάμεηο θαη ε κνίξα ησλ αλζξψπσλ. Ο δξακαηνπξγφο δελ 

αληηγξάθεη κία εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα
14

 αιιά κηκείηαη ηελ νπζία ηεο θαη κέζα ζ' απηή ηε 

κίκεζε ππάξρεη ε θαζαξή δεκηνπξγηθή ελέξγεηα. Ζ δσή εκθαλίδεηαη έηζη φρη σο κία ζεηξά 

ηπραίσλ γεγνλφησλ θαη πξάμεσλ αιιά σο κία ζπλεηδεηή παξνπζία θαηαζηάζεσλ πνπ 

κπφξεζε λα ζπιιάβεη ν πνηεηήο θαη κε ην δξακαηηθφ ηνπ ηξφπν λα ηηο δψζεη ζην θνηλφ 

πξνθεηκέλνπ λα ην λνπζεηήζεη. 

 Ο πνηεηήο ινηπφλ κέζα απφ επί κέξνπο θαηαζηάζεηο βιέπεη ην θαζνιηθφ ζηνηρείν, "ηα 

θαζφινπ" θαη απηφ αλαπαξηζηά ζην έξγν ηνπ
15

. Σν θαζφινπ ζηελ πνίεζε θαη' αλάγθε δελ 

είλαη ην βέιηην γηαηί ην βέιηην είλαη ε εμηδαλίθεπζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε θάπνηεο κφλν 

πηπρέο ηεο π.ρ ζηελ εζηθή ή ζηελ αηζζεηηθή. Δλψ ν θαλφλαο γηα ην θαζφινπ ζηελ πνίεζε 

ηζρχεη γηα φια ηα είδε ηεο πνίεζεο θαη γηα εθείλα πνπ παξηζηάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο φκνηνπο 

ή ρεηξφηεξνπο.  

                                                           
12

 Η. πθνπηξή, ζ. 54, 2004. Σν εγψ ηνπ πνηεηή ζβήλεη ηειείσο κέζα ζην έξγν θαη ε παξάζηαζε πξνβάιιεη σο 

απηνχζην θνκκάηη δσήο φρη πξαγκαηηθήο ή εκπεηξηθήο αιιά δσήο "θαηά κίκεζηλ". 
13

 Ο Αξηζηνηέιεο ραξαθηεξίδεη ηελ επδαηκνλία σο ςπρήο ελέξγεηα. Ο ζνθηζηήο Γνξγίαο κηιάεη επίζεο γηα ηελ 

επδαηκνλία ή ηε δπζηπρία ζε αλαθνξά ηνπ ζην Διέλεο Δγθώκην θθ 9. 
14

 Αλ ζπλέβαηλε απηφ ηφηε πξαγκαηηθά ην έξγν ηνπ πνηεηή δε ζα δηέθεξε δηφινπ απφ ηε δνπιεηά ελφο αζηπλφκνπ 

πνπ πξνβαίλεη ζε αλαπαξάζηαζε ελφο εγθιήκαηνο. 
15

 χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ην "θαζφινπ" είλαη ην θχξην αληηθείκελν ηεο κίκεζεο. Ση είλαη φκσο ην θαζφινπ; 

Δίλαη εθείλν πνπ αλήθεη απφ θνηλνχ ζε πεξηζζφηεξα πξάγκαηα φρη φκσο ζπκπησκαηηθά αιιά απφ ηελ ίδηα ηνπ 

ηε θχζε. 
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 Ο Αξηζηνηέιεο επίζεο παξαηεξεί φηη ζηελ θσκσδία
16

 εκθαλίδεηαη θαζαξφηεξα ην 

θαζφινπ απφ φηη ζηελ ηξαγσδία
17

. Αλ ππνζέζνπκε φηη ην θαζφινπ, πνπ πάληνηε ππάξρεη θαη' 

Αξηζηνηέιε κέζα ζηελ δξακαηηθή εκπεηξία, πεξηιακβάλεη θαη ηελ έλλνηα ηεο εμηδαλίθεπζεο 

ηφηε πξέπεη λα ηνληζηεί ην ζεκαληηθφ πνπ παξνπζηάδεη θαη δηδάζθεη θαη φρη ην πξαγκαηηθφ. 

Μία ζεκαληηθή αηνκηθή - πξνζσπηθή ελέξγεηα κπνξεί λα αλάγεηαη θαη λα δείρλεη ην θαζνιηθά 

αλζξψπηλν, θάηη πνπ ζε φινπο ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί. Βέβαηα απηή ε αλαγσγή δελ είλαη 

ηππηθή θαη γεληθή αιιά θαζνξίδεηαη κέζα απφ εμαηξεηηθέο, απίζηεπηεο ζπρλά πξνυπνζέζεηο. 

ην θαζφινπ έηζη κπαίλνπλ θαη κνλαδηθέο πεξηπηψζεηο ρσξίο λα αιινησζεί ν ραξαθηήξαο ηεο 

εζσηεξηθήο αλαγθαηφηεηαο
18

. 

 Οη πξνζσπηθέο απνθιίζεηο είλαη ζπκπησκαηηθέο θαη παξάινγεο
19

. ηελ "Πνηεηηθή" ε 

έλλνηα ηνπ θαζφινπ έρεη ηελ πξνέιεπζή ηεο ζηε ινγηθή θαη έρεη ζην βάζνο απζηεξφ, ινγηθφ 

ραξαθηήξα. Απηφ γίλεηαη γηαηί ν Αξηζηνηέιεο ζέιεη λα δψζεη ζηελ ηέρλε ηεο πνίεζεο θαη 

κάιηζηα ζην δξάκα, επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα θαη βαξχηεηα
20

.  

 Απνδεηθλχεηαη έηζη φηη ε πνίεζε έρεη αληηθείκελν κφληκν, θαζνιηθφ, φρη πξφζθαηξν 

θαη θζαξηφ
21

. Ο πνηεηήο δελ ελεξγεί θάησ απφ αλεμέιεγθηεο εκπλεχζεηο ζηηγκηαίνπ 

ραξαθηήξα νχηε αθήλεηαη ζην θξάηνο εζσηεξηθψλ παξνξκήζεσλ. Γεκηνπξγεί έλαλ θφζκν 

αμηφινγν ζηνλ νπνίν έρεη εηζάγεη ηάμε, ιφγν, λφεκα θαη λφκνπο αληηθεηκεληθνχο ζε 

ζπλδπαζκφ κε αλζξψπηλα αηζζήκαηα, παζήκαηα θαη πξάμεηο
22

. 

 Ο Αξηζηνηέιεο έηζη εθιακβάλεη ην δξάκα σο ηελ ηειεηφηεξε κνξθή πνίεζεο. Δίλαη 

εθείλν ην είδνο πνίεζεο πνπ απαηηεί απζηεξά ινγηθή ζπλέπεηα αθξηβψο γηαηί έρεη άκεζε 

επίδξαζε ζε πνιινχο, δηδαθηηθφ - καζεζηαθφ ραξαθηήξα θαη ν δξακαηνπξγφο σο παηδαγσγφο 

θαη δάζθαινο πξέπεη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππ' φςε ηνπ ην θαζφινπ. Ζ πνίεζε φηαλ έρεη σο 

αληηθείκελφ ηεο ην θαζφινπ παξνπζηάδεηαη σο επηζηεκνληθή πξαγκαηεία πνπ εμεηάδεη φρη 

θαη' αλάγθε ην αιεζέο θαη αλαγθαίν αιιά ην "εἰθφο" θαη ην "πηζαλφλ"
23

. ζν πεξηζζφηεξν ε 

                                                           
16

 Ζ θσκσδία δελ παξνπζηάδεη ηνπο ήξσέο ηεο εμηδαληθεπκέλνπο. 
17

 Ο Αξηζηνηέιεο θαηαδηθάδεη ηελ πξνζσπηθή ζάηηξα, φρη γηα ιφγνπο εζηθνχο αιιά γηαηί δε ζηεξίδεηαη ζην 

θαζφινπ. 
18

 Μία ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ε ηξαγσδία "Φηινθηήηεο". 
19

 Απηέο νη απνθιίζεηο ηνπ θαζφινπ θαη ζε ζρέζε κε ην ηππηθφ ππάξρνπλ ζηελ θσκσδία φπνπ εθεί 

πξνβάιινληαη δηάθνξνη ηχπνη φπσο ν θαπρεκαηίαο, ν δεκαγσγφο, ν καζηξνπφο, θ.α. 
20

 Αξηζηνηέινπο Μεηαθπζηθά 981α15 "ἡ κέλ ἐκπεηξία ηῶλ θαζ' ἕθαζηόλ ἐζηη γλῶζηο, ἡ δέ ηέρλε ηῶλ θαζόινπ". 

Αξηζηνηέινπο Ρεηνξηθή 1355b30 "νὐδεκία δέ ηέρλε ζθνπεῑ ηό θαζ' ἕθαζηνλ". 
21

 Ο Αξηζηνηέιεο επηρεηξεί έηζη λα απνδείμεη ελάληηα ζηνπο επηθξηηέο ηεο πνίεζεο θαη θπξίσο ηνλ Πιάησλα φηη 

πξφθεηηαη πεξί ηέρλεο - επηζηήκεο, φρη εκπεηξίαο. Ο Πιάησλ δίδαζθε φηαλ ιέγεη θάπνηεο αιήζεηεο ηηο ιέγεη 

"ἀλεπηγλψζησο". 
22

 Οη αξραίνη ζηελ αληίιεςή ηνπο πεξί ηέρλεο έζεηαλ απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ απζαηξεζία θαη πξσηνηππία 

ηνπ θαιιηηέρλε. 
23

 Ζ άπνςε πεξί ηνπ εἰθφηνο θαη πηζαλνχ παξνπζηάδεηαη θαη' Αξηζηνηέιε θαη ζηελ ηέρλε ηεο "Ρεηνξηθήο" ππφ 

κνξθή ζπιινγηζηηθήο, σο ελζχκεκα. 
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πνίεζε κεηέρεη ηνπ εηθφηνο θαη ηνπ αλαγθαίνπ ηφζν είλαη θηινζνθηθφηεξε
24

 θαη αλαγάγεηαη 

ζηελ χςηζηε κνξθή πνηεηηθήο ηέρλεο πνπ θαη' Αξηζηνηέιε είλαη ην δξάκα˙ κεηά αθνινπζεί ην 

έπνο. 

 Ο Αξηζηνηέιεο επηρεηξεί παξάιιεια ζχγθξηζε ηεο πνίεζεο κε ηελ Ηζηνξία. Απηφ ην 

θάλεη γηαηί θαη πάιη ζέιεη λα δείμεη ηελ αλσηεξφηεηα ηεο πνίεζεο θαη κάιηζηα ηνπ δξάκαηνο, 

απφ ηελ Ηζηνξία. Ο πνηεηήο δελ πεξηγξάθεη ηα γελφκελα˙ πεξηγξάθεη κφλν πξάγκαηα ηα νπνία 

ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβνχλ θαη ηα δπλαηά ζχκθσλα κε ην εηθφο ή ην αλαγθαίν
25

. Γειαδή ν 

πνηεηήο αλαπιάζεη ην παξειζφλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο εζσηεξηθήο ινγηθήο θαη ηεο 

εζηθήο αλαγθαηφηεηαο θαη δίλεη έηζη ζηε δηήγεζε θαζνιηθφηεηα, ζθαηξηθφηεηα. 

 Ζ ηζηνξία πιεζηάδεη ζηελ γλψζε ηνπ φληνο˙ είλαη απηή ε πξνζέγγηζε, γλψζε ηνπ 

θαζφινπ θαη φρη ησλ επί κέξνπο αιιά ε ελφηεηα ηνπ πνηεηηθνχ έξγνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ 

ηελ ελφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ˙ είλαη ελφηεηα πξάμεο φρη πξνζψπνπ ή ρξφλνπ. Κάζε πξάμε πνπ 

απνηειεί ζέκα πνηήζεο, πξέπεη λα είλαη κία, εληαία, ηέιεηα, κε ζπλνρή εζσηεξηθή θαη 

απνηέιεζκα. ηελ ηζηνξία έρνπκε πεξηζζφηεξεο πξάμεηο πνπ ζπλδένληαη ρξνλνινγηθά κεηαμχ 

ηνπο ελψ απνπζηάδεη ε ηεινινγηθή ζχλδεζε, θάηη πνπ ην αλζξψπηλν πλεχκα κπνξεί λα βξεη 

θαη λα δψζεη έηζη ηδηαίηεξν ρξψκα ζην δεκηνχξγεκά ηνπ˙ ην δεκηνχξγεκα απηφ κπνξεί λα 

είλαη έλα δξακαηηθφ έξγν. 

 Δίλαη γεγνλφο φηη ζηελ αληίιεςε ησλ αξραίσλ δελ ππήξρε θαζαξή δηάθξηζε κεηαμχ 

κπζνινγηθψλ - ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ. Σα κπζνινγηθά δεδνκέλα πνπ απνηεινχζαλ ηνλ ππξήλα 

ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο ήηαλ θαη ηζηνξηθά δεδνκέλα εθείλνπ ηνπ θαηξνχ θαη απνζθνπνχζαλ 

ζηελ αλαζθφπεζε ηνπ παξειζφληνο
26

. Καη νη πνηεηέο δηαζθεχαδαλ κπζνινγηθά (ηζηνξηθά) 

ζέκαηα κε έλα δηθφ ηνπο ειεχζεξν ηξφπν. Ήηαλ πξνζσπηθή επηινγή ηνπ δξακαηνπξγνχ ην 

πψο ζα έπιεθε π.ρ ηελ ππφζεζε ηεο κεηξνθηνλίαο ηνπ Οξέζηε ή ην πψο ζα εξκήλεπε ηελ 

πξάμε ςπρνινγηθά θαη εζηθά. 

 Σα δξάκαηα θαηά βάζνο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ήηαλ ηζηνξηθά γηαηί κέζα απφ ηελ 

παξάζηαζε πνιιέο θνξέο νη ζεαηέο έβξηζθαλ ην παξειζφλ, ηα ηδεψδε, ην παξφλ, ηνπο 

δεζκνχο, ηηο ζπκκαρίεο
27

 θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ κέιινληνο, ζέκαηα πνπ νη ζχγρξνλνη 

αλαδεηνχκε ζηηο ζειίδεο ηεο εζληθήο καο Ηζηνξίαο. Ζ αλαινγία ινηπφλ κεηαμχ πνίεζεο - 

ηζηνξίαο ήηαλ γηα ηνπο αξραίνπο απνιχησο θπζηθή θαη θαζφινπ παξάδνμε.  

                                                           
24

 Μηιάκε γηα θηινζνθηθφηεξε πνίεζε αιιά ν ηξφπνο πνπ παξνπζηάδεη ην θαζφινπ ν πνηεηήο δηαθέξεη απφ 

εθείλνλ ηνπ θηινζφθνπ˙ ν θηιφζνθνο εξγάδεηαη κε ηνλ νξηζκφ, ηε ινγηθή ζθέςε, ν πνηεηήο κε ηελ επνπηεία. Ο 

πνηεηήο αθνξκάηαη απφ ην αηζζεηφ θαη παξακέλεη ζ' απηφ θαη φηαλ αθφκα εληφο απηνχ αλαθαιχπηεη ην ηδεαηφ. 
25

 "νἷα ἄλ γέλνηην, θαί ηά δπλαηά θαηά ηό εἰθόο ἤ ηό ἀλαγθαῑνλ" (9, 1). Τπάξρνπλ πξάγκαηα πνπ είλαη πηζαλφ λα 

γίλνπλ θαη άιια πνπ ζπλαηζζαλφκαζηε φηη είλαη αλάγθε ή πηζαλφλ λα γίλνπλ έηζη. 
26

 Ο Ηζνθξάηεο ζηνλ "Παλεγπξηθό" ηνπ θάλεη κπζνινγηθέο αλαθνξέο ζηνλ Δξερζέα θαη ζηνλ Σξηπηφιεκν 

πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηνπο Αζελαίνπο γηα ηελ "Παλειιήληα" ηδέα ηνπ. 
27

 ηηο Δπκελίδεο ηνπ Αηζρχινπ δηδάζθεηαη ε ζπκκαρία ηνπ Άξγνπο κε ηελ Αζήλα κεηά ηελ αζσσηηθή ςήθν ηεο 

ζεάο Αζελάο ζηνλ Οξέζηε. 
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 Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε έλα ηζηνξηθφ έξγν είλαη ρξνλνγξαθηθή αλαγξαθή ηζηνξηθψλ - 

βηνγξαθηθψλ γεγνλφησλ ελψ ην πνίεκα βξίζθεηαη έμσ ηνπ ρξφλνπ θαη ν πνηεηήο εξγάδεηαη φρη 

κε ηππηθνχο, κεραληθνχο λφκνπο αιιά κε αμίεο. Ζ εζηθή αλαγθαηφηεηα, ε αηζζεηηθή 

αλαγθαηφηεηα δελ είλαη θαη' αλάγθε ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα. 

 Ο Βάθσλ παξαηεξεί φηη ε πνίεζε κεηέρεη θάπνηαο ζείαο θχζεσο˙ εγείξεη ηελ ςπρή θαη 

ηε κεηαθέξεη ςειά, θαζψο πξνζαξκφδεη ηα νκνηψκαηα ησλ πξαγκάησλ πξνο ηνπο πφζνπο ηεο 

ςπρήο θαη δελ ππνηάζζεη ηελ ςπρή ζηα πξάγκαηα φπσο θάλεη ε ζθέςε θαη ε Ηζηνξία
28

. Ο 

πνηεηήο είλαη ειεχζεξνο λα ζπκπιεξψζεη ηα θελά ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, λα εηζάγεη 

ζην έξγν ηνπ πξφζσπα, ζθελέο, ηδέεο, πάζε. Απνκνλψλεη ζηνηρεία, ηξνπνπνηεί δεδνκέλα, 

εμάξεη έλα εκπεηξηθά ίζσο αζήκαλην επεηζφδην, ζηξνγγπιεχεη θαη νινθιεξψλεη ηε δηήγεζε 

ρσξίο λα ηε ζπλδέζεη κε ηα πξνεγνχκελα θαη ηα θαηνπηλά φπσο θάλεη ν ηζηνξηθφο. πλζέηεη 

ην κχζν ή ηνλ αλαπιάζεη κέζα απφ ηνλ θφζκν ησλ εζηθψλ επηηαγψλ, ησλ αηζζεηηθψλ θαη 

ζξεζθεπηηθψλ αμηψλ. Δηζάγεη ζην έξγν ηνπ ην ππέξινγν σο ζαχκα πνιιέο θνξέο, φρη ην 

παξάινγν, απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζεία νξγή, κνίξα, δηθαηνζχλε. 

 Δθείλν δε πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη πνπ ν δεκηνπξγφο - πνηεηήο δε κπνξεί λα 

αγλνήζεη είλαη ε θνηλσλία. Ζ πνίεζε έρεη λα θάλεη πάληνηε κε πξφζσπα θαη κάιηζηα 

εμαηξεηηθά. Ζ ηξαγσδία έρεη λα θάλεη κε ήξσεο, ε θσκσδία κε θαζεκεξηλνχο ηχπνπο πνπ 

κέζα απφ ην γεινίν πξνσζνχλ ηελ ςπραγσγία αιιά θαη ηνλ εζηθφ πξνβιεκαηηζκφ. Θέκα ηεο 

πνίεζεο είλαη ε αλζξψπηλε ςπρή κε ηελ ειεχζεξε ελέξγεηά ηεο πνπ δε ράλεηαη κέζα ζηε κάδα 

αιιά κε θάπνην ηξφπν δείρλεη ην βάζνο θαη ηνλ πινχην ηεο. 

 Πνηφ είλαη ηειηθά ην έξγν ηεο πνίεζεο; Ο Αξηζηνηέιεο ιέεη, ε εδνλή θαη κε απηφλ ηνλ 

φξν ελλνεί ηελ θαιαηζζεηηθή ζπγθίλεζε
29

. Δίλαη απηή ε νηθεία εδνλή ηεο ηξαγσδίαο θαη 

θαζνξίδεηαη ζην θθ. 14,3 ηεο Πνηεηηθήο σο "ἡ ἀπό ἐιένπ θαί θόβνπ δηά κηκήζεσο ἡδνλή"
30

. 

Απηή απνηειεί θαη ην θξηηήξην πνιιέο θνξέο ζηα αηζζεηηθά δεηήκαηα. Απηή ε εδνλή δελ 

είλαη ε κφλε πνπ πξνζθέξεη ε ηξαγσδία σο δηδαζθαιία. Τπάξρνπλ θαη άιια ἡδχζκαηα ζ' έλα 

ηξαγηθφ θαη θαη' επέθηαζε θσκηθφ έξγν, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη "άηερλα" φρη φκσο 

αζήκαληα. Θα ηα εμεηάζνπκε ζε αθφινπζν κέξνο ηεο κειέηεο καο. Ζ εδνλή, ε πξνεξρφκελε 

απφ ηελ θαιιηηερληθή κίκεζε πξνέξρεηαη φρη απφ ην αληηθείκελν ηεο κίκεζεο ζηελ 

πξαγκαηηθή - θπζηθή ηνπ ππφζηαζε αιιά απφ ηελ ελέξγεηα ηεο κίκεζεο. 

                                                           
28

 Η. πθνπηξή, ζ. 74, 2004. 
29

 Σελ έλλνηα ηεο εδνλήο ηνλίδεη ν Πιάησλ σο έξγν ηεο πνίεζεο θαη δηαθξίλεη ηελ εδνλή πνπ έρεη θάπνηνο απφ 

ηελ παξάζηαζε σξαίσλ ή θσκηθψλ πξαγκάησλ απφ ηελ εδνλή ηελ πξνεξρφκελε απφ ζξελεηηθή, θαιιηηερληθή 

ζπγθίλεζε.  

Πιάησλνο Νόκνη 654α. Σν αίζζεκα ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο αξκνλίαο, έκθπην ζηνλ άλζξσπν απνηειεί πεγή 

ζπγθίλεζεο. 
30

 Πιάησλνο Πνιηηεία 605d - 606d. Απηήλ ηελ εδνλή έρεη ηνλίζεη θαη ν Γνξγίαο ζην ιέλεο γθώκηνλ θθ. 9. 
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 Ο ζεαηήο κηαο ηξαγηθήο παξάζηαζεο γεκάηεο θφλνπο θαη αζιηφηεηεο πφζν ζα 

κπνξνχζε λα επραξηζηεζεί; Άξα ε εδνλή πξνέξρεηαη απφ θαζαπηφ ην ζέακα θαζψο ν ζεαηήο 

δεη ηα παξηζηαλφκελα γεγνλφηα, ζπλαξπάδεηαη απφ απηά, αλαδεκηνπξγεί κέζα ηνπ αηζζήκαηα 

θαη ινγηζκνχο γλσξίδνληαο πάληνηε φηη ππάξρεη απφζηαζε κεηαμχ απηψλ ησλ γεγνλφησλ θαη 

ηνπ ηδίνπ. Απηφ ηνλ επθξαίλεη θαη ηνπ πξνθαιεί θαιιηηερληθή ζπγθίλεζε θη εδψ 

ππνζηαζηάδεηαη ν δηδαθηηθφο ξφινο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ φηαλ ν ζεαηήο δεη ηε δξάζε, 

ζπγθινλίδεηαη απν ηα νξψκελα θαη αθξνψκελα, έξρεηαη ζηε ζέζε ηνπ ήξσα, πξνβιεκαηίδεηαη 

θαη αγσληά αιιά θξαηάεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Σα παζήκαηα φκσο ηνπ ήξσα γίλνληαη 

καζήκαηα. 

 Καη' Αξηζηνηέιε ν άλζξσπνο πάληα δνθηκάδεη εδνλή απφ ην "καλζάλεηλ", απφ ηελ 

θαηαλφεζε δειαδή ησλ πξαγκάησλ ηα νπνία παξίζηαληαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ ζεαηή
31

. Ζ 

κίκεζε ζέηεη ηνλ άλζξσπν κπξνζηά ζην πξφβιεκα. Ζ ςπρνινγηθή εκβάζπλζε ζηα 

εηθνληδφκελα ζπλαηζζήκαηα ησλ πξνζψπσλ, ε αλαθάιπςε κεηαθπζηθψλ λνεκάησλ απφ ηα 

δξψκελα ελψπηνλ ηνπ θνηλνχ, απηφ είλαη πνπ θέξλεη ηελ εδνλή (άκεζα δεκέλε απηή ε εδνλή 

κε ην καλζάλεηλ). 

 Μέζα απφ απηή ηε ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε ε κίκεζε γίλεηαη εζσηεξηθή θαηάζηαζε 

ηνπιάρηζηνλ έηζη ηελ νλνκάδνπλ εξεπλεηέο φπσο ν Groos. Απηφο πνπ απνιακβάλεη ην 

δξακαηηθφ έξγν - μαλαδεί ην δεκηνχξγεκα ηνπ θαιιηηέρλε, θαηαλνεί ηνπο θηινζνθηθνχο 

ζηνραζκνχο θαη ην καλζάλεηλ γίλεηαη έηζη ην "θαηά θχζηλ θαζίζηαζζαη"
32

. 

 ιεο απηέο νη ζπγθηλεζηαθέο θαηαζηάζεηο, ην ζηνηρείν ηεο εδνλήο θαη ε θαιιηηερληθή 

επζημία θαη επαηζζεζία δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε έλα ζπκπησκαηηθφ θνηλφ πνπ βιέπεη κηα 

παξάζηαζε˙ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ άλζξσπν ην θξφληκν, ηνλ ειεχζεξν, ηνλ πεπαηδεπκέλν 

φρη σο άηνκν ή αληηπξφζσπν κηαο θνηλσληθήο ηάμεο αιιά σο ηχπν ηεο φιεο θνηλσλίαο κέζα 

ζηελ νπνία δεη θαη δξα ν πνηεηήο θαη ν θάζε πνιίηεο. Έηζη ε εδνλή ζχκθσλα κε ηνλ 

Αξηζηνηέιε απνθηά θαζνιηθφηεηα γηαηί αλαθέξεηαη ζην επξχ θνηλφ αιιά θαη ζηνπο ηζρχνληεο 

λφκνπο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο.  Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο εζηθέο θξίζεηο. Ο ειεχζεξνο 

θαη θξφληκνο πνιίηεο πεγαίλεη ζην ζέαηξν θέξλνληαο καδί ηνπ ηελ πείξα ηεο δσήο, ηηο 

αμηψζεηο κηθξέο ή κεγάιεο θαη έηζη ε αηζζεηηθή ηνπ ζπγθίλεζε πνιιέο θνξέο δηαηαξάζζεηαη 

φηαλ αληηκεησπίδεη κία εζηθή δηαζηξνθή φρη αλαγθαία άξα ν πνηεηήο πξέπεη λα απνδίδεη ην 

εηθφο θαη ην αλαγθαίνλ πνπ δε ζα θηάλεη ζηελ ππεξβνιή αιιά ζα δέλεη ηελ πνηεηηθή 

                                                           
31

 Ο Αξηζηνηέιεο δε ζέιεη λα πεη φηη απνθηάο γλψζεηο απφ ην έξγν θαη κεηά δνθηκάδεηο ηελ εδνλή γηαηί ηφηε δε 

ζα είρε λνήκα ην "ἐάλ κή ηύρε πξνεσξαθώο" 4, 5. 
32

 Αξηζηνηέινπο Ρεηνξηθή 1371α34. 
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πξαγκαηηθφηεηα κε ηα δεδνκέλα ηεο εκπεηξίαο θαη δε ζα πξνζθξνχεη ζηελ πξνζσπηθή 

πεπνίζεζε ηεο θνηλήο γλψκεο
33

.  

 Αο κε μερλάκε φηη ην Αζελατθφ θνηλφ απνηεινχκελν θπξίσο απφ άλδξεο ήηαλ έλα 

θνηλφ κνξθσκέλν θαη αξθεηνί ήηαλ εθείλνη νη πνιίηεο πνπ είραλ ιάβεη ελεξγφ κέξνο ζηηο 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. Δίραλ εληξπθήζεη ζ' απηφ πνπ ιέκε ζηελ αξραία ηξαγσδία 

επδαηκνλία θαη θαθνδαηκνλία ησλ εξψσλ θαη ν ηξαγηθφο πνηεηήο δε κπνξνχζε λα ην αγλνήζεη 

απηφ φηαλ παξνπζίαδε ην πξφβιεκα ηεο ζρέζεο ηεο βνχιεζεο πξνο ηε κνίξα, ηνπ ήζνπο πξνο 

ηελ αλζξψπηλε ειεπζεξία.  

 Ο άλζξσπνο αλαδεηθλχεηαη έηζη σο εζηθή νληφηεηα θαη θεληξηθφ ζέκα ηεο πνίεζεο 

είλαη νη πξάμεηο ηνπ θαη φρη ν ίδηνο. Απφ απηέο απνξξέεη ε εδνλή. Μέζα ζηε θχζε ηεο εδνλήο 

έηζη παίξλεη ζάξθα θαη νζηά ε θάζαξζε ηεο ςπρήο ηδηαίηεξα ζην δξάκα πνπ πξνάγεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ ειένπ θαη ηνπ θφβνπ. 

 

 

2.1 Ορηζκός - αλάισζε ηες αρταίας ηραγφδίας θαηά Αρηζηοηέιε.  

Προβοιή δηδαθηηθού ταραθηήρα ηες αρταίας ηραγφδίας 

 "Ἒζηηλ νὖλ ηξαγσδία κίκεζηο πξάμεσο ζπνπδαίαο θαη ηειείαο, κέγεζνο ἐρνύζεο, 

ἡδπζκέλῳ ιόγῳ, ρσξίο ἑθάζηῳ ηῶλ εἰδῶλ ἐλ ηνῑο κνξίνηο, δξώλησλ θαί νὐ δη᾿ ἀπαγγειίαο, δη᾿ 

ἐιένπ θαη θόβνπ πεξαίλνπζα ηήλ ηῶλ ηνηνύησλ παζεκάησλ θάζαξζηλ". 

 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Πνηεηηθήο (θθ. 6 - 22) αθηεξψλεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο 

ηξαγσδίαο πνπ είλαη ην ζνβαξφηεξν είδνο ζνβαξήο πνίεζεο. χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηειηθφ 

νξηζκφ: 

1. Χο πξνο ηα κέζα ηεο κίκεζεο: κηκείηαη κε ιφγν ἡδπζκέλῳ δειαδή κε ιφγν πνπ έρεη 

ξπζκφ, αξκνλία, κέινο αιιά απηά ηα ηξία είδε ηεο κίκεζεο δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

φια ηα ηκήκαηα ηνπ πνηεηηθνχ έξγνπ
34

. 

2. Χο πξνο ηνλ ηξφπν ηεο κίκεζεο: ζηελ ηξαγσδία ε κίκεζε γίλεηαη απφ δξψληα 

πξφζσπα θαη φρη κέζσ ηεο αθήγεζεο αιιά κε έκπξαθηε αλαπαξάζηαζε ησλ 

γεγνλφησλ
35

. 

3. Χο πξνο ην αληηθείκελν ηεο κίκεζεο: ε ηξαγσδία είλαη κίκεζε ζνβαξήο πξάμεο κε 

νξηζκέλν κέγεζνο θαη νξηζκέλε νξγαληθή απζππαξμία
36

. 

                                                           
33

 Οη παξαβάζεηο θαηαδηθάδνληαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε φρη ζην φλνκα ηεο θηινζνθηθήο ή επηζηεκνληθήο 

αιήζεηαο αιιά ζην φλνκα ηεο αηζζεηηθήο ζθνπηκφηεηαο γηαηί αθξηβψο θαηαζηξέθνπλ θαη δηαηαξάζζνπλ ηελ 

εδνλή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε γλήζηα θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. 
34

 "ρσξίο ἑθάζηῳ ηῶλ εἰδῶλ ἐλ ηνῑο κνξίνηο" 
35

 "δξώλησλ θαί νὐ δη᾿ ἀπαγγειίαο" 
36

 "ζπνπδαίαο θαί ηειείαο κέγεζνο ἐρνύζεο" 
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Δπεηδή, φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηξαγσδίαο είλαη ε εδνλή, ε 

θαιιηηερληθή ζπγθίλεζε, απηή ε νηθεία εδνλή είλαη δεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο θάζαξζεο
37

. Ο 

ζεαηήο πξέπεη λα "θαζαίξεηαη" απφ ην άγρνο θαη ηηο ςπρνινγηθέο κεηαπηψζεηο πνπ ηνλ 

θαηαθιχδνπλ θαζψο παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ δξάκαηνο.  Ο ήξσαο θαηά Αξηζηνηέιε 

δε πξέπεη λα είλαη αδηάβιεηνο θαη άςνγνο γηαηί ν ζεαηήο νξγίδεηαη κε ηνπο ζενχο, φηαλ ν 

ήξσαο δεηλνπαζεί ρσξίο λα θηαίεη. Ο Οηδίπνπο ηύξαλλνο ηνπ νθνθιή είλαη ε αξηηφηεξε 

ηξαγσδία θαηά Αξηζηνηέιε. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη ζαλ ηνλ Οηδίπνδα, ν νπνίνο είλαη 

έλαο ηξαγηθφο ήξσαο κε πνιιέο δηαθπκάλζεηο ζην ραξαθηήξα ηνπ, είλαη θαιφο, ζξαζχο αιιά 

θαη θαρχπνπηνο, έρεη δειαδή ειαηηψκαηα πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη έλαο ζπλεζηζκέλνο 

άλζξσπνο. Ο κεγάινο θηιφζνθνο ηειηθά ζπλέιαβε ηνλ νξηζκφ ηεο ηξαγσδίαο θαη ηνλ 

απέδσζε κε έλαλ θαηαπιεθηηθφ, κνλαδηθφ ηξφπν πνπ πξνθαιεί αθφκα θαη ζήκεξα 

ζαπκαζκφ
38

. 

 Αλ επαλέιζνπκε πάιη ζηελ "θάζαξζε" ζα θαηαιάβνπκε πφζν επηηπρήο είλαη απηφο ν 

φξνο φηαλ δνχκε ηελ εξγψδε πξνζπάζεηα ηνπ δξακαηηθνχ πνηεηή λα παξνπζηάζεη έλα 

θνκκάηη δσήο απφ ηελ ηζηνξία ή ηελ θαζεκεξηλή δσή, αιιά ζε φιεο ηηο επνρέο ε δπζθνιφηεξε 

απνζηνιή ηνπ είλαη ζ' απηφ ην θνκκάηη ηεο δσήο λα επηθέξεη κία ηνκή ζε θάπνην ζεκείν θαη 

λα δψζεη έλα ηέινο, πνπ λα είλαη πξαγκαηηθφ ηέινο, λα κελ αθήλεη δειαδή ην ζεαηή κε άιπηα 

εξσηήκαηα
39

. Έηζη ν ζεαηήο θεχγεη απφ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε ληψζνληαο πιήξσζε, 

θάιπςε ςπρηθή θαη αηζζεηηθή εκπεηξία. 

 Απηή ε θάζαξζε είλαη άκεζα δεκέλε κε ην δηδαθηηθφ ραξαθηήξα φρη κφλν ηεο 

ηξαγσδίαο αιιά θαη ηεο θσκσδίαο πνπ επηρεηξεί κε ηελ πξνβνιή ηνπ αζηείνπ λα θαπηεξηάζεη 

θπξίσο πνιηηηθά πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο θαη λα αθήζεη ζην ηέινο ηέηνηα γεχζε ζην ζψκα 

θαη ζην κπαιφ ηνπ ζεαηή, ψζηε λα γίλεη ηθαλφο λα επηδηψμεη αιιαγέο πνιηηηθέο αλ απηέο 

πξέπεη λα γίλνπλ. Αο κελ μερλάκε φηη ην ζέαηξν ήηαλ άκεζα δεκέλν κε ηελ πφιε εθείλν ηνλ 

θαηξφ θαη ηα πξφηππα ησλ δξακαηνπξγψλ θαιιηεξγνχζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην πνιηηηθφ 

θξφλεκα
40

. 

 Ζ ηξαγσδία ινηπφλ έρεη ζχλζεην ραξαθηήξα κε δηαρξνληθή εκβέιεηα θαη ε θαηά πνζφλ 

δηαίξεζε ησλ ηκεκάησλ ηεο δε καο βνεζάεη απφιπηα ζηελ θαηαλφεζή ηεο. Γη' απηφ ν 

Αξηζηνηέιεο εκβαζχλνληαο ζηελ έξεπλά ηνπ καο δίλεη ηελ "θαηά ηφ πνηφλ" αλάιπζε ηεο 

ηξαγσδίαο ζηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία πνπ ηα βξίζθνπκε ζε φια ηα ηκήκαηά ηεο. Σα ζηνηρεία 

                                                           
37

 "δη᾿ ἐιένπ θαί θόβνπ πεξαίλνπζα ηήλ ηῶλ ηνηνύησλ παζεκάησλ θάζαξζηλ" 
38

 Η. πθνπηξή, ζ. 117, 2004. ήκεξα ζηε λεφηεξε ηξαγσδία δε ρξεζηκνπνηείηαη ε κνπζηθή πνιιέο θνξέο νχηε ν 

ξπζκφο (ν ζηίρνο), πξάγκαηα πνιχ νπζηψδε γηα ηελ αηηηθή ηξαγσδία θαη γεληθά ην αξραίν ζέαηξν. 
39

 Albin Lesky, ζ. 398, 2003. Ο Δπξηπίδεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ηξαγσδίεο ηνπ ρξεζηκνπνίεζε ζηελ θαηαθιείδα 

ηνπ δξάκαηνο ηνλ "απφ κεραλήο ζεφ" πνπ φκνηα επνπηεχεη θαη ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ. 
40

 Μία ηέηνηα αλαθνξά έρνπκε ζηνπο "Βαηξάρνπο" ηνπ Αξηζηνθάλε γηα ηνλ Αηζρχιν. 
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απηά είλαη ε φςε (ζθεληθή παξάζηαζε), ε κνπζηθή ζπλνδεία (κεινπνηΐα), ε γιψζζα θαη ην 

χθνο (ιέμηο), νη ηδέεο (δηάλνηα), νη ραξαθηήξεο (ήζε) θαη ε ππφζεζε ηνπ έξγνπ (κχζνο).  

 ε φηη αθνξά ηε κίκεζε, ζηα κέζα ηεο κίκεζεο αλαθέξεηαη ε κεινπνηΐα θαη ε ιέμε, 

ζηνλ ηξφπν ηεο κίκεζεο ε φςε θαη ζην πεξηερφκελν ηεο κίκεζεο ε δηάλνηα, ηα ήζε θαη ν 

κχζνο. Απηά ηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νξηζκφ ηεο ηξαγσδίαο, δηαθέξνπλ φκσο 

κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρνπλ γηα ηε ζχλζεζε ηεο ηξαγσδίαο
41

. 

  

Μειοποηΐα - όυε 

 αθείο πιεξνθνξίεο γηα ηε κεινπνηΐα δελ έρνπκε ζηελ Πνηεηηθή γηαηί δε καο ιέγεη ν 

Αξηζηνηέιεο ηίπνηε γηα ηε ζχλζεζε ησλ κνπζηθψλ κεξψλ ηνπ δξάκαηνο
42

. Οπζηψδεο ζηνηρείν 

ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο είλαη ε φςε. Με ηνλ φξν απηφ ελλνείηαη ην έξγν ηνπ ζθεπνπνηνχ
43

 

δειαδή ε ζθελνζεζία, ππφθξηζε θαη απαγγειία, ζθελνγξαθία, ελδπκαζία εζνπνηψλ. Ζ ηέιεηα 

ηξαγσδία ήηαλ εθείλε πνπ παξίζηαην θαη κε ηελ φςε ελέπλεε δπλαηέο θαη δσληαλέο 

ζπγθηλήζεηο. 

 Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ Πνηεηηθή ηνπ αλαθέξεη φηη ε φςε είλαη κελ ςπραγσγηθφ (κέζν) 

αιιά αηερλφηαην θαη ήθηζηα αλήθεη ζηελ πνηεηηθή ηέρλε δηφηη ε δχλακε ηεο ηξαγσδίαο 

ππάξρεη θαη άλεπ παξαζηάζεσο θαη ππνθξηηψλ θαη πξνζέηη πνιχ ζπνπδαηφηεξα δηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ φςεσλ είλαη ε ηέρλε ηνπ ζθεπνπνηνχ παξά ε ησλ πνηεηψλ
44

. Θέιεη λα ηνλίζεη 

εδψ ν Αξηζηνηέιεο φηη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ειένπ θαη ηνπ θφβνπ πξέπεη λα πξνθαινχληαη 

απφ ηελ πινθή ηνπ κχζνπ θαη "ἄλεπ ηνῡ ὁξᾱλ"
45

. 

 Καηαδηθάδνληαη ινηπφλ νη ζεαηξηθέο ππεξβνιέο ρσξίο λα ππνηηκάηαη ε ζεκαζία ηνπ 

ζεακαηηθνχ κέξνπο. Απιά ην ζέακα πξέπεη λα ππνηάζζεηαη ζην λφεκα ηεο ηέρλεο. Δμαίξεηαη 

έηζη ε ελάξγεηα σο ζπνπδαίν ζηνηρείν ηεο πνίεζεο θαη ε εηνηκφηεηα ηνπ πνηεηή γηα αλάπιαζε 

ζηε ζχλζεζε ηνπ έξγνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηνραζκνχ
46

. 

 Ζ ηξαγσδία παξνπζηάδεη δσεξφηεηα κεγάιε (ελάξγεηα) θαη γίλεηαη δσληαλή 

δηδαζθαιία φρη κφλν απφ ζθελήο σο ζέακα αιιά σο αλνηθηφ βηβιίν έηνηκν γηα αλάγλσζε. 

                                                           
41

 Μεξηθά ζηνηρεία είλαη κάιινλ άηερλα θαη' Αξηζηνηέιε θαη ίζσο ραιαξά δεκέλα κε ην θχξην έξγν (ε φςε είλαη 

έξγν ηνπ ζθελνζέηε, ε κεινπνηΐα ηνπ κνπζηθνχ θαη ε δηάλνηα ηνπ ξήηνξα). 
42

 Σνλίδεηαη βεβαίσο φηη είλαη "κέγηζηνπ ηῶλ ἡδπζκάησλ". 
43

 Ησάλλε ηακαηάθνπ Λεμηθφ, ζ. 897, 2002, ζθεπνπνηφο (ζθεῡνο + ξ. πνηέσ-ῶ) εθείλνο πνπ θαηαζθεπάδεη ηα 

πξνζσπεία, φπια, έπηπια, ζηνιέο, ζεαηξηθά ζθεχε. 
44

 Αξηζηνηέινπο Πνηεηηθή θθ 6, 19. 
45

 Ζ ηξαγσδία πξέπεη λα επηδξά ζην ζπλαίζζεκα δηα ηνπ ζηνραζκνχ θαη ηεο θαληαζίαο παξά ησλ αηζζήζεσλ 

(Πνηεηηθή 14,1). Σν θιαζζηθφ δξάκα είρε πεξηζζφηεξν ιπξηζκφ παξά κίκεζε, ζπγθηλνχζε πεξηζζφηεξν κε ην 

ιφγν παξά κε ην ζέακα. 
46

 Ζ ελάξγεηα αλαθέξεηαη ζηελ Πνηεηηθή θθ. 26,4. Έπεηηα έρεη θαη ηελ ελάξγεηα θαη θαηά ηελ αλάγλσζε θαη 

θαηά ηελ παξάζηαζε. 
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Δίλαη κέζα ζηε θχζε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ε ελάξγεηα
47

, είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην δηδαθηηθφ 

ηνπ ξφιν θαη αλαδεηθλχεη θάζε ζηηγκή ηελ πλεπκαηηθφηεηα ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. 

 

Γηάλοηα - Ήζε 

 Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξεί φηη έξγν ηεο δηάλνηαο είλαη ε επηρεηξεκαηνινγία ησλ 

δξακαηηθψλ πξνζψπσλ, δειαδή ν δηάινγνο, ε έμαξζε, ν ππνβηβαζκφο ηεο ζεκαζίαο ησλ 

γεγνλφησλ θαη ησλ απφςεσλ, αθφκα θαη ε δηέγεξζε ησλ παζψλ κέζα απφ ηα ιφγηα
48

. 

 Σα ήζε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην κχζν ν νπνίνο πεξηέρεη πξάμεηο πξναίξεζεο, πνπ 

δείρλνπλ ην ραξαθηήξα ησλ εξψσλ. Έηζη αλαγφκεζα ζην ηξίπηπρν: πξάμεηο, ήζε, πάζε. Ζ 

αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα ζηνλ αξραίν ειιεληθφ κχζν ζπγθξνηείηαη απφ ην ήζνο θαη ηε 

δηάλνηα
49

. Σν δε ήζνο φπσο αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ ηξαγσδία έρεη ζχκθσλα κε ηνλ 

Αξηζηνηέιε ηέζζεξηο βαζηθέο ηδηφηεηεο: 

 α) Υξεζηφηεηα: Αλαθέξεηαη ζηελ πξναίξεζε θαη δελ απνθιείεη ηελ ακαξηία ηνπ 

ήξσα˙ αλ ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ εμέιημε ηνπ κχζνπ εηζάγνληαη ζην δξάκα θαη πνλεξνί 

ραξαθηήξεο αιιά ε ηξαγσδία σο κίκεζε ζπνπδαίαο πξάμεσο πξέπεη θπξίσο λα παξνπζηάδεη 

σο ήξσεο ραξαθηήξεο εζηθά αλψηεξνπο, απαιιαγκέλνπο απφ ζηνηρεία ηαπεηλφηεηαο θαη 

ρπδαηφηεηαο. 

 β) Σν αξκφηηνλ: ηελ Πνηεηηθή θεθ. 25,8 ν Αξηζηνηέιεο ιέγεη φηη θάηη δελ πξέπεη λα 

θξίλεηαη αλ είλαη ζπνπδαίν ή θαχιν απφ κφλν ηνπ αιιά ζε ζρέζε κε ην πξφζσπν πνπ κηιά ή 

πξάηηεη θαη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε ή ηνλ ζθνπφ
50

. Καη' επέθηαζε ην ίδην κπζνινγηθφ 

πξφζσπν κπνξεί λα εκθαλίδεηαη δηαθνξεηηθφ ζε δηαθνξεηηθά δξάκαηα
51

. 

 γ) Σν φκνηνλ: Δδψ ν Αξηζηνηέιεο πξνηείλεη ζηνλ πνηεηή λα αθνινπζεί ην παξάδεηγκα 

ησλ θαιψλ πξνζσπνγξαθηψλ, φπνπ ρσξίο λα θαηαζηξέθεηαη ε νκνηφηεηα πξνο ην 

εηθνληδφκελν πξφζσπν, ηειηθά απηφ εμηδαληθεχεηαη
52

. 

 δ) Ζ νκαιφηεηα: Σν ήζνο ηνπ ηξαγηθνχ ήξσα ην νπνίν είλαη πξνθαζνξηζκέλν απφ ηε 

κπζνινγηθή παξάδνζε πξέπεη λα έρεη ζηαζεξφηεηα, ινγηθή ζπλέπεηα θαη λα κε κεηαβάιιεηαη 

                                                           
47

 Ο κεξνο ππεξέρεη απφ ηνπο άιινπο επηθνχο πνηεηέο γηαηί εηζάγεη άθζνλα δξακαηηθά ζηνηρεία ζηε δηήγεζή 

ηνπ. 
48

 ηα δχν πξψηα βηβιία ηεο "Ρεηνξηθήο" πξνζθέξεηαη έλα είδνο ινγηθήο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ζηνηρεία 

πξαθηηθήο ςπρνινγίαο θαη αλζξσπνγλσζίαο. 
49

 Σν ήζνο είλαη ην ζπλεηδεηφ, γλσζηηθφ, ε αξεηή θαη' Αξηζηνηέιε θαη ε δηάλνηα ην θαζ' έμηλ θαη θαηά 

πξναίξεζηλ. Ζ ίδηα ζχλδεζε ππάξρεη θαη ζηα Ζζηθά Νηθνκάρεηα 1106b36. Ζ έλλνηα ηνπ γλσζηηθνχ δελ αθνξά ηε 

γλψζε αιιά ηε γλψκε. 
50

 Πεξί δέ ηνῡ θαιῶο ἤ κή θαιῶο ἤ εἴξεηαί ηηλη ἤ πέπξαθηαη, νὐ κόλνλ ζθεπηένλ εἰο αὐηό ηό πεπξαγκέλνλ ἤ 

εἰξεκέλνλ βιέπνληα εἰ ζπνπδαῑνλ ἤ θαῡινλ, ἀιιά θαί εἰο ηνλ πξάηηνληα ἤ ιέγνληα, ἤ πξόο ὃλ ἤ ὃηῳ ἤ νὖ ἔλεθελ, 

νἷνλ εἰ κείδνλνο ἀγαζνῡ, ἳλα γέλεηαη, ἤ κείδνλνο θαθνῡ, ἳλα απνγέλεηαη. (Αξηζηνηέινπο Πνηεηηθή XXV, 8) 
51

 Βι. πεξίπησζε Οδπζζέα ζηνλ Αίαληα θαη Φηινθηήηε θαη Κξένληα ζηνπο δχν Οηδίπνδεο ηνπ νθνθιή. 
52

 Πεξηιακβάλεηαη εδψ ε αξκνλία κε ηελ Ηζηνξηθή παξάδνζε θαη ε απνθπγή ηεο αληίθαζεο κε απηήλ (π.ρ ν 

Οδπζζέαο δελ είλαη πξφζσπν πνπ ζα κπνξνχζε λα παξαζηαζεί απφ ην δξακαηνπξγφ σο ειίζην). 
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αλάινγα κε ηα πξνθχπηνληα γεγνλφηα. Υσξίο απηφ βέβαηα λα ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηεο 

εμέιημεο ηνπ ραξαθηήξα κέζα ζηε δξακαηηθή ππφζεζε
53

. 

 

Μύζος 

 Ζ ππφζεζε ηεο ηξαγσδίαο, ε ζεηξά ησλ πξάμεσλ θαη ησλ παζεκάησλ πνπ απνηεινχλ 

ην πεξηερφκελν ηνπ δξακαηηθνχ έξγνπ απνδίδεηαη κε ηνλ φξν "κχζνο"
54

. Ο κχζνο είλαη ελ 

ηέιεη ε εθ κέξνπο ηνπ πνηεηή ζχλζεζε (ζχζηαζε) ησλ πξαγκάησλ ή ησλ πξάμεσλ. ηελ 

Πνηεηηθή ε έλλνηα ηνπ κχζνπ δε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηελ πιαζηή δηήγεζε αιιά 

ηελ έλλνηα ηνπ ιφγνπ
55

.  

 Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε νη κπζνινγηθέο δηεγήζεηο πξνζθέξνπλ ζην δξακαηνπξγφ ην 

πιηθφ, νη κνξθηθέο ηδηφηεηεο
56

 είλαη πξνζσπηθή παξέκβαζε ηνπ πνηεηή θαη απηέο είλαη πνπ 

έρνπλ κεγάιε ζεκαζία. Ο κχζνο είλαη ην θπξίαξρν κέξνο ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο, είλαη ε 

ςπρή ηεο θαη απηφο είλαη πνπ ζηεξίδεη κεγάιν ηκήκα ηνπ δηδαθηηθνχ ξφινπ. Απφ ην κχζν 

αθνξκάηαη ν ζπγγξαθέαο θαη πξνρσξά ζηε ζχλζεζε ησλ γεγνλφησλ θαη ηε ζχζηαζε ησλ 

πξάμεσλ. Ο κχζνο είλαη θαη ην ηέινο (ν ζθνπφο) ηεο ηξαγσδίαο αθνχ ηεινινγηθά ηα πάληα 

ππνηάζζνληαη ζε απηφλ
57

. Ο κχζνο ζηε ζθέςε ηνπ Αξηζηνηέιε είλαη κίκεζε πξάμεσλ, βίνπ 

θαη επδαηκνλίαο
58

. Γε λνείηαη ηξαγσδία ρσξίο ππφζεζε θαη άξηηα δηαγξαθή ησλ ραξαθηήξσλ. 

Τπάξρεη ζχλδεζε νξγαληθή ππφζεζεο - ραξαθηήξσλ, ππάξρεη ινγηθφο εηξκφο θαη φια απηά ηα 

πξνζθέξεη ν κχζνο. 

 Πεξηπέηεηεο (κεηαβνιέο ηεο ηχρεο), αλαγλσξηζκνί απνηεινχλ ζπγθηλεζηαθά θαη 

δηδαθηηθά ζηνηρεία ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο θαη απηά πεξηιακβάλνληαη ζην κχζν. Γελ 

απνθιείεηαη ε πξναίξεζε ησλ πξάμεσλ πνπ ζπλδέεηαη κε ην ήζνο θαη ην ραξαθηήξα ησλ 

πξνζψπσλ. Ζ δηαγξαθή ησλ ραξαθηήξσλ δε ζέιεη ηνπο ήξσεο λα ελεξγνχλ κεραληθά ρσξίο 

πξνζσπηθή θαηά θαηξνχο βνχιεζε αιιά ε βνχιεζε απηή δελ πξέπεη λα απνβαίλεη εηο βάξνο 

ηεο πνξείαο ηνπ κχζνπ
59

. Ο πνηεηήο πξνζπαζεί λα δείμεη ην ραξαθηήξα ηνπ ηξαγηθνχ ήξσα 

                                                           
53

 Η. πθνπηξή, ζ. 126, 2004. Δίλαη γεγνλφο φηη ε αξραία πνίεζε θαη θξηηηθή δελ έδεηρλε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ εμέιημε θαη γεληθά γηα ηηο ιεπηφηεξεο ςπρνινγηθέο απνρξψζεηο ελφο ραξαθηήξα, πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο 

ζεκεξηλνχο. 
54

 Ο Αξηζηνηέιεο ζην 17,3 ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ππφζεζε γηα λα δειψζεη ην κχζν ζηηο γεληθέο ηνπ γξακκέο, ην 

ζρέδην. 
55

 Αξηζηνηέινπο Πνηεηηθή 17,5 "Σνύο ηε ιόγνπο θαί ηνύο πεπνηεκέλνπο, δεῑ θαί αὐηόλ πνηνῡληα ἐθηίζεζζαη 

θαζόινπ, εἶζ᾿ νὓησο ἐπεηζνδηνῡλ θαί παξαηείλεηλ". 
56

 Δλφηεηα, κέγεζνο, ινγηθή ζπλνρή, ην θαζφινπ, θιπ. 
57

 Αξηζηνηέινπο Πνηεηηθή 6,10 "θαηά δέ ηάο πξάμεηο εὐδαίκνλεο ἢ ηνὐλαληίνλ. Οὔθνπλ ὅπσο ηά ἢζε κηκήζσληαη 

πξάηηνπζηλ, ἀιιά ηά ἢζε ζπκπεξηιακβάλνπζηλ δηά ηάο πξάμεηο, ὣζηε ηα πξάγκαηα θαί ὁ κῡζνο ηέινο ηεο 

ηξαγσδίαο˙ ηό δέ ηέινο κέγηζηνλ ἁπάλησλ". 
58

 Ζ επδαηκνλία είλαη πξάμε, φρη πνηφηεηα φπσο ηα ήζε. 
59

 θελέο πνπ δελ πξνάγνπλ ηελ πξάμε αιιά έρνπλ κφλν ζηαηηθφ ραξαθηήξα ζθηαγξάθεζεο εζψλ δηαζπνχλ 

θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε ηε δξακαηηθή ελφηεηα. 
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γηα λα εμεγήζεη έηζη κηα πηζαλή ελέξγεηά ηνπ. Ο κχζνο είλαη ην θαζνιηθφηεξν απφ ηα 

αληηθείκελα ηεο κίκεζεο θαη θαζηζηά ηελ ηξαγσδία ην ηειεηφηεξν είδνο πνίεζεο
60

.  

