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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

   Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ αξραία ειιεληθή αζελατθή θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ αλδξηθή θπξηαξρία, θαη γλψξηζκα ηεο ελάξεηεο γπλαίθαο απνηειεί ε ζρεηηθή ηεο 

αθάλεηα, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηνλ Δπηηάθην ηνπ Πεξηθιένπο. Ζ γπλαίθα νθείιεη 

λα κεξηκλά γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο νηθηαθήο ζθαίξαο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε 

νξηζκέλεο ηειεηνπξγίεο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ηήο αλαγλσξίδεηαη έλα είδνο 

απηνλνκίαο θαη ζπκκεηνρήο ζην δεκφζην ρψξν. Χζηφζν, απηή ε ζέζε ηεο γπλαίθαο 

δελ απνηππψλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πάληνηε ζην δξάκα. Αλη‘ απηνχ θαίλεηαη λα 

απνδεζκεχεηαη απφ ηνπο θαζηεξσκέλνπο ξφινπο ηεο θαη λα δηεθδηθεί ηε ζέζε ηεο 

ζηνλ αλδξνθξαηνχκελν δεκφζην ρψξν. πγθεθξηκέλα, ζηελ θσκσδία ηνπ 

Αξηζηνθάλε, ζην πιαίζην ησλ θσκσδηψλ ηνπ Λπζηζηξάηε θαη Δθθιεζηάδνπζεο 

παξαηεξείηαη κηα ακθίζεκε κάρε αλάκεζα ζην θχιν ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο, πνπ 

ππξνδνηείηαη απφ ηελ εκπινθή ηνπ δεχηεξνπ ζηε ζθαίξα απνθιεηζηηθήο επηξξνήο ηνπ 

πξψηνπ. Ζ ζχγθξνπζε απηή είλαη ζπκβνιηθή ηεο ζχγθξνπζεο ηνπ νἴθνπ θαη ηεο 

πόιεσο, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηελ θξίζε ή ηελ απνηπρία ηνπ άλδξα λα δηαρεηξηζηεί 

ηα πιηθά ζπκθέξνληα ηνπ νἴθνπ ππφ ηελ πίεζε ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηδησηηθψλ θαη 

δεκνζίσλ ζπκθεξφλησλ. Έηζη, ε γπλαίθα πξνηίζεηαη λα ζέζεη ηέξκα ζηελ 

θαηαζηξνθή ηεο αηνκηθήο θαη δεκφζηαο ζθαίξαο κε ην λα αλαιάβεη πνιηηηθή δξάζε, 

θινλίδνληαο πξνζσξηλά ή κφληκα ην status quo. Ζ ελ ιφγσ εξγαζία εμεηάδεη ηελ 

πνιηηηθή δξάζε ησλ γπλαηθψλ ζηα έξγα Λπζηζηξάηε θαη Δθθιεζηάδνπζεο θαη 

δηαηππψλεη θξίζεηο ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη, φηαλ νη ζηεξεφηππνη ξφινη γηα ην 

αλδξηθφ θαη γπλαηθείν θχιν δηαξξεγλχνληαη, ηη δειψλεη ε πξαθηηθή ελαιιαγήο ηνπ 

θνηλσληθνχ θχινπ θαη θαηά πφζν απηή ιεηηνπξγεί αθππληζηηθά γηα ηνπο άλδξεο 

ήξσεο θαη ην αλδξηθφ αζελατθφ θνηλφ. 
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1. Διζαγφγή 

   Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πιεζχλεη νη κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ην ξφιν θαη ηε ζέζε 

ηεο γπλαίθαο ζηα ινγνηερληθά θείκελα. Ζ αλαγλψξηζε πσο ε εηθφλα ηεο γπλαίθαο ηεο 

αξραηφηεηαο δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αληίιεςε ηνπ άλδξα γηα απηή, θαζψο ηα 

ινγνηερληθά θείκελα ηεο επνρήο είλαη γξακκέλα απφ άλδξεο, κε εμαίξεζε ηελ 

πεξίπησζε ηεο απθνχο, νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα 

απηήλ απνηειεί αλδξηθφ θαηαζθεχαζκα θαη ζπλεπψο είλαη ζεκαληηθφ λα 

αμηνπνηήζνπκε ζχγρξνλα εξγαιεία, ηα νπνία ζα καο βνεζήζνπλ λα 

απνθαηαζηήζνπκε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ θαη κε θάζε επηθχιαμε θαη επαηζζεζία 

ηελ εηθφλα ηεο γπλαίθαο. Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε ήηαλ θαηά πφζν ε 

ινγνηερλία απνηειεί πηζηή απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο αιήζεηαο θαη εάλ 

ηειηθά ηελ εξκελεχεη, ηελ θξίλεη, ηε δηαζηξεβιψλεη ή ηελ θαηαζθεπάδεη εμ 

νινθιήξνπ. Απάληεζε ζηα εξσηήκαηα απηά ήξζαλ λα δψζνπλ ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Ζ ζεσξεηηθή επαλάζηαζε ηνπ δνκηζκνχ, πνπ βαζίζηεθε ζηε δνκηζηηθή 

γισζζνινγηθή ζεσξία ηνπ Ferdinand de Saussure, ε κεηαδνκηζηηθή ζεσξία, σο 

εμέιημε ηνπ δνκηζκνχ, κε εθθξαζηέο ηνπο Jacques Derida, ε ςπραλαιπηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ Jacques Lacan θαη ε ζεσξία ηνπ «ιφγνπ» ηνπ Michel Foucault, 

θαζψο θαη ε ζπλέξγεηα ηεο θεκηληζηηθήο θξηηηθήο κε απηέο ηηο ζεσξίεο, εθθξαζηέο ηεο 

νπνίαο  ήηαλ νη H. Cixous, J. Kristeva θαη L. Irigaray, κε παξαθαηαζήθε απφ ηηο V. 

Woolf θαη S. De Beauvoir, επηθεληξψζεθαλ ζηελ αλάδεημε εξσηήκαησλ γηα ην 

θείκελν πνπ απνδνκνχλ ην θαζεζηψο ηεο παηξηαξρηθήο ηάμεο ηνπ ιφγνπ.    

   Ζ θιαζζηθή δξακαηνπξγία αζρνιήζεθε ηδηαηηέξσο κε γπλαηθείνπο ραξαθηήξεο, νη 

νπνίνη απνηέιεζαλ ζπρλφηαηα θαη ηνπο πξσηαγσληζηηθνχο ξφινπο, φπσο 

απνηππψλεηαη θαη ζηνπο ηίηινπο ησλ έξγσλ πνπ θέξνπλ ηα νλφκαηά ηνπο. Αζθαιψο, 

ην γεγνλφο πσο ην δξάκα ελ γέλεη δελ απεηθνλίδεη κηα πξαγκαηηθή θνηλσλία, αιιά κηα 

νπηνπηθή ή δπζηνπηθή πεξίπησζε πξαγκαηηθφηεηαο ήηαλ αληηιεπηφ θαη θαηαλνεηφ 

απφ ην αζελατθφ αθξναηήξην.  

   χκθσλα κε ηελ Αζαλαζίνπ «ζην πιαίζην ηνπ παηξηαξρηθνχ ζπζηήκαηνο θχινπ, ε 

αλδξηθή ηδηφηεηα απηναλαγλσξίδεηαη σο ζπλψλπκε θαη ππνδεηγκαηηθή ηεο 

αλζξψπηλεο ηδηφηεηαο, ελψ νη γπλαίθεο εηεξνπξνζδηνξίδνληαη σο δεπηεξεχνπζα 

ππνπεξίπησζε θαη απαμησκέλε εηεξφηεηα, σο ην «δεχηεξν θχιν», πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε θαη νξίδεηαη σο έιιεηςε, πνπ δελ ηνπ αλαγλσξίδεηαη ην 
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δηθαίσκα ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο.»
1
. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζπλεπψο είλαη γηαηί ε 

γπλαίθα, ε νπνία βξηζθφηαλ ζην πεξηζψξην ηεο δεκφζηαο δσήο απαζρφιεζε ηφζν ηνπο 

δξακαηνπξγνχο ηεο θιαζζηθήο επνρήο, ζην ζεκείν, ψζηε λα θαηαιχεη θάζε 

θαλνληθφηεηα; Ζ ζεαηξηθή πξαγκαηηθφηεηα ιεηηνπξγνχζε ζην πιαίζην ηνπ 

ζπκβνιηζκνχ κέζσ ηεο αθεγνχκελεο ή δηαινγηθήο γιψζζαο ηνπ θεηκέλνπ, ησλ 

εζνπνηψλ καδί θαη ησλ εθθξαζηηθψλ ηνπο εξγαιείσλ θαη ησλ παξαζηαζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ. πλεπψο, ε απφδνζε γλσξηζκάησλ ζηηο γπλαίθεο, ηα νπνία δελ 

ηαπηίδνληαλ κε ην πεδίν δξάζεο ηνπο, δελ είλαη δήηεκα ηπραηφηεηαο, αιιά απνηειεί 

μεθάζαξε δξακαηνπξγηθή πξαθηηθή, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ν δξακαηνπγφο επηδηψθεη 

λα επηθνηλσλήζεη θάπνην κήλπκα ζηνλ άλδξα αθξναηή. 

   Πξνζεγγίδνληαο ηελ θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε παξαηεξνχκε πσο εθηφο απφ ηνλ 

θσκηθφ επηηειηθφ ηεο ξφιν, δηαζέηεη θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο, θαζψο ζίγεη πνιηηηθέο 

πξαθηηθέο θαη πξνηείλεη πνιηηηθέο δξάζεηο. Μέζσ ηεο θσκσδίαο ηνπ ν Αξηζηνθάλεο 

ακθηζβεηεί ηνλ νξζνινγηζκφ ηεο πφιεο θαη δεηά απφ ην αθξναηήξηφ ηνπ λα 

αλαξσηεζεί ηελ πηζαλφηεηα φηη κε ην γέιην, ηελ νκηιία θαη ηε ζθέςε ζα κπνξνχζε λα 

αιιάμεη ηνλ θφζκν
2
. ηα έξγα πνπ κειεηψληαη ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο 

παξαηεξνχκε πσο νη γπλαίθεο θαηέρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ηεο 

πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σα έξγα ηνπ απηά θσηίδνπλ κία απφ ηηο ζεκειηψδεηο 

πνιηηηθέο πξνθιήζεηο· δεδνκέλνπ φηη ηα φξηα- αθφκε θη εθείλα πνπ θαίλνληαη ζπρλά 

θπζηθά, φπσο απηά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ- δελ είλαη αλάινγα κε ηε θχζε ην 

εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην πψο δεκηνπξγνχληαη θαη, ηδηαίηεξα, ηη αθνινπζεί 

παξαθάησ, πνηεο ζπλέπεηεο δειαδή απνξξένπλ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζθεπέο 

απηψλ ησλ νξίσλ
3
. Οη θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε επεμεγνχλ ηε δηαπεξαηφηεηα ησλ 

νξίσλ, ακθηζβεηψληαο ηε θπζηθφηεηα πνπ απνθηνχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 

αιιά δείρλνπλ επίζεο ηηο αλεζπρεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κε θαηαζθεπήο νξίσλ
4
. 

   Έηζη ε Λπζηζηξάηε επεθηείλεη ηα φξηα ηνπ γπλαηθείνπ θφζκνπ ηεο θαη δεκηνπξγεί 

έλαλ ζειπθφ πνιηηηθφ θνξέα δεκηνπξγψληαο έλα παλειιήλην γπλαηθείν θίλεκα. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Λπζηζηξάηεο είλαη ε επηζπκία γηα ζεμ θαη εηξήλε, ε νπνία ελψλεη ηηο 

γπλαίθεο σο πνιίηεο θαη φρη ηα θπζηθά θαη πνιηηηθά ζχλνξα πνπ δηαρσξίδνπλ ηηο 

πφιεηο. ηνλ αληίπνδα, νη Δθθιεζηάδνπζεο θαηαξξίπηνπλ ηα φξηα κεηαμχ ησλ θχισλ, 

                                                           
1
 Ακαναςίου 2006: 19 

2
 Mhire και Frost 2014: 6, 84 

3
 όπ., 91 

4
 όπ., 91 
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γηαηί απηά θαζνξίδνπλ ηνλ πνιηηηθφ θνξέα θαη κεηαηξέπνπλ ηελ Αζήλα απφ πφιε κε 

πνιίηεο ζε κηα νηθνγέλεηα κε ηα κέιε ηεο. ε θάζε έξγν ν θσκηθφο πνηεηήο 

απεηθνλίδεη ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο γεκάηεο έληαζε απνθάζεηο πνπ ππνγξακκίδνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο, γηα λα θαζνξηζηεί ην «πνηνο» ηεο πνιηηηθήο δξάζεο
5
. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο νη γπλαίθεο δεκηνπξγνχλ λένπο θαλφλεο, αλαζεσξψληαο ηα φξηα πνπ 

ραξαθηεξίζηεθαλ κε βάζε ην θχιν.  

   Ζ ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο έξεπλαο αθνξά ζηελ επέθηαζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο θεκηληζηηθήο θξηηηθήο ζηα θείκελα ηεο θιαζζηθήο 

γξακκαηείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε, Λπζηζηξάηε θαη 

Δθθιεζηάδνπζεο. Σε ζρεηηθφηεηα ησλ ζεσξηψλ πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηελ αλάγλσζε θαη 

πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη ζην πιαίζην πνπ καο απαζρνιεί ησλ 

θιαζζηθψλ ζπνπδψλ αλέδεημαλ ζηνραζηέο θαη ζπγγξαθείο, νη νπνίνη αληηιήθζεθαλ 

πσο αξθεηά απφ ηα ζεκειηαθά θείκελα ηεο αξραηφηεηνο αμίδνπλ επαλεξκελείαο κε 

βάζε ηηο  ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνέξρνληαη θαη απφ ην ρψξν ησλ ζπνπδψλ 

θχινπ. ηφρνο κνπ ήηαλ ε απφπεηξα θαηαλφεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ζεαηξηθήο 

επηινγήο ηνπ Αξηζηνθάλε λα αμηνπνηήζεη δπλακηθά ζηα δχν απηά έξγα ηελ γπλαίθα 

σο πνιηηηθφ θνξέα. Ζ αμηνιφγεζε απηή έγηλε κε βάζε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ζεσξεηηθνχ εξγαιείνπ ηεο θεκηληζηηθήο ινγνηερληθήο θξηηηθήο, επειπηζηψληαο  πσο ε       

έξεπλα απηή ζα απνηειέζεη λέν πιηθφ γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ζην πιαίζην ηεο 

Αξηζηνθαληθήο θπξίσο θσκσδίαο, φπσο απηή κπνξεί λα ηδσζεί ππφ ην πξίζκα ησλ 

ζπνπδψλ θχινπ. 

   Έηζη, ην εξψηεκα πνπ εμαξρήο εγέξζε αθνξνχζε ζην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ν 

Αξηζηνθάλεο αμηνπνίεζε ην κνηίβν ηεο δπλακηθήο γπλαίθαο, ε νπνία αθνπιίδνληαο 

ηνλ άλδξα απνπεηξάηαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ πνιηηηθή θαη νηθηαθή νκαιφηεηα, 

παίδνληαο κε ζέκαηα θνηλσληθνχ θχινπ (ν φξνο αζθαιψο δελ πθίζηαηαη ζηελ επνρή 

πνπ εμεηάδνπκε) θαη νξηνζέηεζεο ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ θαη λνηθνθπξηνχ. ρεηίδεηαη 

ε επηινγή απηή κε ηηο αληηιήςεηο ησλ αλδξψλ γηα ηνλ θίλδπλν πνπ επηθέξνπλ νη 

γπλαηθνθξαηνχκελεο θνηλσλίεο ή ελαιιαθηηθά νη αλεμέιεγθηεο γπλαίθεο; Μήπσο ε 

«θχζε» ηεο γπλαίθαο, ε αληίιεςε δειαδή γηα ην ηη θαηλνκεληθά απηή 

αληηπξνζσπεχεη θαηέρεη ιεηηνπξγηθφ ξφιν ζην έξγν; Ίζσο ε γεληθφηεξε ηαχηηζε ηεο 

γπλαίθαο κε ηελ επεκεξία ηνπ νίθνπ, ην θαηλφκελν ηεο ιεηςαλδξίαο ηελ πεξίνδν πνπ 

                                                           
5
 όπ., 6 
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εμεηάδεηαη θαη ε απνδπλακσκέλε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζέζε ηεο Αζήλαο λα 

ζπλέβαιαλ, ψζηε λα επαλεγγξάθεηαη ν ξφινο ηεο γπλαίθαο (φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ 

Ξελνθψληα, Οηθνλνκηθόο) θαη ην πεδίν δξάζεο ηεο. 

   Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο απνηέιεζε θαη ηελ αθεηεξία γηα ηε κειέηε απηνχ ηνπ 

ζέκαηνο, ηεο πνιηηηθήο δειαδή αλάκεημεο ηεο γπλαίθαο θαη ηεο λνεκαηνδφηεζεο 

απηήο ηεο πξαθηηθήο ζην πιαίζην κηαο αλδξνθξαηνχκελεο θπξίαξρεο θνηλσλίαο, φπνπ 

νη θνηλσληθνί ξφινη ησλ αλζξψπσλ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλνη. 

   Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα απηά ζηφρνο ηεο 

εξγαζίαο ήηαλ λα αλαδεηεζνχλ αξρηθά θάπνηεο ζεκειηψδεηο «θαλνληθφηεηεο» γηα ηελ 

επνρή πνπ εμεηάδεηαη, ψζηε λα πξνζεγγηζηεί θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ ν ηξφπνο 

αληίιεςεο ησλ Αζελαίσλ θαη λα δηαθαλνχλ ζην έξγν ζρέζεηο αηηίνπ-αηηηαηνύ. Έηζη, ε 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αθνξά ζηελ θεηκελνθεληξηθή έξεπλα θαηαξρήλ θαζψο 

θαη ζηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθηθή, ε νπνία ζηεξίρζεθε ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ κειέηε, 

ηελ αλάιπζε θαη ηελ θξηηηθή θαη ζπλδπαζηηθή παξνπζίαζε ζέζεσλ απφ 

δεκνζηεπκέλα θείκελα πξνζαλαηνιηζκέλα θαη βαζηδφκελα απζηεξά ζηηο πεγέο. 

πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο αμηνπνηήζεθαλ βηβιία, κνλνγξαθίεο θαη 

επηζηεκνληθά άξζξα. Δπηπιένλ, ζε φ,ηη αθνξά ην ηζηνξηθφ πιαίζην πνπ πεξηβάιιεη ηα 

έξγα, αμηνπνηήζεθε ζεκαληηθά ην θείκελν ησλ Ηζηνξηώλ ηνπ Θνπθπδίδε ππφ 

κεηάθξαζε, ελψ ζε φ,ηη αθνξά ην βαζηθφ θνξκφ ηεο εξγαζίαο, απηφο βαζίζηεθε 

απζηεξά ζηελ δηεμνδηθή κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ. Σα 

απνζπάζκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηελ εξγαζία πξνέξρνληαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο 

απφ ηελ Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα θαη νξηζκέλα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Perseus. ε φ,ηη αθνξά ηελ θεκηληζηηθή θξηηηθή, ε κειέηε ησλ ζπγγξακκάησλ ηεο Α. 

Αζαλαζίνπ Φεκηληζηηθή ζεσξία θαη πνιηηηκηθή θξηηηθή (2006) θαη Ζ Εσή ζην Όξην. 

Γνθίκηα γηα ην Σώκα, ην Φύιν θαη ηε Βηνπνιηηηθή (2007) ππήξμε θαηαιπηηθή γηα ηελ 

πξνζσπηθή κνπ εηζαγσγή θαη αθχπληζε ζε ζέκαηα Φεκηληζκνχ θαη πνπδψλ Φχινπ 

θαζψο θαη ην ζχγγξακκα ηεο Taaffe Aristophanes and Women, ην νπνίν ήηαλ 

δηαθσηηζηηθφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ πεδίνπ ησλ πνπδψλ Φχινπ ζηηο Κιαζζηθέο 

πνπδέο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ηνληζηεί πσο ηα κεηαθξαζκέλα ρσξία 

μελφγισζζσλ ζπγγξακκάησλ θαη άξζξσλ πνπ παξαηίζεληαη, είλαη πξντφληα 

πξνζσπηθήο κεηάθξαζεο. 
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   Κιείλνληαο, ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηελ γπλαηθεία δηείζδπζε ζηνλ πνιηηηθφ 

ρψξν, φπσο απνηππψλεηαη ζηε Λπζηζηξάηε θαη ζηηο Δθθιεζηάδνπζεο, ν αλαγλψζηεο 

ζπλαληά πέληε θεθάιαηα, ηα νπνία δηαξζξψλνληαη κε βάζε ηελ θνηλή ζεκαηηθή ησλ 

επξχηεξσλ ελνηήησλ ηνπο. ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε 

πεξίιεςε γηα ην πψο δηεμαγάγεηαη ε έξεπλα.  

   ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη κηα εηζαγσγή ζε ζέκαηα θαη κνηίβα 

πξναπαηηνχκελσλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, ηελ θαηαλφεζε δειαδή ηεο 

δξάζεο ησλ εξψσλ θαη ηνπ δηπφινπ δξάζεο-αληίδξαζεο ή ελέξγεηαο-απνηειέζκαηνο, 

απφηνθνπ ησλ θαζηεξσκέλσλ αληηιήςεσλ. πγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηνπ 

νίθνπ ζηελ αζελατθή θνηλσλία θαη νη ξφινη ησλ θχισλ, φπσο δηακνξθψλνληαη ζην 

πιαίζην απηνχ, κνηίβν ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη δηαξθψο ζηα εμεηαδφκελα θείκελα 

θαη δηαδξακαηίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε δξάζε ησλ γπλαηθψλ. Δπηπιένλ, 

επηζεκαίλεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ζεκαληηθά ε 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαη έπεηηα παξαηίζεληαη θάπνηεο πηζαλέο αλδξηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηε γπλαίθα, φπσο αληινχληαη απφ ην κχζν θαη φπσο απνηππψλνληαη 

ζηα θσκηθά έξγα. ην ίδην θεθάιαην ζίγνληαη ζπγθεθξηκέλα γπλαηθνθξαηνχκελα 

πεξηβάιινληα, ηα νπνία απνηππψλνληαη άιινηε ζηε Λπζηζηξάηε θαη άιινηε ζηηο 

Δθθιεζηάδνπζεο, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο ηειεηνπξγίεο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ 

παξείρεην ζηηο γπλαίθεο απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία απφ ηνλ ζπδπγηθφ έιεγρν θαη νη 

ίδηεο δεκηνπξγνχζαλ γπλαηθείνπο ζπιιφγνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ιαηξεπηηθψλ 

ηνπο θαζεθφλησλ. Ζ ελφηεηα εμεηάδεη ηειεηνπξγίεο, νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζηα 

θείκελα. Σέινο, ηνλίδεηαη ε πνιηηηθή ρξνηά ησλ νλνκάησλ ησλ πξσηαγσληζηηθψλ 

εξσίδσλ ησλ έξγσλ, ηεο Λπζηζηξάηεο θαη ηεο Πξαμαγφξαο. 

   ην ηξίην θεθάιαην εμεηάδεηαη αξρηθά ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ έξγνπ, θαζψο νη 

ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο βνεζνχλ ζηε λνεκαηφδνηεζε απηνχ, θαη ειέγρεηαη κέζσ ηεο 

δηεμνδηθήο αλάιπζεο ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο Λπζηζηξάηεο ε είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

πνιηηηθή ζθαίξα, νη ιφγνη δειαδή πνπ νδεγνχλ ζηελ εμσηεξίθεπζε ησλ γπλαηθψλ, νη 

απαηηνχκελεο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελαιιαγή ησλ θαζηεξσκέλσλ ξφισλ 

θαη ην θφζηνο απηήο ηεο κεηαβνιήο γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο ίδηεο, θαζψο θαη ην 

απνηέιεζκα απηνχ ηνπ πξσηνπνξηαθνχ θαη αλνξζφδνμνπ πεηξάκαηνο. Αθφκε, 

κειεηψληαη ηα κέζα κε ηα νπνία νη γπλαίθεο θαηνξζψλνπλ λα πεηχρνπλ ην ζρέδην 

ηνπο, ηα νπνία άιινηε πξνζηδηάδνπλ ζηελ ζηεξεφηππε «ζειπθή» ηνπο θχζε θαη 

άιινηε δαλείδνληαη ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ αλδξηθή πξνζσπηθφηεηα. Παξαηεξείηαη 
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πσο ζπρλά ζην έξγν ηα φξηα κεηαμχ ηνπ γπλαηθείνπ θαη αλδξηθνχ θχινπ είλαη ξεπζηά 

θαη παξαηίζεηαη κηα πξνζεγγηζηηθή απνηίκεζε απηήο ηεο πξαθηηθήο ηνπ ζπγγξαθέα.  

   ην ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδεηαη ζην ίδην κνηίβν κε ηε Λπζηζηξάηε ε ξηδνζπαζηηθή 

κεηαβνιή ηνπ αλδξνθξαηνχκελνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ζε 

γπλαηθνθξαηνχκελν. Ο ιφγνο είλαη γηα ηηο Δθθιεζηάδνπζεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ 

επίζεο ξεμηθέιεπζεο αιιαγέο, φπσο απνηππψλεηαη απφ ηε κειέηε ηνπ πξσηνηχπνπ. Οη 

γπλαίθεο μαλά εηζέξρνληαη ζηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο, αιιά ηζνβίσο απηή ηε θνξά. 

Έηζη, αξρηθά ειέγρνληαη ηα ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα ηνπ έξγνπ θαη έπεηηα εμεηάδνληαη 

ηα αίηηα θαη ηα αξρηθά απνηειέζκαηα ηεο γπλαηθείαο δξάζεο, ην κέξνο εθείλν, φπνπ νη 

γπλαίθεο κεηέρνπλ ηνπ αλδξηθνχ ξφινπ θαη απνπεηξάηαη κηα αμηνιφγεζε απηήο ηεο 

πξαθηηθήο. 

   ην πέκπην θεθάιαην, ηέινο, εμαγάγνληαη νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην ηη 

κπνξεί λα δειψλεη ε αλάκεημε ησλ γπλαηθψλ ζηα πξνο εμέηαζε έξγα ζηελ πνιηηηθή 

ζθελή ηελ επνρή εθείλε. 
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2. Η θέζη ηης γσναίκας ζηην αρταία Αθήνα και η ανδρική 

ανηίληυη για ασηή - Θεφρηηικό πλαίζιο  

2.1 Ο λειηοσργικός ρόλος ηοσ οίκοσ και οι καθιερφμένοι ρόλοι ηφν δύο θύλφν 

ζηο πλαίζιο ασηού καηά ηην εποτή ηοσ έργοσ 

   Ζ ηδέα φηη ε θαηνηθία θαη ε πφιε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο θνηλσληθνί ρψξνη 

πεξηέρνληαη ζηηο ιέμεηο νἶθνο θαη πόιηο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηνπο πξνέιεπζεο. Ο 

νἶθνο αλαθέξεηαη ζηελ ηδέα ηεο νηθνγέλεηαο κε φια ηα πιηθά θαη άπια αγαζά πνπ 

απηή πεξηβάιιεη θαη είλαη θνξηηζκέλνο απφ ηελ πξνέιεπζε απηήο ηεο νηθνγέλεηαο. 

χκθσλα κε ηελ Μαλαθίδνπ «ν νἶθνο πεξηειάκβαλε φρη κφλν ηε βηνινγηθή 

νηθνγέλεηα κε ηε ζχγρξνλε έλλνηα, αιιά θαη φια ηα κέιε πνπ δνχζαλ θάησ απφ ηελ 

ίδηα ζηέγε (φπσο άιινπο ζπγγελείο, πξνζηαηεπφκελα κέιε, δνχινπο), θαζψο θαη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο. Οη άλδξεο πεξλνχζαλ  ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο 

ηνπο έμσ απφ ην ζπίηη, ζπλδπάδνληαο ηηο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, εληφο θαη 

εθηφο ηεο πφιεο, κε ηα θαζήθνληα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε. Παξά ηε ζπρλή απνπζία ηνπο, 

απηνί ήηαλ νη απνθιεηζηηθνί θχξηνη ηνπ νίθνπ θαη είραλ ηελ πιήξε θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή εθπξνζψπεζή ηνπ. Αληίζεηα,  νη γπλαίθεο κε ηα παηδηά θαη ην πξνζσπηθφ 

ηνπ ζπηηηνχ δηέκελαλ θαη αζθνχζαλ ηηο θαζεκεξηλέο δνπιεηέο ηνπο ζηνπο εζσηεξηθνχο 

ρψξνπο ηνπ ζπηηηνχ, ελψ νη δπλαηφηεηεο εμφδνπ απφ εθεί ήηαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο 

θαη  γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο»
6
.  

   χκθσλα κε ηνλ Οηθνλνκηθό ηνπ Ξελνθψληνο- πεξηέρεη ηελ εθηελέζηεξε 

πξαγκαηεία πεξί έγγακνπ βίνπ πνπ καο παξέδσζε ε θιαζζηθή Διιάδα- «κῖλ ἐδόθεη 

νἶθνο ἀλδξὸο εἶλαη ὅπεξ θηῆζηο»
7
. πλεπψο, ν νίθνο δελ απνηειείηαη απιψο απφ ην 

ζπίηη, κε ηελ θπξηνιεμία ηνπ φξνπ, αιιά πεξηειάκβαλε επίζεο ηα ρσξάθηα, θαη ηα 

αγαζά, φπνπ θη αλ βξίζθνληαλ. Έηζη, ν νίθνο επλνεί ζρέζεηο θηιίαο, θαζψο δίλεη ζηνλ 

ηδηνθηήκνλα ηελ επθαηξία, εθφζνλ αζρνιείηαη φπσο αξκφδεη κε ηα θηήκαηά ηνπ, λα 

επηδεηθλχεη γελλαηνδσξία, λα επηηειεί επξέσο ηα θαζήθνληα ηεο θηινμελίαο θαη λα 

επεξγεηεί ηνπο πνιίηεο θαη ηελ πνιηηεία νιφθιεξε κέζσ ηεο ελαζρφιεζήο ηνπ κε ηε 

                                                           
6
 Μανακίδου 2015: 23 

7
 Ξενοφϊν, Οικονομικόσ, 1.7 
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γεσξγία
8
. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ νίθνπ γηα ηελ πφιε δηαπηζηψλεηαη θαη ζην παξαθάησ 

απφζπαζκα ζην δηάινγν ηνπ σθξάηνπο κε ηνλ Νηθνκαρίδε:   

« γὰξ ηλ ἰδίσλ ἐπηκέιεηα πιήζεη κόλνλ δηαθέξεη ηῆο ηλ θνηλλ, ηὰ δὲ ἄιια 

παξαπιήζηα ἔρεη, ηὸ <δὲ> κέγηζηνλ, ὅηη νὔηε ἄλεπ ἀλζξώπσλ νὐδεηέξα γίγλεηαη νὔηε δη᾽ 

ἄιισλ κὲλ ἀλζξώπσλ ηὰ ἴδηα πξάηηεηαη, δη᾽ ἄιισλ δὲ ηὰ θνηλά. νὐ γὰξ ἄιινηο ηηζὶλ 

ἀλζξώπνηο νἱ ηλ θνηλλ ἐπηκειόκελνη ρξληαη ἠ νἷζπεξ ηὰ ἴδηα νἰθνλνκνῦληεο: νἷο νἱ 

ἐπηζηάκελνη ρξῆζζαη θαὶ ηὰ ἴδηα θαὶ ηὰ θνηλὰ θαιο πξάηηνπζηλ, νἱ δὲ κὴ ἐπηζηάκελνη 

ἀκθνηέξσζη πιεκκεινῦζη»
9
. 

Γηνηθψ ηνλ νίθν ζεκαίλεη άξρσ· θαη ην άξρεηλ εληφο ηνπ ζπηηηνχ δελ είλαη θάηη 

δηαθνξεηηθφ απφ ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο ζηελ πφιε, φπσο δηαπηζηψλεηαη ζηα 

Απνκλεκνλεύκαηα
10

. Ζ ζχλδεζε, φκσο, ηνπ νίθνπ κε ηελ πφιε δελ είλαη αλεμάξηεηε 

κε ηελ δηαζχλδεζε ηνπ νίθνπ σο θνηλσληθνχ ρψξνπ κέζα ζηνλ νπνίν δηακνξθψλνληαη 

νη ζρέζεηο ησλ κειψλ ηνπ. Υξήζηκε γηα ηελ αλάδεημε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ζρέζεσλ 

θξίλεηαη ε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ νίθνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ αλαδεηθλχεηαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ξφισλ. 

Έλα ειιεληθφ αζελατθφ ζπίηη πνηθίιιεη θπζηνινγηθά, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 

νηθνπέδνπ, ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνλ πινχην ηνπ. Eίλαη 

ζπλήζσο νξζνγψλην θαη ζηα κεγαιχηεξα απφ απηά ππάξρνπλ δχν απιέο, ε κία πίζσ 

απφ ηελ άιιε θαη ε θαζεκία κε ην δηθφ ηεο θχθιν εμαξηεκέλσλ ζαιάκσλ. Σν 

κπξνζηηλφ δηακέξηζκα ζην νπνίν εηζέξρεηαη θάπνηνο είλαη ν αλδξσλίηεο, ν νπνίνο 

πηζαλφλ λα ήηαλ αξθεηά κεγάινο, γηα λα πξνζθέξεη πεξίπαην γηα άζθεζε. ηνλ 

αλδξσλίηε ν άλδξαο ηνπ ζπηηηνχ δέρεηαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ θαη νη δνχινη 

αζρνινχληαη κε ηηο εξγαζίεο ηνπ
11

. Κάησ απφ ηελ θηνλνζηνηρία θαη ζηηο ηέζζεξηο 

πιεπξέο αλνίγνπλ νη δηάθνξνη ζάιακνη, πηζαλψο δψδεθα, νη νπνίνη απνηεινχλ κηθξά 

δηακεξίζκαηα κάιινλ παξά δσκάηηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο απνζήθεο, σο 

ρφξνη χπλνπ γηα ηνπο άλδξεο δνχινπο θαη γηα ηνπο κεγάινπο γηνπο ηνπ ζπηηηνχ, αλ 

ππάξρνπλ. Αθξηβψο πίζσ απφ ηελ αλνηρηή απιή ππάξρεη έλαο αξθεηά κεγάινο 

ζάιακνο πνπ ζρεκαηίδεη έλα πέξαζκα πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ, ν Αλδξώλ, 

φπνπ  νη θηινμελνχκελνη ζπγθεληξψλνληαη γηα ην δείπλν θαη φπνπ ζπλαληά θάπνηνο  

                                                           
8
 Foucault 2013: 189, Ξενοφϊν, Οικονομικόσ, ολόκλθρο το κεφάλαιο V. 

9
 Ξενοφϊν, Απομνθμονεφματα, 3.4.12 

10
 Foucalt 2013:189 

11
 Cheizanoglou (χ.χ.): 3 
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ηελ εζηία ηεο νηθνγέλεηαο. Απφ ηελ άιιε, ν Γπλαηθσλίηεο ζρεκαηίδεη κία δεχηεξε 

απιή κε γεηηνληθέο αίζνπζεο ζην ίδην κέγεζνο θαη ζρήκα κε ηνλ Αλδξσλίηε. Έλα απφ 

ηα δσκάηηα ζην πίζσ κέξνο είλαη ε θνπδίλα, ην δσκάηην ησλ δνχισλ γπλαηθψλ. ηελ 

πιεπξά πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ ζπηηηνχ, αιιά αλνηρηφ 

ζηελ εζσηεξηθή απιή βξίζθεηαη ν Θάιακνο, ε κεγάιε θξεβαηνθάκαξα ησλ ζπδχγσλ, 

θαη εδψ δηαηεξνχληαη φια ηα πην αθξηβά έπηπια θαη ζηνιίδηα ζην ζπίηη. Σέινο, εάλ 

ππάξρνπλ κεγάιεο κε έγγακεο θφξεο, νη ίδηεο δηαζέηνπλ κηα άιιε ηέηνηα 

θξεβαηνθάκαξα (αληη-ζαιακφο) πνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηα δσκάηηα ησλ 

δνχισλ θνξηηζηψλ 
12

. 

   Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη ν νἶθνο σο ρψξνο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

αλαγλσξίδεη εηδηθέο ζέζεηο γηα ην θάζε θχιν θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ. Ζ ηνπνζεζία 

ηνπ αλδξσλίηε ζην θέληξν ηνπ ζπηηηνχ αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθή αλδξηθή 

δξαζηεξηφηεηα, αιιά ππνλνεί θαη ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ θχισλ, ν νπνίνο ζε 

θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ήηαλ πξνζσξηλφο. Απφ ηελ άιιε ε ζρέζε αλάκεζα ζηα 

δχν θχια θαζνξίδεηαη θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην 

ηνπ νίθνπ, φπσο ζα δηαπηζησζεί ζηε ζπλέρεηα. Δπηπιένλ, ε «ζηέγε» νξηνζεηεί 

πξάγκαηη κηα εμσηεξηθή θαη κηα εζσηεξηθή πεξηνρή, ε κία εθ ησλ νπνίσλ άπηεηαη ηνπ 

άλδξα, ελψ ε άιιε απνηειεί ηνλ πξνλνκηαθφ ρψξν ηεο γπλαίθαο. Δπνκέλσο, έμσ 

βξίζθεηαη ν άλδξαο πνπ ζπέξλεη, θαιιηεξγεί, νξγψλεη, εθηξέθεη ηα θνπάδηα· κέζα 

βξίζθεηαη ε γπλαίθα πνπ ιακβάλεη, ζπληεξεί θαη δηαλέκεη κε βάζε ηηο αλάγθεο
13

.  

   Ο νἶθνο, εθηφο απφ ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη ζε φζνπο 

βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ, θαζνξίδεη θαη ην πεδίν δξάζεο ησλ δχν θχισλ, ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ νηθηαθψλ δνχισλ, ζπληειεί ζηελ δηαηήξεζε θαη αχμεζε ησλ αγαζψλ 

θαη θαη‘ επέθηαζε ζηε δηάξθεηά ηνπ ζην ρξφλν θαη ρξεζηκεχεη, ψζηε λα ζέζεη ηα φξηα 

κε ηε δεκφζηα ζθαίξα, παξφηη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε είλαη αιιειέλδεηε. Μπνξεί, 

ζπλεπψο, λα ζεσξεζεί σο κηα δπλακηθή θαη ηδενινγηθή θαηαζθεπή πνπ θσδηθνπνηεί 

ηηο αξρέο ηεο νκάδαο πνπ δεη κέζα ζ‘ απηφλ. ε έλα ελλνηνινγηθφ επίπεδν ν νἶθνο 

απνηειεί ηε βαζηθή ηδενινγηθή δηρνηφκεζε ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο, θαζψο ην 

λνηθνθπξηφ ήηαλ ν απνκνλσκέλνο ρψξνο ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ πνιίηε, ν νπνίνο 

ζπρλφηεξα βέβαηα ζρεηίδεηαη κε ηε γπλαίθα θαη ηα παηδηά. 

                                                           
12

 Cheizanoglou (χ.χ.): 4 
13

 Foucault 2013: 194 
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   Έλα αθφκε ζέκα πξνο εμέηαζε αθνξά ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο 

ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νίθνπ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

θχινπ, θαζψο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ θαη θπζηθψλ νξίσλ κεηαμχ νίθνπ 

θαη κε νίθνπ. Ζ αλαζπγθξφηεζε ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν θχισλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

νἴθνπ πξνθχπηεη παξαδνζηαθά απφ ηνλ Ξελνθψληα. 

   Ο σθξάηεο ζηνλ Οηθνλνκηθό ξσηά ηνλ Κξηηφβνπιν, εάλ ππάξρεη θάπνηνο ζηνλ 

νπνίν εκπηζηεχεηαη πην ζεκαληηθέο ππνζέζεηο απ‘ φηη ζηε γπλαίθα ηνπ («Ἔζηη δὲ ὅηῳ 

ἐιάηηνλα δηαιέγῃ ἠ ηῇ γπλαηθί;»)
14

 θαη ζπκπιεξψλεη ηνλίδνληαο ηελ ηζφηηκε αμία ηεο 

γπλαίθαο ζην ζπίηη: 

«λνκίδσ δὲ γπλαῖθα θνηλσλὸλ ἀγαζὴλ νἴθνπ νὖζαλ πάλπ ἀληίξξνπνλ εἶλαη ηῶ ἀλδξὶ ἐπὶ 

ηὸ ἀγαζόλ. ἔξρεηαη κὲλ γὰξ εἰο ηὴλ νἰθίαλ δηὰ ηλ ηνῦ ἀλδξὸο πξάμεσλ ηὰ θηήκαηα ὡο 

ἐπὶ ηὸ πνιύ, δαπαλᾶηαη δὲ δηὰ ηλ ηῆο γπλαηθὸο ηακηεπκάησλ ηὰ πιεῖζηα· θαὶ εὖ κὲλ 

ηνύησλ γηγλνκέλσλ αὔμνληαη νἱ νἶθνη, θαθο δὲ ηνύησλ πξαηηνκέλσλ νἱ νἶθνη 

κεηνῦληαη.»
15

 

   Γηα ηνλ Ξελνθψληα ν ζχδπγνο έρεη σζηφζν ηελ επζχλε λα θπβεξλά ηνλ νίθν θαη ν 

ίδηνο επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη κε πνηνλ ηξφπν ε ζχδπγφο ηνπ ζα θαηαζηεί 

ζπλεξγάηηδα θαη ζπλεηαίξνο ηνπ ζην πιαίζην ηνπ νίθνπ
16

. Υαξαθηεξηζηηθφηαην είλαη 

ην παξάδεηγκα ηνπ Ηζρφκαρνπ, ν νπνίνο εμεγεί ζηε γπλαίθα ηνπ γηα πνην ιφγν ηελ 

παληξεχηεθε θαη γηα πνηνλ ιφγν ηελ έδσζαλ νη γνλείο ηεο: 

«βνπιεπόκελνο δ᾽ ἔγσγε ὑπὲξ ἐκνῦ θαὶ νἱ ζνὶ γνλεῖο ὑπὲξ ζνῦ ηίλ᾽ ἂλ θνηλσλὸλ 

βέιηηζηνλ νἴθνπ ηε θαὶ ηέθλσλ ιάβνηκελ, ἐγώ ηε ζὲ ἐμειεμάκελ θαὶ νἱ ζνὶ γνλεῖο, ὡο 

ἐνίθαζηλ, ἐθ ηλ δπλαηλ ἐκέ»
17

. 

Έηζη θαηά ηνλ Foucault «ν γακήιηνο δεζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αθεηεξηαθή 

αζπκκεηξία- ν άλδξαο απνθαζίδεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ελψ γηα ηελ θνπέια απνθαζίδεη 

ε νηθνγέλεηα- θαη απφ κηα δηπιή επηδίσμε: ην ζπίηη θαη ηα παηδηά»
18

. 

   Οη δηαθξηηέο, αιιά ζπκπιεξσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ ηα δχν θχια 

γίλνληαη εκθαλείο θαη απφ ην θάησζη απφζπαζκα:  

                                                           
14

 Ξενοφϊν, Οικονομικόσ, 3.12 
15

 όπ., 3.15 
16

 Foucault 2013:192 
17

 Ξενοφϊν, Οικονομικόσ, 7.11 
18

 Foucault 2013:193 
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« Καὶ  γπλή κνη ἀπεθξίλαην· Θαπκάδνηκ᾽ ἄλ, ἔθε, εἰ κὴ πξὸο ζὲ κᾶιινλ ηείλνη ηὰ ηνῦ 

γεκόλνο ἔξγα ἠ πξὸο ἐκέ.  γὰξ ἐκὴ θπιαθὴ ηλ ἔλδνλ θαὶ δηαλνκὴ γεινία ηηο ἄλ, 

νἶκαη, θαίλνηην, εἰ κὴ ζύγε ἐπηκεινῖν ὅπσο ἔμσζέλ ηη εἰζθέξνηην.»
19

 

ην πιαίζην ηνπ νίθνπ ππάξρνπλ δχν ηφπνη, δχν κνξθέο δξαζηεξηφηεηαο, δχν ηξφπνη 

νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ: απφ ηελ πιεπξά ηνπ άλδξα είλαη ε παξαγσγή, ν επνρηαθφο 

ξπζκφο, ε αλακνλή ηεο ζπγθνκηδήο, ε θαηάιιειε ζηηγκή, πνπ πξέπεη θαλείο λα ηε 

ζέβεηαη θαη λα ηελ πξνβιέπεη· απφ ηελ πιεπξά ηεο γπλαίθαο είλαη ε ζπληήξεζε θαη ε 

δαπάλε, ε ηαθηνπνίεζε θαη ε θαηαλνκή φηαλ ρξεηάδεηαη θαη θπξίσο ην ζπγχξηζκα
20

. 

Δπηπιένλ, αμηνζεκείσην είλαη πσο γηα ηνλ Ξελνθψληα νη ζενί πξνζέδσζαλ 

ζπγθεθξηκέλεο θπζηθέο ηδηφηεηεο θαη γλσξίζκαηα ζηα δχν θχια θαη θαη‘ επέθηαζε νη 

ξφινη ησλ ζπδχγσλ είλαη θπζηθνί ζπλδένληαο ηε θχζε ηεο γπλαίθαο κε ηηο εξγαζίεο 

θαη ηε θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ θαη ηελ ελαζρφιεζε κε ηα παηδηά θαη ηνπ άλδξα κε ηηο 

εξγαζίεο θαη ηε θξνληίδα ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ
21

. Παξάιιεια φκσο θαη νη δχν 

νθείινπλ ζην πιαίζην πνπ ηνπο αλαινγεί λα «δίλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ»
22

. 

   Σέινο, ν ξφινο ηεο ειεχζεξεο λφκηκεο γπλαίθαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηε 

δηαηψληζε γλήζησλ αζελαίσλ πνιηηψλ θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο πεξηνπζίαο, αιιά δε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζθνξά εδνλήο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξνπλ εμσζπδπγηθέο 

ζρέζεηο ζηνλ άλδξα:  

«Τὰο κὲλ γὰξ ἑηαίξαο δνλῆο ἕλεθ᾽ ἔρνκελ, ηὰο δὲ παιιαθὰο ηῆο θαζ᾽ κέξαλ 

ζεξαπείαο ηνῦ ζώκαηνο, ηὰο δὲ γπλαῖθαο ηνῦ παηδνπνηεῖζζαη γλεζίσο θαὶ ηλ ἔλδνλ 

θύιαθα πηζηὴλ ἔρεηλ»
23

 

Άιισζηε γηα ηε ζχδπγν ζα ήηαλ αδηαλφεην λα λνκηκνπνηνχληαη νη εμσζπδπγηθέο 

ζρέζεηο, δηφηη ζα δεκηνπξγείην πξφβιεκα ζε φ,ηη αθνξά ηνπο λφκηκνπο απνγφλνπο.  

   πγθεθαιαηψλνληαο, παξαηεξνχκε πσο ν νίθνο είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επεκεξία ησλ ζρέζεσλ φζσλ θαηνηθνχλ ζ‘ απηφλ θαη θαζνξίδεη ζρεδφλ απζηεξά ηνπο 

ξφινπο ηφζν ηνπ άλδξα φζν θαη ηεο γπλαίθαο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ 

εμσζηξέθεηα θαη εζσζηξέθεηα ζην πιαίζην απηνχ αληηζηνίρσο. Ζ ππνηαγή ηνπ 

                                                           
19

 Ξενοφϊν, Οικονομικόσ, 7.39-40 
20

 Foucault 2013:193 
21

 Ξενοφϊν, Οικονομικόσ, 7.22 και 7.23 
22

 όπ., 7.26 
23

 Δθμοςκζνθσ, Κατά Νεαίρασ, 122. Θ ςφγχρονθ φιλολογικι ζρευνα κεωρεί τον λόγο ωσ ζργο του 
Απολλοδϊρου αμφιςβθτϊντασ τθν αρχικι πατρότθτά του. 
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γπλαηθείνπ θχινπ ζηελ παηξηθή αξρηθά θαη ζπδπγηθή κεηέπεηηα θπξηαξρία είλαη 

επίζεο δεδνκέλε, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηνλ νκνθνηλσληθφ δεζκφ ησλ αλδξψλ
24

. 

Ζ γπλαίθα δελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ ηνλ θνηλσληθά πξνθαζνξηζκέλν ξφιν ηεο, φπσο 

απηφο έρεη δηακνξθσζεί απφ άλδξεο ζην πιαίζην ηεο παηξηαξρηθήο θνηλσλίαο. 