 Σα ηκήκαηα ηνπ κχζνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

απνηεινχλ έλα νξγαληθφ ζχλνιν κε αξρή, κέζε θαη ηέινο. Σίπνηα δελ είλαη ζπκπησκαηηθφ ή 

ηπραίν, φια ραξαθηεξίδνληαη θαη ζπλππάξρνπλ κέζα απφ κία ινγηθή ελφηεηα. Κάζε ελφηεηα 

πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ φινπ δξάκαηνο έρεη νξηζκέλν κέγεζνο θαη φρη απεξηφξηζην. Οη 

αηζζεηηθέο αλάγθεο είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο ψζηε λα είλαη επζχλνπην θαη λα 

κπνξεί έηζη λα παξαθνινπζήζεη κε ελδηαθέξνλ θαη αληνρή ηα πξάγκαηα ν ζεαηήο
61

. Σν 

δεηνχκελν είλαη ν ηειεπηαίνο λα έρεη επνπηεία φινπ ηνπ κχζνπ ρσξίο λα ράλεηαη ε δσληάληα. 

 Απηή ε αξρή ηνπ επζχλνπηνπ επεθηεηλφηαλ ζηελ πεξί θξάηνπο αληίιεςε, ζηε 

δηάξζξσζε ηεο πφιεο ε νπνία έπξεπε λα έρεη νξηζκέλν αξηζκφ πνιηηψλ
62

. Σν κήθνο κηαο 

ηξαγσδίαο δελ θαζνξίδεηαη επαθξηβψο απφ ηνλ Αξηζηνηέιε. Παξάγνληεο φπσο ε αληνρή ηνπ 

θνηλνχ, νη θαλνληζκνί ησλ δξακαηηθψλ αγψλσλ κπνξεί λα έπαηδαλ ην ξφιν ηνπο. Δθείλν πνπ 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν είλαη λα ππάξρεη κεηάβαζε απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο επηπρίαο ζηε 

δπζηπρία θαη ην αληίζεην θαη απηή ε κεηάβαζε λα είλαη ζπλερήο. 

 Έρνπκε πξναλαθέξεη ζηε κειέηε καο ηελ άπνςε ηνπ Αξηζηνηέιε πεξί ηεο "θαιιίζηεο 

ηξαγσδίαο"˙ είλαη απηή πνπ έρεη πεπιεγκέλν κχζν θαη παξνπζηάδεη κε ινγηθή ζπλνρή ην 

πέξαζκα απφ κία θαηάζηαζε ζε κία άιιε. Χο ηέηνηα ηξαγσδία αλαγλσξίδεηαη απφ ην 

θηιφζνθν ν Οηδίπνπο ηύξαλλνο ηνπ νθνθιή γηαηί αθξηβψο ν ηξαγηθφο ήξσαο κέζα απφ ζεηξά 

αιπζηδσηψλ γεγνλφησλ πεξλά απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο επηπρίαο ζηε δπζηπρία.  

 Αλ κπνξνχζακε κε ηε κεραλή ηνπ ρξφλνπ λα κεηαθεξζνχκε ζηελ Αζήλα ηνπ 5
νπ

 

αηψλα θαη λα βιέπακε ηε ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε ζα θαηαιαβαίλακε ηελ άπνςε ηνπ 

Αξηζηνηέιε πεξί ηεο "θαιιίζηεο ηξαγσδίαο". Ζ απήρεζε ηνπ δξάκαηνο θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν 

πξνάγεη θαη ην δηδαθηηθφ ξφιν ηνπ ζεάηξνπ γηαηί ν ζεαηήο δηδάζθεηαη ηε κεηαβνιή ηεο ηχρεο 

πνπ ελδερνκέλσο αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζηνλ ίδην. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 Ζ πιεζκνλή ησλ πξάμεσλ ηελ μερσξίδεη θαη απφ ην έπνο θαη απφ ηε ιπξηθή πνίεζε. 
61

 Ζ έλλνηα ηνπ επζχλνπηνπ θαηά Αξηζηνηέιε απνδίδεη ηελ επρέξεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζεαηή λα "ζπλνξᾱ" 

φια ηα ζπζηαηηθά κέξε ηεο ηξαγσδίαο, λα βιέπεη δειαδή ηελ αξρή θαη ηε κέζε θαη ην ηέινο ηνπ έξγνπ. 
62

 Οη αξραίνη δε ζεσξνχζαλ πγηή ηα θξάηε ησλ ηεξάζηησλ καδψλ φπσο ζπκβαίλεη ζηηο κέξεο καο. Οη πνιίηεο ηεο 

ηδεψδνπο πνιηηείαο θαηά Πιάησλα θαη Αξηζηνηέιε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ. 
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Δλόηεηα ηοσ κύζοσ 

 Απηή ζηεξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ζηελ ελφηεηα ηεο πξάμεο. Ζ πξάμε 

είλαη κία ζεηξά γεγνλφησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πνπ έρνπλ φκσο κεηαμχ ηνπο ινγηθή 

ζπλνρή θαη απνζθνπνχλ θάπνπ, ζε έλα ηέινο. ιεο νη πξάμεηο δελ κπνξνχλ λα 

δξακαηνπνηεζνχλ γηαηί κπνξεί λα είλαη εθηελείο θη έηζη πξέπεη λα γίλεη επηινγή
63

. Ζ ελφηεηα 

κπνξεί λα είλαη έλα ζχλνιν ηξηψλ κεξψλ˙ ελφηεο ηεο πξάμεο, ηνπ ηφπνπ, ηνπ ρξφλνπ. Γηα ηελ 

ελφηεηα ηεο πξάμεο έρνπκε κηιήζεη. Ζ ελφηεηα ηνπ ρξφλνπ αθνξά ην λνεηφ ρξφλν ηνπ 

δξάκαηνο πνπ πξέπνλ είλαη λα θαηαιακβάλεη ηφζν ρξφλν φζν είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ 

παξάζηαζε ηνπ δξακαηηθνχ έξγνπ
64

. 

 ε φηη αθνξά ηελ ελφηεηα ηφπνπ ππάξρεη ν θαλφλαο πνπ ιέγεη φηη έλα δξακαηηθφ έξγν 

πξέπεη λα εθηπιίζζεη ηηο ζθελέο ηνπ ζε έλα ηφπν. Αιιά ππάξρνπλ εδψ εμαηξέζεηο θαη 

αλαθέξνπκε ηελ ηξαγσδία ηνπ Αηζρχινπ "Δπκελίδεο"˙ ε ζθελή ππφθεηηαη αξρηθά ζηνπο 

Γειθνχο θαη κεηά ζηελ Αζήλα. ε θάζε πεξίπησζε ε ελφηεηα ηφπνπ θαη ρξφλνπ απνβιέπεη 

ζηελ πίζηε πεξί ηεο αιεζνθάλεηαο ηνπ δξάκαηνο, είλαη αθξηβψο απηφ πνπ ν Αξηζηνηέιεο 

απνθαιεί "εἰθφο". Ο ζεαηήο έηζη κπείηαη ζηελ "πξαγκαηηθφηεηα" φζν κπνξεί απηή ε κχεζε λα 

γίλεη δπλαηή. Ο αξραίνο ζεαηήο γλψξηδε φκσο φηη απηφ πνπ βιέπεη ζηε ζθελή δελ είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα αιιά θάηη ηδεαηφ πνπ καο πξνμελεί φκσο έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζπγθίλεζε. Απηή ε ζπγθίλεζε κπνξεί λα απνηειέζεη παξάγνληα γηα λα ιεζκνλήζεη ν ζεαηήο 

ρψξν θαη ρξφλν
65

.   

 Ζ παξεκβνιή ηνπ ρνξνχ καο βγάδεη πνιιέο θνξέο απφ ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ. Σα 

ρνξηθά καο κεηαθέξνπλ εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο αιιά είλαη θάηη πνπ ν πνηεηήο ην ρξεηάδεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ηελ εμέιημε ηεο πξάμεο. ην αξραίν δξάκα ππάξρεη ινγηθή 

ζπλνρή κεηαμχ ζθέςεο, ζπλαηζζεκάησλ, πξάμεσλ ψζηε φια λα απνβιέπνπλ ζε έλα ηέινο. 

Καηαξγνχληαη θάπνηεο θνξέο νη θπζηθνί λφκνη θαη ηζρχνπλ εζηθνί, ςπρνινγηθνί παξάγνληεο. 

Απηή ε εζηθή, ςπρνινγηθή αλαγθαηφηεηα θάλεη ην ζεαηή επαίζζεην, δεθηηθφ κάζεζεο θαη 

παξαδεηγκαηηζκνχ γηαηη νη εζηθνί λφκνη είλαη ζπλπθαζκέλνη κε ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε θχζε. 

 Ζ εζηθή αλαγθαηφηεηα πνπ αλαπιεξψλεη θάπνηε ηε ινγηθή ζπκβάιιεη ζηελ ηξαγηθή 

ζπγθίλεζε θη έηζη ν ζεαηήο δέρεηαη ην απξνζδφθεην σο λα είλαη αλακελφκελν θαη απηή είλαη 

ε πεκπηνπζία ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο. Ζ ζχκπησζε δελ είλαη θαη απηή παξάινγε, παίδεη ην 

ξφιν ηεο αξθεί λα ηελ έρεη επηβάιιεη ε εζηθή αλαγθαηφηεηα. Αο κελ μερλάκε φηη ε ζχκπησζε 

είλαη κέξνο ηνπ παηρληδηνχ ηεο δσήο. Αξθεί ηα φζα ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ παξάζηαζε λα είλαη 

                                                           
63

 Ο πνηεηήο είλαη εθείλνο πνπ πξνβαίλεη ζηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ θαη ζηελ απνθάζαξζή ηνπο απφ ζηνηρεία 

πεξηηηά. Απηφ ζα ην θάλεη εθαξκφδνληαο ην λφκν ηεο ινγηθήο αιιεινπρίαο. 
64

 Νφκνο ηνπ Scaliger. 
65

 Ο ρξφλνο κέζα ζηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ είλαη πνιιέο θνξέο εμηδαληθεπκέλνο θαη αθαζφξηζηνο θαη κέζα ζε 

απηά ηα πιαίζηα ζπλερίδεηαη ε εληαία πξάμε. 
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"δπλαηφλ" λα ζπκβνχλ θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή. ρη φηη νπσζδήπνηε έρνπλ ζπκβεί ή ζα 

ζπκβνχλ αιιά λα απνηεινχλ κέξνο ηεο "δπλαηήο" πξαγκαηηθφηεηαο. Απηή απνηειεί ηκήκα 

ηεο πίζηεο θαη ηεο ζπλείδεζεο ηνπ ζεαηή πνπ κπνξεί έηζη λα απνδερηεί θαη ρξεζκνχο, 

νξάκαηα, ζαχκαηα θαη φηη ζε καο ζήκεξα θαίλεηαη εμσ-ινγηθφ. 

 Σν δπλαηφ κε ηελ έλλνηα ηνπ πηζηεπηνχ είλαη ην πηζαλφλ. Απηή ε έλλνηα ηνπ πηζαλνχ 

πεξηιακβάλεη ην ππεξθπζηθφ θαη ην ζαπκαζηφ
66

 ζηνηρείν πνπ πεγαίλεη πέξα απφ ηελ αξρή ηεο 

αιεζνθάλεηαο γηαηί φιεο νη ηξαγσδίεο αο κελ μερλάκε έρνπλ ζαλ θεληξηθφ ππξήλα ηνπο 

πξάμεηο θαη πξφζσπα εξσηθά πνπ μεπεξλνχλ ηηο θπζηθέο δηαζηάζεηο. Έηζη ν πνηεηήο ην 

ζαπκαζηφ θαη ππέξ-ινγν ην ρξεζηκνπνηεί φηαλ ην θαιεί ε αλάγθε
67

 κέζα ζηηο πξνυπνζέζεηο 

πάληα ηνπ δξακαηηθνχ έξγνπ. Σν ζθεληθφ ηεο παξάζηαζεο γιψζζα, εηθφλεο, αξρατθέο 

ελδπκαζίεο ηδηαίηεξα ζε ηζηνξηθά δξάκαηα δεκηνπξγνχλ ζπάληεο θαη δσεξέο εληππψζεηο ζηελ 

ςπρή ηνπ ζεαηή πνπ γλσξίδεη φηη φια φζα βιέπεη έρνπλ απφζηαζε απφ ηε δηθή ηνπ δσή αιιά 

ηνλ γνεηεχνπλ θαη ηνλ ζπλεπαίξλνπλ ζην λα δερζεί αθφκε θαη ην απίζαλν λα ζπκβεί, σο θάηη 

ην θπζηθφ. 

 Απηφ δε ζεκαίλεη φηη ν ζεαηήο εθεζπράδεη θαη δέρεηαη ηα φζα βιέπεη θαη αθνχεη 

αλεξκήλεπηα αιιά ην αληίζεην˙ έρεη άγξππλε ηε ζπλείδεζή ηνπ θαη κεξηκλά γηα ην απίζαλν 

πνπ ζα κπνξνχζε φκσο λα ζπκβεί ζην ζπλεηδεζηαθφ ηνπ θφζκν. Δπνκέλσο ε αλάιπζε θαη 

εξκελεία ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε αλαδεηθλχεη ηνλ παηδεπηηθφ ξφιν ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ ζην κεγαιείν ηνπ θαζψο ην αιιειέλδεην νξγαληθφ ζχλνιν δειαδή 

επεηζφδηα, πξάμεηο, πάζε, επηπρία ή δπζηπρία ησλ πξνζψπσλ, εδνλή θαη πάλσ απ' φια 

θάζαξζε απνβιέπεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ζεαηή θαη ζηελ εγξήγνξζε ζθέςεο θαη 

ζπλείδεζεο γηα λα πξάμεη ην "εἰθόο θαί ην αλαγθαῑν" ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή πνπ εθείλν ηνλ 

θαηξφ ήηαλ άξξεθηα δεκέλε κε ηελ πφιε. 

                                                           
66

 Σν ζαπκαζηφ θαη Τπεξθπζηθφ ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε πξνθαιεί ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή ζπγθίλεζε. 
67

 Σν θαληαζηηθφ ζηνηρείν είλαη ηφζν γεκάην θάπνηε απφ εζηθή, ςπρηθή αλαγθαηφηεηα ψζηε απνθηά ην 

ραξαθηήξα ζπκβφινπ εληφο ηνπ νπνίνπ ην ππεξ-ινγν κεηνπζηψλεηαη ζε κία πνηεηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 
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3. Γηδαθηηθός ρόιος ηοσ ζεάηροσ ζηελ ηραγφδία ηοσ Αηζτύιοσ 

"Εσμενίδες" 

Ο ιόγος ηες Αζελάς ζηολ Άρεηο Πάγο 

Πέραζκα ζηο δεκοθραηηθό ποιίηεσκα 

 

3.1 Δηζαγφγηθό ζεκείφκα 

 Οη "Δπκελίδεο" είλαη ην ηξίην δξάκα ηνπ Αηζρχινπ απφ ην έξγν ηνπ "Οξέζηεηα". Δίλαη 

ην κφλν δξάκα απφ ηα ζσδφκελα κε εμαίξεζε ηνλ "Πξνκεζέα", φπνπ νη ζενί παξνπζηάδνληαη 

πάλσ ζηε ζθελή ελεξγνχληεο, σο δψληα θαη θχξηα πξφζσπα πνπ θαηεπζχλνπλ ηε δξάζε. 

 Ζ ππφζεζε πνπ καο παξνπζηάδεη ν Αηζρχινο ζηηο Δπκελίδεο επηλνήζεθε ζε έλα 

κεγάιν κέξνο απφ ηνλ ίδην αιιά ε ξίδα ηεο βξίζθεηαη ζε δχν κπζηθά ξεχκαηα: έλα πνπ 

αθεγείηαη ηί ζπλέβε ζηνλ Οξέζηε
1
 αθνχ εθφλεπζε ηε κεηέξα ηνπ, θαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

πνπ εμεγνχζε ηελ πξνέιεπζε ηεο βνπιήο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζηελ Αζήλα θαη ηε δηθαηνδνζία 

ηεο λα δηθάδεη πεξηπηψζεηο αλζξσπνθηνλίαο. Ζ ηειεπηαία πεξίπησζε πνπ αλαθέξνπκε είλαη 

άκεζα δεκέλε κε ην δηδαθηηθφ ξφιν ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ θαη κε ηελ εμέιημε ηνπ 

πνιηηεχκαηνο ηεο δεκνθξαηίαο. 

 ε φηη αθνξά ην πξψην κέξνο ηεο ππφζεζεο, κε αθνξκή ην θφλν ηεο Κιπηαηκλήζηξαο 

απφ ηνλ Οξέζηε εκθαλίδνληαη νη Δξηλχεο
2
, ν Απφιισλ, ε Αζελά θαη ν Δξκήο (σο βσβφλ 

πξφζσπν)
3
 πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ ηχρε ηνπ κεηξνθηφλνπ. Δίλαη δίθαηε ε 

ηηκσξία ηνπ ή φρη;  

 Ο θαηαξακέλνο απηφο νίθνο ησλ Αηξεηδψλ ζηνλ νπνίν αλήθε ν Οξέζηεο είρε κέζα ηνπ 

ην ζπφξν ηεο θζνξάο θαη έξξεπε απφ θιεξνλνκηθφηεηα ζηελ αθάλεηα. Σν πξψην ζχκα απηήο 

ηεο θαηαξακέλεο Αξάο ήηαλ ν Αγακέκλσλ. Τβξηζηήο ν ίδηνο, πξφζζεζε ζηα εγθιήκαηα ησλ 

πξνγφλσλ ηνπ, δηθέο ηνπ θνβεξέο, αλειέεηεο πξάμεηο. Έηζη ήιζε ε ηηκσξία θαη αθαλίδεηαη 

απφ ηελ Κιπηαηκλήζηξα. ηε ζπλέρεηα ε ηειεπηαία θνλεχεηαη απφ ηνλ Οξέζηε. Ο κεγάινο 

ηξαγηθφο Αηζρχινο πξνζδηνξίδεη ζηελ Οξέζηεηα ηε ζετθή δηθαηνζχλε κέζα απφ καθξά ζεηξά 

γελεψλ
4
. 

                                                           
1
 A. H. Sommerstein. Σν φηη ν Οξέζηεο, γηνο ηνπ Αγακέκλνλα θαη ηεο Κιπηαηκλήζηξαο, επαλήιζε απφ ηελ 

εμνξία κεξηθά ρξφληα κεηά ηε δνινθνλία ηνπ παηέξα ηνπ, θαη εθδηθήζεθε εθείλε ηε δνινθνλία θνλεχνληαο ηε 

κεηέξα ηνπ θαη ηνλ εξαζηή ηεο Αίγηζζν, ήηαλ έλα απφ ηα "ακεηάβιεηα" γεγνλφηα ηεο ειιεληθήο πεξηπεηεηψδνπο 

αθήγεζεο. 
2
 Μ. Σξηαληαθπιιίδεο ζ. 527, Δξηλχα: θαζεκηά απφ ηηο γπλαηθείεο ζεφηεηεο θ.ιπ. 

3
 Υαηδεαλέζηεο, ζει. 191. 

4
 Jacqueline de Romilly, ζ. 73, 1997. 
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 Σε δξάζε ηνπ Οξέζηε ζηελ εθηέιεζε απηήο ηεο απφθαζεο, ειέγρεη θαη θαηεπζχλεη ν 

ζεφο Απφιισλ. Βιέπνπκε έηζη ζηηο Υνεθόξεο ηνλ Οξέζηε λα πςψλεη ην ρέξη ηνπ γηα λα 

πιήμεη ηε κεηέξα ηνπ θαη απηήλ αθξηβψο ηε ζθελή ηελ πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ν Αηζρχινο 

πξνθεηκέλνπ λα θαλεί ην ζετθφ παξάγγεικα. 

 Ο παιηφο Νφκνο, ε παιηά Γίθε ζξηακβεχνπλ ζηηο Υνεθόξεο˙ εδψ ην ζθνηεηλφ κέλνο 

ηεο εθδίθεζεο πλέεη αδάκαζην θαη άγξην. Αγσλία, ηξφκνο, ζθνηεηλά πάζε θαζειψλνπλ ην 

ζεαηή ζηελ αλαθεξφκελε ηξαγσδία. Ζ παλάξραηα εζηθή πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ θιεξνλνκηθή 

Αξά θαη ηνπο λφκνπο, ηα θαζήθνληα πνπ επηβάιινπλ νη λεθξνί, ε νζκή ηνπ κεηξηθνχ αίκαηνο 

ζην ηέινο, ε θαηαδίσμε ηνπ ήξσα, δεκηνπξγνχλ έλα πιήζνο αλάκεηθησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ 

ηα νπνία, απηφο πνπ "ὁξᾷ" ηελ παξάζηαζε δχζθνια κπνξεί λα απνδξάζεη. Βηψλεη ην δξάκα 

αλ θαη γλσξίδεη φηη απηφ βξίζθεηαη πέξαλ ηεο δηθήο ηνπ πξαγκαηηθφηεηαο. ην κεηαμχ 

έξρνληαη νη Δξηλχεο γηα λα εληείλνπλ ην ζθεληθφ, λα θπλεγήζνπλ ηνλ ακέηνρν θάζε 

εγθιεκαηηθήο δηάζεζεο, ηνλ ελεξγήζαληα θαηφπηλ απεηιψλ πνπ δέρζεθε θαη' εληνιή ηνπ 

λεθξνχ Αγακέκλνλα θαη ηνπ ζενχ Απφιισλα, ηνλ Οξέζηε
5
. 

 Ζ παιαηά ηάμε πξαγκάησλ φκσο ζα εμαθνινπζεί λα ξπζκίδεη ην δίθαην θαη ηηο ζρέζεηο 

ησλ αλζξψπσλ; Σν θσο ηεο λέαο απγήο ηνπ θφζκνπ πφηε ζα αλαηείιεη πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμνπλ λέα θξηηήξηα ειέγρνπ θαη απνλνκήο δηθαίνπ; Απηά ηα εξσηήκαηα θαη ν απνξξέσλ 

Ζζηθφο πξνβιεκαηηζκφο
6
 ζα βξνπλ ηε ιχζε ηνπο ζηηο Δπκελίδεο. Ζ ιχζε απηή ζα πξέπεη λα 

ζπκπνξεχεηαη κε ην πλεχκα ηεο ζσθξνζχλεο θαη ηεο αξεηήο πνπ πάληα πξνβάιιεη ζηα έξγα 

ηνπ ν Αηζρχινο. Αο κε ιεζκνλάκε φηη βαζηθφο άμνλαο ηεο Αηζρχιηαο ζθέςεο είλαη ε 

δηθαηνζχλε πνπ επηβάιιεηαη κε ηελ αληαπφδνζε ησλ ίζσλ
7
.  

 ηηο "Δπκελίδεο" νη ζεαηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπλ θαη λα κάζνπλ πξψηα ηηο 

απφςεηο ησλ δχν θφζκσλ, παιηνχ θαη λένπ, απφ ζθελήο, λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζηηο 

δητζηάκελεο αληηιήςεηο κε θάζε νμχηεηα θαη λα πεξάζνπλ νκαιά ζην ζπκβηβαζκφ πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ρσξίο λα ζηγνχλ ηα απαξάγξαπηα δηθαηψκαηα ησλ δηακαρνκέλσλ θαη απφ ηηο 

δχν πιεπξέο. 

 Ζ καεζηξία εδψ ηνπ ηξαγηθνχ πνηεηή θαη ε δπζθνιία είλαη λα βξεη ηνλ ηξφπν λα 

ζπκβηβάζεη ηηο ακείιηθηεο ζεφηεηεο ηνπ παξειζφληνο (Δξηλχεο) κε ηε λέα θαηάζηαζε. Έηζη νη 

Δξηλχεο παξνπζηάδνληαη κε δηπιή κνξθή, σο ηηκσξνί πνπ ζέινπλ λα πάξνπλ ηπθιή εθδίθεζε 

αιιά θαη σο πξναηψληεο θξνπξνί ηεο Ζζηθήο ηάμεο, πξνζηαηεχνληαο ηνλ θφζκν απφ ηνπο 

                                                           
5
 Υαηδεαλέζηεο Δξξ., ζει. 8, 2008. Απφ ηνλ ηξφκν θαη ηε ζχγρπζε ησλ θξελψλ πνπ πξνθαινχλ νη Δξηλχεο ζην 

δπζηπρή Οξέζηε αηζζάλνληαη νη ζεαηέο ηελ αφξαηε θξηθηαζηηθή παξνπζία ησλ ζθνηεηλψλ, ακείιηθησλ ρζφλησλ 

ζενηήησλ, πνπ ζπκβνιίδνπλ ηηο αξρέο ηεο παιηάο ηάμεο θαη είλαη ηαγκέλεο λα ξνπθνχλ ην αίκα ηνπ δξάζηε θαη 

κάιηζηα ηνπ κεηξνθηφλνπ. 
6
 Βι. πξνεγνχκελε αλαθνξά καο ζηελ Πνηεηηθή ηνπ Αξηζηνηέιε πεξί εζηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ. 

7
 B. M. W. Knox, ζει. 392, 2008. Πξφθεηηαη γηα ηελ έλλνηα ηεο talio. Οη άλζξσπνη αγαλαθηνχλ γηα ηηο αδηθίεο 

πνπ ηνπο γίλνληαη θαη παίξλνπλ εθδίθεζε. 
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δηαπξάηηνληεο ζηπγεξά εγθιήκαηα. Αιιά θαη ν Απφιισλ σο ν ζεφο πνπ πξνζηαηεχεη ηνλ 

παηέξα ηνπ θαη πξάηηεη πάληνηε θαη' εληνιή ηνπ Γία, εθπξνζσπψληαο ηε Νέα Σάμε αλαζέηεη 

ηελ έθβαζε ηεο δίθεο ηνπ Οξέζηε ζηελ Αζελά, γηα λα θξίλεη ακεξφιεπηα θαη λα δψζεη ηε 

ιχζε κε απφθαζε ελφο αλζξψπηλνπ δηθαζηεξίνπ. 

 Ζ ζετθή βνχιεζε είλαη εκθαλήο ζε φια ηα επίπεδα˙ νη ζεαηέο βηψλνπλ ηελ παξνπζία 

ησλ ζεψλ (Απφιισλ, Αζελά, Δξηλχεο), ζηξέθνληαη πξνο απηνχο, δεηνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπο
8
. 

Τπάξρεη κία ζχλδεζε ζετθήο απαίηεζεο θαη αλζξψπηλεο αγσλίαο. Πάλσ απ φια ην αίηεκα θαη 

ε αξρή ηεο δηθαηνζχλεο. Αθφκα θαη ηα ζρφιηα ηνπ ρνξνχ, φιεο νη ειπίδεο, φινη νη θφβνη 

ηξνθνδνηνχληαη απφ ην αίηεκα απηφ. 

 ην Αηζρχιην έξγν παξνπζηάδεηαη ε αξρατθή αηηηαθή αιπζίδα φιβνο - θφξνο - χβξηο - 

άηε
9
. Ζ ηδέα ηεο ζείαο δίθεο ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο αλζξψπνπο ηελ επζχλε ησλ πξάμεψλ ηνπο. 

ην ζέαηξν ηνπ Αηζρχινπ είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνη
10

. Δίλαη ππεχζπλνη απέλαληη ζηνπο 

ζενχο, ηνπο νπνίνπο θηλδπλεχνπλ λα εμνξγίζνπλ˙ είλαη ππεχζπλνη απέλαληη ζηελ νκάδα πνπ 

εμνπζηάδνπλ θαη ηελ νπνία αλά πάζα ζηηγκή θηλδπλεχνπλ λα παξαζχξνπλ ζηελ θαηαζηξνθή.  

 Απηή ε επζχλε δεκφζηαο θαη πνιηηηθήο ηάμεο πξνζηίζεηαη ζηελ πξψηε θαη δίλεη ζηηο 

πξάμεηο βαζχηεξε απήρεζε.  ' απηφ νθείιεηαη ε ζπλερήο παξνπζία ζην έξγν ηνπ Αηζρχινπ 

θάπνηνπ πνιηηηθνχ ηδεψδνπο θαη ε θαη' επέθηαζε δηδαζθαιία γχξσ απφ ηελ πνιηηηθή δσή θαη 

ηελ εμέιημή ηεο. Σα πξφζσπα ζηνλ Αηζρχιν δελ είλαη θαζφινπ άυια˙ δνπλ αλζξψπηλε δσή, 

εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, επηζπκνχλ πξάμεηο θαη ηηο πξαγκαηνπνηνχλ αιιά πνιιέο 

θνξέο ηα πξάγκαηα εμειίζζνληαη ελ αγλνία ηνπ αλζξψπνπ θαη κπνξνχλ λα ηνλ αθαλίζνπλ
11

. 

 Οη ηξαγσδίεο ηνπ Αηζρχινπ δεηνχλ ην ζεβαζκφ ηεο δσήο θαη ηνπ ιανχ. ε φινπο ηνπο 

κχζνπο παξεκβάιιεηαη ην ζπιινγηθφ πξφζσπν ηεο πφιεο. Σν πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη ζηελ 

Οξέζηεηα είλαη εκπηζηεπκέλν ζηελ αλζξψπηλε εκπεηξία, δειαδή ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο. ηηο 

"Δπκελίδεο" πξηλ γίλεη ε ςεθνθνξία αζψσζεο ή ελνρήο ηνπ Οξέζηε ππαγνξεχνληαη ηα 

δηαηάγκαηα πνπ ζα πξνζηαηεχζνπλ ηελ πφιε
12

. Έπεηηα, κεηά ηελ εηπκεγνξία ν Αηζρχινο 

ζπκθηιηψλεη ηηο ζεέο ηεο Νέκεζεο κε ηελ πφιε: ηνπο δεηά λα επινγήζνπλ ην ιαφ ηεο, λα 

                                                           
8
 Jacqueline de Romilly, ζει. 58, 1997. Ζ Οξέζηεηα βαθηίδεηαη ζην επζεβέο πνπ είλαη παξφλ θαη απηφ ζε θάζε 

κία απφ ηηο 3 ηξαγσδίεο πνπ ηε ζπλαπνηεινχλ. 
9
 Heinz Cunther Nesselrath, ζ. 228, 2008. Οη κεγάιεο θνηλσληθέο - πνιηηηθέο κεηαβνιέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε 

ελεξγά ν Αηζρχινο ηνλ είραλ νδεγήζεη ζηελ πεπνίζεζε φηη ιανί, πφιεηο, νηθνγέλεηεο θαη άηνκα νδεγνχληαη ζηελ 

θαηαζηξνθή φηαλ παξαβηάδνπλ ηε δηθαηνζχλε ηνπ Γία. 
10

 Jacqueline de Romilly, ζει. 60, 1997 
11

 Πίζσ απφ ηνπο αλζξψπνπο ν Αηζρχινο βιέπεη κεγάιεο δπλάκεηο ελ δξάζεη, πνπ μεπεξλνχλ ηνπο αλζξψπνπο 

θαη ηνπο θπβεξλνχλ ρσξίο νη άλζξσπνη λα κπνξνχλ λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπλ. 
12

 Αηζρχινπ Δπκελίδεο ζηίρ. 701 "ἓξπκά ηε ρώξαο θαη πόιεσο ζσηήξηνλ ἓρνηη᾿ ἄλ, νἷνλ νὓηηο ἀλζξώπσλ ἔρεη, νὓη᾿ 

ἐλ θύζεζηλ νὔηε Πέινπνο ἐλ ηόπνηο, θεξδῶλ ἄζηθηνλ ηνῡην βνπιεπηήξηνλ, αἰδνῑνλ, ὀμύζπκνλ, εὐδόλησλ ὓπεξ 

ἐγξεγνξόο θξνύξεκα γῆο θαζίζηακαη". 
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απνηξέςνπλ ηνλ εκθχιην πφιεκν θαη θάζε είδνπο ζπκθνξά. Σν έξγν ηειεηψλεη κε επινγίεο 

γηα ηελ πφιε ηεο Αζήλαο. 

 Οη ζεαηέο δηδάζθνληαη εδψ ηελ αγάπε γηα ηελ πφιε, ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο, ηε 

ζπκθηιίσζε πνπ είλαη απαξαίηεηε ζηελ θνηλσληθνπνιηηηθή δσή θαη ηελ επηαμία. Πάλσ απ' 

φια ν Αηζρχινο ζηηο Δπκελίδεο δηδάζθεη ηελ αξκνλία ηεο πφιεο θαζψο ε Αζελά ππνκνλεηηθά, 

ρσξίο βία επηδηψθεη ζπκθηιίσζε κε ηηο Δξηλχεο˙ ηάζζεηαη κε ην "ἁγλόλ Πεηζνῡο ζέβαο"
13

. 

 

Γίθε ηοσ Ορέζηε 

 462 π.Υ: Ο πνιηηηθφο ηεο Αζήλαο, Δθηάιηεο, αθαηξεί απφ ηε βνπιή ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

πνπ ήηαλ ην αλψηαην δηθαζηήξην ηεο Αζήλαο, ηηο δηθαζηηθέο εμνπζίεο. Σηο ηειεπηαίεο 

ζπκπεξηέιαβε πιένλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ε βνπιή ησλ ηεηξαθνζίσλ. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ παξέκεηλε ην ζέκα ηεο αλζξσπνθηνλίαο εθ πξνκειέηεο. Έηζη ε πφιε ησλ 

Αζελψλ γλψξηδεη ηψξα κία θαηλνηνκία ζηε δηνίθεζε θαη ζηε δηθνλνκία, πνπ νδεγνχζε 

ζηαδηαθά ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ζηελ αλάζεζε κεγάινπ κέξνπο ηεο 

εμνπζίαο ζην ιαφ. 

 Πξηλ απφ ην έηνο 458 π.Υ νη Αζελαίνη πίζηεπαλ φηη ν Οξέζηεο κπλήζεθε ζηνλ Άξεην 

Πάγν απφ ζηελνχο ζπγγελείο ηεο Κιπηαηκλήζηξαο, ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ πνπ ην απνηεινχζαλ 

Οιχκπηνη ζενί
14

. Τπάξρεη παιηφηεξε καξηπξία πνπ ζπλδέεη ηνλ Οξέζηε κε ηελ Αζελά
15

. 

Λέγεηαη φηη ν Οξέζηεο επέζηξεςε απφ ηελ Αζήλα γηα λα θνλεχζεη ηνλ Αίγηζζν, αιιά νη 

αξραίνη ζρνιηαζηέο δε καο δηαθσηίδνπλ πιήξσο γχξσ απφ απηήλ ηελ ππφζεζε. Οη 

κεηαγελέζηεξεο δηεγήζεηο θέξλνπλ ηνλ Οξέζηε ζηελ Αζήλα κεηά ηε κεηξνθηνλία. 

 Ο Αηζρχινο παξνπζηάδεη ηε δίθε ηνπ Οξέζηε σο ηελ πξψηε πνπ έγηλε ζηνλ Άξεην 

Πάγν θαη απνηέιεζε ηελ αθνξκή ηεο ίδξπζεο ηεο Βνπιήο. Σίζεληαη εξσηήκαηα φπσο, πνηνί 

ήηαλ νη θαηήγνξνη; Μεξηθνί ιέλε νη Δξηλχεο (Δπκελίδεο ή εκλέο ζεέο) άιινη ιέλε θάπνηνη 

ζπγγελείο ηεο Κιπηαηκλήζηξαο ή ηνπ Αηγίζζνπ. Πνηνί ήηαλ νη δηθαζηέο; Μεξηθνί ιέλε ε 

βνπιή ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, έλα δηθαζηηθφ ζψκα αλζξψπσλ άιινη ιέλε πσο ην ζψκα ησλ 

ελφξθσλ ήζαλ ζενί
16

. Πνηφ ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο δίθεο; Αζσψλεηαη ν Οξέζηεο κε 

ηζνςεθία, αζσψλεηαη κε παξέκβαζε ηεο Αζελάο ή ηειηθά αζσψλεηαη κε ηελ παξέκβαζε ηνπ 

Απφιισλα; Ζ αζψσζε πάλησο θαηακαξηπξείηαη απφ φιεο ηεο πεγέο. 

                                                           
13

 Ο ιφγνο ηεο ζεάο απνθηά καγηθή γιπθχηεηα˙ απηφ πνπ δεηά γηα ηελ πφιε είλαη ε εζσηεξηθή αξκνλία˙ θνβάηαη 

γηα ηελ Αζήλα: "κήζ᾿ αἱκαηεξάο ζεγάλαο... ἱδξύζεο Ἄξε ἐκθύιηόλ ηε θαί πξόο ἀιιήινπο ζξαζύλ" (Δπκελίδεο 859-

63). 
14

 A. H. Sommerstein, ζει. 27, 2000. Οη Αζελαίνη πίζηεπαλ φηη άιιε κία δίθε θαη ίζσο ηξεηο είραλ γίλεη ζηνλ 

Άξεην Πάγν πξηλ απφ εθείλε ηνπ Οξέζηε. 
15

 Ζ καξηπξία απηή βξίζθεηαη ζηελ Οδύζζεηα (3, 307). 
16

 Δπξηπίδνπ Οξέζηεηα 1650 - 2 Γεκ 23, 66 (νη δψδεθα ζενί). 
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 Δθείλν πνπ καο ελδηαθέξεη θαη ζε ζρέζε κε ηε δηδαρή ηεο ηξαγσδίαο είλαη φηη ζηηο 

"Δπκελίδεο" ν Οξέζηεο δηθάδεηαη φρη απιά ζηνλ Άξεην Πάγν αιιά θαη απφ ηε βνπιή ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ. Δπί αηψλεο ε βνπιή ηνπ Αξείνπ Πάγνπ αζθνχζε ηελ αλψηαηε επνπηεία ηνπ 

θξάηνπο˙ πεξηβεβιεκέλε κε αδηακθηζβήηεην θχξνο ήηαλ ηαγκέλε λα επαγξππλεί γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ λφκσλ, λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηηο πξάμεηο θαη ηα ήζε ησλ αξρφλησλ, λα 

ραιηλαγσγεί ηα πάζε. 

 Μέζα ζην πιαίζην ησλ κεηαξξπζκίζεσλ νη νπνίεο θαίλνληαη θαζαξά ζηηο "Δπκελίδεο" 

φηη απαζρφιεζαλ ηνλ Αηζρχιν, ν Άξεηνο Πάγνο πεξηνξίδεηαη ζηελ εθδίθαζε ππνζέζεσλ 

θφλνπ. Ο κεγάινο ηξαγηθφο θαίλεηαη λα είλαη νπαδφο ησλ λέσλ ηάζεσλ, λα εκθνξείηαη απφ 

πλεχκα δεκνθξαηηθήο ζπλείδεζεο ρσξίο φκσο λα απνδέρεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο ησλ 

Αζελψλ αλαζηαηψζεηο, ηαξαρέο, δηακάρεο θαη ζπγθξνχζεηο πνπ ζα απέβαηλαλ ζε βάξνο ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηεχκαηνο. 

  Καζήθνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ είλαη λα επηβάιιεη πεηζαξρία
17

. Αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ 

ζηελ Αζήλα έλαο θαηλνχξηνο λφκνο πεξηνξίδεη ηηο εμνπζίεο απηνχ ηνπ δηθαζηεξίνπ, ν 

Αηζρχινο ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ εζηθνχ ξφινπ, ηνλ νπνίν νθείιεη λα δηαδξακαηίδεη ν Άξεηνο 

Πάγνο. Σνπνζεηεί ηε ζεά Αζελά σο πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα λα ην πεξηθξνπξήζεη, λα ην 

ελδπλακψζεη απηφ ην ζπγθεθξηκέλν βνπιεπηήξην, κέζα ζε κία γεληθφηεξε πεξίνδν 

αλαζηαηψζεσλ θαη θιπδσληζκψλ. 

Ζ ζεά είλαη ήδε θαηνρπξσκέλε ζηε ζπλείδεζε ησλ Αζελαίσλ σο εθείλε πνπ 

εθπξνζσπεί ηε ζνθία, ηε δηθαηνζχλε, ηελ εζηθή, ηελ αγάπε γηα ηελ πφιε θαη ην ιαφ ηεο. 

Γεληθφηεξα νη ζενί πξνζηάηεπζαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ ηελ πφιε ηεο Αζήλαο θαη φρη 

κφλν. Πξνζηάηεπζαλ απφ ηνπο βαξβάξνπο νιφθιεξν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν.  Δδψ ν Αηζρχινο 

πξνβάιιεη έκκεζα αιιά θαζαξά ηελ Παλειιήληα ηδέα. Οη άλζξσπνη πξνζβιέπνπλ ζην ζεφ 

κέζα απφ ηε ζθέςε ηνπ πνηεηή πξνθεηκέλνπ απηφο λα βάιεη ηα πξάγκαηα ζε ηάμε· είλαη ε 

απφδνζε ηεο έλλνηαο ηεο ζετθήο δηθαηνζχλεο πνπ θπξηαξρεί ζε φιν ην έξγν ηνπ Αηζρχινπ. 

 

Σο ζθεληθό 

 ην ηξίην δξάκα ηεο Οξέζηεηαο νη ζεαηέο κεηαθέξνληαη απφ ηε ζθνηεηλή αηκφζθαηξα 

ηνπ νίθνπ ησλ Αηξεηδψλ ζην θσηεηλφ ρψξν ησλ Γειθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην λαφ ηνπ 

Απφιισλα. Ο Οξέζηεο έρεη πξνζθχγεη εθεί θαηαδησθφκελνο φπσο πξναλαθέξζεθε απφ ηηο 

Δξηλχεο. Ζ γξηά Ππζία (πξνθήηηζζα) αλνίγεη ηε ζχξα ηνπ λανχ. Καηά ηε γλσζηή ζπλήζεηα 

κλεκνλεχεη νλφκαηα ζεψλ, αλάκεζά ηνπο θαη ηεο Αζελάο. Δηζέξρεηαη ζηα εληφο ηνπ λανχ θαη 

μαθληθά κέλεη άλαπδε θαη αλήκπνξε κπξνζηά ζην ζέακα πνπ αληηθξχδεη. Οη θξηθηέο θφξεο 

                                                           
17

 Jacqueline de Romilly, ζει.68, 1997. Οη άξρνληεο ηνπ Αηζρχινπ είλαη κεηξεκέλνη θαη ππνκνλεηηθνί, 

ζπγρξφλσο δε είλαη θαη απηαξρηθνί, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ πεηζαξρία ησλ πνιηηψλ. 
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ηεο Νχθηαο, Δξηλχεο εηζήιζαλ ζην κπρφ ηνπ Νανχ γηα λα θαηαδηψμνπλ θαη εθεί ηνλ Οξέζηε ν 

νπνίνο έρεη θαηαθχγεη σο ηθέηεο θξαηψληαο ζην έλα ρέξη ην μίθνο ην καησκέλν θαη ζην άιιν 

θιαδί ειηάο.  

 Δίλαη θξηθηή ε εληχπσζε πνπ πξνθαινχλ ζηελ Ππζία απηά ηα θνβεξά φληα. Ο 

Απφιισλ φκσο έξρεηαη λα θαηαπξαΰλεη ηα πλεχκαηα. πκβνπιεχεη ακέζσο ηνλ Οξέζηε λα 

θχγεη ζηελ Αζήλα. Δθεί πξέπεη λα ηξέμεη λα πξνζπέζεη ζην μφαλν ηεο Παιιάδαο. Ο ίδηνο ν 

Απφιισλ ηνπ ππφζρεηαη λα ηνλ βνεζήζεη. Παξνπζηάδεηαη απφ ηε γε ην είδσιν ηεο 

Κιπηαηκλήζηξαο ε νπνία κε πηθξέο αηηηάζεηο αθππλίδεη ηηο Δξηλχεο. Ξεζεθψλνληαη νη 

Δξηλχεο, κνπγθξίδνπλ, ζηελάδνπλ θαη θαηεγνξνχλ ηνλ Απφιισλα πσο κίαλε ην ηεξφ ηνπ, 

δίλνληαο άζπιν θαη βνήζεηα ζην κεηξνθηφλν. Παξνπζηάδεηαη κπξνζηά ηνπο ν ζεφο. 

Δηθνλίδνληαη ηα δχν ζετθά κέξε κέζα απφ κία εληππσζηαθή αληίζεζε.
18

 

 ηε ζπλέρεηα ην ζθεληθφ αιιάδεη, κεζνιαβεί έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

κεηαθέξεηαη ε δξάζε ησλ πξνζψπσλ ζηελ Αζήλα φπνπ εδψ δειψλεηαη ε ηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ 

κε ην βσκφ θαη ην μφαλν ηεο ζεάο. Ο Οξέζηεο πξνζέξρεηαη εδψ σο ηθέηεο κε ηελ ειπίδα λα 

βξεη ζπκπαξάζηαζε φπσο ηνπ είρε ππνζρεζεί ν Απφιισλ.  

 Μπαίλεη νξκεηηθά ν ρνξφο ησλ Δξηλχσλ, αλαθαιχπηεη ηνλ Οξέζηε θαη ε θνξπθαία 

αξρίδεη λα κηιά γηα ην κφρζν ηνπ αηέξκνλνπ θπλεγεηνχ ελάληηα ζην κεηξνθηφλν ζηίρ. 244-

247
19

. Ο Οξέζηεο επηθαιείηαη ηε ιαηξεπηηθή ηνπ θάζαξζε απφ ηνλ Απφιισλα θαη δεηά 

βνήζεηα απφ ηελ Αζελά. Οη Δξηλχεο εκκέλνπλ ζην δίθαηφ ηνπο θαη ηαθηνπνηνχληαη ζηελ 

νξρήζηξα γηα λα δέζνπλ ην ζχκα ηνπο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ "δέζκηνπ χκλνπ". 

Με ηα ρνξηθά πνπ αθνινπζνχλ πξννηθνλνκείηαη ε πνξεία ηνπ έξγνπ. Οη ζεέο ηεο 

λχρηαο θαηεγνξνχλ ηνλ Απφιισλα θαη έξρνληαη μαλά αληηκέησπνη δχν θφζκνη. Ξερσξίδνπλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηνλ θσηεηλφ θφζκν ησλ νιχκπησλ ζεψλ. ην ηειεπηαίν πιένλ ζηξνθηθφ 

κέξνο νη ζθνηεηλέο ζεέο νλνκάδνληαη ζεκλέο
20

. ην κεηαμχ ν Οξέζηεο επηθαιείηαη ηε ζεά 

Αζελά· είλαη εθείλε πνπ κπνξεί ηψξα λα ηνλ βνεζήζεη.  Ζ ζεά έξρεηαη σο εθπξφζσπνο 

ηνπ αηηηθνχ πλεχκαηνο γηα λα θέξεη ην θσο κέζα ζην ζθνηάδη. Αξρίδνπλ νη εξσηαπνθξίζεηο 

πνπ επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζην πξφζσπν ηνπ Οξέζηε. Αθνινπζεί "έξεπλα" σο έλαο λένο 

ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ Αζελά αλαιακβάλεη ηε δηαηηεζία ηεο ππφζεζεο. Ο 

Οξέζηεο ηνλίδεη ηνλ εμαγληζκφ ηνπ θαη κηιά γηα ηελ πξάμε ηνπ ε νπνία έιαβε ρψξα θαηά 

                                                           
18

 Lesky ζει. 215, 2007. ηε ζθελή (ζηίρ.179-234) θαίλεηαη απηή ε αληίζεζε πνπ νδεγεί ζηε ζπκθηιίσζε ζην 

ηέινο ηνπ έξγνπ. ηελ πξψηε ξήζε ν ζεφο δηψρλεη απφ ην ηεξφ ηνπ ηηο Δξηλχεο σο θξηθηαζηηθά εθηξψκαηα ηνπ 

Κάησ Κφζκνπ, ζηε δεχηεξε ππάξρεη έλα πξναλάθνπζκα γηα ηελ πξνζηαζία πνπ ζα πξνζθέξεη ν ζεφο ζηνλ 

Οξέζηε κπξνζηά ζην αζελατθφ δηθαζηήξην. 
19

  Αηζρχινπ Δπκελίδεο "εἶελ· ηόδ’ ἐζηί ηἀλδξόο ἐθθαλέο ηέθκαξ· ἓπνπ δέ κελπηῆξνο ἀθζέγεηνλ θξαδαῑο· 

ηεηξαπκαηηζκέλνλ γάξ ὡο θύσλ λεβξόλ πξόο αἶκα θαί ζηαιαγκόλ ἐθκαηεύνκελ". 
20

  Lesky ζει. 216, 2007 "Κάζε Αζελαίνο κπνξνύζε λα θέξεη ζην λνπ ηνπ ηε ιαηξεία ησλ ζεκλώλ ζεώλ, πνπ είρε 

ππό ηελ επίβιεςή ηνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο πόιεο ην γέλνο ησλ Ζζπρηδώλ". 
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εληνιή ηνπ ζενχ. Ζ ζεά ζα ζπγθξνηήζεη έλα νξθσηφ δηθαζηηθφ ζψκα απφ ηνπο άξηζηνπο 

πνιίηεο ηεο Αζήλαο. 

 Ο ρνξφο (Δξηλχεο) ηνλίδεη ην λφεκα ηεο απνζηνιήο ηνπ· θπξηαξρεί ε αγσλία κήπσο 

αζσσζεί ν Οξέζηεο. ηγά ζηγά φκσο ε αξρηθή αδηαιιαμία καιαθψλεη θαη παξνπζηάδεηαη ζε 

θαηλνχξην θσο. Ο δηραζκφο ζηαδηαθά ακβιχλεηαη. Πξνβάιινληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αξγφηεξα ζα κεηακνξθψζνπλ ηηο εθδηθήηξηεο ζεέο ηεο λχθηαο ζε απζηεξέο φκσο δίθαηεο 

θπβεξλήηξηεο ηεο Γίθεο. 

 ηε ζθελή ηψξα έρεη εκθαληζηεί ε Αζελά κ’ έλαλ θήξπθα, ηνπο εθιεγκέλνπο δηθαζηέο 

θαη κία νκάδα πνιίηεο. Κεξχζζεηαη ε έλαξμε ηεο δίθεο θαη έξρεηαη ν Απφιισλ πξνθεηκέλνπ 

λα δψζεη ιφγν ζηηο Δξηλχεο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζενχ απέλαληί ηνπο είλαη πεξηθξνλεηηθή θαη 

απφηνκε. 

 χκθσλα κε νξηζκέλνπο κειεηεηέο ζηε ζηάζε ηνπ Απφιισλα ππάξρεη αληίθαζε· πψο 

είλαη δπλαηφλ λα ελεξγεί θαη’ εληνιή ηνπ Γία πξνθεηκέλνπ ν Οξέζηεο λα θνλεχζεη ηε κεηέξα 

ηνπ θαη απηφ λα ζπκβηβάδεηαη κε ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ φπνπ εδψ θαηαπνιεκψληαη νη 

Δξηλχεο θαη ν Εεχο ξπζκίδεη ηα πάληα σο αλψηαηνο θπβεξλήηεο;
21

 Απηή ε αληίθαζε αίξεηαη 

θαζψο θαίλεηαη φηη φπσο ν Εεπο σο θπξίαξρνο πέξαζε απφ δηάθνξα ζηάδηα έπαζε θη έκαζε, 

έηζη θαη ε αλζξσπφηεηα απφ ην ζθφηνο κέζσ ηεο ζσθξνζχλεο ζα εμειηρζεί, πεξλψληαο ζην 

θσο. 

 Μηα ζεηξά δπλακηθψλ δηαινγηζκψλ, αιιεπάιιειεο εξσηναπνθξίζεηο, ζηηρνκπζίεο, 

επηρεηξήκαηα εθαηέξσζελ, ζα νδεγήζνπλ ηειηθά ζηελ ςεθνθνξία. Ζ Αζελά σο πξφεδξνο 

ςεθίδεη ηειεπηαία. Ζ ςήθνο ηεο αλήθεη ζηνλ Οξέζηε. Ήδε έρεη αλαγγειζεί φηη ε ηζνςεθία ζα 

ζεκάλεη αζψσζε.  

 Σειηθά ε ίδηα ε Αζελά αλαγγέιιεη ηελ αζψσζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Ζ "ράξηο" ηεο 

ζεάο απνλέκεηαη ζηνλ Οξέζηε ν νπνίνο επραξηζηεί θαη δίλεη επίζεκν φξθν φηη ην Άξγνο ζα 

απνηειεί ζην κέιινλ πηζηφ ζχκκαρν ηεο Αζήλαο. Οη εθδηθήηξηεο ζεέο κεηαηξέπνληαη ζε 

επεξγεηηθέο δπλάκεηο γηα ηελ αηηηθή γε, γίλνληαη Δπκελίδεο θαη δίλνπλ ππνζρέζεηο γηα ηα 

δέληξα, ηηο εζηίεο, ηνπο αλζξψπνπο, ηελ εηξήλε ηεο Αζελατθήο πνιηηείαο. Ο Γίαο πιένλ θαη ε 

Μνίξα έρνπλ ελσζεί ζε έλα θνηλφ ηέινο. 

 

 

 

 

                                                           
21

  Croiset ζει. 193, 1919 ηηο Δπκελίδεο ηνπ Αηζρχινπ, ν Απφιισλ δελ παξνπζηάδεηαη δηφινπ σο ν ακήραλνο 

δηάδηθνο πνπ ππεξαζπίδεηαη, ρσξίο ηδηαίηεξν ζζέλνο, κία ακθίβνιε ππφζεζε απελαληίαο, είλαη έλαο ζεφο πνπ 

ζέιεη λα είλαη ηξαρχο, πνπ δελ ελλνεί λα ζέζεη ππφ ζπδήηεζε ηε βνχιεζε ηνπ παηέξα ηνπ πνπ ηειηθά 

εθπξνζσπεί. 
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3.2 Λόγος ηες Αζελάς ζηολ Άρεηο Πάγο 

 Πξηλ μεθηλήζεη ν ιφγνο ηεο Αζελάο έρεη πξνεγεζεί έληνλνο δηάινγνο ηνπ ρνξνχ πνπ 

ηνλ απνηεινχλ νη θαηήγνξνη ηνπ Οξέζηε (Δξηλχεο), κε ηνλ ζεφ Απφιισλα. Ο ζεφο 

παξνπζηάδεηαη νμχζπκνο θαη νξγηζκέλνο κε ην ρνξφ. Αλαιακβάλεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ηε δηθαηνινγεί σο αληαπνθξηλφκελε 

ζηε βνχιεζε ηνπ Γία. 

 Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη πιήξσο ηε ζέζε απηή αξλείηαη ην ζεζκφ ηεο κεηξφηεηαο 

ιέγνληαο φηη απηφο πνπ γελλά ην παηδί δελ είλαη ε κεηέξα αιιά ν παηέξαο. Σα παηδηά έηζη δελ 

αλήθνπλ ζηε κεηέξα, ηεο νπνίαο ν ξφινο είλαη πεξηνξηζκέλνο ζην λα δηαθπιάηηεη ην ζπφξν 

πνπ ελαπφζεζε ζηα ζπιάρλα ηεο ν άληξαο. Κνιαθεχεη ηελ Αζελά πνπ γελλήζεθε ρσξίο ηε 

ζπλδξνκή κεηέξαο θαη πξνζπαζεί λα επεξεάζεη ηελ θξίζε ηεο ιέγνληαο φηη είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή ε αζψσζε ηνπ Οξέζηε γηα κία κειινληηθή, καθξνρξφληα ζπκκαρία Αζήλαο – 

Άξγνπο. 

 Ο ρνξφο πξνβάιιεη αληίξξεζε θαζψο ηζρπξίδεηαη φηη εθείλνο πνπ έρπζε ην αίκα ηεο 

κεηέξαο ηνπ δελ είλαη άμηνο λα θαηνηθεί ζην παιάηη ηνπ παηέξα (ζην Άξγνο) θαη λα πιεζηάδεη 

ηνπο βσκνχο ηεο θνηλήο ιαηξείαο
22

. Ζ Αζελά θαζψο έρεη αλαιάβεη κε πξνηξνπή ηνπ 

Απφιισλα ηε δηαηηεζία απηήο ηεο ππφζεζεο αθνχεη θαη ηα δχν κέξε. Έξρεηαη ε ψξα λα 

κηιήζεη ζηνπο δηθαζηέο θαη ζην Αζελατθφ θνηλφ. 

Ο ιφγνο ηεο ζεάο αξρίδεη απφ ην ζηίρν 681 θαη ηειεηψλεη ζην ζηίρν 711. Απφ ηελ αξρή 

ηεο νκηιίαο ηεο ν κεγάινο ηξαγηθφο Αηζρχινο δηαηππψλεη θαη πξνηππψλεη κε ηα ιφγηα ηεο 

Αζελάο έλα ζπκβφιαην δεκνθξαηίαο γηα ηνλ Αζελατθφ ιαφ. Ζ θφξε ηνπ Γία ζα δεκηνπξγήζεη 

έλα ζεζκφ παληνηηλφ πνπ ζα απνλέκεη δηθαηνζχλε ζε πεξηπηψζεηο θφλνπ. Θα έρεη ην φλνκα 

ηνπ ιφθνπ ηνπ Άξε (Άξεηνο Πάγνο)
23

 . 

 ηε ζπλέρεηα έρνπκε κηα θαηλνηνκία ηνπ Αηζρχινπ. Μέζα απφ ηε κπζνινγηθή 

δηάζηαζε ηεο λίθεο ηνπ Θεζέα επί ησλ Ακαδφλσλ αλαδεηθλχεηαη ε παηξηαξρία πνπ ηελ 

αληηπξνζσπεχνπλ ν Θεζέαο, ν Απφιισλ, ν Οξέζηεο, ε Αζελά, έλαληη ηεο κεηξηαξρίαο πνπ 

ηελ εθθξάδνπλ νη Δξηλχεο θαη ε Κιπηαηκλήζηξα.  

 "αλ ήξζαλε γηα πόιεκν από έρζξα ηνπ Θεζέα ζην βξάρν απηό ηνπ Άξε νη Ακαδόλεο, 

όπνπ έκεηλαλ θαη ζηήζαλ ηηο ζθελέο ηνπο, ππξγώζαλ ζηελ Αθξόπνιε αληίθξπ ηόηε εηνύηε ηελ 

θαηλνύξηα αθξόπνιε κε ηνπο ςεινύο ηνπο πύξγνπο" ζηίρ. 685-689. 

                                                           
22

  Αηζρχινπ Δπκελίδεο ζηίρ. 652-656 «πῶο γάξ ηό θεύγεηλ ηνῡδ’ ὑπεξδηθεῑο ὃξα· ηό κεηξόο αἷκ’ ὃκαηλνλ ἐθρέαο 

πέδνη ἔπεηη’ ἐλ Ἄξγεη δώκαη’ νἰθήζεη παηξόο; Πνίνηζη βσκνῑο ρξώκελνο ηνῑο δεκίνηο; Πνία δέ ρέξλης θξαηέξσλ 

πξνζδέμεηαη;» 
23

 Νηθνιαΐδνπ ζει. 233, 2002. Ο Αηζρχινο δελ έρεη πάξεη ζηηο Δπκελίδεο ζέζε ζηε δηακάρε ησλ θνκκάησλ θαη 

κε ην ζηφκα ηεο Αζελάο δε δεηά γηα ηνλ Άξεην Πάγν ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ φηη ηνπ έκεηλε κεηά ηηο αιιαγέο 

ηνπ Δθηάιηε. Ο Άξεηνο Πάγνο ζα δηαπξαγκαηεχεηαη ππνζέζεηο θφλνπ καδί κε δηθαηψκαηα ζξεζθεπηηθήο 

επνπηείαο. 
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 ηε ζπλέρεηα ε Αζελά αλαθέξεηαη ζην ζεβαζκφ πνπ νη πνιίηεο πξέπεη λα δείρλνπλ 

ζην ζεζκφ· αθφκα θαη ν θφβνο, ν ζπγγεληθφο κε ην ζέβαο, πξέπεη λα έξρεηαη θαη λα ζπγθξαηεί 

ηνλ πνιίηε ψζηε λα κελ πξάηηεη ην άδηθν. Οη λφκνη πνηέ δελ πξέπεη λα παξαβηάδνληαη γηαηί ε 

παξαβίαζή ηνπο νκνηάδεη κ’ εθείλν ην λεξφ πνπ κε ιάζπε αλακείρζεθε, κνιχλζεθε θαη δελ 

είλαη πηα θαηάιιειν πξνο πφζηλ. 

 Απφ ην ζηίρν 696 μεθηλά ε θνξχθσζε ηνπ ιφγνπ ηεο ζεάο, κε ηελ αλάδεημε ηνπ 

ηέιεηνπ ησλ πνιηηεπκάησλ πνπ είλαη ε δεκνθξαηία ε νπνία φκσο γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά ζα 

πξέπεη λα πεξηθξνπξείηαη απφ ηνπ ίδηνπο ηνπο πνιίηεο γηα λα κε γίλεη θάπνηε αλαξρία ή 

δεζπνηηζκφο. 

 "Μήηε ηελ αλαξρία, κήηε ην δεζπνηηζκό λα ζέβνληαη νη πνιίηεο κνπ, ηνπο ζπκβνπιεύσ θη 

αο ην θξαηήζνπλ θαιά ζην κπαιό ηνπο"
24

. 

 Φαίλεηαη θαζαξά εδψ φηη κε αθνξκή ηε δίθε ηνπ Οξέζηε πξνβάιιεηαη ε αμία θαη ν 

ζεβαζκφο ηεο αλζξψπηλεο δσήο πνπ πξέπεη λα πεξηθξνπξείηαη κέζα ζε έλα πγηέο δηθνλνκηθφ, 

πνιηηεηαθφ θαζεζηψο. Απηφ ην ζέκα πιένλ ζα είλαη απνθνκκέλν απφ ηελ έλλνηα ηεο 

εθδίθεζεο (ηεο βεληέηαο) θαη απφ ηελ εθδίθεζε πνπ αθνξά έθρπζε ζπγγεληθνχ αίκαηνο. Κάζε 

πνιίηεο νθείιεη λα ζέβεηαη ηε δσή ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ θαη λα πεξηθξνπξεί ηε δηθαηνζχλε γηα 

λα κελ παξαβηάδεηαη κέζα απφ αθνχζηεο ή εθνχζηεο παξνξκεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Ζ ζεά θαίλεηαη αξσγφο ζ’απηήλ ηελ πξνζπάζεηα ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο 

πνιηηείαο πνπ ζα πξναζπίδεηαη ην θνηλφ θαιφ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ αλζξψπηλε δσή. 

Φξνχξην, πξαγκαηηθφ νρπξφ απνβαίλεη κηα ηέηνηα πνιηηεία πνπ φκνηά ηεο πνπζελά ζηνλ 

θφζκν δελ ππάξρεη. Θα απνηειεί ην δηθαζηήξην απηφ (ν Άξεηνο Πάγνο) θχιαθα ηζρπξφ απηήο 

ηεο πνιηηείαο θαζψο ζα επαγξππλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ. Απηά είρε λα πεη ε ζεά θαη 

απηά είρε λα ηάμεη γηα ην κέιινλ ησλ ζπκπνιηηψλ ηεο. "Πξέπεη λα ζεθσζείηε, ιέγεη ζηνπο 

δηθαζηέο θαη λα πάξεηε απόθαζε, ζεβόκελνη ηνλ όξθν ζαο"
25

. 

 Σν δηθαζηήξην πξνρσξεί ζηελ απφθαζε θαη ε Αζελά δίλεη ηελ ςήθν ηεο, αζσσηηθή 

γηα ηνλ Οξέζηε. Ζ ςήθνο ηεο, δεκηνπξγεί ηζνςεθία γηα ηελ νπνία πξσηχηεξα είρε πεη φηη ζα 

ηζνδπλακνχζε κε αζψσζε.  

"Δίλαη δηθό κνπ έξγν λα πσ ζηε δίθε ηνλ ηειεπηαίν ιόγν. Γίλσ ηελ ςήθν κνπ γηα ηνλ 

Οξέζηε· γηαηί εκέλα δε κε γέλλεζε κεηέξα θαη κ’ όιε κνπ ηελ ςπρή κνπ επαηλώ ζ’ όια ηνλ 

άλδξα – κόλν πνπ δε ζηέξγσ γάκν – θαη είκαη απνιύησο κε ην κέξνο ηνπ παηέξα. Έηζη δε 

ζπγθηλνύκαη από ην ζάλαην γπλαίθαο, πνπ ζθόησζε ηνλ άλδξα ηεο, ηνλ πξνζηάηε ηνπ ζπηηηνύ" 

ζηίρ. 734 – 740. 

                                                           
24

  Αηζρχινπ "Δπκελίδεο" ζηίρ. 696 "ηό κήη’ ἄλαξρνλ κήηε δεζπνηνύκελνλ ἀζηνηο πεξηζηέιινπζη βνπιεύσ ζέβεηλ". 
25

  Αηζρχινπ "Δπκελίδεο" ζηίρ. 709-710 "ὁξζνῡζζαη δέ ρξή θαί ςῆθνπ αἲξεηλ θαη δηαγλῶλαη δίθελ αἰδνπκέλνπο 

ηόλ ὃξθνλ εἲξεηαη ιόγνο". 
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 Ο Οξέζηεο ζψδεηαη κε ηελ εχλνηα ηεο ζεάο πνπ δεκηνπξγεί ραξηζηηθή ξήηξα, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηζνςεθία είλαη ππέξ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

"Ὦ Παιιάο, ὦ ζώζαζα ηνπο ἐκνύο δόκνπο, θαη γῆο παηξώαο ἐζηεξεκέλνλ ζύ ηνη θαηώθηζάο κε· 

θαί ηίο ιιήλσλ ἔξεη· Ἀξγεῑνο ἁλήξ αὖζηο ἔλ ηε ρξήκαζηλ νἰθεῑ παηξώνηο Παιιάδνο θαη Λνμίνλ 

‘ἓθαηη’ θαη ηνῡ πάληα θξαίλνληνο ηξίηνπ σηήξνο, ὃο παηξῶνλ αἰκόξνλ ζώδεη κε κεηξόο ηάζζε 

ζπλδίθνπο ὁξῶλ". ηίρ. 754 – 767. 

 Ο Οξέζηεο είλαη γεκάηνο επγλσκνζχλε γηα ηελ Παιιάδα πνπ ηνλ έζσζε· ράξε ζηελ 

Αζελά θαη ζην Λνμία σο Αξγείνο θαη βαζηιηάο ζα θαηνηθεί πάιη ζην παηξηθφ ηνπ· πνηέ 

Αξγείηηθν δφξπ δε ζα ζηξαθεί ελάληηα ζηελ Αηηηθή γε θαη νξθίδεηαη γη’ απηφ ν Οξέζηεο.  

 Ο Αηζρχινο ήμεξε πνιχ θαιά πφζν κεγάιε ζεκαζία είρε γηα ηελ πφιε ηνπ ε δχλακε 

ησλ Αξγείσλ
26

. Ο ηξαγηθφο πνηεηήο κε ηελ ππφζρεζε ηνπ Οξέζηε αλαθέξεηαη ζηε ζπκκαρία 

ηνπ 462 π.Υ. φπνπ ε δεκνθξαηηθή παξάηαμε είρε ζηξαθεί γηα θηιία ζην δεκνθξαηηθφ Άξγνο 

θαη ζπκκάρεζε καδί ηνπ χζηεξα απφ ηελ απνηπρία ηεο πνιηηηθήο ηνπ Κίκσλα. Σψξα απηή ε 

ζπκκαρία απνθηά παληνηηλή ηζρχ. Αθφκα θαη απφ ηνλ ηάθν ππφζρεηαη ηε ζπκκαρία απηή ν 

Οξέζηεο.  

 "Θα βπζίζσ ζηε ζπκθνξά όζνπο παξαβηάζνπλ ηνπο ησξηλνύο κνπ όξθνπο. Αλ όκσο 

ηεξεζνύλ, όινη ζα έρνπλ γηα πάληα ηελ εύλνηά κνπ". 

Σειεηψλεη ην ιφγν ηνπ θαη ν Οξέζηεο, ραηξεηά ηνπο δηθαζηέο θαη ην θνηλφ θαη θεχγεη γηα ην 

Άξγνο. 

 

Δρηλύες θαη κεηαβοιή ηοσς ζε Δσκελίδες  

 ην πξφζσπν ησλ Δξηλχσλ ν Αηζρχινο αλαγλσξίδεη έλα ζχκβνιν κηαο απζηεξήο 

πνηληθήο δηθαηνζχλεο ελφο ακείιηθηνπ παξειζφληνο
27

. Ο Οξέζηεο είλαη εθείλνο πνπ ππνθέξεη 

γηα ηελ πξάμε ηνπ θαηαδησθφκελνο απφ ηηο Δξηλχεο ηεο κεηέξαο ηνπ. Αζσψλεηαη ζηελ Αζήλα 

ράξε ζηελ ςήθν ηεο Αζελάο.
28

 

 Ο πνηεηήο ζηελ αξρή ηεο ηξαγσδίαο δείρλεη ηηο Δξηλχεο φρη κφλν λα απνδεηνχλ ην 

αίκα ηνπ Οξέζηε αιιά θαη λα επηδηψθνπλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο Αζήλαο πνπ ηνλ 

πξνζηάηεπζε. Σειηθά φκσο δελ έπξεπε ε πφιε λα αθεζεί ζην έιενο απηψλ ησλ δαηκνληθψλ 

δπλάκεσλ! Οη Δξηλχεο πείζνληαη λα κεηνηθήζνπλ ζηελ πφιε, λα κεηακνξθσζνχλ ζε 

ζηνξγηθέο ζεφηεηεο πνπ ζα πξνζηαηεχνπλ ζην κέιινλ ηε δηαβνχιεπζε, ηελ πνιηηηθή θαη 

                                                           
26

  Νηθνιαΐδνπ ζει. 236, 2002. ην ζεκείν απηφ αλαθέξεηαη έλα ζρφιην ηνπ Η. Καθξηδή ν νπνίνο ιέγεη φηη είλαη 

πνιηηηθή ε ηνπνζέηεζε εδψ ηνπ Αηζρχινπ "πνιηηηθή ζεκαζία έρεη θαη ε ππφζρεζε ηνπ αζσσκέλνπ Οξέζηε, φηη 

ην Άξγνο ζα θξαηνχζε αηψληα ζπκκαρία θαη θηιία κε ηελ Αζήλα απφ επγλσκνζχλε πνπ ηνλ αζψσζε". 
27

  P.E EASTERLING – B. M. W KNOX ζει. 392, 2008. 
28

  P.E EASTERLING – B. M. W KNOX ζει. 393, 2008. Ζ ζεά πηνζεηεί εθείλε ηελ πξνηίκεζή ηεο πξνο ην 

αλδξηθφ θχιν κε βάζε ηελ νπνία ν Απφιισλ ππεξαζπίζηεθε ηνλ Οξέζηε. Οη ςήθνη ηνπ αλζξψπηλνπ 

δηθαζηεξίνπ κνηξάδνληαη θαη νη Δξηλχεο αθξίδνπλ θαη απεηινχλ. 
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θνηλσληθή ζπλνρή. Ζ αιιαγή απηή θιείλεη έλαλ θχθιν αίκαηνο ζηνλ νπνίνλ είραλ παγηδεπηεί 

νη απφγνλνη ηνπ Αηξέα. 

 Ζ ζεά Αζελά πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε ρξεζηκνπνηεί σο 

εξγαιείν, ηελ πεηζψ. Ζ πεηζψ είλαη εθείλε πνπ ζα ελψζεη ην παξειζφλ κε ην κέιινλ, ζα θηίζεη 

γέθπξεο επηθνηλσλίαο θαη ζα νδεγήζεη ην Αζελατθφ θνηλφ θαη φρη κφλνλ, εθηφο ηνπ θχθινπ 

ηεο βίαο. Ζ πεηζψ είλαη πξντφλ ινγηθήο ζηε ζχγθιηζε ζπκθεξφλησλ θαη φρη ζηνλ άθξηην 

ζπκβηβαζκφ. Ζ ίδηα ε ζεά ζπκβνπιεχεη ηνπο πνιίηεο λα δείρλνπλ φρη κφλν αγάπε γηα ηελ 

πφιε ηνπο αιιά θαη επζχλε γηα ην πνιίηεπκα θαη λα κε ζέζνπλ ην θφβν εθηφο πνιηηείαο γηαηί 

πνηφο ζλεηφο ζέβεηαη ηε δηθαηνζχλε ρσξίο λα θνβάηαη ηίπνηα; Πψο ζα πεξηθξνπξεζνχλ νη 

λφκνη; Μφλν κε ηε ζχλεζε πεξηθξνπξνχληαη νη λφκνη θαη ε νξγή ηεο εθδίθεζεο κεηαβάιιεηαη 

ζε ζηνξγή θαη επηείθεηα. 

 ην ηέινο ηνπ έξγνπ θαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ ζεαηή νη Δξηλχεο πθίζηαληαη 

κεηακφξθσζε φρη φκσο νιηθή
29

. Παξφια απηά είλαη θίια πξνζθείκελεο (επλντθέο) ζηελ πφιε 

θαη ζα ιάβνπλ κφληκε ζέζε ζηελ Αθξφπνιε. Οη Αζελαίνη πιένλ ζα ηηο ηηκνχλ κε δηάθνξνπο 

ηχπνπο ιαηξείαο θαη ζα ηηο ηαπηίζνπλ κε ηηο εκλέο ζεέο
30

. 

"Κνίκηζε ηελ πηθξή νξγή ηνπ καύξνπ θύκαηνο, αθνύ ζε λα’ ρεηο πηα ζεκλέο ηηκέο  

θαη ζα γελείο ζπγθάηνηθή κνπ· θη όηαλ πηα ζα’ ρεηο πξνζθνξέο ηηο πην εθιεθηέο ηεο γεο κνπ 

ηεο πιαηηάο,  

θαη ζε παηδηώλ γελλήζεηο θαη ζε γακήιηεο ηειεηέο, ηηο ζπκβνπιέο κνπ απηέο ηόηε γηα πάληα 

ζα επινγείο". 

 Πνηά αθξηβψο είλαη ε αιιαγή πνπ γίλεηαη ζηηο Δξηλχεο θαη πψο ζπάεη ν θαχινο 

θχθινο ησλ ζπγθξνχζεσλ; Πψο θηάλνπκε ζηελ επηβεβαίσζε ησλ ζεζκψλ; Τπάξρεη κία 

απάληεζε. Οη παιηέο ρζφληεο ζεφηεηεο εγθαηαιείπνπλ ηελ αμίσζή ηνπο γηα θαζαξά κεραληθή 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πνπ πξνζηάδεη λα ηηκσξεζεί ν δξάζηεο
31

 θαη δέρνληαη ηεο αξρή ηεο 

Αζελάο πνπ βαζίδεηαη ζην "πεηζνῡο ζέβαο". ρη πηα κεραληθφο ηξφπνο ηηκσξίαο πνπ ελεξγεί 

ηπθιά αιιά Νφκνο πνπ ζθέπηεηαη θαη αλαδεηάεη ηελ πξαγκαηηθή Γηθαηνζχλε. 

 

 

 

 

                                                           
29

  A. H. SOMMERSTEIN ζει. 33, 2000 "θέξνπλ πιένλ δηαθνξεηηθά ελδύκαηα (1028-9) ηα ηξνκαθηηθά όκσο 

πξόζσπά ηνπο παξακέλνπλ ίδηα· όκσο ηώξα είλαη έηνηκεο λα επινγήζνπλ εθείλνπο πνπ ηηο ζέβνληαη θαη ζέβνληαη 

ηελ δίθελ". 
30

  Δπκελίδεο ζηίρ. 832 - 836. 
31

  C. Murray ζει. 167, 1993. Οη Δξηλχεο θπλεγνχλ ην ζχκα ηνπο κέρξη ζαλάηνπ. Γελ ππάξρεη γη’ απηέο 

ζπγρψξεζε. Γηαηί ππάξρνπλ σο φξγαλα ηνπ Νφκνπ "δξάζαληα παζεῑλ, παζεῑλ ηόλ ἔξμαληα" (φηη έθαλε ζα πάζεη 

απηφο πνπ ην έθαλε). 
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Γεληθόηερε ζεώρεζε 

 Οη "Δπκελίδεο" είλαη ηξαγσδία ζπλαξπαζηηθήο δνκήο θαη δηδαζθαιίαο γηαηί δηδάζθεη 

ηνλ "αγψλα ιφγσλ" θηινζνθηθνχ, λνκηθνχ, θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ππνδεηθλχεη 

ζπλαηλεηηθέο δηαδηθάζίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δσήο. ηηο Δπκελίδεο θαη ζην ιφγν ηεο Αζελάο 

έρνπκε ηε λίθε ηνπ θαινχ ζε κία πφιε, ηελ Αζήλα, ε νπνία ήμεξε λα ελζσκαηψλεη ζηελ ηάμε 

ηεο πνιηηηθήο, ηηο αμίεο ηεο νηθνγέλεηαο ππνδερφκελε σο κεηνίθνπο ηηο Δξηλχεο, ηηο ζεφηεηεο 

πνπ ήηαλ παξαδνζηαθά επηθνξηηζκέλεο κε ηελ επίβιεςε ησλ δεζκψλ αίκαηνο
32

. 

 Σν έξγν απνηειεί πξναλάθξνπζκα γηα ην πέξαζκα απφ ηελ νιηγαξρία ζηε 

δεκνθξαηία. Οη παληνδχλακνη ζενί ηεο Αηζρχιηαο ζξεζθεπηηθήο αληίιεςεο κπνξνχλ εθηφο 

απφ ηε βία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πεηζψ. Έηζη θνξπθψλεηαη ν δεκνθξαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Αηζρχινπ. Σν δηθαζηηθφ ζψκα πνπ ζπγθξνηήζεθε απφ ηελ Αζελά 

απνηειείην απφ Αζελαίνπο πνιίηεο πνπ κπνξνχζαλ ειεχζεξα λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο 

αθνχ έιαβε ρψξα πξνεγνπκέλσο θαη νινθιεξψζεθε ε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία. 

 ηηο Δπκελίδεο ν Αηζρχινο παξνπζηάδεη ηνλ εζηθφ ξφιν πνπ ζα έπξεπε πάληα λα 

αλήθεη ζηνλ Άξεην Πάγν θαζψο ε πξψηε δίθε αλζξσπνθηνλίαο είλαη ηζηνξηθά απηή ηνπ 

Οξέζηε. Απφ ηε ρξνληθή απηή ζηηγκή θαη ζην κέιινλ ν Άξεηνο Πάγνο ζα εθδηθάδεη ππνζέζεηο 

θφλνπ εθ πξνκειέηεο. Ζ κφληκε πιένλ ζπκκαρία ηνπ Άξγνπο κε ηελ πφιε ηεο Αζήλαο δηα 

ζηφκαηνο Οξέζηε απνηειεί επίζεο εγθψκην ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. Οη ίδηεο νη 

ελζαξθψζεηο ηεο βίαηεο εθδίθεζεο (Δξηλχεο) γίλνληαη εγγπήηξηεο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη σο Δπκελίδεο πιένλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιίηεο ζα 

επαγξππλνχλ γηα ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο. 

 Με απηέο ηηο ζθέςεηο απνραηξεηά ην ρνξφ θαη ε Αζελά. 

  Κη ἐζείο ραίξεηε· πξέπεη ἐγώ πξώηε 

  λα πεξάζσ κπξνζηά, ηνπο ζαιάκνπο 

  ὁπνπ ‘λαη λα κείλεηε γηα λα ζαο ην δείμσ, 

  ζην θσο ην άγην εηνύησλε ησλ ζπλνδώλ. 

  Πεγαίλεηε ηώξα θαη κπαίλνληαο θάησ ζηε γε 

  κ’ απηά ηα ηεξά ηα ζθαρηά, θξαηάηε ην θάησ 

  όηη βιαβεξό είλαη θαη ζηέιλεηε πάλσ 

  όηη ‘λαη θαιό, γηα ηε δόμα ηεο ρώξαο. 

  Κη’ εζείο πνπ ζηελ πόιε απηή θαηνηθείηε, 

  ηέθλα ηνπ Κξαλανύ, πξνβνδίζηε ηηο μέλεο 

  πνπ θνληά ζαο ζα κείλνπκε πηα. 

                                                           
32

 MON. TREDÉ, AL. DE BOULLUEC, ζει. 181, 2001 "Σν αίκα (ζθεληθφ ζέκα) πνπ θπιά απφ ηα κάηηα ηνπο 

ππελζπκίδεη γεληθφηεξα ην αίκα πνπ ρχζεθε απφ ηνπο θφλνπο". 
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  Κη νη πνιίηεο ηεο ρώξαο κνπ είζε λα έρνπλ  

  θαιέο ζθέςεηο πνπ ζ’ έξγα θαιά λα νδεγνύλ. 

     (Αηζρ. Δπκελίδεο ζηίρ. 1003-1014) 

 

 Πξφδεινο ν δηδαθηηθφο ξφινο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ζηηο Δπκελίδεο θαη ηδηαίηεξα ζην 

ιφγν ηεο Αζελάο αιιά θαη ζε νιφθιεξν ην ζθεληθφ ηεο παξάζηαζεο. Ζ ηεξφηεηα ηνπ 

κπζηεξηαθνχ ρψξνπ επηδξά επλντθά ζηε δηάζεζε ηνπ ζεαηή. Σν άγρνο ππνρσξεί θαη δίλεη ηε 

ζέζε ηνπ ζ' έλα αίζζεκα αζθάιεηαο θαη ζεβαζκνχ
33

. Αθφκα θαη ε ζεά ηνπ λανχ ππνβάιιεη ζε 

βαζηά γαιήλε ηελ αλζξψπηλε ςπρή. Ο αζψνο έρεη ειπίδεο ζσηεξίαο. Οη ζενί (Απφιισλ, 

Αζελά) παξεκβαίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ζψζνπλ. Οη θνβεξέο Δξηλχεο, αιιφθνηα πιάζκαηα 

- ζεέο ηνπ θάησ θφζκνπ έηνηκεο λα θαηαζπαξάμνπλ ην ζχκα ηνπο πξνθαινχλ ηε θξίθε θαη ην 

δένο˙ αληηζεηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπγθινλίδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε. 

 Δπεηδή ν ζεαηήο φκσο ηεο παξάζηαζεο είλαη θαη πνιίηεο ηεο Αζήλαο ε ζπκθηιίσζε 

πνπ αθνινπζεί κε ηεινινγηθή αθξίβεηα
34

 δηδάζθεη ηελ νκαιή κεηάβαζε - εμέιημε ηνπ 

πνιηηεχκαηνο θαη θαζηζηά ηνλ πνιίηε ππεχζπλν ηεο δηαζθάιηζεο απηνχ ηνπ πνιηηεχκαηνο. Ο 

ίδηνο πξνζσπηθά πξέπεη κε άγξππλε πάληα ζπλείδεζε λα δηαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ. 

 Ζ ηξαγσδία εδψ επίθαηξε φζν πνηέ άιινηε έξρεηαη ζηνπο ζχγρξνλνπο, ζθιεξνχο 

θαηξνχο λα καο δηδάμεη ηελ ελάξγεηα, ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη ηε ζπκκεηνρή πνπ πξέπεη λα 

έρεη ν πνιίηεο ζηε δηαθχιαμε ηεο θνηλσληθήο - πνιηηηθήο αμηνπξέπεηαο θαη επηαμίαο. 

                                                           
33

 Ήδε απηφ ην αίζζεκα έρεη εμαζθαιηζηεί κε ηελ ηεξνπξεπή εκθάληζε ηεο πξνθήηηζζαο. 
34

 ξνο ήδε γλσζηφο απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζηελ Πνηεηηθή ηνπ Αξηζηνηέιε. 
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4. Γηδαθηηθός ρόιος ηοσ ζεάηροσ ζηελ αρταία θφκφδία. 

Η περίπηφζε ηφλ "Βαηράτων" ηοσ Αρηζηοθάλε. 

 

4.1 Δηζαγφγηθό κέρος 

 Ζ δηάξζξσζε ηεο αξραίαο αηηηθήο θσκσδίαο επεξεάζηεθε απνθαζηζηηθά απφ ηε 

δνκή ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο. Σα θαηά πνζφλ κέξε ηεο θσκσδίαο είλαη: ν πξφινγνο, ε 

πάξνδνο, ν αγψλ, ε παξάβαζε, δηάθνξα ρνξηθά - επεηζφδηα θαη ε έμνδνο. Ο αξραίνο θψκνο 

θαη νη πξψηεο κνξθέο θάξζαο έδσζαλ ζηελ αξραία θσκσδία ηνπο δσφκνξθνπο ρνξνχο 

(ξληζεο, Βάηξαρνη), ηα άζεκλα ρσξαηά, ην πξνζσπείν, ην θαιιφ θαη αξθεηά δνκηθά 

ζρήκαηα πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ πξψηε κνξθή θσκσδίαο. ηνλ θψκν ε ινγνηερληθή 

θσκσδία νθείιεη ηελ πάξνδν
1
, ηνλ αγψλα, ηελ παξάβαζε θαη ηελ έμνδν. Μέζα απφ ηηο 

παλάξραηεο ζπγθξνχζεηο, ηηο αληαιιαγέο χβξεσλ θαη ινηδνξηψλ θαηάγεηαη ν αγψλαο ιφγσλ
2
. 

 Ζ ηξαγσδία σο αξραηφηεξν δξακαηηθφ είδνο επεξέαζε φπσο πξναλαθέξζεθε ηε 

δνκή ηεο θσκσδίαο. Δλλννχκε ηε ινγνηερληθή κνξθή ηεο θσκσδίαο, γηαηί ε απηνζρέδηα 

θάξζα είλαη πξνγελέζηεξε ηεο ηξαγσδίαο. Ο θσκηθφο πξφινγνο κηκήζεθε ηνλ ηξαγηθφ 

ηξφπν έθζεζεο ηεο ππφζεζεο ζηνπο ζεαηέο. Αξθεηά είλαη εθείλα ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ 

θιεξνλφκεζε ε θσκσδία απφ ηα δηάθνξα αξραία ειιεληθά αγξνηηθά δξψκελα
3
.  

 Ο Αξηζηνθάλεο, ν θσκσδηνγξάθνο ζηε δξακαηηθή πινθή ησλ θσκσδηψλ ηνπ ζε φηη 

αθνξά ηνλ πξφινγν παξνπζηάδεη κία θαηάζηαζε θξίζεο απφ ηελ νπνία ν θσκηθφο ήξσαο 

πξνζπαζεί λα μεθχγεη. Θέηεη ινηπφλ ζε εθαξκνγή κία επαλαζηαηηθή ηδέα θαη παξφιεο ηηο 

αληηδξάζεηο θαηνξζψλεη λα πξαγκαηψζεη ηε θαληαζηηθή παξάδνμε ελέξγεηά ηνπ.  

 Απφ ηελ πάξνδν κέρξη ηελ παξάβαζε εδξαηψλεηαη ε επηηπρία ηνπ ήξσα κεηά απφ 

ζθιεξφ αγψλα κε ηελ αληηκαρφκελε πιεπξά.  Οη ζθελέο πνπ αθνινπζνχλ ηελ παξάβαζε 

παξνπζηάδνπλ ηα επηπρή απνηειέζκαηα πνπ είρε ε πξαγκάησζε ηεο ηδέαο ηνπ ήξσα. Μεηά 

ηε δεχηεξε παξάβαζε ηνλίδνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο λέαο θαηάζηαζεο παξαιιειίδνληαο ηα 

θαηλνχξηα απνηειέζκαηα κε ηα θνηλά ηνπ παξειζφληνο. Ζ έμνδνο παξνπζηάδεη ηνλ ήξσα 

επηπρηζκέλν λα γιεληά θαη λα μεθαληψλεη. Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη αηζρξνινγίεο θαη ηα 

άζεκλα πεηξάγκαηα έρνπλ ζξεζθεπηηθή πξνέιεπζε
4
. Ο Albin Lesky, ππνζηεξίδεη φηη ε 

                                                           
1
 Ζ πάξνδνο είλαη ε δπλακηθή θαη ζνξπβψδεο είζνδνο ηνπ ρνξνχ ζηελ νξρήζηξα. 

2
 Θεφδσξνο Γ. Παππάο, ζ. 31, 1996. Δδψ έρνπκε ηα πξσηκα ζηάδηα ηεο θσκσδίαο πνπ είλαη γλσζηά θαη σο 

γεθπξηζκνί. Ο αγψλαο ηεο θσκσδίαο δηαηεξεί έληνλα ην αγσληζηηθφ πλεχκα θαη είλαη γξακκέλνο ζε ηακβηθφ 

ξπζκφ αιιά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη ζε ηξνρατθφ ηεηξάκεηξν. 
3
 Οη πξνζζήθεο πνπ πηνζέηεζε ε θσκσδία απφ ηελ ηξαγσδία ζπλέζεζαλ έλα πνηθίιν πιηθφ πνπ είρε θνηλφ 

δνκηθφ ζρέδην. 
4
 Πξφθεηηαη γηα έζηκν απνηξνπατθήο δχλακεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θαθνχ ζχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Albin 

Lesky (ζ. 341 - 342), 1981. 



43 
 

δνπκεξή ρνληξνθνπηά ηνπ Αξηζηνθάλε πξνέξρεηαη απφ ην παιηφ έζηκν ηνπ "κνπξληάξηθνπ 

ζθψκκαηνο"
5
. 

 

Ποηός είλαη όκφς ο θφκηθός ήρφας ζηολ Αρηζηοθάλε; 

 Θέηνπκε ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα ζε ζρέζε κε ηελ άπνςε ηεο ζξεζθεπηηθήο 

πξνέιεπζεο ηεο θσκσδίαο. ηνπο πεξηζζφηεξνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ Αξηζηνθάλε 

αλαγλσξίδεη ν ζεαηήο "έλα ζσηήξα"
6
. Απηφο είλαη θξνπξφο, θεδεκφλαο, πξνζηάηεο, 

ειεπζεξσηήο˙ ζπγθεληξψλεη αμηφινγα ζηνηρεία ρσξίο λα πηέδεηαη απφ ηχςεηο, δηιήκκαηα, 

εζσηεξηθέο αλεζπρίεο ή άιιεο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο φπσο ν ηξαγηθφο ήξσαο. Σα 

πξνβιήκαηά ηνπ είλαη εμσηεξηθά θαη νη αλάγθεο ηνπ πιηθέο: ππνθέξεη απφ θηψρεηα, πφιεκν, 

δάλεηα, αξξψζηηεο. Οη αληίπαινί ηνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αξλεηηθή ηνπο πιεπξά θαη 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο δπζηπρίεο ηνπ. 

 Γηα λα ππεξηζρχζεη απηψλ ησλ αληηπάισλ, ν ζσηήξαο, ζπάληα ρξεζηκνπνηεί ηίκηα 

κέζα αγψλα. Γίλεηαη έηζη ν θσκηθφο ήξσαο βσκνιφρνο, αιαδφλαο, είξσλαο, αλαηξέπεη 

εζηθέο αμίεο, γίλεηαη πνλεξφο αιιά θαηαθέξλεη λα θεξδίζεη ηε ζπκπάζεηα ηνπ ζεαηξηθνχ 

θνηλνχ. Ο θσκηθφο πξσηαγσληζηήο ηνπνζεηείηαη ζηνλ αληίπνδα ηνπ επηθνχ θαη ηξαγηθνχ 

ήξσα. Πξφθεηηαη γηα έλαλ αληη-ήξσα. Ο ηξαγηθφο ήξσαο ππαθνχεη ζ' έλαλ θψδηθα ηηκήο, 

απνδεηθλχεη ηελ αξεηή ηνπ κε ζάξξνο, αλσηεξφηεηα, πνιιέο θνξέο απηνζπζία, ν θσκηθφο 

ήξσαο πξάηηεη ην αληίζεην. Ακθηζβεηεί ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο, είλαη ζηαζψηεο πιηθψλ εδνλψλ, ηθαλνπνηεί ηηο ζσκαηηθέο ηνπ αλάγθεο κέρξη 

θνξεζκνχ, είλαη αηνκηζηήο, αξλείηαη θάζε κνξθή εμνπζίαο, ηα βάδεη θαη κε ηνπο ζενχο.  

 Ζ παξάβαζε φισλ απηψλ ησλ αξρψλ θαη ησλ θαλφλσλ δελ είλαη ηπραία. Ο ζσηήξαο 

θαηνξζψλεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα θέξεη ηνλ ζεαηή ζην ζεκείν ηεο θάζαξζεο, ηεο 

ιχηξσζεο φπσο αθξηβψο θαη ε ηξαγσδία. Απηφ ην ζηάδην απειεπζέξσζεο απφ ηελ 

θνηλσληθή θαηαπίεζε επηηπγράλεηαη κε ην γέιην, ην νπνίν έρεη δηδαθηηθφ θαη ιπηξσηηθφ 

ραξαθηήξα. Σν γέιην πξνέξρεηαη απφ ηα αζψα αιιά θαη ζθφπηκα αζηεία ζε επίπεδν νπηηθφ, 

ιεθηηθφ (ρηνχκνξ) θαη κέζα απφ ηελ ίδηα ηε ζχιιεςε θαη θαηαζθεπή ηνπ θσκηθνχ έξγνπ.  

 πσο καο παξαδίδνπλ ηα ρφιηα ζην (Ἄιισο) πεξί Κσκσδίαο "ὁ δέ γέισο ηῆο 

θσκσδίαο ἔθ ηε ιέμεσλ θαη πξαγκάησλ ἔρεη ηελ ζύζηαζηλ"
7
. ην επίπεδν ηνπ πξνθνξηθνχ 

                                                           
5
 Albin Lesky, ζ. 341, 1981. 

6
 Απηή ε ζξεζθεπηηθή αλάγθε ηεο ιχηξσζεο γίλεηαη αηζζεηή ζε πεξηφδνπο δπζθνιηψλ θαη ηφηε ε ειπίδα ηεο 

εκθάληζεο ελφο ζσηήξα - νδεγνχ γίλεηαη έληνλε θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ αλζξψπνπ. 
7
 "ἐθ κέλ ηῆο ιέμεσο θαηά ηξόπνπο ἑπηά. πξῶηνλ θαζ᾿ ὁκσλπκίαλ... δεύηεξνλ δέ θαηά ζπλσλπκίαλ... ηξίηνλ θαηά 

ἀδνιεζρίαλ... ηέηαξηνλ θαηά παξσλπκίαλ... πέκπηνλ θαηά ὑπνθνξηζκόλ... ἓθηνλ θαηά ἐμαιιαγήλ... ἓβδνκνλ θαηά 

ζρῆκα ιέμεσο... ἐθ δέ ηῶλ πξαγκάησλ θαηά ηξόπνπο δύν. πξῶηνλ θαηά ἀπάηελ... δεύηεξνλ θαηά ὁκνίσζηλ˙ ἡ δέ 

ὁκνίσζηο εἰο δύν ηέκλεηαη, ἡ εἰο ηό βέιηηνλ, ὡο ὁ Ξαλζίαο εἰο Ἡξαθιέα, ἡ εἰο ηό ρεῑξνλ, ὡο ὁ Γηόλπζνο εἰο 

Ξαλζίαλ". Koster (1975) 15 - 6 θαη 41 - 2. 
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ρηνχκνξ, ν Αξηζηνθάλεο κέζα απφ αηζρξνινγία, ρνληξνθνπηά, βσκνινρίεο, ςφγνπο, 

ινηδνξίεο, ππαηληγκνχο θαηαθεχγεη ζε αζηεία πεξηερνκέλνπ θαη ιεθηηθά αζηεία
8
. 

 Ο Αξηζηνθάλεο γξάθεη θαη παξηζηά ηα έξγα ηνπ, ζε κία δχζθνιε πεξίνδν, εθείλε 

ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ κε ηηο εληάζεηο, ηνπο πνιέκνπο, ηνπο ζαλάηνπο˙ γλψξηδε 

θαιά φηη νη άλζξσπνη ήζειαλ λα μεθχγνπλ απφ ηελ εθηαιηηθή πξαγκαηηθφηεηα, λα μεράζνπλ 

ηα πξνβιήκαηα, λα ραιαξψζνπλ απφ έληαζε θαη ζηελνρψξηεο. Γη' απηφ θχξην κέιεκά ηνπ 

ήηαλ ε δεκηνπξγία θσκηθψλ έξγσλ πνπ λα είλαη αζηεία, βαζηζκέλα ζην αίζζεκα ηεο 

νηθεηφηεηαο θαη ηεο ζπκπάζεηαο, έξγα πνπ λα κηιάλε ζηελ ςπρή ηνπ θνηλνχ. Μέζα ζ' απηήλ 

ηελ αηκφζθαηξα ηεο ςεπδαίζζεζεο, ηα αζηεία θαη ην ρηνχκνξ πνπ κε κνλαδηθφ θαη 

αλεπαλάιεπην ηξφπν έδηλε ν Αξηζηνθάλεο, βνεζνχζαλ ηνλ άλζξσπν λα μεράζεη ηελ άζρεκε 

θαζεκεξηλφηεηα. Δδψ ν δηδαθηηθφο ξφινο ηνπ ζεάηξνπ γηλφηαλ θαη επεξγεηηθφο γηαηί φρη 

κφλν πξνβιεκάηηδε ην ζεαηή γχξσ απφ πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ αιιά ηνλ 

ςπραγσγνχζε θαη ηνλ "ζεξάπεπε" κε ηε δεκηνπξγία επράξηζηεο δηάζεζεο. Σα γεγνλφηα ηνπ 

πνιέκνπ επεξέαζαλ ηε ζεκαηηθή πνηθηιία ηεο θσκσδίαο πξνθαιψληαο έλαλ επξχ 

πξνβιεκαηηζκφ ζηελ νπζία ηεο εηξήλεο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο αμίαο ηεο παξάδνζεο, ησλ 

θαηλνηνκηψλ ζηελ παηδεία θαη ζηελ πνίεζε.  

 Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ θαλείο λα θαηαιάβεη ηηο αιήζεηεο πνπ ήζειε λα "δηδάμεη" ν 

Αξηζηνθάλεο θαη φια φζα έθξπβε πίζσ απφ ηα αζηεία ηνπ. Σν θνηλφ έπξεπε λα θαηαιάβεη 

φηη νη θσκσδίεο πνπ παξαθνινπζνχζε ήηαλ γεκάηεο κελχκαηα πνπ βάδηδαλ θαη πέξαλ ηνπ 

θσκηθνχ. Μέζα απφ ην ρηνχκνξ ν ίδηνο, φπσο θαη νη νκφηερλνί ηνπ, ζηφρεπε λα πεη 

πξάγκαηα αζηεία αιιά θαη πξάγκαηα ζνβαξά θνηλσληθνχ - πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ. ηνπο 

"Βαηξάρνπο" γίλεηαη απηή ε κείμε εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ
9
 θαη είλαη απφ ηηο κνλαδηθέο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε θσκσδία απηά παξαζηάζεθε γηα δεχηεξε θνξά.  

 Με ηα αζηεία ν Αξηζηνθάλεο έθαλε ηνπο ζεαηέο λα γειάζνπλ, κε ηα ζνβαξά ηνπο 

έδηλε ζσζηέο θαη ρξήζηκεο ζπκβνπιέο πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ πξφνδν ηεο πφιεο. 

"Γίδαζθε" κε έλα δηθφ ηνπ ηδηαίηεξν ηξφπν, ν αλεπαλάιεπηνο απηφο θσκσδηνγξάθνο ηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη λνπζεηνχζε γηα ην θαιφ ηεο πφιεο πνπ ζπληαπηηδφηαλ κε 

ην πξνζσπηθφ θαιφ.  

 Ο Αξηζηνθάλεο πίζηεπε πσο ν ξφινο ελφο πνηεηή πξέπεη λα είλαη εμίζνπ 

θαιιηηερληθφο θαη θνηλσληθν - πνιηηηθφο. Παίξλεη ην ξφιν ηνπ ππεξαζπηζηή ηνπ ιανχ 

                                                                                                                                                                                   
Άιιεο εθδφζεηο πνπ θάλνπλ αλαθνξά ζην (Ἄιισο) πεξί Κσκσδίαο είλαη: Dübner xvi - xvii, 1877 θαη Kaibel 

18 - 9, 1899. 
8
 Αιιηψο "αζηεία ηνπ ζεκαίλνληνο θαη ηνπ ζεκαηλόκελνπ". Σελ ηαμηλφκεζε ησλ Αξηζηνθαληθψλ αζηείσλ 

επερείξεζε αξρηθά ν S. Freud ν νπνίνο έρεη αλαθεξζεί ζπζηεκαηηθά κε εξγαζίεο ηνπ, ζηνλ ςπραγσγηθφ, 

ζεξαπεπηηθφ ξφιν ηνπ γέιηνπ ζηελ αλζξψπηλε δσή θαη κάιηζηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Αξηζηνθαληθή θσκσδία. 
9
 Ο δηηηφο ζθνπφο ηεο θσκσδίαο είλαη α) "ηφ θηλῆζαη ηνχο ἀθξναηάο εἰο γέισηα" θαη β) "ηφ ἐιέγρεηλ ηνχο 

θαθῶο βηνῡληαο". Koster 35, 40 - 1, 1975 
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ζέηνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ ππεξεζία ηνπ γηα λα ηνλ ζπκβνπιεχζεη, λα ηνλ θξίλεη ή λα ηνλ 

επεξεάζεη ζρεηηθά κε ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αληίθεηληαη ζηελ πξφνδν θαη ηελ εηξήλε ηεο 

πφιεο. Υξεζηκνπνηψληαο ην ρηνχκνξ θέξλεη ην ζεαηή αληηκέησπν κε ηελ αλνεζία ηνπ, ηνλ 

θάλεη λα δέρεηαη ηελ φπνηα θξηηηθή θαη λα γηαηξεχεηαη κέζσ ηνπ γέιηνπ
10

. 

 Γηα ηνλ S. Freud, ν Αξηζηνθάλεο θαίλεηαη λα είρε επίγλσζε ηεο θαζαξηηθήο θχζεο 

ηεο θσκσδίαο, κε ηελ έλλνηα ηεο θαζάξζεσο φπσο ηελ είρε νξίζεη ν Αξηζηνηέιεο
11

. ην 

ζεξαπεπηηθφ γέιην ηεο θσκσδίαο ν ελ ιφγσ εξεπλεηήο δηαβιέπεη ηε ζχλδεζε ησλ αζηείσλ 

κε ζπκβνιηθά φλεηξα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή απειεπζέξσζε ηνπ αηφκνπ.  

 Λεηηνπξγψληαο σο έλα είδνο θάζαξζεο, έλα ηαηξηθφ είδνο εμαγληζκνχ, ην γέιην 

θαζηζηά ηνπο αλζξψπνπο πην πγηείο θαη επηπρηζκέλνπο, αθνχ ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

(ζξήλνο, νξγή, βηαηφηεηα) εθηνλψλνληαη
12

. Δπνκέλσο κέζσ ηεο θσκσδίαο πξνζθέξεηαη ν 

ζπλαηζζεκαηηθφο εμαγληζκφο φρη κέζσ δαθξχσλ φπσο ζηελ ηξαγσδία, αιιά κέζσ ηνπ 

γέιηνπ. 

 

Ηδολή θαη θάζαρζε ζηολ Αρηζηοθάλε 

 Ο Αξηζηνθάλεο πεηπραίλεη ηελ θσκηθή θάζαξζε ηνπ ζεαηή "δηα ἡδνλῆο θαη 

γέισηνο". χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ηνλ Πιάησλα ε εδνλή σο ζπλαίζζεκα πάζνπο 

είλαη δεκέλε κε ην γέιην˙ ππάξρεη φκσο άιιε νπηηθή γσλία γηα ηνλ Πιάησλα ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ζέκαηνο απφ εθείλε ηνπ Αξηζηνηέιε
13

. 

 ηελ Αξηζηνθαληθή θσκσδία ε εδνλή θαη ε θάζαξζε είλαη ζπλδπαζκέλεο κε ηε 

ζνθία θαη ηε ζεξαπεπηηθή δχλακε πνπ παξέρνπλ ηα παξακχζηα θαηά ηνλ εξεπλεηή K. 

Reckford
14

. Ζ θσκσδία παξέρεη ηελ ίδηα ζπλαηζζεκαηηθή ζπγθίλεζε, ηελ ίδηα επραξίζηεζε 

θαη ελζάξξπλζε κε έλα θαιφ παξακχζη. πσο ε θαληαζία ελφο παηδηνχ θαιπάδεη φηαλ 

αθνχεη έλα παξακχζη, θάηη αληίζηνηρν γίλεηαη κε ηε θαληαζία ηνπ ζεαηή φηαλ βιέπεη κηα 

θσκσδία. Βγαίλεη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαη κεηακνξθψλεηαη καδί κε 

ηνπο ήξσεο ζε θάηη άιιν. Με ην ηέινο ηνπ έξγνπ επηζηξέθεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηνλ 

εαπηφ ηνπ πνπ φκσο θαη ηα δχν έρνπλ αιιάμεη. Με δχν ιφγηα ηα έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε είλαη 

                                                           
10

 πξβ. ηε θξάζε πνπ παξαδίζνπλ νη ρνιηαζηέο "ἔζηη δέ ἡ θσκσδία κίκεζηο πξάμεσο θαζαξηήξηνο 

παζεκάησλ, ζπζηαηηθή ηνπ βίνπ δηα γέισηνο θαη ἡδνλῆο ηππνπκέλε". 
11

 Βι. πξνεγνχκελε αλαθνξά ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ζηελ Πνηεηηθή ηνπ Αξηζηνηέιε πεξί θαζάξζεσο. 
12

 ην άθνπζκα ελφο ρπδαίνπ αζηείνπ ην άηνκν αλαζηέιιεη ηε ινγηθή θαη εζηθή ινγνθξηζία ηνπ, θαη 

πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζην γέιην εκθαλίδνληαο ην γεισηνπνηφ πνπ θξχβεη κέζα ηνπ. 
13

 Ο Πιάησλ ππνζηεξίδεη φηη ηα παζήκαηα πνπ δηεγείξνπλ ζηνλ άλζξσπν ε ηξαγσδία θαη ε θσκσδία είλαη 

βιαπηηθά θαη δεκηνπξγνχλ θαθή ςπρηθή θαηάζηαζε, ν δε Αξηζηνηέιεο ηνλίδεη φηη ε ςπρή ηνπ ζεαηή 

εμαγλίδεηαη, ιπηξψλεηαη θαη θαζαίξεηαη. Απηή ε θαηαδίθε ηνπ Πιάησλα απνδεηθλχεη φηη ε επίδξαζε ηεο 

δξακαηηθήο πνίεζεο ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ αλζξψπνπ είλαη νπζηαζηηθή (Βι. ζεκ. Θενδ. Παππά "Ο θηιόγεισο 

Αξηζηνθάλεο", ζ. 180, 1996). 
14

 εθάθεο, ζ. 131-63, 2003 αλαθνξά ζηελ αθεγεκαηηθή δνκή ησλ θσκσδηψλ ηνπ Αξηζηνθάλε θαη ζηε 

κνξθνινγία ηνπ παξακπζηνχ. 
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έλα είδνο "δηνλπζηαθψλ παξακπζηψλ" πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαθπγή ζην φλεηξν, ηελ αλάθακςε 

ηεο ςπρήο, ηελ παξεγνξηά θαη ηε ραξά ηεο επηπρίαο. 

 Ο θσκηθφο ιφγνο ηνπ Αξηζηνθάλε είλαη έλαο θσκηθφο ρείκαξξνο, ε δε πνίεζή ηνπ 

πνιηηηθή θπξίσο, θαληαζηηθή, νπηνπηθή άιινηε ξεαιηζηηθή, έρεη παηδεπηηθφ, δηδαθηηθφ 

ραξαθηήξα πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζάηηξαο θαη ηνπ γέιηνπ. Απηά ηα δχν ζηνηρεία 

νδεγνχλ αληίζηνηρα ζηελ εδνλή θαη ζηελ θάζαξζε. 

 Ζ ζάηηξα ηνπ Αξηζηνθάλε έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάγθε άζθεζεο δεκφζηαο θξηηηθήο 

πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ ηα θαθψο θείκελα ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο. Δπηθξίλνληαη νη 

πάληεο, θαηαγγέιινληαη νη ιανπιάλνη δεκαγσγνί γηαηί παξαζχξνπλ ην ιαφ ζε άζηνρεο 

επηινγέο, θαηεγνξνχληαη νη ζπκθεξνληνιφγνη, νη θφιαθεο, νη καηαηφδνμνη, νη επηπφιαηνη. 

Σειηθά ε ζάηηξα πνπ δηδάζθεη ηελ ηέρλε ηεο εηξσληθήο θαηαλφεζεο ησλ πξαγκάησλ, 

θηινδνμεί λα δηεγείξεη ζην ζεαηή ην αίζζεκα ηεο ινγηθήο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο
15

.  