Χζηφζν, ζε θάζε πεξίπησζε θαη νη δχν ζχδπγνη θέξνπλ επζχλε θαη θνπβαινχλ έλα 

είδνο εζηθήο ζηε δηαηήξεζε ηνπ νίθνπ, θαζψο ε απνπζία ηνπ ελφο ζα θαζηζηνχζε 

αρξείαζην ηνλ άιιν. Πξφθεηηαη γηα κηα άηππε ζπλεξγαζία θαη ζεβαζκφ ζην ξφιν ηνπ 

θαζελφο, αθφκε θη αλ δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα ηζφηεηα ησλ θχισλ κε 

ζεκεξηλνχο φξνπο. Βέβαηα, ε ηδεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζα κπνξνχζε 

λα αθνξά παξφηξπλζε θαη πξνζέγγηζε κηαο ηέηνηαο ινγηθήο απφ ηνλ Ξελνθψληα πξνο 

ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ θαη φρη κηα αληηθεηκεληθή απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

   Χζηφζν, απηνχ ηνπ είδνπο ηελ πξαγκαηηθφηεηα εθηφο ησλ άιισλ αλαπιάζνπλ ηα 

έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε, Λπζηζηξάηε θαη Δθθιεζηάδνπζεο θαηαδεηθλχνληαο πσο ε 

απνκάθξπλζε ηνπ ελφο εθ ησλ δχν λνκίκσλ ζπδχγσλ απφ ηελ νηθηαθή ζθαίξα 

δηαζαιεχεη ηνλ νίθν θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ πφιηλ (πεξίπησζε Λπζηζηξάηεο), αιιά θαη 

ε απνκάθξπλζε απφ ηηο αμίεο ηνπ νίθνπ, φπσο απηέο ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη ηεο 

αιιεινυπνζηήξημεο, θαη ηεο νηθείσζεο αληίζεησλ πξνο απηψλ απαμίεο, φπσο ηεο 

ηδηνηέιεηαο θαη ηεο απιεζηίαο, επαξθνχλ, γηα λα θινλίζνπλ ηε δεκφζηα ζθαίξα θαη 

θαη‘ επέθηαζε ηελ ηδησηηθή (πεξίπησζε Δθθιεζηαδνπζώλ). 

2.2 Θεφρηηικό πλαίζιο 

   Ζ εξκελεία ηεο πνιηηηθήο δηείζδπζεο ηεο γπλαίθαο ζηνλ πνιηηηθφ ρψξν ηνπ αλδξφο, 

φπσο απνηππψλεηαη ζηηο αξηζηνθαληθέο θσκσδίεο Λπζηζηξάηε θαη Δθθιεζηάδνπζεο, 

πξνζεγγίδεηαη ζηελ εξγαζία θαη θνηλσληνινγηθά, αμηνπνηψληαο σο ζεσξεηηθφ πιαίζην 

ηε Φεκηληζηηθή Λνγνηερληθή Κξηηηθή. Πξφθεηηαη γηα ινγνηερληθή ζεσξία, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζε ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηα ινγνηερληθά έξγα. Χο 

ινγνηερληθή ζεσξία δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δηάθξηζε κεηαμχ 

παξαδφζεσλ θαη ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ επηθξάηεζε ησλ πξνλνκηνχρσλ ζέζεσλ 

ηεο αλδξνθξαηνχκελεο θπξίαξρεο θνηλσλίαο. Ζ ζχγρξνλε θεµηληζηηθή ινγνηερληθή 

θξηηηθή είλαη απφηνθν ηνπ γπλαηθείνπ θηλήµαηνο ηνπ 1960, ηνπ ιεγφκελνπ δεύηεξνπ 

θεκηληζηηθνύ θηλήκαηνο.  Σν θίλεµα απηφ ήηαλ εμ αξρήο ινγνηερληθφ, µε ηελ έλλνηα 

φηη ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ε πξνβαιιφκελε εηθφλα ηεο γπλαίθαο απφ ηελ ινγνηερληθή 
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παξαγσγή θαζφξηδε ζεκαληηθά ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηεο θαη ζεψξεζε δσηηθφ 

ην λα ηελ θαηαπνιεµήζεη αµθηζβεηψληαο ηελ απζεληία θαη ηε ζπλνρή ηεο, 

πξνβιεκαηνπνηψληαο ηηο πνιηηηθέο ησλ ηαπηνηήησλ. Ζ θεκηληζηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

θιαζζηθψλ θεηκέλσλ αλήθεη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ ιεγφκελσλ ζπνπδψλ ηνπ 

θνηλσληθνχ θχινπ (gender studies). Oη απαξρέο ηεο κειέηεο ηεο γπλαίθαο ζηα 

παλεπηζηήκηα επξχηεξα ήηαλ ην 1975, φηαλ ε ακεξηθαλίδα θαζεγήηξηα Sarah 

Pomeroy  εηζήγαγε ην πξψην κάζεκα
25

 πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν Women in Antiquity θαη 

ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εμέδσζε θαη ην βηβιίν Goddesses, Whores, Wives and 

Slaves πνπ αθνξά ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αξραία ειιεληθή 

θνηλσλία. Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα νιφθιεξε ζρνιή, ε νπνία ήξζε θαηά θάπνηνλ 

ηξφπν λα ακθηζβεηήζεη ηνλ ηξφπν εξκελείαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμαγάγνληαη γη‘ απηήλ, επαλεξκελεχνληαο θιαζζηθά 

θείκελα θαη κνξθέο ηνπ ειιεληθνχ κχζνπ. Δπηπιένλ, ηα ζπγγξάκκαηα ηεο H. Foley 

Women in the Classical Antiquity θαη Female Acts in the Greek Tragedy, ηεο B. 

Honig Atigone Interrupted, ησλ Rabinowitz and Richlin Feminist Theory and the 

Classics, ησλ Σδειέπε θαη Αζαλαζίνπ Rewriting Difference: Luce Irigaray and „the 

Greeks‟ θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηεο Miriam Leonard ζπλέηεηλαλ ζηελ εξκελεία ησλ 

θιαζζηθψλ ππφ ην πξίζκα ησλ πνπδψλ Φχινπ. ε θάζε πεξίπησζε δηαπηζηψλεηαη 

θαη ππνγξακκίδεηαη πσο  ε κειέηε θιαζζηθψλ θεηκέλσλ ζην πιαίζην ηεο θεκηληζηηθήο 

θξηηηθήο απαηηεί ζνβαξφηεηα θαη επαηζζεζία ζε ζέκαηα θχινπ, αιιά θαη 

ππεπζπλφηεηα ζηελ εξκελεία ηνπο πξνο απνθπγή αλαρξνληζηηθψλ αληηιήςεσλ. 

   Ζ αληίιεςε πεξί γπλαίθαο πνπ δηαζέηνπκε γηα ηελ επνρή απνηππψλεηαη κφλν 

έκκεζα, ράξε ζηελ ινγνηερληθή θαη παξαζηαζηαθή απνηχπσζε ησλ θαιιηηερλψλ ηεο 

επνρήο, θαη θαη‘ επέθηαζε ε γπλαηθεία εηθφλα απνηειεί αλδξηθφ θαηαζθεχαζκα.    

   Ζ κειέηε ζην πιαίζην ηεο θεκηληζηηθήο θξηηηθήο πξνυπνζέηεη αλαηξνπή 

ζηεξενηχπσλ θαη δνκψλ θαη είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ιεγφκελνπ 

θνηλσληθνύ θύινπ (gender). ηελ ειιεληθή γιψζζα ε νξνινγία γηα ηηο αγγιηθέο 

ιέμεηο sex θαη gender απνδίδεηαη πεξηθξαζηηθά κε ηνπο φξνπο βηνινγηθό θύιν θαη 

θνηλσληθά θαηαζθεπαδόκελν/ θνηλσληθό θύιν αληίζηνηρα. ηαλ πξνζεγγίδνπκε ηνπο 

ινγνηερληθνχο ραξαθηήξεο ησλ θχισλ πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο ην δηαρσξηζκφ 

πνπ ππάξρεη, δηφηη απηφο πθίζηαηαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ άλδξα ηεο αξραηφηεηαο 
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(gender). Σα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρσξίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζε άλδξεο θαη 

γπλαίθεο είλαη αλαιινίσηα θαη αδηακθηζβήηεηα. Με ηνλ φξν, φκσο, «θνηλσληθφ 

θχιν» (gender) ελλννχκε εθείλν ην θχιν, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο 

θνηλσληθέο ζπκβάζεηο θαη ηνλ πνιηηηζκφ εληφο ηνπ νπνίνπ δεη θάπνηνο. Άιισζηε νη 

θαλφλεο πνπ νξίδνπλ ην gender είλαη αλζξψπηλα θαηαζθεπαζκέλνη ζην πιαίζην ηεο 

θνηλσλίαο θαη φρη βηνινγηθά θαζνξηζκέλνη θαη θαη‘ επέθηαζε ην θχιν ιεηηνπξγεί σο 

έλα είδνο έζνπο
26

. Καη θαζψο ηα θνηλσληθά πξφηππα θαη νη άλζξσπνη αιιάδνπλ 

αλαγθαζηηθά θαη ακεηάθιεηα αιιάδνπλ θαη νη θαλφλεο πνπ νξίδνπλ ην gender
27

. Γηα 

ηελ επνρή πνπ εμεηάδνπκε ην βηνινγηθφ θχιν δεζκεχεη αηηηνθξαηηθά ην θνηλσληθφ 

θχιν, ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη σο πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή εξκελεία ηνπ βηνινγηθνχ 

ζψκαηνο
28

. ψκα θαη θχιν ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κηα ζρέζε θπζηθήο θαη πάγηαο 

ζπλέρεηαο αηηίνπ (βηνινγηθή πξνδηαγξαθή)- αηηηαηνχ (θνηλσληθφο επηθαζνξηζκφο)
29

. 

Σέινο, έλαο ηξίηνο παξάγνληαο πνπ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο άιινπο δχν, αιιά 

πιεζηέζηεξνο ηνπ θνηλσληθνύ θύινπ είλαη ε Σεμνπαιηθόηεηα, ε νπνία κάο ελδηαθέξεη 

απφ ηελ νπηηθή ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ θχινπ, θαζψο απηή είλαη μαλά θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλε.  

   Σα ζέκαηα ινηπφλ απηά δελ άπηνληαη κφλν ηεο ζχγρξνλεο πξνβιεκαηηθήο, αιιά 

είλαη δηαρξνληθά ζέκαηα θαη αθνξνχλ θείκελα, φπσο απηά πνπ εμεηάδνληαη ζην 

πιαίζην ηεο εξγαζίαο. ηα πξνο εμέηαζε έξγα βιέπνπκε ηηο γπλαίθεο, ησλ νπνίσλ ν 

ξφινο είλαη απζηεξά πεξηνξηζκέλνο ζην πιαίζην ηνπ νίθνπ λα δηεηζδχνπλ ζηελ 

αλδξηθή πνιηηηθή ζθελή θαη λα αλαιακβάλνπλ αλδξηθφ ξφιν ηε ζηηγκή πνπ νη ίδηνη 

ηνλ έρνπλ απσιέζεη ή αγλνήζεη, δηαξξεγλχνληαο άιινηε πεξηζζφηεξν θαη άιινηε 

ιηγφηεξν ηα θαζηεξσκέλα γλσξίζκαηα ησλ δχν θχισλ. ε θάζε πεξίπησζε ε κειέηε 

ζεαηξηθψλ έξγσλ κπνξεί αλ φρη λα παξνπζηάζεη ηηο επηηειέζεηο ηνπ θχινπ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή σο κία κεγάιε ζθελή έκθπισλ ξφισλ, ηνπιάρηζηνλ λα καο δείμεη 

νξηζκέλεο ζεκαίλνπζεο πιεπξέο ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ
30

. 
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2.3 Η ανδρική ανηίληυη για ηον ταρακηήρα ηης γσναίκας ζηην αρταιόηηηα 

   Ζ δηείζδπζε ησλ γπλαηθψλ, φπσο εηπψζεθε, ζηε δεκφζηα πνιηηηθή ζθαίξα θαη 

ζπλεπψο ε κε ελαξκφληζή ηεο κε ηελ θαζηεξσκέλε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά δηέζπεηξε 

ηνλ παληθφ ζηνπο άλδξεο ζπδχγνπο ηνπο. Δπηπιένλ, νη ίδηεο πξνβάιινληαη πφηε 

δνινπιφθεο θαη επηθίλδπλεο κε ηηο πξάμεηο ηνπο θαη πφηε ξέπνπζεο πξνο ην ζεμ. Ζ 

εηθφλα απηή, φπσο πξνσζείηαη απφ ηνλ Αξηζηνθάλε, δελ είλαη πξνθαλψο αλεμάξηεηε 

απφ ηελ αληίιεςε πνπ ππήξρε ζε ζρέζε κε ηελ θπζηνγλσκία ηεο γπλαίθαο ηελ επνρή 

πνπ κειεηνχκε. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θάπνηα κπζνινγηθά παξαδείγκαηα, ηα 

νπνία απνδεηθλχνπλ ην πσο νη άλδξεο θαηαζθεπάδνληαο ηνλ θφζκν ησλ γπλαηθψλ, 

δεκηνπξγνχζαλ ζπγθεθξηκέλεο πεπνηζήζεηο γηα απηέο.  

2.3.1 Σν ζχλδξνκν ηεο Παλδψξαο
31

 

Ο Ζζίνδνο ζηε Θενγνλία ηνπ απνθαιεί ηελ Παλδψξα «αὐηὰξ ἐπεὶ δὴ ηεῦμε θαιὸλ 

θαθὸλ ἀλη᾽ ἀγαζνῖν» (ζη. 585), ε νπνία είλαη φκνξθε εμσηεξηθά θαη θαη‘ επέθηαζε 

απαηειή, γηαηί κε ηελ νκνξθηά ηεο ειέγρεη ηηο αηζζήζεηο θαη άξα ηε ινγηθή. Ζ 

Παλδψξα γηα ηνλ Ζζίνδν θαη ζπλεπψο φιεο νη γπλαίθεο είλαη έλα θαηαζθεχαζκα γηα 

λα ηηκσξεζνχλ νη άλζξσπνη, δειαδή νη άλδξεο «ὡο εἶδνλ δόινλ αἰπύλ, ἀκήραλνλ 

ἀλζξώπνηζηλ. ἐθ ηῆο γὰξ γέλνο ἐζηὶ γπλαηθλ ζειπηεξάσλ» (ζη. 589-590). Με ηνλ φξν 

θαηαζθεχαζκα δειψλεηαη πσο δελ είλαη βηνινγηθφ νλ, αιιά κία κεραλή ηνπ 

Ζθαίζηνπ. Τπ‘ απηή ηελ έλλνηα ε κεραλή ζα κπνξνχζε λα ζεκάλεη ηε δνιηφηεηα πνπ 

ελππάξρεη ζηε γπλαίθα. Άιισζηε ζχκθσλα κε ην κχζν ε Αζελά ηεο δίδεη ηελ 

νκνξθηά («δζε δὲ θαὶ θόζκεζε ζεὰ γιαπθπηο Ἀζήλε ἀξγπθέῃ ἐζζῆηη», ζη.  573-4) 

θαη ν Δξκήο ηελ πξνκεζεχεη κε απαηειά ιφγηα. Ζ αληίιεςε απηή απερείηαη θαη ζηα 

δχν θσκηθά έξγα, θαζψο νη γπλαίθεο κε κέζν ηνλ εξσηηθφ απνθιεηζκφ ή ηελ εξσηηθή 

απειεπζέξσζε θαη ηελ απάηε θαηφξζσζαλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ην ζρέδηφ ηνπο. 

2.3.2 Σν ζχλδξνκν ηεο Αθξνδίηεο 

   ηελ αξραηφηεηα ππήξρε ε αληίιεςε πσο ε γπλαίθα επηζπκεί ην ζεμ, πηζαλφηαηα 

επεηδή απηφ ήηαλ βαζηθφ ζηνηρείν επηθνηλσλίαο γηα ην δεπγάξη, αλεμάξηεηα κε ην αλ ν 

άλδξαο δηέζεηε ελαιιαθηηθέο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο εξσηηθήο ή ζεμνπαιηθήο ηνπ 

επηζπκίαο. Φπζηθά, ε αλαπαξαγσγή λνκίκσλ ηέθλσλ απνηεινχζε θεληξηθφ θνκκάηη 

γηα ην έγγακν δεπγάξη θαη γη‘ απηφ ππήξρε ν θφβνο πσο εάλ νη γπλαίθεο αθήλνληαλ 

αλεμέιεγθηεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλάςνπλ εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο θαη έηζη ζα 
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δηαζαιεπφηαλ ε θαζαξφηεηα ηνπ νίθνπ (Λπζηζηξάηε ζη. 405-20, φπνπ γίλεηαη ιφγνο 

γηα ηε γπλαηθεία κνηρεία). Γη‘ απηφ θαη ε ζεά Αθξνδίηε απνηειεί ηελ πξνζσπνπνίεζε 

ησλ γπλαηθψλ ζε ζετθφ επίπεδν, ε νπνία αληαλαθιά ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο ηάζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο απνηχπσζεο είλαη ην δεχηεξν ηξαγνχδη ηνπ 

Γεκφδνθνπ ζηελ Οδχζζεηα (ζ. 266-366), ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηνλ παξάλνκν έξσηα 

ηεο Αθξνδίηεο κε ηνλ Άξε θαη ηελ παξαδεηγκαηηθή ηνπο ηηκσξία- ζεκαίλνλ είλαη πσο 

ν Ήθαηζηνο δεηά πίζσ ηελ πξνίθα πνπ έδσζε- , ζίγνληαο ην δήηεκα ηεο ζπδπγηθήο 

λνκηκφηεηαο θαη ηεο παξαζπδπγηθήο παξαλνκίαο
32

. Έπεηηα, ε παξνπζία ηεο 

Αθξνδίηεο ζηνλ Οκεξηθφ χκλν γηα ηελ Αθξνδίηε, φπνπ ε ζεά πκλείηαη πεγαίλνληαο 

λα απνπιαλήζεη ηνλ Αγρίζε. Ζ ίδηα κεηακθηέδεηαη γηα ην ζθνπφ ηεο, ηνλίδεη ηε ζλεηή 

ηεο θχζε θαη εμεγεί πψο θαη γηαηί βξέζεθε ζην κέξνο εθείλν θαη γηαηί γλσξίδεη λα 

κηιά ηε γιψζζα ηνπ Αγρίζε (ζη. 107-118, 143, 155-7). πλεπψο μαλά 

ρξεζηκνπνηείηαη ην κνηίβν ηνπ δφινπ θαη επηζεκαίλεηαη πσο ν εξσηηθφο πφζνο 

πξνθαιείηαη απφ ηε κεξηά ηεο γπλαίθαο θαη δελ ππνθηλείηαη απφ ηνλ Αγρίζε, δειαδή 

ηνλ άλδξα. Έηζη, έξρεηαη ζε εξσηηθή επαθή έλαο ζλεηφο κε κηα ζεά ιφγσ άγλνηαο, 

απνηππψλνληαο ηελ αλδξηθή άγλνηα γηα ηελ πξαγκαηηθή χπαξμε ηεο γπλαίθαο. (ζη. 

161-7). Ζ ζρέζε ινηπφλ ησλ δχν βαζίδεηαη ζηελ θαινζρεδηαζκέλε πιεθηάλε ηεο 

Αθξνδίηεο θαη ν ίδηνο αηζζάλεηαη απνπιαλεκέλνο (ζη. 181-186). 

2.3.3 Ζ έκκεζε καξηπξία ηνπ Σεηξεζία 

Ο κχζνο ηνπ Σεηξεζία ζψδεηαη ζην ηξίην βηβιίν ησλ Μεηακνξθώζεσλ ηνπ Οβίδηνπ. 

χκθσλα κε απηφλ ν Γίαο κεζπζκέλνο κε λέθηαξ θαη ζε θάπσο ραιαξή δηάζεζε 

άξρηζε λα εθλεπξίδεη ηελ Ήξα, ε νπνία επίζεο βξηζθφηαλ ζε παξφκνηα δηάζεζε, 

ιέγνληάο ηεο πσο ε δηθή ηνπο επραξίζηεζε, δειαδή ησλ γπλαηθψλ, ζηε δηάξθεηα ηεο 

ζεμνπαιηθήο επαθήο είλαη αλακθηζβήηεηα κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ απνιακβάλνπλ 

νη άλδξεο. Ζ Ήξα ην αξλείηαη θαη απνθαζίδνπλ λα εμεηάζνπλ ην ζέκα ξσηψληαο ηνλ 

Σεηξεζία, ν νπνίνο είρε γλσξίζεη ηνλ έξσηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. 

«forte Iovem memorant, diffusum nectare, curas 

seposuisse graves vacuumque agitasse remissos 

cum Iunone iocos et “maior vestra profecto est, 

quam quae contingit maribus “ dixisse “voluptas.” 
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 Burkert 1993: 326-7 
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Illa negat. Placuit quae sit sententia docti 

quaerere Tiresiae: venus huic erat utraque nota» (318-323) 

χκθσλα κε ην κχζν, φηαλ θάπνηε ν Σεηξεζίαο είδε δχν θίδηα λα ζπλνπζηάδνληαη, ηα 

ρηχπεζε κε απνηέιεζκα λα γίλεη γπλαίθα γηα επηά έηε, θη φηαλ θάπνηα άιιε θνξά 

επαλαιήθζε επαθξηβψο ην γεγνλφο έγηλε πάιη άλδξαο (ζη. 324-331). Κη έηζη αθνχ 

έγηλε θξηηήο ζ‘ απηή ηε δίθε επηβεβαηψλεη ηα ιφγα ηνπ Γία. Ζ Ήξα ζηελνρσξεκέλε 

πεξηζζφηεξν απ‘ φηη ζα έπξεπε ηηκσξεί ηνλ Σεηξεζία κε αηψλην ζθνηάδη. 

«Arbiter hic igitur sumptus de lite iocosa 

dicta Iovis firmat. Gravius Saturnia iusto 

nec pro materia fertur doluisse, suique 

iudicis aeterna damnavit lumina nocte» (ζη. 332-335) 

Σν εμαηξεηηθφ ηνπ κχζνπ είλαη πσο ν Σεηξεζίαο, παξφηη αιιάδεη ην βηνινγηθφ ηνπ 

θχιν (sex), δελ αιιάδεη ην θνηλσληθφ (gender). O ίδηνο ζεσξείηαη δίθαηνο θαη 

αληηθεηκεληθφο θξηηήο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ησλ δχν θχισλ, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη, θαζφηη παξά ηελ ελαιιαγή ηνπ βηνινγηθνχ ηνπ θχινπ, ε 

θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα παξακέλεη ζε θάζε αιιαγή «αλδξηθή» θαη θαη‘ επέθηαζε 

μαλά εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε ηελ αληίιεςε ελφο άλδξα γηα κηα γπλαίθα. 

   ην ζεκείν απηφ αμίδεη κία δηαπίζησζε: ζηελ αξραία ειιεληθή ζθέςε νη φξνη 

βηνινγηθφ θαη θνηλσληθφ θχιν ήηαλ ην ίδην θαη ην απηφ γηα ηε γπλαίθα, ελψ δελ ίζρπε 

ην ίδην κε ηνπο άλδξεο. Καη ζηηο Δθθιεζηάδνπζεο απνηππψλεηαη απηφ κέζσ ηεο 

αλαθνξάο ζην παξάδεηγκα ηνπ Αγχξξηνπ (ζη. 102). 

2.4 Η γσναικεία κσριαρτία ζηη μσθική και ηελεηοσργική παράδοζη  

   Καη ηα δχν έξγα απνηππψλνπλ ηε κεηαβνιή ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο, εθφζνλ νη 

γπλαίθεο αλαηξέπνπλ ηελ αλδξνθξαηνχκελε πνιηηηθή παξάδνζε θαη πξνηάζζνπλ ηε 

γπλαηθνθξαηία σο ηελ επηβεβιεκέλε θαη πηζαλφλ ζσθξνλέζηεξε πνιηηηθή νδφ. Ζ 

επηινγή απηή είλαη είηε πξνζσξηλή, φπσο απαληάηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Λπζηζηξάηεο 

πξνο ζχλαςε εηξήλεο είηε σο κφληκε πνιηηηθή πξαθηηθή, φπσο απνηππψλεηαη ζηηο 

Δθθιεζηάδνπζεο, σο αληίβαξν ζηελ αλδξηθή πνιηηηθή εγσπάζεηαο θαη αδηαθνξίαο. 
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   Πξφθεηηαη, ζπλεπψο, γηα αληηζηξνθή ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ ησλ θχισλ, εθφζνλ νη 

γπλαίθεο επηρεηξψληαο λα βγνπλ απφ ηε ζθαίξα ηνπ νίθνπ, αλακεηγλχνληαη ζε θάπνην 

βαζκφ κε απηή ηεο πνιηηηθήο, ελψ νη άλδξεο είλαη αλήκπνξνη λα αληηπαξαηεζνχλ ηηο 

γπλαίθεο ή απιψο απνδέρνληαη αβίαζηα ηελ πνιηηηθή ηνπο. Ζ επηινγή απηή ηνπ 

Αξηζηνθάλε δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε κπζηθή θαη ηειεηνπξγηθή παξάδνζε, ζηελ 

νπνία εληάζζεηαη ε πξαθηηθή ηεο γπλαηθνθξαηίαο. Καη ν Αξηζηνθάλεο σο ψξηκνο 

ζπγγξαθέαο αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο πξφζιεςεο ησλ αξραίσλ κχζσλ θαη ηεο 

ηειεηνπξγίαο. πγρξφλσο είλαη γλψζηεο ζπλαθψλ ζεκάησλ ηεο ζχγρξνλεο ή 

πξνγελέζηεξεο απφ απηφλ δξακαηνπξγηθήο παξαγσγήο. ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο 

θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλαθνξά πεξηπηψζεσλ γπλαηθείαο θπξηαξρίαο ζηε κπζηθή θαη 

ηειεηνπξγηθή παξάδνζε, νη νπνίεο κλεκνλεχνληαη ζηα δχν έξγα θαη ζπλέβαιαλ ζηε 

δεκηνπξγία κλήκεο θαη ζπλέρεηαο, θαζψο θαη ζηελ πξφζιεςε απηψλ απφ αξραίνπο 

δξακαηνπξγνχο ζπγρξφλνπο ηνπ Αξηζηνθάλε. πσο ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηελ Shaw 

«κηα εμήγεζε ηνπ γπλαηθείνπ ξφινπ ζην δξάκα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεη ηε ζρέζε ηεο 

ινγνηερλίαο κε ην δξάκα»
33

. 

2.4.1 Ακαδφλεο 

ηελ αζελατθή κπζνινγία ην πην γλσζηφ θαη πξνζθηιέο παξάδεηγκα γπλαηθνθξαηίαο 

ή γπλαηθείνπ δπλακηζκνχ απνηειεί ε ηζηνξία ησλ Ακαδφλσλ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ην βαζίιεην ησλ Ακαδφλσλ, ηελ θνηλσληθή ηνπο νξγάλσζε ( ηηο ζπλήζεηεο, ηνλ 

ηξφπν δσήο θ.η.ι.) θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην αλδξηθφ θχιν κπνξνχκε λα αληιήζνπκε 

απφ πνηθίιεο πεγέο
34

. πλνπηηθά, απηφ πνπ καο αθνξά ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο είλαη 

ε θπζηνγλσκία ησλ μερσξηζηψλ απηψλ γπλαηθψλ, θαζψο πξφθεηηαη γηα αδάκαζηεο θαη 

θνβεξέο (κε ηελ έλλνηα ηνπ θφβνπ) γπλαίθεο κε ακείσηε ζέιεζε γηα ππεξνρή ζηε 

κάρε ελάληηα ζηνλ άλδξα πνιεκηζηή- θαηαθηεηή, πάληνηε φκσο ζειθηηθέο θαη 

ζεμνπαιηθά θνξηηζκέλεο. Παξνκνίσο νη αξηζηνθαληθέο γπλαίθεο ζηα έξγα πνπ 

εμεηάδνληαη, ρσξίο λα δηαζέηνπλ ην βαζκφ ειεπζεξίαο θαη απηνλνκίαο ησλ Ακαδφλσλ, 

πξνβαίλνπλ ζε ηνικεξέο πξάμεηο, αηξφκεηεο θαη βέβαηεο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ 

πξάμεψλ ηνπο. Ζ ηζφηεηα θαη ε ακνηβαία ζπλεξγαζία απνηεινχζαλ ζηνηρεία 

νξγάλσζεο ησλ θνηλσληψλ ησλ Ακαδφλσλ. Σν ίδην κνηίβν απαληάηαη ηφζν ζηε 

Λπζηζηξάηε φζν θαη ζηηο Δθθιεζηάδνπζεο, θαζψο νη εξσίδεο παξά ηηο φπνηεο αξρηθέο ή 

εθ ησλ πζηέξσλ αληηδξάζεηο απνθαζίδνπλ ζπληνληζκέλα λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ 
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επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Ο ρνξφο ησλ γεξφλησλ ζηε Λπζηζηξάηε θνβάηαη ζηνπο ζη. 

678-681 (ή 658-681) πσο αλ αθεζνχλ ειεχζεξεο νη γπλαίθεο, είλαη ηθαλέο γηα ηα 

πάληα θαη ηηο ζπγθξίλεη κε ηηο Ακαδφλεο. Δπηπιένλ, ην ελδηαθέξνλ καο 

επηθεληξψλεηαη θαη ζηε γλσζηή αηηηθή Ακαδνλνκαρία, ε νπνία είρε πξνζειθχζεη ζηε 

δηάξθεηα ησλ αηψλσλ ην ρψξν ηεο εηθαζηηθήο ηέρλεο (θπξίσο ηελ θεξακηθή, ηε 

δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή). Απηή ε Ακαδνλνκαρία απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηνπ κχζνπ 

ηεο αξπαγήο ηεο Αληηφπεο απφ ηνλ Θεζέα θαη εδξαηψλεηαη κεηά ηνπο Πεξζηθνχο 

πνιέκνπο, ην 479 π.Υ., κεηά ηε κάρε ησλ Πιαηαηψλ (Ζξφδνηνο, Ηζηνξίαη, 9.27)  

« ἔζηη δὲ κῖλ ἔξγνλ εὖ ἔρνλ θαὶ ἐο Ἀκαδνλίδαο ηὰο ἀπὸ Θεξκώδνληνο 

πνηακνῦ ἐζβαινύζαο θνηὲ ἐο γῆλ ηὴλ Ἀηηηθήλ ». 

Οη Ακαδφλεο ζέινληαο λα εθδηθεζνχλ γηα ηελ αξπαγή ηεο Αληηφπεο, αθνχ εηζέβαιαλ 

ζηελ αηηηθή γε, ζηξαηνπέδεπζαλ ζηελ Πλχθα (Πινχηαξρνο, Βίνη Παξάιιεινη, 

Θεζεύο, 27)  

« νὐ γὰξ ἂλ ἐλ ἄζηεη 

θαηεζηξαηνπέδεπζαλ νὐδὲ ηὴλ κάρελ ζπλῆςαλ ἐλ ρξῶ πεξὶ ηὴλ Πλύθα » 

 ή θαη‘ άιιε εθδνρή ζηνλ Άξεην Πάγν θαη πνιηνξθνχζαλ ηνπο Αζελαίνπο γηα αξθεηέο 

εκέξεο ρσξίο λα ζπγθξνπζηνχλ αξρηθά. Οκνίσο νη γπλαίθεο ζηε Λπζηζηξάηε 

θαηαιακβάλνπλ ηελ Αθξφπνιε θαη επηηίζεληαη ζε φπνηνλ πξνζπαζεί λα ακβιχλεη ην 

ζρέδηφ ηνπο. Σν κνηίβν ηεο Ακαδνλνκαρίαο εκθαλίδεηαη θαη ζηνπο ζη. 456-461, ζηελ 

επίζεζε ησλ γπλαηθψλ ζηνπο άλδξεο. Δπηπιένλ ην φλνκα ηεο Μπξξίλεο ζηε 

Λπζηζηξάηε παξαπέκπεη ζηε γλσζηή ακαδφλα Μπξξίλε, κηαο θαη ε εξσίδα ζην έξγν 

αλαδεηά ην δσλάξη ηεο «κόιηο γὰξ εὗξνλ ἐλ ζθόηῳ ηὸ δώληνλ» (ζη. 72)
35

. Ζ 

θεκηληζηηθή νπηηθή γηα ηηο Ακαδφλεο ππνδειψλεη φηη ζπκβφιηδαλ ηελ αληίζεηε 

πιεπξά ηεο αλδξνθεληξηθήο θαη αλδξνθξαηνχκελεο Αζελατθήο θνηλσλίαο, φπνπ ε 

κεηξηαξρία έπαηξλε ηε ζέζε ηεο παηξηαξρίαο ζε κηα πξνζπάζεηα, φκσο, ψζηε λα 

επηθπξσζνχλ νη αξρέο, ηα ήζε θαη νη αμίεο ησλ αλδξνθξαηνχκελσλ πφιεσλ, 

παξνπζηάδνληαο ην αληίζεηφ ηεο, ζε κηα πξνζπάζεηα γεινηνπνίεζεο. Χζηφζν, νη 

γπλαίθεο ζηε Λπζηζηξάηε, ζε αληίζεζε  κε ηηο Ακαδφλεο, ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 
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εηξεληθή απνθαηάζηαζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηελ επηζηξνθή ζηνλ εηξεληθφ 

πνιηηηζκφ ζηελ Διιάδα
36

. 

   Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε ηάμε κεηαμχ ησλ θχισλ ζπγρέεηαη θαη νη γπλαίθεο 

ιεηηνπξγνχλ αληίζηξνθα ησλ αζελατθψλ εζίκσλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ κε ηνπο ζαθψο 

θαζνξηζκέλνπο ξφινπο γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο. Σν κφλν απνδεθηφ ζειπθφ 

πνιεκηζηήο ζηελ πφιε είλαη ε νκψλπκε ζεά, ε Αζελά, ππάθνπε φκσο ζηνλ παηέξα 

ηεο. Καη‘ επέθηαζε νη γπλαίθεο πξέπεη λα δηαδξακαηίδνπλ έλαλ δεπηεξεχνληα ξφιν 

αθφκε θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο αλζξψπηλεο θπιήο. 

2.4.2 Οη γπλαίθεο ηεο Λήκλνπ 

    Ζ ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ ηεο Λήκλνπ
37

 απαληάηαη επίζεο ζηε Λπζηζηξάηε ζηνπο ζη. 

299-301 «θἄζηηλ γε Λήκληνλ ηὸ πῦξ ηνῦην πάζῃ κεραλῇ· νὐ γὰξ ‹ἄλ› πνζ᾽ ὧδ᾽ ὀδὰμ 

ἔβξπθε ηὰο ιήκαο ἐκνῦ.». Ο κχζνο είλαη ιίγν έσο πνιχ γλσζηφο
38

. H Αθξνδίηε 

ελνριεκέλε απφ ηνλ παξαγθσληζκφ ηεο ιαηξείαο ηεο απφ ηηο γπλαίθεο ηνπ λεζηνχ, ηηο 

ηηκσξεί κε κηα αλππφθνξε ζσκαηηθή δπζνζκία. Οη ζχδπγνί ηνπο κεηέπεηηα έθεξαλ 

παιιαθίδεο απφ ηελ Θξάθε θαη νη γπλαίθεο ηνπο γηα εθδίθεζε ζαλάησζαλ φιν ηνλ 

αλδξηθφ πιεζπζκφ
39

, εθηφο ηνπ βαζηιέσο Θφα, ηνλ νπνίν δηέζσζε ε θφξε ηνπ 

Τςηπχιε ηνπνζεηψληαο ηνλ ζε ιάξλαθα, αξλνχκελε λα ζπκκεηάζρεη ζηε ζθαγή
40

. Να 

ζεκεησζεί πσο ε πφιε, ζηελ νπνία εθηπιίρζεθαλ ηα γεγνλφηα ήηαλ ε Μχξηλα, φλνκα 

ην νπνίν πήξε απφ ηε γπλαίθα ηνπ Θφα θαη ην νπνίν επίζεο παξαπέκπεη ζηελ εξσίδα 

ηεο Λπζηζηξάηεο, Μπξξίλε. Αξγφηεξα, φηαλ ν ζπκφο ηεο Αθξνδίηεο θαηαιάγηαζε, 

θαηέθζαζαλ ζην γπλαηθνθξαηνχκελν λεζί νη Αξγνλαχηεο, ηνπο νπνίνπο νη Λήκληεο 

γπλαίθεο παληξεχηεθαλ. 

   Ο κχζνο ησλ Λήκλησλ γπλαηθψλ παξνπζηάδεη αξθεηέο δνκηθέο νκνηφηεηεο κε ην 

έξγν ηεο Λπζηζηξάηεο
41

. Αθνινπζεί επηγξακκαηηθή παξάζεζε ησλ θνηλψλ κνηίβσλ: 

                                                           
36

 Bowie 1993, 185 
37

 Burkert 1993: 354, όπου παρατίκενται ςυνοπτικζσ πλθροφορίεσ για το μυκικό πλαίςιο που 
περιβάλλει τθ νιςο. 
38

 Burkert 1970: 6 
39 Αιςχφλοσ, Χοθφόρεσ, 631-634, κεωρεί ότι πρόκειται για το χειρότερο απ’ όλα τα εγκλιματα που 

διαπράχκθςαν από γυναίκεσ,  «κακῶν δὲ πρεςβεφεται τὸ Λιμνιον λόγῳ· γοᾶται δὲ δθμόκεν 
κατάπτυςτον· ᾔκαςεν δζ τισ τὸ δεινὸν αὖ Λθμνίοιςι πιμαςιν». 
40

 Bowie 1993: 191 και Martin 1987: 77-105, o oποίοσ τονίηει το τελετουργικό υπόβακρο ςτο μφκο 
των λιμνιων γυναικϊν, το οποίο κακρεφτίηεται και ςτθ Λυςιςτράτθ. 
41

  Bowie 1993: 187-195, εκτίκενται οι ομοιότθτεσ των δφο και Richard P. Martin 1987: 77, ο οποίοσ 
υποςτθρίηει ότι θ ανάλυςθ του μφκου των Λιμνιων γυναικϊν ςυμβάλλει ςτθ βακφτερθ κατανόθςθ 
τθσ Λυςιςτράτθσ. 
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α. Γπζσδία
42

: «ΚΛ. ἰνὺ ἰνύ, πόζελ εἰζίλ; ΛΤ. Ἀλαγπξνπληόζελ. ΚΛ. λὴ ηὸλ Γία· ὁ 

γνῦλ Ἀλάγπξόο κνη θεθηλῆζζαη δνθεῖ.» (ζη. 66-68), 

«ΓΤ. θξνκκύσλ ηἄξ᾽ νὔ ζε δεῖ» (ζη.798), 

«ΚΙ. νὐρ δὺ ηὸ κύξνλ κὰ ηὸλ Ἀπόιισ ηνπηνγί, εἰ κὴ δηαηξηπηηθόλ γε θνὐθ ὄδνλ 

γάκσλ.» (ζη. 942 943) 

Οη γπλαίθεο θνξνχλ δχζνζκα αξψκαηα ή κπξίδνπλ άζρεκα (ζηνκαηηθή δπζνζκία), 

γηα λα απσζνχλ ηνπο άλδξεο ηνπο θαη νη άλδξεο απφ ηελ άιιε νζθξίδνληαη ηνπ Ηππία 

ηελ ηπξαλλία (σζηφζν, κπνξεί νη ζηίρνη απηνί λα κε ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο 

δπζνζκίαο)  

Υ.ΓΔ. «ἢδε γὰξ ὄδεη ηαδὶ πιεηόλσλ θαὶ κεηδόλσλ πξαγκάησλ κνη δνθεῖ, θαὶ κάιηζη᾽ 

ὀζθξαίλνκαη ηῆο Ἱππίνπ ηπξαλλίδνο·» (ζη.616-619) 

Σέινο, θαη ζηηο Δθθιεζηάδνπζεο απαληάηαη ην κνηίβν απηφ κε ηελ αλαθνξά ζηε 

γηνξηή ησλ θίξσλ, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη γπλαίθεο έηξσγαλ ζθφξδα
43

, 

ΠΡ. «ὅζα Σθίξνηο ἔδνμε ηαῖο ἐκαῖο θίιαηο » (ζη.18), ΠΡ. «ὅζα Σθίξνηο ἔδνμελ εἰ 

δεδξάθαηε » (ζη.59). 

β. Ζ απνπζία ησλ αλδξψλ: Οη ιήκληεο γπλαίθεο απνθαζίδνπλ ιφγσ πξνδνζίαο λα 

ζθνηψζνπλ ηνπο άλδξεο ηνπο, ελψ ζηε Λπζηζηξάηε νη άλδξεο απνπζηάδνπλ ιφγσ 

πνιέκνπ. 

γ. Σν κνληέιν ηεο γπλαηθνθξαηίαο: πξνζσξηλφ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ελ αληηζέζεη 

πξνο ηηο Δθθιεζηάδνπζεο, αιιά θαη αλαγθαίν.  

ηηο πεξηπηψζεηο β θαη γ ππάξρεη αληηζηξνθή ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεσο. Δπηπιένλ, ε 

πεξίπησζε ηνπ Μειαλίσλνο (ζη. 785-786) , ν νπνίνο απέθπγε ην γάκν θαη επέιεμε ηε 

δσή ηνπ θπλεγηνχ, θαζψο θαη ε αληίζηξνθε απηνχ πεξίπησζε ηνπ Σίκσλνο (ζη. 820). 

δ. Παξελδπζία: ζην κχζν ησλ Λήκλησλ γπλαηθψλ ζην κεγάιν θαζαξκφ
44

 ν βαζηιηάο 

Θφαο ληχλεηαη απφ ηελ θφξε ηνπ κε γπλαηθεία ελδχκαηα, ψζηε λα δηαθχγεη. ηε 

Λπζηζηξάηε ζηνπο ζη. 532-536 ε νκψλπκε εξσίδα θαιεί ηνλ Πξφβνπιν λα θνξέζεη ην 

                                                           
42

 Martin 1987:  89, κάνει λόγο για «τθν πιο αρωματικι κωμωδία του Αριςτοφάνθ». 
43

 Burkert 1970: 11, πλθροφορίεσ για τθ γιορτι των Σκίρων. 
44

 Burkert, 1993, 191 
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«θάιπκκά» ηεο. Σν ίδην κνηίβν απαληάηαη κεηαθνξηθά θαη ζηνπο ζη. 387-613, φπνπ 

θαίλεηαη ε αληθαλφηεηα ησλ αλδξψλ λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηηο γπλαίθεο. 

ε. Σν ζηνηρείν ηεο θσηηάο θαη ε εμαθάληζή ηεο
45

: ζην κχζν νη γπλαίθεο ηεο Λήκλνπ 

ζθφησζαλ ηνπο άλδξεο ηνπο πηζαλφηαηα ην βξάδπ. Καη ζηε Λπζηζηξάηε ζηνπο ζη. 374 

θαη 381, ε θνξπθαία ηνπ γπλαηθείνπ εκηρνξνχ επηζεκαίλεη ζηνλ νκφηηκφ ηεο 

θνξπθαίν πσο ζα ηνπ ζβήζεη ηε θσηηά «Υ. ΓΤ. ἐγὼ δέ γ᾽, ἵλα ηὴλ ζὴλ ππξὰλ ηνύηῳ 

θαηαζβέζαηκη. » θαη έπεηηα ζα ηνλ ζθνηψζεη «Υ. ΓΤ. ζὸλ ἔξγνλ, ὦρειῶε ». χκθσλα 

κε ηνλ ζπγγξαθέα Martin ε θσηηά είλαη νπσζδήπνηε ιήκληα, γηαηί πεξαπέκπεη ζηελ 

αλζξσπνθηνλία ησλ αλδξψλ
46

. 

ζη. Ζ θαηλνχξηα θσηηά πνπ είλαη κνλαδηθή ιφγσ ηνπ ηειεηνπξγηθνχ ηεο ξφινπ: ζην 

κχζν νη Αξγνλαχηεο θέξλνπλ ηελ θαηλνχξηα θσηηά θαη απνθαζηζηνχλ ηελ 

δηαηαξαρζείζα ηάμε, ελψ ζηελ ηειεηνπξγία ηεο Λήκλνπ ηε θσηηά θέξλνπλ νη ιήκληεο 

γπλαίθεο. χκθσλα κε άιιε εθδνρή νη Καβείξηνη ζενί θέξλνπλ ηε θσηηά 

επηζηξέθνληαο ζην λεζί κεηά ηε ζθαγή
47

. Οη άλδξεο ζηε Λπζηζηξάηε ζηνπο ζη. 1216-

1220 θξαηψληαο δάδα θσηηάο δεηνχλ λα κπνπλ κέζα, εθφζνλ έρεη πιένλ 

απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία. Ζ θσηηά, ζζπλεπψο, ζεκαηνδνηεί ηελ θαηλνχξηα δσή ηεο 

πφιεο, ηελ επαλέλσζε ησλ ζπδχγσλ κέζσ ηεο αλαλέσζεο ηνπ γάκνπ, ηνλ εμαγληζκφ 

ηεο Αθξφπνιεο θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ ρνξνχ ησλ γεξφλησλ
48

. 

δ. Δπαλέλσζε: παηρλίδηα
49

 θαη ξφκπα: ζχκθσλα κε ηε ινγνηερληθή παξάδνζε νη 

Λήκληεο έδσζαλ ηξεηο ξφκπεο ζηνπο Αξγνλαχηεο, νη νπνίεο θαηέιεμαλ ζηνλ Ηάζνλα. 

ηε Λπζηζηξάηε νη γπλαίθεο θηηάρλνπλ ριαίλεο γηα ηνπο άλδξεο (ζη. 574-586) θαη ε 

Κνξπθαία ηνπ εκηρνξνχ πξνζθέξεη ζην γπκλφ ζχδπγφ ηεο ριαίλα σο ζεκάδη 

επαλέλσζεο (ζη.1019-1021). Δπηπιένλ ζηνπο ζη. 1149-1156 ε Λπζηζηξάηε 

ππελζπκίδεη ζηνπο Αζελαίνπο φηη νη παξηηάηεο ηνπο βνήζεζαλ ζηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο δεκνθξαηίαο, εθδηψθνληαο ηνπο Θεζζαινχο θαη ηνπο νπαδνχο ηνπ Ηππία, 

απνδίδνληαο ηνπο ηε ριαίλα, ην έλδπκα δειαδή ησλ ειεχζεξσλ αλζξψπσλ. 

                                                           
45

 Burkert 1970, ανάλυςθ των τελετϊν τθσ φωτιάσ 
46

 Martin 1987: 79 
47

 Burkert 1993: 571, όπου γίνεται ςφνδεςθ τθσ νιςου Λιμνοσ με τουσ Καβείριουσ κεοφσ, Burkert, 
1970: 9 
48

 Martin 1987: 97 
49

 Burkert 1970: 8, αναλυτικι κεϊρθςθ των αγϊνων που ςχετίηονται με τθ γιορτι τθσ Λιμνου. 
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   Σνλ κχζν ησλ Ακαδφλσλ θαη ησλ ιήκλησλ γπλαηθψλ
50

 αμηνπνίεζαλ πνιινί 

θσκσδηνγξάθνη
51

. Καη ε επξχηεξε ινγνηερληθή παξάδνζε αμηνπνίεζε ην κνληέιν ηεο 

γπλαηθνθξαηίαο
52

. ηηο Δθθιεζηάδνπζεο, γηα παξάδεηγκα, ν φξνο «ζηξαηεγίο» (ζη. 

835, 870) θαίλεηαη λα είρε ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Φεξεθξάηε (απφζπ. 269). Καη‘ 

επέθηαζε ν Αξηζηνθάλεο πηζαλφλ λα κε δηέθεπγε απφ απηφ ηνλ θαλφλα, ρσξίο απηφ 

λα ζεκαίλεη πσο πξέπεη ν κχζνο απηψλ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ λα ιεηηνπξγήζεη 

θαηαρξεζηηθά γηα ηε κειέηε ζηνηρείσλ ηεο θαληαζηηθήο θνηλσλίαο ηνπ  Αξηζηνθάλε. 

2.4.3 Θεζκνθφξηα, Αδψληα θαη θίξα 

   Ζ γηνξηή ησλ Θεζκνθνξίσλ
53

 παξνπζηάδεη εμαηξεηηθέο νκνηφηεηεο κε ηε δνκή ηνπ 

έξγνπ ηεο Λπζηζηξάηεο θαη ησλ Δθθιεζηαδνπζώλ, θαηαδεηθλχνληαο πσο ε ηειεηνπξγία 

θαη ν κχζνο εκπλένπλ ηε ζεκαηνινγία ησλ δξακαηηθψλ έξγσλ. ηε ζπλέρεηα 

παξαηίζεληαη νη νκνηφηεηεο ησλ ζπγθξηλφκελσλ κεξψλ. 

   Αξρηθά, ζηα Θεζκνθφξηα νη γπλαίθεο έρνπλ ηε κνλαδηθή επθαηξία λα κείλνπλ 

καθξηά απφ ην ζπίηη, ην ζχδπγν θαη ηα παηδηά ηνπο, εθηφο θη αλ απηά ήηαλ κσξά. Σν 

ίδην κνηίβν απαληάηαη θαη ζηε Λπζηζηξάηε, θαζψο νη γπλαίθεο, ηεο Αζήλαο 

ηνπιάρηζηνλ, έρνπλ εγθαηαιείςεη ηηο εζηίεο ηνπο ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ηνπο. 

Έπεηηα ζηα Θεζκνθφξηα νη γπλαίθεο ζπζίαδαλ ζηε Γήκεηξα θαη ηελ Κφξε ηεο 

ρνίξνπο, φπσο απνηππψλεηαη ζην ζη. 898 ζηε Λπζηζηξάηε θαη ζην ζη. 223 θαη 443 ζηηο 

Δθθιεζηάδνπζεο. Δπηπιένλ, ζηα Θεζκνθφξηα νη γπλαίθεο θνηκνχληαη πάλσ ζε 

απηνζρέδηα θξεβάηηα απφ θιαδηά ιπγαξηάο θαη άιια θπηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη 

αληηαθξνδηζηαθά, ελψ νη γπλαίθεο ζηελ θσκσδία επαλαιακβάλνπλ ην κνηίβν ηεο 

δπζσδίαο. Αθφκε, πξηλ ηελ ηέιεζε ηεο ενξηήο απαηηείηαη ε ζεμνπαιηθή απνρή, 

πξαθηηθή πνπ αμηνπνηείηαη απφ ηε Λπζηζηξάηε σο κέζν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζπλζήθεο εηξήλεο. Σέινο, ζηελ Αζήλα ην Θεζκνθφξηνλ βξηζθφηαλ θνληά ζηελ 

Πλχθα, ζηνλ ρψξν ηεο εθθιεζίαο ηνπ δήκνπ. 

   χκθσλα κε ηνλ Burkert «Ο ππξήλαο ηεο ενξηήο παξακέλεη ε δηάιπζε ηεο 

νηθνγελείαο, ν ρσξηζκφο ησλ θχισλ, ε ζπγθξφηεζε κηαο έλσζεο γπλαηθψλ [...] νη 

γπλαίθεο επηδεηθλχνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, ηελ επζχλε ηνπο θαη ηε ζπνπδαηφηεηά 
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ηνπο γηα ηε γνληκφηεηα ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεο. Αθξηβψο ην 

γεγνλφο φηη ακθηζβεηνχληαη πξάγκαηα απηνλφεηα εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα. [...] ε 

ενξηή ηεο πφιεσο κε ηνλ ξφιν ησλ γπλαηθψλ ηνλίδεη πεξηζζφηεξν ηε δεκηνπξγία 

αιιειεγγχεο
54

». Σα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ θαη ηε δηαπίζησζε γηα 

ηηο δχν γπλαηθνθξαηνχκελεο θσκσδίεο, θπξίσο ηεο Λπζηζηξάηεο. 

   Οη άλδξεο απφ ηε κεξηά ηνπο ιφγσ ηνπ απνθξπθηζηηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

Θεζκνθνξίσλ ηα αληηκεησπίδνπλ κε ζρεηηθή δπζπηζηία. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο 

γηνξηέο ησλ θίξσλ θαη Αδσλίσλ. Καηά ηνλ Rothwell, ν νπνίνο εμεηάδεη ηε ζχλδεζε 

ησλ Δθθιεζηαδνπζώλ κε ηελ ηειεηνπξγία «νη Δθθιεζηάδνπζεο έιαβαλ ρψξα ζην 

πιαίζην ηεο γηνξηήο ησλ θίξσλ, φπνπ νη γπλαίθεο ληχλνληαλ σο άλδξεο θαη άθελαλ 

ηελ απνκφλσζε ηνπ γπλαηθείνπ δσκαηίνπ θαη ζρεκάηηδαλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

νξγαληζκνχο»
55

. πγθεθξηκέλα, ηα θίξα κλεκνλεχνληαη ζηηο Δθθιεζηάδνπζεο ζηνπο 

ζη. 18 «ὅζα Σθίξνηο ἔδνμε ηαῖο ἐκαῖο θίιαηο» θαη 59 «ὅζα Σθίξνηο ἔδνμελ εἰ 

δεδξάθαηε». Ζ γηνξηή ησλ Αδσλίσλ  δηαδξακαηίδεη ιηγφηεξν ζπνπδαίν ξφιν ζε φ,ηη 

αθνξά ην ζέκα ηεο εξγαζίαο, θαζψο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηνλ «έθθπιν» ραξαθηήξα 

ησλ γπλαηθψλ θαη κλεκνλεχεηαη ζηνπο ζη. 389-396. 

   Ζ ζρέζε ηνπ θσκηθνχ πνηεηή κε ηνλ ζξεζθεπηηθφ κπζηηθηζκφ θαη ηε κπζηθή 

παξάδνζε είλαη εκθαλήο. Αζθαιψο ν ζπγγξαθέαο θαη ην ζεαηξηθφ θνηλφ 

νηθεηνπνηνχληαη εθ λένπ ηνλ κχζν, αιιά ηαπηνρξφλσο απνζηαζηνπνηνχληαη απφ 

απηφλ. Ο Αξηζηνθάλεο νηθνδνκεί έλα γπλαηθνθξαηνχκελν θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν 

αμηνπνηεί εθείλεο ηηο πηπρέο ηνπ κχζνπ (Ακαδφλεο, Λήκληεο γπλαίθεο) θαζψο θαη ηε 

δνκή ησλ ηειεηνπξγηθψλ ενξηψλ (Θεζκνθφξηα, Αδψληα θαη θίξα), ψζηε λα 

ζεκαηνδνηήζεη θάηη θαηλνχξην δηαθπιάζζνληαο θάηη απφ ην αξρηθφ λφεκα ηνπ 

κχζνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη γπλαίθεο ζηε δηάξθεηα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ 

δξνχζαλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα. 

   Ο κχζνο θαη ε ηειεηνπξγία βνεζνχλ θαηαιεθηηθά, ψζηε λα ηνληζηεί ε θξίζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο αλδξηθήο θνζκνζεσξίαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη γπλαίθεο 

κε ηε δξάζε ηνπο αλαιακβάλνπλ πνιηηηθή απνθιεηζηηθφηεηα. Χζηφζν, φπσο ζην 

κχζν θαη ζηελ ηειεηνπξγία ην ηέινο νδεγεί ζε απνθαηάζηαζε ηεο δηαζαιεπκέλεο 
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θαηάζηαζεο, έηζη θαη ζηα θσκηθά έξγα ην απνηέιεζκα είλαη ε ζπκθηιίσζε θαη ε 

απνζφβεζε ηεο ξήμεο.    

2.5 Η πολιηική διάζηαζη ηφν πρφηαγφνιζηικών ονομάηφν ζηις κφμφδίες ηης 

Λσσιστράτης και ηφν Εκκλησιαζοσσών 

   Ζ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ νλνκάησλ απφ ηνλ Αξηζηνθάλε απνηειεί κία απφ ηηο πην 

νηθείεο πηπρέο ηνπ έξγνπ ηνπ θαη γη‘ απηφ ην ιφγν έρεη ζπγθεληξψζεη θαη κεγάιν 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ. Ζ νλνκαηνζεζία εθηφο ηεο αλαγλψξηζεο ηεο χπαξμεο ηνπ 

θαινπκέλνπ φληνο, δεκηνπξγεί ηνλ δείθηε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο δφκεζεο ηεο 

θνηλσληθήο ηνπ ππφζηαζεο. Ζ νλνκαηνδνζία ζηνλ Αξηζηνθάλε ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηεο θαη ηε θαληαζία ηνπ πνηεηή
56

. Σα νλφκαηα ιεηηνπξγνχλ 

σο θαζξέθηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Έηζη θαη ηα 

ζεαηξηθά πξφζσπα είηε απνθηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο θαη αληαλαθινχλ 

θαζηεξσκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ ηνπο είηε έξρνληαη ζε ξήμε κε ηελ ηαχηηζε 

θχινπ θαη γέλνπο, ε νπνία ηαχηηζε αθνξά θπξίσο ζην γπλαηθείν θχιν ζηελ αξραία 

Διιάδα. Γχν ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζηηο θσκσδίεο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία είλαη 

ηα γπλαηθεία νλφκαηα ησλ «Λπζηζηξάηε» θαη «Πξαμαγφξα», ηα νπνία εθηφο απφ ηε 

δηάζηαζε πνπ δεκηνπξγνχλ ζε ζρέζε κε ηα φξηα πνπ επηβάιιεη ν νηθηαθφο ρψξνο ζηηο 

γπλαίθεο, δειψλνπλ ηελ εμσζηξέθεηα απηψλ ησλ ακθηιεγφκελσλ γπλαηθείσλ 

ραξαθηήξσλ ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο. Σα νλφκαηα απηά ιεηηνπξγνχλ σο εζσηεξηθνί 

θαη εμσηεξηθνί θψδηθεο πνπ παξάγνπλ κελχκαηα πνπ δηαθνξνπνηνχλ ή αλαηξέπνπλ 

επηκέξνπο πνιηηηζκηθά ζπζηήκαηα ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο. Αμίδεη, ινηπφλ, λα 

εμεηάζνπκε ζε πνην ζεκείν ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ δχν απηψλ 

νλνκάησλ ε πνιηηηθή ηαπηφηεηα θαη ε ηαπηφηεηα θχινπ ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ 

ζπλδέεηαη ή δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ ζεκεηνινγηθή «θαηαιιειφηεηα».  

2.5.1 Λπζηζηξάηε 

   Ζ Λπζηζηξάηε είλαη ην κφλν έξγν ηνπ Αξηζηνθάλε ηνπ νπνίνπ ν ηίηινο νξίδεη έλαλ 

άλζξσπν θαη κάιηζηα ππεχζπλν γηα φ,ηη εθηειείηαη ζην έξγν. Ο ηίηινο ηνπ έξρεηαη 

πνιχ θνληά ζ‘ απηφλ ηεο Δηξήλεο, θαζψο θαη ζηα δχν έξγα επηδηψθεηαη ε δεκφζηα 

εηξήλε (θαη ζηνπο Αραξλείο ην ζέκα αθνξά ζηε ζχλαςε ζπλζήθεο εηξήλεο). 

   Σν φλνκα ηεο Λπζηζηξάηεο είλαη εηπκνινγηθά αλαγλσξίζηκν. Ζ παξαγσγή ηνπ 

νλφκαηνο πξνθχπηεη απφ ηε ζπλέλσζε ηνπ ξήκαηνο ιύσ θαη ηνπ νπζηαζηηθνχ 
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ζηξαηόο, ην νπνίν ζπληαθηηθά απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηνπ ξεκαηηθνχ ηχπνπ, 

δειψλνληαο ζαθψο κηα γπλαίθα, ε νπνία ιχλεη ηνλ πφιεκν. Ζ ζεκαζία ηνπ νλφκαηφο 

ηεο επηβεβαηψλεηαη αξγφηεξα, φηαλ δηαηππψλεη κε ην ςήθηζκά ηεο ηελ αλάγθε ιήμεο 

ηνπ πνιέκνπ. Σν φλνκά ηεο ζε αληίζεζε κε έηεξα νλφκαηα ηεο αξηζηνθαληθήο 

θσκσδίαο δελ έξρεηαη ζε αληηπαξαβνιή κε θάπνην άιιν, αιιά αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

αξρή κηαο θνηλήο δξάζεο γπλαηθψλ. Γη‘ απηφ θαη ε ίδηα ζεσξεί πσο ε δφμα ζα έξζεη 

γηα φιεο κε ηελ επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ («νἶκαί πνηε Λπζηκάραο κᾶο ἐλ ηνῖο Ἕιιεζη 

θαιεῖζζαη», ζη. 554). Απφ ηελ άιιε, ηελ επνρή ηεο παξάζηαζεο έλα άιιν φλνκα 

παξψλπκν ηεο Λπζηζηξάηεο θπξηαξρνχζε ζην ρψξν ηεο θεληξηθήο ηειεηνπξγίαο ηεο 

πφιεο απηφ ηεο Λπζηκάρεο, ηεο πξψηεο ηέξεηαο ηεο Αζελάο Πνιηάδνο, ε νπνία ηελ 

ππεξέηεζε γηα 64 ρξφληα
57

. Ζ παξαγσγή ηνπ νλφκαηνο πξνθχπηεη επίζεο απφ ην ξήκα 

ιύσ θαη ην νπζηαζηηθφ κάρε, ην νπνίν ηπγράλεη λα είλαη μαλά αληηθείκελν ηνπ 

ξεκαηηθνχ ηχπνπ. πλεπψο, ηα δχν θχξηα νλφκαηα Λπζηζηξάηε θαη Λπζηκάρε 

θαηαιήγνπλ ηαπηφζεκα, ράξε ζηε ζπλσλπκία ησλ ιέμεσλ ζηξαηόο θαη κάρε θαη ηεο 

ηαχηηζεο ηνπ ξήκαηνο ιύσ. Δπηπιένλ, ε αλαινγία ησλ δχν νλνκάησλ κνηάδεη 

εληππσζηαθή, φηαλ ε νκψλπκε εξσίδα ππνζηεξίδεη πσο, αλ νη γπλαίθεο πεηχρνπλ ην 

ζρέδηφ ηνπο, αμίδεη λα ηηο απνθαινχλ Λπζηκάρεο. 

«ΛΥ. ἀιι᾽ ἢλπεξ ὅ ‹ηε› γιπθύζπκνο Ἔξσο ρ Κππξνγέλεη᾽ Ἀθξνδίηε 

ἵκεξνλ κλ θαηὰ ηλ θόιπσλ θαὶ ηλ κεξλ θαηαπλεύζῃ, 

θᾷη᾽ ἐληέμῃ ηέηαλνλ ηεξπλὸλ ηνῖο ἀλδξάζη θαὶ ῥνπαιηζκνύο, 

νἶκαί πνηε Λπζηκάραο κᾶο ἐλ ηνῖο Ἕιιεζη θαιεῖζζαη.» (ζη.551-4) 

Τπ‘ απηή ηελ έλλνηα ε Λπζηζηξάηε ππνζηεξίδεη πσο νη γπλαίθεο κπνξεί λα 

ζεσξνχληαλ φρη σο ππαίηηεο ηεο δηάιπζεο ησλ καρψλ, αιιά πσο κε ηηο ελέξγεηέο ηνπο 

ζα ηηκνχληαλ σο ηέξεηεο θαη ζα θέξδηδαλ ην δεκφζην ζεβαζκφ
58

. χκθσλα κε ηνλ 

Lewis ε Λπζηζηξάηε είλαη έλα κείγκα θσκηθήο εξσίδαο θαη ελαιιαθηηθήο ηέξεηαο 

απνηειψληαο νπζηαζηηθά αλαπαξάζηαζε ηεο ηέξεηαο
59

. Ζ Λπζηζηξάηε ζα κπνξνχζε 

αθφκε λα ζεσξεζεί σο ε ελζάξθσζε ηεο ζεφηεηαο πνπ πξνζηαηεχεη, αλ 

παξαηεξήζνπκε ην ζχζηεκα ελδπκαζίαο ησλ δχν γπλαηθψλ. Ζ Αζελά θνξά γπλαηθείν 

θφξεκα, αιιά είλαη νπιηζκέλε θαη ε Λπζηζηξάηε απεηιεί ηνπο άλδξεο κε ηε δχλακε 

ησλ φπισλ, αλ ζπλερίζνπλ ηελ επίζεζή ηνπο, ληπκέλε επίζεο κε γπλαηθείν έλδπκα. Ζ 
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ηαχηηζε απηή νδεγεί ηελ Foley λα ππνζηεξίμεη πσο ε ζπζρέηηζε ηεο Λπζηζηξάηεο κε 

ηελ Αζελά θαη κε ηε ζξεζθεπηηθή ζειπθή εμνπζία εμνπδεηεξψλεη ηηο επηθίλδπλεο 

ζπλέπεηεο πνπ ζπλήζσο ζπλδένληαη κε κηα ηέηνηα αλδξνπξεπή ζπκπεξηθνξά, φπσο 

απηή ηεο Λπζηζηξάηεο
60

. Δπηπιένλ, ε ηέξεηα ηεο Αζελάο είρε ηελ ζξεζθεπηηθή 

εμνπζία λα ελεξγεί θαη λα κηιά γηα ηελ πφιε ηεο ζε ζηξαηησηηθέο θξίζεηο. Σν φλνκα 

ζπλεπψο ηεο  Λπζηζηξάηεο είηε ράξε ζηελ εηπκνινγηθή ηνπ πξνζέγγηζε είηε ράξε 

ζηελ κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ηαχηηζή ηνπ κε ηελ Λπζηκάρε, ζεκαίλεη ηελ είζνδν 

ησλ γπλαηθψλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα κέζσ ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο λα θαηαιχζνπλ ηνλ 

καθξνρξφλην πφιεκν θαη θαη‘ επέθηαζε πξννηθνλνκεί κηα απξφβιεπηε αληηζηξνθή 

ησλ ξφισλ ησλ θχισλ. 

2.5.2 Πξαμαγφξα 

   Ζ Πξαμαγφξα απνηειεί ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηνπ δεχηεξνπ 

γπλαηθνθξαηνχκελνπ έξγνπ ηνπ Αξηζηνθάλε, ησλ Δθθιεζηαδνπζώλ. Σν φλνκά ηεο 

πξνέξρεηαη εηπκνινγηθά απφ ηε ζπλέλσζε δχν νπζηαζηηθψλ, ησλ πξάμηο θαη αγνξά 

θαη ην δεχηεξν παξαπέκπεη ζηελ αζελατθή αγνξά θαη ζηε ζπλψλπκή ηεο εθθιεζία. 

Καη‘ επέθηαζε ε Πξαμαγφξα δειψλεη ηελ γπλαίθα, ε νπνία πξαγκαηνπνηεί κηα 

ζπλέιεπζε
61

. Σν φλνκά ηεο αθνχγεηαη ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλέιεπζεο ζην ζη. 

124 θαη επαλαιακβάλεηαη ζηνπο ζη. 241 θαη 520, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη θάλεη ηελ 

πξνγξακκαηηθή ηεο δήισζε γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο γπλαηθείαο δξάζεο γηα ηε 

ζσηεξία ηεο πφιεο:  

«ηόικεκα ηνικκελ ηνζνῦηνλ νὕλεθα, 

ἢλ πσο παξαιαβεῖλ ηῆο πόιεσο ηὰ πξάγκαηα 

δπλώκεζ᾽, ὥζη᾽ ἀγαζόλ ηη πξᾶμαη ηὴλ πόιηλ» (ζη. 106-8) 

χκθσλα κε ηελ Kanavou ε Πξαμαγφξα θέξεη ην φλνκα ελφο «θεξδηζκέλνπ» 

νλφκαηνο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε ρξήζε ηνπ αξθηηθνχ ανξίζηνπ «πξᾶμαη» ζην 

ζη. 106
62

. ηνλ αληίπνδα ην φλνκα ηνπ άλδξα ηεο Βιέππξνο εθ ηνπ ξήκαηνο βιέπνκαη, 

ιεηηνπξγεί εηξσληθά, θαζψο ν ίδηνο αδπλαηεί λα αληηιεθζεί ηελ απάηε ηεο γπλαηθφο 

ηνπ θαη ιεηηνπξγεί πάληα πεηζήληα. Έηζη, ηα δχν νλφκαηα ιεηηνπξγνχλ αληηζεηηθά 

πξνο ην θχιν ηνπο, θαζψο ε Πξαμαγφξα εκπιέθεηαη ζηνλ αλδξηθφ ρψξν, ελψ ν 
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Βιέππξνο επηδεηθλχεη ραξαθηεξηζηηθά ηαηξηαζηά ζε γπλαίθα. Σν φλνκα ηεο 

Πξαμαγφξαο δειψλεη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζεκαίλεη: ηελ πινπνίεζε κηαο 

ζπλέιεπζεο απφ κηα γπλαίθα ζ‘ έλα απφ ηα δεκφζηα δεκνθξαηηθά φξγαλα ιήςεο 

απνθάζεσλ. Σν φλνκά ηεο είλαη ν ηξφπνο, ψζηε «λα ζεκαλζεί θάηη»: λα ζεκαλζεί 

πσο ε γπλαίθα παξά ην θχιν ηεο επεκβαίλεη ζηελ αλδξνθξαηνχκελε πνιηηηθή ζθελή 

γηα θάπνην ζθνπφ, βγαίλνληαο απφ ηνλ κερξη πξφηηλνο νηθηαθφ πεξηνξηζκφ ηεο θαη 

απνηηλάζζνληαο θαζηεξσκέλεο κνξθέο εμνπζίαο.    

2.6 σμπεράζμαηα 

   ε ελλνηνινγηθφ επίπεδν ν νίθνο απνηεινχζε ζεκειηψδε αμία γηα ηελ νκαιή 

ζπλχπαξμε ησλ κειψλ ηνπ θαη ηαπηνρξφλσο ζεκαηνδνηνχζε απηφ πνπ δελ είλαη ε 

πφιηο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο νη δχν θνηλσληθέο νληφηεηεο ήηαλ αλεμάξηεηεο. 

Σνπλαληίνλ. Ο νίθνο απνηεινχζε ηνλ απνκνλσκέλν ρψξν ηνπ ηδηψηε πνιίηε, ν νπνίνο 

ζπρλά ήηαλ ζπλδεδεκέλνο κε ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά, ελψ νη άλδξεο ζεσξνχληαλ 

κέξνο ηεο δεκφζηαο θαη πνιηηηθήο ζθαίξαο θπξίσο. ην πιαίζην απηνχ θαζνξίδνληαλ 

θαη νη ξφινη θαη ην πεδίν δξάζεο ησλ δχν θχισλ. Απηφ γίλεηαη εκθαλέο θαη ζην 

επίπεδν ηεο αξρηηεθηνληθήο δηαξξχζκηζεο ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ νίθνπ, ηα νπνία 

ρσξίδνληαη κε γλψκνλα ην θχιν. ε θάζε πεξίπησζε φκσο άλδξεο θαη γπλαίθεο 

ζπλέβαιαλ απφ θνηλνχ ζηελ επεκεξία ηνπ νίθνπ αζρνινχκελνη κε δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πξνζαλαηνιηζκέλεο μαλά κε βάζε ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο. Ζ 

γπλαίθα άιισζηε εζεσξείην επηθίλδπλε, φηαλ έβγαηλε απφ ηνλ θαζνξηζκέλν 

θνηλσληθφ ηεο ξφιν, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ επξχηεξν κχζν θαη ζην κχζν ησλ 

γλσζηψλ γπλαηθνθξαηνχκελσλ θνηλσληψλ. Ζ εμαπάηεζε, κέζσ ηεο εξσηηθήο θπξίσο 

απνπιάλεζεο έζεηε ζε θίλδπλν ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ. Χζηφζν, 

ζην πιαίζην ηειεηνπξγηψλ δηλφηαλ ε επθαηξία ζηηο γπλαίθεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

δεκφζηα ζθαίξα θαη λα ζπλππάξμνπλ, έμσ απφ ηηο νηθηαθέο επζχλεο. Αζθαιψο, 

άλδξεο θαη γπλαίθεο ζπκκεηείραλ επίζεο απφ θνηλνχ ζε ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο, φπσο 

ήηαλ ηα Διεπζίληα Μπζηήξηα, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηνχζε φηη ελ ηέιεη θαη νη δχν 

ππνζηήξηδαλ θνηλέο αμίεο πνπ πξνσζνχζαλ ηελ επεκεξία ηεο πφιεο. ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο νη θνηλσληθνί ξφινη ησλ δχν θχισλ κάο είλαη γλσζηνί κέζσ ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη θαη‘ επέθηαζε είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε πσο ε 

εηθφλα πνπ δηαζέηνπκε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο απνηεινχλ 

αλδξηθά θαηαζθεπάζκαηα, ηα νπνία είκαζηε ζε ζέζε λα εξκελεχζνπκε κέζσ ηεο 
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ζπλεηήο ρξήζεο ζχγρξνλσλ ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ. Σέινο, ζην πιαίζην ηνπ ζεάηξνπ, 

ηα νλφκαηα ησλ εξψσλ ιεηηνπξγνχλ σο πξνγεθχξσκα γηα ηελ εηζαγσγή ζην ζέκα ηνπ 

έξγνπ ή ζπρλά δηαπγάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νθείινπλ φζνη ζπλππάξρνπλ ζην 

έξγν λα δξάζνπλ. 
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3. Λσσιστράτη 

3.1 Σο ιζηορικό πλαίζιο ηης Λσσιστράτης 

   Ζ αλαθνξά ζηα ηζηνξηθνπνιηηηθά ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο θξίλεηαη απαξαίηεηε, 

ψζηε λα εξκελεπζνχλ ηα θίλεηξα ζπγγξαθήο ελφο έξγνπ κε απηφ ην πεξηερφκελν απφ 

ην δξακαηηθφ πνηεηή θαη λα πιαηζησζεί ην πεδίν δξάζεο ησλ εξψσλ. 

   Σν έξγν Λπζηζηξάηε παξαζηάζεθε κεηά ην πέξαο είθνζη ρξφλσλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ (431 π.Υ.) θαη εηδηθφηεξα δχν ρξφληα κεηά ηελ 

θαηαζηξνθηθή γηα ηνπο Αζελαίνπο εθζηξαηεία ζηε ηθειία. Σν έξγν «εδηδάρζε επί 

Καιιίνπ άξρνληνο ηνπ κεηά Κιεφθξηηνλ
63

 [άξμαληνο]», πιεξνθνξία ηελ νπνία 

αληινχκε απφ ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ. Δλ πξνθεηκέλσ ε αδξνκεξήο αλάπηπμε ησλ 

ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηφδνπ ζπγγξαθήο ηνπ έξγνπ πξνθχπηεη, φπσο ειέρζε 

ζηελ ελφηεηα 1.3, απφ ηε κειέηε ησλ Ηζηνξηώλ ηνπ Θνπθπδίδε θαηαξρήλ (8
ν
 βηβιίν, 

ην νπνίν θαιχπηεη ηα έηε 413-411 π.Υ., ηελ πξψηε θάζε ηνπ ιεγφκελνπ Ησληθνχ 

πνιέκνπ) θαη απφ ηηο θηλήζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ εξψσλ ηνπ 

έξγνπ, νη νπνίεο ζαθψο θαζξεθηίδνπλ ηα γεγνλφηα ηεο επνρήο. 

   Σα γεγνλφηα ζηαρπνινγνχληαη σο εμήο κέρξη ην αλέβαζκα ηεο Λπζηζηξάηεο
64

. 

Ο Αξηζηνθάλεο, πηζαλφλ φρη ηπραία, αλεβάδεη δχν έξγα, ηε Λπζηζηξάηε θαη ηηο 

Θεζκνθνξηάδνπζεο, ζρεδφλ ελάκηζε κε δχν ρξφληα, φπσο εηπψζεθε, κεηά ηε ηθειηθή 

εθζηξαηεία (έιεμε ην θαινθαίξη ηνπ 413 π.Υ.), αλ δερζνχκε θπζηθά πσο ε Λπζηζηξάηε 

παξαζηάζεθε ζηα Λήλαηα
65

 θαη νη Θεζκνθνξηάδνπζεο ζηα Μ. Γηνλχζηα. Ο 

Θνπθπδίδεο ζα δηαηππψζεη γηα ην ηέινο ηεο εθζηξαηείαο πσο «πεδὸο θαὶ λῆεο θαὶ 

νὐδὲλ ὅηη νὐθ ἀπώιεην, θαὶ ὀιίγνη ἀπὸ πνιιῶλ ἐπ‘ νἴθνπ ἀπελόζηεζαλ» (7.87.6). Οη 

Αζελαίνη αληειήθζεζαλ πσο εθηφο απφ ην πιήζνο ησλ νπιηηψλ θαη ησλ ηππέσλ, είραλ 

ράζεη θαη ην άλζνο ηεο λενιαίαο ηεο πφιεο, ην νπνίν πιένλ δελ κπνξνχζαλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ (8.1.2.)
66

. Χζηφζν απεθάζηζαλ λα κελ ππνθχςνπλ, αιιά λα 

θαηαζθεπάζνπλ ζηφιν, ψζηε λα ζπγθξαηήζνπλ ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο (8.1.3.) θαη 

                                                           
63

 Διευκρινίηεται ότι ο Καλλίασ είναι διάδοχοσ του Κλεόκριτου, για να διαφοροποιθκεί από τον 
Καλλία, ο οποίοσ διετζλεςε άρχων το 406/5 ωσ διάδοχοσ του Αντιγζνθ (υπόκεςθ Βατράχων). 
64

 Για τα γεγονότα που αφοροφν τα ζτθ 413-411 και τθν ολιγαρχικι ςτάςθ των Ακθναίων, ςθμαντικό 
ιςτορικό εγχειρίδιο: Hornblower 2005: 309-317 
65

 Sommerstein 1977: 117 
66

  Ο Θουκυδίδθσ υπολογίηει πωσ ο αρικμόσ των αιχμαλϊτων δεν ιταν λιγότεροσ των 7.000 ανδρϊν 
(Ιςτορίαι, Η. 87).  
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απνδέρζεθαλ κέξνο ηεο επζχλεο θαη ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

απνθάζεσο νξίδνληαο έλα επνπηηθφ ζπκβνχιην, ηνπο πξνβνχινπο (έλαο απφ απηνχο 

θαηέρεη θπξίαξρν ξφιν ζηε Λπζηζηξάηε)
67

. Δλφζσ νη Αζελαίνη αζρνινχληαη κε ηελ 

θαηαζθεπή ησλ πινίσλ θαη κε ινηπά δεηήκαηα πνιέκνπ, ν Άγηο, ν ζηξαηεγφο ησλ 

Λαθεδαηκνλίσλ, βνεζά ηνπο Δπβνείο θαη ηνπο Λεζβίνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ 

απνζηαζία ηνπο απφ ηνπο Αζελαίνπο (8.5.1-2). Απφ ηελ άιιε νη Υίνη απεπζπλφκελνη 

ζηε Λαθεδαίκνλα εθθξάδνπλ ηελ επηζκία ηνπο λα απνζηαηήζνπλ απφ ηελ αζελατθή 

ζπκκαρία θαη ν Σηζζαθέξλεο ηεο δεηά ηαπηνρξφλσο βνήζεηα πξνο είζπξαμε θφξσλ 

απφ ηηο πφιεηο ηεο Μ. Αζίαο (8.5.4-5) θαζψο θαη ζηήξημε, γηα λα πεηχρεη ηελ 

απνζηαζία απφ ηνπο Αζελαίνπο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ ηεο ζαηξαπείαο ηνπ. Οη φξνη 

είραλ σο εμήο: αθελφο φιε ε ρψξα θαη νη πφιεηο ζ‘ αλήθνπλ ζην βαζηιηά θαη αθεηέξνπ 

ζα έπαπαλ φζα ρξήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα εθ ηνχησλ ησλ πφιεσλ πεξηήξρνλην 

ζηνπο Αζελαίνπο. Με ηα γεγνλφηα απηά νινθιεξψλεηαη ην 19
ν
 έηνο απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. 

   Πξνρσξψληαο ζην 20
ν
 έηνο ηνπ πνιέκνπ ζπλαληάκε ηα αθφινπζα βαζηθά ηζηνξηθά 

ζεκεία. Οη Λαθεδαηκφληνη απνθαζίδνπλ λα βνεζήζνπλ ηελ απνζηαζία ησλ Υίσλ 

(ζέξνο 412 π.Υ.) ζηέιλνληαο σο απνζηνιή 21 πινία απφ ηνλ Ηζζκφ (8.7.1.-8.8.3.). Οη 

Αζελαίνη πιεξνθνξνχκελνη ηελ απνζηαζία απνζηέινπλ ηνλ Αξηζηνθξάηε  ζηξαηεγφ 

πξνο δηακαξηπξία. Οη Υίνη ζέινληαο λα απνδείμνπλ ηελ θαιή ηνπο πίζηε ζηνπο 

Αζελαίνπο θαη λα κελ μεζεθψζνπλ ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ ιανχ ζηέιλνπλ επηά 

θαξάβηα ζην ζπκκαρηθφ ζηφιν (8.9.1-3). Χζηφζν νη Αζελαίνη ιίγν αξγφηεξα 

επηηπγράλνπλ λα αλαραηηίζνπλ ηελ Πεινπνλλεζηαθή κνίξα θαη ε Υίνο εμαθνινπζεί 

λα παξακέλεη ζχκκαρνο πφιε ζηνπο Αζελαίνπο. (8.10.2-3). Ο Αιθηβηάδεο, ζηξαηεγφο 

αθφκε ησλ Λαθεδαηκνλίσλ, πξνηξέπεη ηνπο ηειεπηαίνπο λα ζηείινπλ ζηφιν ζηελ 

Ησλία πξνο παξαθίλεζε επαλαζηάζεσο απφ ηνπο Αζελαίνπο (8.12.1-3). Οη Αζελαίνη 

βάδνπλ ρέξη ζην απφζεκα ησλ ρηιίσλ ηαιάλησλ πνπ πξννξηδφηαλ γηα έθηαθηεο 

αλάγθεο (8.15.1). Αξγφηεξα ε Υίνο, νη Κιαδνκελέο, νη Σήτνη, ε Μίιεηνο – 

απνζηάηεζε ράξε ζηηο πξνζσπηθέο επαθέο ηνπ Αιθηβηάδε θαη απνηέιεζε ην θέληξν 

ηεο αληηαζελατθήο ζπκκαρίαο ζηε Μ. Αζία (8.17)-, ε Λέβεδνο θαη νη Δξαί πξνέβεζαλ 

ζε απνζηαζία παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Αζελαίσλ λα ηηο αλαραηηίζνπλ, πιελ ησλ 

Κιαδνκελψλ θαη ηεο πξνζάξηεζεο ηεο Μπηηιήλεο ζηελ αζελατθή ζπκκαρία (8.14.2- 

17.4, 8.191-8.22.2). Παξάιιεια ην ίδην θαινθαίξη νη Λαθεδαηκφληνη ζπλάπηνπλ ηελ 
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 Hornblower 2005: 311  
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πξψηε ηνπο ζπκκαρία κε ηνλ Βαζηιέα θαη ηνλ Σηζζαθέξλε (8.18.1-2), ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία έρνπλ «θνηλνχο ερζξνχο θαη θίινπο». ην ίδην δηάζηεκα επαλαζηάηεζε θαη 

ε Έθεζνο ζηαζεξά αληηαζελατθή θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη ε Φψθαηα 

(8.31.3, 101.2). Ζ δεχηεξε ζπκκαρία ησλ  Λαθεδαηκνλίσλ κε ην Βαζηιηά Γαξείν θαη 

ησλ πηψλ ηνπ (8.37.1-5) ζπλερίδεη ηνπο φξνπο ηεο πξψηεο κε ηελ πξνζζήθε πσο ζα 

δηεμαγάγνπλ απφ θνηλνχ πφιεκν κε ηνπο Αζελαίνπο
68

. Σν ρεηκψλα ηνπ 412-411 νη 

Αζελαίνη επαλαθηνχλ ηε Υίν, ε νπνία βηψλεη ηζρπξέο εζσηεξηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη 

νη Λαθεδαηκφληνη πεηπραίλνπλ λίθε ζηε χκε (8.38.3-5, 8.42.4). Ζ άκνο θαη ε 

Λέζβνο απνζηάηεζαλ πεξίπνπ ηαπηφρξνλα . Χζηφζν, νη δεκνθξαηηθνί θαηνξζψλνπλ 

λα αλαθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο λήζνπ άκνο θαη λα εμνξίζνπλ ηνπο νιηγαξρηθνχο. Αο 

ζεκεησζεί πσο ην ζηξαηεγηθφ απηφ λεζί δηαηεξείηαη σο ζπνπδαία λαπηηθή βάζε, αλ 

θαη ε Αζήλα αλαγθάζηεθε λα ηεο παξαρσξήζεη νπζηαζηηθή απηνλνκία, φπσο 

πηζηνπνηείηαη απφ ηελ επαλαθνξά ηνπ ζακηαθνχ λνκίζκαηνο, πνπ είρε πάςεη λα 

εθδίδεηαη απφ ην 433 π.Υ. Αξγφηεξα επαλαθαηαιακβάλνπλ θαη ηε Λέζβν. 

   Ο Αιθηβηάδεο πνπ απφ ηα κέζα ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 412 π.Υ. είρε απνζθηξηήζεη 

απφ ην ζπαξηηαηηθφ ζηξαηφπεδν θαηέθπγε ζηηο άξδεηο. Γηαβιέπνληαο ηελ 

πηζαλφηεηα λα επαλέιζεη ζηελ Αζήλα, επηρείξεζε λα δηαζπάζεη ην αζηαζέο κέησπν 

κεηαμχ Σηζζαθέξλνπο θαη παξηηαηψλ. Σνλ ζπκβνχιεςε ινηπφλ λα έξζεη ζε επαθή κε 

ηελ Αζήλα θαη ν Σηζζαθέξλεο ήξζε ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ αζελατθφ ζηφιν ζηε άκν 

(8.47.1-2)
69

. Ο Αιθηβηάδεο ζα επέζηξεθε ζηελ Αζήλα κφλν ππφ θαζεζηψο 

νιηγαξρηθνχ πνιηηεχκαηνο θη φρη δηεθζαξκέλεο δεκνθξαηίαο. Με ην ζρέδην απηφ 

εθηφο απφ ηνπο ηξηήξαξρνπο ηεο άκνπ ζχκθσλνη ήηαλ θαη νη νιηγαξρηθνί ζηελ 

Αζήλα (8.48). Μφλν ν Φξχληρνο επεζήκαλε ην ακθηιεγφκελν ηνπ ραξαθηήξνο ηνπ 

Αιθηβηάδε θαη ππνζηήξημε πσο νπδέπνηε νη Πέξζεο ζα εκπηζηεχνληαλ ηνπο 

Αζελαίνπο. Δπηπιένλ δελ πίζηεπε φηη ε ζπκκαρία κε ηνπο Πέξζεο ζα ελίζρπε ηνπο 

ππάξρνληεο ή απνζηαζέληεο ζπκκάρνπο. Χζηφζν ε γλψκε ηνπ Φξπλίρνπ δελ 

εηζαθνχζζε θαη ν ίδηνο θνβήζεθε πσο νη Αζελαίνη ζα επέηξεπαλ ηελ αλάθιεζε ηνπ 

Αιθηβηάδε (8.49.1). Μεηά απφ θάπνηεο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο αλαραίηηζήο ηνπ 

θαηάθεξε λα ηεηρίζεη ηε άκν. Ο Φξχληρνο αληηδξά ζηα ζρέδηα ηνπ Αιθηβηάδε 

πξνδίδνληάο ηα ζηνπο Λαθεδαηκνλίνπο θαη ν δεχηεξνο θαηαγγέιεη ηελ πξνδνζία ηνπ 
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Lewis 1977: 93-95, όπου θ ανάλυςθ των όρων τθσ ςυνκικθσ και θ ςθμαςία τουσ παρουςιάηεται με 
ςαφι τρόπο. 
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 Henderson 2002: xxi, το Νοζμβρθ του 412. Υποςτθρίηει μάλιςτα πωσ ο Θουκυδίδθσ ςτο ςθμείο 
αυτό είναι χρονολογικά ανακριβισ. 
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(8.50). Ο Πείζαλδξνο, ν Αζελαίνο δεκαγσγφο ζχκκαρνο θαη πξσηεξγάηεο έλα ρξφλν 

αξγφηεξα ηεο κεηαβνιήο ηνπ πνιηηεχκαηνο ησλ Αζελψλ πξνο ην νιηγαξρηθφηεξν, κε 

πξέζβεηο θζάλεη ζηελ Αζήλα θαη κηιά ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ ππέξ ηνπ Αιθηβηάδε 

(8.53). Τπνζηεξίδνπλ φηη αλ δε δηαηεξήζνπλ ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα ζα ζπλάςνπλ 

ζπλζήθε κε ηνλ βαζηιηά θαη ζα ληθήζνπλ ηνπο Πεινπνλλεζίνπο. Πνιινί κίιεζαλ 

ελάληηα ζε θάζε αιιαγή ηεο δεκνθξαηίαο θαη ν Πείζαλδξνο αλέβεθε ζην βήκα θαη 

αληηκεηψπηζε κεγάιε αληίδξαζε
70

. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ππέξ ηνπ Πεηζάλδξνπ. Ο 

ίδηνο κε δέθα πξφζσπα εζηάιεζαλ γηα δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ Αιθηβηάδε θαη ηνλ 

Σηζζαθέξλε θαη ν Φξχληρνο έπαςε απφ ζηξαηεγφο (8.54). Ο Αιθηβηάδεο βιέπνληαο 

ηνλ Σηζζαθέξλε λα δπζαλαζρεηεί λα ζπλάςεη ζπλζήθε ζπκκαρίαο κε ηνπο 

Αζελαίνπο, δεηά ππεξβνιηθά πξάγκαηα, ηα νπνία ελ ηέιεη νη Αζελαίνη δελ 

πξνζέθεξαλ. ηφρνο ηνπ ήηαλ λα θαλεί φηη επζχλε θέξνπλ νη ίδηνη νη Αζελαίνη θη φρη 

ν ίδηνο
71

.  Λίγν αξγφηεξα ζπλήθζε θαη ε ηξίηε ζπλζήθε  ζπκκαρίαο κεηαμχ Πεξζψλ 

θαη Λαθεδαηκνλίσλ (8.58-59). 

3.2 Λσσιστράτη, ηο τρονικό μιας εποτής 

   Ζ Λπζηζηξάηε σο έξγν αληηπνιεκηθφ βξίζεη ηζηνξηθψλ αλαθνξψλ
72

, νη νπνίεο 

δηθαηψλνπλ ηελ αμίσζε ησλ γπλαηθψλ γηα εηξήλε θαη δηθαηνινγνχλ ην πάζνο πνπ 

επηδεηθλχνπλ – αλ ιεθζεί ππφςε ε αθξφηεηα ησλ δξάζεψλ ηνπο- γηα ηε ζχλαςή ηεο. 

πγθεθξηκέλα ζηνπο ζηίρνπο: 

«ἐμ νὗ γὰξ κᾶο πξνὔδνζαλ Μηιήζηνη» (ζη. 108), γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απψιεηα ηεο 

Μηιήηνπ.   

«ηὸλ ηλ Ἀζαλαίσλ γα κὰλ ῥπἅρεηνλ πᾶ θά ηηο ἀκπείζεηελ αὖ κὴ πιαδδηῆλ;» (ζη. 170-

1) θαη ζηνπο ζη. 507-522, 698-703, απνδεηθλχεηαη πσο ε ζπλέιεπζε ιεηηνπξγεί.   

«ηίο μπιιάβνηη᾽ ἂλ ηνῦ μύινπ ηλ ἐλ Σάκῳ ζηξαηεγλ;» (ζη. 313), έλα απφ ηα κέιε 

ηνπ ρνξνχ ησλ γεξφλησλ απνδίδεη κεγάιε αμηνζχλε ζηνπο αζελαίνπο πνπ πνιέκεζαλ 

ηνπο νιηγαξρηθνχο ζηε άκν, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη δελ έρνπλ αθφκε ππνθχςεη 

ζηε ζπκθσλία κε ηνπο Πέξζεο
73

.  
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«ἔιεγελ ὁ κὴ ὥξαζη κὲλ Γεκόζηξαηνο πιεῖλ εἰο Σηθειίαλ,  γπλὴ δ᾽ ὀξρνπκέλε» (ζη. 

391-392), αλαθέξεηαη ν ξήηνξαο Γεκφζηξαηνο, πνιέκηνο ηνπ ζηαξηεγνχ Νηθία, ν 

νπνίνο είρε πείζεη ηελ εθθιεζία ηνπ Γήκνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ηθειηθή 

εθζηξαηεία.  

«ΠΡ. δηὰ ηἀξγύξηνλ πνιεκνῦκελ γάξ; ΛΤ. θαὶ ηἄιια γε πάλη᾽ ἐθπθήζε. ἵλα γὰξ 

Πείζαλδξνο ἔρνη θιέπηεηλ ρνἰ ηαῖο ἀξραῖο ἐπέρνληεο ἀεί ηηλα θνξθνξπγὴλ ἐθύθσλ. νἱ δ᾽ 

νὖλ ηνῦδ᾽ νὕλεθα δξώλησλ ὅ ηη βνύινληαη· ηὸ γὰξ ἀξγύξηνλ ηνῦη᾽ νὐθέηη κὴ 

θαζέισζηλ.» (ζη. 489-92), 

ηνπο ζηίρνπο γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζηνλ Πείζαλδξν, δηαηππψλνληαο ππνηηκηηηθά 

πσο απνζθνπεί ν ίδηνο θαη άιινη αμησκαηνχρνη ζηα δεκφζηα ρξήκαηα. Ο Πείζαλδξνο 

κάιηζηα είλαη ην κνλαδηθφ πνιηηηθφ πξφζσπν πνπ επνλνκαδφκελν ινηδσξείηαη ζην 

έξγν
74

 («ὀλνκαζηί θσκσδεῖλ»). Δπηπιένλ επηζεκαίλεη πσο νη αξρεγνί ιεηηνπξγνχλ κε 

ηνλ ηξφπν πνπ πάληα ιεηηνπξγνχζαλ. 

496-501, ην «ζψδεηλ» επαλαιακβάλεηαη ηέζζεξηο θνξέο. Πηζαλνινγείηαη φηη ν 

Πείζαλδξνο είρε ήδε αλαθνηλψζεη ζηε πλέιεπζε ην ζρέδην δηάζσζεο κε ηε βνήζεηα 

ηνπ Αιθηβηάδε
75

. 

«ΠΡ. ἀιι᾽ νὐ ηαὐηόλ. ΛΤ. πο νὐ ηαὐηόλ; ΠΡ. πνιεκεηένλ ἔζη᾽ ἀπὸ ηνύηνπ 

ΛΤ. ἀιι᾽ νὐδὲλ δεῖ πξηνλ πνιεκεῖλ. ΠΡ. πο γὰξ ζσζεζόκεζ᾽ ἄιισο; 

ΛΤ. κεῖο ὑκᾶο ζώζνκελ. ΠΡ. ὑκεῖο; ΛΤ. κεῖο κέληνη. ΠΡ. ζρέηιηόλ γε. 

ΛΤ. ὡο ζσζήζεη, θἂλ κὴ βνύιῃ. ΠΡ. δεηλόλ ‹γε› ιέγεηο. ΛΤ.ἀγαλαθηεῖο, 

ἀιιὰ πνεηέα ηαῦη᾽ ἐζηὶλ ὅκσο. ΠΡ. λὴ ηὴλ Γήκεηξ᾽ ἄδηθόλ γε. 

ΛΤ. ζσζηένλ, ὦ ηᾶλ. ΠΡ. θεἰ κὴ δένκαη; ΛΤ. ηνῦδ᾽ νὕλεθα θαὶ πνιὺ κᾶιινλ.»                   

(ζη.496-501) 

θαη 591-597, 655, 772, ζίγνληαη ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα ηεο Αζήλαο, φηαλ νη πνιίηεο, 

άλδξεο θαη γπλαίθεο πξνζπαζνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ ζθιεξφ αγψλα
76

. 
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«κεῖο ηὸλ κὲλ πξόηεξνλ πόιεκνλ θαὶ ρξόλνλ λεζρόκεζ᾽ ‹ὑκλ› 

ὑπὸ ζσθξνζύλεο ηῆο κεηέξαο ηλ ἀλδξλ ἅηη᾽ ἐπνεῖηε· 

—νὐ γὰξ γξύδεηλ εἰᾶζ᾽ κᾶο,— θαίηνὐθ ξέζθεηέ γ᾽ κᾶο. 

ἀιι᾽ ᾐζζαλόκεζζα θαιο ὑκλ, θαὶ πνιιάθηο ἔλδνλ ἂλ νὖζαη 

θνύζακελ ἄλ ηη θαθο ὑκᾶο βνπιεπζακέλνπο κέγα πξᾶγκα· 

εἶη᾽ ἀιγνῦζαη ηἄλδνζελ ὑκᾶο ἐπαλεξόκεζ᾽ ἂλ γειάζαζαη 

«ηί βεβνύιεπηαη πεξὶ ηλ ζπνλδλ ἐλ ηῇ ζηήιῃ παξαγξάςαη 

ἐλ ηῶ δήκῳ ηήκεξνλ ὑκῖλ;» — «ηί δὲ ζνὶ ηνῦη᾽;» ἤ δ᾽ ὃο ἂλ ἁλήξ· 

«νὐ ζηγήζεη;» —θἀγὼ ᾽ζίγσλ. ΚΛ. ἀιι᾽ νὐθ ἂλ ἐγώ πνη᾽ ἐζίγσλ.» (ζη. 507-515), 

ε Λπζηζηξάηε θαηεγνξεί ηελ απνθήξπμε ηεο ζπλζήθεο ηνπ 421 π.Υ
77

.   

«ὅηε δὴ δ᾽ ὑκλ ἐλ ηαῖζηλ ὁδνῖο θαλεξο θνύνκελ ἢδε· «νὐθ ἔζηηλ ἀλὴξ ἐλ ηῇ ρώξᾳ.» 

— «κὰ Γί᾽ νὐ δῆη᾽,» εἶθ᾽ ἕηεξόο ηηο» (ζη. 523-524) ζπλεηδεηνπνηείηαη ε έιιεηςε ηνπ 

αλδξηθνχ θχινπ. 

«πιεῖλ ἠ ηὸ δηπινῦλ αὐηνῦ θέξνκελ. πξώηηζηνλ κέλ γε ηεθνῦζαη 

θἀθπέκςαζαη παῖδαο ὁπιίηαο— ΠΡ. ζίγα, κὴ κλεζηθαθήζῃο» (ζη. 589-590), ν 

Πξφβνπινο απνηξέπεη ηελ ελζχκεζε ζιηβεξψλ γεγνλφησλ. 

«ἐγὼ δ᾽ ἑηέξνπο ἐλζέλδε ηῇ βνπιῇ θξάζσ» (ζη. 1011), αλαθέξεηαη ε Βνπιή θη φρη ην 

ζψκα ησλ Πξνβνχισλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

«ΥΟ. εἰ ζσθξνλεῖηε, ζαἰκάηηα ιήςεζζ᾽, ὅπσο ηλ ἑξκνθνπηδλ κή ηηο ὑκᾶο ὄςεηαη» 

(ζη. 1093-4), ν Πξχηαληο πξνεηδνπνηεί φηη αλάκεζα ζηνπο ζεαηέο κπνξεί λα ππάξρνπλ 

θαη άιινη πνπ απνβιέπνπλ ζηελ θνπή ησλ Δξκψλ ππελζπκίδνληαο ηνλ αθξσηεξηαζκφ 

ησλ Δξκψλ ην θαινθαίξη ηνπ 415 π.Υ., πξηλ ηε ηθειηθή εθζηξαηεία. 