 Ο Αξηζηνθάλεο κέζσ ηεο ζάηηξαο ζηνρεχεη ζην λα εθνδηάζεη ηνλ άλζξσπν κε ηε 

δχλακε ηνπ κπαινχ ψζηε λα γίλεη ηθαλφο λα επηιχεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. αηηξίδεη θάπνηεο 

θαηαζηάζεηο φρη κφλν γηα λα δηαζθεδάζεη ην ζεαηή, αιιά γηα λα ηνλ θάλεη λα ζθεθηεί βαζηά 

θαη ινγηθά πψο ζα έπξεπε λα είλαη ν θφζκνο. Υξεζηκνπνηεί ηε ζάηηξα γηα λα κεηαδψζεη ην 

θσο ηεο αιήζεηαο ζηνπο αλζξψπνπο ηεο επνρήο ηνπ. Πξνζπαζεί λα δείμεη φηη ην αδχλαην 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί φηαλ ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηήζεη ην κπαιφ ηνπ γηα λα 

"θαζαξζεί" απφ ηηο απηαπάηεο ηνπ. Γηα λα νδεγεζεί ν ζεαηήο ζηελ θάζαξζε πεξλάεη κέζα 

απφ ηε δεκφζηα γεινηνπνίεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ήδε αλαθέξακε. Απηφ ζπλεπάγεηαη 

άζθεζε θνηλσληθνχ έιεγρνπ.  Γηα παξάδεηγκα ζηνπο Βαηξάρνπο ν θσκηθφο πνηεηήο εθθξάδεη 

ηελ πξνζβνιή ησλ ζεαηψλ απφ ηελ εγσπάζεηα ηνπ πινχζηνπ Καιιία ή ηελ πνιηηηθή 

αζηάζεηα ηνπ Θεξακέλε
16

. Οη ζεαηέο, πνιίηεο ηεο Αζήλαο "πξνζβάιινληαη" απφ ηηο 

ελέξγεηεο θηιφδνμσλ πξνζψπσλ θαη απηφ απνδίδεηαη απφ ηνλ Αξηζηνθάλε κε εηξσληθά 

ζρφιηα, θξίζεηο θαη επηθξίζεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζε μεθαξδηζηηθφ γέιην αιιά παξάιιεια θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζε γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ νη ζεαηέο γηα λα απνθχγνπλ απηφ ην γέιην. Δθ' 

φζνλ ην θαηαλνήζνπλ απηφ ηφηε ζα θαηαιάβνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηνπο άιινπο θαη ζα 

κπνξέζνπλ λα αλαζεσξήζνπλ ηηο ιαλζαζκέλεο αμίεο δεκηνπξγψληαο κία θαιχηεξε δσή.  

                                                           
15

 Γηαθξηλφκελε ζε δχν θαηεγνξίεο άκεζε θαη έκκεζε ε ζάηηξα νξίδεηαη σο ην είδνο ηεο επηζεηηθήο ή απιά, 

θξηηηθήο νπηηθήο. Μέζσ ηεο ζάηηξαο ελφο έξγνπ αζθείηαη δεθηηθή θξηηηθή απέλαληη ζηα ήζε θαη ηνπο ηξφπνπο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ αιιά θαη ζηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα. Οη ζαηπξηθνί ζπγγξαθείο ζαηηξίδνπλ θπξίσο 

εθείλν πνπ έρνπλ δηαγλψζεη φηη είλαη δηεθζαξκέλν. 
16

 ην Tractatus Coislimianus έρνπκε ηελ άπνςε "δηαθέξεη ἡ θσκσδία ηῆο ινηδνξίαο, ἐπεί ἡ κέλ ινηδνξία 

ἀπαξαθαιύπησο ηα πξνζόληα θαθά δηέμεηζηλ, ἡ δέ δεῑηαη ηῆο θαινπκέλεο ἐκθάζεσο, ὁ ζθώπησλ ἐιέγρεηλ ζέιεη 

ἁκαξηήκαηα ηῆο ςπρῆο θαί ηνῡ ζώκαηνο". Σν ζπθνθαληηθφ πνξηξαίην ηνπ Καιιία, ηνπ Θεξακέλε θαη 

νπνηνπδήπνηε άιινπ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο αζηείν θαη φρη σο ζνβαξή εμχβξηζε θαη ριεπαζκφο. Χζηφζν 

εζηηάδνληαη ηα πνιηηηθά πξνβιήκαηα πνπ επηδεηνχλ ιχζε δπλακηθή απφ ηνπο πνιίηεο. 
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 Δδψ αθξηβψο εληνπίδεηαη ν δηδαθηηθφο ξφινο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ θαζψο ην δξάκα 

(ηξαγσδία, θσκσδία θπξίσο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ην ζαηπξηθφ δξάκα) σο ζθεληθφ 

γεγνλφο δηδάζθεη. Ζ πνηεηηθή ράξε ηνπ έξγνπ, ε πεξίηερλε κνξθή, ν πξνβιεκαηηζκέλνο 

ιφγνο, ηα πξφζσπα πνπ γίλνληαη αηψληα ζχκβνια αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ππνβάιινπλ 

ην ζεαηή ζηελ θαηάζηαζε αθξηβψο ηνπ λα βιέπεη ηα πξάγκαηα θάησ απφ ην πξίζκα ηεο 

αησληφηεηαο θαη ηεο δηαρξνλίαο
17

. Ζ ςπρή ζπγθηλείηαη, δνλείηαη ε ζθέςε, επηηπγράλεηαη 

πλεπκαηηθή ελαηέληζε θαη θηινζνθία ηεο δσήο
18

. 

 Μέζα απφ ηα δεδνκέλα ηνπ κχζνπ ή ηεο θαληαζηηθήο πινθήο ηεο θσκσδίαο πνπ έρεη 

λα θάλεη φκσο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα, παξάγνληαη ζπκβνιηζκνί δηαρξνληθήο αμίαο. Οη 

ζεαηέο απνδέρνληαη ην αιεζέο αιιά θαη ην αιεζνθαλέο
19

 σο ην πηζαλφλ λα ζπκβεί θαη σο 

πξνέθηαζε ηεο "πξαγκαηηθφηεηαο".  ινη απηνί νη ζπκβνιηζκνί ησλ δξακαηηθψλ θεηκέλσλ 

λνεκαηνδνηνχληαη θαη πξαγκαηψλνληαη κέζα απφ ηελ παξάζηαζε. Ζ νινθιήξσζε θαη ε 

εθπιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ απφδνζε ηνπ ξφινπ ηνπ ππνθξηηή 

πνπ πνηέ δε κπνξεί λα ελλνεζεί εθηφο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο˙ ε ζεαηξηθή παξάζηαζε είλαη 

απηή πνπ θαηαμηψλεη ηα πάληα
20

. Ζ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, ε θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ 

ζψκαηνο, ε πξνζεγκέλε απαγγειία, ε ζπλνδεπηηθή ρξήζε νξγάλσλ (πλεπζηψλ, εγρφξδσλ ή 

θξνπζηψλ), φια απηά δεκέλα ζε έλα αξκνληθφ ζχλνιν, αλαπαξηζηνχλ εηθφλεο δσήο, 

αλαπαξάγνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, δηεπξχλνπλ ηηο πξνζσπηθέο - πλεπκαηηθέο εκπεηξίεο. 

 Σν αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν ιεηηνπξγνχζε κε ακεζφηεηα θαη πξσηνπνξία θαη 

αθξηβψο επεηδή είρε δηδαθηηθφ ραξαθηήξα, κπνξεί λα ζπγθξηζεί ζε αμία κε ηνπο 

Οιπκπηαθνχο αγψλεο πνπ ζθνπφ είραλ λα αλαδείμνπλ ην θάιινο ηνπ ζψκαηνο
21

. Σν ζέαηξν 

είρε ζθνπφ λα αλαδείμεη ην θάιινο αιιά θαη ην πάζνο ηεο ςπρήο θαη ηνπ πλεχκαηνο. ε φηη 

αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηελ θσκσδία πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ιεηηνπξγνχζε ζην πιαίζην κηαο 

ζεζκνζεηεκέλεο ζξεζθεπηηθήο γηνξηήο (Μεγάια Γηνλχζηα ή Λήλαηα) πνπ νξγαλσλφηαλ απφ 

ην ιαφ θαη είρε θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη ζξεζθεπηηθή ζεκαζία. Μέζα ζ' απηήλ ηελ 

ενξηαζηηθή αηκφζθαηξα επηηξεπφηαλ θαη απαηηείην ε απνβνιή φισλ εθείλσλ ησλ 

επηβαιιφκελσλ ηππηθψλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, θάηη πνπ εληζρχεην θαη απφ ηελ ίδηα ηε 

καδηθή θχζε ηεο γηνξηήο
22

.  Έηζη ην ζπλνιηθφ ενξηαζηηθφ θιίκα θαζηζηά ην γέιην 

                                                           
17

 Θεφδσξνο Γ. Μαπξφπνπινο, ζ. 16, 2008 sub specie aeternitatis. 
18

 Απηή είλαη ε έλλνηα ηεο ςπραγσγίαο κε ηελ αξρέηππε ζεκαζία ηνπ φξνπ. 
19

 Θεφδ. Μαπξφπνπινο, ζ. 16, 2008 Σν απνδερφκεζα σο  se non evero, e buon trovato (αλ θαη δελ είλαη 

αιεζηλφ έρεη πνιχ θαιά απνδνζεί απφ ην δξακαηνπξγφ). 
20

 Γξακκαηάο Θ. Γνθίκα Θεαηξνινγίαο, Αζήλα, Δπηθαηξφηεηα 1990, ζ. 120, 121. 
21

 Γεγνλφο είλαη φηη, φπσο νη αξραίνη Έιιελεο επηλφεζαλ ηελ ηδέα πεξί αληαγσληζηηθψλ αζιεκάησλ κέζα ζην 

πιαίζην ηεο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο ηνπ Οιπκπίνπ Γηφο, ζηελ Οιπκπία, έηζη πξνπνξεχηεθαλ θαη ζηελ ηδέα ηνπ 

ζεάηξνπ κέζα απφ ηελ ενξηή ηνπ Γηνλχζνπ ηνπ Διεπζεξέσο (Βι. Πνι Κάξηιηηδ. Ο Αξηζηνθάλεο θαη ην 

ζέαηξνλ ηνπ παξαιφγνπ - Ζ ηδέα ηνπ ζεάηξνπ, ζει. 39, 2006). 
22

 πσο αθξηβψο επηηπγράλεηαη ε ζπλέλσζε θαη ε θαιχηεξε επηθνηλσλία ηνπ θνηλνχ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 
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έθθξαζε ραξάο θαη απειεπζέξσζεο απφ ηε ζπκβαηηθφηεηα - ραξαθηεξηζηηθφ ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο πνπ θαζνξίδεη ηφζν ηνλ ηξφπν πξφθιεζεο ηνπ γέιηνπ φζν θαη ηνλ ηξφπν 

πξφζιεςεο ηνπ θσκηθνχ. Απηή αθξηβψο ε πξφζιεςε ηνπ θσκηθνχ έρεη λα θάλεη κε ηηο 

δπλακηθέο ηεο θσκηθήο πεηζνχο. Μία απφ ηηο δπλακηθέο ηεο πεηζνχο είλαη ε θσκηθή εηξσλεία 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Αξηζηνθάλεο, κέζα απφ εχζηνρα αζηεία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη ην 

θνηλφ ηνπ άμην θνξέα ησλ ζεκαληηθψλ κελπκάησλ πνπ εθπέκπεη θαη λα ην θάλεη λα ζθεθηεί 

ζνβαξά.  

 Παξάιιεια δηακνξθψλεηαη κία ζρέζε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνλ πνηεηή θαη ζην 

θνηλφ ηνπ γηαηί ην θνηλφ γλσξίδεη φηη ε ηέρλε ηεο παξάζηαζεο είλαη κνξθή θνηλσληθήο 

αλάιπζεο θαη κεηαηξέπεηαη ζε φρεκα γλήζηαο δηδαρήο θαη δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Ο 

θσκηθφο πνηεηήο παίδεη ην ξφιν ηνπ παξαηεξεηή ηεο πφιεο, γίλεηαη παηδαγσγφο, θξίλεη ην 

θνηλφ ηνπ, ηνπ δηδάζθεη ηί είλαη ζσζηφ, ηη είλαη ιάζνο ζε ζέκαηα εζηθήο θαη πνιηηηθήο 

θχζεσο.  

 Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνλ πνηεηή αθνχγεηαη απφ ην ζηφκα ηνπ Δπξηπίδε
23

 "ὅηη 

βειηίνπο ηε πνηνῡκελ ηνύο ἀλζξώπνπο ἐλ ηαῑο πόιεζηλ". Αιιά θαη δηα ζηφκαηνο Αηζρχινπ ν 

πνηεηήο πξνβάιιεη ηα "ρξεζηά" θαη απνθξχπηεη ηα "πνλεξά"
24

. Απηέο νη πεπνηζήζεηο ηνλ 

νδεγνχλ ζηελ ελαζρφιεζε κε ηα ζέκαηα ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο εηξήλεο, κε ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ αθεινχο θφζκνπ πνπ πηάλεηαη θαηά θαηξνχο ζηα δίρηπα ελφο θαθφβνπινπ δεκαγσγνχ. 

Δπηπιένλ αζρνιείηαη θαη ηνλίδεη ζέκαηα ινγνηερληθήο θαη εζηθήο παξαθκήο. 

 Έηζη ν πνηεηήο δε γξάθεη απιά έλα έξγν γηα ην θνηλφ αιιά κέζα απφ ηελ παξάζηαζε 

(δξψληα πξφζσπα θαη δξψκελα) απεπζχλεηαη ζηνπο ζεαηέο, "κηιάεη" καδί ηνπο, επηθνηλσλεί. 

Απηή ε επηθνηλσλία δείρλεη ηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηελ ελνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηή - πνηεηή 

κε ηνλ εθπαηδεπφκελν - ζεαηή. Σν δε κέζνλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο πνπ είλαη ην γέιην, 

απηφ δε γίλεηαη σο απηνζθνπφο ή σο χβξε, γηαηί ηφηε δε ζα είρε αμία. Γίλεηαη σο ιπηξσηηθφ 

κέζν απφ ηα βάζαλα ηεο πφιεο
25

. Ο δε Αξηζηνηέιεο αλαθεξφκελνο ζηελ θσκσδία ζην 5
ν
 

θεθάιαην ηεο Πνηεηηθήο ζπιινγήο γξάθεη: "ηό γάξ γεινῑνλ ἐζηίλ ἁκάξηεκα ηη θαί αἶζρνο 

ἀλώδπλνλ θαί ζὐ θζαξηηθόλ, νἷνλ εὐζύο ηό γεινῑνλ πξόζσπνλ αἰζρξόλ ηη θαί δηεζηξακκέλνλ 

ἄλεπ νδύλεο"
26

. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ ηαγεηξίηε θηινζφθνπ απηφ πνπ καο πξνθαιεί 

ην γέιην, είλαη έλα είδνο ζθάικαηνο θαη αζρήκηαο, κία δπζαλαινγία ζηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά αλάινγε κε εθείλε ηεο παξαπνίεζεο ηεο θσκηθήο κάζθαο.  Έηζη ν 

Αξηζηνηέιεο αλαγλσξίδεη ζηελ θσκσδία - φπσο θαη ζηελ ηξαγσδία - ην δηδαθηηθφ, 

                                                           
23

 Αξηζηνθάλνπο Βάηξαρνη, ζηίρ. 1009-10 
24

 Αξηζηνθάλνπο Βάηξαρνη, ζηίρ. 1053-6 
25

 Ο εξεπλεηήο St. Halliwell, δηαθξίλεη ην παηρληδηάξηθν αζψν γέιην (playful) θαη ην ζπκπεξαζκαηηθφ 

επηθίλδπλν γέιην (consequential) θαη αλαθέξεηαη ζηελ αληηζεηηθή ζρέζε ηνπο. 
26

 Αξηζηνηέινπο Πνηεηηθή 1449α 34-7. 
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παηδεπηηθφ θαη θαζαξηηθφ ξφιν ηεο. Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξεί φηη ηα αζηεία δξψκελα κηαο 

θσκσδίαο παξέρνπλ ζηνπο ζεαηέο ηελ αβιαβή απειεπζέξσζε απφ δηάθνξα αξλεηηθά θαη 

επηθίλδπλα ζπλαηζζήκαηα φπσο επηζεηηθφηεηα, απξέπεηα, πξνζηπρηά, πξνζβνιή. Οη ζεαηέο 

κέζσ ηνπ θσκηθνχ έξγνπ ληψζνπλ επράξηζηε αλαθνχθηζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο ηζνξξνπίαο
27

. 

 Γηα λα επαλέιζνπκε φκσο ζηνλ Αξηζηνθάλε θαη ιίγν πξηλ λα πεξάζνπκε ζηε 

ινγνηερληθή θξηηηθή θαη ζην δηδαθηηθφ ξφιν ησλ "Βαηξάρσλ" ζεσξνχκε ζθφπηκν λα 

αλαθέξνπκε φηη ν κεγάινο θσκσδηνγξάθνο ζην έξγα ηνπ δελ έθαλε ζθσπηηθέο αλαθνξέο 

κφλν ζε πνιηηηθά πξφζσπα αιιά θαη ζε πξφζσπα ηνπ θνηλσληθνχ, εζηθνχ, πλεπκαηηθνχ 

βίνπ ηεο Αζήλαο εθείλνπ ηνπ θαηξνχ. Έηζη ηα έβαιε κε ην σθξάηε, κε ηνπο ηξαγηθνχο 

πνηεηέο φπσο ν Αγάζσλ πνπ ήηαλ νκνθπιφθηινο θαη λεσηεξηζηήο, κε ηνπο ζνθηζηέο πνπ 

πξνθαινχζαλ κε ηελ εμεδεηεκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπο˙ απφ ηε ιίζηα ησλ πξνζψπσλ πνπ 

"θαηεγφξεζε" δελ έιεηςε θαη ν κεγάινο ηξαγηθφο πνηεηήο, Δπξηπίδεο, θπξίσο γηα ηηο 

δξακαηνπξγηθέο ηνπ θαηλνηνκίεο αιιά θαη γηα ηνλ ηδενινγηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ. 

 Γελ ήηαλ κάιηζηα ιίγνη εθείλνη νη "επηθαλείο" άλδξεο πνπ ηνπ επηηέζεθαλ κε ηνλ 

ηξφπν ηνπο. Λέγεηαη φηη ν Κιέσλ επεδίσθε ελαληίνλ ηνπ πνηεηή "γξαθήλ μελίαο"
28

. Παξφια 

απηά ν κεγάινο θσκηθφο δελ πηνήζεθε θαη ζην έξγν Ηππείο
29

 έπαημε ν ίδηνο ην ξφιν ηνπ 

Παθιαγφλα, ελφο δνχινπ πνπ κε θνιαθείεο ζηνλ αθέληε ηνπ, θάλεη φηη ζέιεη ζην ζπηηηθφ 

ηνπ θαη ζηνλ Αζελατθφ δήκν. Σν έξγν είλαη κία πηθξφρνιε, βίαηε επίζεζε ελαληίνλ ηνπ 

Κιέσλα θαη επηπιένλ κία πξάμε ηφικεο, επεηδή ηφηε ν επηθίλδπλνο απηφο δεκαγσγφο 

βξηζθφηαλ ζην απφγεην ηεο δχλακήο ηνπ. 

 Έλα ρξφλν κεηά ην 423 κε ην έξγν "Νεθέιεο"
30

, γεινηνπνηεί ην σθξάηε κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο ζχγθξνπζεο παιηάο θαη λέαο αγσγήο ησλ λέσλ, επεηδή ηνλ ζεσξνχζε εκπλεπζηή 

χπνπησλ λενηεξηζκψλ. Σν έξγν δελ άξεζε ζην Αζελατθφ θνηλφ θαη ν Αξηζηνθάλεο ην 

επαλαεπεμεξγάζηεθε θαη κε απηή ηε λέα κνξθή ηνπ δηαζψδεηαη ζε καο ζήκεξα
31

. Ο 

δηάινγνο ζηηο Νεθέιεο κεηαμχ Γίθαηνπ θαη Άδηθνπ ιφγνπ είλαη ν ιακπξφηεξνο απ' φινπο 
                                                           
27

 Γπζηπρψο δε ζψδεηαη ην δεχηεξν βηβιίν ηεο Πνηεηηθήο ηνπ Αξηζηνηέιε ην νπνίν πηζαλνινγείηαη φηη είρε σο 

αληηθείκελν ηελ θσκσδία θαη ηνλ ίακβν. Ο ηακβηθφο ιφγνο, ζηνηρείν πνπ παξνπζηάδεηαη εληζρπκέλν απφ ηελ 

επνρή ηνπ Κξαηίλνπ, παξέκεηλε θπξίαξρν γλψξηζκα ηνπ είδνπο σο ηηο απαξρέο ηνπ 4
νπ

 αηψλα (δηαδηθηπαθφο 

ηφπνο - Θεαηξφξακα - Σα πάληα γηα ην ζέαηξν - Αξραία θσκσδία). 
28

 Γξαθή μελίαο: δειαδή ηνλ θαηεγνξνχζε φηη είρε αληηπνηεζεί δηθαηψκαηα Αζελαίνπ πνιίηε ελψ ήηαλ μέλνο. 
29

 Οη Ηππείο δηδάρζεθαλ γηα πξψηε θνξά κε ην φλνκα ηνπ Αξηζηνθάλε, ην 424 ζηα Λήλαηα θαη ην έξγν πήξε ην 

πξψην βξαβείν. 
30

 Σν έξγν απηφ πήξε ην ηξίην βξαβείν ζηα Μεγάια Γηνλχζηα αιιά δπζηπρψο δε δηαζψδεηαη. 
31

 K. J. Dover ζ. 152-153, 2003. Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ην αξρηθφ θείκελν ησλ Νεθειώλ ζσδφηαλ αθφκε ηα 

ειιεληζηηθά ρξφληα. Σν δεχηεξν θείκελν παξνπζηάδεηαη αλαζεσξεκέλν ζε φηη αθνξά ηελ παξάβαζε, ηε λέα 

γξαθή δηαιφγνπ δίθαηνπ - άδηθνπ ιφγνπ θαη ζηε ηειεπηαία ζθελή ηνπ έξγνπ φπνπ ν ηξεςηάδεο βάδεη θσηηά 

ζην θξνληηζηήξην. Γπζηπρψο θαλέλαο δε καο πιεξνθνξεί πψο ηειείσλε ε αξρηθή κνξθή. Γελ έρνπκε ιφγν 

φκσο λα πηζηεχνπκε φηη ην αξρηθφ θείκελν ζε φηη αθνξά ην σθξάηε, ηα εζηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθά απφ απηφ πνπ γλσξίδνπκε. 
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ηνπο Αξηζηνθαληθνχο δηαιφγνπο θαη ην πξψην ηξαγνχδη ηνπ Υνξνχ ησλ Νεθειώλ απνηειεί 

έλα απφ ηα σξαηφηεξα δείγκαηα ηεο αξραίαο Διιεληθήο πνίεζεο. 

 Σν 421 δηδάρζεθε ζηα Γηνλχζηα ε Δηξήλε θαη ήηαλ εμαηξεηηθά επίθαηξν έξγν: Ο 

Αζελαίνο Κιέσλ θαη ν παξηηάηεο Βξαζίδαο (ζηπινβάηεο θαη νη δχν ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ 

πνιέκνπ) είραλ ζθνησζεί, θαζηζηψληαο πηζαλή ηελ θαηάπαπζε ησλ ερζξνπξαμηψλ θαη ηε 

ζχλαςε εηξήλεο πνπ ζπλέπεζε ζρεδφλ κε ηελ παξάζηαζε ηνπ έξγνπ
32

. Δίλαη αμηνζεκείσηε ε 

παξαηήξεζε φηη ν Αξηζηνθάλεο ζηελ "Δηξήλε" δηδάζθεη κέζσ ηνπ ρνξνχ ηελ Παλειιήληα 

ηδέα γηαηί ν ρνξφο απνηεινχκελνο απφ αγξφηεο παξνπζηάδεη άιινηε απζηεξά αζελατθφ 

ραξαθηήξα θαη άιινηε Παλειιήλην˙ ην βιέπνπκε απηφ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε ηνπ 

Σξπγαίνπ
33

. 

  "Ξώκαρνη εζείο, έκπνξνη θαη καζηόξνη 

  θαη δνπιεπηαξάδεο, κέηνηθνη θαη μέλνη 

  θαη λεζηώηεο..." 

 ηαλ ν Σξπγαίνο ινηπφλ πξνζθαιεί ην ρνξφ, εθθξάδεηαη σο έλα βαζκφ "παλειιήληα" 

θαη σο έλα βαζκφ "αζελατθά"˙ ν ίδηνο ν ρνξφο ζεσξείηαη ν κηζφο αζελατθφο θαη ν κηζφο 

ειιεληθφο. Καηφπηλ απνηειείηαη απφ εζληθά απξνζδηφξηζηνπο αγξφηεο θαη ζην ηέινο απφ 

Αζελαίνπο αγξφηεο. Καζψο φινη ζηαζεξνπνηνχληαη ζηνλ ηειεπηαίν ηνπο απηφ ξφιν, ν 

Σξπγαίνο παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν σο ν άλζξσπνο πνπ έθεξε εηξήλε ζηελ Αζήλα θαη 

θαηάθεξε λα πεηχρεη πξάγκαηα φρη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κφλν. Ο Σξπγαίνο εθπξνζσπεί ηνλ 

Αζελαίν αγξφηε ζηηο επηηπρίεο ηνπ νπνίνπ κεηέρνπλ φινη νη ζπκπνιίηεο ηνπ, είηε είλαη 

ζπκπαζεηηθά γη απηφλ πξφζσπα, είηε φρη. Ο γάκνο ηνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ εηξεληθή πεξίνδν 

πνπ αλαηέιιεη
34

. 

 Παξαζέηνπκε έλα απφζπαζκα απφ ηα ιφγηα ηνπ ρνξνχ ζηελ Δηξήλε ηνπ Αξηζηνθάλε 

θαη ζηνπο ζηίρνπο 346-356. Μπνξεί εχγισηηα θαη εχιεπηα θάπνηνο λα θαηαιάβεη ηελ ηέρλε 

ηνπ κεγάινπ θσκσδηνγξάθνπ. 

  Ὤ νἱ ζενί λα κνπ ραξίζνπλ ηέηνηα κέξα εγώ λα δσ. 

  Γηαηί ηξάβεμα πνιιά, βάζαλα, αρπξνζηξσκλέο, 

  ηνλ Φνξκίσλα ζπκθνξέο˙ θαη ζηξπθλόο θαη ηδαλακπέηεο  

  δηθαζηήο δε ζα' καη πηα, θη νύηε αγύξηζην θεθάιη 

  όπσο ήκνπλα παιηά. 

  Θα' καη, ζα' καη ηξπθεξόο θαη πνιύ πην λένο εγώ, 

  ζα γιπηώζσ απ' όια απηά 

                                                           
32

 Πξφθεηηαη γηα ηε Νηθίεην εηξήλε πνπ ππνγξάθηεθε ην 421 π.Υ θαη κε απηήλ έθιεηζε ε πξψηε θάζε ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. 
33

 Αξηζηνθάλε Δηξήλε ζηίρ. 296-298. 
34

 K. J. Dover ζ. 196, 2003. 
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  θηάλεη πηα˙ ηόζνλ θαηξό όινη ζθνησλόκαζηε˙ 

  ζην ζηξαηώλα, πίζσ κπξνο, κε θνληάξηα  

  θαη κ' αζπίδα ιηώλακε ζηα πόδηα καο. 

 

 

4.2 Η περίπηφζε ηφλ Βαηράτων ηοσ Αρηζηοθάλε 

 Οη Βάηξαρνη ηνπ Αξηζηνθάλε είλαη κία θσκσδία πνπ εξκελεχηεθε απφ ηνπο 

ζπγρξφλνπο κειεηεηέο άιινηε σο ινγνηερληθή άιινηε σο πνιηηηθή.
35

 Γηδάρζεθε ην 405 π.Υ 

ζηα Λήλαηα
36

 θαη πήξε ην πξψην βξαβείν. Σελ πεξίνδν εθείλε ήηαλ πξφζθαηνο ν ζάλαηνο 

ηνπ Δπξηπίδε (406 π.Υ) θαη ηνπ νθνθιή (405 π.Υ). Σν γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ ησλ δχν 

ηξαγηθψλ νδήγεζε ηνλ Αξηζηνθάλε ζηελ εχζηνρε δηαπίζησζε πσο ε ηξαγσδία ήηαλ πιένλ 

λεθξή. 

 Ο άιινο κεγάινο ηξαγηθφο, Αηζρχινο, φηαλ δηδάρζεθαλ νη Βάηξαρνη είρε πεζάλεη 

πεξίπνπ 50 ρξφληα θαη θπζηθά ν Αξηζηνθάλεο δελ πξφθηαζε λα ηνλ γλσξίζεη απφ θνληά. Σν 

θελφ πνπ άθεζε πίζσ ηεο ε ηέρλε ηεο πνίεζεο έξρεηαη ηψξα λα πιεξσζεί κε ηε θηινζνθία. 

Ο Αξηζηνθάλεο φκσο παξακέλεη εξαζηήο ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ άπνςή ηνπ πεξί 

θηινζνθίαο θαη ηδηαίηεξα γηα ηνλ σθξάηε εθθξάδεη ζηνπο ζηίρ. 1491-1495 ζηελ θσκσδία 

ησλ Βαηξάρσλ φηαλ ιέεη: "Υαξίελ νὖλ κή σθξάηεη παξαθαζήκελνλ ιαιεῑλ, απνβαιόληα 

κνπζηθήλ, ηά ηε κέγηζηα παξαιηπόληα ηεο ηξαγῳδηθήο ηέρλεο''.
37

 

 Οη Βάηξαρνη είλαη έξγν ζεκαληηθφ γηαηί ζπκππθλψλεη ηε ζηάζε ηνπ Αξηζηνθάλε 

απέλαληη ζηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ. ψδεηαη ζε 86 ρθθ ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο παιαηνχ ρθ 

ηεο Ραβέλαο θαη φια δείρλνπλ φηη είλαη ην κνλαδηθφ έξγν πνπ δηδάρζεθε θαη δεχηεξε θνξά 

πηζαλφλ ιφγσ ηεο άξηζηεο ινγνηερληθήο ηνπ θξηηηθήο. 

 

Τπόζεζε ηοσ έργοσ 

 Ο ζεφο Γηφλπζνο ληπκέλνο σο Ζξαθιήο θαη ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ δνχιν ηνπ 

Ξαλζία, απνθαζίδεη λα θαηέβεη ζηνλ Άδε πξνθεηκέλνπ λα αλεβάζεη ζηνλ επάλσ θφζκν ηνλ 

Δπξηπίδε. Πξηλ μεθηλήζεη γηα ηνλ καθξχ ηνπ δξφκν πεξλάεη απφ ην ζπίηη ηνπ κπζηθνχ ήξσα 

Ζξαθιή γηα λα θαηαηνπηζηεί ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηνλ Άδε θαζψο ν εκίζενο είρε 

θάπνηε θαηέβεη ζηνλ Κάησ θφζκν γηα λα αλεβάζεη ηνλ Κέξβεξν. Ο Γηφλπζνο έρεη 

                                                           
35

 Νεθηαξία Κνπηίδνπ, Πεηξάθε, ζ.13, 2002. 
36

 Lesky, ζ. 339, 1985 ''γηνξηή πνπ νξγάλσλε ν ''άξρσλ βαζηιεχο'' ζηνλ Γακειηψλα γηα ηνλ Γηφλπζν πνπ ζηελ 

Αζήλα ε ιαηξεία ηνπ ήηαλ αξραηφηεξε απφ ηνλ ειεπζεξέα ηεο ηξαγσδίαο''. 
37

 Βάηξαρνη Αξηζηνθάλνπο, ζηίρ. 1491-95 "Καιό είλαη λα κε θιπαξεί θαλείο θαζήκελνο κε ην σθξάηε αθνύ 

πεξηθξνλήζεη ηελ ηέρλε ησλ κνπζώλ θαη αθήζεη ηα ζπνπδαηόηαηα ηεο ηξαγηθήο ηέρλεο". 
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κεηακθηεζηεί ζε Ζξαθιή θαη απηφ πξνθαιεί αθξάηεην γέιην ζηνλ πξαγκαηηθφ ήξσα πηζαλφλ 

θαη ζηνπο ζεαηέο ηεο παξάζηαζεο. 

 Σα γεγνλφηα απφ εδψ θαη θάησ αθνινπζνχλ ην έλα ην άιιν. Γηφλπζνο θαη Ξαλζίαο 

επηρεηξνχλ ην πεξηπεηεηψδεο ηαμίδη ηνπο· βξίζθνπλ ηνλ Υάξσλα θαηεβαίλνληαο πξνο ηα 

θάησ, πεξλνχλ ηελ Αρεξνπζία ιίκλε θαη θηάλνπλ ζηελ θαηνηθία ηνπ Πινχησλα, ζενχ ηνπ 

Κάησ θφζκνπ. Ζ ζπλνκηιία ηνπ Γηφλπζνπ κε ηνλ Αηαθφ, ππεξέηε ηνπ Πινχησλα, θαηαιήγεη 

ζε ινγνκαρία θαη κεηά απφ επεηζνδηαθέο ζθελέο ν ζηφρνο επηηπγράλεηαη· ν Γηφλπζνο 

ζπλαληά ηνπο δχν ηξαγηθνχο πνηεηέο Αηζρχιν θαη Δπξηπίδε. Πξνθεηκέλνπ λα βγεη απφθαζε 

πνηφο εθ ησλ δχν είλαη πην άμηνο γηα λα αλέβεη πάιη ζηνλ επάλσ θφζκν θαη λα δηδάμεη κε ηελ 

ηέρλε ηνπ ηελ πφιε ηεο Αζήλαο, νη δχν ηξαγηθνί επηδίδνληαη ζε έλαλ καθξνζθειή αγψλα 

ιφγσλ. Δθηνμεχνληαη αιιεινθαηεγνξίεο αλάκεζα ζηνπο δχν ηξαγηθνχο πξνθεηκέλνπ λα 

θαλεί ν αμηφηεξνο θαη ζην ηέινο ν Γηφλπζνο θαιεί θνληά ηνπ Αηζρχιν θαη Δπξηπίδε 

πξνθεηκέλνπ κε δπγαξηά λα δπγηζηνχλ νη ζηίρνη ηνπο θαη λα βγεη ην απνηέιεζκα. 

 Αξρίδεη εδψ κία λέα θάζε ηνπ αγψλα αξθεηά θσκηθή θαη θαίλεηαη φηη ε πιάζηηγγα 

θιίλεη πξνο ηε κεξηά ηνπ Αηζρχινπ θαζψο ν ηξαγηθφο απαγγέιεη ζηίρνπο κε ιέμεηο θαη 

έλλνηεο βαξπζήκαληεο. Αλακέλεηαη ηψξα ε ηειηθή απφθαζε ηνπ Γηνλχζνπ ν νπνίνο αξλείηαη 

λα εθθέξεη γλψκε γηαηί δε ζέιεη λα γίλεη ερζξφο κε θαλέλαλ απφ ηνπο δχν ηξαγηθνχο. 

Παξεκβαίλεη ν Πινχησλαο θαη ηνλ πείζεη λα απνθαζίζεη. Ο Γηφλπζνο πξνζπεξλά ηνπο 

δηζηαγκνχο ηνπ θαη απνθαίλεηαη ππέξ ηνπ Αηζρχινπ.  

 Ο Πινχησλαο πξνπέκπεη ηνλ Αηζρχιν ν νπνίνο εηνηκάδεηαη λα αλέβεη ζηνλ επάλσ 

θφζκν κε ηνλ Γηφλπζν. Μάιηζηα ζηέιλεη δψξα ν ζεφο ηνπ Άδε ζηνπο πνιηηηθνχο· ηα δψξα 

απηά είλαη βξάρνη θαη παξαγγέιιεη λα ζπεχζνπλ ηάρηζηα ζηνλ Άδε δηαθνξεηηθά ζα ηνπο 

ζηείιεη ν ίδηνο εθεί. ια απηά ηα απίζαλα ππνλννχκελα έξρνληαη θαη δέλνπλ κε ρνξηθά 

άζκαηα πνπ πιαηζηψλνπλ ην ηαμίδη ηψξα ηνπ Αηζρχινπ πξνο ηνλ επάλσ θφζκν θαη επρέο γηα 

θαιφ θαηεπφδην θαη ζσηεξία ηεο παηξίδαο. 

 

Λογοηετληθή θρηηηθή ζηοσς "Βαηράτοσς" 

 Ο Αξηζηνθάλεο πξνθεηκέλνπ λα αλαθεξζεί ζηε ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο πφιεο 

ρξεζηκνπνηεί δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο. Αλαθέξεη γηα παξάδεηγκα ην φλνκα ελφο 

ηξαγηθνχ ή θσκηθνχ πνηεηή ή παξνπζηάδεη ηνλ αγψλα δχν πνηεηψλ γηα ην πνηφο ζα 

αλαδεηρζεί ηθαλφηεξνο ζηηρνπξγφο. Απηή ηνπ ε θηινινγηθή θξηηηθή πνιιέο θνξέο είρε ζηφρν 

ηνλ Δπξππίδε. Ο ηξαγηθφο απηφο πνηεηήο ζηνπο Βαηξάρνπο βαξχλεηαη κε πνιιέο θαηεγνξίεο. 
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 ηνπο ζηίρνπο 1309-1328
38

 βιέπνπκε ηνλ Αηζρχιν λα παξαζέηεη ζηίρνπο απφ έξγα 

ηνπ Δπξηπίδε ρσξίο φκσο λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπο ηδηαίηεξε ζρέζε. Γηαθσκσδνχληαη έηζη 

ζθφξπηεο ηδέεο, θνηλφηππα ζέκαηα, ην παζεηηθφ χθνο, ε κεηξηθή αξξπζκία θαη φια φζα 

εηζήγαγε κε θαηλνηφκν ηξφπν ν Δπξηπίδεο. Φαίλεηαη φηη ν Αξηζηνθάλεο πίζηεπε φηη ην 

παζεηηθφ ζηνηρείν ζηα ιπξηθά θνκκάηηα ηνπ Δπξηπίδε εθθξάδεηαη ζπρλά κε ηδέεο ρσξίο 

ινγηθή ζπλνρή, κε επαλαιήςεηο θαη αζπλήζηζηεο επρέο
39

. Αληίζεηα, νθνθιήο θαη Αηζρχινο 

πκλνχλ ηε κεγαινζχλε ησλ εξψσλ νη νπνίνη γλσξίδνπλ πσο λα θπξηαξρνχλ ζηα αηζζήκαηά 

ηνπο αθφκα θαη κπξνζηά ζηνλ πφλν θαη ηε ζπκθνξά. 

 Πάλησο ε ζηάζε ηνπ Αξηζηνθάλε δελ ήηαλ θάζεηα απνξξηπηηθή απέλαληη ζηνπο 

λεσηεξηζκνχο ηνπ Δπξηπίδε. Παξαδεηγκαηηθά αλαθέξνπκε φηη ν Δπξηπίδεο κπνξνχζε λα 

δηαζπάζεη κία καθξά ζπιιαβή θαη λα ηελ επεθηείλεη ζε πνιιέο κνπζηθέο λφηεο. ην ζηίρν 

1314 έρνπκε απφ ηνλ Αξηζηνθάλε: εἰεηεηεηεηεηιίζζεηε (Βάηξαρνη 1314). Ο θσκσδηνγξάθνο 

εδψ πηνζεηεί απηνχο ηνπο κνπζηθνχο λεσηεξηζκνχο. 

 ηνπο Βαηξάρνπο ν Αξηζηνθάλεο παξσδεί έκκεζα θαη ηνπο πνηεηέο ηνπ λένπ 

δηζπξάκβνπ. Ο ζεφο Γηφλπζνο θαίλεηαη λα ελνριείηαη ινηπφλ απφ ην ηξαγνχδη ησλ βαηξάρσλ 

πνπ δελ είλαη θαη ηδηαίηεξα αξκνληθφ ζην ζηίρν 209
40

. Ζ παξσδία ησλ πνηεηψλ ηνπ 

δηζπξάκβνπ πνπ ζπλήζηδαλ λα κηκνχληαη ηηο θσλέο ησλ δηαθφξσλ δψσλ γίλεηαη αληηιεπηή 

απφ ηα "Βξεθεθεθέμ θνάμ θνάμ" ησλ βαηξάρσλ. 

Γεκηνπξγείηαη εδψ κηα ερεηηθή απνκίκεζε, κηα πνηεηηθή εηθφλα κέζα απφ κηα απίζαλα 

πξσηφηππε πεξηγξαθή πνπ δείρλεη ηελ πνηεηηθή εθεπξεηηθφηεηα ηνπ Αξηζηνθάλε ζε φιν ηεο 

ην κεγαιείν. Ο ξπζκφο ηνπ ηξαγνπδηνχ ζηνπο Βαηξάρνπο ελαιιάζζεηαη αλάκεζα ζην 

ηξνρατθφ θαη ηακβηθφ ζχζηεκα θαη απηφ δείρλεη ην αλαθάηεκα ησλ ξπζκψλ ζηνπο πνηεηέο 

ηνπ λένπ δηζπξάκβνπ. 

 Γηα λα επηζηξέςνπκε φκσο πάιη ζηνπο δχν ηξαγηθνχο Δπξηπίδε θαη Αηζρχιν 

θαίλεηαη φηη ε ρξνλνινγηθή απφζηαζε πνπ ηνπο ρψξηδε θαη ε θχζε ησλ θαιιηηερληθψλ 

δηαθνξψλ αλάκεζά ηνπο έδηλαλ ηελ επθαηξία λα ηνληζηνχλ αληηζέζεηο αθξηβψο φπσο απηέο 

πνπ αγαπνχζε λα πεξηγξάθεη ν Αξηζηνθάλεο
41

.  

 ε ηξία ζεκεία ησλ ηειεπηαίσλ 300 ζηίρσλ ηνπ έξγνπ θαίλεηαη λα έρνπλ 

παξεκβιεζεί ζην θείκελν ελαιιαθηηθέο παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ ρσξίνπ
42

. Πξψηε πεξίπησζε 

                                                           
38

 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη, ζηίρ. 1309-1328: Ἀιθπόλεο, αἳ παξ’ ἀελάνηο ζαιάζζαο θύκαζη ζησ κύιιεηε, ηέγγνπζαη 

λνηίνηο πηεξώλ ῾ξαλίζη ρξόα δξνζηδόκελαη· αἳ ζ’ ὑπνξώθηνη θαηά γσλίαο εἰεηεηεηεηεηιίζζεηε δαθηύινηο θάιαγγεο 

ἰζηόηνλα πελίζκαηα θαί θεξθίδνο ἀνηδνῡ κειέηαο, ἳλ’ ὁ θίιαπινο ἔπαιιε δειθίο πξώξαηο θπαλεκβόινηο..... ἀλά ηό 

δσδεθακήραλνλ Κπξήλεο κεινπνηῶλ; 
39

 Θ. Παππάο, ζ. 142, 1996. 
40

 Αξηζηνθάλνπο Βάηξαρνη ζηίρ. 209 "Βαηξάρσλ θύθλσλ ζαπκαζηά". 
41

 K. J. Dover, ζ. 252, 2003. 
42

 K. J. Dover, ζ. 252, 2003. 
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ην ρνξηθφ ηξαγνχδη κε ην νπνίν αξρίδεη ν Δπξηπίδεο ηελ παξσδία ησλ ιπξηθψλ ηνπ 

Αηζρχινπ είλαη νη ζηίρνη 1257-1260: 

     θξνληίδεηλ γάξ ἔγσγ’ ἔρσ, ηίλ’ ἄξα κέκςηλ   

    ἐπνίζεη..... 

Ζ δεχηεξε είλαη ζηνπο ζηίρνπο 1431: 

   ΑΗΥΤΛΟ:   Οὐ ρξή ιένληνο ζθύκλνλ ἐλ πόιεη ηξέθεηλ, 

     κάιηζηα κέλ ιένληα, κή ’λ πόιεη ηξέθεηλ, 

     ἤλ δ’ ἐθηξαθῇ ηηο, ηνῑο ηξόπνηο ππεξεηεῑλ. 

Ζ ηξίηε πεξίπησζε αθνξά ηνπο ζηίρ. 1436-1466. Παξαζέηνπκε απφζπαζκα: 

   ΑΗΥΤΛΟ:   Ἀιι’ ἔηη κίαλ γλώκελ ἑθάηεξνο εἴπαηνλ 

     πεξί ηῆο πόιεσο ἣληηλ’ ἔρεηνλ ζσηεξίαλ. 

   ΔΤΡΗΠΗΓΖ:  Δἰ λαπκαρνῑελ, θἆη’ ἔρνληεο ὀμίδαο 

     ῾ξαίλνηελ ἐο ηα βιέθαξα ηῶλ ἐλαληίσλ, 

     ’εγώ κέλ νἶδα θαί ζέισ θξάδεηλ. 

   ΓΗΟΝΤΟ:   Λέγε 

 Βιέπνπκε εδψ φηη ν Γηφλπζνο ζέηεη έλα γεληθφ εξψηεκα ζηνπο δχν πνηεηέο ζρεηηθφ 

κε ην ηί ζα πξέπεη λα θάκεη ε Αζήλα γηα λα επηβηψζεη. Καζέλαο απφ ηνπο δχν δίλεη κία 

γεληθνχ ηχπνπ απάληεζε. ηελ απάληεζε ηνπ Δπξηπίδε παξεκβάιιεηαη κία θαληαζηηθή θαη 

θσκηθή έκπλεπζε πνπ αθνξά ην λαπηηθφ πφιεκν θαη εδψ θαίλεηαη φηη ε πεηζηηθή 

παξνπζίαζε ηνπ ρσξίνπ απφ ζθελήο ζπλαληά κεγάιεο δπζθνιίεο. 

 Κιείλνληαο ην ηκήκα ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο πξέπεη λα πνχκε μαλά φηη ην 

θείκελν έρεη γξαθηεί γηα λα παξαζηαζεί κπξνζηά ζε θνηλφ πνπ βιέπεη. Ο εζνπνηφο 

αλαξσηηέηαη ηί ζα πεη θαη ηί ζα θάλεη πξνθεηκέλνπ λα γειάζνπλ νη ζεαηέο. Απηφο ν ηχπνο 

θξηηηθήο επηθξαηεί ζε φιν ην έξγν θαη είλαη γεληθά ε ζεαηξηθή ςεπδαίζζεζε εθείλε πνπ 

πξέπεη λα πεξάζεη ζην θνηλφ, νη δξακαηηθέο ζπκβάζεηο πνπ παξάγνπλ γέιην, ν 

κεηαζεαηξηθφο ραξαθηήξαο πνπ θαζνξίδεη φρη κφλνλ ηε ινγνηερληθή θξηηηθή αιιά θαη ην 

δηδαθηηθφ ξφιν ησλ Βαηξάρσλ. 

 

Γηδαθηηθός ρόιος ηφλ Βαηράτων κε θεηκελοθεληρηθή προζέγγηζε 

 Ο Αξηζηνθάλεο γξάθεη ην έξγν ηνπ ζηε δχζθνιε πεξίνδν ηνπ πεινπνλλεζηαθνχ 

πνιέκνπ κε ηηο εληάζεηο, ηνπο πνιέκνπο, ηνπο ζαλάηνπο θαη γλψξηδε θαιά φηη νη άλζξσπνη 

ήζειαλ λα μεθχγνπλ απφ ηελ εθηαιηηθή πξαγκαηηθφηεηα, λα μεράζνπλ ηα πξνβιήκαηα, λα 

ραιαξψζνπλ. Έηζη ήηαλ πξψηηζην κέιεκά ηνπ ε δεκηνπξγία θσκηθψλ έξγσλ, αζηείσλ, 

βαζηζκέλσλ ζην αίζζεκα ηεο νηθεηφηεηαο θαη ηεο πηζαλνθάλεηαο θαη ηα νπνία ηειηθά λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ςπρή ηνπ θνηλνχ. 
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 πσο ιέεη ν εξεπλεηήο C. Whitman έλα αξηζηνθαληθφ έξγν είλαη πξσηίζησο κία 

πνηεηηθή δεκηνπξγία πνπ εζσθιείεη κέζα ηεο ην φκνξθν θαη ην θαιφ· είλαη έλαο πνηεηηθφο 

εηεξφθνζκνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε βαζηά παξφξκεζε ηνπ αλζξψπνπ λα δεκηνπξγήζεη 

έλαλ θφζκν δηθήο ηνπ επηινγήο θαη λα δήζεη κέζα ζ’ απηφλ. Δίλαη έλαο θφζκνο αγλφηεηαο, 

θαληαζίαο, πιήξνπο δηαζθέδαζεο θαη θαζαξήο νκνξθηάο. 

 Σα γεγνλφηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ επεξέαζαλ ηε ζεκαηηθή πνηθηιία ηεο 

θσκσδίαο θαη πξνθάιεζαλ έλαλ επξχηεξν πξνβιεκαηηζκφ ζηελ νπζία ηεο εηξήλεο θαη ηεο 

δεκνθξαηίαο. Παξφια απηά ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο θσκσδίαο πνπ ήηαλ λα θάλεη ην 

θνηλφ λα γειά παξακέλεη εκθαλήο θαη κάιηζηα ζηνπο Βαηξάρνπο θαίλεηαη ζηνπο πξψηνπο 

θηφιαο ζηίρνπο θαη ζηελ πξψηε ζθελή ηνπ έξγνπ. 

   Ξαλζίαο   -  Δἴπσ ηη ηῶλ εἰσζόησλ, ὦ δέζπνηα, 

     ἐθ’ νἷο ἀεί γειῶζηλ νἱ ζεώκελνη;
43

 

 Μέζα φκσο απφ ηα αζηεία θαη ηα γεινία ε θσκσδία αλαιάκβαλε θαη ηνλ παηδεπηηθφ 

ηεο ξφιν. Έλαο ζπλδπαζκφο ηνπ θσκηθνχ πνπ "έθξπβε" κέζα ηνπ ην "ζνβαξφ". Ξεθάζαξα 

δειψλεηαη απηή ε κίμε ηνπ αζηείνπ κε ην ζνβαξφ ζηνπο ζηίρνπο 389-392
44

. 

   Β΄ ΖΜΗΥ.  -  Καί πνιιά κέλ γέινηά κ’ εἰπεῑλ,  

     πνιιά δέ ζπνπδαία, θαη ηῆο ζῆο ἑνξηῆο ἀμίσο 

     παίζαληα θαί ζθώςαληα ληθήζαληα ηαηληνῡζζαη. 

 Απψηεξνο ζηφρνο απηήο ηεο ζχλζεζεο εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ ε επίηεπμε ηεο 

θνηλσληθήο αξκνλίαο. Με ηα αζηεία ν θσκσδηνγξάθνο ήζειε λα θάλεη ηνπο ζεαηέο λα 

γειάζνπλ, κε ηα ζνβαξά έδηλε ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα ηελ πξφνδν ηεο πφιεο. Έηζη ε 

δξακαηηθή πνίεζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ απφιαπζε πνπ δίλεη κε ηα ερνρξψκαηά ηεο 

κία πξνζεγκέλε απαγγειία
45

 αιιά γνεηεχεη κε ηελ αηζζεηηθή ηέξςε πνπ παξέρνπλ δξψληεο 

θαη δξψκελα θαη θαη' επέθηαζηλ δηδάζθεη ρξεζηκνπνηψληαο ην ρηνχκνξ πνπ θέξλεη ηνλ 

ζεαηή αληηκέησπν κε ηελ αλνεζία ηνπ, ηνλ θάλεη λα δέρεηαη ηελ φπνηα θξηηηθή θαη λα 

γηαηξεχεηαη κέζσ ηνπ γέιηνπ. 

 Ο Αξηζηνθάλεο θαίλεηαη κέζα απφ ηηο θσκσδίεο ηνπ λα αζρνιήζεθε κε ζέκαηα πνπ 

ηνλ πξνβιεκάηηδαλ πξνζσπηθά αιιά παξάιιεια απαζρνινχζαλ θαη ηνλ κέζν Αζελαίν 

πνιίηε. Έληνλν είλαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηηο πνιηηηθέο ππνζέζεηο ηεο πφιεο θαη 

                                                           
43

  Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη, ζηίρ. 1-2 "Να πσ αθέληε θάηη από ηα ζπλεζηζκέλα, γηα ηα νπνία πάληνηε γειά ην 

ζέαηξν;" 
44

 Αξηζηνθάλε  Βάηξαρνη  Β΄ ΖΜΗΥ. - Καη πνιιά αζηεία λα πσ, θαη πνιιά ζπνπδαία θαη όπσο αμίδεη ζηε γηνξηή 

ζνπ, αθνύ παίμσ θαη πεξηπαίμσ, ληθεηήο λα ζηεθαλσζώ. 
45

 Θ. Μαπξφπνπινο, ζ. 17, 2008. 
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γεληθφηεξα γηα ηε δεκφζηα δσή ηεο Αζήλαο.
46

 Σνλ ελδηαθέξεη φκσο θαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο 

εμαγληζκφο.  

 Ο ζπλαηζζεκαηηθφο εμαγληζκφο επηηπγράλεηαη εδψ κέζσ ηνπ γέιηνπ θαη φρη κέζσ 

ησλ δαθξχσλ φπσο ζηελ ηξαγσδία. ηνπο Βαηξάρνπο ηα αζηεία δηαηξέρνπλ φιν ην έξγν απφ 

ηελ εκθάληζε ηνπ Γηνλχζνπ θαη ηνλ αξρηθφ δηάινγν κε ηνλ Ζξαθιή κέρξη ην ηέινο, αιιά ηα 

δηδάγκαηα δηαρξνληθήο αμίαο θαηαιακβάλνπλ κεγάιε ζέζε θαη βάδνπλ ηελ ηειηθά ζθξαγίδα 

ζην έξγν. Πινχζηνη αζηετζκνί αιιά πινπζηφηεξεο νη λνπζεζίεο πνπ πξνέξρνληαη κέζα απφ 

ηε ζχλζεζε αληίζεησλ θαηαζηάζεσλ. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά έλα απφζπαζκα απφ ην ρνξφ 

ησλ βαηξάρσλ
47

: 

Μαθάξηόο γ’ ἀλήξ ἔρσλ  Μαθάξηνο αιεζηλά είλαη ν άλζξσπνο 

μύλεζηλ ἠθξηβσκέλελ   πνπ έρεη ηέιεηα θξόλεζε· 

Πάξα δέ πνιινῑζηλ καζεῑλ.  είλαη δε δπλαηόλ λα ην ελλνήζεη θαλείο από πνιιά 

Ὅ δε γάξ εὖ θξνλεῑλ δνθήζαο  Απηόο εδώ (ν Αηζρύινο) επεηδή θάλεθε πξόζπκνο 

πάιηλ ἄπεηζηλ νἴθαδ’ αὖ  ζα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ 

ἐπ’ ἀγαζῶ κέλ ηνῑο πνιίηαηο,  γηα ην θαιό ησλ ζπκπνιηηώλ ηνπ,  

ἐπ’ ἀγαζῶ δέ ηνῑο ἑαπηνῡ    

μπγγελέζη ηε θαη θίινηζη,   ησλ ζπγγελώλ θαη ησλ θίισλ 

δηά ηό ζπλεηόο εἶλαη.   γηαηί είλαη θξόληκνο. 

Υαξίελ ζὖλ κή σθξάηεη  Καιόλ είλαη λα κε θιπαξεί θαλείο 

παξαθαζήκελνλ ιαιεῑλ,  θαζήκελνο κε ην σθξάηε  

απνβαιόληα κνπζηθήλ   αθνύ πεξηθξνλήζεη ηελ ηέρλε ησλ κνπζώλ 

ηά ηε κέγηζηα παξαιηπόληα  θαη αθήζεη ηα ζπνπδαία  

ηεο ηξαγῳδηθήο ηέρλεο.  ηεο ηξαγσδηθήο ηέρλεο. 

Σό δ’ ἐπί ζεκλνῑζηλ ιόγαζη  Σν δε λα θάζεηαη θαλείο αξγόο, 

θαί ζθαξηθεζκνῑζη ιήξσλ  γηα λα ζεκλνινγεί  

δηαηξηβήλ ἀξγόλ πνηεῑζζαη,  θαη λα νξληζνζθαιίδεη θιπαξίεο, 

παξαθξνλνῡληνο ἀλδξόο.  είλαη ίδηνλ αλζξώπνπ ηξειινύ. 

 

 Οη λνπζεζίεο ζπλερίδνληαη θαη ζηελ επφκελε ζθελή πνπ ν Πινχησλαο μεπξνβνδίδεη 

ηνλ Αηζρχιν γηα ηνλ επάλσ θφζκν ιέγνληάο ηνπ: 

- Δκπξόο Αηζρύιε πήγαηλε ζην θαιό θαη ζώδε ηελ παηξίδα κε θαιέο ζπκβνπιέο θαη ζσθξόληζε 

ηνπο αλόεηνπο πνπ είλαη πνιινί
48

. 

                                                           
46

 Παλαγ. Καξψλε, ζ. 35, "Μέζα ζ' απηό ην θιίκα ε αξραία θσκσδία ραξαθηεξίδεηαη πνιηηηθή θαη ν πνηεηήο 

γίλεηαη θξηηήο πξνζώπσλ αιιά θαη πνιηηηθόο ζύκβνπινο ηεο Αζήλαο." 
47

 Αξηζηνθάλνπο Βάηξαρνη, ζηίρ. 1482-1499. 
48

 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη, ζηίρ. 1500-1504. 
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Ξεθάζαξνο εδψ ν δηδαθηηθφο ξφινο ηνπ ζεάηξνπ φπσο βεβαίσο ηνλ αληηιακβάλεηαη ν 

Αξηζηνθάλεο ν νπνίνο ζέιεη λα πάξεη ζέζε γηα ζνβαξά ζέκαηα ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο 

δσήο. Δίλαη κία δχζθνιε ψξα γηα ηελ Αζήλα, νη λενηεξηθέο αλαδεηήζεηο πνπ εθπξνζσπεί ν 

Δπξηπίδεο είλαη επηθίλδπλεο˙ αζθάιεηα θαηά ηνλ ζπληεξεηηθφ Αξηζηνθάλε παξέρεη κφλν ε 

εκκνλή ζηελ παξάδνζε θαη ζηηο αμίεο ηνπ παιηφηεξνπ βίνπ
49

. 

 Γη απηφ κέζα απφ ηνπο Βαηξάρνπο "πνιεκά" ηνλ Δπξηπίδε ρσξίο φκσο λα ηνλ 

"παξακνξθψλεη"· ηνπ δίλεη ην δηθαίσκα λα παξνπζηάζεη ηηο απφςεηο ηνπ γηαηί θαζψο 

πξναλαθέξακε ν Αξηζηνθάλεο θάπνπ βαζηά κέζα ηνπ "πηνζεηεί" θαη ηελ Δπξηπίδεηα άπνςε. 

Δθείλν πνπ θπξίσο ζέιεη λα ζίμεη θαη λα δηαπαηδαγσγήζεη έηζη ην κέζν Αζελαίν πνιίηε, 

είλαη ν θίλδπλνο απφ ηε δεκαγσγία πνπ ζπλδπάδεηαη θαηά θαηξνχο κε ην λενηεξηζκφ. 

 ηνπο Βαηξάρνπο ν Αξηζηνθάλεο πξνβαίλεη ζε δεκφζηα γεινηνπνίεζε ηνπ Καιιία 

θαη ηνπ Θεξακέλε. Απηή ε θσκηθή γεινηνπνίεζε δελ είλαη κία εμχβξηζε ή ριεπαζκφο αιιά 

ηξφπνο επαλαθνξάο ηεο θνηλσλίαο κέζα απφ αζηετζκνχο θαη δηαθσκψδεζε ησλ πξνζψπσλ, 

ζηελ εζηθή ηεο ηάμε θαη ηε βνχιεζε γηα ην θαιφ ηφζν ην αηνκηθφ φζν θαη ην ζπιινγηθφ. 

Έηζη ε ηέρλε ηνπ Αξηζηνθάλε απνθηά ην ραξαθηήξα δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Σα 

ινγνπαίγληα θαη ηα βσκνινρηθά ζθψκκαηα δηαζθεδάδνπλ θαη γνεηεχνπλ αιιά θπξίσο έρνπλ 

ζθνπφ λα εμσξαΐζνπλ ηελ πηθξή αιήζεηα πνπ ζέιεη λα απνθαιχςεη ν θσκηθφο πνηεηήο θαη 

ελ πξνθεηκέλσ ν Αξηζηνθάλεο πνπ έβιεπε φηη νη δεκαγσγνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ςεπδή 

κελχκαηα θαη απάηεο γηα λα πείζνπλ ην δήκν πξνο δηθφ ηνπο φθεινο
50

. 

 Αλαδεηψληαο απηήλ ηελ ηέρλε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηνπο Βαηξάρνπο 

θξίλνπκε ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδπάδνληαη κε 

αληηζεηηθά ζηνηρεία θαη αλαδεηθλχνπλ ην δηδαθηηθφ ξφιν ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ. Έλαο ζεφο, ν 

Γηφλπζνο, θάλεη παξέα κε έλα δνχιν, ηνλ Ξαλζία. Θεφο θαη άλζξσπνο απνηεινχλ κηα αζηεία 

ζπληξνθηά πνπ εμνηθεηψλεη ην ζεαηή κε ην ππεξ-θπζηθφ θαη ην θαζεκεξηλφ.   

 Ζ θάζνδνο ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ πξνζψπσλ πξνο ηνλ Άδε ζπλδπάδεη ηα ρζφληα 

κε ηα γήηλα. Καηαζηάζεηο πνπ ζπλαληάκε απνθιεηζηηθά ζηνλ θφζκν ησλ δψλησλ, 

θαηαθέξλεη ν θσκηθφο πνηεηήο λα ηηο "πεξάζεη" ζηελ θπξηνιεμία θαη λα ηηο εληάμεη ζην 

ρζφλην θφζκν. Παξαδεηγκαηηθά αλαθέξνπκε ηνπο δχν νβνινχο πνπ πξέπεη λα δψζεη ν 

Γηφλπζνο ζηνλ Υάξσλα γηα λα κπεη ζηε βάξθα πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζηνλ θάησ θφζκν. Σα 

ιφγηα ηνπ Υάξσλα ζηνπο ζηίρ. 192-193. "Γνύιν δελ θνπβαιώ αλ δελ έρεη πάξεη κέξνο ζε 
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 Θ. Μαπξφπνπινο, ζ. 312, 2008. Σνλ θαηξφ πνπ γξάθεηαη ην έξγν ε Αζήλα νδεχεη πξνο ηελ ηειηθή πηψζε 
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 Υξηζηίλα Γ. Εήζε, ζ. 587, 1994, Ο Αξηζηνθάλεο ζηξέθεηαη κε ηφικε θαηά ηνπ παληνδχλακνπ Κιέσλα ζε 

φιεο ζρεδφλ ηηο θσκσδίεο ηνπ. 
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λαπκαρία γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπ". Φαίλεηαη θαζαξά εδψ φηη αλ έλαο δνχινο έδεηρλε 

αλδξεία ζηε κάρε, κπνξνχζε λα θεξδίζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ. 

 ηε ζπλέρεηα εληππσζηάδεη δηδαθηηθά ε ζπλάληεζε Γηφλπζνπ - Ξαλζία κε έλα λεθξφ 

πνπ δε δέρεηαη λα κεηαθέξεη ηηο απνζθεπέο αλ δε πάξεη δχν δξαρκέο!
51

 Οιφθιεξε ε 

ζηηρνκπζία ηνπ λεθξνχ κε ην Γηφλπζν είλαη έλα κεγάιν δίδαγκα πνπ δείρλεη φηη ην 

ζπκθέξνλ, ε εθκεηάιιεπζε, ε θεξδνζθνπία έρνπλ πξνέθηαζε θαη ζηελ άιιε δσή! 

 ηελ πάξνδν
52

 ν ρνξφο ησλ κπζηψλ, ησλ κπεκέλσλ ζηα Διεπζίληα κπζηήξηα, 

απεπζχλεηαη ζηνλ Ίαθρν θαη ζηε Γήκεηξα θαη δεηάεη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζην ρνξηθφ 

ηνπ. Ζ ιαηξεία ηεο Γήκεηξαο θαη ηεο Πεξζεθφλεο ζηελ Διεπζίλα, κε ηελ νπνία 

ζπζρεηίδνληαλ θαη άιιεο ζεφηεηεο π.ρ ν Ηάθρνο, έδηλε ζηνπο πηζηνχο ηελ ειπίδα γηα 

πξνλνκηαθή κεηαρείξεζε ζηε κεηαζαλάηηα δσή, αλ "αθνινπζνχζαλ" κία δηαδηθαζία κχεζεο 

ζηα κπζηήξηα
53

. Φαίλεηαη ζην ρνξφ ησλ κπζηψλ ε "ελζσκάησζε" ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ κέζα ζην έξγν ηνπ Αξηζηνθάλε πνπ ηειηθά είλαη ε ελζσκάησζε ηεο 

ζξεζθείαο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ. Ζ ζξεζθεία ρξεζηκνπνηεί ην ζέαηξν γηα 

λα εθθξαζηεί κε ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη επηθνηλσλίαο: αληί λα κηιάεη  

θαλείο, απαγγέιιεη θαη ηξαγνπδάεη, αληί λα πεξπαηάεη, παξειαχλεη θαη ρνξεχεη
54

. 

 ηνπο Βαηξάρνπο ππάξρεη θαη δεχηεξνο ρνξφο (παξαρνξήγεκα) απφ ηνλ νπνίν ε 

θσκσδία ζα πάξεη ηελ νλνκαζία ηεο. ηαλ ν Γηφλπζνο κπαίλεη ζηε βάξθα αθνχεη ηνπο 

βαηξάρνπο ηεο ιίκλεο κε ηνπο νπνίνπο θάλεη δηάινγν.
55

 Ο δηάινγνο απηφο νδεγεί ζε 

παξεμήγεζε ηνπ ζενχ κε ηνπο βαηξάρνπο ηεο ιίκλεο, κία θηινληθία ηειηθά πνπ ζα κπνξνχζε 

λα δεκηνπξγεζεί κεηαμχ πξνζψπσλ. 

ΓΗΟΝΤΟ:  Οἰκώδεη’ νὐ γάξ κνη κέιεη  Σζηξίδεηε· γηαηί δε κε λνηάδεη 

  Σνύησ γάξ νὐ ληθήζεηε  Με απηό ην ξπζκό δε ζα ληθήζεηε 

ΒΑΣΡΑΥΟΗ:  Οὐδέ κήλ ἡκᾶο ζύ πάλησο.  Κη νύηε εζύ ζα ληθήζεηο εκάο. 

 Γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ην δηδαθηηθφ ξφιν ηνπ ρνξνχ ζηνπο Βαηξάρνπο ζα 

πξέπεη λα μαλαθνηηάμνπκε ην ρνξφ ησλ κπζηψλ θαη κάιηζηα ηα ιφγηα ηνπ θνξπθαίνπ. Ο 

θνξπθαίνο θαίλεηαη λα ζηειηηεχεη ηνπο αλνχζηνπο θαη αλίθαλνπο θαζψο θαη δηάθνξα 

ελνριεηηθά πξφζσπα ζε κπζηαγσγηθή γιψζζα.
56

 

Παξαζέηνπκε ηνπο ζηίρνπο 354-360: 

 ΥΟΡ:  "Δὐθεκεῑλ ρξή θἀμίζηαζζαη ηνῑο ἡκεηέξνηζη ρνξνῑζηλ, 
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 K. Dover, ζ. 242, 2003. Μπζηεξηαθέο ιαηξείεο ζπλδεφκελεο κε ην Γηφλπζν, ππήξραλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο 

ηνπ Διιεληθνχ θφζκνπ. 
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 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη, ζηίρ. 209-270. 
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  ὅζηηο ἄπεηξνο ηνηῶλ δε ιόγσλ, ἤ γλώκε κή θαζαξεύεη, 

  ἤ γελλαίσλ ὄξγηα Μνπζῶλ κήη’ εἶδελ κήη’ ἐρόξεπζελ 

  κεδέ Κξαηίλνπ ηνῡ ηαπξνθάγνπ γιώηηεο βαθρεῑ ἐηειέζζε, 

  ἤ βσκνιόρνηο ἔπεζηλ ραίξεη, κή ’λ θαηξῷ ηνῡην πνηνῡζηλ, 

  ἤ ζηάζηλ ἐρζξάλ κή θαηαιύεη, κήδ’ εὔθνινο ἐζηη πνιίηαηο, 

  ἀιι’ ἀλεγείξεη θαί ῾ξηπίδεη, θεξδῶλ ἰδίσλ ἐπηζπκῶλ". 

 ηε ζπλέρεηα πεξλάκε ζε άιιν δηδαθηηθφ κνηίβν κέζα απφ ηελ ελαιιαγή ηνπ θαινχ 

θαη ηνπ θαθνχ θαζψο ε άθημε ηνπ Γηφλπζνπ ζην παιάηη ηνπ Πινχησλα ζπλνδεχεηαη κε 

απεηιεηηθά ιφγηα γηα ην ζεφ πνπ έρεη ληπζεί Ζξαθιήο. Απηφ απνβαίλεη ελαληίνλ ηνπ γηαηί 

θάπνηε ν Ζξαθιήο είρε αξπάμεη ηνλ Κέξβεξν. Αιιάδνπλ νη ξφινη, ν ζεφο ληχλεηαη δνχινο, ν 

Ξαλζίαο ληχλεηαη Ζξαθιήο ελψ ιίγν κεηά ν θαζέλαο αλαιακβάλεη πάιη ηνλ αξρηθφ ηνπ 

ξφιν. Ο Γηφλπζνο ηνλίδεη φηη είλαη αζάλαηνο θαη νη θχιαθεο θηππνχλ θαη ηνπο δχν 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςνπλ πνηφο είλαη ν ζεφο. Σειηθά Πινχησλ θαη Πεξζεθφλε ζα 

μερσξίζνπλ πνηνο είλαη ν ζεφο θαη πνηνο είλαη ν δνχινο. 

 Ζ "παξάβαζε" πνπ αθνινπζεί ην επίξξεκα θαη ην αληεπίξξεκα ζηνπο Βαηξάρνπο 

έρεη κεγάιε δηδαθηηθή βαξχηεηα γηαηί παξέρεη ζπκβνπιέο ζηνπο πνιίηεο
57

: ην επίξξεκα 

ζπζηήλεη ακλεζία γηα ηνπο πνιίηεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε ζχληνκε νιηγαξρηθή επαλάζηαζε 

ηνπ 411 π.Υ. Σν αληεπίξξεκα ραιαξψλεη ιίγν ηνπο ζεαηέο απφ ηε ζνβαξή δηάζεζε, 

παξαβάιιεη ηνπο ζχγρξνλνπο πνιηηηθνχο κε ηα ράιθηλα λνκίζκαηα πνπ είραλ πξφζθαηα 

θπθινθνξήζεη θαη ηελ ηάμε ησλ παξαγθσληζκέλσλ αιιά θαζφια άμησλ παιηψλ εγεηψλ κε 

ην παιηφ ζηαζεξφ αζεκέλην λφκηζκα πνπ ήηαλ απφ φινπο ζεβαζηφ.  

 ηίρ. 718-724: 

  "Πνιιάθηο γ’ ἡκῑλ ἔδνμελ ἡ πόιηο πεπνλζέλαη 

  ηαὐηόλ ἔο ηε ηῶλ πνιηηῶλ ηνύο θαινύο ηε θἀγαζνύο 

  ἔο ηε ηἀξραῑνλ λόκηζκα θαί ηό θαηλόλ ρξπζίνλ. 

  Οὔηε γάξ ηνύηνηζηλ νὖζηλ, νὐ θεθηβδειεπκέλνηο, 

  ἀιιά θαιιίζηνηο ἁπάλησλ, ὡο δνθεῑ, λνκηζκάησλ θαί 

  κόλνηο ὀξζῶο θνπεῑζη θαί θεθσδσληζκέλνηο 

  ἔλ ηε ηνῑο Ἑιιεζη θαί ηνῑο βαξβάξνηζη παληαρνῡ." 

ρνιηάδεηαη έηζη ε πνιηηηθή επηθαηξφηεηα, θξίλνληαη απζηεξά νη παξαιήςεηο θαη νη άζηνρεο 

ελέξγεηεο ησλ Αζελαίσλ θαη δίλνληαη απζηεξέο εληνιέο γηα αιιαγή ζπκπεξηθνξάο.  

 Αθνινπζεί δηάινγνο κεηαμχ δνχισλ (Ξαλζίαο - Αηαθφο) πνπ πξννηθνλνκεί ηελ 

αληηπαξάζεζε Δπξηπίδε - Αηζρχινπ.
58

 Δδψ ν Αξηζηνθάλεο "εθζέηεη" ηνλ Δπξηπίδε ιέγνληαο 
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δηα ζηφκαηνο Αηαθνχ φηη είλαη εθείλνο πνπ φηαλ θαηέβεθε ζηνλ θάησ θφζκν έθαλε επίδεημε 

ηεο ηέρλεο ηνπ ζηνλ ππφθνζκν ηνπ Άδε (δηαξξήθηεο, ισπνδχηεο, παηξνθηφλνπο, θ.α.) 

πξνθεηκέλνπ λα πάξεη ην ζξφλν ηνπ Αηζρχινπ. 

  - Ὅηε δή θαηῆιζ’ Δὐξηπίδεο ἐπεηδείθλπην 

  ηνῑο ισπνδύηαηο θαί ηνῑζη βαιιαληηόηνκνηο 

  θαί ηνῑζη παηξαινίαηζη θαη ηνηρσξύρνηο. (ζηίρ. 771-773) 

ινη νη παξαπάλσ αλαθεξφκελνη είλαη παλνχξγνη θαη απηφ θαίλεηαη δηα ζηφκαηνο Ξαλζία. 

 ΞΑΝΘΗΑ:   ηῶλ παλνύξγσλ;  (ζηίρ. 781) 

Αθνινπζεί ε ζχγθξηζε κε ηνλ Αηζρχιν:  

 ΞΑΝΘΗΑ:  Μέη’ Αἰζρύινπ δ’ νὐθ ἦζαλ ἕηεξνη ζύκαρνη; 

Ζ δηδαθηηθή ηέρλε ηνπ Αξηζηνθάλε θαίλεηαη ζηελ απάληεζε πνπ δίλεη ν Αηαθφο ζηνλ 

Ξαλζία ζην παξαπάλσ εξψηεκα. 

 ΑΗΑΚΟ:  ιίγνλ ηό ρξεζηόλ ἐζηηλ, ὥζπεξ ἐλζάδε. (ζηίρ. 783) 

   Λίγνη είλαη νη ηίκηνη, θαζώο εδώ. 

 Ο Αηαθφο δείρλεη λα μερλά φηη βξίζθεηαη ζηνλ Άδε θαη δηα ηνπ "ἐλζάδε" ελλνεί ηε 

γε. Απηφ γίλεηαη επίηεδεο γηα λα ζίμεη ν πνηεηήο ηνπο Αζελαίνπο θαη λα ηνπο λνπζεηήζεη. 

Φαίλεηαη λα απηνπαξνπζηάδεηαη ε πφιε, λα δείρλεη ηνλ εαπηφ ηεο· έρεη επέιζεη εζηθή 

παξαθκή θαη νη έληηκνη πνιίηεο είλαη ειάρηζηνη. Ο ιαφο δείρλεη αθέιεηα θαη παξαζχξεηαη 

απφ επηπφιαηα ιφγηα θαθφβνπισλ δεκαγσγψλ. 

 Ζ δηέλεμε Δπξηπίδε - Αηζρχινπ ζα νδεγήζεη ζε έλαλ αγψλα ιφγσλ, κία πάιε θνβεξή 

κεηαμχ ησλ δχν ηξαγηθψλ θαηά ηελ νπνίαλ πξφθεηηαη λα δπγηζζεί ε κνπζηθή κε δπγαξηά. 

 ΑΗΑΚΟ - Καί γάξ ηαιάληῳ κνπζηθή ζηαζκήζεηαη. (ζηίρ. 797) 

Καη εξσηά ν Ξαλζίαο  

  - Σί δε; κεηαγσγήζνπζη ηήλ ηξαγσδίαλ; 

Καη ηί; ζα δπγίζνπλ ηελ ηξαγσδία ζαλ αξλί κήπσο βξεζεί ιεηςή; 

Σν αξλί ειέγεην κεῑνλ θαη ην ξήκα κεηαγσγῶ ζεκαίλεη δπγίδσ θάηη σο λα είλαη αξλί. 

 Πξνθαιείηαη ην γέιην ζηνπο ζεαηέο ελψ παξάιιεια πξνβάιεηαη ην ζνβαξφ. Ζ ηέρλε 

δηέξρεηαη θξίζε πνπ είλαη αληίζηνηρε κε ηελ θνηλσληθή - πνιηηηθή θξίζε, ηελ θξίζε ησλ 

αμηψλ θαη ησλ ζεζκψλ. Ο ρνξφο πξνβιέπεη φηη ζα δηεμαρζεί δπλαηφο αγψλαο αλάκεζα ζηνπο 

δχν ηξαγηθνχο κε θξαζηηθά φπια πνπ δηαζέηεη θαζέλαο απφ ηνπο δχν. Μέζα απφ ηνλ αγψλα 

ιφγσλ πξνβάιιεηαη εηξσληθά θαη ρηνπκνξηζηηθά ε επηθξαηνχζα δηακάρε κεηαμχ ηεο παιαηάο 

θαη λέαο γεληάο ζηνλ ηνκέα ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο.
59
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 Απφ ην ζηίρν 830 θαη θάησ αξρίδεη ε αληηπαξάζεζε Δπξηπίδε - Αηζρχινπ κε δηαηηεηή 

ην ζεφ Γηφλπζν. Έηζη ν ζεφο μαλαβξίζθεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη φιεο ηνπ ηηο 

αξκνδηφηεηεο σο ζεφο ησλ δξακαηηθψλ αγψλσλ
60

. Θα παίμεη ην ξφιν ηνπ σο δηαηηεηήο κε 

αμηέπαηλε αιιά κφλν θαηλνκεληθή αληηθεηκεληθφηεηα, ρσξίο λα μεπέζεη πνηέ ζηε γεινηφηεηα 

ησλ ζπλεζηζκέλσλ ηξηηαγσληζηψλ. πκπεξηθέξεηαη ζηνλ Αηζρχιν κε ζεβαζκφ θαη ζηνλ 

Δπξηπίδε κε νηθεηφηεηα. 

 Πξηλ αξρίζεη ν αγψλ ν ζεφο επηβάιιεη ζηνπο δχν ηξαγηθνχο λα πξνζεπρεζνχλ· ν 

Αηζρχινο πξνζεχρεηαη ζηε Γήκεηξα, ν Δπξηπίδεο ζηνλ Αηζέξα. πκβνιηζκφο θαη εδψ απφ 

ηνλ Αξηζηνθάλε. Ζ πξνζεπρή παξαπέκπεη ζην απνηέιεζκα δειαδή ζηελ πξφθξηζε ηνπ 

Αηζρχινπ ν νπνίνο πξνζεχρεηαη ζηνπο παξαδνζηαθνχο ζενχο ελψ ν Δπξηπίδεο σο 

λεσηεξηζηήο ιαηξεχεη ηνλ αηζέξα, ηε γιψζζα, ηα ξνπζνχληα, ηελ εμππλάδα, δειαδή άιινπο 

ζενχο. Τπάξρεη εδψ ε αληηπαξάζεζε δχν θφζκσλ· είλαη εθείλνο ηεο παξαδνζηαθήο 

ζξεζθείαο κε εθείλνλ ηεο θαηλήο πίζηεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ νξζνινγηζκφ. Φαλεξφο θαη ζε 

απηφ ην ζεκείν ν δηδαθηηθφο ξφινο ηεο θσκσδίαο θαζψο πξνβάιιεηαη ε ζχγθξνπζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ αμηψλ κε ηηο λενηεξηθέο ηδέεο. 

 ηε ζπλέρεηα ν ιφγνο δίδεηαη ζηνλ Δπξηπίδε ν νπνίνο πξντδεάδεη ην αθξναηήξην 

κέζα απφ έλα ξεηνξηθφ ζρήκα ιφγνπ γηα ην πνηφο είλαη ν ίδηνο θαη πνηφο είλαη ν αληίπαιφο 

ηνπ
61

. Καηεγνξεί ηελ ηέρλε ηνπ Αηζρχινπ φηη έβγαδε ζηε ζθελή ιηγνκίιεηα πξφζσπα, φηη 

έδηλε έθηαζε ζηα ρνξηθά, φηη έδηλε ζηελ ηέρλε ηνπ αθαηαλφεην πεξηερφκελν, θ.α. Θεσξεί φηη 

ν Αηζρχινο εμαπαηά ηνπο ζεαηέο, ηνπο θαζηζηά αλφεηνπο θαη πξνβάιιεη ηηο ζησπέο θαη ηα 

πξφζσπα κε θαιπκκέλν πξφζσπν, ζηνηρεία ζιίςεο ή ληξνπήο πνπ ν Δπξηπίδεο φκσο 

αληηθαζηζηά κέζα απφ ηε δηθή ηνπ ηέρλε, κε ηνλ πνηεηηθφ ιφγν. Ο ίδηνο ν Γηφλπζνο ζην 

ζηίρν 921 δειψλεη φηη έρεη εμαπαηεζεί θη απηφο απφ ηνλ Αηζρχιν.
62

 Ο Αξηζηνθάλεο δηα 

ζηφκαηνο Δπξηπίδε παξνπζηάδεη απηφ ην ηξαγηθφ χθνο ηνπ Αηζρχινπ αξρηθά σο 

κεηνλέθηεκα παξαθάησ φκσο ζα δνχκε φηη ν Αηζρχινο ην παξνπζηάδεη σο πιενλέθηεκα.  

 Ο Δπξηπίδεο ζπλερίδεη ηνλ θαηαηγηζηηθφ ηνπ έιεγρν θαηά ηνπ Αηζρχινπ αιιά ν 

ηειεπηαίνο ζα ηνλ απνθαιέζεη ακαζή θαη αλάμην λα αληηιεθζεί ην κεγαιείν ηνπ ηξαγηθνχ 

ηνπ ιφγνπ
63

. Ο Δπξηπίδεο δηαθνξνπνηεί ηελ ηέρλε ηνπ απφ εθείλε ηνπ Αηζρχινπ. Ληηή 

ηξαγσδία, ρσξίο εληππσζηαζκφ, θνληά φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη κε ζπνπδαία 

εκβέιεηα ζην θνηλφ. Δίλαη εθείλνο πνπ αθαίξεζε ην βάξνο, έδσζε ψζεζε ζηελ εγξήγνξζε 
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 P. Thiercy, ζ. 136, 1999. Ο ηεξάζηηνο αγψλαο ιφγσλ 720 ζηίρσλ θαηαιακβάλεη ζρεδφλ νιφθιεξν ην 

δεχηεξν κέξνο ηεο θσκσδίαο θαη καο καζαίλεη ηφζα πξάγκαηα γηα ην Γηφλπζν θαη ηνλ ίδην ηνλ Αξηζηνθάλε 

φζν θαη γηα ηνπο δχν αληαγσληζηέο. 
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 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη, ζηίρ. 907-915. 
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 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη, ζηίρ. 921 "Ὤ πακπόλεξνο, νἷ ἄξ’ ἐθελαθηδόκελ ὑπ’ αὐηνῡ". 
63

 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη, ζηίρ. 933 "εκεῑνλ ἐλ ηαῑο λαπζίλ, ὦκαζέζηαη’, ἐλεγέγξαπην". 
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ηνπ λνπ θαη ζηελ θίλεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε θηινζνθία. Έδσζε ιφγν ζηνπο ραξαθηήξεο 

ηνπ, ζηνηρείν δεκνθξαηηθφηεηαο
64

 θαη γηα ην νπνίν ππεξεθαλεχεηαη ν Δπξηπίδεο. 

 Σνλ ακθηζβεηεί ν Αηζρχινο αιιά ν Δπξηπίδεο επηκέλεη θάλνληαο κηα κεηαζεαηξηθή 

αλαθνξά
65

 θαη ζηε ζπλέρεηα έρνπκε ην δηδαθηηθφ ξφιν ηεο θσκσδίαο ζε φιν ηεο ην θάζκα 

απφ ηνλ ζηίρν 956 έσο ηνλ 964. 

"Έκαζα (ζηνπο Αζελαίνπο) λα βάδνπλ ιεπηνύο θαλόλεο ζηελ ηέρλε, λα γσληάδνπλ ζηίρνπο, λα 

θξίλνπλ, λα παξαηεξνύλ, λα ελλννύλ ηα ιόγηα ηνπο, λα παξαηεξνύλ θαιά ηα πάληα". 

"Καη παξνπζίαδα πξάγκαηα γλσζηά πνπ ρξεζηκνπνηνύκε θαη κε ηα νπνία ζπλππάξρνπκε". 

'Δηζη ν Δπξηπίδεο πξνζπάζεζε λα δηδάμεη ηνπο ζεαηέο, λα αθνλίζεη ηελ θξηηηθή ηνπο 

ζθέςε
66

 κε ηελ εηζαγσγή νηθείσλ ζεκάησλ. 

 Γελ ελδηαθεξφηαλ αλ εηχγραλε αξλεηηθήο θξηηηθήο αξθεί λα θαζηζηνχζε ηνπο ζεαηέο 

άμηνπο λα επηιχνπλ κε ζεηηθή ζθέςε θάζε θνξά ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Αληίζεηα ν Αηζρχινο 

επηθεληξσλφηαλ ζηνλ εληππσζηαζκφ, ζηελ έθπιεμε, ζηελ αλαζηνιή ηεο ινγηθήο ζθέςεο. 

Φαίλεηαη εδψ ε πξφζιεςε ηεο ηξαγσδίαο απφ ην θνηλφ κέζα απφ ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν ηνπ 

θάζε ηξαγηθνχ. Ζ πξφζιεςε απηή έρεη άκεζε ζρέζε κε ην δηδαθηηθφ ξφιν ηφζν ηεο 

ηξαγσδίαο φζν θαη ηεο θσκσδίαο. 

 Απφ ηνλ ζηίρν 971 θαη θάησ ν Δπξηπίδεο θαίλεηαη κέζα απφ ην έξγν ηνπ λα 

θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε κε ηα έξγα ηνπ ζε βαζκφ πςειφ ψζηε νη πνιίηεο λα ξπζκίδνπλ 

ηα ηνπ νίθνπ ηνπο, λα αλαθαιχπηνπλ απηά πνπ δελ είλαη πξφδεια, ζέηνληαο πάληα 

εξσηήκαηα
67

. Δδψ γίλεηαη αλαθνξά ζε ζέκαηα νίθνπ γηαηί αθξηβψο ν νίθνο απνηειεί κνλάδα 

ηεο πφιεο. Ζ Αζελατθή δεκνθξαηία βξίζθεηαη ζε παξαθκή θαη απαηηείηαη αλαζπγθξφηεζε 

πφιεσο θαη θνηλσλίαο. 

 Ο Αξηζηνθάλεο ην ζίγεη έμππλα εδψ βάδνληαο αξρηθά ηνλ Δπξηπίδε λα 

απηνπξνβάιιεηαη γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνπο ζεαηέο κέζα απφ ηα έξγα ηνπ ελψ ζηε 

ζπλέρεηα ην βάξνο ηεο αλαζπγθξφηεζεο ζα πέζεη ζηνπο ψκνπο ηνπ Αηζρχινπ. Ο ηειεπηαίνο 

ήδε έρεη ζπκψζεη απφ ηα ιεγφκελα ηνπ Δπξηπίδε θαη ε νξγή ηνπ πνπ κνηάδεη κε ηνλ άλεκν
68

 

εθδειψλεηαη άκεζα ζην ζηίρν 1006 θαη θάησ. 

- Πώο πξέπεη λα αμηνινγνύκε έλαλ πνηεηή; Αλαξσηηέηαη ν Αηζρχινο 

- Γηα πνηό ιόγν λα ηνλ ζαπκάδνπκε; 

ηελ απάληεζε ηνπ Δπξηπίδε δηαθαίλεηαη μαλά ν δηδαθηηθφο ξφινο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ. 
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 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη, ζηίρ. 951 "κά ηόλ Ἀπόιισ· δεκνθξαηηθόλ γάξ αὔη’ ἔδξσλ". 
65

 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη, ζηίρ. 953 "Ἒπεηηα ηνπηνζί ιαιεῑλ ἐδίδαμα". 
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 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη, ζηίρ. 959-961. 
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 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη "Σνηαῡηα κέλ ηνὐγώ θξνλεῑλ ηνύηνηζηλ εηζεγεζάκελ, ινγηζκόλ ἐλζείο ηῇ ηέρλῃ θαί 

ζθέςηλ, ὥζη’ ἤδε λνεῑλ ἅπαληα θαί δηεηδέλαη ηά η’ ἄιια θαί ηάο νἰθίαο νἰθεῑλ ἄκεηλνλ". 
68

 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη, ζηίρνη 999-1003. 
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- Γηα ηε δεμηόηεηά ηνπ θαη ηηο λνπζεζίεο ηνπ πνπ απνβιέπνπλ ζην θαιό ηεο πόιεο
69

.  

 Άκεζε αλαθνξά εδψ απφ ηνλ Δπξηπίδε ζηε δηδαρή ηεο πνιηηηθήο αγσγήο κέζα απφ 

ηα έξγα ηεο πνίεζεο. Απηή ε δηδαρή έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνβνιή ζην θνηλφ, ηίκησλ 

ραξαθηήξσλ πξάγκα πνπ ν Αηζρχινο επερείξεζε κέζα απφ ηα έξγα ηνπ· ν Δπξηπίδεο έθαλε 

ην αληίζεην θαη παξνπζίαζε άζιηνπο, απνηξφπαηνπο ραξαθηήξεο
70

. 

 Ο Αηζρχινο πξνβάιινληαο ραξαθηήξεο πςειφθξνλνπο δίδαμε ηελ αλδξεία θαη 

εμχςσζε ην εξσηθφ θξφλεκα ησλ Αζελαίσλ
71

. Έηζη ε πνίεζε δηδάζθεη ηνπο πνιίηεο γηα ην 

πψο ζα γίλνπλ αλδξείνη θαη γεληθφηεξα πψο ζα γίλνπλ θαιχηεξνη θαη απηφ εδψ είλαη ην 

θεληξηθφ λφεκα ησλ Βαηξάρσλ. Μέζα απφ ην ιφγν θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ν πνιίηεο 

καζαίλεη. 

 Αθνινπζεί αλαθνξά ζε νλφκαηα φπσο ν Οξθέαο, ν Μνπζαίνο, ν Ζζίνδνο, ν 

κεξνο. ινη δίδαμαλ αμίεο θαη αξεηέο. Ο Αηζρχινο κεηνπζίσζε απηέο ηηο αμίεο θαη κέζα 

απφ ηα έξγα ηνπ ηηο κεηαιακπάδεπζε ζην Αζελατθφ θνηλφ. Θεσξεί ν Αηζρχινο φηη ε δηδαρή 

γίλεηαη κέζσ εξσηθψλ πξνηχπσλ. Ο δξακαηνπξγφο είλαη δάζθαινο θαη πξέπεη λα ζηεξίδεηαη 

ζην κχζν αιιά ην θαθφ πξέπεη λα ην απνζησπά, λα κελ ην δηδάζθεη. 

 Απφ ηελ άιιε ν Δπξηπίδεο θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη πεξλάεη ηε δηδαρή 

κέζα απφ απηή ηελ θαιιηέξγεηα· ν πνιίηεο λα πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηνλ νίθν ηνπ. 

Καηεγνξείηαη ν Δπξηπίδεο απφ ηνλ Αηζρχιν φηη παξνπζηάδεη αθφκα θαη βαζηιείο κε 

θνπξέιηα π.ρ ηνλ Μελέιαν ζηελ Διέλε. Έηζη δίδαμε ηνπο πινχζηνπο λα απνθεχγνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη γεληθφηεξα δίδαμε ζηνπο λένπο ηηο θιπαξίεο ηεο ζνθηζηηθήο κε απνηέιεζκα 

λα εγθαηαιεηθζνχλ νη αμίεο ηεο Αηζρχιηαο γεληάο. Ζ πφιε γέκηζε ππνγξακκαηείο, ζην ζηίρν 

1081 θαίλεηαη φηη ν Δπξηπίδεο αλέδεημε θαχινπο ραξαθηήξεο θαη αηκνκείθηεο.
72

 Απελαληίαο 

ν Δπξηπίδεο ζεσξεί φηη νη ραξαθηήξεο απηνί πξνβάιινληαη γηα λα νμχλνπλ ηελ θξηηηθή 

ζθέςε θαη δε ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππν κίκεζεο. Ο Γηφλπζνο φκσο ζηε ζπλέρεηα 

επηβεβαηψλεη ηνλ Αηζρχιν ιέγνληαο φηη νη λένη είλαη αγχκλαζηνη θαη παξνπζηάδνπλ ζεκάδηα 

ζειππξέπεηαο.
73

 

 ηε ζπλέρεηα ν ρνξφο κε ηα ιφγηα ηνπ επηηείλεη ηε θηινληθία θαη πξνεηνηκάδεη ηνπο 

ζεαηέο πνπ είλαη ζνθνί
74

 γηα ηα φζα ζα αθνχζνπλ. Αξρίδεη ε εμέηαζε ησλ πξνιφγσλ ησλ 

έξγσλ θαη ησλ δχν ηξαγηθψλ. Ζ επαλάιεςε απφ ηνλ Αηζρχιν ηεο θξάζεο "ιεθύζηνλ 
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 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη, ζηίρνη 1008-1009. 
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 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη, ζηίρνη 1014-1015. 
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 Ο Αηζρχινο ζην ζηίρν 1026 αλαθέξεηαη ζηελ ηξαγσδία "Πέξζεο". Δδψ εμπκλείηαη ην Αζελατθφ κεγαιείν 
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δεκνπηζήθσλ, ἐμαπαηώλησλ ηόλ δῆκνλ ἀεη·". 
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 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη, ζηίρ. 1090-1099. 
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 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη, ζηίρ. 1100-1119. 
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ἀπώιεζελ" (8 θνξέο) είλαη κία εμαηξεηηθά θσκηθή ζθελή απνθιηκάθσζεο αιιά παξάιιεια 

θαηαδεηθλχεη πξνο ην θνηλφ φηη ν Δπξηπίδεο ιέεη ηα ίδηα πξάγκαηα ηεηξηκκέλα ζε 

δηαθνξεηηθά ζπκθξαδφκελα άξα δελ έρεη πξσηνηππία
75

. Ο Δπξηπίδεο δελ έρεη δεκηνπξγηθή 

πλνή. 

 Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ζε φ,ηη αθνξά ηε ζθεληθή παξνπζίαζε πνπ θη απηή έρεη ηε 

ζέζε ηεο ζην δηδαθηηθφ ξφιν ηνπ ζεάηξνπ φηη ν Αηζρχινο εκθαλίδεηαη λα θξαηά κία ιήθπζν 

κε θσκηθφ ζθνπφ. Γίλεηαη δηαθσκψδεζε έηζη ηεο ππφζεζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ν 

αγψλαο ρσξίο νη ζεαηέο λα αηζζάλνληαη θφξηηζε. Ζ ζπδήηεζε νδεγεί ηειηθά ζηελ απφθαζε 

λα έιζεη επί ζθελήο κία δπγαξηά πξνθεηκέλνπ λα δπγηζηνχλ νη ζηίρνη θαη ησλ δχν ηξαγηθψλ 

γηα λα εμαρζεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Πνηφο είλαη εθείλνο απφ ηνπο δχν ηνπ νπνίνπ νη ζηίρνη 

έρνπλ ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα; Ο Γηφλπζνο εμαθνινπζεί λα είλαη ν δηαηηεηήο ηνπ αγψλα.
76

 

 Σν δχγηζκα πνπ ζα αθνινπζήζεη είλαη δχγηζκα κεκνλσκέλσλ ζηίρσλ πάλσ ζηε 

δπγαξηά· απηφ παξνπζηάδεηαη έηζη, ψζηε απνθαζηζηηθφ γηα ην απνηέιεζκα λα είλαη ην 

πξαγκαηηθφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζηίρσλ π.ρ έλα πνηάκη, έλαο ζσξφο λεθξνί, φρη ην 

κεηαθνξηθφ βάξνο ηεο γιψζζαο
77

. Απηφ πνπ ζα θξίλεη ηειηθά ηνλ αγψλα είλαη ε παξνρή 

ζπκβνπιήο γηα ηελ πφιε. Ο Γηφλπζνο πνπ θξαηά κέρξη ηψξα ζηάζε κεηξηνπαζή ηζρπξίδεηαη 

φηη έρεη θαηέβεη ζηνλ Άδε γηα λα βξεη πνηεηή, πξνθεηκέλνπ λα ζσζεί ε παηξίδα
78

. Να βξεζεί 

πνηεηήο γηα λα βξεζνχλ παξάιιεια ρνξεγνί γηα ην ρνξφ.  

 Δδψ θαίλεηαη μαλά ν δηδαθηηθφο ξφινο ηνπ ζεάηξνπ θαζψο ηα έξγα έπξεπε λα 

μαλαπάξνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηε δεκφζηα δσή θαη εθπαίδεπζε. Αο κελ μερλάκε φηη έρνπκε 

πεξηέιζεη ζηα ρξφληα ησλ Βαηξάρσλ ζε άιιε πνιηηηθή θαηάζηαζε· γη απηφ ζηε δεχηεξε 

παξάβαζε ν ρνξφο, χζηεξα απφ κηα πξνεηδνπνίεζε πξνο ηνλ Κιενθψληα, δίλεη ρξήζηκεο 

πνιηηηθέο ζπκβνπιέο ζηελ πφιε. Εεηά ηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ, ηελ θαηάπαπζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, ηε γεληθή ακλεζηία γηα ηνπο θαηαδηθαζζέληεο νιηγαξρηθνχο γηα ην 

πξαμηθφπεκα ηνπ 411 θαη ηελ έλσζε φισλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηζρπξνχ ζηφινπ, θαη δεηά 

αθφκε νη πνιίηεο λα έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηνπο ρξεζηνχο πνιίηεο
79

. Σν 407 π.Υ είρε 

επηζηξέςεη ζηελ Αζήλα ν Αιθηβηάδεο ν νπνίνο φκσο απνπζίαδε απφ ηελ παξάζηαζε ησλ 

Βαηξάρσλ. 

 ην ζηίρν 1422 δεηείηαη ε γλψκε ησλ ηξαγηθψλ γηα ηνλ Αιθηβηάδε. Οη δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δχν πνηεηψλ δελ είλαη ζνβαξέο. Πάλσ απφ φινπο θαη απφ φια είλαη ε Πφιε. Ο 

Γηφλπζνο δηζηάδεη ζηελ επηινγή ηνπ. Κάπνηνο ιέεη ζην ζηίρν 1414 "Γε ζα ην θάκεηο ινηπόλ 
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 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη, ζηίρ 1378, ΓΗΟΝ. - Ἴζη λπλ παξίζηαζζνλ παξά ηώ πιάζηηγγ’. 
77

 K. J. Dover, ζ. 246, 2003. 
78
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 Α. Μειαρξηλφο, ζ. 7, 2003. 
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απηό πνπ είρεο ζθνπό;" Σειηθά ζπκβαίλεη θάηη απξνζδφθεην· ν Γηφλπζνο ξσηά ηελ ςπρή ηνπ 

κε απνηέιεζκα λα δψζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ζηνλ Αηζρχιν. Ζ αγσλία ηνπ Δπξηπίδε πέθηεη 

ζην θελφ. Ο Πινχησλ θηιεχεη ηνλ Γηφλπζν θαη ηνλ Αηζρχιν θαη ν ηειεπηαίνο αλεβαίλεη 

παλεγπξηθά επάλσ πξνθεηκέλνπ λα ζψζεη ηελ πφιε. 

 Έηζη θιείλεη θαη ν θχθινο ησλ ζπκβνπιψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη αλαδεηθλχεηαη κε 

άξηζην ηξφπν ε δηδαζθαιία ηνπ θσκηθνχ έξγνπ. Ο Πινχησλ παξαθαιεί ηνλ Αηζρχιν λα πεη 

ζηνλ Κιενθψληα λα πεζάλεη κία ψξα αξρήηεξα
80

. Καη ν ρνξφο εχρεηαη θαιφ ηαμίδη ζηνπο 

ηαμηδηψηεο θαη ζσηεξία ηεο πφιεο απφ ηνλ Κιενθψληα θαη ηελ παξέα ηνπ. 

 

σλοπηηθή ζεώρεζε 

 Γηα λα θαηαλνήζεη ζήκεξα θάπνηνο ηελ Αξηζηνθαληθή ηέρλε ζα πξέπεη αξρηθά λα 

ηελ ηνπνζεηήζεη ζηελ επνρή πνπ αλήθεη θαη λα ηελ ζπλδπάζεη κε ηνλ πνιπεδξηθφ, 

πνιηηηζκηθφ ηεο ραξαθηήξα. Ζ δξακαηηθή πνίεζε ζηελ νπνία ππάγεηαη θαη ε θσκσδία έρεη 

ην πξνλφκην λα βγάδεη πξνο ηα έμσ δηαρξνληθά δηδάγκαηα πνπ ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνθάλε 

ήηαλ ζπλδπαζκέλα κε ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο, κε ηελ αξραία Διιεληθή ζξεζθεία θαη κε ηηο 

ηειεηνπξγίεο
81

. 

 Ο Αξηζηνθάλεο αλ θαη έθαλε πνιηηηθή πξνπαγάλδα, ήμεξε λα θξχβεηαη θαη κε ηε 

δχλακε ηεο ηέρλεο ηνπ λα θάλεη ηνπο Αζελαίνπο λα μεθαξδίδνληαη ζηα γέιηα. Απηφ ήηαλ ην 

κεγάιν κπζηηθφ ηεο ηέρλεο ηνπ. Έθαλε πνιηηηθή ρσξίο λα κπνξνχλ λα ηνπ πνπλ πσο 

παξαβηάδεη ηνπο θείκελνπο λφκνπο. Πείξαδε, καζηίγσλε, ζαηίξηδε κε φιεο ηηο δπλαηέο 

πξνθπιάμεηο, θαη γηα λα ηξαβάεη αιινχ ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ, παξαγέκηδε ηηο ζθελέο κε 

πνιιά θσκηθά ζηνηρεία θαη έηζη κε ηα γέιηα πνπ μεζπνχζαλ έπαηξλε άθεζε ακαξηηψλ. ηαλ 

αλέβαζε βέβαηα ηνπο Βαηξάρνπο, νη θαηξνί είραλ αιιάμεη θαη γη' απηφ έπξεπε λα θπιάγεηαη 

φηαλ "θηππνχζε" ην δήκν. Παξφια απηά πάληα κέζα απφ ηα έξγα ηνπ ηνικνχζε λα εθθξάζεη 

ηηο ζθέςεηο ηνπ πνπ πίζηεπε φηη αληηπξνζψπεπαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο πφιεο θαη φρη ην 

δηθφ ηνπ, αηνκηθφ ζπιινγηζκφ. 

                                                           
80

 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη, ζηίρ. 1500-1505, - "Ἄγε δή ραίξσλ, Αἰζρύιε, ρώξεη θαί ζῷδε πόιηλ ηήλ ἡκεηέξαλ 

γλώκαηο ἀγαζαῑο, θαί παίδεπζνλ ηνύο αλνήηνπο· πνιινί δ’ εἰζηλ· θαί δόο ηνπηί Κιενθῶληη θέξσλ, θαί ηνπηνπζί 

ηνῑζη πνξηζηαῑο". 
81

 Ο Αξηζηνθάλεο ζηνπο Βαηξάρνπο θάλεη "έθθιεζε" γηα κία αλαζρεκαηηζκέλε θνηλσληθή ηάμε φκνηα κε 

εθείλε ηνπ παξειζφληνο, πνπ ζα νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζε κία θαηάζηαζε νπηνπηθή ε νπνία φκσο ζα ηνπ παξέρεη 

ηελ επηπρία. Μέζα ζ' απηφ ην πιαίζην ηεο επηπρίαο σο πξσηαξρηθήο αμίαο εληάζζεηαη θαη ε παξνπζίαζε ηεο 

κεηαζαλάηηαο δσήο γηαηί αθξηβψο πεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο επηπρίαο. Ο παξάδεηζνο ραξίδεη ηελ επηπρία ζηνπο 

κπεκέλνπο, γηαηί θέξλεη ζηνηρεία αγαιιίαζεο, καθξηά απν ηελ θνχξαζε θαη ηνλ πφλν θαη ζηνηρεία 

δηαζθέδαζεο θαη παηρληδηνχ (είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ "παίδεηλ" θαη "ρνξεχεηλ" ζηηρ. 407). Έηζη ζπκβαίλεη θαη κε 

ην ξφιν ελφο θσκηθνχ ρνξνχ. Ο εξεπλεηήο K. Dover έρεη λα παξαηεξήζεη πάλσ ζ' απηφ φηη ν Υνξφο δελ 

αλαπαξηζηά δσληαλνχο Αζελαίνπο πνπ πεγαίλνπλ ζηελ Διεπζίλα, αιιά λεθξνχο Αζελαίνπο, κπεκέλνπο 

θάπνηε (φηαλ δνχζαλ), πνπ ηψξα απνιακβάλνπλ ηηο ραξέο ηεο κχεζήο ηνπο θαη δηαζθεδάδνπλ ζηνλ Κάησ 

Κφζκν. 



66 
 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά γηα λα κπνξέζνπκε εκείο λα θαηαιάβνπκε απηέο ηηο ζθέςεηο 

πξέπεη λα πεξάζνπκε ζηαδηαθά θαη λα δηαβάζνπκε ηνλ Αξηζηνθάλε κέζα ζηε δηθή καο 

επνρή. Να κειεηήζνπκε ην κχζν θη έηζη λα θαηαιάβνπκε ηνλ πνιηηηζκφ ζηνλ νπνίνλ αλήθεη 

θαη ηελ αλάινγε θνηλσλία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη. Να κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηα δηθά 

καο πνιηηηζηηθά δξψκελα κε εθείλα ηεο Αξηζηνθαληθήο επνρήο. 

 Ζ πνηεηηθή ράξε ηεο θσκσδίαο, ε πεξίηερλε κνξθή ηεο, νη ήξσεο πνπ γίλνληαη 

αηψληα ζχκβνια αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ
82

 πψο κπνξνχλ λα κηιήζνπλ ζε καο ζήκεξα; 

Γηα λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ηα πξφζσπα ζην πνιηηηζηηθφ 

πιαίζην πνπ αλήθνπλ θαη θαηφπηλ λα ηα αλαγάγνπκε ζην πξίζκα ηεο αησληφηεηαο 

πξνθεηκέλνπ ν κχζνο λα γίλεη πξνέθηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηειηθά ηεο ίδηαο ηεο 

δσήο. ια απηά εληάζζνληαη κέζα ζε κηα ηδηαίηεξε αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηελ 

παξάζηαζε, αηκφζθαηξα πνιχ δσεξή, έσο πζηεξηθή
83

 φπνπ ν ίδηνο ν ζεφο πνιιέο θνξέο 

έδηλε ξπζκφ ζηελ αθφιαζηε θαη θηινπαίγκνλα ηειεηή ρηππψληαο δσεξά κε ην πφδη ηνπ
84

. 

 Σν Αζελατθφ θνηλφ, απνηεινχκελν θπξίσο απφ άλδξεο ήηαλ κε ηε ζεηξά ηνπ 

εθδεισηηθφ θαη ζνξπβψδεο θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηνπ δεηεζεί λα θάζεηαη αθίλεην ζηε 

ζέζε ηνπ κία νιφθιεξε κέξα πνπ θξαηνχζε ε παξάζηαζε. Οη πεξηζζφηεξνη πνπ ην 

απνηεινχζαλ ήηαλ εηδήκνλεο, αθνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζεαηψλ έπαηδαλ θηφιαο ζε 

ρνξνχο ζεάηξνπ ή δηζπξάκβνπ
85

. Γη' απηφ θαη ηα έξγα ήηαλ έξγα πνηφηεηαο θαη ηειηθά 

δεκφζηαο θνπιηνχξαο. 

 Δηδηθά νη Βάηξαρνη είλαη έξγν ινγνηερληθήο θξηηηθήο θαη δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. 

Γεληθά ε αξραία θσκσδία παξνπζηάδεη παξαδνζηαθέο ζέζεηο, ζπλδεδεκέλεο κε 

παξαδνμνινγίεο, ππεξβνιέο, εηξσλεία, πλεπκαηψδε αζηεία πνιιέο θνξέο ρνληξνθνκκέλα, 

πνιηηηθή ζάηηξα πνπ εθθξάδεηαη κε ειεπζεξνζηνκία κέζα ζ' έλα θαζεζηψο δεκνθξαηίαο. 

Τπήξρε ινηπφλ αλνρή ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη κέζα ζ' απηφ ην πεξηβάιινλ ν 

Αξηζηνθάλεο παξνπζηάδεηαη σο ππεξαζπηζηήο ηνπ ιανχ απέλαληη ζηνπο δηεθζαξκέλνπο 

δεκαγσγνχο. Έηζη θάπνηνο πήγαηλε ζην ζέαηξν φρη γηα ηνλ δνπλ, αιιά γηα λα δεη, λα κάζεη, 

λ' αθνχζεη, λα δηδαρζεί. 

 Με αθνξκή ηελ θξίζε απφ ηε δίθε ησλ ζηξαηεγψλ ηεο λαπκαρίαο ζηηο Αξγηλνχζεο ν 

θνξπθαίνο ησλ Βαηξάρσλ αλαθσλεί θαη ηαπηφρξνλα δηδάζθεη: 

"Πξώηα πξέπεη λα πξνηείλνπκε λα γίλνπλ όινη νη πνιίηεο ίζνη θαη λα ζηακαηήζεη ε 

ηξνκνθξαηία. Όζηεξα ππνζηεξίδσ όηη δε πξέπεη λα κείλεη θαλείο ζηελ πόιε ρσξίο πνιηηηθά 

                                                           
82

 Θ. Μαπξφπνπινο, ζ. 17, 2008. 
83

 Pascal Thiercy, ζ. 39, 1999. 
84

 Αξηζηνθάλε Βάηξαρνη "Ἴαθρε, ὦ Ἴαθρε, ἐιζέ ηόλδ’ ἀλά ρεηκῶλα ρνξεύζσλ, ὁζίνπο ἐο ζηαζώηαο, πνιύθαξπνλ 

κέλ ηηλάζζσλ πεξί θξαηί ζῷ βξύνπηα ζηέθαλνλ κύξησλ· ζξαζεῑ δ’ ἐγθαηαθξνύσλ πνδί ηάλ ἀθόιαζηνλ 

θηινπαίγκνλα ηηκάλ, ραξίησλ πιεῑζησλ ἔρνπζαλ κέξνο ἀγλάλ, ἱεξάλ ὁζίνηο κεηά κύζηαηζη ρνξείαλ". 
85

 Pascal Thiercy, ζ. 43, 1999. 
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δηθαηώκαηα. Γηαηί είλαη ληξνπή απηνί πνπ λαπκάρεζαλ κία θνξά κόλν λα εμνκνηώλνληαη κε 

ηνπο Πιαηαηείο θαη λα γίλνληαη από δνύινη αθέληεο. Γε ζέισ λα πώ πσο θάλαηε ιάζνο όρη· 

ζαο ζπγραίξσ κάιηζηα απηή είλαη ε κνλαδηθή θξόληκε πξάμε ζαο! Πξέπεη όκσο θαη λα 

ζπγρσξήζεηε γηα ην κνλαδηθό ιάζνο ηνπο...... Δκπξόο ινηπόλ αθήζηε ζηελ άθξε ηελ νξγή, ζεηο 

πνπ είζηε ζνθνί θη αο ππνδερηνύκε πξόζπκα σο αδέιθηα θη ηζόηηκνπο ζπκπνιίηεο όινπο 

απηνύο πνπ ζα λαπκαρνύζαλ καδί καο"
86

.  