   ε θάζε πεξίπησζε δελ απνηππψλνληαη ζην έξγν ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο 

πξεζβείαο ησλ δέθα Αζελαίσλ θαη ηνπ Πεηζάλδξνπ ζηνλ Αιθηβηάδε γηα ηε ζχλαςε 

ηεο ζπκκαρίαο. Δάλ θάηη ηέηνην είρε ήδε ιάβεη ρψξα, ν Αξηζηνθάλεο ζα ην είρε 

πηζαλφηαηα κλεκνλεχζεη.   
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3.3 Αποηίμηζη ηης Ιζηορικής Περιόδοσ 

   χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Goodhart «ν πφιεκνο κε ηελ θαηαζηξνθή ησλ Αζελαίσλ 

ζηε ηθειία εηζέξρεηαη ζε κηα λέα θάζε. Σν ζθεληθφ κεηαθέξεηαη ζηελ Αζία, αιιά 

θαη ε Αζήλα εκθαλίδεηαη ππφ λέεο ζπλζήθεο: ράλεη ηελ πςειή πεξηνπζία ηεο, αιιά 

ειθχεη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκπάζεηά καο»
78

.  

   Πξάγκαηη, παξά ην γεγνλφο πσο νη Αζελαίνη ππέζηεζαλ αλείπσηε θαηαζηξνθή ζε 

αλζξψπηλν θπξίσο (πάλσ απφ ηεζζεξηο ρηιηάδεο απψιεηεο ζηε ηθειία), αιιά θαη 

πιηθφ δπλακηθφ, θαηάθεξαλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα επαλαθηήζνπλ ηε 

δπλακηθφηεηά ηνπο. Απφ ηελ άιιε ε πάξηε έραλε δηαξθψο επθαηξίεο επηθξάηεζεο 

παξά ηελ πιενλεθηηθή ζέζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ. χκθσλα κε ηνλ Hornblower «ην 

απίζηεπην είλαη πσο, ηφζν ιίγν θαηξφ κεηά ηελ αζελατθή ηαπείλσζε, νη παξηηάηεο 

θαηάθεξαλ λα ηα ζαιαζζψζνπλ»
79

. Σνπιάρηζηνλ κέρξη ηα γεγνλφηα ηεο Μηιήηνπ 

αθφκε θαη κέρξη ηελ πξεζβεία ηνπ Πεηζάλδξνπ ζηελ Αζήλα παξαηεξνχκε πσο νη 

πνιέκηεο παξαηάμεηο είλαη ζρεδφλ ηζνδχλακεο θαη ν καθξνρξφληνο πφιεκνο ζα έρεη 

ζαθψο πιήμεη ην εζηθφ θξφλεκα θαη ησλ δχν, αλ φρη ησλ Αζελαίσλ θαηάηη 

πεξηζζφηεξν. 

   ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθή κηα επηζήκαλζε. ηελ αξραία Διιάδα ν δεκφζηνο 

θφζκνο κπνξνχζε κφλν λα θαζνξηζηεί κε φξνπο πνιέκνπ. Ζ πνιηηηθή δσή 

ζπλεπαγφηαλ ηε δηαηήξεζε ηεο πφιεο κέζσ απηνχ. Απφ ηελ νκεξηθή επνρή έσο θαη 

ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο  νη άλδξεο έκπαηλαλ ζηνλ πφιεκν, κε ζθνπφ λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηηο γπλαίθεο πνπ είλαη αδχλακεο, ηα παηδηά θαη ηνπο εαπηνχο ηνπο. Ζ 

ζπκκεηνρή ζηνλ πφιεκν ήηαλ ε πιεξέζηεξε έθθξαζε ηεο εκπινθήο ζηελ πνιηηηθή 

δσή, γηαηί ζήκαηλε πσο ν πνιεκηζηήο ζπζηαδφηαλ γηα ην ζχλνιν θαη παξείρε εζηθά 

ζεκέιηα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία
80

. Χζηφζν, ν εκθχιηνο ειιεληθφο πφιεκνο θαη ε 

βαξβαξφηεηά ηνπ απάιεηςαλ ην ηδαληθφ απηφ. χκθσλα κε ηελ Saxonhouse «ε 

Λπζηζηξάηε παξνπζηάδεη ηελ ακαχξσζε απηνχ ηνπ ηδεψδνπο. Τπνδεηθλχεη πφζν 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηνλ πφιεκν, ζε απηή ηελ αληίιεςε γηα ην θαζνιηθφ 

πνπ κπνξεί λα νδήγεζε ζε κηα ηδησηηθή δφμα, νδήγεζε επίζεο ζηελ αδπλακία λα 
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ζπκεζνχκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζθαίξεο ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, γηα ηηο 

νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη νη κάρεο.»
81

. Ζ Λπζηζηξάηε είλαη έλα έξγν εκπλεπζκέλν 

απφ ηελ απνπζία ησλ αλδξψλ πνπ επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε ηεο αλδξηθήο επαλφδνπ σο 

θνξέα πνιηηηθήο νκαιφηεηαο θαη δηαζθάιηζεο ηνπ νίθνπ. 

3.4 Πολιηική και γσναίκα ζηη Λσσιστράτη 

3.4.1 Δηζαγσγή 

   «Ζ απνρή απφ ην ζεμ ησλ λεφηεξσλ γπλαηθψλ θαη ε επαθφινπζε ζπλζεθνιφγεζε 

απφ ηνπο άλδξεο, ε θαηνρή ηνπ αζελατθνχ ζεζαπξνχ απφ ηηο ειηθησκέλεο γπλαίθεο 

θαη ε θπζηθή λίθε ηνπο πάλσ ζε κηα νκάδα εμαζζελεκέλσλ θαη εμαγξησκέλσλ 

ειηθησκέλσλ αλδξψλ θαη αζθαιψο ην ράξηζκα ηεο νκψλπκεο εξσίδαο, φια καδί 

ζπλδπαζκέλα θάλνπλ ηε Λπζηζηξάηε έλα απφ ηα πην αγαπεηά έξγα ζηνπο κειεηεηέο 

θαη ηνπο καζεηέο». (Taaffe 1993:48)  

   Σν παξαπάλσ παξάζεκα ππνδεηθλχεη ην ζέκα κε ηε δηπιή πινθή πνπ αμηνπνηεί ν 

Αξηζηνθάλεο ζηε Λπζηζηξάηε, κε ην νπνίν εηζέξρεηαη ζηε ρνξεία ησλ «γπλαηθείσλ 

θσκσδηψλ ηνπ» (Λπζηζηξάηε, Θεζκνθνξηάδνπζεο, Δθθιεζηάδνπζεο). Έηζη, ν 

Αξηζηνθάλεο γξάθεη ηε Λπζηζηξάηε ηνπνζεηψληαο ηηο γπλαίθεο σο θεληξηθέο εξσίδεο 

ηνπ έξγνπ.  

   Οη γπλαίθεο αληηιακβάλνληαη πσο ν καθξνρξφληνο πφιεκνο κε ηε πάξηε έρεη 

πιήμεη ζεκαληηθά ηνλ νίθν θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ πφιε. Καη ηα δχν απνηεινχλ 

κνξθέο θνηλσλίαο
82

, κε ηε δηαθνξά πσο ην λνηθνθπξηφ απνηειεί κηα ιηγφηεξν 

νινθιεξσκέλε κνξθή θνηλσλίαο. πλεπψο, ζην πιαίζην πνπ καο απαζρνιεί 

αληηιακβαλφκαζηε πσο ν νίθνο δελ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αληίζεζή ηνπ ή ηε δηαθνξά 

ηνπ απφ ηελ πφιε, αιιά απφ ηελ νκνηφηεηά ηνπ ζε κηα ζεσξεηηθή ζπλέρεηα
83

. Ζ δσή 

ησλ γπλαηθψλ έρεη θαηαζηξαθεί θαζψο έρνπλ εγθαηαιεηθζεί απφ ηνπο άλδξεο ηνπο θαη 

νη δεχηεξνη δε θαίλεηαη λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο γηα θαηάπαπζε ηνπ πνιέκνπ 

(βι. ηζηνξηθφ πιαίζην πεξηφδνπ). Έηζη, ν Αξηζηνθάλεο αμηνπνηεί ηε Λπζηζηξάηε, γηα 

λα ππνζηεξίμεη έλα είδνο Παλειιήληαο Ηδέαο, ε νπνία ζα ζψζεη ηελ Διιάδα απφ ηελ 

πεξαηηέξσ θαηαζηξνθή. 
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 Saxonhouse 1980: 67 
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 Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά, 1252b14-1253a 
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 Foley 1982: 6 
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   Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ εγείξεηαη αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Αξηζηνθάλεο 

κειεηά πνιηηηθά δεηήκαηα κε έκθαζε ζην ξφιν θαη ην θαζεζηψο πνπ επηβάιινπλ νη 

γπλαίθεο ζηελ αζελατθή θνηλσλία. Σν έξγν έρεη ζεσξεζεί σο δήισζε ηεο γπλαηθείαο 

αιιειεγγχεο θαη ηεο θαζνιηθήο αιήζεηαο γηα ηνλ πφιεκν, ηελ εηξήλε θαη θπζηθά κηα 

κάρε θχισλ. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία λα ζπκφκαζηε είλαη πσο ε αλαπαξάζηαζε ησλ 

γπλαηθψλ ζηε ζθελή γίλεηαη απφ άλδξεο θαη πσο θπζηθά ε εηθφλα ησλ γπλαηθψλ 

δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ν ζπγγξαθέαο θαη ν αλδξηθφο 

πιεζπζκφο ζπιιήβδελ γηα ηε γπλαίθα. ην έξγν επηβεβαηψλνληαη θαη 

επηδνθηκάδνληαη νη ξφινη πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο κε 

ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο πφιεσο θαη ηνπ νίθνπ. 

   ην θεθάιαην εμεηάδεηαη ην πεδίν δξάζεο ησλ γπλαηθψλ. Ο πνιηηηθφο απφερνο είλαη 

εκθαλήο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ θηλήζεσλ ησλ γπλαηθψλ, θπξίσο φκσο ηεο 

Λπζηζηξάηεο θαη ησλ ειηθησκέλσλ γπλαηθψλ, θαζψο ν ιφγνο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπο 

πξνζηδηάδεη ζ‘ απηφλ πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ νη άλδξεο νκφινγνί ηνπο. Οη άλδξεο 

ζηνλ αληίπνδα αληηδξνχλ αδχλακα, ζρεδφλ ζειπθά, θαη είλαη έηνηκνη ζην ηέινο ηνπ 

έξγνπ λα απνδεθηνχλ θάζε φξν, πξνθεηκέλνπ λα παχζεη ν γπλαηθείνο απνθιεηζκφο.  

3.4.2 Ζ πνιηηηθή νξγάλσζε ησλ γπλαηθψλ ζην έξγν 

Πξόινγνο (ζη. 1-253): Τν ζρέδην ζπλνκσζίαο 

   ηνλ πξφινγν ή ζην πξννίκην ηνπ έξγνπ, φπσο άιισο ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί ην πξψην κέξνο ηνπ, θαζψο ζπκίδεη έλαξμε ξεηνξηθνχ ιφγνπ, ε 

Λπζηζηξάηε αλακέλεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ γπλαηθψλ, ηηο νπνίεο έρεη ήδε θαιέζεη 

απφ φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο ηφηε Διιάδνο, ψζηε λα ηνπο εθζέζεη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηεο θαη ηηο ζθέςεηο ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ εκθχιην πφιεκν πνπ 

ζπλερίδεη γηα 20φ έηνο λα καίλεηαη θαη ν νπνίνο έρεη δεκηνπξγήζεη κηα θνηλσλία 

νξαηά δηραζκέλε. ηφρνο ηεο θεληξηθήο εξσίδνο είλαη νη γπλαίθεο, ελ είδεη 

ζπλειεχζεσο, λα ζπκθσλήζνπλ λα δνζεί έλα ηέινο ζηνλ «παγθφζκην» πφιεκν ηεο 

Διιάδνο, ν νπνίνο ηείλεη λα θαηαζηξέςεη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ηε ζηηγκή πνπ νη 

Πέξζεο θαηξνζθνπνχλ θαη ν νπνίνο έρεη θαηαζηξνθηθή επίδξαζε ζηελ νηθνγελεηαθή 

δσή. 

   Ζ Λπζηζηξάηε είλαη ε ελνξρεζηξψηξηα ηνπ ζρεδίνπ ή θαηά άιινπο ηεο ζπλσκνζίαο, 

ε νπνία αλαιακβάλεη κε ζνβαξφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα ηελ επίηεπμε απηνχ. Σν ζέκα 

εθηίζεηαη εμαξρήο: ζηφρνο ηεο είλαη ε ζσηεξία ηεο Διιάδνο.  
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ΛΤ. νὕησ γε ιεπηὸλ ὥζζ᾽ ὅιεο ηῆο Ἑιιάδνο ἐλ ηαῖο γπλαημίλ ἐζηηλ ἡ ζσηεξία. 

(ζη.29-30) 

   Ζ Λπζηζηξάηε εθθξάδεη ηελ άπνςε πσο νη γπλαίθεο είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζνπλ 

ηε ζσηεξία ηεο. Με πνην ηξφπν, φκσο, ζα επηηεπρζεί απηφ ηε ζηηγκή πνπ νη γπλαίθεο 

είλαη επηθνξηηζκέλεο απνθιεηζηηθά κε ηα θαζήθνληα ηνπ νίθνπ θαη αξθνχληαη ζηε 

κεηαμχ ηνπο ζπλαλαζηξνθή (ζη. 1-5), φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ 

πξνιφγνπ; Μάιηζηα, νη ίδηεο απηνυπνηηκνχληαη, θαζψο ακθηζβεηνχλ ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο λα δηαζψζνπλ ηελ Διιάδα (ζη. 9-10, 31, 42, 137), παξφηη ζηνπο άλδξεο 

θαίλνληαη παλνχξγεο (ζη. 11-12). Δπηπιένλ, δηαγξάθεηαη ε πξνηίκεζε πνπ έρνπλ γηα 

ηηο ζαξθηθέο απνιαχζεηο (ζη. 23, 107-112, 125-147, 158, 212-216), ην πνηφ (ζη. 112-

114, 194-197) θαη φ,ηη ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο δηαζθέδαζεο. πλεπψο, θαζφινπ ν 

γπλαηθείνο ραξαθηήξαο δελ απνρσξίδεηαη ηηο γπλαίθεο. Ζ δηαρείξηζε, σζηφζν, 

ηέηνησλ ζεκάησλ, εηξήλεο θαη πνιέκνπ, δελ άπηνληαη ηεο αλδξηθήο ηθαλφηεηαο 

απνηειψληαο απνθιεηζηηθφ θαη αδηαρψξηζην πξνλφκην ηνπ αλδξηθνχ θχινπ; 

   Γηα ηε Λπζηζηξάηε ην δήηεκα ηεο ζσηεξίαο ηεο Διιάδνο δελ είλαη νχηε έλα 

αφξηζην νχηε έλα απιψο ζεσξεηηθφ δήηεκα. Δίλαη έλα ζέκα πξαθηηθφ θαη 

θαζνξηζκέλν, ην νπνίν ρξήδεη δηεπξεχλεζεο θαη ινγηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

εκπινθήο ησλ νκηινχλησλ κεξψλ ηεο ζπλέιεπζεο. Δθφζνλ νη άλδξεο αδπλαηνχλ λα 

ιχζνπλ ηνλ πφιεκν, νη γπλαίθεο νθείινπλ αμηνπνηψληαο ηα γπλαηθεία «εξγαιεία» 

ηνπο θαη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηά ηνπο λα επέκβνπλ ζηελ πνιηηηθή ζθαίξα ησλ 

αλδξψλ θαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηε δηαζαιεπζείζα ηάμε.  

   Ζ νκψλπκε εξσίδα έρεη ήδε πξνβεί ζην ζρεδηαζκφ ηεο γπλαηθείαο δξάζεο, ελψ 

εθηπιίζζεηαη θαη ε θαηάιεςε ηεο Αθξφπνιεο (ζρέδην Β). Δίλαη ζεκαληηθφ ηψξα λα 

πξνβεί ζηελ θνηλή πηνζέηεζε ηνπ ζρεδίνπ απφ ην ζχλνιν ησλ γπλαηθψλ παλειιαδηθά 

(ζη. 14). Ζ δηαδηθαζία δηεμάγεηαη κεηαμχ λνκίκσο παληξεκέλσλ. Ζ Λπζηζηξάηε 

εθζέηεη δχν θνξέο ην ζέκα θαη ηαπηφρξνλα ην ζηφρν ηεο παξνχζαο ζπλειεχζεσο. Σελ 

πξψηε, απεπζπλφκελε ζηελ Κιενλίθε, ηεο ιέεη ππαηληθηηθά πσο νη γπλαίθεο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ έλαλ ηέηνην ηξφπν, «ὥζηε ηλ λῦλ κεδέλαο 50ἀλδξλ ἐπ᾽ 

ἀιιήινηζηλ αἴξεζζαη δόξπ» (ζη.49-50) θαη ιακβάλεη ηε ζεηηθή αληαπφθξηζή ηεο. Σε 

δεχηεξε, απεπζπλφκελε ζε φιε ηε ζπλέιεπζε ησλ γπλαηθψλ, μεθηλά εθζέηνληαο ηα 

ζρεηηθά κε ην ζέκα γεγνλφηα: ηελ απνπζία ησλ αλδξψλ. Με εξσηαπαληήζεηο 

θαηαθέξλεη λα εκπιέμεη ηηο γπλαίθεο ζην ζέκα ηεο ζπλειεχζεσο, ππελζπκίδνληάο ηνπο 
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πσο ν πφιεκνο ηηο έρεη ζηεξήζεη απφ ηνπο άλδξεο θαη ηνπο εξαζηέο ηνπο (ζη. 97-110), 

ππνλνψληαο κάιηζηα πσο ην εμσζπδπγηθφ ζεμ ήηαλ πην επηζπκεηφ «ἀιι᾽ νὐδὲ κνηρνῦ 

θαηαιέιεηπηαη θεςάιπμ». Υξεζηκνπνηψληαο σο αληηθεηκεληθφ πεηζηήξην ηελ απνπζία 

ησλ αλδξψλ, ππνβάιεη ηηο γπλαίθεο ζην δπζάξεζην αίζζεκα πνπ πξνθαιεί ε 

ππελζχκηζε ηεο απψιεηαο ηεο ζπληξνθηθφηεηαο θαη ηνπ ζεμ. Απνζπψληαο ηε 

ζπλαίλεζή ηνπο ηηο δηεξσηά εάλ ζα επηζπκνχζαλ λα ζηακαηήζνπλ ηνλ πφιεκν κε 

θάπνην ηέρλαζκα
84

 θαη γηα δεχηεξε θνξά ιακβάλεη ηελ ελζνπζηψδε αληαπφθξηζε ηνπ 

γπλαηθείνπ θνηλνχ, έσο ηε ζηηγκή πνπ απνθαιχπηεη ην πξψην κέζν γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζρεδίνπ: «ἀθεθηέα ηνίλπλ ἐζηὶλ κῖλ ηνῦ πένπο» (ζη.124). 

   Παξά ηελ αξρηθή δπζαξέζθεηα θαη άξλεζε ησλ γπλαηθψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

ζρέδην (ζη. 125-136), ε απφθαζε ηεο Λακπηηνχο, ηεο εθπξνζψπνπ ηεο πάξηεο, θαη 

θαη‘ επέθηαζε ηεο κεγαιπηέξαο ερζξάο ηεο Αζήλαο, λα ζπζηξαηεπηεί κε ηε 

Λπζηζηξάηε, θάκπηεη ηηο αληηξξήζεηο ηεο γπλαηθείαο ζπλέιεπζεο. Χο επί ην πιείζηνλ 

ε Λακπηηψ αμηνπνηεί έλα αιεζέο θαη εηιηθξηλέο επηρείξεκα, απηφ ηεο ήδε απνρήο απφ 

ην πένο, απνηέιεζκα ηεο απνρήο ησλ αλδξψλ. Οη γπλαίθεο αληηδξνχλ μαλά, φπσο έλα 

πιήζνο αλδξψλ αθξναηψλ, ζην νπνίν δεηείηαη λα πξνβνχλ ζε κηα επίπνλε πξάμε
85

. 

Σελ ηάμε ζπγθξαηεί ε βαζηθή ππνθηλήηξηα ηνπ ζρεδίνπ, ε Λπζηζηξάηε κε ηε βνήζεηα 

ηεο Λακπηηνχο, ε νπνία βεβαηψλεη ηελ αδπλακία ησλ αλδξψλ λα ππνθέξνπλ ηελ 

απνρή. Ζ Λακπηηψ πξνο επίξξσζε ησλ ιεγνκέλσλ ηεο Λπζηζηξάηεο επηθαιείηαη έλα 

γλσζηφ ζε φιεο κπζηθφ γεγνλφο: ν Μελέιανο ζακπψζεθε απφ ηα ζηήζε ηεο Διέλεο 

θαη θαηέζεζε ην μίθνο (ζη.155-156)
86

.  

   Έπεηηα ζηελ θξίζε φηη νη άλδξεο κπνξεί επίζεο λα ηηο απαξλεζνχλ (ζη.156) ή λα ηηο 

παξαζχξνπλ κε ηε βία (ζη.160), ε Λακπηηψ απαληά αληηζηνίρσο πσο είηε νη γπλαίθεο 

ζα απηντθαλνπνηνχληαη (ζη.158) είηε ζα ελδίδνπλ «θαθο» (ζη.162) ζηνπο άλδξεο 

ηνπο, γηαηί «νὐ γὰξ νὐδέπνη᾽ εὐθξαλζήζεηαη ἀλήξ, ἐὰλ κὴ ηῇ γπλαηθὶ ζπκθέξῃ» (ζη. 

165-166) 

   Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, πσο νη γπλαίθεο πξννδεπηηθά εκπιέθνληαη ζην ζρέδην Α 

(απνρή απφ ην ζεμ) θαη εθθξάδνπλ δίθαηεο θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο αηθλίδηεο 

παξακέηξνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. ηε ζπλέρεηα, κάιηζηα, πξνρσξνχλ έλα 
                                                           
84

 Henderson 2002: 81, υποςτθρίηει πωσ θ Λυςιςτράτθ ολοκλθρϊνει το ερϊτθμα που ξεκίνθςε ςτουσ 
ςτ. 97-98. 
85

 Δε κα ιταν δφςκολο να φανταςτεί κάποιοσ πωσ πολλοί Ακθναίοι άνδρεσ που βρίςκονταν ςτο κοινό 
κα αντζδραςαν με παρόμοιο τρόπο. 
86

 Henderson 2002: 86, Sommerstein 1990: 163, όπου παρατίκενται πλθροφορίεσ για το κζμα. 
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βήκα παξαπέξα, ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ ζρεδίνπ, φηαλ ζπγθεθξηκέλα ε Λακπηηψ 

πξνβάιεη δηθαηνινγεκέλε απνξία γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ (ζη. 170-

171). ην ζεκείν απηφ ε Λπζηζηξάηε εθζέηεη ην δεχηεξν πξνο εθαξκνγή κέξνο ηνπ 

ζρεδίνπ (ζρέδην Β), ην νπνίν ήδε βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ηελ θαηάιεςε ηεο 

Αθξνπφιεσο απφ ηηο πην ειηθησκέλεο ηεο Αζήλαο κε ην πξφζρεκα ηεο ζπζίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ην δεκφζην ζεζαπξφ αθνπιίδνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ησλ Αζελαίσλ γηα λαππήγεζε πινίσλ. ην ζεκείν απηφ, πξννηθνλνκείηαη 

ε ζπλάληεζε κε ηνλ Πξφβνπιν (ζη. 113-116).  

   Ζ Λπζηζηξάηε παξνπζηάδεη ηνλ πφιεκν σο κηα άδηθε επίζεζε ζηα αζηηθά θαη 

ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα θαη δεκηνπξγεί κηα ζπκκαρία 

αληεπίζεζεο ησλ πνιεκνραξψλ αλδξψλ, ε νπνία ζα ηδηνπνηεζεί αγαζά, ηα νπνία 

θαλνληθά δηαρεηξίδνληαη νη άλδξεο, ην ζεμ θαη ηελ αζηηθή πγεία
87

.  

   Ζ ίδηα θαιεί ηηο γπλαίθεο λα νξθηζηνχλ πσο ζα ηεξήζνπλ φζα ειέρζεζαλ θαη απηέο 

δε δηζηάδνπλ λα επαλαιάβνπλ ηελ αγάπε ηνπο γηα ην πνηφ
88

. Πξνεγνπκέλσο, ζηνπο 

ζη. 188-190 «ΛΤ. ὅληηλα; εἰο ἀζπίδ᾽, ὥζπεξ, θαζίλ, Αἰζρύινο πνηέ, κεινζθαγνύζαο.» 

ππαηλίζζεηαη παξαπέκπνληαο ζηνλ φξθν ησλ Δπηά επί Θήβαο («ηαπξνζθαγνῦληεο ἐο 

κειάλδεηνλ ζάθνο θαὶ ζηγγάλνληεο ρεξζὶ ηαπξείνπ θόλνπ, Ἄξε η᾽, λπώ, θαὶ θηιαίκαηνλ 

Φόβνλ», ζη. 43-45) φηη πξέπεη λα νξθηζηνχλ ζηνλ Άξε, εθφζνλ, γηα λα πεηχρνπλ ηελ 

εηξήλε, πξέπεη λα θάλνπλ πφιεκν ζηνπο ερζξνχο ηεο
89

. Σειηθά, νη γπλαίθεο θάλνπλ 

επίθιεζε ζηε ζεά Πεηζψ
90

, επηινγή δηφινπ ηπραία θαζψο ε Πεηζψ ήηαλ αξρηθά ζεά 

ηεο εξσηηθήο δξάζεσο θαη έπεηηα ηνπ ιφγνπ θαη νξθίδνληαη λα κελ παξαζηξαηήζνπλ 

απφ ην ζρέδηφ ηνπο. Σέινο, βιέπνπλ φηη ην δεχηεξν κέξνο ηνπ ζρεδίνπ βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε θαη ε Λπζηζηξάηε θαιεί ηε Λακπηηψ λα ζπεχζεη ζηε πάξηε πξνο εθαξκνγή 

ηνπ ζρεδίνπ Α. Ζ Λπζηζηξάηε θιείλνληαο εθθξάδεη ηε βεβαηφηεηά ηεο πσο ν ιφγνο 

ηνπο έρεη κεγαιχηεξε δχλακε απφ απηφλ ησλ αλδξψλ θαη έηζη δε ζα επηβεβαηψζνπλ 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο  «ἄκαρνη γπλαῖθεο θαὶ κηαξαὶ» (ζη.254). 

                                                           
87

 Stroup 2004: 38 
88

 Stroup 2004: 46, θ ςυγγραφζασ κεωρεί ότι θ πρϊτθ μεταμόρφωςθ των γυναικϊν ςε εταίρεσ 
γίνεται ςε αυτοφσ τουσ ςτίχουσ (193-237). Ριςτεφει πωσ ο όρκοσ ζχει ςυμποςιακό απόθχο, ενϊ οι 
παντρεμζνεσ γυναίκεσ δε ςυμμετείχαν. Επιπλζον, υποςτθρίηει ότι ο κφλικασ χρθςιμοποιείται μόνο 
από εταίρεσ, ενϊ ο ςκφφοσ ωσ ςκεφοσ από τισ γυναίκεσ. Αντεκζτωσ, ο Henderson 2002: 91-92 δεν 
κάνει καμία ςχετικι αναφορά.  
89

 Strauss 1980: 195 
90

 Rothwell 1990: 30, ο οποίοσ υποςτθρίηει πωσ θ επίκλθςθ τθσ Λυςιςτράτθσ ςτθν Ρεικϊ (ςτ. 203) 
είναι ταυτόχρονα πολιτικι, ςεξουαλικι και παραπλανθτικι. Επίςθσ ςτον Rothwell 1990: 29 
παρατίκενται πλθροφορίεσ για τθ κεά Ρεικϊ. 
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   Ζ Λπζηζηξάηε ζην πξψην κέξνο ηνπ έξγνπ ελεκεξψλεη ηηο γπλαίθεο ηεο Διιάδνο 

γηα ην δηηηφ ζρέδην ηεο θαη θαηνξζψλεη λα ζέζεη ζε ηζρχ ην ζρέδην Α. Αο ζεκεησζεί 

πσο ην ζρέδην Β πξνεγείηαη ρξνληθά ηνπ ζρεδίνπ Α θαη ήηαλ ήδε πξνζπκθσλεκέλν, 

ρσξίο ε Λπζηζηξάηε λα ιάβεη ηε ζπλαίλεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ γπλαηθψλ. ε θάζε 

πξίπησζε ε ίδηα αμηνπνηεί ζην ιφγν ηεο επηρεηξήκαηα θαη επηηπγράλεη λα εκπιέμεη ηηο 

γπλαίθεο-ζπδχγνπο φρη κφλν ινγηθά, αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθά. Οη ηειεπηαίεο 

δηακαξηχξνληαη γηα ηελ απνπζία ησλ αλδξψλ ηνπο θαη  αληηιακβάλνληαη ηελ αλάγθε 

ιχζεο ηνπ πνιέκνπ ζπλαηλψληαο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνπο ζρεδίνπ. 

Ζ Λπζηζηξάηε ζην ζεκείν απηφ ζπγθεληξψλεη ζην πξφζσπφ ηεο φιεο ηηο αξεηέο ελφο 

έληηκνπ αλζξψπνπ θαη πνιίηε, ν νπνίνο ρσξίο ίρλνο ηδηνηέιεηαο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

επαλαθνξά ηεο εηξήλεο. Ο ιφγνο ηεο θεξδίδεη ζε πεηζηηθφηεηα θαη νη γπλαίθεο ηελ 

εκπηζηεχνληαη. Πηζαλφηαηα, κηθξή δναθνξά παξνπζηάδεη απφ ηελ εηθφλα ελφο ξήηνξα 

ηεο επνρήο εθείλεο. Ζ απηνπεπνίζεζή ηεο, ε πίζηε ζην ζρέδηφ ηεο θαη ε ηθαλφηεηά 

ηεο λα δηαηππψζεη θαηάιιεια ηελ ππνρξέσζε ησλ γπλαηθψλ νδεγνχλ ηηο γπλαίθεο 

ζηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, ψζηε ε Κιενλίθε λα επηζπκεί λα θαλεί αληάμηα 

πνιεκίζηξηα (ζη.253). 

   ην ηέινο ηνπ Πξνιφγνπ, ε δξάζε ηνπ έξγνπ κεηαηνπίδεηαη μαθληθά απφ ην ζρέδην 

Α (ζεμνπαιηθή απεξγία ζην ζπίηη) ζην ζρέδην Β (θαηάζρεζε δεκφζηνπ ζεζαπξνχ ζην 

θέληξν ηεο πφιεο) θαη απφ ηελ Πάξνδν ζην ηέινο ηεο Παξάβαζεο. Σα ζρέδηα Α θαη Β 

είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. ΄Οηαλ εκθαλίδεηαη ζην πξνζθήλην ην ζρέδην Α 

απνζησπάηαη ην ζρέδην Β θαη αληίζηξνθα. Σα γεγνλφηα ζηε ζθελή θαη ζηελ 

νξρήζηξα βαζίδνληαη ζην ζρέδην Β, αιιά ην ζεμ θαη ην ζπίηη δε μερληνχληαη θαη ν 

Πξφινγνο ζπλδέεηαη κε ηηο ζθελέο πνπ αθνινπζνχλ κε ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε 

απηψλ ησλ κνηίβσλ είηε κε άκεζε αλαθνξά (ζη. 387-419 ζεμ, 493-6 ζπίηη, 510-20 

ζπίηη, 551-4, ζεμ) είηε κε ηελ αιιεγνξηθή γιψζζα ηνπ έξγνπ (ζη. 567-87 ζπίηη, 648-

55 ζπίηη, 674-78 ζεμ θαη 700-702 ζπίηη)
91

. 

Πάξνδνο (ζη. 254-386) 

   Σν ελδηαθέξνλ ηεο Παξφδνπ εληνπίδεηαη, αξρηθά, ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη 

γηα ηελ αληίδξαζε πνπ πξνθάιεζε ζηνπο ελαπνκείλαληεο άλδξεο ηεο πφιεο, ηνπο 

γέξνληεο, ε επαλαζηαηηθή θίλεζε ησλ γπλαηθψλ. ην κέξνο απηφ ηνπ έξγνπ ηα δχν 

θχια, άλδξεο θαη γπλαίθεο, δηαζηαπξψλνπλ ηα μίθε ηνπο, ιεθηηθά θαη ζσκαηηθά. 
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Πξφθεηηαη γηα έλαλ αγψλα ππεξνρήο θαη ππεξάζπηζεο ησλ θαηερφκελσλ πεξηνρψλ, 

ζηνλ νπνίν νη ειηθησκέλεο γπλαίθεο ππεξηζρχνπλ κε επθνιία. 

   Γηα ηνπο άλδξεο απνηειεί αλαπάληερν γεγνλφο ε θαηάιεςε ηεο Αθξνπφιεσο απφ ηηο 

γπλαίθεο, εθφζνλ  ζεσξνχλ φηη ν ρψξνο ηνπο αλήθεη (ζη. 256-265). Ζ δξάζε ησλ 

γπλαηθψλ πξνθαιεί ηελ νξγή ηνπο θαη δε δηζηάδνπλ λα ηηο απνθαιέζνπλ δψα πνπ 

έβνζθαλ ζην ζπίηη ηνπο (ζη. 260-261), θξάζε, ε νπνία εθηφο ησλ άιισλ θαηαδεηθλχεη 

ηελ εθηίκεζε ησλ αλδξψλ γηα ηηο γπλαίθεο. Οη ίδηνη ηηο ζεσξνχλ εηζβνιείο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ ζχγθξηζή ηνπο κε ηνλ  Κιενκέλε (ζη. 273) θαη εθθξάδνπλ ηελ 

πεπνίζεζε φηη ζα εθδηψμνπλ θαη απηέο θαη ζα ππεξαζπηζηνχλ ηελ πφιε, φπσο ζπλέβε 

κε ηε κάρε ζην Μαξαζψλα (ζη.285). Θα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί ε άπνςε πσο ζην 

ιφγν ηνπο ζπλαληά θαλείο εθθάλζεηο παηξησηηζκνχ, θαζψο ηαπηίδνπλ ηηο γπλαίθεο κε 

ηνπο κεγαιπηέξνπο πνιέκηνπο ησλ Αζελψλ, ηνπο παξηηάηεο, ηνπο ηπξάλλνπο θαη 

ηνπο Πέξζεο. Απφ ηελ άιιε, νη γπλαίθεο αληαπνθξίλνληαη ζε δχν κέησπα: 

αληαπαληνχλ ζαξξαιέα ζηα πξνζβιεηηθά ζρφιηα ησλ αλδξψλ θαηαπλίγνληαο ηελ 

αλδξηθή έπαξζε θαη ηαπηφρξνλα δηαηεξνχλ απφξζεηε ηελ Αθξφπνιε, ην πξνπχξγηφ 

ηνπο. Κάζε άλδξαο θξαηά έλα δνρείν απφ ππξαθησκέλα θάξβνπλα θαη έλαλ ππξζφ ζε 

θάπνηα θαηάζηαζε αλάθιεμεο. Οη γπλαίθεο ζχκθσλα κε ηνλ Faraone δελ ξίρλνπλ ηηο 

πδξίεο ηνπο ζηελ ίδηα ηελ ππξά, αιιά κάιινλ ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο 

άλδξεο θαη ηε ζπζθεπή θαηαζθεπήο ππξθαγηάο, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζε έλα είδνο 

εμαηνκηθεπκέλνπ ηειεηνπξγηθνχ ινπηξνχ, ην νπνίν ππφζρεηαη αλαδσνγφλλεζε θαη 

αλαγέλλεζε γηα ηνπο ειηθησκέλνπο
92

. Οη άλδξεο είλαη αδχλακνη λα ππεξαζπηζηνχλ 

φ,ηη ηνπο αλήθεη. Έρνπλ απσιέζεη ηνλ πνιηηηθφ θαη πνιεκηθφ ηνπο ραξαθηήξα, ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ «ιέγεηλ» θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζε ζέκαηα ππεξάζπηζεο 

ηεο πφιεο πξνο φζνπο βάιινληαη ελαληίνλ ηεο. Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί πσο ην 

κνηίβν ησλ Λήκλησλ γπλαηθψλ επαλέξρεηαη ζην ρσξίν απηφ κέζσ ηεο ζπλερνχο 

αλαθνξάο ζηε θσηηά, σο κέζν θαηαζηνιήο ηεο εμέγεξζεο.  

   ηελ πάξνδν, ν εκηρνξφο ησλ αλδξψλ αληηδξά αξλεηηθά ζηε δεκφζηα πξφθιεζε 

ησλ γπλαηθψλ ζεσξψληαο ηε δηείζδπζή ηνπο ζηελ πνιηηηθή ζθαίξα απεηιεηηθή. Οη 

ειηθησκέλεο γπλαίθεο θαίλεηαη κε ηε δξάζε ηνπο λα εμαζθνχλ ηα αλδξηθά δηθαηψκαηα 
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 Faraone 1997: 47-8. Σφμφωνα με Henderson 2002:116 θ χριςθ τθσ λζξθσ ἀναβλαςτάνω 
αντικατοπτρίηει κζματα ςωτθρίασ που απαντϊνται ςε εςχατολογικοφσ μφκουσ. 
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θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ δηαζρίδνπλ ηα ζχλνξα απηήο ηεο ζθαίξαο πηνζεηνχλ ηνλ 

αλδξηθφ εξσηθφ θψδηθα
93

.  

   Χζηφζν κηα επηζήκαλζε είλαη αξθεηά ζεκαληηθή. Ζ παξνπζία θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηε ιαηξεία ηεο Αθξφπνιεο είλαη γλσζηή. Ζ Αζελά Πνιηάο, Ζ Αζελά 

Τγεία θαη Νίθε, ε ζεά Άξηεκηο θαη ε ζεά Αθξνδίηε (αλ θαη δε καξηπξείηαη 

νξγαλσκέλε ιαηξεία ζχκθσλα κε πεγέο θαη αλαζθαθηθά δεδνκέλα) ιαηξεχνληαλ 

ζηελ Αθξφπνιε, γεγνλφο πνπ καξηπξεί πσο νη ενξηέο ηφληδαλ ηνλ ξφιν ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ αζελατθή θνηλσλία, ν νπνίνο αζθαιψο ζρεηηδφηαλ θαη κε ηελ επγνλία θαη ηε 

ζπλέρηζε ηεο νηθνγέλεηαο κέζσ ηεο απφθηεζεο αξξέλσλ ηέθλσλ. πλεπψο, ε 

θαηάιεςε ηεο Αθξφπνιεο σο ηφπνπ δξάζεο ησλ γπλαηθψλ, δε ζρεηίδεηαη κφλν κε ηνλ 

απνθιεηζκφ απφ ην δεκφζην ηακείν, αιιά ιεηηνπξγεί θαη ζπκβνιηθά  σο ην δεκφζην 

ρψξν δξάζεο, ζηνλ νπνίν δηθαηνχηαη λα δξα ε γπλαίθα, πξνθεηκέλνπ, φπσο εηπψζεθε, 

λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρηζε ηνπ νίθνπ. χκθσλα κε ηνλ Hulton «Ζ Αθξφπνιε 

ζηέθεζηαη ζα ζχκβνιν ζην ζχλνιν. Ζ ίδηα ε Αζελά, ε παξζέλα ζεά, ε ελζσκάησζε 

ηεο ζνθίαο, ηεο αζηηθήο αξεηήο θαη ε επεκεξία ηεο Αζήλαο, θπζηθά δέρεηαη ην 

βιέκκα ησλ γπλαηθψλ πνπ ηε βιέπνπλ σο ζσηήξα θαη πξνζηάηηδα, ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεη ην ηδαληθφ γηα ην νπνίν κνρζνχλ. Ζ παξνπζία ηεο Αζελάο είλαη 

παληνχ (ζη. 261, 317, 341, 641, 749)»
94

. 

Δπεηζόδην (ζη. 387-475) 

   ην επεηζφδην εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ν Πξφβνπινο
95

 αθνινπζνχκελνο απφ 

δχν δνχινπο, νη νπνίνη θξαηνχλ ινζηνχο γηα ην άλνηγκα ησλ Πξνπχιαησλ θαη 

ηέζζεξηο θχζεο ηνμφηεο, κε ζθνπφ ηε ζχιιεςε ηεο Λπζηζηξάηεο. Ο ίδηνο αγλνεί ζην 

ζεκείν απηφ ην ιφγν ηεο θαηάιεςεο ηεο Αθξνπφιεσο, ε νπνία έρεη κεηαηξαπεί ζε 

αξέλα δηεμαγσγήο δεκνζίσλ ππνζέζεσλ. ην επεηζφδην επαλεκθαλίδεηαη ε 

Λπζηζηξάηε, ε νπνία ζπλερίδεη ηε δπλακηθή πνιηηηθή ηεο θαη αλαδεηθλχεηαη ε ίδηα 

καδί θαη νη γπλαίθεο πνπ ηελ πιαηζηψλνπλ θαιχηεξεο απφ ηνπο άλδξεο. 

   Ο Πξφβνπινο μεθηλά ην ιφγν ηνπ θάλνληαο αλαθνξά ζηηο νξγηαζηηθέο ενξηέο ησλ 

γπλαηθψλ θαη ζπλδέεη ηελ παξάηνικε, αλ φρη άινγε, πξάμε ηνπο κε ηελ θνξχθσζε 
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 Foley 1982: 1 
94

 Hulton 1972: 36 
95

 Μζλοσ δεκαμελοφσ επιτροπισ διακεκριμζνων πολιτϊν, ο οποίοσ είχε ςκοπό τον αυςτθρό ζλεγχο 
τθσ οικονομίασ. Εμφανίηεται μετά τθ ςικελικι καταςτροφι, Θουκυδίδθσ, Ιςτορίαι, «ἀρχιν τινα 
πρεςβυτζρων ἀνδρῶν» (8.1.3)  και «δζκα ἄνδρασ ξυγγραφζασ αὐτοκράτορασ» (8.67.1). 
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απηψλ ησλ ενξηψλ (ζη. 387-390). Ζ εμέγεξζε ησλ γπλαηθψλ είλαη γη‘ απηφλ κηα 

πεξαηηέξσ έθθξαζε ηεο αλεζηθφηεηάο ηνπο. Δπηπιένλ, επηθαιείηαη ηελ νκηιία ηνπ 

ξήηνξνο Γεκνζηξάηνπ, ν νπνίνο έπεηζε ηνπο Αζελαίνπο λα απνζηείινπλ ζηφιν ζηε 

ηθειία, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ηα Αδψληα
96

. Σν γεγνλφο απηφ, ηνπ 

παξάιιεινπ ενξηαζκνχ, εζεσξήζε θαθφο νησλφο θαη θαη‘ επέθηαζε ε δξάζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη ε ξεηνξηθή δεηλφηεηα ηεο Λπζηζηξάηεο πξννησλίδεη γηα δεχηεξε θνξά 

γηα ηνλ Πξφβνπιν ηελ θαηαζηξνθή ηεο Αζήλαο.  

   Ο θνξπθαίνο ηνπ ρνξνχ παξνπζηάδεηαη κπξνζηά ηνπ ληξνπηαζκέλνο, θαζψο εθηφο 

ησλ άιισλ έρεη ινπζηεί απφ ην λεξφ ησλ γπλαηθψλ θαη κνηάδεη «ὥζπεξ 

ἐλενπξεθόηαο» (ζη. 399-402). Ο Πξφβνπινο απνδίδεη ηε ζξαζχηεηα ησλ γπλαηθψλ ζε 

αλδξηθφ ιάζνο ζεσξψληαο φηη ηηο πξνζέθεξαλ ππεξβνιηθέο ειεπζεξίεο, ζε ζεκείν, 

ψζηε λα ππνθηλνχλ αθφκε θαη ηε γπλαηθεία κνηρεία (ζη. 405-420). Ακέζσο θαιεί ηνπο 

δνχινπο λα αλνίμνπλ ηα Πξνπχιαηα. Ζ Λπζηζηξάηε, φκσο, εκθαλίδεηαη κφλε ηεο 

κπξνζηά ηνπ, έηνηκε γηα πνιηηηθή αληηπαξάζεζε, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ακέζσο 

κεηά ηελ απφθξνπζε ησλ ηεζζάξσλ ηνμνηψλ απφ ηηο γπλαίθεο. Οη ηνμφηεο παξά ηηο 

εληνιέο ηνπ Πξφβνπινπ λα ζπιιάβνπλ ηε Λπζηζηξάηε θάκπηνληαη θνβνχκελνη ηηο 

απεηιέο ησλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο δηαπλένληαη απφ άκηιια θαη νκαδηθφ πλεχκα. Ζ 

Λπζηζηξάηε ζα ζε κάρε δεηά απφ ηηο γπλαίθεο λα θάλνπλ επίζεζε
97

 θαη ππελζπκίδεη 

ζηνλ Πξφβνπιν κε έλα ινγνπαίγλην πσο θαη ην αίκα ησλ ειεχζεξσλ γπλαηθψλ αλάβεη 

(ζη. 463-464).  Σέινο, ν ιφγνο ηεο αλχπαλδξεο γπλαίθαο
98

 ιεηηνπξγεί αθππληζηηθά, 

θαζψο ππελζπκίδεη πσο ε δξάζε θέξλεη αληίδξαζε. 

Υ. ΓΤ. ἀιι᾽, ὦ κέι᾽, νὐ ρξὴ πξνζθέξεηλ ηνῖο πιεζίνηζηλ εἰθῇ ηὴλ ρεῖξ᾽· ἐὰλ δὲ ηνῦην 

δξᾷο, θπινηδηᾶλ ἀλάγθε. (ζη. 471-472) 

   ην ζεκείν απηφ ηνπ έξγνπ νη ζεαηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ην βαζηθφ «δηάδηθν» 

ηεο Λπζηζηξάηεο, ηνλ Πξφβνπιν. Ο ίδηνο δηαηππψλεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ην ήζνο ησλ 

γπλαηθψλ, ηηο νπνίεο επηβνπιεχεηαη, κηαο θαη ηηο ζεσξεί έθθπιεο θαη νησλνχο θαθψλ 

κειιφλησλ. Χζηφζν, νη θξίζεηο ηνπ δελ επαιεζεχνληαη, επεηδή ε Λπζηζηξάηε θαη νη 
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 Henderson 2002:119, εξετάηεται θ ιςτορικότθτα τθσ φράςθσ και Sommerstein 1990: 173, όπου 
ελζγχεται θ ιςτορικι αξιοπιςτία των ςτίχων κυρίωσ βαςιηόμενοσ ςτισ μαρτυρίεσ του Ρλουτάρχου. 
Σφμφωνα με Strauss 1980: 200 οι άνδρεσ κα ιταν ςοφοί εάν άκουγαν τισ γυναίκεσ και υμνοφςαν τον 
Άδωνι, αντί να πιγαιναν ςτθ Σικελία. Πμωσ, αν (ο Ρρόβουλοσ) το παραδεχόταν κα «νομιμοποιοφςε» 
τισ ενζργειζσ τουσ, ενϊ ικελε να τισ καταςτιςει υπεφκυνεσ.  
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 Ζχει υποςτθριχκεί πωσ το ςθμείο αυτό παραπζμπει ςτισ Αμαηόνεσ. 
98

 Από τισ λίγεσ περιπτϊςεισ που ο Αριςτοφάνθσ παρουςιάηει γυναίκα ανφπανδρθ. 
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γπλαίθεο παξνπζηάδνληαη ψξηκεο θαη δπλακηθέο θαη αλαραηηίδνπλ μαλά ηε ιεθηηθή θαη 

πνιεκηθή επίζεζε ησλ αλδξψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα αληηζηξνθή ησλ θνηλά απνδεθηψλ 

γλσξηζκάησλ ησλ δχν θχισλ θαη γηα κηα αλείπσηε ήηηα ηεο αλδξηθήο πνιεκηθήο 

σξαηνπάζεηαο. 

Αγώλαο ιόγνπ (ζη. 476-613) 

   Σν θνκκάηη απηφ ηνπ έξγνπ είλαη ίζσο ην βαζχηεξν ζε πνιηηηθά λνήκαηα. Ο 

Πξφβνπινο σο αληίπαιν δένο είλαη εμαηξεηηθά αδχλακνο επηρεηξεκαηνινγηθά. Γηα ηελ 

αθξίβεηα ν ιεηηνπξγηθφο ηνπ ξφινο πεξηνξίδεηαη ζην λα ακθηζβεηεί θαη λα δηαηππψλεη 

ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ζηα ιεγφκελα ηεο Λπζηζηξάηεο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή κε ηηο 

εξσηήζεηο ηνπ λα βνεζά ηε Λπζηζηξάηε λα αλαπηχμεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

ζπκβαίλεη ε ζηάζε απηή.  

   Ζ Λπζηζηξάηε εθθξάδεη ηελ άπνςε πσο ην ρξήκα είλαη απηφ πνπ πξνθαιεί ηνλ 

πφιεκν θαη γη‘ απηφ νη γπλαίθεο απνθάζηζαλ λα αζθαιίζνπλ ην δεκφζην ζεζαπξφ. 

« ΛΤ. ἵλα ηἀξγύξηνλ ζλ παξέρνηκελ θαὶ κὴ πνιεκνῖηε δη᾽ αὐηό. ΠΡ. δηὰ ηἀξγύξηνλ 

πνιεκνῦκελ γάξ; ΛΤ. θαὶ ηἄιια γε πάλη᾽ ἐθπθήζε. » (ζη. 488-489) 

Με επζχηεηα ιφγνπ θαηεγνξεί ηνλ Πείζαλδξν θαη άιινπο αμησκαηνχρνπο (βι. 

ηζηνξηθφ πιαίζην) φηη ππνλνκεχνπλ ηελ εηξήλε θαη θαηαρξάδνληαη ηα ρξήκαηα, ψζηε 

λα ζπλερηζηεί ν πφιεκνο. Πηζαλφηαηα ν Αξηζηνθάλεο πίζσ απφ ηε Λπζηζηξάηε 

ζηνρνπνηεί θάζε θαηξνζθφπν, ν νπνίνο θεξδνζθνπεί απφ ηε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ εηο 

βάξνο ηεο εηξεληθήο νκαιφηεηαο. Απεξίθξαζηα δειψλεη πσο ε δηαρείξηζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξήκαηνο θαη ηαπηφρξνλα ε ζσηεξία ηεο Διιάδνο ζα είλαη ππφζεζε ησλ 

γπλαηθψλ έσο φηνπ νη άλδξεο ηεο Διιάδνο ππνγξάςνπλ ζπλζήθε εηξήλεο. Ζ πνιηηηθή 

αιιάδεη ρέξηα θαη κεηαθέξεηαη ζ‘ απηά ησλ γπλαηθψλ. Ο ιφγνο απηήο ηεο κεηαβνιήο 

είλαη ε επάξθεηα ησλ γπλαηθείσλ πξνζφλησλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ αλεπάξθεηα ησλ 

αλδξψλ.  

   Ζ Λπζηζηξάηε παξαζέηεη ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο. Οη γπλαίθεο έρνπλ 

ζαθή γλψζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ πνιέκνπ, θαζψο θξπθά αθνχλ ηηο ζπδεηήζεηο ησλ 

αλδξψλ. Δπηπιένλ, ε ηάζε λα θξπθαθνχλ είλαη δηαρξνληθή, γη‘ απηφ θαη έρνπλ 

δηαηππσκέλεο πνιηηηθέο ζθέςεηο θαη είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγνχλ ηηο απνθάζεηο ησλ 

αλδξψλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ςεθηζκάησλ. 
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«ΛΤ. ἀιι᾽ ᾐζζαλόκεζζα θαιο ὑκλ, θαὶ πνιιάθηο ἔλδνλ ἂλ νὖζαη θνύζακελ ἄλ ηη 

θαθο ὑκᾶο βνπιεπζακέλνπο κέγα πξᾶγκα» (ζη. 510-511). 

«‹ἑηέξνπ δ᾽› ἕηεξόλ ηη πνλεξόηεξνλ βνύιεπκ᾽ ἐπεπύζκεζ᾽ ἂλ ὑκλ» (ζη. 517) 

Δίλαη βέβαηε πσο ε δηαρείξηζε ησλ νηθείσλ πξαγκάησλ είλαη ζε ζέζε  λα ηηο βνεζήζεη 

ζηε δηαρείξηζε ησλ πνιηηηθψλ ππνζέζεσλ. ην ζεκείν απηφ αμηνπνηεί έλα γλσζηφ 

παξάδεηγκα ζε φινπο, αληιεκέλν απφ ηελ νηθηαθή δσή
99

, γηα λα ηεθκεξηψζεη ηελ 

παξαπάλσ ζέζε ηεο.  ηνπο ζη. 574-586 θάλεη ιφγν γηα ηελ ηέρλε ηνπ γλεζίκαηνο ηνπ 

καιιηνχ. Ζ Λπζηζηξάηε ρξεζηκνπνηεί κηα πεξίπινθε θαη πιαηηά παξνκνίσζε απφ ηελ 

ηερλνηξνπία ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ καιιηνχ, αλαθεξφκελε ζηε δηαδηθαζία θαη ζηα 

εξγαιεία ηνπ, γηα λα εμεγήζεη ζηνλ Πξφβνπιν ηα κέζα κε ηα νπνία ην αζελατθφ 

θξάηνο πξέπεη λα κεηαξξπζκηζηεί θαη λα βειηησζεί
100

 θαη εμεμεί πσο νη άλδξεο 

κπνξνχλ λα «πιέμνπλ» καδί κηα θνηλή έλσζε, ζπλελψλνληαο δηάθνξα αλφκνηα 

«λήκαηα» («ηνύο ηε κεηνίθνπο θεἴ ηηο μέλνο ᾖ θίινο ὑκῖλ, θεἴ ηηο ὀθείιῃ ηῶ δεκνζίῳ», 

ζη. 580-1), ηα νπνία φκσο ζα είλαη θηιηθά πξνο ηελ Αζήλα θαη ζα κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ (ζη. 565-586). Ζ αληηζηξνθή ησλ ξφισλ είλαη εκθαλήο, θαζψο ε 

Λπζηζηξάηε θαηεγνξεί ηνπο άλδξεο κεηαθνξηθά γηα ιαλάξηζκα, θιψζηκν θαη χθαλζε 

κε φξνπο φκσο πνιηηηθνχ θηάζθνπ. H κεηαθνξά απηή ίζσο ιεηηνπξγεί πξνθιεηηθά σο 

πξνο ηελ ηζνξξνπία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ξφισλ θαη δείρλεη πσο νη γπλαίθεο 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο ζπκβνπιέο, κε ηνπο φξνπο ηεο δηθήο ηνπο ζθαίξαο 

επηξξνήο
101

. Απηή άιισζηε ήηαλ θαη ε άπνςε ηεο Λπζηζηξάηεο, ε ηθαλφηεηα ησλ 

γπλαηθψλ ζθεπηφκελεο θξφληκα λα λνπζεηήζνπλ ηνπο άλδξεο.  

« ΛΤ. ἠλ νὖλ κλ ρξεζηὰ ιεγνπζλ ἐζειήζεη᾽ ἀληαθξνᾶζζαη θἀληηζησπᾶλ ὥζπεξ 

ρκεῖο, ἐπαλνξζώζαηκελ ἂλ ὑκᾶο» (ζη. 527-8) 

Ο Πξφβνπινο απαληά δηαηππψλνληαο ηελ άπνςε πσο θακία αμία δελ έρνπλ νη 

εκπεηξίεο ηεο νηθηαθήο δσήο, εθφζνλ νη ίδηεο δε ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πφιεκν. ηε ζέζε 

απηή ε Λπζηζηξάηε απαληά κε έλα αθφκε ηζρπξφ θαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλν 
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επηρείξεκα, ην νπνίν ζην άθνπζκα πηθξαίλεη θαη ηνλ ίδην ηνλ Πξφβνπιν: νη γπλαίθεο 

γελλνχλ ηα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζηξαηηψηεο
102

. 

«ΛΤ. θαὶ κήλ, ὦ παγθαηάξαηε, πιεῖλ ἠ ηὸ δηπινῦλ αὐηνῦ θέξνκελ. πξώηηζηνλ κέλ γε 

ηεθνῦζαη θἀθπέκςαζαη παῖδαο ὁπιίηαο» (ζη. 588-590) 

Ο Πξφβνπινο φκσο δεηά απφ ηε Λπζηζηξάηε «ΠΡ. ζίγα, κὴ κλεζηθαθήζῃο
103

» (ζη. 

590). Δδψ ε κλήκε θαη ε ζιίςε ιεηηνπξγνχλ σο ηζρπξά επηρεηξήκαηα ελαληίνλ ηνπ 

πνιέκνπ. 

Σέινο, ε έιιεηςε αλδξψλ, απφηνθν ηνπ πνιέκνπ, έρεη νδεγήζεη πνιιέο γπλαίθεο λα 

γεξλνχλ αλχπαλδξεο. 

« ΛΤ. πεξὶ ηλ δὲ θνξλ ἐλ ηνῖο ζαιάκνηο γεξαζθνπζλ ἀληκαη » (ζη. 592) 

   Οη άλδξεο απφ ηελ άιιε είλαη εληειψο αθαηάιιεινη λα δηεπζεηήζνπλ ηελ εηξήλε 

θαη ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ. ηεξνχληαη επζπθξηζίαο, εθφζνλ πξνβαίλνπλ ζε ζπλαπηέο 

ιαλζαζκέλεο επηινγέο. Δπηδεηθλχνπλ αδηαθνξία, παξφηη αλαγλσξίδνπλ ην πξφβιεκα 

ηεο ιεηςαλδξίαο. Σέινο, ε Λπζηζηξάηε θαηαινγίδεη ζηνπο άλδξεο πσο έρνπλ 

αλαπηχμεη εκκνληθή ζρέζε κε ηνλ πφιεκν, θαζψο ηξηγπξλνχλ παληνχ κε ηα πνιεκηθά 

ηνπο ξνχρα θαη φπια (ζη. 556-7, 558-564). Ζ ζθελή απηή παξαπέκπεη θαη ζε έλα 

είδνο παιηκπαηδηζκνχ ή έζησ αλσξηκφηεηαο, φηαλ νη άλδξεο ρεηξίδνληαη ηα φπια ηνπο 

σο πνιεκηθά παηρλίδηα θαη ηα θνπβαινχλ καδί ηνπο νπνπδήπνηε. 

   Ο Πξφβνπινο θαηαλνεί κφλν φηη νη γπλαίθεο ζέινπλ λα ζέζνπλ ηέξκα ζηνλ πφιεκν, 

αιιά δελ έρεη ηδέα γηα ην πψο ζα ην πξάμνπλ. Γελ αξλείηαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα 

ζηακαηήζνπλ ηε γεινία ζπκπεξηθνξά ησλ έλνπισλ αλδξψλ πνπ αγνξάδνπλ ζχθα ή 

ειηέο απφ ειηθησκέλεο γπλαίθεο ζηελ αγνξά, αιιά αξλείηαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα 

ζηακαηήζνπλ ηηο πνιιέο κεγάιεο ηαξαρέο, απφ ηηο νπνίεο ππνθέξεη ε πφιε
104

. 

   Ο αγψλ ιφγνπ κεηαμχ Πξφβνπινπ θαη Λπζηζηξάηεο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο, ψζηε 

λα εηζαθνπζηεί πξαγκαηηθά ε θσλή ησλ γπλαηθψλ πνπ θαινχλ ζε εηξήλε. Αζθαιψο 

θαη ε απνπιάλεζε, ν εθθνβηζκφο, ε ηαπείλσζε θαη ην δηπιφ εκπάξγθν, ζεμνπαιηθφ 
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θαη νηθνλνκηθφ κπνξνχλ λα εμαλαγθάζνπλ ζε εηξήλε. Χζηφζν, ηα επεηρεηξήκαηα ησλ 

γπλαηθψλ κέζσ ηνπ δηαιφγνπ, ηφζν απηά πνπ δηθαηνινγνχλ ην ξφιν πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη (ζη. 588-590, 638-657) φζν θαη απηά πνπ πξνηείλνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο 

επξχηεξνπ ζπλαζπηζκνχ (ζη. 567-586), απνηεινχλ ηνλ αζθαιέζηεξν ηξφπν εκπινθήο 

ησλ αλδξψλ κε ηα αιεζηλά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαθχςεη απφ ηνλ πνιπεηή 

πφιεκν. Οη γπλαίθεο θαη θπξίσο ε Λπζηζηξάηε, πξνθεηκέλνπ λα ζπλνκηιήζνπλ κε 

ηνπο άλδξεο, πηνζεηνχλ κεξηθά αξζεληθά γλσξίζκαηα, ελψ ζηελ νπζία ηνλίδνπλ 

εμσηεξηθά ηελ έκθπηε ζειπθφηεηά ηνπο
105

. 

   Καηαιεθηηθά, ν εηιηθξηλήο ιφγνο ηεο Λπζηζηξάηεο είλαη ηζηνξηθά επίθαηξνο. 

Πξάγκαηη νη άλδξεο έρνπλ απσιέζεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηνληαη θαη λα πξάηηνπλ 

ζσζηά γηα ηελ πφιε ηνπο. Ζ ίδηα παξαζέηεη φινπο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

αμίδεη ε γπλαίθα λα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηεο πφιεσο. Ζ γπλαίθα δξα ιεινγηζκέλα, 

νξγαλσκέλα, έρνληαο ζηαζκίζεη ηα δεδνκέλα. Λεηηνπξγεί νκαδηθά θαη ππεξαζπηζηηθά 

πξνο ην θχιν ηεο θαη ην θνηλφ θαιφ θαη ελεξγεί κε βάζε απηφ. Παξφηη νη γπλαίθεο 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ηεξκαηίζνπλ ηνλ πφιεκν δηαζρίδνπλ ηα φξηα ηεο δξάζεο 

ηνπο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηζπκνχλ λα επηβεβαηψζνπλ ηε ζσζηή ζέζε ηνπο θαη 

πξνζθνξά ηνπο ζηε δεκφζηα ζθαίξα. Δάλ ν πφιεκνο, φπσο ππνζηεξίδεη ν 

Πξφβνπινο, είλαη δνπιεηά ησλ αλδξψλ, ηφηε ε εηξήλε είλαη ππφζεζε ησλ γπλαηθψλ. 

Οη άλδξεο απφ ηελ άιιε παξνπζηάδνληαη γεινηνγξαθηθά ζρεδηαζκέλνη θαη θινλίδνπλ 

ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζεαηψλ ζην πξφζσπφ ηνπο. Ο Πξφβνπινο ν νπνίνο δηαηείλεηαη 

φηη ζα πξνηηκνχζε λα πεζάλεη παξά λα αθνινπζήζεη ηηο γπλαίθεο εμνβειίδεηαη 

ληπκέλνο αξρηθά γπλαηθεία (ζη. 530-538) θαη έπεηηα σο λεθξφο (ζη. 599-607)
106

. Οη 

απφςεηο ηνπ είλαη πηα μεπεξαζκέλεο θη ν Υάξνο ήδε ηνλ θαιεί (ζη. 605). ηνλ αγψλα 

ιφγνπ ε Λπζηζηξάηε είλαη μεθάζαξα ληθήηξηα. Σα επηρεηξήκαηά ηεο έρνπλ έξεηζκα 

θαη ην ήζνο ην δηθφ ηεο θαη ησλ ζπκκάρσλ ηεο απνδεηθλχεηαη ελάξεην. 

Παξάβαζε
107

/ Γηάινγνο ρνξνύ (ζη. 614-705) 

   πλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ αγψλα είλαη ν αγψλ ιφγνπ ησλ δχν αληηηηζέκελσλ 

ρνξψλ. Οη γέξνληεο εμεγνχλ γηαηί δελ πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζνχλ ζηηο πξνζηαγέο 

ησλ γπλαηθψλ θαη νη ηειεπηαίεο ππεξαζπίδνληαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Οη άλδξεο 
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θαηαδηθάδνπλ ηε γπλαηθεία «αληηπνιίηεπζε», αθξηβψο γηαηί φπσο εηπψζεθε 

θνβνχληαη ηηο δξακαηηθέο ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ «πξαμηθνπήκαηνο».  

   Οη άλδξεο παξνκνηάδνπλ ηηο γπλαίθεο κε ηηο Ακαδφλεο (ζη. 678) θαη ηελ Αξηεκηζία 

(ζη. 675) πηζηεχνληαο φηη έξρνληαη, γηα λα επηβάιινπλ ζαλ ηνλ Ηππία κία λέα 

ηπξαλλία (ζη. 619), ηε γπλαηθνθξαηία. Βέβαηα, αο ζεκεησζεί πσο ε έλλνηα «ηπξαλλία» 

εδψ είλαη επξχηεξε, θαζψο αλαθέξεηαη φρη ζ‘ απηή θαζεαπηή ηελ ηπξαλλία, αιιά ζε 

θάζε πξνζπάζεηα εμαπάηεζεο, ρεηξαγψγεζεο ή ζπλσκνζίαο
108

. Οη άλδξεο 

εμαλίζηαληαη γηα δχν ιφγνπο: ζεσξνχλ αδηαλφεην ην γεγνλφο πσο νη γπλαίθεο 

αξζξψλνπλ πνιηηηθφ ιφγν θαη επηδηψθνπλ ηελ νκφλνηα κε ηνπο Λάθσλεο.  

   Οη γπλαίθεο απαληνχλ ζηηο αληηδξάζεηο ησλ αλδξψλ κφλν σο πξνο ην πξψην ζθέινο 

ππελζπκίδνληάο ηνπο ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά ηνπο θαη δηθαηψλνληαο ηελ αμίσζή 

ηνπο λα εγεζνχλ. Απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία ζπκκεηέρνπλ ζηηο κεγαιχηεξεο γηνξηέο 

ηεο πφιεο (κλεκνλεχνληαη ηα Αξξεθφξηα θαη Βξαπξψληα, ζη. 641-7) θαη γη‘ απηφ 

έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκβνπιεχνπλ (ζη.650). Σν θχιν ηνπο δε ζα έπξεπε λα απνηειεί 

θψιπκα, εθφζνλ δηαηππψλνπλ θξνληκφηεξεο απφςεηο (ζη. 649-650). Δπηπιένλ, 

ηνλίδνπλ φηη έρνπλ ζπκβάιεη αλαηξέθνληαο άλδξεο (ζη. 651) πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ 

ζηελ πφιε, επαλαιακβάλνληαο νπζηαζηηθά ην επηρείξεκα ηεο Λπζηζηξάηεο (ζη. 588-

590), κε ηε δηαθνξά φηη εδψ έρεη θαη νηθνλνκηθή ρξεηά. Αληηζέησο, νη άλδξεο μφδεςαλ  

«ηὸλ ἔξαλνλ ηὸλ ιεγόκελνλ παππῶνλ ἐθ ηλ Μεδηθλ εἶη᾽ ἀλαιώζαληεο νὐθ 

ἀληεηζθέξεηε ηὰο εἰζθνξάο» (ζη. 653-4), 

ν νπνίνο ππήξρε γηα ηελ αλαζχζηαζε ηεο αζελατθήο δχλακεο θαη ηελ ππεξάζπηζε ηεο 

Διιάδνο απφ ηνλ πεξζηθφ θίλδπλν. Αθφκε, ε θνξπθαία ηνπ ρνξνχ ηνπο εμεγεί πσο ηα 

ςεθίζκαηά ηνπο, έρνπλ δηαξξήμεη ηηο ζρέζεηο θαη ησλ νίθσλ κεηαμχ ηνπο, ηεο 

γεηηνληάο κε άιια ιφγηα. Σέινο, νη γπλαίθεο ζηηο απεηιέο ησλ αλδξψλ φηη ζα ηηο 

ρηππήζνπλ απαληνχλ κε αθφκε απεηιεηηθφηεξα ιφγηα (ζη. 636-7, 656-7, 685, 689-

691) απνδεηθλχνληαο μαλά πσο είλαη βέβαηεο γηα ηε δπλακηθφηεηά ηνπο, εθφζνλ δε 

θνβεξίδνληαη θαη βάδνπλ ζε ηζρχ ην πξψην κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ηνπο, ηελ απνρή απφ ην 

ζεμ. 

«Υ.ΓΤ. ἀιιὰ ρκεῖο, ὦ γπλαῖθεο, ζᾶηηνλ ἐθδπώκεζα, ὡο ἂλ ὄδσκελ γπλαηθλ αὐηνδὰμ 

ὠξγηζκέλσλ» (ζη. 686-7) 

                                                           
108

 Henderson 2002: 151, αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τθν ευρεία ζννοια τθσ τυραννίασ. 
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   πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ αγψλνο ιφγνπ θαη ηνπ δηαιφγνπ ηνπ ρνξνχ 

ε εμέγεξζε πηζηψλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φρη ζηηο ζπδχγνπο, αιιά ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Λπζηζηξάηεο θαη ηνπ ρνξνχ ησλ γπλαηθψλ
109

. Γη‘ απηφ θαη ε 

δξάζε ηνπο θαιχπηεη ζρεδφλ ην 1/3 ηνπ έξγνπ (ζη. 254-705)
110

.  

   πκπεξαζκαηηθά, νη γπλαίθεο ηνπ εκηρνξνχ θαηνξζψλνπλ κε ηε ρξήζε 

επηρεηξεκάησλ θαη ηεθκεξίσλ (αλαθνξά ζηελ παηξηθή θιεξνλνκηά) λα αλαδείμνπλ ην 

πεδίν ησλ γλψζεσλ ηνπο θαη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο. πγθξηλφκελεο κε ηνπο άλδξεο, 

νη νπνίνη κνηάδνπλ αλίθαλνη λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ παηξηθή θιεξνλνκηά θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο πφιεο θαη ηνπ νίθνπ, ζπγθεληξψλνπλ ζην πξφζσπφ 

ηνπο φια εθείλα ηα γλσξίζκαηα πνπ νη άλδξεο έρνπλ ράζεη θαη πεηπραίλνπλ λα 

θεξδίζνπλ ηελ εχλνηά ηνπο. Οη γπλαίθεο αθνκνηψλνπλ ηνλ αλδξηθφ ηξφπν νκηιίαο θαη 

ζχγθξνπζεο. Λεηηνπξγψληαο θαη‘ απηφ ηνλ ηξφπν ελζσκαηψλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζην 

αληίζεην θχιν θαη επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο άλδξεο, ε νπνία 

πιένλ εθηπιίζζεηαη αλάκεζα ζε αλζξψπνπο ηνπ ίδηνπ θχινπ. Χζηφζν, θαηά ηνλ Vaio 

«ε αδπλακία θαηαλφεζεο απφ κεξηάο ησλ αλδξψλ πσο νη γπλαίθεο δελ πξνβαίλνπλ ζε 

επαλάζηαζε, αιιά απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο, απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

αληθαλφηεηαο ησλ αλδξψλ λα αληηκεησπίδνπλ πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο θξίζεηο ζην 

έξγν απηφ»
111

.Σν επφκελν βήκα γηα ηηο γπλαίθεο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ 

ηεο απνρήο, ην νπνίν είλαη ην ζπκπιεξσκαηηθφ, αιιά βαζηθφηεξν κέζνλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο εηξήλεο. ηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ ην ζρέδην Β μερληέηαη θαη ε δξάζε ηνπ 

έξγνπ επηζηξέθεη ζην ζρέδην Α. 

Δπεηζόδην: ε θξίζε ζηελ Αθξόπνιε
112

 (ζη. 706-780)- Τξαγνύδη ρνξώλ (781-828) 

    H Αθξφπνιε απνηειεί πιένλ ηνλ νίθν ησλ γπλαηθψλ, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηε 

ζθέςε ηνπ Vaio «πσο νη γπλαίθεο κεηαηξέπνπλ ην δεκφζην ρψξν ζε εγρψξην θαη νη 

πφιεηο κνηάδνπλ έηζη κε έλα ηδησηηθφ λνηθνθπξηφ»
113

. ην απφζπαζκα ηέζζεξηο 

γπλαίθεο δηαηππψλνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο δηθαηνινγίεο, πξνθεηκέλνπ λα 
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 Stroup 2004: 39 
110

 Henderson 2002: xxvi 
111

 Vaio 1973:373 
112

 Ο τίτλοσ είναι δανειςμζνοσ από Henderson 2002: 162 
113

 Vaio 1973: 372, Επιπλζον ςφμφωνα με Hulton 1972: 34  «Ενϊ το ςχζδιο Α αφοροφςε τθν 
παραμονι των γυναικϊν ςτα ςπίτια και τθ βοικεια ςτο κλείςιμο των πυλϊν τθσ Ακρόπολθσ, τελικά 
οι γυναίκεσ παραμζνουν μζςα ςτθν Ακρόπολθ προσ εξυπθρζτθςθ του ςχεδίου Α. Ζτςι μοιάηει ςαν το 
ςχζδιο Β να ζχει χάςει τθν αρχικι του ςτόχευςθ και να λειτουργεί επικουρικά ςτθν πραγμάτωςθ του 
ςχεδίου Α. 
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εγθαηαιείςνπλ ηελ Αθξφπνιε θαη λα επηζηξέςνπλ ζηνπο ζπδχγνπο ηνπο κε 

κπνξψληαο λα ππνκείλνπλ ηελ απνρή. Ζ πξψηε παξαπνληέηαη φηη ην καιιί ηεο ην 

ηξψλε νη ζθφξνη θαη ε δεχηεξε φηη έρεη αθήζεη ην ιηλάξη ηεο ζην ζπίηη άδαξην (ζη. 

726-741). Ζ ηξίηε πξνζπνηείηαη ηελ έγθπν ππελζπκίδνληαο ηνπο ζη. 588 θαη 648, φπνπ 

νη γπλαίθεο ππνζηήξηδαλ ην δηθαίσκά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε εζληθέο ππνζέζεηο γηα 

ιφγνπο κεηξφηεηαο. Ζ επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ Α βξίζθεηαη ζε νξηαθφ ζεκείν θαη έηζη 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ Αξηζηνθάλε λα επαλαιάβεη γηα δεχηεξε θνξά (ε πξψηε 

βξίζθεηαη ζην πξψην επεηζφδην ζηηο αληηδξάζεηο ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ αλαγγειία 

ηνπ ζρεδίνπ) ηε ζηεξεφηππε αδπλακία ησλ γπλαηθψλ γηα ην ζεμ. Πηζαλφλ, φκσο, απηή 

ε απνρή λα κελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ απνρή απφ ην ζεμ, αιιά θαη ηελ έιιεηςε 

ζπληξνθηθφηεηαο. Αμηνζεκείσην είλαη πσο νη δηθαηνινγίεο ησλ δχν πξψησλ γπλαηθψλ 

αθνξνχλ νηθηαθέο εξγαζίεο. Ο Vaio παξαηεξεί πσο «ην θχιν ζπγθαιχπηεηαη κε ηε 

κνξθή ησλ νηθηαθψλ θαζεθφλησλ, ηα θαζήθνληα πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε ηνπ 

πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Λπζηζηξάηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεμνπαιηθή απνρή. 

Δδψ, θαιχπηνληαο ηελ θαηάξξεπζε απηήο ηεο απνρήο, εηξσληθά απεηινχλ ηελ 

επηζηξνθή ζηελ εγρψξηα ππνηέιεηα ζ‘ έλαλ θφζκν άζρεκα δηαηεξεκέλν απφ 

άλδξεο»
114

. Δπηπιένλ, ε θαηάρξεζε ηεο κεηξφηεηαο ζηελ ηξίηε πεξίπησζε γίλεηαη κηα 

δηθαηνινγία πνπ ζπγθαιχπηεη κηα λπκθνκαλία πνπ ππνλνκεχεη επηθίλδπλα ηηο 

γπλαηθείεο πξνζπάζεηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ πνιίηε
115

. 

   Ζ Λπζηζηξάηε εκθαληδφκελε ζηα Πξνπχιαηα, ηα νπνία θαηά ηνλ Hulton 

«ιεηηνπξγνχλ ζαλ έλα εμαηξεηηθφ θφλην ζηε δξάζε καδί κε αλαθνξέο ζηηο 

κπζνινγηθέο θαη ηζηνξηθέο ζρέζεηο ηεο Αθξφπνιεο (ζη. 272, 439, 480, 678, 759)»
116

, 

ελεκεξψλεη ηελ θνξπθαία ηνπ ρνξνχ γηα ηελ επηθείκελε ιηπνηαμία ησλ γπλαηθψλ. 

Σξπθεξφ ζεκείν ηνπ επεηζνδίνπ είλαη νη ζη. 763-4, φπνπ δειψλεηαη πσο νη γπλαίθεο 

επηζπκνχλ ηνπο άλδξεο, ην ίδην θαη εθείλνη, «ΛΤ.πνζεῖη᾽ ἴζσο ηνὺο ἄλδξαο· κᾶο δ᾽ 

νὐθ νἴεη πνζεῖλ ἐθείλνπο; ἀξγαιέαο γ᾽ εὖ νἶδ᾽ ὅηη ἄγνπζη λύθηαο». Ζ ζθελή απεηθνλίδεη 

ηε ζχγρξνλε ζπδήηεζε γηα ην γάκν, ν νπνίνο εμεηδαληθεχεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη 

ζεμνπαιηθφ δέζηκν αλάκεζα ζηνπο ζπδχγνπο σο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ 

αζελατθνχ γάκνπ
117

. Καηαιπηηθφ ζεκείν είλαη ε αλαθνξά ζην ρξεζκφ πνπ ζέιεη ηηο 

                                                           
114

 Vaio 1973: 376 
115

 Vaio 1973: 377 
116

 Hulton 1972: 35 
117

 McClure 2015: 77 
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γπλαίθεο ζπκθηιησκέλεο, γηα λα πεηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο (ζη. 774-6). Έηζη, νη 

γπλαίθεο θάκπηνληαη θαη ην ζρέδην ζπλερίδεη ηελ ηξνρηά πνξείαο ηνπ.  

   ην ζεκείν απηφ ε εζηθή ππεξνρή ησλ γπλαηθψλ έλαληη ησλ αλδξψλ θινλίδεηαη. 

Χζηφζν, νη γπλαίθεο παξά ηελ εγγελή αδπλακία ηνπο γηα ζεμ θαηνξζψλνπλ λα ηελ 

ππεξθεξάζνπλ, ράξε ζηελ επέκβαζε ηεο πξνζεισκέλεο Λπζηζηξάηεο θαη λα 

επαλαθαζνξηζηνχλ. Ζ γπλαίθα, ινηπφλ, δε ράλεη ζηηγκή απφ ηε ζηνρνζεζία ηεο.  

   ε φ,ηη αθνξά ην ηξαγνχδη ησλ δχν εκηρνξψλ, νη ίδηνη ζπλερίδνπλ ηνλ αγψλα ιφγνπ 

ησλ ζηίρσλ 614-705. Ο ρνξφο ησλ γεξφλησλ επηθαιείηαη έλα κπζηθφ πξφζσπν ηνλ 

Μειαλίσλα (795-6), ν νπνίνο ήηαλ κηζνγχλεο θαη νη γπλαίθεο απαληνχλ 

επηθαινχκελεο ην παξάδεηγκα ηνπ Σίκσλνο πνπ κηζνχζε ηνπο άλδξεο
118

, ελψ ήηαλ 

αγαπεηφο ζηηο γπλαίθεο. Έπεηηα, νη απεηιέο γηα θιψηζεκα (ΓΔ. «θἀλαηείλαο 

ιαθηίζαη», ζη. 799 θαη ΓΤ. «ἀιιὰ θξνύζσ ηῶ ζθέιεη;», ζη. 823) θαη γξνλζνθφπεκα 

(ΓΤ. «ηὴλ γλάζνλ βνύιεη ζέλσ;», ζη. 821) ζπλερίδνληαη ζην κνηίβν ησλ ζηίρσλ ηνπ 

αγψλνο ιφγνπ. 

Δπεηζόδην (ζη. 829-953), Κηλεζίαο θαη Μπξξίλε 

   ην ζεκείν απηφ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ν Κηλεζίαο
119

, ν άλδξαο ηεο Μπξξίλεο 

ζπλνδεπφκελνο απφ έλαλ δνχιν πνπ θέξεη ην κηθξφ ηνπο παηδί. Ζ Μπξξίλε
120

 

θαιείηαη λα εθαξκφζεη ην ζρέδην, ηεξψληαο ηνλ φξθν ηεο (ζη. 839-41). Ο Κηλεζίαο 

απνθαιχπηεη φηη βαζαλίδεηαη πξνθαλψο απφ ηελ έιιεηςε ζεμ θαη δεηά απεγλσζκέλα 

ηε γπλαίθα ηνπ. Ζ Λπζηζηξάηε, γηα λα εληείλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ήδε 

βξίζθεηαη, ηνπ ηνλίδεη φηη ε γπλαίθα ηνπ δηαξθψο ηνλ κλεκνλεχεη, φηαλ πηάλεη απγφ ή 

θπδψλη ή φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα άλδξεο (ζη. 858). χκθσλα κε Strauss «ε 

Λπζηζηξάηε κπνξεί λα ζνθάξεη ηελ εππξέπεηα απφ ηε δεκφζηα έθζεζε απζηεξά 

ηδησηηθψλ πξαγκάησλ, δελ πξνθαιεί φκσο ζνθ ζηε δηθαηνζχλε θαη ηελ 

εππξέπεηα.»
121

. Μάιηζηα ε Λπζηζηξάηε νξθίδεηαη ζηελ Αθξνδίηε, γηα λα γίλεη 

                                                           
118 «οὕτω κεῖνοσ ἡμῖν ἀντεμίςει τοὺσ πονθροὺσ ἄνδρασ ἀεί» (ςτ. 819-20) , με τθ φράςθ φαίνεται ότι 

το ακροατιριο αποτελείτο από άνδρεσ. 
119

 Stroup 2004: 58, το πατρωνυμικό του Κινθςία, «Ρεονίδθσ», ζχει λογοπαικτικι ςανάφεια με το 
πζοσ. 
120

Lewis 1955: 1, επιςθμαίνεται πωσ θ ιζρεια τθσ Ακθνάσ Νίκθσ ονομαηόταν Μυρρίνθ, όταν 
παραςτάκθ θ Λυςιςτράτθ το 411 π.Χ, ςφμφωνα με απόςπαςμα ςτου Ηωγράφου από τον κακθγθτι 
Ραπαδθμθτρίου. Κατ’ επζκταςθ θ Λυςιςτράτθ απομζνει να είναι θ ιζρεια τθσ Ακθνάσ Ρολιάδοσ. 
Σφμφωνα με Stroup 2004: 58 θ Μυρρίνθ ιταν Ακθναία εταίρα. Επιπλζον το όνομά τθσ παραπζμπει 
ςτο μφρτο, το οποίο ιταν γνωςτό λογοπαίγνιο του γυναικείου γενετιςιου οργάνου (υποςθμ. 39). 
121

 Strauss 1980: 198 
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πηζηεπηή. Ο Κηλεζίαο ππνζηεξίδεη φηη ε δσή ηνπ είλαη αβίσηε («ὡο νὐδεκίαλ ἔρσ γε 

ηῶ βίῳ ράξηλ», ζη. 865) ρσξίο ηε Μπξξίλε θαη ηα πάληα ηνπ θαίλνληα «ἔξεκα» (ζη. 

867).  

   ηε ζπλέρεηα ν Κηλεζίαο, φπσο πηζαλφηαηα θαη θάζε άιινο άλδξαο, θάλεη κία πνιχ 

ζεκαληηθή δήισζε, ε νπνία δηθαηψλεη ην ζρέδην Α ησλ γπλαηθψλ θαη επηβεβαηψλεη ηε 

Λπζηζηξάηε. Ο νίθνο βξίζθεηαη ππφ δηάιπζε, ν ίδηνο βξίζθεηαη ζε απφγλσζε θαη 

λνζηαιγεί ηηο εκέξεο κε ηε γπλαίθα ηνπ. πσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Foley «ην 

ειιεληθφ αλδξηθφ ηδαληθφ ηεο θαηαλνκήο ηεο εξγαζίαο κε βάζε ην θχιν πεξηνξίδεη ηηο 

γπλαίθεο ζηελ παηδηθή θξνληίδα, ζηελ παξνρή ηξνθίκσλ θαη ξνπρηζκνχ θαη ζηελ 

θεδεκνλία ησλ νηθηαθψλ αγαζψλ ζηελ εζσηεξηθή ζθαίξα θαη ησλ αλδξψλ ζηε 

γεσξγία θαη ηελ πνιηηηθή, θαη ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ εμσηεξηθή 

ζθαίξα»
122

. πγθεθξηκέλα, ζε φ,ηη αθνξά ην πξψην ζθέινο ε απνδηνξγάλσζε ηνπ 

νίθνπ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο πσο ην παηδί ζεσξείηαη αλήκπνξν ρσξίο ηε κεηέξα 

ηνπ, αθνχ ν παηέξαο ηνπ είλαη αλίθαλνο λα ηελ αληηθαηαζηήζεη (ζη. 878, 882, 889). 

Οη θφηεο ηξαβνινγνχλ ηελ «θξφθε», αθξηβφ έλδπκα (ζη. 896-7) θαη ζηα φξγηα ηεο 

Αθξνδίηεο δε ζπκκεηέρεη πηα (ζη. 898). Ο Κηλεζίαο παξνπζηάδεη κηα εηθφλα 

απνζχλζεζεο ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νίθνπ θαη ησλ ηειεηψλ.  

   Ζ Μπξξίλε απαληά πσο ν κφλνο ηξφπνο, γηα λα ιπζνχλ φια απηά είλαη ε επαλαθνξά 

ζε ζπλζήθεο εηξήλεο. Ζ ίδηα, πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζεη ηε ζπλαίλεζε ηνπ Κηλεζία 

φηη ζα ζπκβάιεη ζηελ επηδίσμε ηεο εηξήλεο, πξνρσξά ζ‘ έλα εξσηηθφ παηρλίδη, κε ην 

νπνίν ηαιαηπσξεί ηνλ ήδε ζηεξεκέλν Κηλεζία. Ο ηειεπηαίνο λνκίδεη φηη ε Μπξξίλε 

ζα ηνπ δνζεί θαη απηή βξίζθεη δηαξθψο πξνθάζεηο, γηα λα δηαθφπηεη ηελ εξσηηθή 

ζπλεχξεζε θαη λα απμάλεη ηελ επηζπκία ηνπ Κηλεζία. ην ηέινο ν ίδηνο αλαγθάδεηαη 

λα ππνζρεζεί φηη ζα πξνηείλεη ην ςήθηζκα εηξήλεο θαη ε Μπξξίλε ηνλ εγθαηαιείπεη. 

Πηζαλφλ ν Κηλεζίαο αλαδεηά θάπνηα «ηίηζε», ψζηε  «ηαπηελὶ παηδνηξνθήζσ» (ζη. 

956-8). 

   Σν επεηζφδην απηφ ησλ δχν ζπδχγσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπκε κηα γεχζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ παλειιαδηθά, λα αμηνινγήζνπκε ηελ απνρή απφ ην 

ζεμ σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο εηξήλεο θαη λα επαλαζεσξήζνπκε ην ιεηηνπξγηθφ 

ξφιν ηεο γπλαίθαο γηα ηελ επεκεξία ηνπ νίθνπ θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο πφιεσο. Χο επί 

ην πιείζηνλ ε εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ Α απαηηεί ηε κεηαηξνπή ησλ πεξηβνιηψλ ηεο 
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 Foley 1982: 3 
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Αθξφπνιεο ζε θξεβαηνθάκαξα. Έηζη, νη ηδέεο ηνπ ζπηηηνχ θαη ηεο πφιεο 

ζπγρσλεχνληαη. 

   Ζ απνρή απφ ην ζεμ σο ζηξαηεγηθή κέζνδνο εμαζθάιηζεο ηεο εηξήλεο πξνκελχεηαη 

επηηπρήο. Δίλαη ζεκαληηθφ, φκσο, λα επηζεκαλζεί πσο ε απνρή, φπσο θαίλεηαη ζηνπο 

ζη. 880-899, αθνξά θαη απηήλ απφ ηα νηθηαθά θαη ηειεηνπξγηθά θαζήθνληα. Ζ 

απνπζία ηεο γπλαίθαο απφ ηα θαζηεξσκέλα ζηεξεφηππα θαζήθνληά ηεο έρνπλ 

πξνθαιέζεη αλαξρία, αθξηβψο φπσο ε απνρή ησλ αλδξψλ απφ ηε ινγηθή ηεο πνιηηηθήο 

νξζφηεηαο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, απηφ πνπ θπξίσο νδεγεί ζηελ πθαξπαγή ηεο 

ζπλαίλεζεο ηνπ Κηλεζία γηα  πξφηαζε εηξήλεο είλαη ε απνρή απφ ην ζεμ. Χζηφζν, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη άλδξεο ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα απεπζπλζνχλ ζηνπο 

νίθνπο ηνπ Κπλαιψπεθνο πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ ηνπο νξκψλ. Σν 

γεγνλφο πσο ν Κηλεζίαο πξνζηξέρεη ζηε γπλαίθα ηνπ επηβεβαηψλεη ηελ αξρηθή θξίζε 

πσο ε απνρή δε ζεκαίλεη απιψο απνρή απφ ηελ εξσηηθή ζπλεχξεζε, αιιά θαη απφ ηε 

ζπληξνθηθφηεηα θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ νηθείσλ ππνζέζεσλ
123

. χκθσλα κε ηελ 

McClure «ζε αγγεία
124

 πνπ απνηππψλεηαη ε παξαδνζηαθή γακήιηα ζθελή δίλεηαη 

έκθαζε ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη εξσηηθφ δεζκφ ησλ ζπδχγσλ. Σέηνηεο ζθελέο 

δείρλνπλ ηε ζεκαζία ηεο εξσηηθήο ζχλδεζεο αλάκεζα ζε γπλαίθα θαη άλδξα σο ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο ηεο 

αζελατθήο πνιηηείαο»
125

. ε θάζε πεξίπησζε, ε γπλαίθα σο αληηπξνζσπεπηηθή 

γπλαίθα πνπ πξαγκαηψλεη ην ζρέδην ηεο απνρήο πξνζπαζεί ρξεζηκνπνηψληαο 

ζαγελεπηηθέο κεζφδνπο λα πξνζειθχζεη ηνλ άλδξα ηεο καθξηά απφ ηνλ πφιεκν
126

. Ζ 

Μπξξίλε γίλεηαη ππεξ-γπλαίθα, γηα λα πεηχρεη ην ζηφρν ηεο θαη ν Κηλεζίαο ππεξ-

άλδξαο, ζχκα ελφο νδπλεξνχ θαη αλππφθνξνπ πξηαπηζκνχ. 

   Χζηφζν, ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε πσο κηα γπλαίθα πνπ εθπξνζσπεί ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηεο ή ηελ αμηνπνηεί, γηα λα πεηχρεη θάπνην ζηφρν παχεη λα ιεηηνπξγεί 

σο ζχδπγνο. χκθσλα κε ηε Stroup « νη εγρψξηεο ζεμνπαιηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, 

φπσο θαη άιιεο εγρψξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζχλνιφ ηνπο, ήηαλ κηα θξπκκέλε 

                                                           
123

 Δθμοςκζνθσ (59.122), 
«τὰσ μὲν γὰρ ἑταίρασ ἡδονῆσ ἕνεκ’ ἔχομεν, τὰσ δὲ παλλακὰσ τῆσ κακ’ ἡμζραν 
κεραπείασ τοῦ ςϊματοσ, τὰσ δὲ γυναῖκασ τοῦ παιδοποιεῖςκαι γνθςίωσ καὶ τῶν ἔνδον φφλακα πιςτὴν 
ἔχειν». Ομοίωσ, Ρλάτων Νόμοι 806

α 
«κεραπείασ δὲ καὶ ταμιείασ αὖ καὶ παιδοτροφίασ». 

124
 McClure 2015: 56-59, εντοπίηει παραλλθλιςμοφσ τθσ γυναίκασ ςτθ Λυςιςτράτθ με ηωγραφιςμζνεσ 

γυναικείεσ μορφζσ ςε αγγεία.  
125

 McClure 2015: 56 
126

 Bassi 1998: 107-108 
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ππφζεζε: ε εθπξνζψπεζε κηαο «ζπδχγνπ» σο ζεμνπαιηθνχ δηαπξαγκαηεπηή, είηε 

απηή ε αλαπαξάζηαζε είλαη εηθαζηηθή είηε πνηεηηθή, νδεγεί ζε κηα αλαγθαία 

απνζηαζεξνπνίεζε ή εθηφπηζε ηεο «εγρψξηαο» ηαπηφηεηάο ηεο»
127

. Καη‘ επέθηαζε 

θαη γηα ηε Stroup νη γπλαίθεο απνθηνχλ κηα άιιε ηδηφηεηα, απηή ησλ εηαίξσλ
128

. 

Μνιαηαχηα ζεσξψ ηελ ηαχηηζε απηή ιαλζαζκέλε, θαζψο ε θαηλνκεληθή εκπινθή 

ησλ γπλαηθψλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα θαη ε ρξήζε ελφο κέζνπ, ηεο απνρήο, ε νπνία 

άιισζηε αθνξά θαη ηελ απνρή απφ ηε ζπληξνθηθφηεηα, ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην, φρη 

ηεο θαηάξξεπζεο ησλ νξίσλ ησλ θχισλ, αιιά ζηε βάζε ηεο ιήμεο ησλ καρψλ. Ζ 

McClure δηαθσλεί κε ηελ ηαχηηζε ησλ γπλαηθψλ κε εηαίξεο θαη ζεσξεί φηη πξέπεη λα 

δνχκε ηηο ζπδχγνπο σο ειεχζεξεο πνιίηεο-γπλαίθεο, νη νπνίεο θάλνπλ sex-strike 

αθξηβψο επεηδή αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπο γηα ηελ αλαπαξαγσγή λφκηκσλ παηδηψλ 

θαη πνιηηψλ. Αληαλαθινχλ, δειαδή, κηα ζχγρξνλε αλεζπρία γηα ηε ζσηεξία ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηε ζθηά ηεο θαηαζηξνθηθήο απψιεηαο αλδξψλ κεηά ηε ηθειηθή 

εθζηξαηεία θαη ηεο αθχπληζεο ηνπ λφκνπ ηνπ Πεξηθιή γηα ηελ αζελατθή ππεθνφηεηα 

ην 451/ 0
129

. 

Νηνπέην (ζη. 954-974)
130

 

   ηνπο ζηίρνπο απηνχο ην κέλνο ηνπ ρνξνχ ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ είλαη ακείσην, ζε 

αληίζεζε κε ηνλ Κηλεζία, ν νπνίνο παξά ηελ παξαπιάλεζε πνπ ηνπ επεθχιαζζε ε 

Μπξξίλε ηελ απνθαιεί «θίιε θαὶ παγγιπθέξα» (ζη. 970). 

Δπεηζόδην (ζη. 980-1013): Ο Πξύηαληο
131

  

   ην επεηζφδην απηφ εκθαλίδεηαη ν Κήξπμ ησλ Λαθεδαηκνλίσλ, ν νπνίνο ζπλνκηιεί 

κε ηνλ Πξχηαλε θαη δεηά άκεζε ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο εηξήλεο. Ο ιφγνο είλαη πσο 

νη γπλαίθεο κε πξνηξνπή ηεο Λακπηηνχο «ἀπήιαἁλ ηὼο ἄλδξαο ἀπὸ ηλ ὑζζάθσλ» 

                                                           
127

 Stroup 2004: 41 
128

 Stroup 2004: 42, εξετάηει γιατί ταιριάηει ο όροσ εταίρα κι όχι αυλθτρίσ ι πόρνθ. Συγκεκριμζνα ςτισ 
ςς. 43-45 κάνει διάκριςθ των τριϊν ςυναφϊν επαγγελματικϊν ιδιοτιτων καταλιγοντασ ςτο 
ςυμπζραςμα πωσ οι πόρνεσ και οι αυλθτρίδεσ ανζμεναν χρθματικι αποηθμίωςθ για τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν τουσ (δραχμζσ, προϊόντα), ενϊ οι εταίρεσ ςυνδζονταν με πολφτιμα μζταλλα. Γι’ αυτό 
ταυτίηει τισ γυναίκεσ τθσ Λυςιςτράτθσ με εταίρεσ, γιατί «βρίςκονται ςε κζςθ ςχετικισ εξουςίασ και 
ελζγχου και ζρχονται να αναταλλάξουν τθ ςυντροφιά τουσ, όχι με χριματα και υλικά αγακά, αλλά 
για εκείνεσ τισ μοναδικζσ και χρυςζσ αξίεσ πολιτϊν, τθν ίδια τθν ειρινθ.» 
129

 McClure 2015: 55 Επιπλζον ςτισ ςς. 63-72, αποκλείει το ενδεχόμενο ταφτιςθσ των γυναικϊν με 
εταίρεσ, υποςτθρίηωντασ πωσ ςτθ Λυςιςτράτθ κίγονται ηθτιματα νοικοκυριοφ και νόμιμων παιδιϊν 
και πωσ θ καλλωπιςμζνθ γυναίκα με τα ωραία ροφχα, παποφτςια, κοςμιματα και αρϊματα δεν 
αφορά αποκλειςτικά τισ εταίρεσ.  
130

 Τίτλοσ δανειςμζνοσ από Henderson 2002: 182 
131

 Henderson 2002: 185, εξετάηει ποιοσ μιλά εκ μζρουσ των Ακθναίων. 
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(ζη.1001). Ο νκηιψλ εθ κέξνπο ησλ Αζελαίσλ ζπλεηδεηνπνηεί ηελ παλειιήληα 

ζπλσκνζία θαη ζπκθσλεί «πεξὶ δηαιιαγλ πξέζβεηο ἀπνπέκπεηλ αὐηνθξάηνξαο 

ἐλζαδί» (ζη. 1009-10) θαη ν ίδηνο «ἑηέξνπο ἐλζέλδε ηῇ βνπιῇ θξάζσ πξέζβεηο ἑιέζζαη 

ηὸ πένο ἐπηδείμαο ηνδί» (ζη.1011-2). 

Γηάινγνο ηνπ ρνξνύ (ζη.1014-1042) 

   ην δηάινγν νη θνξπθαίνη ησλ εκηρνξψλ θαηαιήγνπλ λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο 

ηνπο. Παξφηη ν θνξπθαίνο ζπλερίδεη λα απνδίδεη ππνηηκεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο ζην 

γπλαηθείν θχιν (ζη. 1014-15, 1018, 1037-42), ε θνξπθαία ηνπ ρνξνχ ησλ γπλαηθψλ 

ρσξίο λα απαληήζεη αληίζηνηρα ηνλ βνεζά λα θνξέζεη ηα ξνχρα ηνπ (ζη. 1021), ηα 

νπνία είρε βγάιεη, γηα λα πνιεκήζεη, ηνπ αθαηξεί απφ ην κάηη «ηφ ζεξίνλ» (ζη. 1025) 

θαη ηνπ πξνζθέξεη έλα θηιί, έζησ θαη βηαίσο (ζη. 1035). Πξννδεπηηθά απνθαζίζηαηαη 

ε δηαζαιεπζείζα ηάμε, θαζψο ε γπλαίθα αλαιακβάλεη ηε θξνληίδα ηνπ αλδξφο θαη 

επαλαπξνζδηνξίδεη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ θχινπ ηεο.  