 ηά κάηηα ινηπφλ ηνπ ζχγρξνλνπ αλαγλψζηε ή ζεαηή ηεο παξάζηαζεο ησλ 

Βαηξάρσλ θαίλεηαη θαζαξά πσο νη Βάηξαρνη δελ είλαη κία θσκσδία αιιά κία ηξαγσδία 

θσκηθήο κνξθήο φπσο παξαηεξεί θαη ν εξεπλεηήο C. H. Whitman ζην έξγν ηνπ 

Aristophanes and the comic hero (ζει. 231). Μέζα ζ' απηφ ην πιαίζην παξέρεηαη ζε κάο θαη 

ν δηδαθηηθφο θαη ν κεηαζεαηξηθφο ηεο ραξαθηήξαο. Αο κε ιεζκνλνχκε φηη θαηά ηνλ 

Αξηζηνθάλε ε Αζήλα εθείλνπ ηνπ θαηξνχ είρε πεξηέιζεη ζε ηέηνηα θαηάζηαζε απνζχλζεζεο, 

πνπ αθφκα θη έλαο θσκηθφο ήξσαο πνπ ηφζα ζνβαξά πξάγκαηα είρε λα πεη κέζα απφ ηνλ 

ππνθξηηηθφ ηνπ ξφιν, αθφκα θη απηφο δε κπνξνχζε λ' αλαηξέςεη ηελ θαηάζηαζε.  

 'Δηζη ινηπφλ ν Γηφλπζνο ησλ "Βαηξάρσλ" αιιά θαη ν Αηζρχινο παξά ηε θαηλνκεληθή 

ηνπ λίθε δελ θαηνξζψλεη λα ππεξβεί ηελ αζελατθή θνηλσλία γηαηί γηα λα ππεξβεί έλαο 

ήξσαο κία θνηλσλία, δελ αξθεί λα έρεη έλα εξσηθφ φξακα, αιιά θαη κία θνηλσλία πξνο 

ππέξβαζε
87

. 
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 Αξηζηνθάλνπο Βάηξαρνη, ζηίρνη 686-702. 
87

 C. H. Whitman, ζει. 229, 1966. 
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5. Νέα Κφκφδία - Αλαθορά ζηο Μέλαλδρο 

Ποιηηηθή - Κοηλφληθή θαηάζηαζε. Σο ηέιος ηες αρταίας 

θφκφδίας 

 

 ηα ηέιε ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ ε Αζήλα θαη ε παιηά έλδνμε Αζελατθή Γεκνθξαηία 

βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε απνζχλζεζεο. Ο πνιχρξνλνο, αηκαηεξφο Πεινπνλλεζηαθφο 

πφιεκνο (431 - 404) έθεξε θαηαζηξνθέο, ιεειαζίεο, ππξθαγηέο, αιιεινζθνησκνχο, 

απνζηαζίεο θαη πξνδνζίεο απφ ηνπο ζπκκάρνπο, πξνζθπγηά, θηψρεηα θαη ζιίςε. 

 Σν 404 π.Υ ε ήηηα ησλ Αζελαίσλ απφ ηνπο παξηηάηεο ζηνπο Αηγφο πνηακνχο θαη νη 

ηαπεηλσηηθνί φξνη ππνγξαθήο ζπκθσλίαο γηα ηελ Αζήλα, έδσζαλ ην νινθιεξσηηθφ θηχπεκα 

ζην άιινηε δνμαζκέλν "θιεηλόλ ἄζηπ"
1
. Ζ δεκνθξαηία μεςχρεζε. Δπεβιήζε ην θαζεζηψο 

ησλ ηξηάθνληα ηπξάλλσλ. Ζ ειεπζεξία ησλ πνιηηψλ ράζεθε. Κακηά παιηά θηήζε ηεο 

Αζήλαο δελ ηεο έρεη απνκείλεη. 

 Σν 403 π.Υ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα μαλαπάξνπλ νη δεκνθξαηηθνί ηελ εμνπζία ζηα 

ρέξηα ηνπο
2
˙ ηίπνηα φκσο δελ είλαη φπσο παιηά. Ζ θαηλνχξγηα κεηαπνιεκηθή δεκνθξαηία δε 

κπνξεί λα απνθηήζεη μαλά ηελ παιηά ηεο αίγιε θαη δχλακε. Δίλαη έλα πνιίηεπκα παξαθκήο 

ζε κία πφιε πνπ νη εζηθέο αμίεο ηεο δσήο έρνπλ αιιάμεη, έρνπλ θινληζηεί θαη ηα ήζε έρνπλ 

ραιαξψζεη. Οη κεγάιεο κνξθέο ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο, ηνπ πλεχκαηνο, ηεο θαιιηηερλίαο, 

έρνπλ ραζεί. 

 Αλαθεξζήθακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο παξνχζεο κειέηεο ζηνλ Αξηζηνθάλε 

θαη ηνπο "Βαηξάρνπο". Παξφιν ινηπφλ πνπ ν κεγάινο θσκηθφο πνηεηήο πξνζπάζεζε λα 

θηππήζεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ ζηνπο Αζελαίνπο θαη έβαιε ην ζεφ Γηφλπζν, λα ζηείιεη 

ζηνλ επάλσ θφζκν ηνλ Αηζρχιν, σο άμην πνηεηή, ν θφπνο απηφο ζα πάεη ρακέλνο. Σν ζέαηξν 

δε κπνξεί λα γπξίζεη ζηηο παιηέο ηνπ δφμεο. 

 ηα ρξφληα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ ε θσκσδία γλσξίδεη ην πξψην θηχπεκα. 

Σν 411 "ε θσκσδία εζίγεζελ" κε απφθαζε ησλ νιηγαξρηθψλ. Σν 404 ν Λχζαλδξνο
3
 

πξνρσξά πεξαηηέξσ. Πξνζεγγίδεη "δηθνχο ηνπ" Αζελαίνπο πξνθεηκέλνπ λα ςεθίζνπλ λφκν 

πνπ λα θαηαξγεί ηελ "παξάβαζε" ζηελ θσκσδία
4
. Κάπνηνο κε ην φλνκα Κηλεζίαο ζα πξνβεί 

                                                           
1
 Θνπθπδίδε Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο II, 41, 1. Ζ Αζήλα εδψ απνθαιείηαη "ζρνιείν ηεο Διιάδνο". 

2
 Ζγέηεο ηεο "αλαγελλεκέλεο" δεκνθξαηίαο ηνπ 4

νπ
 αηψλα ήηαλ ν Θξαζχβνπινο ν νπνίνο πξνψζεζε πνιηηηθήο 

αληίζηαζεο ζηε πάξηε θαη πξνζπάζεζε λα νδεγήζεη ηελ Αζελατθή εγεκνλία ζε αλάθακςε (Βι. Ξελνθψληνο 

Διιεληθά ηφκνο Α΄). 
3
 Ο Λχζαλδξνο ήηαλ ν εγέηεο ησλ παξηηαηψλ, εγέηεο ηνπ ζηφινπ, ληθεηήο ζηε λαπκαρία ζηνπο Αηγφο 

πνηακνχο ην 404 π.Υ. 
4
 Νίθνπ θπξφεξα, Ζ λέα θσκσδία θαη ν Μέλαλδξνο, ζ. 4, 1995. 
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ζηελ πξάμε απηή
5
. Οη πινχζηνη ρνξεγνί επί πιένλ νη νπνίνη ζην παξειζφλ αλαιακβάλνπλ ηηο 

παξαζηάζεηο θαη ηα έμνδα ηνπ πνιππξφζσπνπ ρνξνχ, έρνπλ ηψξα εθιείςεη. Ζ πνιηηηθή - 

θνηλσληθή ζάηηξα πεξηνξίδεηαη γηαηί δελ επηηξέπεηαη ζην ζέαηξν λα θαθνινγνχλ θαη λα 

δπζθεκνχλ ην δήκν γηα λα κελ θαθνραξαθηεξίδνληαη νη ίδηνη, νη θπβεξλψληεο
6
. 

 Ο Αξηζηνθάλεο ην 392 θαη ην 388 επηρεηξεί κία πξνζπάζεηα ηειεπηαίαο αλαιακπήο 

ηεο αξραίαο Αηηηθήο θσκσδίαο κε ηα έξγα "Δθθιεζηάδνπζεο" θαη "Πινύηνο". Σα έξγα 

απνηεινχλ νξφζεκν κηαο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ κέρξη λα θζάζνπκε ζηελ "Νέα Κσκσδία".  

 Σα δχν απηά έξγα αθήλνπλ ζηελ άθξε ζενχο, ήξσεο, πνηεηέο θαη θηινζφθνπο θαη 

αζρνινχληαη κε ηνπο θνηλνχο ζλεηνχο. θνπφο ηνπο απνθιεηζηηθά ην γέιην θαη ε θπγή απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ αξρηθή κνξθή ηεο αξραίαο θσκσδίαο ράλεηαη θαζψο ε πνιηηηθή 

ζάηηξα κπαίλεη ζην πεξηζψξην φπσο θαη ε θαζνδήγεζε ηνπ ιανχ απφ ζθελήο. Ζ παξάβαζε, 

πνπ ζα κπνξνχζε λα "κηιήζεη" ζην ζεαηή θαη λα ηνλ πιεξνθνξήζεη γηα ηα θαθψο θείκελα 

ηεο Πνιηηείαο, ηψξα απνπζηάδεη. Απνπζηάδεη ην επίθαηξν, ην γλσζηφ ρνληξνθνκκέλν αζηείν 

ηνπ Αξηζηνθάλε, ιείπεη ε δηδαρή πνπ απνζθνπνχζε ζε πνιηηηθέο αιιαγέο θαη αλαζεσξήζεηο 

ζηνλ πλεπκαηηθφ, ινγνηερληθφ ηνκέα. Σν θσκηθφ χθνο έρεη αιιάμεη, είλαη πην απιφ, ήξεκν, 

ν ηφλνο ρακεισκέλνο, ε γιψζζα θνηλή, ηα πάζε ήξεκα. Οη δχν απηέο θσκσδίεο θιείλνπλ 

γηα πάληα ηνλ θχθιν ηεο αξραίαο θσκσδίαο θαη δείρλνπλ ηελ "θνχξαζε" ηνπ κεγάινπ εγέηε 

ηεο, ηνπ Αξηζηνθάλε. 

 

Μέζε θφκφδία 

 Ζ Μέζε θσκσδία απνηειεί έλα κεηαβαηηθφ ζηαζκφ αλάκεζα ζηελ Αξραία θαη ηε 

"Νέα" θσκσδία. Βξηζθφκαζηε πηα ζηνλ 4
ν
 αηψλα θαη ε αξραία θσκσδία πνπ αζρνιείην κε 

νηηδήπνηε επηζηεηφ, θαπηφ θαη επίθαηξν έρεη εθιείςεη εληειψο. Οη ζενί, νη άλζξσπνη, ε 

θχζε, ε πνιηηηθή πνπ απνηεινχζαλ ζέκαηα ζην παξειζφλ ζηε Μέζε θσκσδία έρνπλ 

ιεζκνλεζεί. Ζ Μέζε παίξλεη απνθιεηζηηθά αλζξψπηλε ππφζηαζε. θηαγξαθεί, παξνπζηάδεη 

θαη δηδάζθεη αλζξψπηλνπο ηχπνπο κέηξηνπο, κε ηηο αδπλακίεο, ηα κηθξνπάζε ηνπο, ηηο 

κλεζηθαθίεο, ηηο κηθξνραξέο άιινηε θαη άιινηε ηηο θνπηνπνλεξηέο. 

 Αιαθξφκπαινη λεαξνί, απειπηζκέλνη εξσηεπκέλνη, θηιάξγπξνη, 

ςεπδνπαιιεθαξάδεο, εηαίξεο, θαπρεζηάξεδεο είλαη νξηζκέλνη απφ ηνπο ηχπνπο απηνχο. 

Παξσδνχληαη επίζεο παιηφηεξνη εξστθνί κχζνη
7
 κέζα απφ ηε ζεκαηνινγία ηεο αξραίαο 

ηξαγσδίαο γεληθφηεξα φκσο ζενί, εκίζενη, ήξσεο έρνπλ ράζεη ην παιηφ κεγαιείν, θέξνληαη 

                                                           
5
 Ο θσκσδηνγξάθνο ηξάηηηο ηνλ απνθαιεί "ραξνθηφλν". 

6
 Ξελνθψληνο, Αζελαίσλ Πνιηηεία II, 18. 

7
 "Ἡ δέ κέζε θσκσδία ἐπί ηό ζθώηηεηλ ἱζηνξίαο ῥεζείζαο πνηεηαῑο ἦιζελ ηνηαῡηαη γάξ αἱ θαηά κέζελ θσκσδίαλ 

ππνζέζεηο εἰζίλ˙ κύζνπο γάξ ηηλαο ηηζέληεο ἐλ ηαῑο θσκσδίαηο ηνῑο παιαηνηέξνηο εἰξεκέλνπο δηέζπξνλ ὡο θαθῶο 

ῥεζέληαο" (Βηβιηνζήθε Γηδφηνπ I, Παξίζη, 1855). 
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ζαλ θνηλνί ζλεηνί θαη πξνζπαζνχλ κέζα απφ έλα ξφιν ηαπεηλφ λα θέξνπλ ην γέιην ζηνπο 

ζεαηέο. Ο ρνξφο, φζν ππάξρεη αθφκα, είλαη απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ 

θαη ηα εκβφιηκα κέξε, είλαη άζρεηα κε ην θπξίσο ζέκα
8
.  

 Ζ βαζχηεξε παξαηήξεζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο έρεη πεξάζεη ζηελ άθξε, ε δηδαρή 

είλαη επηθαλεηαθή θαζψο ε εζνγξάθεζε θαη ε ςπρνινγία ησλ αλζξψπσλ κέλεη απιά ζηελ 

επηθαλεηαθή πεξηγξαθή ελφο θσκηθνχ ηχπνπ θαη φρη ζηελ νπζηαζηηθή πξνβνιή ηνπ 

αιεζηλνχ αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ. Κάπνηνη εθπξφζσπνη ηεο Μέζεο θσκσδίαο θαηάθεξαλ λα 

μερσξίζνπλ απφ ην πιήζνο ησλ νκφηερλψλ ηνπο θαη είλαη ν Άιεμηο καδί κε ηνλ Αληηθάλε. Ο 

Άιεμηο
9
 έγξαςε 245 θσκσδίεο θαη ν Αληηθάλεο 365. Λίγα απνζπάζκαηα δηαζψδνληαη. 

 

Πορεία προς ηο Μέλαλδρο θαη ηε Νέα Κφκφδία 

 Βξηζθφκαζηε ζηα Διιεληζηηθά ρξφληα πνπ αξρίδνπλ ην 323 κε ην ζάλαην ηνπ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη ζα δηαξθέζνπλ κέρξη ηηο αξρέο ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Ο 

ξφινο ησλ πφιεσλ κεηψλεηαη, ε ινγνηερλία παχεη ελ κέξεη λα είλαη πνιηηηθή. ηγά - ζηγά ε 

Αιεμάλδξεηα αληηθαζηζηά ην θχξνο ηεο Αζήλαο.  

 Σν ζέαηξν ππφθεηηαη ζε αιιαγέο πνπ μεθηλνχλ απφ ην ζεαηξηθφ ρψξν θαη θηάλνπλ 

σο ην ζθεληθφ δηάθνζκν θαη ηα θνζηνχκηα ησλ εζνπνηψλ. Απηά ηα θνζηνχκηα ράζαλε ηελ 

παιηά ρηππεηή, θσκηθή ηνπο ππεξβνιή (γθξνηέζθν)
10

. Λίγν πνιχ νη ζεαηέο θαη νη εζνπνηνί 

κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο. Οη εζνπνηνί θνξνχλ αθφκα πξνζσπεία, γηα λα μερσξίδνπλ νη ηχπνη 

πνπ παξηζηάλνπλ - ν δνχινο απφ ηνλ ειεχζεξν, ν ππεξέηεο απφ ηνλ αθέληε, ν αζηφο απφ ην 

ρσξηάηε, ν γέξνο απφ ην λέν, ε ηίκηα λέα απφ ηελ εηαίξα, ν γθξηληάξεο απφ ηνλ θαιφβνιν, 

θιπ. Έηζη ε φιε παξάζηαζε γίλεηαη θαζξέθηεο ηεο ίδηαο ηεο δσήο. 

 Ζ Νέα θσκσδία δελ είλαη πηα ζηξαηεπκέλε θαη ν Θεφθξηηνο κε ηνλ Καιιίκαρν
11

 δε 

γξάθνπλ πνιηηηθά πνηήκαηα. Οη θηιφζνθνη αλαδεηνχλ κηα αηνκηθή εζηθή θαη ζεσξνχλ ην 

ζνθφ σο άλζξσπν ρσξίο παηξίδα
12

. Ο Μ. Αιέμαλδξνο κε ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ έρεη δηαδψζεη 

ην πλεχκα ηνπ Διιεληζκνχ ζε ρψξεο κε ειιεληθέο αιιά κεηά ην ζάλαηφ ηνπ ην απέξαλην 

θξάηνο πνπ δεκηνχξγεζε θνκκαηηάδεηαη ζηηο ειιεληθέο κνλαξρίεο ησλ δηαδφρσλ˙ ε θπξίσο 

Διιάδα γίλεηαη κηα μεπεζκέλε επαξρία δίρσο φλεηξα θαη θηινδνμίεο, έηνηκε λα απνηειέζεη 

αξγφηεξα έλα ηκήκα ηεο θξαηαηάο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο. 

                                                           
8
 Ο πνηεηήο Αγάζσλ θαζηέξσζε ηε ζπλήζεηα απηή (Αξηζηνηέινπο Πνηεηηθή XVIII, 1456α 35). 

9
 Kaibel άξζξν Alexis 9 (Δγθπθινπαίδεηα Pauly - Wissowa). 

10
 Ο φξνο ζεκαίλεη ην ππεξβνιηθφ, ην θηππεηφ ζην αζηείν ή ζηελ εκθάληζε. 

11
 Ο Καιιίκαρνο ήηαλ πνηεηήο απφ ηελ Κπξήθε˙ βηβιηνζεθάξηνο ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμάλδξεηαο˙ είρε 

επξεία γλψζε ηεο παιηφηεξεο πνίεζεο απφ ηελ νπνία πήξε ηα πξφηππά ηνπ (Βι. Rudolf Pfeiffer, ζ. 148, 

Ηζηνξία Κιαζηθήο Φηινινγίαο, 1972). 
12

 Jacq. De Romilly, ζ. 245, 1988. 
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 Ζ Αζήλα εθείλνπ ηνπ θαηξνχ κε ηνπο άπεηξνπο ζεζαπξνχο ηεο παξάδνζήο ηεο θαη κε 

ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πνπ ήδε είρε παιηψζεη θαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ είρε κεηαθεξζεί ζηελ 

Αιεμάλδξεηα,
13

 ήηαλ ζε ζέζε παξφιε ηελ θαθή ζπγθπξία, λα δέλεη αθφκα θνληά ηεο 

αλζξψπνπο κε κπαιφ θαη θαξδηά, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο κέξεο καο κε ηηο παιηέο 

επξσπατθέο πξσηεχνπζεο
14

. Γε κπνξεί φκσο θαλέλαο λα παξαβιέςεη ην γεγνλφο φηη ε 

Αζήλα σο πφιε-θξάηνο θαη ε ζπλαθήο κε απηήλ ηδέα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο 

πνπ έζξεςε ηνπο Αζελαίνπο ηνπ "ρξπζνχ αηψλα" είρε μεπεξαζηεί απφ ηε λέα θαηάζηαζε. 

Με ηελ εγθαηάζηαζε ηεο κνλαξρηθήο γξαθεηνθξαηίαο νη πνιίηεο απνηξαβήρηεθαλ απφ ηα 

"θνηλά", απνμελψζεθαλ απφ ηελ ππεξάζπηζε ηεο παηξίδαο
15

, έραζαλ απηφ πνπ ηνπο έλσλε 

κεηαμχ ηνπο
16

. 

 Βαζίιεπε έληνλε θνηλσληθή αληζφηεηα γεληθφηεξα ζηηο πιαηηέο κάδεο ηεο Διιάδαο 

πνπ είραλ θαηαζηξαθεί απφ εθζηξαηείεο θαη εζσηεξηθνχο πνιέκνπο. Οη θησρνί δνχζαλ ζηηο 

άθξεο ηεο πφιεο θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ππήξραλ ζπίηηα αθφκα θαη ρσξίο ζηέγε, νη 

πινχζηνη θηεκαηίεο, έκπνξνη, βηνηέρλεο έρηηδαλ κεγαιφπξεπα ζπίηηα θαη ζέξεηξα. Καηά 

ζπλέπεηα ππήξρε ηδενινγηθή ζχγρπζε. Οη θησρνί δνχζαλ κε ηελ ειπίδα κηαο θαιχηεξεο 

δσήο, νη πινχζηνη είραλ εμαζθαιηζηεί θαη θαζφινπ δε λνηάδνληαλ γηα ηα θνηλά.  Κεληξηθή 

ζεφηεηα ήηαλ ε "Σχρε" θεξκέλε απφ ηελ Αλαηνιή
17

. 

 Ο Δπίθνπξνο, ζχγρξνλνο θαη θίινο ηνπ Μελάλδξνπ, δηδάζθεη ηελ "αηαξαμία", ην "κε 

βιάπηεηλ, κήδε βιάπηεζζαη". Ο Θεφθξαζηνο ν Λέζβηνο, δηάδνρνο ηνπ Αξηζηνηέιε ζην 

Λχθεην θαηαπηάλεηαη κε ηελ θαηάηαμε ησλ θπζηθψλ - θνηλσληθψλ γλψζεσλ θαη ηαμηλνκεί 

ηνπο αλζξψπνπο ζε 30 "Υαξαθηήξεο" πνπ ηνπο βιέπεη κε δηαρξνληθφ κάηη, αηψληνπο δειαδή, 

ακεηαθίλεηνπο, παγθφζκηνπο. 

 Απηέο νη ηδέεο θαη νη θαηαζηάζεηο, απηνί νη αλζξψπηλνη ηχπνη ηεο Αζήλαο κε ηα 

ραιαξσκέλα ήζε, ηνλ αηνκηζκφ, ηνλ εγσηζκφ, ην πάζνο ηεο εδνλήο ζα ηξνθνδνηήζνπλ ην 

έξγν ελφο λένπ θσκσδηνγξάθνπ πνπ έκειιε λα γξάςεη ηζηνξία ζην θαηλνχξγην ινγνηερληθφ 

είδνο πνπ νλνκάδεηαη "Νέα Αηηηθή Κσκσδία". 

 

 

 

                                                           
13

 (Βι. πξνεγνχκελε αλαθνξά καο). 
14

 Albin Lesky , ζ. 886, 1985. 
15

 Σα πνιεκηθά πιένλ θαη ε άκπλα ηεο πφιεο ήηαλ δνπιεηά ησλ κηζζνθφξσλ. 
16

 Νηθ. θπξφεξα, ζ. 9, 1995. Ζ ηδέα ηνπ αηφκνπ - κέξνπο ηνπ ζπλφινπ, ε ηδέα ηνπ ρξεζηνχ πνιίηε πνπ ήηαλ ε 

βάζε φινπ ηνπ ζεαηξηθνχ ζηνραζκνχ θαηά ηνλ 5
ν
 π.ρ αηψλα, απνρψξεζε θαη ηε ζέζε ηεο θαηέιαβε έλαο 

μέθξελνο αηνκηθηζκφο. 
17

 Μελάλδξνπ "Γύζθνινο", "ηῶ κελ εὐηπρνῡληη κέρξη ηνχηνπ κέλεηλ ηά πξάγκαη᾿ εὐζελνῡλη᾿ ἀεί ηά ηνῡ βίνπ, 

ὅζνλ ἄλ ρξφλνλ θέξεηλ δχλεηαη ηήλ ηχρελ" (ζηίρ. 274 - 276).  
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Μέλαλδρος - Νέα Κφκφδία 

 Ο Μέλαλδξνο είλαη ν πνηεηήο πνπ εθπξνζσπεί ην λέν ζεαηξηθφ είδνο, ηε Νέα 

θσκσδία θαη ην δηδαθηηθφ ηεο ξφιν θαηά ηνλ 4
ν
 π.Υ αηψλα. Τπάξρνπλ θαη άιινη πεξίπνπ 

εμεληαηέζζεξηο πνηεηέο αιιά θαλέλαο δε κπνξεί λα θηάζεη ηελ ηέρλε ηνπ Μελάλδξνπ. Γη' 

απηφ ζηηο Βπδαληηλέο ζρνιέο ηνλ απνθαινχζαλ "άζηξν ηεο λέαο θσκσδίαο"
18

. Γελ είλαη δε 

ιίγνο ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ απφ θάπνηνπο άιινπο σο "ν λένο Δπξηπίδεο".  

 Δίλαη γεγνλφο φηη δηδάρηεθε πνιιά απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ ηξαγηθνχο πνηεηέο θαη 

ηνλ Αξηζηνθάλε αιιά ν ίδηνο ράξαμε δηθνχο ηνπ δξφκνπο ζ' απηφ ην λέν ινγνηερληθφ είδνο 

ψζηε θαη θαλέλα άιιν είδνο λα κελ είρακε, θηάλεη απηφ γηα λα δείμεη ηελ πλεπκαηηθή 

δεκηνπξγία εθείλνπ ηνπ θαηξνχ. Ζ δσή ηνπ ηειεπηαίνπ κεγάινπ εθπξνζψπνπ ηνπ αζελατθνχ 

ζεάηξνπ θαηαιακβάλεη νξηαθή ζέζε κεηαμχ θιαζζηθήο - ειιεληζηηθήο επνρήο (342 - 292 

π.Υ) θαη ζπκπίπηεη κε κία απφ ηηο δπζθνιφηεξεο πεξηφδνπο ηεο Αζελατθήο ηζηνξίαο
19

. Ο 

Μέλαλδξνο φκσο δελ εγθαηέιεηςε ηελ Αζήλα παξφιν πνπ ηνπ έγηλαλ δειεαζηηθέο πξνηάζεηο 

απφ βαζηιηθέο απιέο (Αίγππην, Μαθεδνλία)
20

. Έδεζε ινηπφλ θαη δεκηνχξγεζε ζηελ πφιε 

απηή πνπ ηφζν αγάπεζε. 

 

Η αιιαγή ζηε ζεαηρηθή ζύιιευε θαη παράζηαζε 

 Ζ θσκσδία ηνπ Μέλαλδξνπ δε κνηάδεη πηα κε ηηο παιηέο θσκσδίεο. Έρεη εθιείςεη ε 

ειεπζεξία ηεο θαληαζίαο, φπσο επίζεο θαη νη ζηαζεξέο κνξθέο. Σν ηδαληθφ εδψ είλαη ε 

άλεηε, αθφιαζηε, θηιήδνλε δσή ηνπ Αζελαίνπ πνιίηε. Οη παιηνί ήξσεο θαη εξσίδεο δίλνπλ 

ηε ζέζε ηνπο ζε εηαίξεο, γεισηνπνηνχο, καγείξνπο θαη δνχινπο. Σα ηξαγηθά πάζε, ν 

Ηππφιπηνο πνπ πεζαίλεη θαη ν ηπθιφο Οηδίπνδαο, δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηα δάθξπα ησλ 

απνγνεηεπκέλσλ εξαζηψλ θαη ζην ζηνκαρφπνλν ησλ πεηλαζκέλσλ παξαζίησλ.  

 ε φηη αθνξά ηε δνκή ε θσκσδία πεξηιακβάλεη πξφινγν, κε ηε κνξθή καθξνχ 

κνλφινγνπ (ζην Γύζθνιν απαγγέιεηαη απφ ην ζεφ Πάλα)˙ ν κνλφινγνο απηφο εμεγεί, φπσο 

νη πξφινγνη ηνπ Δπξηπίδε, ηηο πεξίπινθεο πεξηζηάζεηο ηεο δξάζεο. Καηφπηλ απηή 

μεηπιίγεηαη απφ πξάμε ζε πξάμε: ε πινθή, φπσο αθξηβψο ζηηο ηειεπηαίεο ηξαγσδίεο ηνπ 

Δπξηπίδε, έρεη θαηαζηεί ζηνηρείν νπζηαζηηθφ. Ζ πινθή απηή αληαλαθιά θαη δηδάζθεη ηνπο 

ηαξαγκέλνπο θαη ζθιεξνχο θαηξνχο ηνπ Μέλαλδξνπ˙ βξίζθνπκε εδψ παηδηά ρσξίο 

ηαπηφηεηα, γελλεκέλα θαηά ηελ απνπζία ηνπ παηέξα πνπ ηαμηδεχεη καθξηά, παηδηά πνπ 

έρνπλ εγθαηαιεηθζεί ή αλαηξαθεί απφ ηπραίνπο. 

                                                           
18

 Πξνιεγφκελα Γηδφηνπ (1xb ηέινο) θαη Κσλ/λνπ άζα γηα ηα βπδαληηλά πεξί Μελάλδξνπ Τπνκλήκαηα 

(Annuaire des Études grecques, 1875). 
19

 S. Saïd, Mon. Trédé, Al. le Boulluec, ζ. 19, 2004. Ήηηα Αζελαίσλ, Θεβαίσλ ζηε Υαηξψληα, δηαθπβέξλεζε 

αξγφηεξα ησλ Αζελψλ απφ ην δεκήηξην ηνλ Φαιεξέα. 
20

 Albin Lesky, ζ. 890, 1985. 
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 Οη αλψκαιεο απηέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζην Μέλαλδξν γηα λα 

δεκηνπξγήζεη θαηαζηάζεηο θαηά βνχιεζε. ηε ζθελή ν πνηεηήο δε βγάδεη θαη δε δηδάζθεη 

ζενχο θαη ήξσεο, κνξθέο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο δσήο, αιιά ελδηαθέξεηαη πηα γηα θνηλνχο 

ζλεηνχο, ρσξηάηεο - αζηνχο ζαλ απηνχο πνπ κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη κπξνζηά ηνπ 

θαζεκεξηλά. Αιιά θαη απηνί δελ είλαη ήξσεο κε ηελ νπζηαζηηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο. 

Βγαίλνπλ ζηε ζθελή, δηαζθεδάδνπλ ην θνηλφ ρσξίο κεγάια ιφγηα θαη κεγάιε πάζε θαη 

θεχγνπλ πάιη ζηα παξαζθήληα γηα λα μεραζηνχλ ζε ιίγεο κέξεο. 

 κσο νη πνιχπινθεο απηέο θαηαζηάζεηο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζε πξνζσπηθφ, 

νηθνγελεηαθφ αιιά θαη θνηλσληθφ επίπεδν αζθνχλ ζην ζεαηή παηδεπηηθή επίδξαζε˙ ηα 

πξφζσπα ηεο Νέαο Κσκσδίαο έρνπλ ράξε μερσξηζηή, είλαη ραξαθηήξεο πνπ ήμεξε λα 

ρξσκαηίδεη έληνλα θαη λα ςπρνινγεί θαιά ν Μέλαλδξνο. Δθείλν ην ηδηαίηεξν γλψξηζκά ηνπ 

είλαη φηη φινη νη αλζξψπηλνη ηχπνη πνπ ζπιιακβάλνλην απφ ηε θαληαζία ηνπ π.ρ 

θνπηνπφλεξνη δνχινη, εηαίξεο, γέξνη, αζηαζείο ραξαθηήξεο, εξσηεπκέλνη λεαξνί θαη άιινη 

θάζε θνξά έπαηξλαλ κία ζέζε μερσξηζηή ζηα έξγα ηνπ. Έηζη ε ηέρλε ηνπ Μέλαλδξνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απίζαλε, απέξαληε θαη κνλαδηθή πνηθηιία φπσο ε ίδηα ε αλζξψπηλε 

δσή
21

. Γελ είλαη ηπραίν φηη είρε ζαπκαζηέο κεγάιεο θιάζεσο φπσο ν Αξηζηνθάλεο ν 

Βπδάληηνο πνπ ηνπνζεηνχζε ηνλ εθπξφζσπν ηεο Νέαο Κσκσδίαο κεηά ηνλ κεξν
22

. Αλ θαη 

δελ ήηαλ θηιφινγνο - πνηεηήο ν Βπδάληηνο πξνο ηηκήλ ηνπ Μελάλδξνπ εκπλεχζηεθε ηε 

ζχλζεζε ιίγσλ θσκηθψλ ηξηκέηξσλ. Μία πεξηπαηεηηθή ζεσξία φξηδε ηελ θσκσδία σο 

κίκεζε δσήο. Ο Αξηζηνθάλεο ν Βπδάληηνο ξσηνχζε φκσο κε ζαπκαζκφ "αλ ν θσκηθόο 

πνηεηήο Μέλαλδξνο κηκεῑην ηε δσή ή ε δσή κηκεῑην ηελ θσκσδία ηνπ Μελάλδξνπ"
23

.  

 Δδψ κπνξνχκε θαζαξά λα εληνπίζνπκε ην δηδαθηηθφ ξφιν ηεο λέαο θσκσδίαο θαζψο 

ν εζνγξαθηθφο θαη ξεαιηζηηθφο ηεο ραξαθηήξαο, πνιιέο θνξέο πεξηνξηζκέλνο απφ ηηο 

πεξηζηάζεηο, έβγαδε πξνο ηα έμσ αηζζήκαηα αλζξψπηλεο αιιειεγγχεο, απηφ πνπ ιέκε 

αλζξσπηά. Δίλαη ςπρνινγηθή ε θσκσδία ηνπ Μέλαλδξνπ, φρη πνιηηηθή. Δθείλνπο πνπ 

δεηνχζε λα πεξηγξάςεη θαη λα απνθξπζηαιιψζεη ήηαλ νη δηάθνξνη, θνηλνί αλζξψπηλνη ηχπνη 

θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Ζ ηχρε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθδήισζε απηψλ ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ. 

 ηνπο "Δπηηξέπνληεο" δχν λένη ζχδπγνη ρσξίδνπλ γηαηί ε λεαξή γπλαίθα απφθηεζε 

παηδί ιίγν κεηά ην γάκν. Ο ζχδπγνο είλαη αγαλαθηηζκέλνο αιιά ν ίδηνο είρε βηάζεη θάπνηε 

ηε ζχδπγφ ηνπ ζηε δηάξθεηα κηαο γηνξηήο ρσξίο λα γλσξίδεη φηη πξφθεηηαη γηα ην ίδην 
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 "Ἣ ηε γάξ ηνπ Μελάλδξνπ κίκεζηο ἅπαληνο ἤζνπο θαί ράξηηνο ὑπεξβέβιεθε ηελ δεηλόηεηα ησλ παιαηώλ 

θσκηθώλ" (Γίσλ ν Υξπζφζηνκνο XVIII, 30). 
22

 R. Pfeiffer, ζ. 227, 1972, δεπηέξα ἒηαμε... κεη' ἐθεῑλνλ (δει. Σνλ κεξν). Βι. IG XIV 1183C = Men.test. 61c 

Kӧrte. 
23

 "Ὦ Μέλαλδξε θαί βίε, πόηεξνο ἄξ' ὑκῶλ πόηεξνλ ἀπεκηκήζαην;" (Τπνκλήκαηα εηο Δξκνγέλε 1123, 6). 



74 
 

πξφζσπν. Αξρίδεη κία ζεηξά παξεμεγήζεσλ πνπ κε κνλαδηθφ ηξφπν παξνπζηάδεη ν 

Μέλαλδξνο θαη ιίγν κεηά ην αλδξφγπλν μαλαζκίγεη. 

 ηελ "Πεξηθεηξνκέλε" είραλ βξεζεί δχν δίδπκα αδέιθηα πνπ αλαηέζεθαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο. Μία κέξα ν αδειθφο πνπ αλαηξάθεθε ρσξίο λα μέξεη ην ζέκα 

θηιά ηελ αδειθή ηνπ πνπ ηα μέξεη φια. Ο άλζξσπνο κε ηνλ νπνίν απηή ζπδεί, νξγηζκέλνο 

ηελ θνπξεχεη. Αξγφηεξα ζα ιπζεί ε παξεμήγεζε θαη κέζα ζ' έλα θιίκα επθνξίαο ην δεπγάξη 

παληξεχεηαη. 

 ηε "ακία" πξφθεηηαη πάιη γηα έλα παηδί πνπ γελλήζεθε θαηά ηελ απνπζία ηνπ 

νηθνδεζπφηε θαη αληηθαζίζηαηαη απφ έλα άιιν, πξάγκα πνπ πξνθαιεί ππνςίεο. Ο 

νηθνδεζπφηεο ππνςηάδεηαη ην γην ηνπ φηη ηνλ απάηεζε κε ηε ακία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ππήξμε έλα λεθξφ παηδί. Απηφ ην παηδί πνπ επηδεί θαη πνπ παξνπζηάδεη ε ακία γηα δηθφ ηεο, 

είλαη παηδί ηνπ γηνπ θαη ηεο κλεζηήο ηελ νπνία αθξηβψο ηνλ βάδνπλ λα παληξεπηεί. 

 Αλαθέξακε παξαδεηγκαηηθά ηα παξαπάλσ έξγα πξνθεηκέλνπ λα δείμνπκε φηη ε ηέρλε 

ηνπ Μελάλδξνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ πνιπκνξθία ηεο, ηελ εηξσληθή ηάζε ηεο, ηε ζχλζεηε 

πινθή ηεο. Σα πξναλαθνξφκελα έξγα βξέζεθαλ ζε πάππξν ηνπ Καΐξνπ πνπ εθδφζεθε ην 

1907 θαη πεξηείρε επίζεο απνζπάζκαηα απφ ηνλ "Ήξσα" πεξίπνπ 1600 ζηίρνπο
24

. 

 Ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηε Νέα Κσκσδία είλαη ην ζέκα ηνπ έξσηα. Έλα θαζεκεξηλφ 

πεξηζηαηηθφ κπνξνχζε λα πιέμεη ηελ ππφζεζε, λα ηελ θάλεη δσληαλή θαη ελδηαθέξνπζα. Σν 

αζελατθφ θνηλφ δελ αλερφηαλ ηφηε ηε δηαθσκψδεζε ηνπ λφκηκνπ έξσηα θαη δελ ήζειε ηελ 

απνθάιπςε νηθνγελεηαθψλ κπζηηθψλ. Χζηφζν ν Μέλαλδξνο δελ έιαβε ππ' φςε ηνπ απηφλ 

ηνλ πεξηνξηζκφ. Με ηελ ηέρλε ηνπ δεκηνχξγεζε θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ πάληα δσεξφ 

ελδηαθέξνλ θαη δελ αθήλνπλ ην θνηλφ λα πιήμεη. Καινδνπιεκέλε, δξακαηηθή πινθή, έμππλα 

επξήκαηα, έληνλνο ζπλαηζζεκαηηθφο ηφλνο, ζηνραζηηθή δηάζεζε, απηφ είλαη ην ζεαηξηθφ 

ήζνο θαη χθνο ηνπ Μελάλδξνπ. 

 Κνκςφ, ζεκλφ χθνο, γιψζζα νκαιή, θαζαξή, δείρλνπλ φηη ν Μέλαλδξνο είλαη 

αλππέξβεηνο δάζθαινο. Γε δηδάζθεη ην ζεαηξηθφ θνηλφ κε εμεδεηεκέλεο ιέμεηο, βσκνινρίεο 

θαη άζεκλα αζηεία γηαηί δελ επηδηψθεη ηνλ "ἀπό ηῆο ιέμεσο γέισηα". Σα έξγα ηνπ φκσο 

έρνπλ ηδηαίηεξε γισζζηθή νκνξθηά
25

. Παξάιιεια νη ζηίρνη δηαθξίλνληαη γηα ηε κνπζηθή 

επέλδπζε θαη αξκνλία, ζηίρνη γξακκέλνη γηα ην ζέαηξν ηθαλνί λα δείμνπλ ηελ νκνξθηά ηεο 

ςπρήο αιιά θαη ηνπ ζψκαηνο. Ο ζηξαηηψηεο, ν παξαζηηηθφο, ν επηλνεηηθφο απζάδεο δνχινο, 

ν κάγεηξνο, κε έμππλν ηξφπν αλαδεηθλχνπλ ην ραξαθηήξα ηνπο κέζα απφ απηνχο ηνπο 
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 S. Saïd, Mon. Trédé, ζ. 20, 2004. Ο κεγάινο αξηζκφο παπχξσλ πνπ αλαθαιχθζεθαλ ζηελ Αίγππην καξηπξεί 

ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ Μελάλδξνπ σο ηελ επνρή ηεο αξαβηθήο εηζβνιήο (έξρεηαη ακέζσο κεηά ηνλ κεξν θαη 

ηνλ Δπξηπίδε). 
25

 Ο Φξχληρνο θαηά θαηξνχο θαηαθξίλεη ην Μέλαλδξν φηη ρξεζηκνπνηεί θαηλνχξηεο ιέμεηο, πνπ δε 

κεηαρεηξίδνληαλ νη πνηεηέο ηνπ ζεάηξνπ. 
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ζηίρνπο θαη απφ ηελ άιιε κεξηά αλαδεηθλχεηαη ε νκνξθηά θαη ην ρακφγειν ηεο αγαπεκέλεο 

ηνπ Γιπθέξαο
26

. 

 ηαζεξά ην κελαλδξηθφ ζέαηξν καο ζέηεη κπξνζηά ζε νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο, 

απίζαλνπο έξσηεο, ηξπθεξφηεηεο, θηιίεο. Αθφκα θαη ζηνπο δνχινπο επηθξαηεί έλα είδνο 

ζηνξγηθήο νηθεηφηεηαο θαη ηξπθεξφηεηαο πνπ επεθηείλεηαη ζε απιεηξίδεο, εηαίξεο, θ.α. 

Καηλνχξγηεο αξεηέο πιαηζηψλνπλ ηνλ πνηεηηθφ θφζκν ηνπ Μελάλδξνπ. 

 ηνπο "Δπηηξέπνληεο" θαηαδηθάδεηαη ε νμπζπκία, πξνβάιιεηαη ε ζπγγλψκε, ε 

θαηαλφεζε, ε ζπκθηιίσζε. Απηή είλαη ε δηδαθηηθή πξνζθνξά ηνπ ζεάηξνπ ηψξα. Ζ 

πξνβνιή ηεο επηείθεηαο, ηεο απηνζπγθξάηεζεο, ηεο αλνρήο, ηεο γιπθχηεηαο γίλνληαη 

αθνξκή γηα λα "εμεκεξσζνχλ" ηα αλζξψπηλα ήζε. Ζ γιψζζα ηνπ πνηεηή θάπνηε γίλεηαη 

πηθξή αιιά πνηέ ρπδαία. Οη δνχινη, ζηνπο νπνίνπο θάλακε πνιιέο θνξέο αλαθνξά, κπνξεί 

λα είλαη απζάδεηο θαη λα ζθαξψλνπλ θάξζεο αιιά δε θάλνπλ πηα ηα ρνληξνθνκκέλα αζηεία 

πνπ αγαπνχζε ν Αξηζηνθάλεο
27

.  

 Μεγάιε αβξφηεηα βαζηιεχεη ζρεδφλ πάληα κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ ηνπ Μελάλδξνπ 

θαη επιίγηζηε δηαθξηηηθφηεηα θπξηαξρεί ζην χθνο ηνπ. Οη εζνπνηνί πνπ ππνθξίλνληαλ απηά 

ηα πξφζσπα δε βγαίλνπλ πηα ζηε ζθελή ληπκέλνη άζεκλα, κε δεξκάηηλν θαιιφ θαη 

εμνγθσκέλα νπίζζηα, κα κε ην θαζεκεξηλφ θφξεκα ηεο αγνξάο θαη αλάινγα κε ηελ ειηθία 

ηνπο θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε
28

. 

 Σα πξνζσπεία, ηα νπνία θξάηεζε ε Νέα Κσκσδία απφ ηελ Παιηά, έρνπλ αθφκα 

θάπνηα θσκηθή ππεξβνιή, γθξνηέζθηθε, αιιά ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη παξκέλα απφ 

ηελ παξαγκαηηθφηεηα. Έπξεπε λα μερσξίζνπλ έρνληαο ζηελ φςε ηνπο, ηνλ ππνδπφκελν 

ηχπν. Πάλσ ζηνλ ίδην ηχπν ηψξα γίλνληαη παξαιιαγέο. Απηέο είραλ ζρέζε κε ηνλ 

ραξαθηήξα, ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, ηελ θνηλσληθή ζέζε. Έηζη ν ζεαηήο, πνπ έβιεπε 

ζηε ζθελή θάζε πξφζσπν κε ηελ μερσξηζηή ηνπ θνξεζηά, ην πξνζσπείν, θαη άθνπγε ην 

ζπκβαηηθφ ηνπ φλνκα, κπνξνχζε λα θαηαλνήζεη ηελ ππφζεζε. Ξπινδαξκνί, άμεζηεο θαη 
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 Albin Lesky, ζ. 886, 1985. Ο έξσηάο ηνπ γηα ηε Γιπθέξα πνπ ηνλ μέξνπλ θαη ν Martialis θαη ν Αζελαίνο, 

ζεσξήζεθε γηα πνιχ θαηξφ ζαλ έλα θνκκάηη ηεο βηνγξαθίαο ηνπ πνηεηή. 
27

 Jacq. De Romilly, ζ. 248, 1988. Ο δνχινο ζην Μέλαλδξν είλαη επηλνεηηθφο, απζάδεο, πνιιέο θνξέο λνπζεηεί 

ηα λεαξά αθεληηθά ηνπ, επηλνεί ηερλάζκαηα, θηλεί ηα λήκαηα ηεο δξάζεο θαη φια απηά ρσξίο λα αθίζηαηαη απφ 

κία πνιχ ξεαιηζηηθή αίζζεζε ηεο δηθήο ηνπ ππεξνρήο. Οη ππεξέηεο ηνπ Μνιηέξνπ πιάζνληαη αθφκα κε βάζε 

ην ππφδεηγκα ησλ δνχισλ ηνπ Μελάλδξνπ. 
28

 Γεκήηξεο Φσηηάδεο, ζ. 466 - 470, 1952, "Σα θνζηνύκηα ηεο Νέαο Κσκσδίαο ήηαλ: γηα ηνπο άληξεο ε εμσκίο˙ 

ἔζηη δε ρηηώλ ιεπθόο ἄζεκνο, θαηά ηελ ἀξηζηεξάλ πιεπξάλ ξαθήλ νὐθ ἔρσλ, ἂρλαπηνο. Γεξόλησλ δέ θόξεκα 

ἱκάηηνλ θακπύιε˙ θνηληθίο ἤ κειακπόξθπξνλ ἱκάηηνλ θόξεκα λεσηέξσλ. Πήξα, βαθηεξία, δηθζέξα ἐπί ηῶλ 

ἀγξνίθσλ˙ θαί πνξθπξᾷ δ᾿ ἐζζῆηη ἐρξῶλην νἱ λεαλίζθνη, νἱ δέ παξάζηηνη κειαίλῃ ἤ θαηᾷ πιήλ ἐλ ηθπσλίῳ ιεπθῇ 

ὅηε κέιιεη γακεῑλ ὁ παξάζηηνο˙ ἡ δέ γπλαηθῶλ ἐζζήο θσκηθῶλ, ἡ κέλ ηῶλ γξαῶλ κειίλε ἤ ἀέξηλε, πιήλ ἱεξεηῶλ˙ 

ηαύηαηο δέ ιεπθή. Αἱ δέ καζηξσπνί ἤ κεηέξεο ἑηαηξῶλ ηαηλίδηόλ ηη πνξθπξνῡλ πεξί ηῇ θεθαιῇ ἔρνπζηλ. Ἡ δέ ηῶλ 

λέσλ ιεπθή ἤ βπζζίλε, ἐπηθιήξσλ δέ ιεπθή θξνζζσηή" 

(Βι. θαη Πνιπδεχθνπο IV, 119 - 120). 
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άζεκλεο ρεηξνλνκίεο θχγαλε απφ ηε ζθελή
29

. Οη ρσξηάηεο θέξνληαη θαη κηινχλ, φρη ζαλ ηα 

αθεληηθά, είλαη φκσο επγεληθνί θαη κεηξεκέλνη. 

 Ο παιηφο ζετθφο πξφινγνο ηεο Δπξηπίδεηαο ηξαγσδίαο ηψξα κεηακνξθψλεηαη θαη 

πιαηζηψλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα˙
30

 γίλεηαη ην ηδαληθφ κέζν πνπ πξνηθίδεη ην ζεαηή κε γλψζε 

αλψηεξε απφ εθείλε ησλ πξνζψπσλ ηνπ δξάκαηνο, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα αληηκεησπίδεη κε 

δηαζθεδαζηηθή απνζηαζηνπνίεζε ηηο απνγνεηεχζεηο ησλ πξσηαγσληζηψλ θαη λα γλσξίδεη 

θαιά ηνλ πξνζσξηλφ θαη ιαλζαζκέλν ραξαθηήξα ησλ ζιίςεψλ ηνπο. 

 Ο Μέλαλδξνο ζέηεη ην ηξαγηθφ χθνο ζηελ ππεξεζία ηεο αζηηθήο πινθήο ησλ 

δξακάησλ ηνπ. Ζ δηήγεζε ηνπ Βιέπε ζηνλ ηθπψλην, επαλαιακβάλεη ηελ αθήγεζε ηνπ 

αγγειηαθφξνπ ζηνλ Οξέζηε ηνπ Δπξηπίδε. ηε δίθε πάλησο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν Οξέζηεο 

θαη ε Ζιέθηξα παξσδνχληαη απφ κία λέα κε ην φλνκα Φηινπκέλε θαη ην δνχιν ηεο, ηνλ 

Γξφκσλα. Έλα ηέηνην δάλεην ηεο ηξαγσδίαο ζηελ θσκσδία έρνπκε ζηνπο "Ἀραξλῆο" κε ηνλ 

Γηθαηφπνιε πνπ παξσδεί ηνλ Σήιεθν ηνπ Δπξηπίδε πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ 

ππφζεζή ηνπ ελψπηνλ ησλ θαξβνπληάξηδσλ ηεο πφιεο ησλ Αραξλψλ. Σν χθνο φκσο εδψ έρεη 

αιιάμεη˙ ελψ ν Αξηζηνθάλεο πξνθαιεί ην γέιην απνδίδνληαο παξαζηαζηαθά έλα ηξαγηθφ 

θείκελν κε έλα γεινίν ζέακα, ν Μέλαλδξνο ζην πιαίζην ηεο αθήγεζεο πεξηνξίδεηαη λα 

αληηζέζεη ηε κνξθή ζην λνεκαηηθφ ππξήλα ηνπ έξγνπ. 

 Κάπνηεο θνξέο ζέηεη ηελ ηξαγσδία ζηελ ππεξεζία ηνπ θσκηθνχ ζηνηρείνπ θαη 

θαηαζθεπάδεη ςεπδνηξαγσδίεο ησλ νπνίσλ ν ζεαηήο δελ είλαη αλίδενο, δηφηη ήδε έρεη 

πιεξνθνξεζεί ηα πξάγκαηα απφ ηνλ ππνθξηηή
31

. Αλ ηα γεγνλφηα θαίλνληαη αλεζπρεηηθά ελ 

ηνχηνηο ην θνηλφ γλσξίδεη φηη ηα πάληα ζα δηεπζεηεζνχλ ζην ηέινο. Έηζη ν Μέλαλδξνο 

επηρεηξεί λα δψζεη ηε ιχζε θαη λα δηδάμεη παξάιιεια ην θνηλφ ηνπ θάλνληάο ην λα 

ρακνγειά αβίαζηα, παίδνληαο κε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην ηξαγηθφ χθνο θαη ζηελ 

θαηάζηαζε ή ζην θαζεζηψο ελφο ήξσα ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 ην "Μηζνύκελν" ππάξρεη έλαο ζηξαηηψηεο κε ζπκπεξηθνξά θαλθαξφλνπ, ν 

Θξαζσλίδεο, ν νπνίνο παίδεη ην δεηιφ εξσηεπκέλν θαη πεξηκέλνληαο ηελ απάληεζε ηνπ 

παηέξα ηεο θαιήο ηνπ, εθθξάδεηαη κε ηξαγηθνχο φξνπο ιέγνληαο: "Σώξα ηνλ πην θαιόηπρν 

                                                           
29

 S. Saïd, Mon. Trédé, Alain Boulluec, ζ. 21, 2004. Αλάκεζα ζηελ Αξραία θαη Νέα θσκσδία νη δηαθνξέο είλαη 

πεξηζζφηεξν ρηππεηέο παξά νη νκνηφηεηεο. ην εμήο ε θσκσδία απεπζχλεηαη ζε κία επίιεθηε ηάμε σο επί ην 

πιείζηνλ θαη ν Πινχηαξρνο έρεη δίθην λα εγθσκηάδεη ην Μέλαλδξν επεηδή πξνζείιθπζε ζην ζέαηξν 

θαιιηεξγεκέλνπο αλζξψπνπο. 
30

 Ο Μέλαλδξνο απνκαθξχλεηαη ζηαδηαθά απφ ηνλ Αξηζηνθάλε θαη πιεζηάδεη ηνλ Δπξηπίδε. Γαλείδεηαη απφ 

απηφλ ηα ζέκαηά ηνπ αιιά κεηακνξθψλεη θάζε ζηνηρείν πνπ δαλείδεηαη θαη αιιάδεη θπξίσο ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνιφγνπ ελψ επηλνεί κε ηδηαίηεξν ζηνραζκφ ηελ πινθή ησλ έξγσλ ηνπ. Ο "Ἲσλ" ηνπ Δπξηπίδε πεξηέρεη 

αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο πινθήο ησλ θσκσδηψλ ηνπ Μελάλδξνπ (Βι. Trédé, ζ. 22). 
31

 ηε ακία, ν Μνζρίσλ απέλαληη ζηνλ παηέξα ηνπ ηνλ Γεκέα, βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηελ ίδηα ζέζε κε ηνλ 

Ηππφιπην απέλαληη ζην Θεζέα κε ηε δηαθνξά φηη ζην Μέλαλδξν ν ήξσαο θαηεγνξείηαη δηφηη θνηκήζεθε κε ηελ 

εξσκέλε θαη φρη κε ηε γπλαίθα ηνπ παηέξα ηνπ. 
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ηνπ θόζκνπ ή ηνλ πην δύζηπρν άλζξσπν, παηέξα ζα κε θάκεηο˙ αλ κε όινπο ηνπο θαλόλεο δε κε 

δερηεί ν Γεκέαο θαη δε κνπ δώζεη ην θνξίηζη ηνπ, ηόηε μέγξαςέ ηνλ ην Θξαζσλίδε."
32

 

 Λεπηφηεηα ζην ρεηξηζκφ πξνζσπηθψλ ζεκάησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ δηαθξίλνπλ ην 

Μέλαλδξν. Ο έξσηαο παίδεη κεγάιν ξφιν ζαλ θεληξηθή ηδέα ζηα έξγα ηνπ αιιά αλάινγα κε 

ηηο πεξηπηψζεηο δηαθνξνπνηείηαη. ην Μηζνύκελν φπσο θαη ζην Γύζθνιν ν εξσηεπκέλνο απφ 

ηελ αξρή ζέιεη λα λπκθεπηεί απηήλ πνπ αγαπά θαη παιεχεη λα πάξεη ηελ έγθξηζε ηνπ παηέξα 

ηεο ή ελφο ζείνπ πνπ θαηέρεη ηελ παηξηθή πεξηνπζία θαη ηε ζέιεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. ε 

άιιεο πεξηπηψζεηο λένη άλδξεο ππφ ηελ επίδξαζε πάζνπο ή κέζεο θνηκνχληαη κε απηήλ πνπ 

πνζνχλ φπσο ζηα έξγα "Γεσξγόο" θαη "ακία". Πάληα φκσο ε ππφζεζε θιείλεη κε ηε 

ζχλαςε λφκηκεο έλσζεο κε ηελ θνπέια φηαλ εθιείςνπλ φια ηα εκπφδηα. 