Οη δύν ρνξνί καδί (ζη. 1043-1071) 

   Καζψο ε νηθνγελεηαθή δσή απνθαζίζηαηαη ζ‘ έλαλ λέν θφζκν παλειιήληαο 

ζπκθηιίσζεο, νη ρνξνί ζπλελψλνληαη θαη δηαθεξχζζνπλ πσο ζα ηξαγνπδήζνπλ κφλν 

γηα θαιφ. Πξνκελχνπλ ηελ εηξήλε θαη θαινχλ φπνηνλ ζέιεη λα δαλεηζηεί λα ηνπο ην 

δεηήζεη. Καηαιεθηηθά, νη άλδξεο δηαγξάθνληαη απειπηζκέλνη δεδνκέλνπ πσο ακαρεηί 

ζρεδφλ απνθαζίδνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ πφιεκν, γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ζεμ, 

ζαλ απηφ λα θνζηνινγείηαη πεξηζζφηεξν απφ ηε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ. 

Δπεηζόδην (ζη. 1072-1188)- Τξαγνύδη (ζη. 1189-1215) 

   Οη πξέζβεηο ζπγθεληξψλνληαη θαη γηα αθφκε κία θνξά ηνλίδεηαη ν ιφγνο ηεο 

ζχλαςεο εηξήλεο. 

ΛΑΚΧΝ  

ηί δεῖ πνζ᾽ ὑκὲ πνιιὰ κπζίδδελ ἔπε; 

ὁξῆλ γὰξ ἔμεζζ᾽ ὡο ἔρνληεο ἵθνκεο. 

ΥΟ. βαβαί· λελεύξσηαη κὲλ ἣδε ζπκθνξὰ 

δεηλο ηεζεξκζζαί ηε ρεῖξνλ θαίλεηαη .(ζη. 1076-79) 

Ο Πξχηαληο επηζεκαίλεη ηε δεηλή ζέζε ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη νη άλδξεο («ὡο 

ἅλδξεο κεῖο νὑηνηὶ ηνηνπηνηί.» (ζη. 1087) θαη επαλαιακβάλεη φηη «ὦ ραίξεζ᾽, νἱ 
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Λάθσλεο· αἰζρξά γ᾽ ἐπάζνκελ» (ζη.1097). Έπεηηα ν ρνξφο επεπθεκεί ηε Λπζηζηξάηε 

θαη ηεο πξνζδίδεη ζεηηθά γλσξίζκαηα. Σελ απνθαιεί «παζλ ἀλδξεηνηάηε», «δεηλὴλ 

‹καιαθήλ,› ἀγαζὴλ θαύιελ, ζεκλὴλ ἀγαλήλ, πνιύπεηξνλ» (ζη. 1108-9). Ζ Λπζηζηξάηε 

δεηά πεηζηήξηα ηεο ζπκθσλίαο θαη γη‘ απηφ ην ιφγν θαιεί ηε ζησπεξή γπκλή θηγνχξα 

ηεο Γηαιιαγήο
132

, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηελ επραξίζηεζε πνπ ζα ληψζνπλ νη 

άλδξεο κφιηο ππνγξάςνπλ ηε ζπλζήθε
133

. H Γηαιιαγή απεηθνλίδεη ην κέζν γηα ράξε 

ηνπ νπνίνπ νη άλδξεο απνδέρνληαη λα ππνγξάςνπλ νηηδήπνηε ε Λπζηζηξάηε 

πξνηείλεη. Χο επί ην πιείζηνλ, ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έλα είδνο ράξηε απφ ηνπο 

Αζελαίνπο θαη ηνπο παξηηάηεο, θαζψο δηεξεπλνχλ ηηο εδαθηθέο ηνπο δηαθνξέο θάησ 

απφ ην άγξππλν κάηη ηεο Λπζηζηξάηεο (ζη. 1112-1188)
134

. Σν εξψηεκα σζηφζν πνπ 

θαηά ηελ McClure ηίζεηαη είλαη ηη πξαγκαηηθά επηζπκνχλ νη άλδξεο, έλα γάκν γηα 

αλαπαξαγσγή λφκηκσλ παηδηψλ θαη πνιηηψλ ή ηε  γπλαηθεία ζεμνπαιηθφηεηα
135

; Εεηά 

απφ κηα γπλαίθα λα θέξεη ηνπο άλδξεο απφ ηα αρακλά, αλ ρξεηαζηεί θαη κηα άιιε ηνπο 

Αζελαίνπο κε παξφκνην ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα εθθσλήζεη ιφγν απεπζπλφκελε ζε 

φινπο.  

   Ζ Λπζηζηξάηε μεθηλά ην ιφγν ηεο ππεξαζπηδφκελε ηελ θξίζε ηνπ γπλαηθείνπ 

θχινπ. Τπνζηεξίδεη πσο δηαζέηεη νξζή γλψκε, θαζψο απφ κηθξή ε γπλαίθα αθνχεη 

ηνπο ιφγνπο ησλ παηέξσλ ηνπο θαη ησλ γεξνληφηεξσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ θεξδίδεη 

ηελ αξρηθή εχλνηα θαη παξαζέηεη κε επθξίλεηα ην γηαηί απνηειεί ληξνπηαζηηθφ γεγνλφο 

ν πφιεκνο: νη Έιιελεο ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηηο κεγάιεο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο 

θαη πνιέκεζαλ καδί ελάληηα ζηελ πεξζηθή εηζβνιή. Καη΄επέθηαζε κνηξάδνληαη 

θνηλνχο ζενχο, θνηλνχο βσκνχο θαη ερζξνχο. 

 

«νἳ κηᾶο ἐθ ρέξληβνο 

βσκνὺο πεξηξξαίλνληεο ὥζπεξ μπγγελεῖο 

ιπκπίαζηλ, ἐλ Πύιαηο, Ππζνῖ—πόζνπο 

εἴπνηκ᾽ ἂλ ἄιινπο, εἴ κε κεθύλεηλ δένη;» (ζη. 1129-1130) 

 

                                                           
132

 Σφμφωνα με McClure 2015: 56, θ Διαλλαγι μπορεί να ταυτιςτεί με πόρνθ, εφόςον το ςϊμα τθσ 
είναι φανερό παντοφ.Επιπλζον, τθ κεωρεί ωσ τεκμιριο για το ότι οι γυναίκεσ δεν είναι εταίρεσ, 
εφόςον το ςεξ μαηί τθσ δεν είναι αναπαραγωγικό, αλλά ςχετίηεται με τθ φυςικι απόλαυςθ και τθν 
προςωρινι ανακοφφιςθ, ςελ. 78. 
133

 Henderson 2002: 196 
134

 Robson 2015: 322 
135

 McClure 2015: 56 
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   Αξρηθά, ε Λπζηζηξάηε απεπζπλφκελε ζηνπο Λάθσλεο ηνχο ππελζπκίδεη ηε βνήζεηα 

πνπ έζηεηιαλ νη Αζελαίνη θαη ν Κίκσλ γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο ησλ εηιψησλ 

κεηά ην ζεηζκφ ηνπ 464 π.Υ. Έπεηηα, απεπζπλφκελε ζηνπο Αζελαίνπο θαη ην 

αζελατθφ θνηλφ ηνχο ππελζπκίδεη ηε βνήζεηα ησλ Λαθεδαηκνλίσλ ζηνπο Αζελαίνπο, 

φηαλ νη πξψηνη αλέηξεςαλ ηελ ηπξαλλία ηνπ Ηππία θαη ηνπο Θεζζαινχο ηππείο. Μεηά 

ην ιφγν ηεο Λπζηζηξάηεο νη άλδξεο επαλαιακβάλνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα ηε 

γπλαηθεία ζπλεχξεζε θαη αθνχ επηιχνπλ ηηο εδαθηθέο ηνπο δηαθνξέο, απνδέρνληαη θαη 

νη δχν παξαηάμεηο ηε ζπκθσλία βεβαηψλνληαο φηη ην ίδην ζα ζέινπλ θαη νη άιινη 

ζχκκαρνη.  

   Ο ιφγνο ηεο Λπζηζηξάηεο ιεηηνπξγεί αθνπιηζηηθά θαη ζπκίδεη δπλακηθνχο 

ξεηνξηθνχο ιφγνπο, νη νπνίνη απνζθνπνχλ ζηελ επάλνδν ηεο ινγηθήο θαη ζηελ 

απψζεζε έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία δξνπλ θαηαζηξνθηθά γηα ηελ πνιηηηθή 

νκαιφηεηα. Ζ νκψλπκε εξσίδα ππελζπκίδεη ζηνπο άλδξεο ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ αμίδεη λα ζπλερίδνπλ ηνλ πφιεκν, εθφζνλ απηά πνπ ηνπο ελψλνπλ είλαη 

πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ηνπο ρσξίδνπλ. Χζηφζν, νη άλδξεο δε θαίλεηαη λα 

ζπγθηλνχληαη ηφζν απφ ηα επηρεηξήκαηά ηεο φζν απφ ην γεγνλφο φηη δελ αληέρνπλ 

άιιν ηε ζεμνπαιηθή απνκφλσζε, ε νπνία απνκφλσζε, φπσο εηπψζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο, κπνξεί λα αθνξά θαη ηελ αλζξψπηλε απνπζία θαη ζπληξνθηθφηεηα. 

Να ζεκεησζεί αθφκε πσο ην ζρέδην Β, ε απφζπαζε ηνπ δεκφζηνπ ηακείνπ, δε ζίγεηαη 

θαζφινπ θαη δε θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηδηαηηέξσο ηνπο Αζελαίνπο ή λα επεξεάδεη 

αλνηρηά ηελ θξίζε ηνπο σο πξνο ηε ζχλαςε εηξήλεο. Σέινο, ν ρνξφο ησλ γπλαηθψλ 

πξνζθέξεη φζα αγαζά κπνξεί ζ‘ απηνχο πνπ ηα έρνπλ αλάγθε. 

Δπεηζόδην (ζη. 1216-1315)-  Έμνδνο (ζη. 1316-21) 

   ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ έξγνπ νη γπλαίθεο κε επί θεθαιήο ηε Λπζηζηξάηε 

εμέξρνληαη ηεο Αθξνπφιεσο θαη νη δχν ρνξνί, ησλ Αζελαίσλ θαη ησλ Λαθεδαηκνλίσλ 

εηζέξρνληαη κέζα κε έλαλ απιεηή. Καη νη δχν γηνξηάδνπλ ηελ εηξήλε κε ηξαγνχδηα  

θαη παξά ην γεγνλφο πσο ν Λαθεδαηκφληνο πξεζβεπηήο ηξαγνπδά έλα πνιεκηθφ 

ηξαγνχδη, γηα ηηο θαηαθηήζεηο Αζήλαο θαη πάξηεο ζηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο, θαλείο 

δελ αληηδξά αξλεηηθά, αιιά αληίζεηα επεπθεκνχλ απνδεηθλχνληαο ηα νθέιε ηνπ 

θξαζηνχ σο έλα είδνο θνηλσληθήο ιεζκνληάο (ζη.1225-1240). Πηζαλφηαηα, ε αλαθνξά 

ζε αλακλήζεηο πξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίαο λα ιεηηνπξγεί σο έλα θνηλφ ηδενινγηθφ 

έδαθνο. Αθφκε, ε εηξεληθή δηάζεζε απνξξέεη θαη απφ ηνλ θαηάινγν ησλ 
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πξνζθεθιεκέλσλ ζενηήησλ, νη νπνίνη θαινχληαη λα θαηαζηείινπλ ηηο δπζάξεζηεο 

αλακλήζεηο. Οη άλδξεο έρνπλ επηζηξέςεη ζηελ πξνηεξαία θαηάζηαζε θαη είλαη μαλά 

ππεχζπλνη γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

Έρνληαο ηειηθά ελδψζεη ζηα ηερλάζκαηα ησλ γπλαηθψλ, ε επηζηξνθή ζηα 

θπζηνινγηθά επίπεδα ησλ θχισλ, κεηαζρεκαηηζκφο ν νπνίνο ππνγξάκκηδε ή 

επηδείλσλε ηελ ππάξρνπζα πφισζε, έρεη νδεγήζεη ζηελ ηειηθή επίιπζε ησλ 

εληάζεσλ
136

. Ζ επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ ησλ γπλαηθψλ επηηξέπεη ζηνπο ζπδχγνπο λα 

επηζηξέςνπλ ζην ζπίηη καδί ζ‘ έλα θιίκα εηξήλεο θαη ζπκθηιίσζεο.  

3.5 Ο ζσζτεηιζμός  γσναικείοσ θύλοσ και πολιηικής ζηο έργο 

   Πνιινί  ζρνιηαζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε γπλαίθα ζην δξάκα παξαβηάδεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηελ πεξηνρή ησλ αλδξψλ θαη ε εηθφλα ηεο ζπληίζεηαη εθ ηνπ 

αληηζέηνπ
137

. Άιινη δηαπηζηψλνπλ πσο νη πνιηηηζκηθέο αμίεο κηαο θνηλσλίαο 

αληηπξνζσπεχνληαη απφ ην ζέαηξν θαη ηηο ζεαηξηθέο πξαθηηθέο
138

. ηφρνο είλαη λα 

εμεηάζνπκε πψο ν Αξηζηνθάλεο αληηπαξαβάιιεη ή εληζρχεη ηηο αζελατθέο ηδενινγίεο 

κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζηε Λπζηζηξάηε. Σν ζέαηξν εμάιινπ 

είλαη έλα ζχζηεκα ζπκβφισλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ, ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπαξάγεη, λα ηξνπνπνηεί ή λα αλαηξέπεη θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη ν Αξηζηνθάλεο 

κπνξεί λα αμηνπνηεί ηελ αξξελσπφηεηα θαη ηε ζειππξέπεηα σο πνιηηηζκηθέο 

θαηαζθεπέο, γηα λα θνηλσλήζεη ηηο απφςεηο ηνπ. 

   Ο Αξηζηνθάλεο ζηε Λπζηζηξάηε παξνπζηάδεη δχν ηχπνπο αζελαίσλ γπλαηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επνρήο, ηελ ππνηαθηηθή θαη απηή πνπ έρεη κεγάιε επίδξαζε 

ζηηο εξγαζίεο ηνπ νίθνπ. Αληηζέησο, ε Λπζηζηξάηε απνθιίλεη απφ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο ησλ ηππηθψλ απηψλ γπλαηθψλ, απνζπψληαο ηνλ εαπηφ ηεο απφ 

εθείλεο, θαη γίλεηαη «κηα γπλαίθα πνπ κνηάδεη κε άλδξα» πνπ μεθηλά κηα ζπλζήθε 

εηξήλεο. Μνηάδεη ζαλ ε θχζε ηεο Λπζηζηξάηεο λα δηαθνπνηείηαη απφ απηή ησλ 

ππνινίπσλ γπλαηθψλ, κε εμαίξεζε ηηο ειηθησκέλεο γπλαίθεο ζηηο νπνίεο κπνξεί 

θάπνηνο λα παξαηεξήζεη έλα είδνο ηαχηηζεο κε ηε Λπζηζηξάηε, ζαλ ν ιφγνο ηνπο λα 

αληηιαιεί απηφλ ηεο εξσίδνο. Ο ξφινο ηεο Λπζηζηξάηεο δελ είλαη ζαθψο 

θαζνξηζκέλνο, θαζψο δελ θαζνξίδεηαη αλ είλαη ζχδπγνο, κεηέξα ή κέινο κηαο 

νπνηαδήπνηε νκάδαο. ηνλ Πξφινγν ν ξφινο ηεο σο δηνξγαλσηή ζπλέιεπζεο είλαη 
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παξαδνζηαθά αλδξηθφο θαη ε απνδνθηκαζία ηνπ γπλαηθείνπ ηξφπνπ δσήο (εξσηηθέο 

ζπλεπξέζεηο, πνηφ θαη δηαζθέδαζε
139

) έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπο θαλφλεο ησλ 

γπλαηθψλ θαη ζε ζχγθιηζε κε θάπνηεο απφ ηηο αληηιήςεηο ηεο αλδξνθξαηνχκελεο 

θνηλσλίαο γηα ηε γπλαίθα, δεκηνπξγψληαο ζχγρπζε ζην ίδην ηεο ην θχιν. Χζηφζν, ην 

πεδίν δξάζεο ζην νπνίν εκπιέθεηαη είλαη αλδξηθφ, ελψ ε ζνθία κε ηελ νπνία κηιά θαη 

δξα είλαη ίδηνλ ζπλεηήο γπλαίθαο
140

. Άιισζηε, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο εηξήλεο ε 

Λπζηζηξάηε ζηακαηά ηε δξάζε ηεο θαη απνρσξεί.      

   ε ηη απνζθνπνχζε ν Αξηζηνθάλεο βάδνληαο ηηο γπλαίθεο λα αλαιακβάλνπλ 

πνιηηηθή δξάζε
141

; Ήζειε λα πξνθαιέζεη ην αλδξηθφ αθξναηήξηφ ηνπ δεκηνπξγψληαο 

έλα είδνο θάξζαο ή λα πξνσζήζεη ππνζπλείδεηα πνιηηηθέο κέζσ ηεο θαηλνκεληθήο 

αληηζηξνθήο ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ; Αζθαιψο, εθφζνλ βξηζθφκαζηε ζην ρψξν ηεο 

θσκσδίαο δε ζα κπνξνχζακε λα απνθιείζνπκε ην πξψην ζθέινο, ην νπνίν βέβαηα 

αλαπφθεπθηα νδεγεί θαη ζην δεχηεξν, αλ ιεθζεί ππφςε πσο ε θσκσδία ηνπ 

Αξηζηνθάλε έρεη πάληνηε πνιηηηθή δηάζηαζε.  

   ηνλ Πξφινγν ηνπ έξγνπ νη ζεαηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ζηεξεφηππα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ. Ζ αγάπε ηνπο γηα ηηο ζαξθηθέο απνιαχζεηο ηηο 

νδεγεί λα απαξλεζνχλ αξρηθά ην ζρέδην ηεο Λπζηζηξάηεο. Πξνηηκνχλ ηνλ πφιεκν 

απφ ηε βαζαληζηηθή απνρή απφ ην ζεμ. Ζ Καινλίθε ζπγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη φηη ζα 

πεξπαηνχζε αθφκε θαη ζηε θσηηά γηα ράξε ηνπ ζρεδίνπ, αιιά ε απνρή είλαη ε πην 

δχζθνιε απνζηνιή (ζη. 133-134). Υάξε ζηελ θαηαιπηηθή ζπλαίλεζε ηεο Λακπηηνχο 

θαη ηεο αζθνχκελεο πίεζεο ηεο Λπζηζηξάηεο νη γπλαίθεο ζπκθσλνχλ ζηε ζπκκεηνρή 

ζην ζρέδην, ην νπνίν ζα παξαθάκςεη ηα γλσξίζκαηα ηεο «γπλαηθείαο θχζεο», ησλ 

θαηαζθεπαζκέλσλ νπζηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, αιιά κφλν πξνζσξηλά. ηελ 

νπζία ε απνρή απφ ην ζεμ θαη ε πηνζέηεζε αιιφηξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηε κεξηά 

ησλ γπλαηθψλ απνζθνπεί ζηελ επηζηξνθή ζην ζεμ, ην νπνίν νχησο ή άιισο ειιείπεη 

ιφγσ ηεο απνπζίαο ησλ αλδξψλ. αλ έλα ζρήκα θχθινπ νη γπλαίθεο εγθαηαιείπνπλ 

ηε ζθελή κε ηνλ ηξφπν πνπ εκθαλίζηεθαλ. Αμηνζεκείσην ζηνηρείν ηνπ πξνιφγνπ 

είλαη ε πξνζθψλεζε ηεο Λακπηηνχο απφ ηε Λπζηζηξάηε σο «ΛΤ. ὦ θηιηάηε ζὺ θαὶ 
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κόλε ηνύησλ γπλή» (ζη. 145). ηε θξάζε απηή νη Henderson θαη Taaffe
142

 βιέπνπλ 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ «γπλή» απφ ηε ιέμε «ἀλήξ» ζηελ παξνηκηψδε θξάζε 

«(νη Αξθάδεο) ὑπεξεθίινπλ ηὸλ Λπθνκήδελ θαὶ κόλνλ ἄλδξα γνῦλην» (Ξελ. 7.1.24) 

ζεσξψληαο πσο ε θξάζε εθηφο ησλ άιισλ ηνλίδεη ηελ αλδξηθή πηπρή ηεο θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζή ηεο απφ ηηο άιιεο γπλαίθεο (άπνςε ηεο Taaffe).  

   Σέινο, έρεη δηαηππσζεί γηα ηε Λπζηζηξάηε πσο παξνπζηάδεη έλα πεξίεξγν κείγκα 

αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο ζπγθξηλφκελε κε ηηο γπλαίθεο 

θαίλεηαη λα αδηαθνξεί γηα ηηο γπλαηθείεο αζρνιίεο θαη λα απέρεη απφ γπλαηθείεο 

εμάξζεηο ελζνπζηαζκνχ
143

. ηνλ αληίπνδα αξέζθεηαη λα ζπληνλίδεη ηε ζπλέιεπζε θαη 

λα ειέγρεη ηελ εμέιημε ηνπ ζρεδίνπ. Χζηφζν, αλ ιεθζεί ππφςε ε πηζαλή ηεο ηδηφηεηα 

σο ηέξεηα ηεο Αζήλαο, ηφηε κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ην πεδίν δξάζεο ηεο, ράξε ζηε 

ζξεζθεπηηθή εμνπζία πνπ δηέζεηε λα ελεξγεί θαη λα κηιά γηα ηελ πφιε ζε 

ζηξαηησηηθέο θξίζεηο. χκθσλα κε ηελ Foley «νη ελέξγεηεο ηεο Λπζηζηξάηεο ζην 

κέηξν πνπ είλαη επηζεηηθέο θαη δεκφζηεο πξνέξρνληαη απφ εγρψξηεο θαη ζξεζθεπηηθέο 

δπλάκεηο θαηάιιειεο γηα ην θχιν ηεο. Γελ έρεη θηινδνμίεο γηα πνιηηηθή εμνπζία θαη 

κφληκε κεηακφξθσζε ηνπ status quo»
144

. Πηζαλφηαηα ν πιεζηέζηεξνο ραξαθηεξηζκφο 

ηεο Λπζηζηξάηεο είλαη απηφο πνπ απνδίδεηαη απφ ηελ Taaffe «Ζ Λπζηζηξάηε παίδεη 

κε ηα θσκηθά ζηεξεφηππα ησλ γπλαηθψλ, ε γιψζζα ηεο δελ είλαη νχηε γπλαηθεία νχηε 

αλδξηθή, είλαη κίκεζε κηαο γπλαίθαο (Λπζηκάρε) πνπ εθπξνζσπεί ηελ Αζελά, ε 

νπνία επίζεο είλαη αλδξηθφ δεκηνχξγεκα. Ο ραξαθηήξαο ηεο φρη ιηγφηεξν απφ απηνχο 

ησλ άιισλ γπλαηθψλ, γίλεηαη παξάδεηγκα ελφο άλδξα πνπ κηιάεη γηα γπλαίθεο, 

κηιψληαο εθ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ, θαη κηιψληαο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα 

(Λπζηκάρε) κε ην λα κηιάεη ζην πεξηβάιινλ ηεο»
145

.    

   Σν ελδηαθέξνλ ηνπ επεηζνδίνπ ησλ ζηίρσλ 387-475 εληνπίδεηαη ζηε δπλακηθή 

επίζεζε ησλ γπλαηθψλ ελαληίνλ ησλ αλδξψλ, ε νπνία ζπκίδεη ηε γλσζηή 

Ακαδνλνκαρία. 

   ηνλ αγψλα ιφγνπ Πξφβνπινπ θαη Λπζηζηξάηεο ηα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα ηεο 

ηαπηφηεηαο θχινπ πθίζηαληαη θξίζε, θαζψο παξαθνινπζνχκε ηνλ πξψην απφιπηα 

θαζππνηαγκέλν ζηε Λπζηζηξάηε, ε νπνία ηνλ πξνζηάδεη λα θιείζεη ην ζηφκα ηνπ, γηα 
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λα ηελ αθνχζεη (ζη. 530-1). Ο Πξφβνπινο, φκσο, αξλνχκελνο λα ππαθνχζεη, ληχλεηαη 

απφ ηηο άιιεο γπλαίθεο ζαλ γπλαίθα κε πέπιν. Απηή ε νπηηθή αληηζηξνθή ξφινπ 

ππελζπκίδεη ηελ νπηηθή αλαζηξνθή ηεο πινθήο. Ο Πξφβνπινο εθθνβίδεη ηηο γπλαίθεο 

κε ηελ αξξελσπφηεηά ηνπ θαη πξέπεη λα απνδπλακσζεί. Έηζη, αθνχ ν ίδηνο έρεη 

εθζειπλζεί, ζησπά θαη ε Κιενλίθε ηνπ πξνηείλεη λα θνξέζεη θη άιια ξνχρα 

θαηάιιεια γηα νηθηαθέο δνπιεηέο κηαο θαη ν πφιεκνο πιένλ ζα είλαη επζχλε ησλ 

γπλαηθψλ. 

ΚΛ. θαὶ ηνπηνλγὶ ηὸλ θαιαζίζθνλ. 

θᾆηα μαίλεηλ μπδσζάκελνο 

θπάκνπο ηξώγσλ· 

πόιεκνο δὲ γπλαημὶ κειήζεη.(ζη. 535-8) 

Ζ Κιενλίθε αληηζηξέθεη ηνλ Οκεξηθφ ζηίρν, φπνπ ν Έθησξ δεηά απφ ηελ Αλδξνκάρε 

λα κελ αλαθαηεχεηαη κε ζέκαηα πνιέκνπ, γηαηί «πόιεκνο δ᾽ ἄλδξεζζη κειήζεη»  (Ηιηάο, 

Ε. 492). ηε ζπλέρεηα, ε Λπζηζηξάηε παξαζέηεη ηηο πνιηηηθέο ηεο ζέζεηο γηα ηε 

δηάζσζε ηεο Διιάδνο απφ ηνλ καθξνρξφλην πφιεκν θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ηε ζθέςε 

ηνπ Πξφβνπινπ. Γηα ηελ Taaffe «παξά ηα θαλεξά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ ηεο 

Λπζηζηξάηεο, ηα άιια ζηνηρεία (ε ζπκπεξηθνξά, νη γλψζεηο θαη ε γιψζζα) 

ππνδειψλνπλ φηη είλαη άλδξαο. Πξνεηνηκάδεηαη λα εθθσλήζεη πνιηηηθφ ιφγν, θάηη 

πνπ κφλν νη άλδξεο έθαλαλ»
146

. 

   Ζ κεηαθνξά ηνπ καιιηνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε Λπζηζηξάηε, κε ηελ νπνία 

ππαγνξεχεη ηη πξέπεη λα θάλνπλ νη άλδξεο, είλαη ίζσο ην δπλακηθφηεξν ζεκείν ζην 

έξγν πνπ δηθαηψλεη ηελ αμία ηεο γπλαίθαο, ράξε ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα δηαρεηξίδεηαη 

νξζά ηα ζέκαηα ηνπ νίθνπ, ζε αληίζεζε κε ηνλ άλδξα, ν νπνίνο δελ αληαπεμέξρεηαη 

ζην ξφιν ηνπ, ηελ επεκεξία δειαδή ηεο πφιεσο, πξνθαιψληαο ξήμε θαη ζηα ζεκέιηα 

ηνπ νίθνπ. Ο νίθνο ζην έξγν επηηειεί επξχηεξν ξφιν. Οη γπλαίθεο ιεηηνπξγνχλ απφ ηε 

κεξηά ηνπ νίθνπ θαη πξνζπαζνχλ λα πξνσζήζνπλ ηηο αμίεο ηνπ θαη ηνλ νξζφ ηξφπν 

ιεηηνπγίαο ηνπ ζηελ πφιε. 

   Ο άλδξαο θαη ε γπλαίθα είλαη δχν αξρέο πνπ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε ηζνξξνπία. 

Οπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ζηελ νπνία νη γπλαίθεο γίλνληαη νη θχξηνη ή απνθιεηζηηθνί 

ππεξέηεο ηνπ νίθνπ είλαη ήδε αληίζεηε πξνο ηνλ θαλφλα. Οη ζχδπγνη νθείινπλ λα  
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κνηξάδνληαη ηδαληθά έλα ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ νίθνπ θαη ησλ αμηψλ ηνπ. 

Ζ ηάμε ζηε κία ζθαίξα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηάμε ζηελ άιιε
147

. Γηα ηελ Shaw 

«νη γπλαίθεο φθεηιαλ λα είλαη ππάθνπεο, εθφζνλ νη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο 

αθνξνχζαλ ηνλ έμσ θφζκν θαη απνηεινχζαλ κέξνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αλδξφο. Αλ 

θπξηαξρνχζε ε γπλαίθα, ν άλδξαο ηεο ζα ζηεξείην ηεο απνθαζηζηηθφηεηάο ηνπ θαη ν 

νίθνο ζα έραλε ηελ ηηκή ηνπ. Ζ ηηκή, φκσο, ελφο νίθνπ εμαζθάιηδε ηε ζέζε ηνπ ζηελ 

θνηλφηεηα θαη θαη΄επέθηαζε ε γπλαίθα έβιαπηε ηειηθά ηνλ ίδην ηνλ νίθν»
148

. Παξφηη 

ζηηο Δθθιεζηάδνπζεο ε άπνςε απηή επηβεβαηψλεηαη, ζηε Λπζηζηξάηε ζπκβαίλεη ην 

αληίζεην, γεγνλφο πνπ αλαγθάδεη ηηο γπλαίθεο λα αθξνβαηνχλ ζηα φξηα ηνπ νηθηαθνχ 

θαη δεκφζηνπ ρψξνπ, θαζψο παχνπλ λα αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά ή λα 

ππνζηεξίδνπλ κε αληαγσληζηηθέο αμίεο, αιιά επηρεηξεκαηνινγνχλ ππέξ ηεο 

εθαξκνγήο αμηψλ θαη ηερληθψλ ηνπ νηθηαθνχ θφζκνπ ζηε δεκφζηα δσή. «Οη γπλαίθεο 

θάλνπλ κηα κνλνκεξή δηείζδπζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ νίθνπ θαη ηεο πφιεο», 

ζχκθσκα κε ηελ Foley
149

.  

   Απηφ γηα ην νπνίν θαηεγνξνχλ νη γπλαίθεο ηνπο άλδξεο αθνξά  ζηελ εγθαηάιεηςε 

ηνπ νίθνπ ζην βσκφ ηνπ πνιέκνπ θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ εξεκνπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο 

πφιεο. Ζ εκκνλή ησλ αλδξψλ ζηνλ πφιεκν θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δεκφζηαο δσήο 

θαηαζηξέθνπλ ηελ νηθνγελεηαθή επηπρία, εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ αξζεληθνχ 

πνιίηε ζηελ ππνηηζέκελε δεκφζηα επηπρία θαη φρη ζηελ νηθνγέλεηα απφ ηελ νπνία 

πξαγκαηηθά αλαδχεηαη. Ζ δεκφζηα- παγθφζκηα ζθαίξα (ν πφιεκνο αθνξά φιεο ηηο 

πφιεηο-θξάηε) εηζβάιιεη ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θαηαζηξέθεη. Οη γπλαίθεο κε ηελ 

εκπινθή ηνπο ζηηο δεκφζηεο απνθάζεηο ππελζπκίδνπλ ζηνπο άλδξεο πσο δε λνείηαη 

δηαρσξηζκφο ηεο αλδξηθήο θπξίαξρεο θνηλφηεηαο θαη ηεο θαηλνκεληθά νηθνγελεηαθήο 

ζθαίξαο ηεο γπλαίθαο. Αληηζέησο, ππάξρεη αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε 

θαη αλαηξνθή ηεο νηθνγέλεηαο, ε νπνία παξέρεη ζηνπο άλδξεο πνιίηεο ηελ πξνζηαζία, 

γηα λα αλαπηπρζνχλ πξνο φθεινο ηεο πφιεο, θαη ζηελ πνιηηεία, ε νπνία κεξηκλά 

επίζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ αλδξηθψλ αξεηψλ 

ζηνπο θφιπνπο ηεο
150

. πσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Saxonhouse «ε αξζεληθή 
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θνηλφηεηα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα ελζσκαηψζεη ζηνλ παγθφζκην πξνζαλαηνιηζκφ 

ηεο ην λνηθνθπξηφ πνπ δηαρεηξίδνληαη νη γπλαίθεο»
151

.  

   Ζ Λπζηζηξάηε ζην απφζπαζκα επηζηξέθεη ζην γπλαηθείν ραξαθηήξα ηεο θη απηφ, 

γηαηί φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηελ Taaffe «δε κπνξεί λα είλαη άλδξαο θαη λα δεηά 

επηζηξνθή ζηηο αξρέο ηνπ νίθνπ θαη ηελ εηξήλε»
152

. 

   ηε ζπλέρεηα νη γπλαίθεο ηνπ ρνξνχ δηεθδηθνχλ ηε ζέζε ηνπο ζηε δεκφζηα ζθαίξα 

θάλνληαο ιφγν θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζξεζθεπηηθή δσή ηεο πφιεο, θπξίσο 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πξνψζεζε ηεο γνληκφηεηαο, ζηελ νπνία ηειηθά δελ ππάξρεη 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Οη γπλαίθεο αζθνχλ 

ζπκβνιηθή θαη ηειεηνπξγηθή εμνπζία γηα ηελ πφιε ηφζν ζηηο δεκφζηεο γηνξηέο φζν 

θαη ζηηο θξαηηθέο ιαηξείεο πνπ αθνξνχλ νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ. 

ΓΤ. ἑπηὰ κὲλ ἔηε γεγζ᾽ εὐζὺο ξξεθόξνπλ· 

εἶη᾽ ἀιεηξὶο ἤ δεθέηηο νὖζα ηἀξρεγέηη· 

θᾆη᾽ ἔρνπζα ηὸλ θξνθσηὸλ ἄξθηνο ἤ Βξαπξσλίνηο· 

θἀθαλεθόξνπλ πνη᾽ νὖζα παῖο θαιὴ ᾽ρνπζ᾽ 

ἰζράδσλ ὁξκαζόλ. 

ἆξα πξνὐθείισ ηη ρξεζηὸλ ηῇ πόιεη παξαηλέζαη; (ζη. 641- 648) 

   Σέινο, ε δηπιή αλαθνξά φηη νη ίδηεο γελλνχλ ηα παηδηά πνπ ζηέιλνληαη ζηξαηηψηεο, 

απνηειεί ηζρπξφ επηρείξεκα, εθφζoλ κάιηζηα πξφθεηηαη γηα λφκηκεο γπλαίθεο θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηζαγέλεηα ησλ πφιεσλ, ράξε ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα γελλνχλ 

θιεξνλφκνπο. 

   ε φ,ηη αθνξά ηα κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη γπλαίθεο, γηα λα εδξαηψζνπλ ηελ 

εηξήλε θξίλεηαη ζθφπηκν λα μεθηλήζνπκε απφ ην ζρέδην Β. Ζ θαηάιεςε ηεο 

Αθξνπφιεσο απφ ηηο γπλαίθεο, κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ζεζαπξνχ, 

θαηαιχεη ηελ θαξδηά ηεο αζελατθήο πνιηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Άιισζηε ηα ρξήκαηα 

δεκηνπξγνχλ ηνπο πνιέκνπο . ηελ νπζία ε απνκάθξπλζε ησλ αλδξψλ απφ ηα 

δεκφζηα ρξήκαηα απνηειεί βαζηθφηαην θίλεηξν γηα ηελ παχζε ηνπ πνιέκνπ. Ο 

ζπγγξαθέαο, φκσο, δελ ελδηαθέξεηαη γη‘ απηφ θαη θαη‘ επέθηαζε ην ζρέδην Β 

ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά. Σν ζεκαληηθφ είλαη πσο νη ειηθησκέλεο γπλαίθεο πνπ 
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εκπιέθνληαη ζην ζρέδην απηφ πηνζεηνχλ επίζεο γλσξίζκαηα πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην 

αλδξηθφ θνηλσληθφ θχιν θαη δηαηππψλνπλ ζεκαληηθέο θξίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ πφιε επηβεβαηψλνληαο ηα ιφγηα θαη ηε δξάζε ηεο Λπζηζηξάηεο. 

   ε φ,ηη αθνξά ην ζρέδην Α ζα κπνξνχζε λα ιερζεί πσο ε απνρή απφ ην ζεμ αθνξά 

πξσηίζησο φρη ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ, αιιά ην λα αθνχζνπλ νη άλδξεο ηηο γπλαίθεο. Ζ 

Λπζηζηξάηε εηζαγάγεη έλα λέν κέζν πεηζνχο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε γπλαηθεία δχλακε 

ελάληηα ζηελ αλδξηθή. Με ην λα κε ζεσξνχληαη νη γπλαίθεο δεδνκέλεο, νπζηαζηηθά 

αιιάδεη απηφ πνπ ζεσξείηαη ινγηθφ απφ ηνπο άλδξεο. «Ζ Λπζηζηξάηε δηεξεπλά φ,ηη 

ζα κπνξνχζακε λα απνθαιέζνπκε σο έλα είδνο πηζαλήο αλαθαηαλνκήο ηνπ ινγηθνχ, 

ελφο δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ κέηξεζεο ηκεκάησλ θαη ζχιιεςεο ηνπ ζπλφινπ»
153

. Με 

ηελ απηνδηάζεζε ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηφο ηνπο νη γπλαίθεο εηζέξρνληαη δπλακηθά ζην 

πξνζθήλην ηεο πνιηηηθήο δηαπάιεο, εκπιέθνληαο φ,ηη είλαη πξνζσπηθφ κε ην 

πνιηηηθφ
154

. Απηή ε αλαηξεπηηθή πξσηνβνπιία φκσο ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

ηάζε εξγαιεηνπνίεζεο ηνπ ζψκαηφο ηνπο, ψζηε λα πεηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο θαη φρη κε 

κία πξνζπάζεηα πξνέθηαζεο ηεο νηθηαθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζε πνιηηηθή. πσο 

δηαπηζηψλεηαη θαη ζην ηέινο ηνπ έξγνπ νη γπλαίθεο ζηε Λπζηζηξάηε δελ νδεγνχλ ζηελ 

θαηαζηξνθή ησλ ελδηαθεξφλησλ ηεο αηνκηθήο ή δεκφζηαο ζθαίξαο, αιιά ζηελ εηξήλε 

θαη ζηελ επηζηξνθή ζην status quo ησλ θαζηεξσκέλσλ ξφισλ
155

.  

   Ζ εκπινθή ηεο Λπζηζηξάηεο θαη ησλ γπλαηθψλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα είλαη 

απνηέιεζκα ηεο αλακέηξεζεο ηεο πφιεο κε ηε ζλεηφηεηά ηεο. Ζ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ε πφιε θαιεί ηηο γπλαίθεο λα πάςνπλ λα αζρνινχληαη κε ζέκαηα ηνπ 

νίθνπ θαη ηνπο δεηά λα επηηχρνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο «δηραζκφ», ηνλ δηαρσξηζκφ 

απφ ηελ πξσηαξρηθή εκπεηξία
156

. χκθσλα κε ηελ Αζαλαζίνπ «είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

φηη ν ζπζρεηηζκφο ηνπ δηραζκνχ ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηελ θξηζηκφηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο πφιεο θαηέρεη ζεκαίλνληα ξφιν ζηε βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηελ 

πνιιαπιή πξνζσπηθόηεηα»
157

. 

   ην ηέινο ηνπ έξγνπ σζηφζν νη γπλαίθεο δελ έρνπλ θαηαξγήζεη ηηο πξέπνπζεο αμίεο 

ηεο ζθαίξαο δξάζεο ηνπ θχινπ ηνπο θαη ε δηείζδπζή ηνπο ζηνλ αλδξηθφ ρψξν ππήξμε 

πεξηνξηζκέλε θαη πξνζσξηλή. Ζ γπλαίθα ζηε Λπζηζηξάηε αληηπξνζσπεχεη ηαπηφρξνλα 
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ηνλ νίθν θαη ηελ πφιε θαη ε είζνδφο ηεο ζηε δεκφζηα δσή θαη ην ηέινο ηνπ έξγνπ 

δίλεη έκθαζε ζηα θνηλά, θαη φρη απνθιεηζηηθά, ζπκθέξνληα ησλ θχισλ
158

. 
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4. Εκκλησιάζοσσες 

4.1 Σο ιζηορικό πλαίζιο ηφν Εκκλησιαζοσσών 

   Οη Δθθιεζηάδνπζεο απνηεινχλ ην πξνηειεπηαίν ζσδφκελν έξγν ηνπ Αξηζηνθάλε, ην 

νπνίν παξαζηάζε ζηε δηάξθεηα ηνπ Κνξηλζηαθνχ πνιέκνπ, πηζαλφηαηα ην 392 π.Υ.
159

. 

χκθσλα κε ηνλ Dover « ε Τπφζεζε ηνπ έξγνπ παξνπζηάδεη θελά θαη ε εκεξνκελία 

ζπκπεξαίλεηαη απφ ην ζη. 193»
160

. Ο ζηίρνο απηφο παξαπέκπεη είηε ζηελ αζελατθή- 

ζεβατθή ζπκκαρία πνπ νδήγεζε ζηελ εθζηξαηεία ζηελ Αιίαξην είηε ζηελ επξχηεξε 

ζπκκαρία Κνξίλζνπ, Άξγνπο θαη άιισλ πνιηηεηψλ
161

. 

   Σα ηζηνξηθνπνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά γεγνλφηα έσο ην αλέβαζκα ηεο παξάζηαζεο 

θηλνχληαη κε ξπζκνχο γεσκεηξηθήο πξνφδνπ. Αμίδεη λα κλεκνλεπζνχλ ηα 

ζεκαληηθφηεξα εμ απηψλ μεθηλψληαο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ 

πνιέκνπ.  

   Ζ δεκνθξαηία απνθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα ην 403/2 κεηά ηελ ηξνκνθξαηηθή 

δηαθπβέξλεζε ησλ Σξηάθνληα Σπξάλλσλ. Οη πνιίηεο ηεο Αζήλαο, σζηφζν, βξέζεθαλ 

αληηκέησπνη κε πνιιέο αιιαγέο
162

. Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη επιήγε ε αίγιε θαη ην 

θχξνο ηεο αζελατθήο εγεκνλίαο, νη ζηάζεηο θαη νη πνιηηηθέο ηαξαρέο δηαδέρνληαλ ε 

κία ηελ άιιε. Αθφκε θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ Αζελαίσλ απφ ηελ χπαηζξν ζηελ πφιε 

φμπλε ηηο εζσηεξηθέο αληηπαξαζέζεηο. ηελ πνιηηηθή ζθελή θαηηζρχεη ε δεκαγσγία 

θαη ε ιατθηζηηθή ξεηνξηθή θαη ε δεκνθξαηία δηαξθψο ππνρσξεί, γίλεηαη ζπληεξεηηθή, 

ζηξνπζνθακειίδεη θαη ξέπεη πξνο ηδηφηππεο νιηγαξρίεο. Οη ζπκκαρίεο 

επαλαθαζνξίδνληαη, θπξηαξρεί ε «δνιηνθζνξά», ε θαηαζθνπία, ε πξνδνζία θαη ε 

δνζνιεςία. ηελ νηθνλνκία επηθξαηεί ε αλέρεηα, απφηνθν εθηφο ησλ άιισλ θαη ηεο 

θαηαθφξπθεο πιεζπζκηαθήο κείσζεο. ε επίπεδν εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλνρή ζηελ αλάκεημε ηεο Πεξζηθήο απηνθξαηνξίαο ζηα 

εζσηεξηθά ηεο Διιάδνο. Σέινο, ζηα ζεηηθά ηεο πεξηφδνπ ζα κπνξνχζαλ κφλν λα 

επηζεκαλζνχλ ε αιιαγή ηεο ζηξαηησηηθήο λννηξνπίαο θαη ε εμεηδίθεπζε ζηελ 

πνιεκηθή ηέρλε. 
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 Hornblower 2005: 330-374, όπου γίνεται αναλυτικι κεϊρθςθ των ςυνεπειϊν. 
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   Σα γεγνλφηα απφ ηελ πηψζε ησλ Σξηάθνληα έσο θαη ην αλέβαζκα ηεο παξάζηαζεο 

ζηαρπνινγνχληαη ζηα αθφινπζα. 

   Ζ πάξηε κεηά ην ζάλαην ηνπ Γαξείνπ Β‘ αλακεηγλχεηαη ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο 

ηεο πεξζηθήο απηνθξαηνξίαο, κε απνηέιεζκα λα θηλήζεη ην κίζνο. Παξάιιεια, ε 

ζπαξηηαηηθή πνιηηηθή ζηελ Αζία δεκηνπξγεί αλεζπρία ζηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ 

αμηνινγείηαη σο κία απφ ηηο αηηίεο ηνπ Κνξηλζηαθνχ πνιέκνπ. Οη ίδηνη επεθηείλνληαη 

πνιηηηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ Β. Αηγαίνπ, ζηελ θεληξηθή θαη βφξεηα Διιάδα αθφκε θαη 

ζηελ Αίγππην θαη αλακεηγλχνληαη ζηε ηθειία, εληζρχνληαο ην Γηνλχζην. 

   Έηζη νη παξηηάηεο πξνσζνχληαλ ζηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα: πξνο ηελ 

Αλαηνιή (άκνο θ.ι.π.), πξνο ηνλ Βνξξά (Θεζζαιία, Μαθεδνλία, Θάζνο, Θξάθε), 

πξνο ηε Γχζε (πξαθνχζεο) θαη πξνο ην Νφην (Αίγππηνο), εθαξκφδνληαο έλα είδνο 

Weltpolitik, κε ην Λχζαλδξν πάληα παξφληα σο θηλεηήξηα δχλακε
163

.  

   Σν 397 π.Υ. ν Πέξζεο βαζηιηάο Αξηαμέξμεο δίλεη εληνιή δεκηνπξγίαο ζηφινπ 

αλαζέηνληαο ηελ αξρεγία ζηνλ Αζελαίν Κφλσλα. Ζ ζχγθξνπζε πάξηεο θαη Πεξζίαο 

νινθιεξψζεθε κε ηε ζπληξηπηηθή λίθε ησλ πξψησλ ζηηο άξδεηο ην 395 π.Υ. Σελ ίδηα 

ζηηγκή ε Αζήλα θαη ε Θήβα θαηφπηλ ζπκκαρίαο ζπγθξνχνληαη κε ηε πάξηε ζηελ 

Αιίαξην, ε νπνία ιήγεη ακθίξξνπα θαη γηα ηηο δχν αληηηηζέκελεο παξαηάμεηο. Σνλ 

Αχγνπζην ηνπ 394 π.Υ. ν ζπαξηηαηηθφο ζηφινο ζπλεηξίβε ζηε λαπκαρία ηεο Κλίδνπ 

θαη δχν ρξφληα αξγφηεξα ην 392 π.Υ. ε πάξηε δεηά εηξήλε απφ ηνπο Πέξζεο 

πξνζθεξφκελνη λα απνρσξήζνπλ νξηζηηθά απφ ηελ Αζία (Διιεληθά 4.8.14)
164

. Μέρξη 

ηνχδε απνηππψλεηαη ε απμαλφκελε παξαθκή ηεο πάξηεο θαη ε επάισηε ζέζε ηεο 

Αζήλαο, ε νπνία νχηε δηαρεηξίδεηαη νχηε θαηεπζχλεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, αιιά 

αθνινπζεί σο δεπηεξεχνπζα δχλακε πξνζπαζψληαο πηζαλφλ λα αλαθάκςεη κε ηα 

κέζα πνπ δηαζέηεη. 

   πλνπηηθά, ε ζπκκαρία ηεο Αζήλαο κε πξψελ ερζξηθέο δπλάκεηο (ζηελ Αιίαξην) 

ζηελ πξνζπάζεηα αλαραίηηζεο ησλ παξηηαηψλ, δε ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε 

βειηίσζε ηεο θαηάζηαζήο ηεο. Δπηπιένλ, νη πιεγέο πνπ είρε αθήζεη ν καθξνρξφληνο 

πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο θαη ε άλνδνο ησλ Σξηάθνληα
165

 πηζαλφηαηα δελ έρνπλ 

επνπισζεί. Αθφκε, πνιινί πνιίηεο ηεο Αζήλαο, ην 411, πίζηεςαλ πσο ε αλαηξνπή 

                                                           
163

 Hornblower 2005: 389 
164

 Hornblower 2005: 375-403, Sommerstein 1990: 1-7 
165

 Wolpert 2002: 67-68, αναφζρει πωσ οι Ακθναίοι ζχαςαν πάνω από το 5% των πολιτϊν, για να μθν 
αναφερκοφμε ςτουσ μθ πολίτεσ και εξζδωςαν διάταγμα αμνθςίασ «περί του μθ μνθςικακείν». 
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ηεο δεκνθξαηίαο ζα ήηαλ ζσηήξηα. πλεπψο, νη Αζελαίνη είραλ πξνβεί δχν θνξέο ζε 

πξνδνηηθή ζηάζε ζε βάξνο ηνπ πνιπαγαπεκέλνπ ηνπο δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. 

Οη Αζελαίνη πηζαλφλ ζα είραλ ζπγθεληξσζεί γχξσ απφ απηφ ην είδνο θνηλσληθήο 

θαηαζθεπήο πάλσ ζην νπνίν αλνηθνδφκεζαλ κηα θνηλή ηαπηφηεηα, θαζψο πνιινί 

ήηαλ ζπλέλνρνη ζηηο ζεξησδίεο. Σν ζέκα, ινηπφλ, ησλ Δθθιεζηαδνπζώλ, ε πξνζπάζεηα 

δειαδή γηα νκφλνηα
166

 θαη επεκεξία ησλ πνιηηψλ ζε αληίζεζε κε ηηο δχν ζηάζεηο
167

, 

ζα είρε πηζαλφλ ζπγθηλήζεη ηνπο Αζελαίνπο αθξναηέο.  

4.2 Εκκλησιάζοσσες, ηο τρονικό μιας εποτής 

Οη γπλαίθεο ζηηο Δθθιεζηάδνπζεο ζε αληίζεζε κε ηε Λπζηζηξάηε δελ επηζπκνχλ ηελ 

πξνζσξηλή κεηαβνιή ηεο θαζεζηεθπίαο πνιηηηθήο, αιιά ηε ξηδηθή αιιαγή απηήο 

κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο άλδξεο ζηηο γπλαίθεο. Ζ ζηάζε απηή 

είλαη απφξξνηα ηεο αλεπάξθεηαο ησλ αλδξψλ λα δηαρεηξηζηνχλ νξζψο ηα πνιηηηθά 

πξάγκαηα θαη ηηο εζσηεξηθέο θξίζεηο. Σα θάησζη ρσξία απνθαιχπηνπλ νξηζκέλεο 

ηζηνξηθέο πηπρέο ηεο πεξηφδνπ. 

ηνπο ζη.197-198 «λαῦο δεῖ θαζέιθεηλ, ηῶ πέλεηη κὲλ δνθεῖ, ηνῖο πινπζίνηο δὲ θαὶ 

γεσξγνῖο νὐ δνθεῖ» απνηππψλεηαη ε νμπκκκέλε ηαμηθή δηαθνξά, θαζψο νη πινχζηνη 

δελ επηζπκνχλ πξνθαλψο λα ρξεκαηνδνηήζνπλ μαλά ηελ θαηαζθεπή πινίσλ, χζηεξα 

απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ, ελψ νη αδχλακεο νηθνλνκηθά θνηλσληθέο 

νκάδεο αλέκελαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην έξγν θαηαζθεπήο. Λίγν παξαθάησ ζηνπο ζη. 

202-203 «ζσηεξία παξέθπςελ, ἀιι᾽ ὀξγίδεηαη Θξαζύβνπινο αὐηὸο νὐρὶ 

παξαθαινύκελνο.» θαη ζην ζη. 356 «κλ ἡλ Θξαζύβνπινο εἶπε ηνῖο Λαθσληθνῖο;» 

ςέγεηαη ε εγσηζηηθή ζπκπεξηθνξά αθφκε θαη ηνπ Θξαζχβνπινπ, ν νπνίνο 

επηζπκνχζε ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο  ζπλζήθεο κε ηε πάξηε 

(492/491 π.Υ.), γηα λα θεξδίζεη ηα εχζεκα.  Σέινο, ζηνπο ζη. 823-829 «ηὸ δ᾽ ἔλαγρνο 

νὐρ ἅπαληεο κεῖο ὤκλπκελ ηάιαλη᾽ ἔζεζζαη πεληαθόζηα ηῇ πόιεη ηῆο ηεηηαξαθνζηῆο, ἡλ 

ἐπόξηζ᾽ Δὐξηπίδεο; θεὐζὺο θαηερξύζνπ πᾶο ἀλὴξ Δὐξηπίδελ. ὅηε δὴ δ᾽ 
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 Loraux 2006: 109,  παρακζτει μια ιςτορία του Ρλουτάρχου για τον Θράκλειτο, όταν ο δεφτεροσ  
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ἀλαζθνπνπκέλνηο ἐθαίλεην ὁ Γηὸο Κόξηλζνο θαὶ ηὸ πξᾶγκ᾽ νὐθ ἢξθεζελ, πάιηλ 

θαηεπίηηνπ πᾶο ἀλὴξ Δὐξηπίδελ.», φπνπ έλαο πνιίηεο αξλνχκελνο λα ππαθνχζεη ζηηο 

επηηαγέο ηνπ λένπ λφκνπ, ππελζπκίδεη ζηνλ Υξέκε ηελ πςειή θνξνινγία πνπ είρε 

επηβάιεη ν ζηξαηεγφο- πνιηηηθφο Δπξηπίδεο, ν νπνίνο απνδνθηκάζηεθε έληνλα. 

ηηο Δθθιεζηάδνπζεο νη ηζηνξηθέο αλαθνξέο δελ είλαη ηδηαηηέξσο ερεξέο θαη γη‘ απηφ 

είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςε ην δνζέλ ηζηνξηθφ πιαίζην. ε θάζε πεξίπησζε 

νη δηάινγνη ηνπ έξγνπ θαη ε δηαξθήο αλαθνξά ζην ζέκα ηεο ζσηεξίαο ηεο Αζήλαο 

(βι. «Δηζαγσγή» Δθθιεζηαδνπζψλ) απεηθνλίδνπλ ηε ιηκλάδνπζα θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξηζθφηαλ ε πφιε θαη ηελ αλάγθε γηα ξεμηθέιεπζεο αιιαγέο
168

. 

4.3 Πολιηική και γσναίκα ζηις Εκκλησιάζοσσες 

4.3.1 Δηζαγσγή 

   Οη Δθθιεζηάδνπζεο παξνπζηάδνπλ ην πην ηνικεξφ ζρέδην ζρεδηαζκέλν απφ 

γπλαίθεο. ην έξγν ην ζέκα ηεο ζσηεξίαο ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ θαη ησλ πνιηηψλ ηεο 

θπξηαξρνχλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε: «λὴ ηὸλ Γία ηὸλ ζσηῆξ᾽ ἐπηηήδεηόο γ᾽ ἂλ ἤλ» (ζη. 

79), «ζσηεξία παξέθπςελ» (ζη. 202), «ἠλ νὖλ ἐκνὶ πείζεζζε, ζσζήζεζζ᾽ ἔηη» (ζη.209), 

«ὡο ηνὺο ζηξαηηώηαο πξηνλ νὖζαη κεηέξεο ζῴδεηλ ἐπηζπκήζνπζηλ» (ζη.233-4), «ἔδνμε 

ηνῖο πξπηάλεζη πεξὶ ζσηεξίαο γλώκαο θαζεῖλαη ηῆο πόιεσο;» (ζη. 396-7), «θαὶ ηαῦηα 

πεξὶ ζσηεξίαο πξνθεηκέλνπ, ὃο αὐηὸο αὑηῶ βιεθαξίδ᾽ νὐθ ἐζώζαην;» (ζη. 401-2) θαη 

αθφκε ζηνπο ζη. 412, 414, 761, 1045, 1103.  

   ην ιφγν ηεο Πξαμαγφξαο, ηνλ αλεπίζεκν θαη ηνλ επίζεκν αθνχκε γηα κία πφιε 

πνπ γίλεηαη θεξέθσλν ησλ δεκαγσγψλ, ε νπνία είλαη θπθινζπκηθή ζηηο απνθάζεηο 

ηεο, γηα θησρνχο πνιίηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηα πξνο ην δελ ηνπο ζπκκεηέρνληαο ζε 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, γηα ηνλ αζελατθφ εγσηζκφ. Κάλεη ιφγν γηα κηα 

δεηθζαξκέλε εγεζία, γηα κηα πφιε αληηκέησπε κε κφληκε ήηηα θαη πηζαλή 

θαηαζηξνθή (ζη. 169-188, 193-203, 205-208, 560-2, 565-7). Σν εχινγν εξψηεκα πνπ 

πξνθχπηεη είλαη γηαηί ε παξάδνζε ηεο εμνπζίαο ζηηο γπλαίθεο ήηαλ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε, ψζηε φινη λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα γεληθεπκέλε θαηαλνκή ηεο 

πεξηνπζίαο; Ο Sommerstein βιέπεη ηελ θπξηαξρία ησλ γπλαηθψλ έλαληη ησλ αλδξψλ 
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σο αληηζηξνθή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο
169

. Χζηφζν ε Πξαμαγφξα δηεθδηθεί ηε ζέζε 

ησλ γπλαηθψλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα βαζηδφκελε ζην γεγνλφο πσο νη γπλαίθεο ππήξμαλ 

επαξθέζηαηεο ζην πεδίν δξάζε ηνπο θαη πνηέ θαη γηα θαλέλα ιφγν δε ζπγθξνχζηεθαλ 

κεηαμχ ηνπο
170

. Δηζαγάγνληαο φκσο ηελ ηζφηηκε θαηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο νδεγεί ζ‘ 

έλα μέζπαζκα δεκνθξαηηθνχ εμηξεκηζκνχ. Σν θαηαιπηηθφ ζηνηρείν πνπ έξρεηαη λα 

ακβιχλεη ηελ έληαζε είλαη ε πεηζψ, θαζψο ε Πξαμαγφξα θαηαθεχγεη ζην ιφγν ηεο 

πνιηηηθήο. Γίλεηαη ξεηνξηθή απζεληία θαη ζηελ νπζία πξνζσπνπνηεί ηελ πεηζψ, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη καδί ηελ ζειθηηθφηεηα θαη ηελ πεηζηηθφηεηα
171

. 

   Ζ αλάιπζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη κε βάζε ηνλ ρσξηζκφ ελνηήησλ πνπ θάλεη ν 

Rothwell
172

 κε βάζεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ραξαθηήξσλ. Σέινο, νη πνιηηηθέο 

απφςεηο ζην έξγν εληνπίδνληαη ζε δχν επίπεδα: ζηα δηαινγηθά κέξε θαη ζηελ πινθή, 

ζηε ζεηξά δειαδή ησλ γεγνλφησλ, ζηα νπνία νη ραξαθηήξεο ζπκκεηέρνπλ. 

4.3.2 Ζ πνιηηηθή νξγάλσζε ησλ γπλαηθψλ ζην έξγν 

Α. Ζ Πξαμαγόξα δηαηππώλεη ην ζρέδηό ηεο θαη νξγαλώλεη ηηο γπλαίθεο (ζη. 1-310) 

   Ζ ζθελή μεθηλά κε ηε βαζηθή εξσίδα, ηελ Πξαμαγφξα, ηεο νπνίαο ην φλνκα 

αλαθέξεηαη πξψηε θνξά ζην ζη. 124, λα πεξπαηά ζην ζθνηάδη θξαηψληαο έλα 

ηξνρήιαην ιχρλν
173

. Κάπνηνη κειεηεηέο δηαηείλνληαη πσο ην θσο πξνκελχεη έλα 

ζεηηθφ απνηέιεζκα γηα ην ζρέδην ηεο Πξαμαγφξαο, θαζψο θέξλεη ηνλ θσηηζκφ θαη ην 

θσο ηνπ ήιηνπ ζε κηα ζθνηεηλή θαη άζιηα πφιε κε ηηο λέεο πνιηηηθέο
174

. Σν ιπρλάξη 

πξνζσπνπείηαη, θαζψο εθηφο απφ ην γεγνλφο πσο θσηίδεη ην δξφκν («ὕπν 

κπθηῆξζη ιακπξὰο ιίνπ ηηκὰο ἔρεηο», ζη. 5), θξαηά φια ηα κπζηηθά ησλ γπλαηθψλ. 

Έηζη θη εδψ ζα γίλεη κάξηπξαο ηεο ζπλσκνζίαο ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπκθσλήζε ζηα 

θίξα (ζη. 18, 59). Ζ ζθελή ζπκίδεη ηελ αληίζηνηρε έλαξμε ηεο Λπζηζηξάηεο κε ηε 

δηαθνξά πσο ε Λπζηζηξάηε ελνριείηαη απφ ηελ θαζπζηεξεκέλε άθημε ησλ γπλαηθψλ, 

ελψ ε Πξαμαγφξα αλαγλσξίδεη πσο ε δηαθπγή απφ ην ζπίηη είλαη δχζθνιε ππφζεζε. 

ηε Λπζηζηξάηε νη άλδξεο ιείπνπλ ζηνλ πφιεκν. Ζ Πξαμαγφξα απεπζχλεηαη ζηηο 
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γπλαίθεο σο εηαίξαη (ζη.23), ην νπνίν είηε αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ ζπληξφθνπ, 

είηε ζην επάγγεικα ησλ εηαίξσλ, άπνςε ζρεηηθά αβάζηκε, είηε ζηελ 

πνιηηηθνθνηλσληθή έλλνηα ησλ κειψλ κηαο εηαηξείαο ή ζπλσκνζίαο, κία ιέζρε πνπ 

γέξλεη πξνο αληηδεκνθξαηηθέο πνιηηηθέο
175

. ηελ πεξίπησζε πνπ ηζρχεη ε ηξίηε 

εξκελεία, απηφ ζεκαίλεη πσο ην ζρέδην ηεο Πξαμαγφξαο θνπβαιά ζηαζηαζηηθέο 

απερήζεηο. 

   Μέρξη ην ζη.209 δε γλσξίδνπκε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη γπλαίθεο ζπγθεληξψλνληαη 

ληπκέλεο σο άλδξεο θαη επηζπκνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ πιεηνλφηεηα ηεο πλέιεπζεο. 

Πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηνλ δηάινγν ηεο Πξαμαγφξαο κε ηηο γπλαίθεο φηη 

κεηαρεηξίδνληαη φια ηα κέζα, ψζηε λα κνηάδνπλ εμσηεξηθά ζηελ εκθάληζε ησλ 

αλδξψλ: 

«πόηεξνλ νὐθ ἐξξακκέλνπο ἔρνπζη ηνὺο πώγσλαο, νὓο εἴξεη᾽ ἔρεηλ; ἠ ζαἰκάηηα ηἀλδξεῖα 

θιεςάζαηο ιαζεῖλ ἤλ ραιεπὸλ αὐηαῖο;» (ζη. 24-27), 

«πξηνλ κέλ γ᾽ ἔρσ ηὰο καζράιαο ιόρκεο δαζπηέξαο» (ζη. 60-61), 

«ἀιεηςακέλε ηὸ ζκ᾽ ὅινλ δη᾽ κέξαο ἐρξαηλόκελ ἑζηζα πξὸο ηὸλ ἣιηνλ» (ζη. 63-64), 

«Λαθσληθὰο γὰξ ἔρεηε θαὶ βαθηεξίαο θαὶ ζαἰκάηηα ηἀλδξεῖα, θαζάπεξ εἴπνκελ» (ζη. 

74-75). 

   Σν ζψκα, ζπλεπψο γηα ηελ θνηλσλία πνπ εμεηάδνπκε ιεηηνπξγεί εμαξρήο κε έκθπιν 

ηξφπν. Πξφθεηηαη γηα απηφ πνπ ν Laqueur νλνκάδεη κνληέιν ηνπ εληαίνπ θχινπ, ηεο 

εληαίαο ζάξθαο
176

. Σν αλδξηθφ βηνινγηθφ θχιν ηαπηίδεηαη κε ην αληίζηνηρν θνηλσληθφ 

θαη γη‘ απηφ κφλν νη άλδξεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πνιηηηθήο πξφζβαζεο ζε αληίζεζε 

κε ηηο γπλαίθεο. Έηζη νη ίδηεο ππνθαζηζηνχλ ηελ «αδπλακία» ηνπ ζψκαηφο ηνπο κε 

αλδξηθά παξειθφκελα, πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζνπλ πξνζσξηλά ηελ αλδξηθή 

ηαπηφηεηα. ηελ πεξίπησζε καο ε ηαχηηζε ησλ γπλαηθψλ κε άλδξεο νδεγεί κέζσ 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ θαηάθηεζε ηεο έκθπιεο αλδξηθήο ηαπηφηεηαο.      

   ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζπλαληάκε έλα είδνο παξελδπζίαο, φπνπ νη γπλαίθεο 

κηκνχληαη ηελ εηθφλα ησλ αλδξψλ κε ηε ρξήζε νπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αλ θαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκβαίλεη ην αληίζεην. ηελ νπζία νη άλδξεο εζνπνηνί 
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 Για τθ λζξθ εταίρα:  Sommerstein 1998: 139-140, Ussher 1973: 75-76  
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ππνδπφκελνη ηελ Πξαμαγφξα θαη ηηο ινηπέο γπλαίθεο θνξνχλ ιεπθή κάζθα
177

, ψζηε 

λα ηαπηνπνηνχληαη σο γπλαίθεο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή πηνζεηνχλ θαη ηελ αλδξηθή 

ακθίεζε. Πξφθεηηαη γηα έλαλ άλδξα πνπ ππνδχεηαη ηε γπλαίθα, ν νπνίνο ελ ηέιεη 

επαλππνδχεηαη ηνλ άλδξα, κε απνηέιεζκα απηή ε ελαιιαγή ζηελ ακθίεζε, ε νπνία 

δελ είλαη αξθεηά ξεαιηζηηθή θαη πεηζηηθή λα κελ πείζεη ηειηθά, ζχκθσλα κε ηελ 

Taaffe, ην αζελατθφ αθξναηήξην σο πξνο ηε κίκεζε ηεο γπλαίθαο σο άλδξα
178

.   

   ε θάζε πεξίπησζε ε νηθεηνπνίεζε ηνπ αλδξηθνχ ζψκαηνο θαη ηεο εμσηεξηθήο ηνπ 

εκθάληζεο ελ γέλεη ιεηηνπξγεί εδψ σο έλα απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο θαηψθιη 

αλάκεζα ζε έλα «εμσηεξηθφ» πεξηβάιινλ θαη έλαλ «εζσηεξηθφ» θφζκν πνπ δχλαηαη 

λα πξνζθέξεη επθαηξίεο αλχπαξθηεο ή απαγνξεπκέλεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη 

κπνξεί λα ζέζεη ζε ακθηζβήηεζε ηνπο θαλφλεο, ηηο λφξκεο θαη ηνπο ηδενινγηθνχο 

δηπνιηζκνχο απηήο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο
179

. 

   Χζηφζν ζηε ζπλέιεπζε ζα παξαζηαζνχλ, ψζηε λα εθθσλήζνπλ ιφγν θαη θαη‘ 

επέθηαζε νθείινπλ λα κηκεζνχλ θαη ηε ξεηνξηθή δεηλφηεηα ησλ αλδξψλ. Οη γπλαίθεο 

ζην ζεκείν απηφ πεξηγξάθνληαη γεινηνγξαθηθά, θαζψο αδπλαηψληαο λα 

νηθεηνπνηεζνχλ ηνλ αλδξηθφ ξφιν θαη ηελ αξξελσπή ζπκπεξηθνξά (ζη. 149-150) 

εκπίπηνπλ ζε ζπλερή ιάζε πξνδίδνληαο ην θνηλσληθφ ηνπο θχιν:  

« ΓΥ. Β’ εἶηα πξὶλ πηεῖλ ιέγσ;» (ζη. 132), 

«ΓΤ. Α’ ἐκνὶ κὲλ νὐ δνθεῖ, κὰ ηὼ ζεώ (αλαθέξεηαη ζε ζεητθή ζεφηεηα)» (ζη. 155), 

«ΓΤ. Α’ ἐκνὶ γάξ, ὦ γπλαῖθεο αἱ θαζήκελαη» (ζη. 165). 

   Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί πσο νη γπλαίθεο αλαδεηθλχνπλ γλσξίζκαηα 

ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ηνπο θάλνληαο επίζεο ιφγν γηα ηελ πξνηίκεζε ηνπο ζην πνηφ: 

«ηὴλ ὑζηάηελ ἣθνπζαλ νἴλνπ ηξεῖο ρνᾶο 

κλ ἀπνηείζεηλ θἀξεβίλζσλ ρνίληθα» (ζη. 44-45) θαη  
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 Taaffe 1993: 104, όπου υποςτθρίηεται ότι θ εικόνα τθσ γυναίκασ αποδίδεται με αφφςικο τρόπο, με 
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ην ίδην κνηίβν απαληάηαη ζηνπο ζη. 133, 137-143, 153-155 θαη 228. 

   Ζ Πξαμαγφξα, φπσο θαη ε Λπζηζηξάηε, ελνξρεζηξψλεη ηε ζπλσκνζία θαη πξνζέρεη, 

ψζηε φια λα νδεγεζνχλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. Έρεη κεζνδεχζεη ηα πάληα κε 

αθξίβεηα θαη ζεσξεί πσο νη γπλαίθεο έρνπλ έκθπην ην ράξηζκα λα κηινχλ («κῖλ δ᾽ 

ὑπάξρεη ηνῦην θαηὰ ηύρελ ηηλά», ζη.114). Ο Rothwell ππνζηεξίδεη φηη φζνη άλδξεο 

ήηαλ δεηλνί ζηε ξεηνξηθή ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ζειππξεπείο
180

. Σν γεγνλφο απηφ, ην 

ζπλδέεη κε ηε θξάζε ηεο Πξαμαγφξαο «πνιὺ κὲλ νὖλ ἄξηζηά πνπ. ιέγνπζη γὰξ θαὶ ηλ 

λεαλίζθσλ ὅζνη πιεῖζηα ζπνδνῦληαη, δεηλνηάηνπο εἶλαη ιέγεηλ» (ζη.112-113), φζνη 

δειαδή άλδξεο παξαζηξαηνχλ κηινχλ φκνξθα: θαη‘ επέθηαζε νη πην ζειπθνί είλαη νη 

πην θαινί νκηιεηέο. πλεπψο, νη γπλαίθεο ζα πξέπεη λα είλαη αθφκε θαιχηεξεο
181

. 

Άιισζηε νη γπλαίθεο αθνχλ θξπθά ηηο ζπδεηήζεηο ησλ αλδξψλ (φκνηα κε 

Λπζηζηξάηε), φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο ζη. 137-143 θαη  

ΠΡ. ἐλ ηαῖο θπγαῖο κεηὰ ηἀλδξὸο ᾤθεζ᾽ ἐλ ππθλί, 

ἐθεῖ η᾽ ἀθνύνπζ᾽ ἐμέκαζνλ ηλ ῥεηόξσλ. (ζη.243-4) 

   Ζ Πξαμαγφξα απεπδεζκέλε απνθαζίδεη ε ίδηα λα εθθσλήζεη ην ιφγν (ζη.169-188). 

Με ην ιφγν ηεο δείρλεη πσο πελζεί γηα ηα δεηλά ηεο πφιεο ηεο: «ὁξ γὰξ αὐηὴλ 

πξνζηάηαηζη ρξσκέλελ ἀεὶ πνλεξνῖο» (ζη. 176-177) θαη «θἄλ ηηο κέξαλ κίαλ ρξεζηὸο 

γέλεηαη, δέθα πνλεξὸο γίγλεηαι» (ζη.177-8), νη πνιίηεο ζηξνπζνθακειίδνπλ θαη 

ηάζζνληαη κε απηνχο πνπ ηνπο θνιαθεχνπλ: 

«ραιεπὸλ κὲλ νὖλ ἄλδξαο δπζαξέζηνπο λνπζεηεῖλ, 

νἳ ηνὺο θηιεῖλ κὲλ βνπινκέλνπο δεδνίθαηε, 

ηνὺο δ᾽ νὐθ ἐζέινληαο ἀληηβνιεῖζ᾽ ἑθάζηνηε» ζη. 180-2
182

. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Αγχξξηνπ
183

, ηνλ νπνίν ε Πξαμαγφξα 

κλεκνλεχεη θαη ζην ζη.102 θνξντδεχνληαο ηε ζειππξέπεηα ηνπ, ν νπνίνο αλ θαη 

αξρηθά δελ ήηαλ αξεζηφο, αξγφηεξα φηαλ ζσπεχνληαο ην δήκν πξφηεηλε κηζζφ ελφο 
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νβνινχ γηα ηνπο εθθιεζηαζηέο, ακέζσο αχμεζε ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ
184

. πλερίδνληαο 

επηθαιείηαη ην ηζηνξηθφ γεγνλφο ηεο ζχλαςεο ζπκκαρίαο Αζελαίσλ-Θεβαίσλ πνπ 

νδήγεζε ζηελ εθζηξαηεία ζηνλ Αιίαξην, ην 395 π.Υ., θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο 

ζπκκαρίαο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη Αζελαίνη απνδείρζεθαλ θπθινζπκηθνί, 

εθφζνλ ζεσξνχζαλ αλαγθαία ηελ ππνγξαθή ηεο γηα ηε ζσηεξία ηεο πφιεο θαη έπεηηα 

ηελ ακθηζβεηνχζαλ (ζη.193-5). Γηα αθφκε κία θνξά νη Αζελαίνη έγηλαλ άζπξκα ησλ 

ξεηφξσλ–ιανπιάλσλ. Έπεηηα ζην ζη.197-8 ε Πξαμαγφξα είηε πξνηείλεη λα θηηαρηνχλ 

πινία είηε δηαηππψλεη θάπνηα γλσζηή άπνςε φηη ζα θαηαζθεχαδαλ πινία
185

. ην ζέκα 

απηφ ππάξρεη ηαμηθή δηρνγλσκία, θαζψο νη κελ θησρνί ην επηζπκνχλ επσθεινχκελνη 

ησλ ρξεκάησλ σο θσπειάηεο, νη δε πινχζηνη αλζίζηαληαη ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο ηνπ 

θφζηνπο εμνπιηζκνχ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηξηήξεσο
186

. Ζ Πξαμαγφξα ππελζπκίδεη 

ζην αθξναηήξηφ ηεο ηα ακθηζπκηθά αηζζήκαηα πνπ ηξέθνπλ γηα ηνπο Κνξηλζίνπο θαη 

θάλεη ρξήζε κηάο γλσζηήο ζε φινπο θξάζε πνπ δείρλεη ηηο ακνηβαίεο αληηζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ Αζελαίσλ
187

 θαη θάλεη κλεία ζηνλ θαηξνζθνπηζκφ ηνπ 

Θξαζχβνπινπ
188

. πλερίδνληαο ππνζηεξίδεη πσο ν κηζζφο ηνπ δεκνζίνπ έρεη θάλεη 

ηνπο άλδξεο ηδηνηειείο  (ζη. 206-7). ην ζεκείν απηφ απνθαιχπηεη ην ιφγν ηεο φιεο 

ζπλνκσζίαο: ε δηνίθεζε ηεο πφιεο πξέπεη λα αλαηεζεί ζηηο γπλαίθεο, φπσο αθξηβψο 

ζπκβαίλεη λα είλαη νη ίδηεο ζηα ζπίηηα ηακίεο θαη επηζηάηξηεο: 

«ηαῖο γὰξ γπλαημί θεκη ρξῆλαη ηὴλ πόιηλ 

κᾶο παξαδνῦλαη. θαὶ γὰξ ἐλ ηαῖο νἰθίαηο 

ηαύηαηο ἐπηηξόπνηο θαὶ ηακίαηζη ρξώκεζα» (ζη. 210-12) 

   ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ιφγνπ ηεο εθζέηεη ηα πξνζφληα ησλ γπλαηθψλ, θάλνληαο 

αλαθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθηαθψλ ππνζέζεσλ θαη δνπιεηψλ. Αξρηθά, πιέλνπλ ην 

καιιί πάληα ζε δεζηφ λεξφ, φπσο δειαδή έρνπλ κάζεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο 

θαη θαη‘ επέθηαζε απηφο ν πγηήο ζπληεξεηηζκφο ζα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά πξνο ηηο 

ζπλερείο πνιηηηθέο αιιαγέο. Άιισζηε επηζεκαίλεη ε Πξαμαγφξα πσο ε Αζήλα ζα 
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βειηησλφηαλ αλ έπαπε λα θαηαπηάλεηαη κε θαηλνχξγηα πξάγκαηα (ζη.214-220). Ζ ίδηα 

πξνζζέηεη κηα ζεηξά ζπλεζεηψλ, ηεξνχλησλ ησλ αζελατθψλ πξαθηηθψλ, δηαρξνληθψλ 

θαη αξθεηά ρηνπκνξηζηηθψλ, γηα λα εληζρχζεη ηελ πξφηαζή ηεο: 

«θαζήκελαη θξύγνπζηλ ὥζπεξ θαὶ πξὸ ηνῦ· 

ἐπὶ ηῆο θεθαιῆο θέξνπζηλ ὥζπεξ θαὶ πξὸ ηνῦ· 

ηὰ Θεζκνθόξη᾽ ἄγνπζηλ ὥζπεξ θαὶ πξὸ ηνῦ· 

πέηηνπζη ηνὺο πιαθνῦληαο ὥζπεξ θαὶ πξὸ ηνῦ· 

ηνὺο ἄλδξαο ἐπηηξίβνπζηλ ὥζπεξ θαὶ πξὸ ηνῦ· 

κνηρνὺο ἔρνπζηλ ἔλδνλ ὥζπεξ θαὶ πξὸ ηνῦ· 

αὑηαῖο παξνςσλνῦζηλ ὥζπεξ θαὶ πξὸ ηνῦ· 

νἶλνλ θηινῦζ᾽ εὔδσξνλ ὥζπεξ θαὶ πξὸ ηνῦ· 

βηλνύκελαη ραίξνπζηλ ὥζπεξ θαὶ πξὸ ηνῦ.» (ζη. 221-229) 

εκαίλνπζαο ζεκαζίαο είλαη ε επαλάιεςε ηνπ εκπξφζεηνπ «πξὸ ηνῦ», κε ην νπνίν 

ηνλίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ γπλαηθψλ θαη πηζαλφλ ε αμία πνπ επηδεηθλχνπλ ζηηο 

παηξνπαξάδνηεο ζπλήζεηεο.  

   Σέινο, επηθαιείηαη έλα πνιχ δπλαηφ ζπλαίζζεκα, απηφ ηεο κεηξφηεηαο ηνλίδνληαο 

πσο σο καλάδεο ησλ ζηξαηησηψλ ζα βξνπλ ηξφπν λα ηνπο ζψζνπλ θαη δηαηείλεηαη πσο 

ε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ζα είλαη θαιχηεξε ζηα ρέξηα ησλ γπλαηθψλ γηαηί θαλείο 

δελ κπνξεί λα ηηο εμαπαηήζεη, εθφζνλ είλαη ηφζν θαιέο ζην λα απαηνχλ (απηφ 

πξνθχπηεη θαη απφ ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο ζπλνκσζίαο). 

«ὡο ηνὺο ζηξαηηώηαο πξηνλ νὖζαη κεηέξεο 

ζῴδεηλ ἐπηζπκήζνπζηλ· εἶηα ζηηία 

ηίο ηῆο ηεθνύζεο ζᾶηηνλ ἐπηπέκςεηελ ἄλ; 

ρξήκαηα πνξίδεηλ εὐπνξώηαηνλ γπλή, 

ἄξρνπζά η᾽ νὐθ ἂλ ἐμαπαηεζείε πνηέ· 

αὐηαὶ γάξ εἰζηλ ἐμαπαηᾶλ εἰζηζκέλαη. 

ηὰ δ᾽ ἄιι᾽ ἐάζσ. ηαῦη᾽ ἐὰλ πείζεζζέ κνη, 

εὐδαηκνλνῦληεο ηὸλ βίνλ δηάμεηε.» (ζη. 233-240) 

   Ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ δηαπηζηψλεηαη ν δπλακηζκφο ηεο Πξαμαγφξαο θαη ν 

πξνζεγκέλνο θαη επηκειεκέλνο ιφγνο ηεο. Ο πνιηηηθφο ηεο ιφγνο είλαη κεζηφο θαη ε 

ίδηα επηθαιείηαη θάζε ξεηνξηθφ κέζν, ψζηε λα πείζεη γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ 
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ζπιινγηζκνχ ηεο. Ξεθηλά, αθνχ δηαβεβαηψζεη φηη αγαπά ηνλ ηφπν ηεο (ζη.173) θαη 

πσο ζηελαρσξηέηαη γηα φζα ζηξαβά ζπκβαίλνπλ ζηελ πφιε ηεο (ζη.174-5), 

θεξδίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ εχλνηα ή ηνπιάρηζηνλ ηελ πξφζεμε ηνπ 

γπλαηθείνπ αθξναηεξίνπ. Πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηπέζεη ε 

πφιε θαη νη πνιίηεο ηεο, νη νπνίνη είλαη άζπξκα ζηα ρέξηα ησλ δεκαγσγψλ θαη νη ίδηνη 

ιεηηνπξγνχλ εγσηζηηθά θαη φρη πξνο φθεινο ηεο πφιεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθφκε 

θαη ζην πιαίζην ηεο δεκνθξαηίαο, νη απφςεηο ηνπ ιανχ ήηαλ θαηαδηθαζκέλεο, εθφζνλ 

παξαζχξληαλ απφ ηνπο δεκαγσγνχο. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ 

Πξαμαγφξα, γηα λα πξνσζήζεη έλα ζχζηεκα θνκκνπληζκνχ. Ζ αληθαλφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ πνπ θέξνληαη σο ίζνη, γηα λα ιεηηνπξγνχλ επηηπρψο ζηε λνκνζεηηθή αξέλα 

νδεγεί ζε κηα κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, ζ‘ έλα νιφθιεξν 

θνηλσληθφ ζχζηεκα, πνπ απεηθνλίδεηαη ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ 

(«Κνηλνθηεκνζχλε» ζην ζεμ, ζη. 877-1111), ζην νπνίν ε ίζε κεηαρείξηζε 

αλαδεηθλχεηαη αλψθειε
189

.  

   Ζ Πξαμαγφξα θάλεη ρξήζε ζην ζεκείν απηφ ελζπκεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

«θνηλψλ ηφπσλ». Έπεηηα ζπλερίδνληαο κε ηηο έληερλεο πίζηεηο επηθαιείηαη γλσζηά ζε 

φινπο ηζηνξηθά παξαδείγκαηα, γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ σο άλσ άπνςε, ήηνη ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Αγχξξηνπ, ηε ζηάζε ησλ Αζελαίσλ πξνο ηνπο Κνξηλζίνπο θαη ηνλ 

Θξαζχβνπιν. Έπεηηα θαηεγνξεί ηνπο Αζελαίνπο γηα ηελ απαξάδεθηε ζηάζε ηνπο 

ζεσξψληαο ηνπο αίηηνπο ηεο θαηάζηαζεο θαη θαηαιήγεη δηαηππψλνληαο ηε γλψκε ηεο 

σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ γπλαηθψλ λα αλαιάβνπλ ηελ πνιηλ (ζη.210-211). 

Γελ αθήλεη βέβαηα αηεθκεξίσηε ηελ πξφηαζε απηή, αιιά ηε ζεκειηψλεη ζηε 

δηαρξνληθή ζηάζε ησλ γπλαηθψλ λα δηαρεηξίδνληαη νξζά «ηὰ ηνῦ νἴθνπ» ρσξίο λα 

αιιάμνπλ ηηο παηξνπαξάδνηεο ζπλήζεηεο. 

   πλνπηηθά, ν ιφγνο ηεο Πξαμαγφξαο δελ ζηεξείηαη ξεηνξηθήο βάζεσο. Αληηζέησο, 

ζπγθεληξψλεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηππηθνχ ζπκβνπιεπηηθνχ ιφγνπ. Μηιά κε 

θπζηθφηεηα, επθξάδεηα θαη απηνπεπνίζεζε. Γλσξίδεη ηελ ςπρνινγία ησλ αλδξψλ θαη 

γη‘ απηφ μεθηλά ηνλίδνληαο ηελ αγάπε πνπ ηξέθεη γηα ηελ πφιε ηεο, ψζηε λα δηεγείξεη 

επλντθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηηο επίδησμεηο ηεο. Χζηφζν, ζηελ πνξεία ηεο ζπδήηεζεο 

δελ δηζηάδεη λα απνδψζεη επζχλεο ζηνπο Αζελαίνπο θαη γη‘ απηφ αηηηνινγεκέλα ηνπο 

πξνηξέπεη λα απνδερζνχλ ηελ γπλαίθα ζηε ζέζε ηνπ άλδξα γηα ηελ δηνίθεζε ηεο 
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πφιεο. ΄Άιισζηε δελ ηελ θνβίδεη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο, δηφηη απηφ είλαη 

ήδε πξνδηαγεγξακκέλν. εκαίλνπζαο ζεκαζίαο είλαη θαη ηα ιφγηα ηνπ ρνξνχ, φηαλ 

λνζηαιγηθά αλαηξέρνπλ ζε κηα πεξαζκέλε επνρή (πεξίπησζε Μπξσλίδε)
190

 θαη 

εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηνπο κηζζνθφξνπο πνιηηηθνχο ηνπ εδψ θαη ηψξα (ζη.304-

310). Έηζη, έξρεηαη ζε αληίζεζε ε ρπδαία θξελίηηδα ηεο ζεκεξηλήο δεκνθξαηίαο κε 

ηελ αξηζηνθξαηηθή Αζήλα ησλ ρξφλσλ ηνπ Μπξσλίδε. 

Β. Ο Βιέππξνο θαη ν Χξέκεο αληηδξνύλ ζηα λέα ηεο ζπλέιεπζεο (ζη.311-477) 

   ην επεηζφδην απηφ πιεξνθνξνχκαζηε ην ζέκα ζπδήηεζεο ηεο Δθθιεζίαο ηνπ 

Γήκνπ: «ΧΡ. ηί δ᾽ ἄιιν γ᾽ ἠ ἔδνμε ηνῖο πξπηάλεζη πεξὶ ζσηεξίαο γλώκαο θαζεῖλαη ηῆο 

πόιεσο» (ζη.395-7). Ο ιφγνο παξφηη ρηνκνπξηζηηθφο είλαη ζπλάκα θαη ζιηκκέλνο. Ο 

δηάινγνο  ησλ δχν εξψσλ καο επηηξέπεη λα δνχκε ηη δηεκείθζε ζηε ζπδήηεζε, πνηεο 

ήηαλ νη αληηδξάζεηο ησλ αλδξψλ ζηε ζπλέιεπζε θαη πνηα ε έθβαζε ηεο θαη λα 

δηακνξθψζνπκε κία είθνλα γηα ην ραξαθηήξα ησλ αλδξψλ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

δχν θχισλ. 

   Ξεθηλψληαο απφ ην ηειεπηαίν επζχλε ησλ γπλαηθψλ είλαη ε θξνληίδα ηνπ νίθνπ θαη 

ηνπ άλδξα  

«ΑΝ. εἶη᾽ νὐδὲ ηὴλ γπλαῖθ᾽ ἐθέιεπζάο ζνη θξάζαη; 

ΒΛ. κὰ ηὸλ Γί᾽· νὐ γὰξ ἔλδνλ νὖζα ηπγράλεη, 

ἀιι᾽ ἐθηεηξύπεθελ ιαζνῦζά κ᾽ ἔλδνζελ· 

ὃ θαὶ δέδνηθα κή ηη δξᾷ λεώηεξνλ» (ζη. 335-8) 

θαη ζπρλά ζπλαζηξέθνληαη κεηαμχ ηνπο, ρσξίο άδεηα απφ απηφλ 

«ΑΝ. ηί δῆη᾽ ἂλ εἴε; κλ ἐπ᾽ ἄξηζηνλ γπλὴ 

θέθιεθελ αὐηὴλ ηλ θίισλ; ΒΛ. γλώκελ γ᾽ ἐκήλ.» (ζη.348-9). 

Ο άλδξαο απφ ηελ άιιε πξνζέξρεηαη ζηηο ζπλειέπζεηο ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ 

(ζη.389) θαη ζηα δηθαζηήξηα (ζη.460), κε απψηεξν ζθνπφ λα επσθειεζεί ησλ 

εκεξίζησλ επηδνκάησλ (ηξηψβνινλ), ε ζηέξεζε ησλ νπνίσλ ηζνδπλακεί κε 

θαηαζηξνθή «Ἀληίινρ᾽, ἀπνίκσμόλ κε ηνῦ ηξησβόινπ ηὸλ δληα κᾶιινλ· ηἀκὰ γὰξ 

δηνίρεηαη» (ζη.392-3). Δπηπιένλ, ζην ρσξίν απηφ επηζεκαίλεηαη θαη ε θηψρεηα ησλ 
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Αζελαίσλ: «ἢλπεξ ιάβσ ζνἰκάηηνλ, ὅπεξ ἤλ κνη κόλνλ» (ζη.353) θαη ζηνπο ζη. 381-2, 

408-421. 

   Ο Υξέκεο ελεκεξψλεη ηνλ Βιέππξν, ηνλ ζχδπγν ηεο Πξαμαγφξαο, γηα φζα 

εηπψζεθαλ απφ έλαλ άγλσζην φκνξθν λεαξφ (ζη.427), ηελ Πξαμαγφξα, ν νπνίνο είρε 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πιεπξφ ηνπ. Ζ Πξαμαγφξα ζχκθσλα κε ηνλ 

Υξέκε, αθνχ πξψηα εμαπέιπζε κεησηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο γηα ην αλδξηθφ θχιν 

απνθαιψληαο ηνπο «παλνῦξγνλ, θιέπηελ, ζπθνθάληελ» (ζη. 436-9), εμήξε ηα 

πξνζφληα ησλ γπλαηθψλ ιέγνληαο πσο έηλαη «γπλαῖθα δ᾽ εἶλαη πξᾶγκ᾽ ἔθε λνπβπζηηθὸλ 

θαὶ ρξεκαηνπνηόλ» (ζη. 441-2) θαη πσο «θνὔηε ηἀπόξξεη᾽ ἔθε ἐθ Θεζκνθόξνηλ 

ἑθάζηνη᾽ αὐηὰο ἐθθέξεηλ» (ζη.442-3). Έπεηηα ππνζηήξημε φηη  

«ζπκβάιιεηλ πξὸο ἀιιήιαο ἔθε 

ἱκάηηα, ρξπζί᾽, ἀξγύξηνλ, ἐθπώκαηα 

κόλαο κόλαηο, νὐ καξηύξσλ ἐλαληίνλ, 

θαὶ ηαῦη᾽ ἀπνθέξεηλ πάληα θνὐθ ἀπνζηεξεῖλ» (ζη. 446-9) 

θαη επεζήκαλε πσο  

«νὐ ζπθνθαληεῖλ, νὐ δηώθεηλ, νὐδὲ ηὸλ 

δῆκνλ θαηαιύεηλ ἄιια πνιιὰ θἀγαζὰ 

ἕηεξά ηε πιεῖζηα ηὰο γπλαῖθαο εὐιόγεη» (ζη.452-4) 

   Ο Βιέππξνο ζπλεηδεηνπνηεί πσο νη ξφινη αληηζηξέθνληαη θαη ζην εμήο ε γπλαίθα ζα 

μππλά λσξίο, γηα λα πάεη ζηα δηθαζηήξηα. Δπηπιένλ εθθξάδεη ην θφβν κήπσο αθφκε 

αληηζηξαθνχλ θαη νη ζεμνπαιηθνί ξφινη θαη νη γπλαίθεο πιένλ θαη φρη νη αλδξεο λα 

αλαγθάδνπλ ζε εξσηηθή ζπλεχξεζε. Ο Υξέκεο πνπ παξνπζηάδεηαη αξθεηά αθειήο ή 

ζπκβηβαζηηθφο απαληά κε κηα θξάζε πνπ ζπκίδεη ην «νπδέλ θαθφλ ακηγέο θαινχ» θαη 

ππελζπκίδεη ην κχζν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν Πνζεηδψλαο θαηαξάζηεθε ηελ Αζήλα 

λα ιακβάλεη ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο θαη ε Αζελά ζπκπιήξσζε πσο απηέο σζηφζν 

πάληα ζα πεηπραίλνπλ 
191

. 

   Ζ Πξαμαγφξα ζπκπιήξσζε ζηνλ επίζεκν ιφγν ηεο γπλαηθεία πξνζφληα, ηα νπνία 

πξνεγνπκέλσο δελ είρε ζίμεη. Οη γπλαίθεο επηζεκαίλεη δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ηα 

ρξήκαηα, θξαηνχλ ηα κπζηηθά, αιιεινδαλείδνληαη ρσξίο κάξηπξα, δελ ζπθνθαληνχλ, 
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δελ παξακπέκπνπλ θάπνηνλ ζην δηθαζηήξην, πξνμελνχλ πνιιά θαιά ζην Γήκν θαη 

πξνζθέξνπλ θαη άιια παξφκνηα ζεηηθά. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά επηβεβαηψλνληαη 

απφ ηνπο Βιέππξν θαη Υξέκε. Αληηζέησο, νη άλδξεο είλαη παλνχξγνη, θιέθηεο, 

ζπθνθάληεο, δηθνκαλείο, δελ δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ηα ρξήκαηα, απνθαιχπηνπλ ηα 

κπζηηθά, δελ είλαη ζπλεπείο ζην δαλεηζκφ θαη θαηαζηξέθνπλ ηνλ Γήκν. Ζ 

Πξαμαγφξα, ινηπφλ, θαηνξζψλεη λα κεηψζεη ην ήζνο ησλ αλδξψλ θαη λα αλαδείμεη ην 

αληίζηνηρν ησλ γπλαηθψλ. Άιισζηε ηα φζα ππνζηεξίδεη επζηαζνχλ. Χζηφζν, 

πξνθαλψο ε πξφηαζε ηεο ζπλαληά ηελ αλακελφκελε αληίδξαζε φζσλ αλδξψλ 

βξίζθνληαλ εθεί (ησλ αγξνηψλ ζη.432-3).  

 Γ. Ζ Πξαμαγόξα θεξδίδεη ηε ζπλαίλεζε ηνπ Βιέππξνπ θαη ηνπ Χξέκε (ζη.478-729) 

   Οη γπλαίθεο επηζηξέθνπλ δηαθξηηηθά, γηα λα κελ θηλήζνπλ ηηο ππνςίεο ησλ αλδξψλ 

θαη απνβάιινπλ ηα αλδξηθά εξγαιεία. Ζ Πξαμαγφξα ζην δηάινγφ ηεο κε ηνλ Βιέππξν 

ππνθξίλεηαη φηη δελ γλσξίδεη ηίπνηα γηα ηελ απφθαζε ηεο ζπλειεχζεσο. ηαλ φκσο 

ελεκεξψλεηαη, εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε φηη ε πφιε ζα είλαη επηπρηζκέλε (ζη.559), 

γηαηί νη ίδηεο δελ ζα επηηξέπνπλ λα δξνπλ απηνί πνπ ηελ ππνζθάπηνπλ, ηελ 

ζπθνθαληνχλ ή ηελ θαηεγνξνχλ (ζη.560-2). Καλείο δελ ζα θιέβεη, νχηε ζα θζνλεί ην 

γείηνλά ηνπ, νχηε θαλείο ζα είλαη θνπξειήο θαη άπνξνο, νχηε ζα εκπαίδεηαη ή ζα βάδεη 

ελέρπξν ηελ πεξηνπζία ηνπ (ζη.565-7). 

   ην ζεκείν απηφ ν ιφγνο ηεο Πξαμαγφξαο ζπκίδεη ππνζρεζηνινγία ηππηθνχ 

πξνεθινγηθνχ πνιηηηθνχ ιφγνπ, ν νπνίνο επαγγέιεηαη αλαηξνπή ηεο ππάξρνπζαο 

επάισηεο θαηάζηαζεο απφ ηελ λέα εγεζία. Πξάγκαηη, ζηνπο ζη.583-5, ε Πξαμαγφξα 

δεηά απφ ην αζελατθφ αλδξηθφ θνηλφ λα θαηλνηνκήζνπλ θαη λα κελ κείλνπλ 

πξνζθνιιεκέλνη ζηα παιηά ήζε. Σν γεγνλφο απηφ βέβαηα έξρεηαη ζε θάπνηα αληίζεζε 

κε ηελ πξνεγνχκελε νκηιία ηεο, φηαλ πξφηαζζε σο πξνζφλ ησλ γπλαηθψλ ηε 

ζηαζεξφηεηά ηνπο ζηηο ζπλήζεηεο. 

   Ζ αιιαγή πνπ πξνηείλεη είλαη εμαηξεηηθά ξεμηθέιεπζε θαη ξηδνζπαζηηθή. Πξνηείλεη 

ην κνληέιν ηεο θνηλνθηεκνζχλεο, φπνπ  

«θνηλσλεῖλ γὰξ πάληαο θήζσ ρξῆλαη πάλησλ κεηέρνληαο 

θἀθ ηαὐηνῦ δῆλ, θαὶ κὴ ηὸλ κὲλ πινπηεῖλ, ηὸλ δ᾽ ἄζιηνλ εἶλαη, 

κεδὲ γεσξγεῖλ ηὸλ κὲλ πνιιήλ, ηῶ δ᾽ εἶλαη κεδὲ ηαθῆλαη, 
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κεδ᾽ ἀλδξαπόδνηο ηὸλ κὲλ ρξῆζζαη πνιινῖο, ηὸλ δ᾽ νὐδ᾽ ἀθνινύζῳ. 

ἀιι᾽ ἕλα πνη θνηλὸλ πᾶζηλ βίνηνλ, θαὶ ηνῦηνλ ὅκνηνλ» (ζη.590-4). 

 Έπεηηα αθνινπζεί δηεπθξίληζε ηεο βαζηθήο ηδενινγηθήο ηεο γξακκήο:  

«ηὴλ γῆλ πξώηηζηα πνηήζσ θνηλὴλ πάλησλ θαὶ ηἀξγύξηνλ θαὶ ηἄιι᾽ ὁπόζ᾽ ἐζηὶλ 

ἑθάζηῳ» (ζη. 597-8) θαη «εἶη᾽ ἀπὸ ηνύησλ θνηλλ ὄλησλ κεῖο βνζθήζνκελ ὑκᾶο 

ηακηεπόκελαη θαὶ θεηδόκελαη θαὶ ηὴλ γλώκελ πξνζέρνπζαη» (ζη. 599-600) 

Δμεγεί γηαηί ην ζχζηεκα απηφ είλαη αγαζφ:  

«νὐδεὶο νὐδὲλ πελίᾳ δξάζεη· πάληα γὰξ ἕμνπζηλ ἅπαληεο, 

ἄξηνπο, ηεκάρε, κάδαο, ριαίλαο, νἶλνλ, ζηεθάλνπο, ἐξεβίλζνπο. 

ὥζηε ηί θέξδνο κὴ θαηαζεῖλαη;» (ζη.605-7). 