 Τπάξρνπλ επίζεο ζχδπγνη νη νπνίνη πηζηεχνπλ - άδηθα βέβαηα - ηηο άπηζηεο γπλαίθεο 

ηνπο, πξνζπαζνχλ ρσξίο απνηέιεζκα λα μεράζνπλ ηε ιχπε ηνπο ζηελ θξαηπάιε
33

 θαη 

ηειεηψλνπλ αλαθαιχπηνληαο φηη είλαη νη ίδηνη νη γνλείο ηνπ παηδηνχ πνπ ζπλειήθζε εθηφο 

γάκνπ. Ζ επηπρήο ιχζε, ζπλνδεχεη ζρεδφλ πάληα ηε Μελαλδξηθή θσκσδία θαη ζπλδέεηαη κε 

μεθαζάξηζκα ησλ παξεμεγήζεσλ: ν εξαζηήο λπκθεχεηαη εάλ ε γπλαίθα απνθαιπθζεί φηη 

είλαη εθ γελεηήο ειεχζεξε φπσο ζηελ Πεξηθεηξνκέλε θαη ζην Μηζνύκελν.  

 Δθπιήμεηο, ζπκκεηξίεο, αληηζέζεηο, επαλαιήςεηο, αληηζηξνθέο, ε παλνπξγία ηνπ 

πεπξσκέλνπ θαη πνιιέο έληερλεο παξαιιαγέο ζπλζέηνπλ ηε Νέα Κσκσδία. Οη εηαίξεο ηνπ 

Μελάλδξνπ είλαη ππνινγίζηξηεο θαη θηινρξήκαηεο, δελ έρνπλ αλεπηπγκέλν κεηξηθφ 

έλζηηθην. Κάπνηα ζηηγκή ππάξρεη απφθιηζε
34

 απφ ηε ζπκπεξηθνξά απηή, ε νπνία απφθιηζε 

έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα. Σα ζηεξεφηππα, ε "πεπιεγκέλε" ππφζεζε είλαη ζηνηρεία πνπ δίλνπλ 

δσή θαη αιήζεηα ζε πξφζσπα πνπ θιεξνλνκήζεθαλ απφ ηελ θσκηθή παξάδνζε, αιιά ηα 

νπνία επίζεο έρνπλ επεξεαζζεί απφ ηνπο "Υαξαθηήξεο" ηνπ Θεφθξαζηνπ. 

 Ο ρνξφο δε, έρεη απνκαθξπλζεί νξηζηηθά απφ ηε δξάζε θαη δελ ηνλ απνηεινχλ 

λεθέιεο θαη φξληζεο, νχηε έρεη δηνλπζηαθφ ή ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα. Σα ρνξηθά ηξαγνχδηα, 

ζρεηηθά ή άζρεηα κε ην έξγν, ζβήζαλε γηα πάληα. Οη ρνξεπηέο βγαίλνπλ ζηε ζθελή κφλν θαη 

κφλν γηα λα κεζνιαβήζνπλ ζηα δηαιείκκαηα απφ ηε κία πξάμε ζηελ άιιε θη έηζη ρνξφο θαη 

ππνθξηηέο ρσξίζηεθαλ κηα γηα πάληα κεηαμχ ηνπο. Πνιιέο θνξέο ν ρνξφο πεξηνξίδεηαη ζε 

κία παξέα εχζπκσλ γιεηδέδσλ, νη νπνίνη εηζβάιινπλ ζην ηέινο θάζε πξάμεο θαη εηζάγνπλ 

έηζη ζηε ζθεληθή ρξνληθφηεηα ζεκεία θελά δξάζεο, ηα νπνία θαη επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε 

ηεο πινθήο
35

. 

                                                           
32

 Μηζνύκελνο ζηίρ. 260 θ.ζ. (βι. θαη Θ. ηαχξνπ, Μελάλδξνπ Κσκσδία, Αζήλα 1954). 
33

 Βι. πεξίπησζε Υαξίζηνπ ζηνπο "Δπηηξέπνληεο" ηνπ Μελάλδξνπ. 
34

 Ζ ζηάζε ηεο Αβξφηνλνπ ζηνπο "Δπηηξέπνληεο" καξηπξεί αζπλήζηζηε αγάπε γηα ηα παηδηά θαη ε Υξπζίο ηεο 

ακίαο είλαη έηνηκε λα βνεζήζεη ην γην ηνπ εξαζηή ηεο, θάλνληαο λα πεξάζεη ην παηδί γηα δηθφ ηεο. 
35

 Mon. Trédé, Alain Boulluec, ζ. 21, 2004. 
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 Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Μέλαλδξνπ είλαη ε αιεζνθάλεηα ησλ ππνζέζεψλ ηνπ 

ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηε ρξήζε χθνπο πνπ πιεζηάδεη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη 

πεξηγξάθεηαη επηηπρψο απφ ηνλ Πινχηαξρν
36

. Ζ γιψζζα ηνπ Μέλαλδξνπ είλαη ηφζν ππθλή 

θαη θαιά επεμεξγαζκέλε ψζηε πξνζαξκφδεηαη θαη εθθξάδεη πιείζηα φζα αηζζήκαηα θαη 

αλζξψπηλνπο ραξαθηήξεο, δηαηεξψληαο ηελ ελφηεηά ηεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο θνηλέο, 

ζπλεζηζκέλεο ιέμεηο. 

 Απηνί νη αλζξψπηλνη ραξαθηήξεο παξνπζηάδνληαη πνιιέο θνξέο κε ζηεξεφηππα 

νλφκαηα θαη πξνζσπεία. Ο Γάνο είλαη πάληα έλαο δνχινο, ν Μνζρίσλ έλαο εξσηεπκέλνο 

λένο, ν Γνξγίαο έλαο αγξφηεο, ν κηθξίλεο έλαο θηιάξγπξνο γέξνο
37

. Σα ζπγθεθξηκέλα 

πξνζσπεία δίλνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειηθία, ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε θαη ην 

ξφιν ηνπ ππνθξηηή ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε απφ ηελ αξρή λα δεκηνπξγνχληαη πξνζδνθίεο ζην 

ζεαηή. Βέβαηα ν Μέλαλδξνο πξνρσξνχζε ζηελ εμαηνκίθεπζε ησλ ραξαθηήξσλ πξνθεηκέλνπ 

λα εκπνδίζεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θνηλνχ θαη ε ππφζεζε ράζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο. 

 εκαληηθφ ξφιν ζηε κελαλδξηθή θσκσδία παίδνπλ νη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο. Δδψ 

θαίλεηαη μεθάζαξα πάιη θαη ν δηδαθηηθφο ξφινο ηνπ ζεάηξνπ θαζψο ε θνηλσλία ηεο επνρήο 

ζαθψο μερψξηδε ηνλ πνιίηε, ην κέηνηθν, ην ζθιάβν, ηελ εξσκέλε θαη ηε λφκηκε ζχδπγν, ην 

λφκηκν θιεξνλφκν ηεο πεξηνπζίαο, ην ζεηφ, ηελ επίθιεξν θφξε θ.ι.π. Ο Μέλαλδξνο έξρεηαη 

λα δηδάμεη αλαπφθεπθηεο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ απφ θάζε 

θνηλσληθή ηάμε, λα δείμεη ηηο ζπκβάζεηο ηεο θσκσδίαο πνπ είλαη θάπνηεο θνξέο 

ειαζηηθφηεξεο απφ εθείλεο ηεο θνηλσλίαο αιιά άιιεο θνξέο απζηεξφηεξεο. Αλαθέξνπκε 

παξαδεηγκαηηθά φηη ην δηαδχγην ζηελ Αζελατθή λνκνζεζία ήηαλ δπλαηφ ελψ ζην Μέλαλδξν 

παξακέλεη θάηη ην αδχλαην. Φαίλεηαη εδψ λα πξνβάιιεηαη ε εζηθή κέζα απφ ηδηαίηεξε 

νπηηθή γσλία
38

. 

 ηα έξγα ηνπ Μελάλδξνπ δελ ππάξρεη παηδεξαζηία θαη ν βηαζκφο ησλ παξζέλσλ 

θαηαιήγεη ζ' έλα γάκν. Ο έξσηαο εδψ έξρεηαη σο εληζρπηήο ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο˙ θαη 

απηφ απνηειεί δηδαρή ηεο Νέαο Κσκσδίαο ζην ζεαηξηθφ θνηλφ˙ ε ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ 

ζεζκψλ, ε απάιεηςε ησλ νηθνγελεηαθψλ - θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη εληάζεσλ θαζψο 

θαη ε αλαδηαλνκή ησλ αγαζψλ κέζσ ηεο δίθαηεο ηαθηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. ε κία επνρή γεληθφηεξεο αζηάζεηαο θαη απξφβιεπησλ εμειίμεσλ απφ ηνλ 

παξάγνληα πνπ νλνκάδεηαη ηχρε, ε θσκσδία επεδίσθε λα βνεζήζεη ην θνηλφ, λα μεράζεη ηηο 

                                                           
36

 Πινπηάξρνπ "πγθξίζεσο Αξηζηνθάλνπο θαη Μελάλδξνπ επηηνκή". 
37

 Ο Πνιπδεχθεο, ιεμηθνγξάθνο ηνπ 2
νπ

 κ.Υ αηψλα, καο πιεξνθνξεί φηη ε Νέα Κσκσδία δηέζεζε πεξίπνπ 

ζαξάληα πξνζσπεία, γηα λα παξαζηήζεη ελλέα ηχπνπο γεξφλησλ, έληεθα λεαληθνχο ηχπνπο θ.α. 
38

 Ο Πινχηαξρνο ζην έξγν ηνπ "πκπόζηνλ ηῶλ ἑπηά ζνθῶλ" επαηλεί ηα έξγα ζηα νπνία ε Ζζηθή είλαη 

παξνχζα. 
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αλεζπρίεο ηνπ, λα απαιχλεη ηνπο θφβνπο ηνπ θαη λα δήζεη γηα ιίγν έζησ κέζα ζ' έλα θφζκν 

πνπ ε ηάμε απνθαζίζηαηαη ζην ηέινο. 

 Απηφο ν θφζκνο πνπ ζέβεηαη ηηο ζπκβάζεηο ζα ήηαλ αλνχζηνο αλ ν Μέλαλδξνο δελ 

πξνέβαηλε ζε εηξσληθή απνζηαζηνπνίεζε απφ ηα πξφζσπα ησλ έξγσλ ηνπ. Απηέο νη 

ζπκβάζεηο θαη ε εηξσληθή απνζηαζηνπνίεζε θαίλνληαη θαιά ζην "Γύζθνιν" έξγν ην νπνίν 

απνηειεί ην ακέζσο επφκελν κέξνο ηεο κειέηεο καο. Ζ θσκσδία πάλησο δε κηιάεη πηα ζηνπο 

Αζελαίνπο γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ Αζελψλ, αιιά απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο Έιιελεο γηα 

λα εζηθνινγήζεη θαη λα πξνβάιιεη ηελ ηδησηηθή δσή θαη ηα νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα. Σν 

έξγν ηνπ Μελάλδξνπ σο "δηδαζθαιία" είλαη ζχλζεην θαη εγγξάθεηαη ζην πιαίζην ηεο 

κεγάιεο παξάδνζεο ηνπ Αζελατθνχ ζεάηξνπ πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ Διιεληζηηθή πνίεζε 

ράξε ζηελ εηξσλία ηνπ, ηελ πνιπκνξθία ηνπ θαη ηελ ηάζε αλάκεημεο ινγνηερληθψλ εηδψλ. 
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5.1 Γηδαθηηθός ρόιος ηες Νέας Κφκφδίας 

Ο "Δύζκολος" ηοσ Μέλαλδροσ 

Δηζαγφγηθό κέρος - Σο τεηρόγραθο 

 

 Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ν Μέλαλδξνο ήηαλ γλσζηφο κε θάπνηνλ ηξφπν 

έκκεζν θαη αβέβαην. Δίρακε απνζπάζκαηα απφ άιινπο ζπγγξαθείο θπξίσο Λαηίλνπο
39

. Οη 

Αηγππηηαθνί πάππξνη πνπ ήιζαλ ζην θσο ζηα 1897 θαη 1905 καο έδσζαλ αξθεηά 

απνζπάζκαηα φρη φκσο έλα εληειψο νινθιεξσκέλν έξγν. Έηζη ινηπφλ ν θφζκνο ηνπ 

πλεχκαηνο θαη θάζε θίινο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ, ζπγθηλήζεθε δίθαηα φηαλ αλαθαιχθζεθε 

κία νιφθιεξε θσκσδία ηνπ κεγάινπ θσκηθνχ πνηεηή. Ζ αλαθάιπςε έγηλε ην 1957 απφ ηνλ 

θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεχεο, Βίθηνξ Μαξηέλ
40

. Ζ θσκσδία απηή είλαη ν 

"Γύζθνινο" πνπ γηα 1500 ρξφληα ζεσξείην ρακέλε. 

 χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ Μαξηέλ ην ρεηξφγξαθν ηεο θσκσδίαο απνηειείηαη απφ 

11 θχιια παπχξνπ. Ζ γξαθή είλαη κε κηθξά θεθαιαία γξάκκαηα, επθνινδηάβαζηα. Σν έξγν 

απνηειείηαη απφ 969 ζηίρνπο κνηξαζκέλνπο ηζφκεηξα ζε θάζε πξάμε. Οη πξάμεηο είλαη πέληε 

θαη ε θάζε κία ηειεηψλεη κε ηε ιέμε ΥΟΡΟΤ φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο άιινπο παπχξνπο 

ηνπ Μελάλδξνπ
41

. 

 ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ ρεηξνγξάθνπ βξίζθεηαη ε πεξίιεςε ηεο θσκσδίαο απφ ηνλ 

Αξηζηνθάλε ην γξακκαηηθφ θαη ε πιεξνθνξία φηη ην έξγν πξσηνπαίρζεθε ζηα Λήλαηα επί 

άξρνληα Γεκνγέλε. Αλαθέξεηαη πψο θέξδηζε ηε ζεαηξηθή λίθε, φηη πξσηαγσληζηήο ήηαλ ν 

Αξηζηφδεκνο ν θαξθεχο θαη πσο ε θσκσδία αληεπηγξάθεηαη θαη κε ηελ νλνκαζία 

"Μηζάλζξσπνο". Αλαγξάθνληαη επίζεο θαη ηα νκηινχληα πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο
42

. 

 Σν έξγν απηφ γξάθηεθε ην 317 π.Υ θαη ν Μέλαλδξνο ηφηε ήηαλ πνιχ λεαξφο ζε 

ειηθία. Παξφιεο ηηο αηέιεηεο πνπ παξνπζηάδεη ππάξρεη δσεξφηεηα δηαιφγνπ, ιεπηφηεηα 

πλεχκαηνο, άθζνλν γξαθηθφ θαη ιανγξαθηθφ ρξψκα. αλ ην κνλαδηθφ νιφθιεξν ζεαηξηθφ 

δεκηνχξγεκα πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο, καο παξέρεη ην κέηξν ηεο εθηίκεζεο ηνπ πνηεηή θαη 

καο δίλεη κία γλψκε πιεξέζηεξε γηα ηελ ηέρλε ηνπ
43

. 

                                                           
39

 Λαηηληθέο απνκηκήζεηο ηνπ Σεξέληηνπ αξθεηά πηζηέο θαη ηνπ Πιαχηνπ πην ειεχζεξεο. 
40

 Ο Μαξηέλ αλαγλψξηζε ην θείκελν ηεο ρακέλεο θσκσδίαο κέζα ζε πνιχηηκα θαη ζπάληα ρείξνγξαθα ηεο 

ζπιινγήο ηνπ θηιάξραηνπ ηξαπεδίηε Μάξηηλ Μπφληκεξ, κε πνιχ θφπν ζπγθεληξψζεθαλ ηα θχιια ησλ 

παπχξσλ πάλσ ζηα νπνία ήηαλ γξακκέλν ην θείκελν (βι. Ν. θπξφεξα ζ. 21, Ηζηνξία ηνπ Υεηξνγξάθνπ ν 

"Γύζθνινο", 1995). 
41

 Ήξσο  54, Δπηηξέπνληεο, Πεξηθεηξνκέλε, ακία. 
42

 ΔΓΗΓΑΞΔΝ ΔΗ ΛΖΝΑΗΑ ΔΠΗ ΓΖΜΟΓΔΝΟΤ ΑΡΥΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΝΗΚΑ. ΤΠΔΚΡΗΝΑΣΟ ΑΡΗΣΟΓΖΜΟ 

ΚΑΡΦΔΤ, ΑΝΣΔΠΗΓΡΑΦΔΣΑΗ "ΜΗΑΝΘΡΩΠΟ". 
43

 Ζ πξψηε ζειίδα ηνπ έξγνπ έρεη αξηζκφ ΗΘ΄ ˙ ηεθκαίξεηαη φηη ππήξραλ θαη άιιεο ζειίδεο ζηελ αξρή θαη 

πξνθαλψο πεξηειάκβαλαλ θάπνην άιιν θείκελν. 
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Τπόζεζε ηοσ έργοσ 

 Ήξσαο ηνπ έξγνπ είλαη έλαο γέξνληαο ν Κλήκσλ πνπ θαηνηθεί ζηα βνπλά θνληά ζηε 

Φπιή θαη πεξηηξηγπξίδεηαη απφ γείηνλεο θησρνχο θαη δπζηπρηζκέλνπο, ηνπο νπνίνπο 

απνζηξέθεηαη. Μφλν κε έλα πιάζκα κηιάεη, ηελ θφξε ηνπ. Κνληά ηνπ δεη θαη κία 

ειηθησκέλε γπλαίθα πνπ καδί κε ηελ θφξε απνηεινχλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ γπλαίθα ηνπ 

έρεη μαλαπαληξεπηεί θαη έρεη απνθηήζεη έλα γην, ηνλ Γνξγία. 

 Κνληά ζην ζπίηη ηνπ Κλήκσλα βξίζθεηαη ην ζπήιαην ηνπ Παλφο, ην νπνίν θαηά 

θάπνην ηξφπν είλαη ηνπξηζηηθφ αμηνζέαην θαη ηφπνο ιαηξείαο˙ θαηά θαηξνχο ζπγθεληξψλεη 

πιήζνο εππφξσλ πνπ πεγαίλνπλ εθεί γηα λα ηειέζνπλ ζπζία. Δπηζθέπηεηαη ινηπφλ θάπνηα 

ζηηγκή ην ζπήιαην θαη έλαο λεαξφο απφ ηε Φπιή, ν ψζηξαηνο πνπ κφιηο βιέπεη ηελ θφξε 

ηνπ Κλήκσλα ηελ εξσηεχεηαη
44

. Γε βξίζθεη φκσο ηξφπν λα πξνζεγγίζεη ην κηζάλζξσπν 

παηέξα ηεο. Έξρεηαη ν εηεξνζαιήο αδειθφο ηεο θνπέιιαο, ν Γνξγίαο, γηα λα ηνλ βνεζήζεη. 

Κάπνηα ζηηγκή ε ηχρε ην θέξλεη λα πέζεη ν Κλήκσλ ζ' έλα πεγάδη απφ ην νπνίν ηνλ ζψδνπλ 

αλαζχξνληάο ηνλ ν Γνξγίαο κε ην ψζηξαην. Ο ειηθησκέλνο ληψζεη επγλσκνζχλε γηα ηε 

ζσηεξία ηνπ θαη ζα πεη ζην Γνξγία "αλ όινη νη άλζξσπνη ήζαλ δίθαηνη, δελ ζα ππήξραλ νύηε 

πόιεκνη, νύηε δηθαζηήξηα, νύηε θπιαθέο". 

 πγθηλεκέλνο, επί ηέινπο, γηα ηελ πξάμε ηνπ πξφγνλνχ ηνπ, ηνλ πξνζηάδεη λα 

θσλάμεη ηε κάλα ηνπ. Σνλ ίδην ηνλ πηνζεηεί θαη ηνπ αθήλεη φια ηνπ ηα ππάξρνληα. Σα κηζά 

ζα' λαη γηα πξνίθα ηεο Μπξξίλεο (έηζη νλνκάδεηαη ε θνπέιια) θαη ηα άιια κηζά δηθά ηνπ. Ο 

Γνξγίαο ηνπ πξνμελεχεη ηφηε γηα γακπξφ ην ψζηξαην, πνπ θη απηφο βνήζεζε λα ζσζεί. Ο 

Κλήκνλαο, πάληα αδηφξζσην ζηξαβφμπιν, δε δέρεηαη θνπβέληα, θεχγεη θαη ν Γνξγίαο 

αξξαβσληάδεη κφλνο ηνπ ηελ αδειθή ηνπ κε ην ψζηξαην. Αθνινπζνχλ θάζε είδνπο 

θσκηθέο παξεμεγήζεηο ψζπνπ έξρεηαη ε εκέξα ηνπ γάκνπ ησλ δχν λέσλ. Ο Γνξγίαο ζέιεη λα 

θέξεη ζην γιέληη ηνλ Κλήκνλα αιιά ν γεξν-παξάμελνο αξλείηαη.  Έξρνληαη φκσο θάπνηνη 

δνχινη θαη ηνλ θέξλνπλ κε ην δφξη ζην ηξαπέδη. ια έηζη ηειεηψλνπλ κε ην θαιφ θαη ν 

ίθσλαο ιέεη ζηνπο ζεαηέο λα ραξνχλ θαη λα ρεηξνθξνηήζνπλ θαη παξαθαιεί ηε ζεά Νίθε
45

 

λα ηνπο πξνζηαηεχεη παληνηηλά. 

  ΑΡΗΣΟΦΑΝΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΤ Ζ ΤΠΟΘΔΗ 

  Ἐρσλ ζπγαηέξα δύζθνινο κεηξόο κόλελ 

  ἒγεκελ ἒρνπζαλ πῑόλ. Ἀπειείθζε ηάρνη 

  δηά ηνύο ηξόπνπο, κόλνο δ᾿ ἐπ᾿ ἀγξῶλ δηεηέιεη. 

  Σῆο παξζέλνλ δέ ώζηξαηνο ζθνδξῶο ἐξῶλ 

                                                           
44

 Ο Μέλαλδξνο ζην "Γύζθνιν" πνπ είλαη έξγν ησλ λεαληθψλ ηνπ ρξφλσλ, θαίλεηαη λα κε δίλεη φλνκα ζηελ 

πξσηαγσλίζηξηα ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή γηαηί ζην ηέινο ηελ αθνχκε κε ην φλνκα Μπξξίλε (βι. Νηθ. θπξφεξα 

ζ. 28, 1995). 
45

 Ζ ζεά Νίθε ήηαλ ε γιπθνγέιαζηε ζεά ηεο θσκσδίαο. 
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  πξνζῆιζελ αἰηῶλ. Ἀληέηπθζ᾿ ὁ δύζθνινο. 

  Σόλ ἀδειθόλ νὖηηο ἒπεηζελ. Οὐθ εἶρ᾿ ὅηη πνηεῑ 

  ἐθεῑλνο. κπεζώλ δέ Κλήκσλ εἰο θξέαξ 

  ηνλ ώζηξαηνλ βνεζόλ εἶρε δηά ηάρνπο. 

  Καηειιάγε κέλ ηῇ γπλαηθί, ηήλ θόξελ  

  ηνύηῳ δ᾿ ἐδίδνπ γπλαῑθα θαηά λόκνπο ἐξᾶλ. 

  Σνύηνπ δ᾿ ἀδειθήλ ιακβάλεη ηῷ Γνξγίᾳ 

  ηῷ ηῆο γπλαηθόο παηδί πξᾷνο γελόκελνο. 

 

Σα πρόζφπα ηοσ δράκαηος 

ΠΑΝ ν ζεφο     ΓΑΟ ν δνχινο 

ΥΑΗΡΔΑ ν παξάζηηνο   ΓΟΡΓΗΑ ν αδειθφο εθ κεηξφο 

ΧΣΡΑΣΟ ν εξσηεπκέλνο   ΗΚΧΝ κάγεηξαο 

ΠΤΡΡΗΑ ν δνχινο    ΓΔΗΣΑ ν δνχινο 

ΚΝΖΜΧΝ ν δχζθνινο (παηήξ)  ΗΜΗΚΖ γξηά 

Θπγάηεξ Κλήκνλσο (παξζέλνο)  ΚΑΛΛΗΠΗΓΖ παηέξαο ψζηξαηνπ 

 

Υώρος, τρόλος ζηο "Δύζκολο" 

 Δίλαη έθδειν ην ελδηαθέξνλ ηνπ Μέλαλδξνπ ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ ζηα έξγα ηνπ. ην "Γύζθνιν" ην ζθεληθφ είλαη ζηαζεξφ θαη παξηζηάλεη έλα ζχλνιν 

απφ ηξία θηίξηα: ην ηεξφ ηνπ Παλφο θαη ησλ Νπκθψλ πεξηβάιιεηαη απφ ηα ζπίηηα ηνπ Γνξγία 

θαη ηνπ Κλήκνλα
46

. Οη δχν πάξνδνη έρνπλ θαη απηέο πξνζδηνξηζκέλε θαηεχζπλζε, ηε κία 

πξνο ηελ εμνρή ή ην ιηκάλη θαη ηελ άιιε πξνο ηελ πφιε. Ζ δξάζε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε 

πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε αλαθνξέο ζηε Φπιή (πεξηνρή ηεο Αηηηθήο). Ο ρξφλνο είλαη 

θαη απηφο αιεζνθαλήο θαη νκνηνγελήο. πλερίδεη λα θπιά αλάκεζα ζηηο πξάμεηο θαη ν 

ζεβαζκφο ηεο αξρήο ηεο ελφηεηάο ηνπ έρεη σο απνηέιεζκα, ηε ζχκπησζε ηνπ ρξφλνπ 

δξάζεο κε ην ρξφλν ηνπ ζεαηή
47

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Ο εξεπλεηήο Eric. W.  Handley ιέεη: ην Γύζθνιν ελ είδεη "ιεθηηθήο ζθελνγξαθίαο" ν αγξνηηθφο ζεφο 

Πάλαο πξνινγίδεη θαη εμεγεί ζην ζεαηή ηνλ ηφπν ηεο δξάζεο θαη ηε ζθελνζεζία (verbal scene painting). 
47

 S. Saïd, Mon. Trédé, Alain Boulluec, ζ. 29, 2004. 
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Οη ταραθηήρες ζηο "Δύζκολο" 

 Σν πνξηξαίην ηνπ "Γύζθνινπ" απνηειεί ην θεληξηθφ ζέκα ηνπ έξγνπ. Απηφ ην 

πνξηξαίην θάλεη γλσζηφ ζην ζεαηξηθφ θνηλφ ν Πάλαο κε ηνλ πξφινγφ ηνπ
48

. Ο Κλήκνλαο 

είλαη δχζηξνπνο, γεξν-παξάμελνο, έρεη απνξξίςεη ηνπο πάληεο γχξσ ηνπ, πιελ ηεο θφξεο 

ηνπ, θαη δεη ζην αγξφθηεκά ηνπ κία θησρηθή δσή. Ο "κηζάλζξσπνο" απηφο φπσο καο 

θαλεξψλεη ν ίδηνο νθείιεη ην ραξαθηήξα ηνπ ζηελ θαθή ηνπ πείξα απφ ηε δσή θαη ηνπο 

αλζξψπνπο.  

 Κάπνηα ζηηγκή ν "Γύζθνινο" ζα γίλεη θνηλσληθφο θαη ινγηθφο, απηφ φκσο ην θάλεη 

εμαηηίαο ηεο αλάγθεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηεο βνήζεηαο πνπ ηνπ έδσζαλ νη άιινη. Ζ 

αλζξψπηλε αιιειεγγχε ηνλ ζπγθηλεί γηαηί κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ήηαλ απάλζξσπνο. Ζ 

πεξίπησζε ηνπ δχζηξνπνπ απηνχ αλζξψπνπ απνδεηθλχεη φηη εθείλνη πνπ δελ έρνπλ ληψζεη 

κέζα ηνπο θηιάλζξσπα ζπλαηζζήκαηα, νθείινπλ λα ηα απνθηήζνπλ. Κάπνηνη ιφγνη ζα ηνλ 

επαλαθέξνπλ ζηνλ παιηφ θαθφ ηνπ εαπηφ αιιά ζην ηέινο ζα θαλεί ζπλεηφο θαη ζα θακθζεί 

απφ ηελ αδπλακία ηνπ. Θα κπεη ηειηθά ζην ρνξφ, ζέινληαο θαη κε, θαη ζα θάλεη ηελ αλάγθε 

θηινηηκία. Απηή ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ραξά κνηάδεη κε ηηο θσκσδίεο ηνπ 5
νπ

 αηψλα, ζηηο 

νπνίεο ε έμνδνο θνξπθψλεηαη κε κηα γηνξηή. 

 Παξαζέηνπκε ζηίρνπο απφ ην Γύζθνιν πνπ δείρλνπλ ηελ αιιαγή ηνπ Κλήκνλα. 

  Κόξε κνπ, μάπισζέ κε, δε λνκίδσ 

  πσο πξέπεη ν άληξαο πην πνιιά λα ιέεη 

  από ηα αλαγθαία. κσο απηό λα μέξεηο, 

  γηε κνπ, δπν ιόγηα ζα ζνπ πσ γηα κέλα. 

  Αλ όινη ήηαλ θαινί, δελ ζα ππήξραλ 

  ηα δηθαζηήξηα, κήηε ζα βάδαλ 

  έλαο ηνλ άιινλ θπιαθή, δε ζα ππήξρε 

  πόιεκνο θη ν θαζέλαο ζα' ηαλ ηόηε  

  κ' όζα ηνπ νξίδνληαλ ζσζηά, επραξηζηεκέλνο. 

  Ίζσο ηνύηα λα κε ζαο αξέζνπλ. 

  Εήζηε όπσο ζέιεηε. Σώξα ζηελ άθξε 

  ζα πάεη ν δύζηξνπνο γεξν-γθξηληάξεο  

       ζηίρ. 736 - 747 

 Ο ψζηξαηνο είλαη έλαο πινχζηνο λένο πνπ κε θάζε ηξφπν επηζπκεί λα απνθηήζεη 

ηελ φκνξθε θνπέιια. Δίλαη παζηαζκέλνο κε ηελ θφξε ηνπ Γχζθνινπ θαη ηε βιέπεη ζνβαξά. 

Πξνζπαζεί λα βξεη ηξφπν λα πιεζηάζεη ην κηζάλζξσπν αιιά ρσξίο απνηέιεζκα, ψζπνπ ηνπ 

                                                           
48

 Μελάλδξνπ "Γύζθνινο" ζηίρ. 6 θ.ε. "ε ηνύην ην ρσξάθη δεμηά κνπ δεη ν Κλήκνλαο, κηζάλζξσπνο κεγάινο, 

δύζθνινο ζε όινπο θαη κηζεί ηνλ θόζκν... ηνλ θόζκν ιέσ". 
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δίλεηαη ε θαηάιιειε επθαηξία. Δθεί κε ηε βνήζεηα ηνπ Γνξγία ζψδεη ηνλ Κλήκνλα θαη 

δείρλεη αλζξσπηά θαη αιιειεγγχε.  

 Ο ψζηξαηνο ζπκβνιίδεη ηνλ εξσηεπκέλν πνπ παζηάδεηαη κε θφξε παξζέλα θαη 

θάλεη ηα πάληα γηα λα ηελ θάλεη λφκηκε ζχδπγφ ηνπ. Οη δνχινη θαη ν κάγεηξνο είλαη 

επηλνεηηθνί, απζάδεηο, ρξεζηκνπνηνχλ ηερλάζκαηα γηα λα πεηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο, θηλνχλ 

ηα λήκαηα ηεο δξάζεο
49

. Ο Γνξγίαο θαίλεηαη αμηνπξεπήο, κεηέξρεηαη θαη απηφο ηερλάζκαηα, 

βνεζάεη ηελ αδειθή ηνπ θαη ην ψζηξαην λα βξνπλ ηελ επηπρία θαη έηζη ζην ηέινο ηε 

βξίζθεη θαη ν ίδηνο. Ο Καιιηπίδεο, παηέξαο ηνπ ψζηξαηνπ αλ θαη πινχζηνο δέρεηαη λα 

θάλεη λχθε ηε θησρηά λέα θαη επεηδή είλαη θαινπξναίξεηνο άλζξσπνο δέρεηαη κεηά απφ 

επίιπζε παξεμεγήζεσλ, λα θάλεη γακπξφ ηνπ θαη ηνλ Γνξγία. 

 Δδψ δηδάζθεηαη απφ ηνλ Μέλαλδξν ε άπνςε φηη ηα πινχηε δελ είλαη παληνηηλά θαη 

πάλσ απ' φια ζεκαζία έρεη ν ραξαθηήξαο
50

. Οη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ θαη 

ε πιένλ θαιή ηδηφηεηά ηνπο είλαη εθείλε πνπ πξνζηδηάδεη ζε αλζξψπνπο δειαδή ε 

αλζξσπηά
51

. Δδψ ζην "Γύζθνιν" φπσο θαη ζηα άιια έξγα ηνπ Μελάλδξνπ έρνπκε 

ραξαθηήξεο δσληαλνχο, πξαγκαηηθνχο κε ηα ειαηηψκαηα θαη ηα πξνηεξήκαηά ηνπο. Κάζε 

ζεαηήο ζα κπνξνχζε κέζα ζε απηνχο ηνπο ραξαθηήξεο λα βξεί θνκκάηηα ηνπ εαπηνχ ηνπ.  

 Σα πξφζσπα δελ αληηγξάθνπλ πηζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιά είλαη 

εμαλζξσπηζκέλα. Ο Μέλαλδξνο εκβαζχλεη ζηελ ςπρνζχλζεζή ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ ηχπσλ 

ηνπ θαη εμεηάδεη ηηο πξάμεηο ζε ζρέζε κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπο. Ζ αλζξσπηά ζηνλ πνηεηή έρεη 

εζηθφ λφεκα κε νξηζκέλε πνηφηεηα˙ ην θηιάλζξσπν ηδεψδεο δηαπνηίδεη ζηαζεξά ηνλ θφζκν 

ηνπ
52

. Απηή είλαη θαη ε δηδαθηηθή ζεκαζία ησλ έξγσλ ηνπ. 

 ε αληίζεζε κε ηνλ Αξηζηνθάλε ν Μέλαλδξνο δελ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή καο ζε έλαλ 

θεληξηθφ ήξσα κε ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα αιιά πεξηζζφηεξν ζε κία ζεηξά πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα θχξηα πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο. Απηέο νη 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ κέξνο ηεο ίδηαο ηεο δσήο γη' απηφ θαη δηαθφπηεηαη 

θάπνηα ζηηγκή ε ζεαηξηθή ςεπδαίζζεζε θαη αλνίγεηαη δίαπινο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζεαηέο 

π.ρ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο κνλνιφγνπ κε ηελ πξνζθψλεζε: ἄλδξεο
53

. 

                                                           
49

 Ο Γέηαο θαη ν ίθσλαο ζην ηέινο ηνπ έξγνπ άξνλ - άξνλ θέξλνπλ ηνλ Κλήκνλα, ηνλ θνξντδεχνπλ θαη ηνλ 

βάδνπλ λα πηάζεη ην ρνξφ καδί κε ηνπο άιινπο. 
50

 Νηθ. θπξφεξα, ζ. 28, 1995. 
51

 "ὡο ραξίελ ἒζη᾿ ἄλζξσπνο, ἄλ ἄλζξσπνο ᾖ" [484 Korte]. 
52

 Jacq. De Romilly, ζ. 376 - 377, 1993 "είκαη άλζξσπνο θαη ηίπνηα απφ ηα αλζξψπηλα δε κνπ είλαη μέλν" 

[homo sum, humani nila alienum puto]. 
53

 Γεδνχζε Υξηζηίλα, ζ. 371, 1972 "ηελά ζπλπθαζκέλνο κε ηελ επαθή ηνπ θσκηθνχ δξάκαηνο πξνο ην θνηλφ 

είλαη ν ξφινο ηνπ παξάκεξνπ ιφγνπ (a parte) πνπ έκεηλε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο θσκσδίαο ζε φιεο 

ηηο επνρέο. Απηέο νη εμεγήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο ζεαηέο είλαη ηδηαίηεξα αγαπεηέο ζε φιεο ηηο ζθελέο. Ζ 

Νέα Κσκσδία απηφ ην ζηνηρείν ην έθαλε κέζν πνπ ην ρξεζηκνπνίεζε γηα ηε δσληαλή ζχλδεζε ησλ ζθελψλ". 
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 ιεο απηέο νη γνεηεπηηθέο πηλειηέο, ην ειθπζηηθφ ρηνχκνξ, ε παξαηήξεζε ηεο 

πνξείαο ηνπ απινχ θαζεκεξηλνχ αλζξψπνπ, ε ζπκβαηηθή ρξήζε ησλ νλνκάησλ καδί κε ηα 

πξνζσπεία πνπ βνεζνχζε ηνπο ζεαηέο λα αλαγλσξίζνπλ ηα θαληαζηηθά πξφζσπα ηνπ 

έξγνπ, θαζηζηνχλ ην Μέλαλδξν πλεπκαηηθφ δεκηνπξγφ, κνλαδηθήο αμίαο. Έηζη εθηφο απφ 

δηαζθέδαζε ε Νέα Κσκσδία κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη λα δηδάμεη ην δηαθνξεηηθφ ζε θάζε 

επνρή. Πνηφ είλαη απηφ ην δηαθνξεηηθφ; Ζ αλζξσπηά πνπ δελ είλαη επίδεημε αιιά νπζηαζηηθή 

θαη πξσηνπνξηαθή ζηάζε δσήο. 
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6. Γηδαθηηθός ρόιος ηοσ ζεάηροσ ζηο ζύγτρολο ζτοιείο. 

Παραζηαζηαθές ζποσδές ζηελ εθπαίδεσζε. 

Πρόζιευε ζηοητείφλ από ηο αρταίο δράκα. 

 

 Ζ δξακαηηθή πνίεζε είλαη ε θνξπθαία πλεπκαηηθή ζχιιεςε ηεο παγθφζκηαο 

ινγνηερλίαο πνπ αθνκνηψλεη ηα ηεινχκελα ζηηο γηνξηέο ηνπ ζενχ Γηνλχζνπ, ηα ζπλαθή 

ιατθά δξψκελα, ηε γνεηεπηηθή πινθή ηνπ έπνπο, ηε κεισδία θαη ηελ επαηζζεζία ηεο 

ιπξηθήο πνίεζεο, ην θηινζνθηθφ ζηνραζκφ θαη ηα ηερλάζκαηα ησλ ξεηνξηθψλ ιφγσλ. Ζ 

κειέηε ησλ έξγσλ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο γξακκαηείαο βξίζθεηαη πάληα ζην θέληξν ηεο 

πλεπκαηηθήο δσήο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ έλα πιήζνο κειεηψλ, 

κεηαθξάζεσλ, ζπλεδξίσλ, εθδφζεσλ θαη παξαζηάζεσλ. Εσεξφ ελδηαθέξνλ εθδειψλεηαη 

δηεζλψο γηα ην αξραίν δξάκα
1
. 

 ηελ Διιάδα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο νη λένη έξρνληαη ζε επαθή κε ην 

αξραίν δξάκα (ηξαγσδία, θσκσδία) κέζα απφ ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ. Ζ 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο αλαηίζεηαη ζε θαζεγεηέο θηινινγίαο˙ ζπάληα ζηελ Α΄ Λπθείνπ 

ην κάζεκα ηεο ζεαηξνινγίαο (ζπλαθέο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο) αλαηίζεηαη ζε θαζεγεηέο 

ζεαηξνινγίαο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε έιιεηςε πξν-παηδείαο πνπ παξαηεξείηαη πνιιέο θνξέο, 

δπζθνιεχεη ηελ νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαθηηθήο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ, ζηε ζρνιηθή 

ηάμε. Καζίζηαηαη δχζθνιν ην έξγν ηνπ θαζεγεηή ζε ζρέζε κε ην καζεηή ηνπ πξνθεηκέλνπ ν 

δεχηεξνο λα γλσξίζεη ηελ πνιχπιεπξε "ζεαηξηθή αλάγλσζε" ησλ δηδαζθνκέλσλ θεηκέλσλ 

θαη λα κπεζεί ζσζηά ζην ζέαηξν θαη ηε δξακαηηθή πνίεζε.  

 Αο κελ μερλάκε φκσο φηη ηα ηξαγηθά θαη θσκηθά έξγα δε γξάθηεθαλ γηα λα 

δηαβάδνληαη ή λα απαγγέιινληαη. Απνθηνχλ ηαπηφηεηα θαη λφεκα κέζα απφ ηελ παξάζηαζή 

ηνπο. Δίλαη "κήηξεο παξαζηαηηθφηεηαο"
2
 θαη έρνπλ ζαθείο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηα 

αθεγεκαηηθά θαη πνηεηηθά θείκελα. Ζ νινθιήξσζε ηνπ ξφινπ ηνπο αδπλαηεί λα ελλνεζεί 

θαη λα θαηαμησζεί εθηφο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο
3
. Σα θείκελα ινηπφλ απηά δελ 

πξνζεγγίδνληαη κφλν κε ηε γλσζηή δηδαθηηθή πξαθηηθή ησλ ινηπψλ θηινινγηθψλ 

καζεκάησλ αιιά απνθηνχλ ζάξθα θαη νζηά κε ηε ζθεληθή ηνπο παξνπζίαζε. Ζ 

εθπαηδεπηηθή πείξα έρεη δείμεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δξακαηηθή πνίεζε έγηλε κέζα ζην 

ζρνιείν παξαζηαζηαθή ζπνπδή, νη καζεηέο, θαη εκβάζπλαλ θαιχηεξα κέζα ζην θείκελν θαη 

επεξεάζηεθαλ ςπρνζσκαηηθά κε ζεηηθφ απνηέιεζκα. Γηα λα ην δνχκε αλαιπηηθφηεξα: 

                                                           
1
 H. Blume, ζ. 13, 1986 "νη ηξαγσδίεο θαη νη θσκσδίεο ηνπ 5

νπ
 π.Υ αηώλα εμαθνινπζνύλ λα ζπγθηλνύλ σο 

ζήκεξα θαη ζεσξνύληαη δσληαλά έξγα ηέρλεο πνπ δελ έρνπλ ράζεη ηε δξακαηηθή ηνπο δύλακε". 
2
 Θεφδ. Γξακκαηάο Θέαηξν θαη Παηδεία, ζ. 40, 1998. 

3
 Θεφδ. Γξακκαηάο Γνθίκηα Θεαηξνινγίαο, επηθαηξφηεηα, ζ. 120 - 121, 1990. 
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 Οη δνθηκέο (νη πξφβεο), ε αλαδήηεζε ελδπκάησλ επνρήο αλάινγεο κε ηε δξακαηηθή 

ππφζεζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ην ζηήζηκν ηνπ ζθεληθνχ, νη θηλήζεηο ηνπ ζψκαηαο 

θαη νη θαηάιιειεο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ν ρξσκαηηζκφο ηεο θσλήο θαη ε απνζηήζηζε 

ρσξίσλ πνπ κνηξαία γίλεηαη αθνκνίσζε, φια απηά πξνθαινχλ θαη ζπγθινλίδνπλ ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ λένπ πνπ ν ίδηνο γίλεηαη θνκκάηη ηεο παξάζηαζεο θαη ηνπ 

απφερνχ ηεο. 

 Πνιιά είλαη φκσο ηα πξνβιήκαηα πνπ δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα θαη κάιηζηα ζηα 

πεξηζζφηεξα ζρνιεία γηα ηελ νινθιήξσζε ηέηνησλ ζηφρσλ. Ο πεξηνξηζκέλνο δηδαθηηθφο 

ρξφλνο, ε απνπζία θαιιηηερληθνχ βηψκαηνο ησλ καζεηψλ, ε ειιηπήο ζεαηξηθή παηδεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θιείλνπλ θαη θπιαθίδνπλ ζηελ θπξηνιεμία ην αξραίν δξάκα ζηα ζηεγαλά ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο. Πψο φκσο ν καζεηήο κπνξεί επί παξαδείγκαηη λα θαηαλνήζεη ην "ήζνο" θαη 

"ηε δηάλνηα" ελφο ηξαγηθνχ πξνζψπνπ εάλ απηφ δε δσληαλέςεη κπξνζηά ηνπ;
4
 Δίλαη 

αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ηα πξφζσπα δε δσληαλεχνπλ κφλν κε ηελ αλάγλσζε θαη 

εξκελεία ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ. 

 Βέβαηα ε αλαβίσζε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο σο ζθεληθνχ γεγνλφηνο απφ καζεηέο δε 

ζεκαίλεη ηελ θαιιηέξγεηα ηερληθψλ δεμηνηήησλ εθ κέξνπο ηνπο. Γελ αξθεί λα ππνδπζεί κε 

επηηπρία έλα δξακαηηθφ ξφιν ν καζεηήο˙ πξέπεη απηφο ν ξφινο λα ηνλ εκπλεχζεη θαη λα ηνλ 

εκςπρψζεη, λα ηνλ νδεγήζεη ζηα άδπηα ηεο ζθέςεο θαη ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ δξακαηνπξγνχ 

εθείλνπ ηνπ θαηξνχ. Γεληθά ν ρψξνο ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ παξέρεηαη γηα ηε 

κεηαθνξά αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ απφ ην παξειζφλ, ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ. 

 Ζ πξφζιεςε ζηνηρείσλ ινηπφλ απφ ην αξραίν ζέαηξν κε νπηηθναθνπζηηθφ ηξφπν, ε 

δξακαηνπνίεζε ελφο θεηκέλνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο, επνπηηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη βησκαηηθήο δξάζεο
5
. ηε ζέζε ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο 

δξακαηνπνίεζεο, πξνηείλεηαη ζήκεξα απφ εξεπλεηέο φπσο ν Neelands ε κέζνδνο ηεο 

δηεξεπλεηηθήο δξακαηνπνίεζεο (inquiry drama) ε νπνία εζηηάδεη ζηνλ άλζξσπν πνπ δξα θαη 

αλαζηνράδεηαη κέζα ζηελ θνηλσληθνπνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα
6
. Απηφο αθξηβψο είλαη θαη ν 

ζηφρνο ηνπ ζρνιείνπ˙ ε πξνεηνηκαζία ηνπ λένπ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί νκαιά ζην 

                                                           
4
 Κψζηαο Γεσξγνπζφπνπινο, ζ. 108, 1978 "Ήζνο θαη δηάλνηα είλαη ε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν κηαο 

πξνζσπηθόηεηαο. Καη έρνπλ ζρέζε δηαιεθηηθή. Σα παηδηά πξέπεη λα θαηαιάβνπλ ηελ απεηξία ησλ ζπλδπαζκώλ 

πνπ πξνθύπηνπλ όηαλ ζπγθξνύνληαη ζηε ζθελή κείμεηο αξίζησλ ή θαύισλ εζώλ θαη νξζώλ ή ζπγθερπκέλσλ 

δηαλνηώλ. Μόλν ηόηε ζα θαηαιάβνπλ πσο, ελώ ζα ζπκθσλνύλ πνιιέο θνξέο κε ηε δηάλνηα ηνπ Κξένληα, ζα 

θαηαδηθάδνπλ ην ήζνο ηνπ". 
5
 Θ. Γξακκαηάο, ζ. 46, 1999 (Θεαηξηθή Παηδεία). Μέζα απφ παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο νη καζεηέο 

εμνηθεηψλνληαη κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ δξακαηηθνχ ιφγνπ, θαηαθηνχλ ηελ εθθξαζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα δηα 

ηνπ δηαιφγνπ, απνθηνχλ ακεζφηεηα ζηελ επηθνηλσλία θαη απνδίδνπλ κε ηξφπν πξνζσπηθφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο. 
6
 ίκνο Παπαδφπνπινο http://theduarte.org άξζξν: Θεαηξηθή παηδεία θαη επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ (10-1-

2013). 
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θνηλσληθφ ζχλνιν κε ηελ παξνρή γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, 

ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ.  

 Αιιά θαη ν ζηφρνο ησλ "δηδαζθαιηψλ" ζηα θιαζζηθά θπξίσο ρξφληα, απηφο ήηαλ: λα 

θάλεη ηνλ άλζξσπν ζηνραζηηθφ, ηθαλφ λα αλαζεσξήζεη ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ηνλ δηδάμεη βηψκαηα, εκπεηξίεο, αλζξψπηλα πάζε. Απηά ηα βηψκαηα 

ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν, δελ είλαη πξντφληα ηπραίαο καζεζηαθήο πξαθηηθήο γηα λα 

θαιχςνπκε θάπνηεο δηδαθηηθέο ψξεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Δίλαη 

βηψκαηα αηζζεηηθήο πνηφηεηαο πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηελ ελδπλάκσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο ζπλείδεζεο 

θαηά ηε δηαδηθαζία κεηάδνζεο ηεο γλψζεο πνπ μεθεχγεη απφ ην ηππηθφ πιαίζην ηεο απιήο 

παξάδνζεο ελφο καζήκαηνο θαη αλαλεψλεηαη δεκηνπξγηθά κε ηε ζθεληθή παξνπζίαζε ελφο 

θεηκέλνπ. 

 ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη θάζε επνρή βιέπεη κε ηα δηθά ηεο 

κάηηα ηα θείκελα ησλ αξραίσλ δξακαηνπξγψλ
7
. Υξεηάδεηαη ινηπφλ πξνζνρή θαηά ηε 

δξακαηνπνίεζή ηνπο, εηδηθά ζην ρψξν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο˙ λα γλσξίζεη ν καζεηήο ηνλ 

πνιηηηζκφ εθείλνπ ηνπ θαηξνχ πνπ γξάθηεθε ε ηξαγσδία ή ην θσκηθφ έξγν, λα ηνπνζεηήζεη 

ην έξγν κέζα ζηα πνιηηηζηηθά ηνπ ζπκθξαδφκελα θαη λα αλαθαιχςεη κέζα απφ απηά φζα 

ηνλ ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν. Απηφ δε ζεκαίλεη απνζπαζκαηηθή γλψζε ή απνζχλδεζε ηεο 

ινγηθήο αιιεινπρίαο ησλ ελνηήησλ. Ήδε ε δξακαηνπξγηθή επεμεξγαζία έρεη δψζεη ζηνπο 

καζεηέο ην ηζηνξηθφ - κπζνινγηθφ πιαίζην, ηελ ππφζεζε, ηα πξφζσπα θαη ηνλ ηφπν. 

Δπνκέλσο γλσξίδνπλ αξθεηά πξάγκαηα πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηε δξακαηηθή παξάζηαζε. 

 Δίλαη γεγνλφο φηη πνηέ δε ζα κπνξέζνπκε λα αλαπαξαζηήζνπκε ην αξραίν δξάκα 

φπσο εθείλν παηδφηαλ κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ ζεαηή ηνπ 5
νπ

 π.Υ αηψλα ζηελ Αζήλα. 

Ηδηαηηέξσο απηφ δε κπνξνχκε λα ην πξάμνπκε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κε ηε καζεηηθή νκάδα 

πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη ελζνπζηαζκφ αιιά δελ έρεη πείξα πάλσ ζ' απηφ πνπ νλνκάδνπκε 

ζεαηξηθή παηδεία. Ο δε εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα αμηνπνηήζεη ζηνηρεία ζεαηξηθήο παηδείαο ζην 

ζρνιείν δε κπνξεί λα επηιέγεη πξαθηηθέο πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ
8
. Υξεηάδεηαη λα είλαη 

                                                           
7
 Καηά ηνλ 20

ν
 αηψλα ε ζρνιή ηνπ Cambridge πξνζπάζεζε λα εξκελεχζεη θαη λα δεη ηε κπζνινγία ησλ 

αξραίσλ σο θνκκάηη ηνπ ίδηνπ πνιηηηζκηθνχ ζψκαηνο. Δπηρεηξείηαη ε εξκελεία ηεο θσκσδίαο κε ηα 

ζπκθξαδφκελά ηεο˙ ε ζξεζθεπηηθή ζθέςε εδψ δελ θαζνξίδεη ηα πάληα. Αληίζεηα νη θνξκαιηζηέο απνκφλσζαλ 

ηα θιαζζηθά έξγα απφ ηα ζπκθξαδφκελά ηνπο. Σν 1970 ν ζηξνπθηνπξαιηζκφο (δνκηζκφο) πξνζπάζεζε λα 

εξκελεχζεη ηα θείκελα κε ηα πνιηηηζηηθά ηνπο ζπκθξαδφκελα σο θνκκάηηα κηαο επξχηεξεο δνκήο. Σν 1990 νη 

ζηξνπθηνπξαιηζηέο θέξδηζαλ έδαθνο˙ εξεπλάηαη πιένλ ε Αξηζηνθαληθή θσκσδία ζε ζρέζε κε ηηο 

ζξεζθεπηηθέο δνμαζίεο θαη ηελ πφιε. 
8
 ίκνο Παπαδφπνπινο http://theduarte.org "Θεαηξηθή παηδεία θαη επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ". Ο 

εθπαηδεπηηθφο δε κπνξεί λα δξακαηνπνηεί ηζηνξίεο κέζα ζηελ ηάμε, δίρσο θαιιηηερληθή γλψζε, επηιέγνληαο 

ζθεηο ακθηβφινπ πνηφηεηαο σο πξνο ην πεξηερφκελν, θάλνληαο αληηπαηδαγσγηθέο αθξνάζεηο θαη δίλνληαο 

θαθέθηππεο νδεγίεο ππνθξηηηθήο, ζηεξηδφκελνο ζηελ επηζθαιή, πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξηθή άπνςε θαη κάιηζηα 
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επαηζζεηνπνηεκέλνο θαη ν ίδηνο γχξσ απφ ην ζέαηξν γηα λα κπνξεί λα εκςπρψλεη ηνπο 

καζεηέο κε ηνλ θαηάιιειν ζεαηξηθφ ηξφπν. Άξα εκπιέθεηαη βησκαηηθά θαη ν ίδηνο ν 

δάζθαινο θαη εκβαζχλεη ζην ρψξν ησλ πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη αλαδεηήζεσλ, φιν 

θαη πεξηζζφηεξν. Γίλεηαη έηζη κία ζχλζεηε δηαλνεηηθή εξγαζία πνπ αλαβαζκίδεη ηε ζρνιηθή 

κνλάδα, ηνπο καζεηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ζεαηξηθή νκάδα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

πνπ είλαη ν θαζνδεγεηήο θαη ε ςπρή ησλ παηδηψλ. 

 Απηφ πνπ ν Αξηζηνηέιεο ιέεη "θάζαξζε" ζηελ αξραία ηξαγσδία θαη θσκσδία, ζηε 

ζχγρξνλε εθπαίδεπζε κέζα απφ ηε ζεαηξηθή πξάμε γίλεηαη αγαπεηηθή δηαινγηθή 

επηθνηλσλία καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πνπ εθδειψλεηαη κέζα ζ' έλα θιίκα ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο θαη φρη θαη' αλάγθε κφλν ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη εθηφο ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Απηή ε πλεπκαηηθή πνξεία θαη άζθεζε ηεο ςπρήο πνπ είλαη παξάιιεια έλα 

ηαμίδη ζπλχπαξμεο, γλψζεο, απηνγλσζίαο κέζα απφ κία ηδηαίηεξε αηζζαληηθφηεηα, απηή ε 

πνξεία είλαη πνπ θαηαμηψλεη ην ζρνιείν ζηα κάηηα ηεο θνηλσλίαο.  

 Δίλαη βέβαην φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα (ήδε έρνπκε αλαθεξζεί ζε θάπνηα απν απηά) 

θαη απνκέλεη πνιιά αθφκα λα γίλνπλ. Δμάιινπ αξθεηά πξάγκαηα δηαθνξνπνηνχληαη απφ 

ηάμε ζε ηάμε θαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν. Απηφ δελ πξέπεη λα ιεθζεί σο αληζφηεηα ζηηο 

επθαηξίεο πνπ δίλνληαη αιιά πξέπεη λα ιεθζεί σο πξφθιεζε θαη πξφζθιεζε γηα αλαβάζκηζε 

ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο.  

 

 Η ζθεληθή δρακαηοποίεζε ελός έργοσ ηες αρταίας Διιεληθής γρακκαηείας 

απαηηεί ηδηαίηερε δηδαθηηθή κέζοδο ποσ περηιακβάλεη: 

 θαιιηέξγεηα πίζηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνπο ξφινπο 

 θαηαλφεζε ηνπ κχζνπ ή ηεο θνηλσληθήο ππφζεζεο 

 δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο δξακαηηθήο έληαζεο 

 θαζηέξσζε ρσξνρξνληθψλ ζπλζεθψλ (θαηάιιεινο ρψξνο - επαξθήο ρξφλνο) 

 αμηνπνίεζε ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ (ζψκα, θσλή, ιφγνο) θαη ησλ ζπκβφισλ 

 επαθή καζεηψλ κε ζεαηξηθέο δξάζεηο
9
 

 ηαλ ε καζεηηθή παξάζηαζε, ζην ηειηθφ ηεο ζηάδην παηρζεί ελψπηνλ θνηλνχ ζα 

πξέπεη ην πεξηερφκελν ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ κε θάπνηνλ ηξφπν (πξφγξακκα, θιπ) λα γίλεη 

γλσζηφ ζηνπο ζεαηέο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πξντδεαζκφο γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

ζεαηξηθψλ δξσκέλσλ. Αλακθίβνια ην αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν ιεηηνπξγνχζε κε ακεζφηεηα. 

Οη αξραίνη ειιεληθνί κχζνη (ζπρλά θαη κε ηηο δηάθνξεο εθδνρέο ηνπο) ήηαλ γλσζηνί ζην 

                                                                                                                                                                                   
φηαλ απηή δελ απερεί ηε γλψζε ησλ ξεπκάησλ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο ηνπ 20

νπ
 

αηψλα. 
9
  O᾿ Toole & Haseman, An Introduction to GCSE Drama, Oxford 1984: Heinemann Education (Βι. θαη ίκνο 

Παπαδφπνπινο, Θεαηξηθή παηδεία θαη επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ, http://theduarte.org). 
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επξχ θνηλφ θαη επνκέλσο ππήξρε πξντδεαζκφο γηα ην πεξηερφκελν ησλ δξακαηηθψλ έξγσλ. 

Δθείλν ηνλ θαηξφ ζε κία ζεαηξηθή παξάζηαζε δελ ελδηέθεξε ηφζν ν κχζνο πνπ 

κεηαπιαζφηαλ ζθεληθά, φζν ν ηξφπνο ηεο εξκελείαο ηνπ
10

. 

 Σν ζέαηξν ζηελ αξραία Διιάδα δηακφξθσλε ζπλεηδήζεηο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή 

δηακνξθσλφηαλ απφ ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε, ζπλδπάδνληαο ηε ζξεζθεία, ηελ θνηλσληθή 

θαη πνιηηηθή θξηηηθή κε ηελ εθπαίδεπζε. Απηφ δενληνινγηθά επηδηψθεη θαη ε ζχγρξνλε 

εθπαίδεπζε˙ λα δηακνξθψζεη ζπλεηδήζεηο κέζα ζην ζρνιείν, λα ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ λένπ ζε ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μπνξεί ν ζθνπφο λα πξαγκαηνπνηεζεί αξθεί λα 

ππάξρεη ελδηαθέξνλ, ελεξγεηηθφηεηα θαη πξνπάλησλ ππνκνλή γηα λα μεπεξαζηνχλ ηπρφλ 

δπζθνιίεο.  

 Δθείλν πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη ν δηδαθηηθφο ζηφρνο ηεο γλσξηκίαο ηνπ καζεηή 

κε ηελ αξραία ηξαγσδία θαη θσκσδία. Ζ έξεπλα θαηέδεημε φηη ζην ζχλνιν ησλ ζρνιείσλ, ην 

αξραίν δξάκα δελ είλαη παξά έλα αθφκα θηινινγηθφ κάζεκα, ηνπ νπνίνπ ε δηαρείξηζε 

γίλεηαη θεηκελνθεληξηθά θαη φρη ζεαηξνθεληξηθά. Οη ηξαγηθνί θαη θσκηθνί πνηεηέο 

δεκηνχξγεζαλ ηα θείκελα απνβιέπνληαο ζην ζεαηξηθφ αγψλα θαη ζην ζεαηή. Σν φξακα 

ινηπφλ ήηαλ ε παξάζηαζε
11

. 

 Δθείλν πνπ είλαη πξσηίζησο ζεκαληηθφ πξνθεηκέλνπ λα "δνπιέςεη" ν εθπαηδεπηηθφο 

ην θείκελν κε ζθνπφ ηελ παξάζηαζε απφ ηε καζεηηθή νκάδα, είλαη ε ζεαηξηθή αλάιπζε. 

Απηή είλαη πνπ δηαθνξνπνηεί ην ινγνηερληθφ απφ ην ζεαηξηθφ θείκελν εκκέλνληαο ζηα 

ζηνηρεία ζεαηξηθφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ. Αθνινπζεί ε δξακαηνπξγηθή επεμεξγαζία πνπ 

αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε πνξεία παξνπζηάδνληαο αξρηθά ηξφπνπο αλάπηπμεο ηεο πινθήο θαη 

ηεο δηακφξθσζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Να θαλεί δειαδή ε ηδενινγία, ν ζπλαηζζεκαηηθφο 

θφζκνο, νη αλζξσπηζηηθέο αξρέο. Να γίλεη θαηαλφεζε ησλ ραξαθηήξσλ˙ ζηελ ηξαγσδία ην 

ήζνο ησλ πξνζψπσλ απνηειεί έλα απφ ηα θαηά πνηφλ κέξε, ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, 

θαη πξέπεη λα είλαη ην "ἀξκόηηνλ" δειαδή λα ζπκθσλεί κε ηελ θνηλσληθή ηάμε, ην θχιν, ηελ 

ειηθία ησλ εξψσλ
12

. 

 Ζ ηδενινγηθή αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη έλα αθφκα βήκα γηα λα κπεζνχλ νη 

καζεηέο ζηηο αμίεο, ζηηο ηδέεο πνπ δηαπεξλνχλ ην έξγν. Πνηέο ήηαλ νη ζπλζήθεο πξφζιεςεο 

ηνπ έξγνπ ζηελ επνρή ηνπ, πνηά ήηαλ ε ζχλζεζε ηνπ θνηλνχ πνπ έβιεπε ηελ παξάζηαζε θαη 

                                                           
10

 Θεφδσξνο Μαπξφπνπινο, ζ. 18, 2008. Ο κχζνο ήηαλ ήδε γλσζηφο αιιά θάζε δξακαηνπξγφο ηνλ κεηέπιαζε 

ζθεληθά˙ αιιηψο δε ζα ήηαλ θαηαλνεηή ε χπαξμε ζσδφκελσλ ηξαγσδηψλ κε ηνλ ίδην ηίηιν γηα παξάδεηγκα 

Ηθέηηδεο ηνπ Αηζρχινπ θαη ηνπ Δπξηπίδε, Ζιέθηξα ηνπ νθνθιή θαη ηνπ Δπξηπίδε. Δπίζεο γηλφηαλ 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ίδηνπ ζεκαηηθνχ θχθινπ, κε δηαθνξεηηθφ ηίηιν απφ πνιινχο πνηεηέο. 
11

 Σάζνο Ληγλάδεο, ζ. 24-25, 1988. "Ο πνηεηήο δε θηηάρλεη κόλν θείκελν ηελ ώξα πνπ θαηαζθεπάδεη. Φηηάρλεη 

θαη παξάζηαζε". 
12

 Αξηζηνηέινπο Πνηεηηθή, ζ. 5. Δηο ην όηη ηα ήζε εκπεξηέρνληαη κελ εηο ηαο πξάμεηο κηαο πξνζσπηθόηεηαο, 

δύλαληαη όκσο λα ζεσξεζνύλ σο πξνο απηάο ινγηθώλ πξόηεξα, σο αίηηα πξνζδηνξηζηηθά ησλ πξάμεσλ (Βι. θαη 

Η. πθνπηξή κεηθ ίκνπ Μελάλδξνπ, ζ. 124, 2004). 
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γηαηί ηα έξγα νλνκάδνληαλ "δηδαζθαιίαη"; Σν ηειεπηαίν εξψηεκα απνηειεί ζέκα ζεκαληηθφ 

ζην νπνίν πξέπεη λα δνζεί έκθαζε. Να θαηαιάβνπλ νη καζεηέο φηη ε δξακαηηθή πνίεζε σο 

ζθεληθφ γεγνλφο δηδάζθεη γη' απηφ φινη νη πνιίηεο έπξεπε λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηε ζεαηξηθή παξάζηαζε (Θεσξηθά). Να γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε αλαβίσζε ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνχ ζεάηξνπ ζηελ επνρή καο θαη ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, είλαη 

εμαθνινπζεηηθά ρξήζηκε ιεηηνπξγία ηνπ πλεπκαηηθνχ καο βίνπ. 

 Απηή ε αλαβίσζε πξνθεηκέλνπ λα κε γίλεη αλαπαξάζηαζε κηαο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (γηαηί ππάξρεη θαη απηφο ν θίλδπλνο) ζα πξέπεη φια ηα ζεαηξηθά κέζα πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, λα αμηνπνηεζνχλ κε ην δηάινγν δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλσλ˙ 

δειαδή ν καζεηήο λα κελ είλαη έλαο παζεηηθφο ζεαηήο κηαο καγλεηνζθνπεκέλεο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο, ελφο video ή ελφο dvd. Ζ παξαθνινχζεζε λα είλαη ελεξγή ζπκκεηνρή κε 

εξσηήζεηο, απνξίεο κεηά ην ηέινο ηεο ηαηλίαο ή ηεο παξάζηαζεο
13

.  

 Πξνηείλεηαη ε αθξφαζε καγλεηνθσλεκέλσλ ζθελψλ απφ ην αξραίν ηεο ΔΡΣ, ηνπ 

Δζληθνχ Θεάηξνπ, ηνπ Θεαηξηθνχ Μνπζείνπ θαη ε αθξφαζε κνπζηθήο επέλδπζεο 

παξαζηάζεσλ πνπ δσληαλεχνπλ ηηο ιέμεηο ηνπ ραξηηνχ, πξνθαινχλ ζπγθηλεζηαθή 

αληίδξαζε, αηζζεηηθή απφιαπζε ζπλδπάδνληαο παηδαγσγηθνχο θαη γλσζηηθνχο ζηφρνπο. 

Πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λ' αθνχζνπλ θσλέο κεγάισλ εζνπνηψλ, 

θαηαμησκέλσλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ πλεπκαηηθνχ - ζεαηξηθνχ θφζκνπ
14

 θαη λα γλσξίζνπλ φρη 

κφλν ην ζεαηξηθφ θείκελν αιιά θαη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ηξφπνπο ππνθξηηηθήο 

παιαηψλ θαη λέσλ εζνπνηψλ. Ο αθνπζηηθφο θφζκνο κπνξεί λα απνθιεζεί ππεξξεαιηζηηθφο 

γηαηί κε ην πξψην άθνπζκα κηαο θσλήο ε πξαγκαηηθφηεηα κφιηο δεκηνπξγείηαη
15

. 

 Δίλαη γεγνλφο φηη ε παξαθνινχζεζε καγλεηνζθνπεκέλσλ παξαζηάζεσλ 

πξνυπνζέηεη ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ ησλ ζρνιείσλ κε ηειεφξαζε, video, dvd, αξρείν 

ηαηληψλ. Πνιιά ζρνιεία, εηδηθά ζηελ επαξρία δελ είλαη εθνδηαζκέλα κε ηα 

πξναλαθεξφκελα. Δθείλν πνπ καο απνκέλεη ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ην θείκελν πνπ 

έρνπκε ζηα ρέξηα καο. Απηφ κπνξνχκε λα ην εκπινπηίζνπκε κε ζπλαθή πνλήκαηα θαη 

εξγαζίεο πάλσ ζηε δηδαθηηθή ηεο ζεαηξνινγίαο. Με θάζε ηξφπν είλαη απαξαίηεηε ε 

                                                           
13

 Θεφδσξνο Γξακκαηάο (απφ ηα δνθίκηα ζεαηξνινγίαο ζ. 47-65). Ο δηδάζθσλ νθείιεη λα πξνζαλαηνιίδεη ηνπο 

καζεηέο ζηα ζεαηξηθά ζηνηρεία αιιά θαη λα αμηνπνηεί κε δηάινγν κεηά ηελ πξνβνιή, ηα θηλεκαηνγξαθηθά θαη 

ηειενπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Άιισζηε απηφ πνπ πξνέρεη, φπσο έρεη 

παξαηεξεζεί, είλαη ε "παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ κε θάζε ηξφπν video, ηειενπηηθέο 

κεηαδφζεηο..." 
14

 Χο ηέηνηα νλφκα κεγάισλ ππνθξηηψλ ηνπ παξειζφληνο πνπ έρνπλ ππνδπζεί πξσηαγσληζηηθνχο ξφινπο ζηελ 

αξραία ηξαγσδία κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ην Μάλν Καηξάθε, ηελ Καηίλα Παμηλνχ, ην Γεκήηξε Μπξάη, ηελ 

Έιιε Λακπέηε. 
15

 Β. Πνχρλεξ, ζ. 368, 1984. Απνγπκλσκέλε απφ ην θαίλεζζαη ε ξαδηνθσληθή απφδνζε ηνπ δξακαηηθνχ έξγνπ 

είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειε γηα ηελ άκεζε γισζζηθή έθθξαζε "ςπρηθψλ ζπγθηλήζεσλ" ρσξίο θακηά εζσηεξηθή 

απφζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αθξναηή. 
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δηεχξπλζε ηεο νπηηθήο ησλ παηδηψλ γηα ην αξραίν δξάκα, ε πξφζθηεζε ησλ κχζσλ θαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δηαρξνληθφηεηαο ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο˙ λα εληζρπζεί έηζη ε 

δξακαηηθή εκπινθή ηνπ καζεηή ζηε ζθεληθή δηεξεχλεζε ηεο εθάζηνηε ηζηνξίαο. Ζ 

δηεξεχλεζε απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζπγγξαθή δηαιφγσλ (απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο) ιακβάλνληαο ππ' φςε ηηο ηερληθέο ηνπ δξακαηηθνχ θεηκέλνπ (δηάινγνο, δξάζε, 

πινθή, θεηκεληθέο ηερληθέο δξακαηηθήο έληαζεο, θαηαζηάζεηο, ραξαθηήξεο) θαη λα 

αθνινπζήζεη ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ζηνπο ζθεληθνχο ζρεδηαζκνχο πνπ είλαη βέβαηα 

δεκέλνη κε ην θείκελν. 

 ια ηα παξαπάλσ είλαη άκεζα ζπζρεηηζκέλα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, ηελ ηάμε 

(γπκλαζηαθή ή Λπθεηαθή) πνπ έρεη αλαιάβεη λα δνπιέςεη ην έξγν θαη θαη' επέθηαζε 

ζπζρεηίδνληαη κε ηηο ςπρνπλεπκαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ, ηηο πξνζιακβάλνπζεο 

παξαζηάζεηο θαη εκπεηξίεο, ην βαζκφ θνηλσληθνπνίεζεο, ηε γεληθφηεξε παηδεία, ηελ 

ηθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο, θ.α.
16

 Σν ζέαηξν έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη φια απηά κε 

ηηο πνηθίιεο εθδνρέο θαη παξακέηξνπο, έξρεηαη ζαλ αξσγφο θαη ζπκκέηνρνο ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη ζπληζηά θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή. 

 Σα θείκελα ηεο αξραίαο ειιεληθήο δξακαηνπξγίαο ράξε ζην ηδηαίηεξν βάζνο ησλ 

λνεκάησλ ηνπο, έρνπλ αλαρζεί ζε παλαλζξψπηλν αγαζφ, θιεξνλνκηά ηνπ παγθφζκηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη παξαθαηαζήθε γηα ηηο εξρφκελεο γεληέο. Απηφ νθείινπκε φινη λα ην έρνπκε 

ππ' φςε καο θαη ηδηαίηεξα νη εθπαηδεπηηθνί θαη φρη κφλν κηαο εηδηθφηεηαο αιιά φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ, γηαηί φινη κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα δάζθαινη θαη καζεηέο έρνπλ ζαλ 

απνζηνιή ηνπο ηελ πξνψζεζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ καζεηή θαη ηελ αθνκνίσζε εθ 

κέξνπο ηνπ, ησλ αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ. Ο ρψξνο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ είλαη πξφζθνξνο ζε 

φια απηά. 

 Ζ ζπζηεκαηηθή πξνψζεζε ηεο ζεαηξηθήο δηάζηαζεο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζα σθειήζεη κε πνιινχο ηξφπνπο φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, κε 

ηηο θαηλνχξγηεο γλψζεηο, ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ αμηψλ θαη ηελ επξχηεξε παηδεία πνπ 

πξνζθέξεη
17

. Ζ παξαζηαηηθή απφδνζε ηεο δξακαηηθήο πνίεζεο, ιεηηνπξγψληαο παξάιιεια 

κε ηε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο, έρεη σο ζηφρν 

ηελ πνιχπιεπξε αλαβάζκηζε ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο ηνπ καζεηή, κέζα θαη απφ ηηο αμίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα θείκελα ηεο αξραίαο ειιεληθήο δξακαηνπξγίαο. 

                                                           
16

 Θ. Γξακκαηάο, ζ. 23, 1999 (απφ ηε δηδαθηηθή ηνπ ζεάηξνπ). 
17

 Γηαδηθηπαθφο ηφπνο www.mcf.gr/el/ Σν αξραίν δξάκα ζην ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηώλα. "ρεδηαζκόο θαη 

παξαγσγή παηδαγσγηθώλ εξγαιείσλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ αξραηόηεηα θαη ζήκεξα" 

(Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο). 
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 Ζ πξφζιεςε ζηνηρείσλ απφ ην αξραίν δξάκα θαη ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηελ 

Αζήλα ηνπ 5
νπ

 π.Υ αηψλα, ε κεηαθνξά απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ 21
ν
 αηψλα θαη ζηηο 

αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο, είλαη κνριφο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

ηνπ λένπ θαη ηεο ππεχζπλεο ζηάζεο ηνπ απέλαληη ζε θνηλσληθά - πνιηηηθά δεηήκαηα. Απηά 

εμάιινπ ηα δεηήκαηα θνηλσλίαο - πνιηηείαο ήηαλ θαη ην θεληξηθφ ζέκα θπξίσο ησλ 

θσκσδηψλ ηνπ Αξηζηνθάλε. 

 ηαλ θαηαθέξεη ε καζεηηθή νκάδα λα πξνζεγγίζεη βησκαηηθά ηνπο ζεαηξηθνχο 

θψδηθεο ηφηε ζα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη θαη ε ίδηα κία παξάζηαζε αξραίνπ 

δξάκαηνο. Έηζη θαηαθηάηαη ε πξαθηηθή θαη νπζηαζηηθή γλψζε γχξσ απφ κία ζεαηξηθή 

παξάζηαζε, ψζηε ν καζεηήο λα κελ είλαη έλαο ζεαηήο κφλν αιιά ν ίδηνο λα είλαη 

δεκηνπξγφο, ππνθξηηήο, θαιιηηέρλεο κε αλζξψπηλε, θνηλσληθή ππφζηαζε δηαρξνληθήο 

εκβέιεηαο.  

 Έλαο ηξαγηθφο ήξσαο ηνπ Αηζρχινπ ή ηνπ νθνθιή, κία εξσίδα ηνπ Δπξηπίδε, έλαο 

θσκηθφο ηχπνο ηνπ Αξηζηνθάλε ή έλαο θαζεκεξηλφο γθξηληάξεο ηχπνο ηνπ Μελάλδξνπ 

θάιιηζηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξφηππα κίκεζεο απφ ηνπο καζεηέο κέζα ζε κία 

ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ ζα έρεη δνπιεπηεί ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη εμνηθεηψλνληαη κε 

ηε παξαζηαηηθή πιεπξά ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο θαη θαηαλννχλ ηη ζεκαίλεη ζθεληθή εξκελεία 

αιιά θαη ηη ζεκαίλεη "παηδεπηηθή επίδξαζε" ηεο ηξαγσδίαο θαη ηεο θσκσδίαο. Γίλεηαη 

αληηιεπηή απφ ηνπο λένπο ε δηαρξνληθή πνξεία θαη εμέιημε ηνπ Διιεληθνχ πλεχκαηνο κέζα 

ζηνπο αηψλεο θαη αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε ηεο ζπλέρεηαο απηήο ηεο κεγάιεο ηζηνξηθήο 

θιεξνλνκηάο. 

 Οη αξραίνη ηξαγηθνί θαη θσκσδηνγξάθνη έδξαζαλ θαη κεγαινχξγεζαλ ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν θαη κάιηζηα ζηελ Αζήλα ηνπ 5
νπ

 π.Υ αηψλα˙ αλ φκσο θαλείο εληξπθήζεη 

βαζχηεξα ζηα έξγα ηνπο κπνξεί λα αλαθαιχςεη βηνζεσξίεο, ραξαθηήξεο, θηινζνθηθέο, 

ζενινγηθέο, θνζκνινγηθέο αληηιήςεηο θαη άιισλ ιαψλ
18

. Καηά ζπλέπεηα νη καζεηέο 

γίλνληαη γλψζηεο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο πνπ ζε θαλεξή ή ιαλζάλνπζα κνξθή ππάξρεη ζην 

αξραίν Διιεληθφ δξάκα. Ζ δε ζεαηξηθή παξάζηαζε γίλεηαη πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθή θαη 

επηθνηλσληαθή θαζψο ππάξρνπλ ζήκεξα ζην ζρνιείν αξθεηνί αιινδαπνί καζεηέο.  

 Δίλαη πξαγκαηηθά ηεξάζηηαο παηδεπηηθήο ζεκαζίαο απηή ε πηπρή ηεο αξραίαο 

ηξαγσδίαο, λα ζπάεη ηα ζχλνξα, λα απνδεζκεχεηαη απφ ηνπηθνχο θαη ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο θαη λα αλαθέξεηαη δηαρξνληθά ζε φινπο ηνπο ιανχο θαη ζε φινπο ηνπο 

                                                           
18

 Θεφδ. Γξακκαηάο (Γηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη ζεαηξηθή δεκηνπξγία). Οη "Πέξζεο", ε "Μήδεηα", ε 

"Ηθηγέλεηα ελ Σαύξνηο" θαη ε "Διέλε" απνδίδνπλ ραξαθηήξεο, θαηαζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ 

θαηά πνιχ ην ελλνηνινγηθφ θαη ππαξμηαθφ πεξίγξακκα ηεο αξραηνειιεληθήο βηνζεσξίαο θαη ζπλζέηνπλ κία 

ελφηεηα πνπ απαξηίδεηαη απφ ζπζηαηηθά άιισλ πνιηηηζκψλ, αλζξσπνινγηθψλ, εζλνθπιεηηθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ δεδνκέλσλ. 
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θαηξνχο. Απηή ε γξακκή πέξαζε θαη πξνζιήθζεθε απφ λεφηεξνπο δξακαηνπξγνχο κέρξη ηηο 

κέξεο καο θαη βιέπνπκε ζε ζεαηξηθά έξγα θαη δξψκελα ζηνηρεία ηνπ παγθφζκηνπ ζεαηξηθνχ 

γίγλεζζαη
19

. Αλαπηχζζεηαη έηζη ζην ζρνιείν ην πλεχκα ηεο θηιίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο, θαη 

θαιιηεξγείηαη ην δεκνθξαηηθφ ήζνο ρσξίο θαλελφο είδνπο ξαηζηζηηθέο δηαθξίζεηο. 

 Ο δηδαθηηθφο ξφινο ηνπ ζεάηξνπ θαη κάιηζηα ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο ζην ζχγρξνλν 

ζρνιείν είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηε κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ πεξηγξάςακε θαη ηα νθέιε πνπ 

απνξξένπλ απφ απηή. Γηαηί είλαη πξάγκαηη εξγψδεο ε πξνζπάζεηα θαη πνιχ πςειφο ν 

ζηφρνο πνπ βάδεη έλαο εθπαηδεπηηθφο φηαλ επηρεηξεί ηε ζεαηξηθή δξακαηνπνίεζε ηνπ 

θεηκέλνπ. Υξεηάδεηαη ζπλεξγαζία αθφκα θαη κε ηνλ θαζεγεηή ηεο κνπζηθήο, ησλ 

εηθαζηηθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ. Ζ φξρεζε, ε κνπζηθή, ελδχνπλ ηελ 

παξάζηαζε, ζπκβάιινπλ ζηελ ςπρηθή γαιήλε θαη ηειηθά πεξηέρνληαη κέζα ζ' απηφ πνπ ιέκε 

ιπηξσηηθή θαηάζηαζε ζηελ αξραία ηξαγσδία
20

.  

 Σν ζέαηξν γίλεηαη ην επίθεληξν γχξσ απφ ην νπνίν αλαπηχζζνληαη νη πεξηζζφηεξεο 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη ζηα θιαζζηθά ρξφληα. Σν 

ζέαηξν ην ίδην, ήηαλ ην δεκφζην ζρνιείν. Δπεμεξγαδφηαλ κέζα απφ ηα έξγα ησλ δξακαηηθψλ 

πνηεηψλ ηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο, ηα παλαλζξψπηλα ηδαληθά, ηηο θνηλσληθέο - πνιηηηθέο 

αλάγθεο. Σν ζχγρξνλν ζρνιείν νθείιεη λα είλαη έλα αλνηθηφ ζρνιείν˙ αλνηθηφ ζηελ 

ειιεληθή θαη δηεζλή θνηλφηεηα, αμηνπνηψληαο ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ, αλνηθηφ ζηηο 

ζπλεξγαζίεο θαη ζπκπξάμεηο κε εθπαηδεπηηθνχο, θαιιηηερληθνχο θαη επξχηεξα πνιηηηζηηθνχο 

θνξείο
21

. Σν ζρνιείν είλαη ν ηδαληθφο ρψξνο αμηνπνίεζεο ησλ αλζξσπηζηηθψλ ηδεσδψλ πνπ 

είλαη ν θνξκφο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ δξάκαηνο. Αλ ην ζρνιείν δελ πξσηνηππήζεη ζε 

πξαθηηθέο κάζεζεο θαη αθνινπζήζεη αζζκαίλνληαο ηελ παζεηηθή θαζεκεξηλφηεηα ηφηε νη 

δάζθαινη ζα δνπλ θάπνηα ζηηγκή φηη έκεηλαλ κφλνη, δίρσο απηνχο γηα ηνπο νπνίνπο 

ππάξρνπλ
22

. 

 Ζ ζχγρξνλε εθπαίδεπζε πξέπεη λα αλαπιάζεη ην φξακα εθείλσλ ησλ κεγάισλ 

δξακαηνπξγψλ ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ πνπ ήζειαλ λα ζπλδπάζνπλ ην κχζν κε ηε δσή, κε ηα 

αλζξψπηλα πξνηεξήκαηα θαη ειαηηψκαηα, πνπ ήζειαλ λα θαηαζηήζνπλ ην ζεαηξηθφ θνηλφ 

ηνπο, ςπρηθά ζζελαξφ, απαηηεηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ. Απηφ είλαη ην δεηνχκελν θαη ζην 

ζχγρξνλν ζρνιείν˙ λα γίλεη ν λένο δεκνπξγηθφο, λα κπνξεί λα εξγαζηεί κε φιεο ηνπ ηηο 

δπλάκεηο φρη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κφλν αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο γχξσ ηνπ.  

                                                           
19

 Θεφδ. Γξακκαηάο https://gtheodore.files.wordpress.com Άιινηε κε ηξφπν έκκνλν θαη ζπλεηδεηφ θαη άιινηε 

κε ππαηληθηηθφ, ζηνηρεία δηαπνιηηηζκηθά δηαηξέρνπλ ζηαζεξά ηελ παγθφζκηα δξακαηνπξγία θαη αλαδεηθλχνπλ 

ην ζέαηξν σο πεδίν ζπλάληεζεο θαη ζπγθεξαζκνχ ησλ πνιηηηζκηθψλ αληαιιαγψλ. 
20

 Θενδ. Γξακκαηάο "Ζ ζεαηξηθή αγσγή ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε".  
21

 Γηαδηθηπαθφο ηφπνο www.mcf.gr/el/ ην αξραίν δξάκα ζην ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηώλα. 
22

 ίκνο Παπαδφπνπινο http://theduarte.org "Θεαηξηθή παηδεία θαη επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ". 
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 Ο θφζκνο πεξηκέλεη πνιιά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη είλαη ε ςπρή θαη ην πάζνο 

εθείλν πνπ πξέπεη λα βάινπλ˙ είλαη ε νιφπιεπξε παξνπζία ηνπο πνπ ζα εδξάδεηαη ζην 

πλεχκα ηεο εηιηθξηλνχο, θαιήο πξναίξεζεο, ζην δεκηνπξγηθφ ζηνραζκφ, ζηε κεζνδηθή 

πξάμε ζηνπο ρψξνπο ηεο παηδείαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Δηδηθφηεξα ζήκεξα 

πνπ ε θξίζε ζηνλ θφζκν καο είλαη θξίζε αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ ηα δξακαηηθά έξγα θαη νη 

ζεαηξηθέο ηνπο παξαζηάζεηο, κπνξνχλ λα κηιήζνπλ θαη έρνπλ πνιιά λα καο πνπλ. 
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7. Δπηιογηθό ζεκείφκα 

 Ο John Jones ζην βηβιίν ηνπ "Ο Αξηζηνηέιεο θαη ε ειιεληθή ηξαγσδία", ππνζηεξίδεη 

φηη εκείο νη λεφηεξνη ίζσο λα κε κπνξνχκε λα ληψζνπκε αξθεηή απφ  ηελ εκπεηξία ησλ 

αξραίσλ γηα ην ηξαγηθφ, γηαηί είλαη κηα εκπεηξία "απφμελε"
1
. Ζ άπνςε απηή ζέιεη λα ηνλίζεη 

φηη ην ειιεληθφ ζέαηξν ηεο αξραίαο Αζήλαο βξίζθεηαη καθξηά απφ ηε δηθή καο επνρή θαη 

θπξίσο απφ ηε δηθή καο ζηάζε δσήο. Ζ απφζηαζε απηή ηζρχεη γηα φιεο ηηο πηπρέο ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ην ίδην φπσο θαη γηα άιιεο πεξηφδνπο ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο.  

 Γελ είλαη ιφγνο φκσο παξαίηεζεο, απηή ε δηαπίζησζε, απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα γεθπξψζνπκε ην ράζκα αλάκεζα ζηα δξψκελα ηνπ αξραίνπ 

ζεάηξνπ θαη ζηηο δηθέο καο ζχγρξνλεο αλαδεηήζεηο ζην ρψξν ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο ηέρλεο. 

Μπνξνχκε λα δψζνπκε κία λέα εξκελεία ηνπ δξάκαηνο θαη ηεο ππφινηπεο ινγνηερληθήο 

παξαγσγήο πνπ λα ηαηξηάδεη ζηηο δηθέο καο πξνηηκήζεηο, ρσξίο λα παξαπνηνχκε ηηο 

θεληξηθέο ηδέεο θαη ηα κελχκαηα. 

 Ο δηδαθηηθφο ξφινο θαη ζηφρνο ηνπ ζεάηξνπ παξακέλεη δηαρξνληθά ν ίδηνο˙ 

δηακνξθψλεη ζπλεηδήζεηο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε
2
. 

Σνπιάρηζηνλ ηα θιαζζηθά ρξφληα θαη ζηελ αξραία ηξαγσδία θαη θσκσδία απηφ γηλφηαλ. Σν 

ζέαηξν ζηελ αξραία Διιάδα δελ ήηαλ πνηέ έλα απιφ ςπραγσγηθφ δξψκελν αιιά ήηαλ ε 

δηαδηθαζία δηάπιαζεο ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο ζθέςεο. 

 Ζ αηηηθή ηξαγσδία πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην ζχλνιν ηεο πφιεο, αλαδείρζεθε ζε 

παγθφζκην έξγν ηέρλεο ζην νπνίν ελψζεθαλ κε άξηζην ηξφπν ν ιφγνο θαη ην ηξαγνχδη, ν 

ρνξφο θαη ε ζθεληθή εηθφλα ζε κία κεγαιεηψδε αλαλέσζε ηνπ κχζνπ κέζα απφ ηνλ 

πλεπκαηηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηεο επνρήο
3
. Έηζη νη αξραίνη δξακαηνπξγνί, νη νπνίνη ήηαλ 

άξηζηνη ηερλίηεο ζηε δηακφξθσζε ηξαγηθψλ θαηαζηάζεσλ κεγάιεο έληαζεο θαη ππθλφηεηαο, 

θαηάθεξαλ λα δίλνπλ ζην θνηλφ ηνπο, πεξηγξαθέο πνπ μερείιηδαλ απφ παξάθνξα 

ζπλαηζζήκαηα θαη άιιεο ζηηο νπνίεο εθδεισλφηαλ κία ςχρξαηκε ινγηθή
4
.  

 Δίλαη γεγνλφο φηη ε πφιε ηεο Αζήλαο ηνλ 5
ν
 π.Υ αηψλα βξηζθφηαλ ζε κεγάιε αθκή. 

Οη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο εμέθξαδαλ απηήλ ηελ αθκή φπσο αθξηβψο ηα γιππηά ηνπ 

Παξζελψλα, ζηα νπνία νη εηθφλεο κηαο πςειά ελαξκνληζκέλεο ηέρλεο θαη ε πξαγκαηηθφηεηα 

                                                           
1
 H. C. Baldry, ζ. 15, 1992. 

2
 Γηαδηθηπαθφο ηφπνο el.wikipedia.org/wiki/Αξραίν Διιεληθό ζέαηξν. 

πλδπάδνληαο ηε ζξεζθεία, ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θξηηηθή κε ηελ εθπαίδεπζε, ην αξραίν ζέαηξν έγηλε 

θφκβνο, έλα ζεκαληηθφ ζηαπξνδξφκη γηα ηηο ζπληζηψζεο πνπ παξάγνπλ ζπλήζσο πνιηηηζκηθή δξάζε. Απφ 

απηήλ ηελ άπνςε ζεσξνχκελν ελζσκάησζε ηνπο θαλφλεο ηεο πφιεο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή έγηλε έλα κεγάιν 

ιατθφ δηθαζηήξην γηα ηελ θξίζε ηεο θνηλσληθήο ηεο δηαρείξηζεο. 
3
 Albin Lesky, ζ. 429, 1985. 

4
 Ο Δπξηπίδεο ήηαλ άξηζηνο ηερλίηεο ζηε ζχλζεζε αληίζεησλ θαηαζηάζεσλ, ραξαθηήξσλ, ζπλαηζζεκάησλ. 

Παξαδεηγκαηηθά αλαθέξνπκε ην έξγν ηνπ "Δθάβε". 
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ηεο δσήο ελψλνληαλ ζε κία αλεπαλάιεπηε ελφηεηα
5
. Σν ζέαηξν ινηπφλ ζπλνιηθά 

ζεσξνχκελν ήηαλ γέλλεκα, ζξέκκα ηεο δεκνθξαηίαο κε ηελ νπνία είλαη ζπλπθαζκέλα θαη 

ηα αζάλαηα δεκηνπξγήκαηα πάλσ ζηελ Αθξφπνιε. 

 Χο ρψξνο ην ζέαηξν ήηαλ δεκφζην νίθεκα, σο ζπγθέληξσζε ιεηηνπξγνχζε φπσο ε 

εθθιεζία ηνπ δήκνπ. Οη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηελ Αζελατθή δεκνθξαηία ήηαλ βαζηά 

ξηδσκέλεο ζηελ πνιηηεία θαη ηνπο δεκνθξαηηθνχο ηεο ζεζκνχο. Ο ζεαηξηθφο ιφγνο ήηαλ 

δξακαηηθφο αιιά θαη επηθφο, ιπξηθφο θαη ελ ηέιεη ξεηνξηθφο. 

 Ο εξεπλεηήο  J. P. Vernant πξνρσξεί ζηε ζχλδεζε ηεο ηξαγσδίαο κε ην δίθαην. Ο 

θνηλσληθφο πξνβιεκαηηζκφο πνιιέο θνξέο απνηεινχζε ην πιηθφ ησλ ηξαγηθψλ θαη θπξίσο 

ησλ θσκηθψλ έξγσλ. Ζ λνκηθή ζθέςε επηδξά ζηνλ ηξαγηθφ ζηνραζκφ ζε βαζκφ πνπ πνιιά 

απφ ηα ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ην δξάκα απνηεινχλ ηαπηφρξνλα αληηθείκελν 

εμέηαζεο ησλ δηθαζηεξίσλ
6
.  

 Δπνκέλσο ν δηδαθηηθφο ξφινο ηνπ ζεάηξνπ πξνρσξνχζε βαζχηεξα θαζψο έδεηρλε ηνλ 

ηξαγηθφ ήξσα λα βηψλεη θαηαζηάζεηο δηακάρεο επί ζθελήο, ζπλδηαιεγφκελνο κε ην ρνξφ, 

δηακάρεο αλάκεζα ζηελ απνλνκή ηνπ δηθαίνπ ηεο πφιεο κε ηε ζξεζθεπηηθή παξάδνζε
7
. 

Πνιχπιεπξνο ινηπφλ ν δηδαθηηθφο ξφινο θαη ζπλδεδεκέλνο κε ηε κνλαδηθφηεηα θάζε έξγνπ. 

Γε κπνξνχκε λα γεληθεχνπκε φηαλ κηιάκε γηα "παξάζηαζε ειιεληθήο ηξαγσδίαο" γηαηί ηφηε 

ακαπξψλνπκε ηνπο ραξαθηήξεο πνπ δηαθξίλνπλ ην έλα έξγν απφ ην άιιν
8
. Κάζε παξάζηαζε 

ήηαλ ηειηθά δεκηνπξγία αλεπαλάιεπηε.  

 ήκεξα δηαθξίλνπκε ζην ρψξν ηεο ηέρλεο θαη κάιηζηα ηνπ ζεάηξνπ έλα κεγάιν 

πξφβιεκα: ηελ επαλάιεςε θαη κάιηζηα κε ηξφπν αηπρή. Απηή ε επαλάιεςε θαη ε 

ζπξξίθλσζε ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ ζχγρξνλνπ ζεάηξνπ θάλεη ην θνηλφ αδηάθνξν γηα 

παξαθνινχζεζε παξαζηάζεσλ θαη θαη' επέθηαζε ην δηδαθηηθφ ξφιν ηνπ ζεάηξνπ 

αλχπαξθην. Τπάξρεη ίζσο ελδηαθέξνλ γηα παξαζηάζεηο ή ηαηλίεο ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο 

πνπ θαίλνληαη φκσο επράξηζηεο ζην κάηη ηνπ ζεαηή ν νπνίνο παξαθνινπζεί ρσξίο φκσο λα 

κπνξεί λα πξνβιεκαηηζηεί νπζηαζηηθά θαη λα αιιάμεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ζηελ επνρή καο ε πξφνδνο ζηνλ ςπρηθφ, εζηθφ ηνκέα είλαη αξγφπνξε θαη 

δηζηαθηηθή. Γχζθνια δεκηνπξγνχληαη λέεο κνξθέο ζηελ ςπρή θαη ζηε ζθέςε, θαη ην 

αλέβαζκα ηνπ ζπλνιηθνχ αλζξψπνπ είλαη θνπηαζηηθφ. Πεγαίλνπκε αζζκαίλνληαο ζηνλ 

πλεπκαηηθφ ηνκέα, ελψ ηξέρνπκε κε ηιηγγηψδε ηαρχηεηα ζε φηη αθνξά ηελ ηερλνινγηθή 

εμέιημε. 

                                                           
5
 Albin Lesky, ζ. 425, 1985. Απηή ηελ άξηζηε αξκνλία ηε ζπλαληάκε ζην νθνθιή ηνπ νπνίνπ ε γιψζζα κε ηε 

ζπγθξάηεζε θαη ην κέηξν ηεο, θαλεξψλεη πνιχ πινχζηα θίλεζε θαη δσή γεκάηε δχλακε. 
6
 El.wikipedia.org/wiki/Αξραίν Διιεληθό ζέαηξν. 

7
 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ ηξαγσδία "Δπκελίδεο" ηνπ Αηζρχινπ θαη ηελ πεξίπησζε ηνπ Οξέζηε. 

8
 H. C. Baldry, ζ. 16, 1992. 
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 Απηή ε θξίζε ζην ρψξν ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ είλαη θξίζε θαη έιιεηςε 

αλζξσπηζηηθψλ ηδεσδψλ. Οη αξραίνη δξακαηνπξγνί δίδαμαλ ηα κεγάια αλζξσπηζηηθά 

ηδαληθά κέζα απφ ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, δίδαμαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλζξψπνπ γηα ηα 

θνηλά ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηξφπνπο ζπκβαηνχο. ηελ επνρή καο θάζε πιεπξά ηεο 

ζεαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πεξηγξάθεηαη θαη ζπδεηηέηαη κε πνιχ ςηιά γξάκκαηα ζηνλ ηχπν, 

ζηελ ηειεφξαζε, ζηνλ ππνινγηζηή. Έηζη βαζαίλεη ην ράζκα αλάκεζα ζηε ζεαηξηθή 

πξαθηηθή ησλ θιαζζηθψλ ρξφλσλ ζε ζρέζε κε ην ζέαηξν φπσο ην μέξνπκε εκείο ζήκεξα. 

 Χζηφζν ε ςπρηθή ιχηξσζε, ε γαιήλε ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ, ε αλάγθε 

ζπκθηιίσζεο κε ηνλ εαπηφ καο θαη ην ζπλάλζξσπν είλαη αλάγθεο δεκέλεο άκεζα κε ην ρψξν 

ηεο ηέρλεο θαη κάιηζηα ηεο ζεαηξηθήο. Ζ παξαθνινχζεζε κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο 

εληζρχεη ηελ θξίζε, ηε κλήκε, ηε θαληαζία, ην φξακα θαη ην ζπλαίζζεκα αλ ε παξάζηαζε 

έρεη αιεζηλά δηδαθηηθφ ραξαθηήξα. 

 Δπεηδή αλαθεξζήθακε ζηα κεγάια αλζξσπηζηηθά ηδαληθά πνπ δηδάζθνληαη κέζα απφ 

ην ρψξν ησλ γξακκάησλ θαη ηεο ηέρλεο, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα θιείζνπκε κε κία θξάζε ηνπ 

Βίθηνξα Οπγθψ: "Ζ αλζξώπηλε ςπρή έρεη κεγαιύηεξε αλάγθε από ην ηδαληθό, παξά από ην 

πξαγκαηηθό. Με ην πξαγκαηηθό ππάξρεη, κε ην ηδαληθό δεη". 
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8. Παραρηήκαηα 

8.1 Σα ζφδόκελα έργα ηφλ κεγάιφλ δρακαηοσργώλ. 

 

Αηζτύιος       Αρηζηοθάλες 

Πέξζαη        Λπζηζηξάηε 

Δπηά επί Θήβαο      Νεθέιεο 

Ηθέηηδεο       Αραξλείο 

Πξνκεζεύο Γεζκώηεο      Πινύηνο 

Οξέζηεηα -  Αγακέκλσλ     Δηξήλε 

  Υνεθόξνη     Θεζκνθνξηάδνπζαη 

  Δπκελίδεο     Δθθιεζηάδνπζαη 

        ξληζεο 

οθοθιής       Βάηξαρνη   

Αληηγόλε       θήθεο 

Ζιέθηξα       Ηππείο   

Σξαρίληαη        

Οηδίπνπο ηύξαλλνο      Μέλαλδρος  

Αίαο        Οξγή    

Φηινθηήηεο       Γύζθνινο 

Οηδίπνπο επί Κνισλῷ      Οη ηθπώληνη 

        Δπηηξέπνληεο 

Δσρηπίδες       ακία 

Άιθεζηηο  Οξέζηεο    Πεξηθεηξνκέλε 

Μήδεηα   Ηθηγέλεηα ελ Απιίδη   Αζπίο 

Ζξαθιεδείο  Βάθραη     αποζπαζκαηηθά 

Ηππόιπηνο  Κύθισς    Μηζνύκελνο 

Δθάβε        Γεσξγόο 

Αλδξνκάρε        Ήξσο 

Ηθέηηδεο        Κόιαμ 

Ζιέθηξα       Φάζκα 

Ζξαθιήο 

Σξσάδεο 

Ηθηγέλεηα ελ Σαύξνηο 

Διέλε 

Φνίληζζαη 
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8.2 Δηθόλες 

Αρταία Θέαηρα 

 

 

 

1. Θέαηρο ηοσ Γηολύζοσ. 

 

 

 

 

2. Θέαηρο Αζθιεπηείοσ Δπηδαύροσ. 
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3. Θέαηρο Αρταίας Μεζζήλες. 

 

 

 

 

4. Θέαηρο Καισδώλας. 
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5. Άπουε ηοσ αλαζθακκέλοσ ζεάηροσ ηφλ Αταρλώλ από λόηηα. 

 

 

 

 

6. Θέαηρο Βεργίλας. Γεληθή άπουε ηοσ αρταηοιογηθού τώροσ. 
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7. Θέαηρο Ήιηδας. Γεληθή άπουε. 

 

 

 

 

8. Θέαηρο Γήιοσ. 
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9. Θέαηρο Γειθώλ. 

 

 

 

 

10. Θέαηρο Γφδώλες. 
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8.3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ (ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ - ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΑ ΥΟΛΙΑ - 

ΔΚΓΟΔΙ) 

 

- Αξηζηνηέινπο Πνηεηηθή. Ησάλλνπ πθνπηξή, ίκνπ Μελάλδξνπ, Αζήλα 2004, 

Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο. 

- Αξηζηνηέινπο Ρεηνξηθή. Δπαλζία Γξαθσλάθε - Καδαληδάθε, Αζήλα 2008, εθδφζεηο 

Παπαδήζε. 

- Αξηζηνθάλνπο Βάηξαρνη. Δπηζηεκνληθή εηαηξεία ησλ Διιεληθψλ γξακκάησλ, ΠΑΠΤΡΟ 

Σφκνο 1νο, Αζήλα 1978. 

- Αξηζηνθάλνπο Βάηξαρνη. Δηζαγσγή, κεηάθξαζε, ζρφιηα Α. Μειαρξηλφο. Δπηκέιεηα 

έθδνζεο Γηάλλεο Κνξδάηνο, Βηβιηνζήθε αξραίσλ ζπγγξαθέσλ. 

- Αξηζηνθάλνπο Βάηξαρνη. Θεφδσξνο Γ. Μαπξφπνπινο, Αζήλα 2008, εθδφζεηο Εήηξνο. 

- Αηζρχινπ Δπκελίδεο, Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία, Οη Έιιελεο. Δθδφηεο Οδπζζέαο 

Υαηδφπνπινο, ΚΑΚΣΟ 1992. 

- Αηζρχινπ Δπκελίδεο. Δηζαγσγή, κεηάθξαζε, ζρφιηα Δξξ. Υαηδεαλέζηεο, Γαίδαινο, Η. 

Εαραξφπνπινο 2
ε
 έθδνζε, Αζήλα 2008. 

- Αηζρύινπ Δπκελίδεο, Sommerstein A. H., κεηάθξαζε Ν. Γεσξγαληδφγινπ, Αζήλα 2000, 

εθδφζεηο Καξδακίηζα. 

- Αηζρχινπ Υνεθόξνη, Δπκελίδεο (882), Αξραία Διιεληθή Λνγνηερλία, Βηβιηνζήθε αξραίσλ 

ζπγγξαθέσλ, Αζήλα 1989, εθδφζεηο Εαραξφπνπινο, επηκέιεηα έθδνζεο Δπάγγεινο 

Παπαλνχηζνο. 

- Αηζρχινπ ρνεθόξνη, εὐκελίδεο. Δξξίθνο Υαηδεαλέζηεο, εθδ. Εαραξφπνπινο (8), επηκέιεηα 

εθδφζεσο Δπάγγ. Παπαλνχηζνο, Βηβιηνζήθε αξραίσλ ζπγγξαθέσλ. 

- Aeschyli, Septem quae supersunt tragoedias, Edidit Denus page oxon II e typographed 

clarendoniano. 

- Μελάλδξνπ Γύζθνινο. Νίθνο θπξφεξαο, Άπαληα αξραίσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, 

ΠΑΠΤΡΟ, Αζήλα 1995. 
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ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ - ΛΔΞΙΚΑ - ΑΡΘΡΑ - ΓΟΚΙΜΙΑ  

 

- Πεξηνδηθφ Σέρλεο - Αξραηνινγία. Ο Υνξόο ζηελ Αξραηόηεηα, ηεχρνο 90, Μάξηηνο 2004. 

- Κψζηαο Γεσξγνπζφπνπινο Ζ δηδαζθαιία ηεο δξακαηηθήο πνίεζεο. Νέα παηδεία,  η. 5, 

Αζήλα 1978. 

- C. H. Whitman, Aristophanes and the comic hero. Δθεκεξίδα ησλ Διιεληθψλ πνπδψλ, 

1966. 

- Λεμηθό ηεο θνηλήο Νενειιεληθήο, Μαλψιεο Σξηαληαθπιιίδεο, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ 

ζπνπδψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 

- Λεμηθό ηεο αξραίαο Διιεληθήο γιώζζαο, Ησάλλε ηακαηάθνπ, Αζήλα 2002. 

- Γηαδηθηπαθφο ηφπνο Θεαηξφξακα - Σα πάληα γηα ην ζέαηξν - Αξραία θσκσδία. 

- ίκνο Παπαδφπνπινο Θεαηξηθή παηδεία θαη επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ 

(http://theduarte.org). 

- Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο, Σν αξραίν δξάκα ζην ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηώλα. ρεδηαζκφο 

θαη παξαγσγή παηδαγσγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ 

αξραηφηεηα θαη ζήκεξα (www.mcf.gr/el/). 

- Γξακκαηάο Θ. Γηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη ζεαηξηθή δεκηνπξγία (δνθίκην). Ζ ζεαηξηθή 

αγσγή ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γεληθέο αξρέο θαη επηζεκάλζεηο 

(https//gtheodore.files.wordpress.com). 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΟΛΟΓΙΔ - ΜΔΛΔΣΗΜΑΣΑ 

 

- Baldry H. C., Σν ηξαγηθό ζέαηξν ζηελ αξραία Διιάδα, Αζήλα 1992, εθδφζεηο Καξδακίηζα. 

- Blume Horst - Dieter, Δηζαγσγή ζην αξραίν ζέαηξν, κεηάθξαζε Μαξία Ηαηξνχ, 

Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 2002. 

- Bowie Angus M., Αξηζηνθάλεο κύζνο, Σειεηνπξγία θαη θσκσδία, κεηάθξαζε Π. 

Μνπρνπνχινπ, επηκέιεηα Αλδξέα Μαξθαλησλάηνπ, Αζήλα 2005, εθδφζεηο Γάξδαλνο. 

- Cartledge Paul, Ο Αξηζηνθάλεο θαη ην ζέαηξν ηνπ παξαιόγνπ, 1989. 

- Croiset M., Le role d’ Apollon, dans les Eumenides d’ Eschyle. Rèvue des Etydes 

Graeques. Σφκ. XXXII, 1919. 

- EASTERLING P.E – KNOX B.M.W., κεηάθξαζε Ν. Κνλφκε, Υξ. Γξίκπα, Μ. Κνλφκε, 

έθδνζε 9
ε
, επηκέιεηα Α. ηεθαλή, εθδφζεηο Παπαδήκα, Αζήλα 2008. 

- Dover K. J., Ζ θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε, Αζήλα 2003, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο 

Σξαπέδεο. 
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- Horst - Dieter Blume, Δηζαγσγή ζην αξραίν ζέαηξν, κεηάθξαζε Μαξία Ηαηξνχ, 

Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 2002 . 

- KITTO H. O. F., Ζ αξραία Διιεληθή ηξαγσδία, κεηάθξαζε Λ. Εελάθνο, Έθδνζε 6
ε
, Αζήλα 

2001, Δθδφζεηο Παπαδήκα – 1
ε
 έθδνζε 1971. 

- Lesky Albin, Ζ ηξαγηθή πνίεζε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ΣΟΜΟ Α΄. Μεηάθξαζε Νηθφι. Υ. 

Υνπξκνπδηάδεο, έθδνζε 3
ε
, Αζήλα 1997 
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