θαη επηπιένλ                       « ἐμέζηαη πξνῖθ᾽ αὐηῶ μπγθαηαδαξζεῖλ· 

                            θαὶ ηαύηαο γὰξ θνηλὰο πνη ηνῖο ἀλδξάζη ζπγθαηαθεῖζζαη 

                                          θαὶ παηδνπνηεῖλ ηῶ βνπινκέλῳ» (ζη.613-5), 

φκσο δηεπθξηλίδεη πσο  «αἱ θαπιόηεξαη θαὶ ζηκόηεξαη παξὰ ηὰο ζεκλὰο θαζεδνῦληαη· 

θᾆη᾽ ἠλ ηαύηεο ἐπηζπκήζῃ, ηὴλ αἰζρξὰλ πξζ᾽ ὑπνθξνύζεη»  (ζη.617-8) 

χκθσλα κε Leo Strauss «ε εληειψο λέα ηάμε σο ε πην εχινγε ηάμε είλαη ε ηάμε 

ζχκθσλα κε ηε θχζε, αιιά ε θχζε είλαη αξραηφηεξε απφ νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε 

θηινζνθία. Σέινο, εάλ ε ηήξεζε ηνπ αξραίνπ λφκνπ θαη ηεο αξραίαο πξαθηηθήο είλαη 

ε κεγαιχηεξε αξεηή θαη αλ νη γπλαίθεο μεπεξάζνπλ ηνπο άλδξεο απφ ηελ άπνςε απηή, 

ν αξραίνο λφκνο αληηθάζθεη κε ηελ ππνηαγή ησλ γπλαηθψλ ζηνπο άλδξεο».
192

 Αθφκε 

ζπγθαηαιέγεη ζηα πξνεγνχκελα: 

«ἀιιὰ θπιάμνπζ᾽ νἱ θαπιόηεξνη ηνὺο θαιιίνπο ἀπηόληαο 

ἀπὸ ηνῦ δείπλνπ, θαὶ ηεξήζνπζ᾽ ἐπὶ ηνῖζηλ δεκνζίνηζηλ· 

θνὐθ ἐμέζηαη παξὰ ηνῖζη θαινῖο ‹θαὶ ηνῖο κεγάινηο› θαηαδαξζεῖλ 

ηαῖζη γπλαημὶλ πξὶλ ηνῖο αἰζρξνῖο θαὶ ηνῖο κηθξνῖο ραξίζσληαη» (ζη.626-9) 

   Έπεηηα ζην ζέκα ησλ παηδηψλ πνπ είλαη θαη ην βαζηθφηεξν, γηα λα κε γεκίζεη ε 

πφιε Οηδίπνδεο (ζη.1042), ηα αγφξηα ζα ζέβνληαη φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη 
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κεγαιχηεξνη ηνπο θη έηζη ζα πεξηνξηζηνχλ θαη νη πξνζηξηβέο. ην ζέκα ηνπ 

νξγψκαηνο ηεο γεο ηίπνηα δελ αιιάδεη, αιιά νη δνχινη (ζη.651-2) ζα ζπλερίδνπλ 

ακείσηα ηνλ ξφιν ηνπο. Σνλ ξνπρηζκφ θαη ηα δέηπλα ζα ηα αλαιάβνπλ νη γπλαίθεο 

(ζη.652-4). Οη δίθεο ζα θαηαξγεζνχλ, γηαηί ζα έρνπλ εθιείςεη φινη νη ιφγνη πνπ 

νδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζε αληηδηθία. Αθφκε θαη ε ηηκσξία ζα έρεη πξαθηηθή 

ζπλέπεηα, αθνχ νη ελάληηνη ζηνπο λφκνπο ζα ζηεξνχληαη απφ ην αγαζφ ηνπ θαγεηνχ. 

Οη θινπέο ζα εθιείςνπλ (ζη.667) θαη νη άλζξσπνη ζα πάςνπλ λα θπβεχνπλ (ζη.672). 

Σα δείπλα ζα είλαη θνηλά θαη κηα κεγάιε θαηνηθία ζα είλαη ε πφιε πνπ ζα ελψλεη φια 

ηα νηθήκαηα ψζηε λα επηθνηλσλνχλ νη άλζξσπνη κεηαμχ ηνπο (ζη.673-4). Σα 

δηθαζηήξηα θαη νη ζηνέο ζα γίλνπλ ηξαπεδαξίεο, αιιά αλδξψλ (ζη.677-8). Σν βήκα 

ησλ ξεηφξσλ ζα ρξεζηκεχεη, ψζηε λα ηνπνζεηνχληαη ηα πνηήξηα θαη νη ζηάκλεο θαη νη 

λεαλίεο ζα πκλνχλ φζνπο γελλαία ζηνλ πφιεκν πέζαλαλ θαη ζα αλαθέξνπλ ηνπο 

δεηινχο, ψζηε λα κελ δεηπλνχλ απφ ηε ληξνπή ηνπο. Οη θάιπεο ζα ηεζνχλ ζηελ 

ππεξεζία ησλ δείπλσλ, αθνχ απφ απηέο ν θαζείο ζα ιακβάλεη έλα ιαρλφ κε βάζε ηνλ 

νπνίν ζα θαηεπζχλεηαη ζην αληίζηνηρν δείπλν. Σέινο, νη δνχιεο ζα θνηκνχληαη κφλν 

κε ηνπο δνχινπο. 

   Σν θαηλνχξγην ζρέδην πνπ παξνπζηάδεη ε Πξαμαγφξα είλαη απνθιεηζηηθά δηθφ ηεο 

θαη ε ίδηα κηιά ζα λα ήηαλ ν κνλαδηθφο θπβεξλήηεο ή λνκνζέηεο ηεο Αζήλαο (ζη.594, 

597, 673)
193

. Οη εμαγγειίεο ηεο, αλ θαη αξρηθά πξννηθνλνκνχλ ηε βειηίσζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηαζηάζεο απνθιεηζηηθά γηα ηνπο θησρνχο θαη ζα κπνξνχζε λα 

θεξδίζεη ηε ζπκπάζεηα θαη ζπλαίλεζή ηνπο  - νη πινχζηνη, θαηά ηελ άπνςε κνπ, δελ 

επσθεινχληαη απφ ηελ αιιαγή ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ – νδεγείηαη 

ζηελ αθξαία ζέζε ηεο θαηάξγεζεο θάζε κνξθήο πνιηηηθήο δξάζεο (θαηάξγεζε 

δηθαζηεξίσλ θαη ζπλειεχζεσλ), απφηνθε ηεο βαζηθήο ηεο ηδενινγίαο θαη αληηθαζηζηά 

θάζε δνκή ηεο πφιεο κε αληίζηνηρεο ζην πιαίζην ηεο κεγάιεο νηθίαο, φπσο 

κεηαζρεκαηίζηεθε ε πφιε (ζη.673-74). Με ηε δηάιπζε ησλ θπξίσλ νξγάλσλ ηεο 

δεκνθξαηίαο ε Πξαμαγφξα ζπκίδεη ηελ Οιηγαξρία ησλ Σξηάθνληα. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ε Πξαμαγφξα θαηαιχεη θάζε δεκνθξαηηθφ θεθηεκέλν θαη αθπξψλεη βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ αλδξφο. Απνλεπξψλνληαο ηελ αλδξηθή θαζεκεξηλφηεηα ηφλ 

ππνβηβάδεη ζε ξφιν «θήθελα», ν νπνίνο απιψο ζα ηξψεη θαγεηφ πνπ είλαη ήδε έηνηκν 

γηα απηφλ, ζα θάλεη ζεμ θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλαπαξαγσγηθνχο ιφγνπο. Σν 

κφλν επηρείξεκα πνπ ηειηθά έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα, θαηά ηε γλψκε κνπ, θαη κπνξεί 
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λα θάκςεη ηηο θνηλσληθέο – ηαμηθέο αληηδξάζεηο, είλαη νη ζεμνπαιηθέο δπλαηφηεηεο θαη 

ειεπζεξίεο πνπ πξνζθέξνληαη θαζψο νη άλδξεο κεγάιεο ειηθίαο ζα ζπληξνθεχνληαη 

απφ λεαξέο θνπέιεο θαη αληίζηνηρα νη γπλαίθεο κεγάιεο ειηθίαο ζα απνιακβάλνπλ 

ηελ παξέα ησλ λεαξψλ αγνξηψλ. χκθσλα κε Strauss «ε γπλαηθνθξαηία είλαη 

ζπλέπεηα ηεο δεκνθξαηηθήο ινγηθήο, φηαλ απηή ραξαθηήξηδεηαη απν ηελ πεξαηηέξσ 

πξνυπφζεζε, φηη ηα δχν θχια είλαη άληζα. Απηή ε ινγηθή νδεγεί ζην εξψηεκα πην 

θχιν είλαη πεξηζζφηεξν ηζφηηκν, ψζηε λα θπβέξλα. Φπζηθά ην γπλαηθείν»
194

. 

   Αμίδεη φκσο κηα επηζήκαλζε. ην ζρέδην δεκηνπξγείηαη κηα δπζθνιία πνπ δελ 

πξνέθπςε φζνλ αθνξά ζηελ πεξηνπζία. Ζ ηζφηεηα ησλ γπλαηθψλ σο αληηθεηκέλσλ 

ησλ επηζπκηψλ ησλ αλδξψλ δελ είλαη δπλαηή, δεδνκέλεο ηεο αληζφηεηαο ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ νκνξθηά. Γη‘ απηφ ην ιφγν ε ζπδήηεζε ηεο θνηλφηεηαο ησλ γπλαηθψλ 

είλαη πεξίπνπ δηπιάζηα απφ ηε ζπδήηεζε ηεο θνηλφηεηαο ηδηνθηεζίαο. Ζ Πξαμαγφξα 

μεπεξλά ηε δπζθνιία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε θπζηθή αληζφηεηα ησλ γπλαηθψλ απφ 

έλαλ λφκν πνπ θαζηζηά φιεο ηηο γπλαίθεο ίζεο κέζσ ηνπ λα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

άζρεκεο.  

Γ. Οη δύν πνιίηεο ζπδεηνύλ γηα ην αλ ζα ππαθνύζνπλ ζην λέν λόκν ή όρη (ζη.730-876) 

   ηε ζθελή έρνπκε ηελ επαλεκθάληζε ηνπ Υξέκε, αθνινπζνχκελνπ απφ δχν 

ππεξέηεο, νη νπνίνη κεηαθέξνπλ δηάθνξα ζθεχε, γηα λα ηα παξαδψζνπλ ζηελ πφιε. 

Έρεη επηζεκαλζεί φηη ε ζθελή ηεο κεηαθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ παξαπέκπεη ζηελ 

Παλαζελατθή πνκπή, ε νπνία γηνξηή ησλ Παλαζελαίσλ έθεξε πνιίηεο θαη μέλνπο 

θαηνίθνπο καδί γηα λα ηηκήζνπλ ηελ Αζελά (ζη.730-45)
195

. Δδψ ινηπφλ έρνπκε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ ζρεδίνπ, ηεο θνηλνθηεκνζχλεο ησλ πιηθψλ αγαζψλ, εθφζνλ ν 

Υξέκεο θαηαζέηεη ηελ αηνκηθή ηνπ πεξηνπζία θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φπνηνλ 

έρεη αληαπνθξηζεί ζην θάιεζκα ηνπ λένπ ηδενινγηθνχ ζρήκαηνο λα ζπκκεηάζρεη ζηα 

δείπλα. Οη επηηαγέο φκσο ηεο λέαο εγεζίαο δελ βξίζθνπλ ζχκθσλν έλαλ εχπνξν 

άλδξα, ν νπνίνο δεηά απφ ηνλ Υξέκε λα κελ ππαθνχζεη ακέζσο, αιιά λα αλακέλεη ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ ππνινίπσλ (ζη.769-770, 775-7,787-8), φπσο ζπκβαίλεη πάληνηε κε 

ηηο πνιηηηθέο αιιάγεο (ζη. 797-8, 800, 812-4), φηαλ γηα παξάδεηγκα είρε ππνζηεξηρζεί 

φηη ζα κεησζεί ην θφζηνο αγνξάο ηνπ αιαηηνχ, αιιά δελ πινπνηήζεθε
196

 ή  ζχκθσλα 
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κε ην ζη. ζη.815, φηαλ κάιινλ έγηλε μαθληθή αιιαγή ηνπ λνκίζκαηνο
197

 ή φηαλ 

δηαηππψλνληαλ αληηηηζέκελεο απφςεηο γηα ην ζέκα ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο (ζη. 823-9). 

Δπηπιένλ ζεσξεί πσο θαη ε θχζε κπνξεί λα αληηδξάζεη ζηηο απνθάζεηο απηέο είηε κε 

θεξαπλφ ή ζεηζκφ είηε ζηέιλνληαο θαθνχο νησλνχο, φπσο είλαη ε λπθίηζα (ζη.791-2), 

εμαηηίαο πξνθαλψο ηεο αιιαγήο ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε λέα 

πνιηηηθή θαη ηελ αλαπφδξαζηε αιιαγή ζην βηνινγηθφ θχιν, ην νπνίν γηα ηηο γπλαίθεο 

είλαη αδηαρψξηζην απφ ην θνηλσληθφ. Έπεηηα αλαθέξεη πσο πνιινί γλσζηνί άλδξεο 

ηεο Αζήλαο, φπσο ν Αληηζζέλεο, ν Καιιίκαρνο θαη ν Καιιίαο είλαη πέλεηεο θαη δελ 

έρνπλ θάηη λα πξνζθέξνπλ ζηελ πφιε. Ο Υξέκεο φκσο ηνλ δηαβεβαηψλεη πσο ηψξα 

πνπ νη γπλαίθεο είλαη ζηελ εμνπζία δελ είλαη ην ίδην (ζη.830) θαη πσο νθείιεη λα 

ππαθνχζεη ζην λφκν, ζηελ θαηαλαγθαζηηθή δχλακε ηνπ θξάηνπο. Ακέζσο κεηά ηε 

ζπδήηεζε εκθαλίδεηαη γπλαίθα θήξπμ, ε νπνία ελεκεξψλεη γηα ηε δπλαηφηεηα 

πξνζέιεπζεο ζηα δείπλα θαη έηζη θαίλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο κεηαηξνπήο 

ηνπ Πξπηαλείνπ ζε ρψξν παξάζεζεο δείπλσλ. Παξαδφμσο ε ζθελή θιείλεη κε ηνλ 

άλδξα λα πξνζπαζεί λα κεραλεπηεί θάπνην ηξφπν λα κπεη ζην δείπλν ρσξίο λα έρεη 

παξαδψζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ.  

   Οπζηαζηηθά, ην κνλαδηθφ θίλεηξν ηνπ Υξέκε, γηα λα ππαθνχζεη, είλαη ε πίζηε ηνπ 

φηη είλαη θαιφ θαη ζσζηφ λα ππαθνχκε ζην λφκν. Απφ ηελ άιιε ν αλψλπκνο άλδξαο 

ειέγρεη ηηο πνιηηηθέο ηεο Πξαμαγφξαο σο άιινο σθξάηεο θαη ηηο αληηκεησπίδεη 

ζθεπηηθηζηηθά. Έρεη νξθηζηεί ζηνλ Πνζεηδψλα φηη δελ ζα παξαδψζεη ηελ πεξηνπζία 

ηνπ (ζη.748), θάηη πνπ ζπκίδεη ηε δηακάρε ηνπ Πνζεηδψλνο κε ηελ Αζελά, ζαλ έλαλ 

πφιεκν αλάκεζα ζηα δχν θχια.  

Δ. «Κνηλνθηεκνζύλε» ζην ζεμ (ζη. 877-1111) 

   ην επεηζφδην απηφ πινπνηείηαη θαη ην ππφινηπν κέξνο ηνπ ςεθίζκαηνο ησλ 

γπλαηθψλ: 

«ΓΡ. Α’ ςήθηζκα, θαζ᾽ ὅ ζε δεῖ βαδίδεηλ ὡο ἐκέ. 

ΝΔΑ. ιέγ᾽ αὐηὸ ηί πνηε θἄζηη. ΓΡ. Α’ θαὶ δή ζνη ιέγσ. 

ἔδνμε ηαῖο γπλαημίλ, ἠλ ἀλὴξ λένο 

λέαο ἐπηζπκῇ, κὴ ζπνδεῖλ αὐηὴλ πξὶλ ἂλ 

ηὴλ γξαῦλ πξνθξνύζῃ πξηνλ. ἠλ δὲ κὴ ᾽ζέιῃ 
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πξόηεξνλ πξνθξνύεηλ, ἀιι᾽ ἐπηζπκῇ ηῆο λέαο, 

ηαῖο πξεζβπηέξαηο γπλαημὶλ ἔζησ ηὸλ λένλ 

ἕιθεηλ ἀλαηεὶ ιαβνκέλαο ηνῦ παηηάινπ.» (ζη. 1013-1020). 

   Οη λεαξνί άλδξεο ππνρξενχληαη λα θνηκνχληαη πξψηα κε γπλαίθεο ηεο ψξηκεο 

ειηθίαο. Σν ςήθηζκα απηφ θαίλεηαη λα αγλννχλ ν λεαξφο άλδξαο θαη ε λεαξά θνπέια, 

γεγνλφο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα πξφζσπα έσο ην ζη.1048 λα δηαηππψζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο γηα ην δηάηαγκα απηφ. πσο είλαη εκθαλέο νη θαλφλεο γηα ηελ 

εξσηηθή δσή ησλ αλζξψπσλ ζρεκαηίδνπλ έλα πνιχ ζηελφ θαη θνκθνξκηζηηθφ πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζαξκφδνληαη, κε ζθνπφ ηελ απεξέγθιηηε 

πξνζήισζε ζηελ εξσηηθή ηθαλνπνηήζε φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. 

   Σα δχν λεαξά πξφζσπα αξλνχληαη λα απνδερηνχλ ηελ θαηάζηαζε, ελψ απαληνχλ 

ππνηηκεηηθά ζηε Γξηά ππελζπκίδνληάο ηεο φηη βξίζθεηαη θνληά ζηνλ ζάλαην (ζη.926, 

996-7, 1010, 1030-3, 1056-7). Ζ Γξηά Α‘  δελ πηνείηαη απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ λέσλ 

θαη είλαη βέβαηε πσο αλαγθαζηηθά ν λεαξφο ζα ππνθχςεη ζην ςήθηζκα. Θεσξεί 

κάιηζηα πσο νθείινπλ λα ππαθνχζνπλ ζην λφκν, αλ ζέινπλ λα ιέγνληαη δεκνθξάηεο: 

«θαηὰ ηὸλ λόκνλ ηαῦηα πνηεῖλ ἐζηη δίθαηνλ, εἰ δεκνθξαηνύκεζα» (ζη.944-5). Αξγφηεξα 

θαίλεηαη λα θαηαθζάλεη κηα γπλαίθα κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ε νπνία δηεθδηθεί ηνλ 

λεαξφ θαη ακέζσο κηα ηξίηε γπλαίθα αθφκα κεγαιχηεξε θαη πην άζρεκε απφ ηηο 

ινηπέο δχν, ε νπνία λνκηθά ηνλ δηεθδηθεί. Καη νη ηξεηο είλαη δηςαζκέλεο γηα εξσηηθή 

ζπληξνθηά (ζη.1076, 1087). Ο λεαξφο αηζζάλεηαη ζρεδφλ απνηξνπηαζκέλνο, θαζψο 

θηλδπλεχεη λα δηακειηζηεί ζαλ ηνλ Πελζέα (ζη. 1076) ζηηο Βάθρεο (ζη. 1126-36) θαη  

αηζζάλεηαη φηη πιαγηάδεη κε γπλαίθεο λεθξέο θαη δεηά εάλ πεζάλεη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ζεμ, εθφζνλ απηέο ηνλ αθαηκάμνπλ, λα ζαθηεί ππαθνχνληαο ζηνπο λφκνπο ηεο 

παηξίδαο ηνπ ζηνλ ηφπν ησλ θαηνξζσκάησλ ηνπ. Ζ Foley βιέπεη ζην απφζπαζκα 

απηφ ηελ εηθφλα ηεο νξγηαζηηθήο ζξεζθείαο θαη ηεο αραιίλσηεο ιαγλείαο κε ηελ 

νπνία ζπρλά ζπλδένληαη νη γπλαίθεο ζηελ θσκσδία
198

. 

ηελ νπζία ε θαηλνηνκία ζην εξσηηθφ ζέκα απνξξέεη απφ ηε ζπλεξγαζία δχν 

ινγηθψλ: ηε κεηαηνπή ηεο πφιεο ζε έλα κφλν λνηθνθπξηφ θαη ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο 

ζπκβαηηθήο ηζφηεηαο γηα ηε θπζηθή αληζφηεηα φζνλ αθνξά ηελ ειηθία θαη ηελ 

νκνξθηά. Χζηφζν, φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Leo «ε λέα ηζφηεηα πνπ ηδξχεηαη απφ 

ηελ Πξαμαγφξα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα αληζφηεηα ππέξ ελφο πςειφηεξνπ 
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δηθαηψκαηνο ηνπ παιηνχ θαη ηνπ άζρεκνπ. Καηά θαλφλα νη παιηνί αγαπνχλ ην αξραίν 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ‘ φηη θάλνπλ νη λένη. Ζ ηζφηηκε πξνυπφζεζε απφ ηελ νπνία 

μεθηλάεη ε Πξαμαγφξα αληηδξά ζε θάπνην βαζκφ ζηελ πξνζπκία ηεο λα πάεη ζε 

νπνηνδήπνηε κήθνο, γηα λα μεθνξησζεί ην αξραίν»
199

. Δπηπιένλ, ην ζρέδην ηεο 

Πξαμαγφξαο δελ παξέρεη επαξθή πξνζηαζία ελάληηα ζηελ αηκνκημία
200

, δεδνκέλνπ φηη 

ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ νη γνλείο δε γλσξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη νη λένη άλζξσπνη 

ζα ππνρξεψλνληαη λα «ζπγθαηνηθνχλ» κε ηνπο παιαηφηεξνπο. Καη‘ επέθηαζε ε 

αηκνκημία κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ θαζίζηαηαη κε αληρλεχζηκε. Μ‘ απηφ ηνλ 

ηξφπν, φκσο, ε δηαηαγή ηεο Πξαμαγφξαο δεκηνπξγεί ελ ηέιεη κηα πφιε ρσξίο 

λνηθνθπξηά θαη ρσξίο νηθνγέλεηεο. 

ΣΤ. Σύληνκν ηέινο θαη έμνδνο, όπνπ ν Βιέππξνο επηζηξέθεη παλεγπξίδνληαο (ζη. 1111-

1183)  

   ηε ζθελή απηή επαλεκθαλίδεηαη ν Βιέππξνο, ν νπνίνο ζπλνκηιεί κε ην ρνξφ θαη 

παλεγπξίδεη ην κφληκν δεκφζην έιεγρφ ηνπ. χκθσλα κε ηελ Foley «ην ηέινο απηφ 

ππνγξακκίδεη ηελ θελφηεηα ηεο αλδξηθήο επηηπρίαο γηα κηα εγρψξηα ρξπζή επνρή»
201

. 

εκαληηθφ ζεκείν ν ζη. 1155-6, φπνπ ν ρνξφο θαιεί ηνπο αθξναηέο λα ηελ 

βξαβεχζνπλ γηα ηε ζνθία ηεο θαη φζνη γέιαζαλ γηα ηα γέιηα πνπ ηνπο ράξηζε.   

«ηνῖο ζνθνῖο κὲλ ηλ ζνθλ κεκλεκέλνηο θξίλεηλ ἐκέ, 

ηνῖο γειζη δ᾽ δέσο δηὰ ηὸλ γέισλ θξίλεηλ ἐκέ» 

Σν ηέινο ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ
202

. Γελ βιέπνπκε εάλ ιεηηνπξγεί ε 

θνηλφηεηα ηεο πεξηνπζίαο ή αλ νη γπλαίθεο εξγάδνληαη. Γελ βιέπνπκε εάλ ε 

Πξαμαγφξα έθαλε ηελ πφιε σο ζχλνιν επηπρηζκέλε ή δπζηπρηζκέλε. Πηζαλφηαηα 

ζπλέβαιε φρη ζηελ θαηάξγεζε ηεο δπζηπρίαο, αιιά ζηελ αλαθαηαλνκή ηεο δπζηπρίαο 

θαη ηεο επηπρίαο. Ίζσο ε επηηπρία ή απνηπρία ηεο γπλαηθνθξαηίαο λα κελ είλαη ην 

δεηνχκελν. Απηφ πνπ είλαη εκθαλέο είλαη πσο νη γπλαίθεο ζηηο Δθθιεζηάδνπζεο 

                                                           
199

 Strauss 1980: 272 
200

 Sommerstein 1984b: 322, υποςτθρίηει πωσ θ ανθςυχία για αιμομιξία δεν ευςτακεί, εφόςον τα 
παιδιά κα γνωρίηουν τισ μθτζρεσ τουσ (αντίκετα από ό,τι υποςτθρίηεται ςε Ρλατωνικι Ρολιτεία). 
Ωςτόςο, μπορεί τα αγόρια να μθν κινδφνευαν να ςυνευρεκοφν με τισ μθτζρεσ τουσ, δεν ίςχυε όμωσ 
το ίδιο για τα κορίτςια. Απλϊσ, δε διακινδφνευε ςε ό,τι αφορά τθν δθμιουργία  Οιδιπόδων 
201

 Foley 1982: 18 
202

 Rothwell 1990: 6, υποςτθρίηει ότι το τζλοσ είναι κριαμβευτικό και εξετάηει κατά πόςο μετά το 
τζλοσ του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου ο Αριςτοφάνθσ μετζβαλε προσ τα «αριςτερά» τθν ιδεολογία 
του. Rothwell 1990: 203, 215 βλζπει τισ Εκκλθςιάηουςεσ ςα μια ζκφραςθ του Αριςτοφάνθ πίκρασ και 
απογοιτευςθσ ς’ ζνα χρόνο ιττασ και φτϊχειασ. 
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αλαγθάδνπλ ηνπο άλδξεο λα εγθαηαιείςνπλ νπνηεζδήπνηε αλεζπρίεο ηνπο γηα κηα 

πξννπηηθή, φπνπ ηα πάληα ζα είλαη αληηθείκελν επηκέιεηαο ησλ γπλαηθψλ θαη νη ίδηνη 

ζα ηξνθνδνηνχληαη κε ηα πάληα. Ζ ηζφηεηα πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Πξαμαγφξα 

απαηηεί ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ αληζνηήησλ θαη επνκέλσο ηνπ απφιπηνπ 

θνκκνπληζκνχ (φζνλ αθνξά ηελ ηδηνθηεζία, ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά). κσο, νη 

ζεκαληηθφηεξεο αληζφηεηεο είλαη αδχλαηεο θαη ν ηζφηηκνο ραξαθηήξαο απαηηεί λα 

παξέρνληαη ζηνπο θαηψηεξνπο πξνλνκηαθά δηθαηψκαηα, γηα λα αληηζηαζκηζηνχλ ηα 

ειαηηψκαηά ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Leo «Ο παξαινγηζκφο ηεο ηζφηεηαο δελ είλαη 

ηφζν αηζζεηφο ζηελ πεξίπησζε ηεο πεξηνπζίαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θχινπ, 

αθνχ είηε νη άλδξεο είλαη πινχζηνη είηε θησρνί εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ ηχρε  φζν θαη 

απφ θπζηθή αληζφηεηα»
203

. 

4.4 Αποηίμηζη ηης πολιηικής ηφν Γσναικών 

   Σν πνιηηηθφ πξφγξακκα ηεο Πξαμαγφξαο απνβιέπεη ζηελ θνηλνθηεκνζχλε ησλ 

πάλησλ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ. ηφρνο ηεο πνιηηηθήο 

ησλ γπλαηθψλ είλαη λα εμαζθαιίζνπλ πσο θακηά πινχζηα ειίη δε ζα δεκηνπξγεζεί 

μαλά, θαηαξγψληαο ηα θνηλσληθά «status»
204

. Χζηφζν, ην πξφγξακκά ηνπο 

δηνιηζζαίλεη δηαξθψο ζε αληηθάζεηο. Αθελφο, απνζθνπεί ζε κηα δεκνθξαηηθά 

εμειηζζφκελε ηζφηηκε θνηλσλία θαη αθεηέξνπ ζπάεη ηηο πνιηηηθέο πνπ ζπλδένπλ ηε 

δεκνθξαηηθή ζηαζεξφηεηα κε ην ζεβαζκφ ηνπ αηφκνπ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θάζε 

πνιίηε. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Rothwell «ν θνκκνπληζκφο πάληα θαηεγνξείηαη 

πσο αγλνεί ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ηελ ηδηνηέιεηα. Οη νηθνλνκηθέο, φκσο, ζπλζήθεο 

ηνπ 390, ε θησρνπνίεζε δειαδή, είρε νδεγήζεη κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ζηνλ εγσηζκφ»
205

. Έηζη, ε πνιηηηθή ησλ γπλαηθψλ παξαπέκπεη θαηλνκεληθά 

ζην ηδαληθφ ηνπ Πεξηθιή γηα ηελ πφιε: 

«ἐγὼ γὰξ γνῦκαη πόιηλ πιείσ μύκπαζαλ ὀξζνπκέλελ ὠθειεῖλ ηνὺο ἰδηώηαο ἠ θαζ᾽ 

ἕθαζηνλ ηλ πνιηηλ εὐπξαγνῦζαλ, ἁζξόαλ δὲ ζθαιινκέλελ. θαιο κὲλ γὰξ θεξόκελνο 

ἀλὴξ ηὸ θαζ᾽ ἑαπηὸλ δηαθζεηξνκέλεο ηῆο παηξίδνο νὐδὲλ ἥζζνλ μπλαπόιιπηαη, 

θαθνηπρλ δὲ ἐλ εὐηπρνύζῃ πνιιῶ κᾶιινλ δηαζῴδεηαη» (Θνπθ. 2.60.2-3) 
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 Strauss 1980: 280 
204

 Zumbrunnen 2006: 322  
205

 Rothwell 1990: 12 
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   Οη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ηνλ ηξφπν σο αληίδνην ζηηο εγσηζηηθέο θαη 

δηραζηηθέο ελέξγεηεο πνπ εθδειψλνπλ νη άλδξεο ζηε δεκφζηα ζθαίξα, θαζψο ε 

πνιηηηθή ησλ γπλαηθψλ πξνάγεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

αληαιιαγή, αμίεο πνπ αζθνχλ νη γπλαίθεο ζην ζπίηη θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο θνηλήο δπζαξέζθεηαο. Έηζη, ε Πξαμαγφξα 

πεηπραίλεη ην ζπλνηθεῖλ πηζηεχνληαο πσο κέζσ ηεο θνηλήο χπαξμεο πιηθψλ αγαζψλ ζα 

νδεγήζεη ζηελ εμάιεηςε ηνπ πνιηηηθά δηαηξνχκελνπ αηνκηθηζκνχ θαη ηεο απιεζηίαο 

θαη θαη‘ επέθηαζε ν ζπλνηθηζκφο ζα νδεγήζεη ζηελ νκφλνηα ράξε ζηελ ηζνθαηαλνκή 

ησλ αγαζψλ. πσο θαη ζηε Λπζηζηξάηε έηζη θη εδψ νη γπλαίθεο αλαδηνξγαλψλνπλ ηελ 

πφιε, ηνλ αλδξηθφ-εμσηεξηθφ θφζκν, ν νπνίνο ελδηαθέξεηαη γηα ην εθήκεξν θέξδνο, 

ζην κνληέιν ηνπ νίθνπ, ηνπ ζειπθνχ-εζσηεξηθνχ θφζκνπ, ν νπνίνο είλαη ηαπηηζκέλνο 

κε ην παξειζφλ. Ζ Αζήλα γηα ηελ Πξαμαγφξα πξέπεη λα επαλαγθαζηδξπζεί 

βαζηζκέλε ζηε κνηξαζηά θαη ηελ ηζφηεηα. 

   Ζ πνιηηηθή ησλ γπλαηθψλ ζηελ νπζία ηεο πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

εγσθεληξηθφ πνιίηε λα κεηακνξθψζεη ηνλ έξσηα γηα απιεζηία θαη θηινδνμία ζε 

έξσηα γηα ηελ θνηλφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία. Απαηηείηαη, φκσο, λα δνζνχλ ηα 

απαξαίηεηα θίλεηξα, ψζηε λα θαηαζηαινχλ φινη νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ηε 

δηράζνπλ.  

   Ζ Πξαμαγφξα πξνηείλεη θπξηνιεθηηθά ηελ θαηεδάθηζε ησλ δηαρσξηζκάησλ ηνπ 

νίθνπ, ηνπο ηνίρνπο δειαδή πνπ ρσξίδνπλ ην έλα ζπίηη απφ ην άιιν. Σν δεηνχκελν 

είλαη ηη αληηπξνζψπεπε ν νίθνο, ηνπ νπνίνπ ηελ θαηεδάθηζε επηζπκεί δηαθαψο. Δθηφο 

ησλ άιισλ ν νίθνο είλαη ν ρψξνο αξρηθά πνπ πεξηθιείεη φζνπο έρνπλ θάπνηα δνπιεηά 

κέζα ζ‘ απηφλ, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπο επηζθέπηέο ηεο. Απφ ηελ άιιε, 

απέθιεηε φζνπο ήηαλ έμσ θαη δελ είραλ πξνζθιεζεί. Γηα ηνλ Cohen «ην ζπίηη είλαη κηα 

θπζηθή ελζάξθσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ηδησηηθήο δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

νηθνγέλεηα»
206

. κσο, ε αιιαγή ηεο θαηνηθίαο θαη ηεο θαηνίθεζεο ζπληειεί θαη ζηελ 

αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη δνκψλ, φπσο νη ελδνζπγγεληθέο θαη νη ζρέζεηο 

γεηηνλίαο. 

                                                           
206 Cohen 1991: 84  
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Ζ Πξαμαγφξα δεκηνπξγεί κηα νηθία κφλν γηα ηνπο Αζελαίνπο. Οη μέλνη, ηφζν νη 

ειεχζεξνη φζν θαη νη δνχινη, νη νπνίνη πξνεγνπκέλσο ζπρλά γηα πιηθφ ηνπο θέξδνο 

εμαζθάιηδαλ ζηνπο Αζελαίνπο άλδξεο ζεμνπαιηθή δηέμνδν, πξέπεη λα παχζνπλ. 

«ΠΡ. θήκ᾽ ἐγώ. 

ἔπεηηα ηὰο πόξλαο θαηαπαῦζαη βνύινκαη 

ἁπαμαπάζαο. ΒΛ. ἵλα ηί; ΥΡ. δῆινλ ηνπηνγί· 

ἵλα ηλ λέσλ ἔρσζηλ αὗηαη ηὰο ἀθκάο. 

ΠΡ. θαὶ ηάο γε δνύιαο νὐρὶ δεῖ θνζκνπκέλαο 

ηὴλ ηλ ἐιεπζέξσλ ὑθαξπάδεηλ Κύπξηλ, 

ἀιιὰ παξὰ ηνῖο δνύινηζη θνηκᾶζζαη κόλνλ 

θαησλάθῃ ηὸλ ρνῖξνλ ἀπνηεηηικέλαο.» (ζη. 718-24) 

 

Ζ Κπξήθαηλα πξνζθαιεί κφλν ηνπο Αζελαίνπο πνιίηεο λα δεηπλήζνπλ (ζη. 834) θαη ε 

Θεξάπαηλα απνδέρεηαη ηε ζέζε ηεο (1115). 

   Γηα λα νηθνδνκήζεη φκσο ε Πξαμαγφξα, ζα θαηεδαθίζεη ηειείσο φρη κφλν ηηο 

δηαρσξηζηηθέο γξακκέο αλάκεζα ζηα ζπίηηα, αιιά θαη ηηο νξηνζεηήζεηο νηθνγελεηψλ 

θαη θηηξίσλ. Ζ ιέμε ζπξξήμαζ᾽ (ζη. 675) εθ ηνπ ζπξξήγλπκη ππνδειψλεη έληνλα ηε βία 

θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο Πξαμαγφξαο λα πξαγκαηνπνηήζεη αιιαγέο 

θαηλνκεληθά πξννξηδφκελεο λα ζεζπίζνπλ έλα είδνο δηθαηνζχλεο. Ζ θαηεδάθηζε ησλ 

ηεηρψλ, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο πεγέο, ήηαλ κηα ηηκσξία πνπ πξννξηδφηαλ γηα φζνπο 

ζεσξνχληαλ έλνρνη γηα παξάλνκεο παξαβηάζεηο, φπσο ήηαλ ε δνινθνλία, ε ηπξαλλία 

θαη ε πξνδνζία. Φπζηθά ε Πξαμαγφξα δελ απνζθνπεί νχηε ζηελ εθζεκειίσζε φινπ 

ηνπ νηθηαθνχ ρψξνπ νχηε ζηελ εθδίσμε φισλ ησλ Αζελαίσλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο. 

Θέιεη λα δηαγξάςεη ηηο απνδείμεηο ησλ αηνκηθψλ πεξηνρψλ ηνπ παιαηνχ θαζεζηψηνο, 

ηεο αλδξηθήο δειαδή αηνκηθήο θπξηαξρίαο. Σν ζπίηη, ιεηηνπξγεί ζπκβνιηθά, θαζψο 

εθθξάδεη ηελ αλδξηθή ειηθία θαη ηελ απιεζηία ηεο ηδησηηθφηεηαο. 

   Δμεηάδνληαο ην ζέκα ηεο αλαδηαλνκήο ηεο πεξηνπζίαο πξέπεη λα εμεηάζνπκε εάλ 

κηα ηέηνηα ζεκειηψδεο νηθνλνκηθή αιιαγή ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαρσξίζηκε 

απφ ηηο αιιαγέο ζηελ πνιηηηζκηθή ζθαίξα. πδεηψληαο γηα αλαδηαλνκή νη Fraser θαη 

Honneth δηαθξίλνπλ «ηηο κεηαζρεκαηηζηηθέο ζηξαηεγηθέο», νη νπνίεο απνζθνπνχλ 

«ζην λα αιιάμνπλ ην δηαρσξηζκφ ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο, ηηο δνκέο ηεο ηδηνθηεζίαο 

θαη άιιεο βαζηέο δνκέο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο» θαη «ηηο θαηαθαηηθέο 
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ζηξαηεγηθέο», νη νπνίεο αλαδεηνχλ «λα επαλνξζψζνπλ ηελ θαθή θαηαλνκή κέζσ ηεο 

εηζνδεκαηηθήο κεηαθνξάο θαη έηζη λα απμήζεη ηελ θαηαλάισζε γηα ηνπο κε 

πξνζνκηνχρνπο»
207

. Σν νπηνπηθφ ζρέδην ηεο Πξαμαγφξαο επηθεληξψλεηαη ζηελ 

θαηαλάισζε απ‘ φηη ζηελ αιιαγή ησλ ζρέζεσλ ηεο παξαγσγήο. Άιισζηε ζηηο 

Δθθιεζηάδνπζεο ε δνπιεία ζπλερίδεηαη. Απηή ε ξηδνζπαζηηθή νηθνλνκηθή αιιαγή 

πξνσζείηαη κέζσ ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο ησλ γπλαηθψλ, ελφςεη φκσο 

πξσηφγλσξσλ πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αιιαγψλ, ηεο θαηάξγεζεο δειαδή ησλ 

θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ δηαζηξσκαηψζεσλ θαη ηεο αλάιεςεο ηεο εμνπζίαο απφ ηηο 

γπλαίθεο.  

   Δλ ζπλερεία είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηππσζνχλ θάπνηεο ζέζεηο ζρεηηθά κε ηα κέζα 

πνπ αμηνπνηνχλ νη γπλαίθεο γηα ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο. Οη ηειεπηαίεο ράξε ζηελ 

απάηε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηνξζψλνπλ λα θεξδίζνπλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ςήθσλ. 

κσο απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη είλαη πσο ε Πξαμαγφξα δελ αξθείηαη ζε απηήλ, αιιά 

δηαηππψλεη θαίξηεο απφςεηο. πσο είλαη γλσζηφ ε ζεκαζία ηεο ξεηνξηθήο ζηελ 

αξραία Αζήλα ήηαλ κεγάιε, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλν κηα κεξίδα θπξίαξρσλ 

πνιηηηθψλ κηινχζαλ θπξίσο. Απηφ ην γεγνλφο ςέγεη ε Πξαμαγφξα δηαξθψο ζηηο 

νκηιίεο ηεο, αιιά θαη ε ίδηα θάλεη ρξήζε ησλ ξεηνξηθψλ δπλαηνηήησλ, γηα λα πείζεη 

ηνπο άλδξεο ηεο Αζήλαο λα παξαδψζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηεο πφιεο ζηηο γπλαίθεο. Ζ 

επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ εμαξηάηαη επνκέλσο θαη απφ ηηο ξεηνξηθέο επηδφζεηο ησλ 

γπλαηθψλ, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ Πξφινγν ηνπ έξγνπ. Ζ ξεηνξηθή ζηξαηεγηθή 

ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ εμαπάηεζε. Σα «κέζα πεηζνχο» πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

γπλαίθεο δηακνξθψλνληαη απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ θνηλνχ πνπ πξέπεη λα 

πξνζειθχζνπλ, θαζψο κφλν νη άλδξεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλειεχζεηο θαη 

ζπλεπψο νη γπλαίθεο πξέπεη λα κνηάδνπλ θαη λα αθνχγνληαη σο άλδξεο. χκθσλα κε 

ηνλ Frost «νη Δθθιεζηάδνπζεο απφ ηελ αξρή ζέηνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ε ξεηνξηθή εμαξηάηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο πξνθαηαιήςεηο ηνπ θνηλνχ, 

αξθεηά ζπρλά κε ηελ εθαξκνγή εμαπάηεζεο»
208

. Ζ πνιηηηθή επηηπρία ηεο 

Πξαμαγφξαο ζηε δεκνθξαηηθή Αζήλα βαζίζηεθε ζηε ξεηνξηθή ηεο ηθαλφηεηα θαη ηελ 

αθέιεηα ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αγάπε ηνπο γηα ηνλ πεηξακαηηζκφ
209

. Οη Δθθιεζηάδνπζεο 

ζα κπνξνχζαλ ζην πιαίζην απηφ λα εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν φηη ε ξεηνξηθή ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί, γηα λα ππνλνκεχζεη ή λα αλακνξθψζεη ηηο πνιηηηθέο θαη 
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 Fraser and Honneth 2003: 74 
208

 Mhire and Frost 2014: 78 
209

 Casement 1986: 73  
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θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο, ηηο λφξκεο ή ηνπο λφκνπο ηεο Αζήλαο. Πηζαλφλ βέβαηα ν 

Αξηζηνθάλεο λα είρε σο ζηφρν έλα είδνο θσκηθήο πεηζνχο ηνπ θνηλνχ ηνπ, δεδνκέλνπ 

πσο ε ξεηνξηθή ζπλδπάδεηαη κε ηελ θσκσδία θαη νη πνιηηηθνί ξήηνξεο πξνζπαζνχζαλ 

λα πεηχρνπλ ην γέιην
210

. ε θάζε πεξίπησζε νη πνιηηηθέο απφςεηο ηεο Πξαμαγφξαο 

δελ γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ αλδξηθφ πιεζπζκφ ηεο ζπλέιεπζεο. Γη‘ 

απηφ θαη ε απάηε ησλ γπλαηθψλ ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά γηα ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ 

θαζεζηψηνο. Αξγφηεξα βέβαηα πνιινί πείζνληαη ζηελ αιιαγή ηεο εμνπζίαο είηε 

ζεβφκελνη ην λφκν (πεξίπησζε Υξέκε) είηε ζεσξψληαο πσο ε λέα ηάμε πξαγκάησλ 

πξνσζεί ηελ ηζφηεηα. Ηζρχεη ζπλεπψο πσο απάηε θαη πεηζψ είλαη ηα δχν κέζα κε ηα 

νπνία νη γπλαίθεο πεηπραίλνπλ ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ λένπ θαζεζηψηνο
211

. Σν ηειηθφ 

απνηέιεζκα σζηφζν δε ζπκβαδίδεη κε ηηο αξρηθέο δειψζεηο ηεο Πξαμαγφξαο. 

Πξάγκαηη ε παηξηαξρηθή δηαδνρή ζηελ ηδηνθηεζία εμαιείθεηαη, ν αληαγσληζκφο φκσο 

δελ εμαθαλίδεηαη, αιιά εξσηηθνπνηείηαη θαη ν αξζεληθφο πνπ ζηεξείηαη ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ σο αγξφηεο, πνιεκηζηήο θαη πνιηηηθφο, δελ δεη ηε ιακπξή δσή, γηα 

ηελ νπνία ν νίθνο ζρεδηάζηεθε, αιιά κηα αρξεζηεπκέλε θαη ηδησηηθνπνηεκέλε δσή 

ηνπ αηψληνπ θεζηηβάι
212

. 

   ε θάζε πεξίπησζε αλεμάξηεηα απφ ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηεο γπλαηθνθξαηίαο
213

, 

νη Δθθιεζηάδνπζεο πξνσζνχλ ζαθψο έλα κνηίβν δεκνθξαηηθήο ηπξαλλίαο, ην νπνίν 

ζα κπνξνχζε λα βνεζά ηνπο ζεαηέο λα επαλεμεηάζνπλ ηα αηνπήκαηα ηεο 

ζπλεζηζκέλεο επαλαζηαηηθήο δεκνθξαηηθήο παξφξκεζεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

πνιηηεχκαηνο. Σαπηνρξφλσο επηρεηξνχλ λα ζηείινπλ θαη ην κήλπκα πσο νη αμίεο πνπ 

ππεξαζπηδφκαζηε δελ είλαη πάληα δεδνκέλεο θαη ελαξκνληζκέλεο, αιιά νη άλζξσπνη 

νθείινπκε λα ππεξαζπηδφκαζηε ηελ αμία ηεο αξκνλίαο.  

4.5 Ο ζσζτεηιζμός γσναικείοσ θύλοσ και πολιηικής ζηο έργο 

   Οη Δθθιεζηάδνπζεο απνηεινχλ ην δεχηεξν ζσδφκελν έξγν ηνπ Αξηζηνθάλε, ζην 

νπνίν νη γπλαίθεο απνθηνχλ πνιηηηθή εμνπζία θαη επηβάινπλ έλα είδνο 

γπλαηθνθξαηίαο, ζην νπνίν ζε αληίζεζε κε απηφ ζηε Λπζηζηξάηε, ε γπλαηθεία 

θπξηαξρία είλαη πηζαλφηαηα κφληκε. To έξγν παξνπζηάδεη ηφζν ηε κεηακθίεζε φζν 
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 Mhire and Frost 2014: 69, 84 
211

 Strauss 1980: 264 και Rothwell 1990: 35-36, υποςτθρίηει πωσ θ λογοτεχνικι περςόνα τθσ γυναίκασ 
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θαη ην θνηλσληθφ θχιν σο δξακαηηθέο απηαπάηεο πνπ ππάξρνπλ ζηε ζθελή θαη ηελ 

πξαγκαηηθή δσή
214

. Οη Δθθιεζηάδνπζεο κάο κεηαθέξνπλ ζε έλαλ θαζαξά 

αλδξνθξαηνχκελν ρψξν, ν νπνίνο θπξηαξρείηαη απφ γπλαίθεο πνπ κνηάδνπλ κε άλδξεο 

ή θέξνληαη σο άλδξεο θαη δηεθδηθνχλ ηελ αλαηξνπή ηεο παξαδνζηαθήο αλδξηθήο 

αμίσζεο γηα εμνπζία, ηελ νπνία θαη πεηπραίλνπλ. Σν έξγν παίδεη κε ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο ησλ θχισλ θαη ην ζέκα ηεο νξζήο δηαθπβέξλεζεο. Σφζν ε 

γιψζζα φζν θαη ηα ξνχρα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζέκα ηεο κεηακθίεζεο 

πνπ θάλεη ην θχιν λα κνηάδεη αζηαζέο θαη πνιχπινθν. Άιισζηε γηα ηνπο αξραίνπο 

έιιελεο sex θαη gender ήηαλ έλα θαη ην απηφ γηα ηηο γπλαίθεο. Σν γέλνο (gender) ήηαλ 

βαζηζκέλν ζηηο δηαθνξέο ησλ θχισλ θαη ην θχιν (sex) ήηαλ ν πξσηαξρηθφο δξφκνο, 

γηα λα ζεκάλνπλ ζρέζεηο εμνπζίαο
215

. Σα βηνινγηθά γπλαηθεία ραξαθηεξηζηηθά 

θαζφξηδαλ ηνλ γπλαηθείν θνηλσληθφ ξφιν. Σν γπλαηθείν ζψκα θαη‘ επέθηαζε 

θαζφξηδε ην gender ησλ γπλαηθψλ. Οη άλδξεο απφ ηελ άιιε κπνξνχζαλ λα ζθέθηνληαη 

θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη εξσηηθά ζαλ γπλαίθεο
216

.  Οη φξνη αξζεληθφο θαη ζειπθφο 

ππνδεηθλχνπλ δχν πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ γηα ηνλ Hegel ζηελ 

αξραηφηεηα είραλ ηνπνζεηεζεί ζε αληίζεζε ν έλαο απφ ηνλ άιιν κέζσ ηεο απφηνκεο 

νξηνζέηεζεο ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ θαη ηνπ λνηθνθπξηνχ
217

. 

   ηελ νπζία νη γπλαίθεο έξρνληαη λα αλαηξέςνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ δηαρσξηζκφ ηεο 

εμνπζίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαθνξά ησλ θχισλ, αξρηθά ράξε ζηελ απάηε ηεο 

κεηακθίεζεο θαη ηεο ξεηνξηθήο δεηλφηεηαο ηεο Πξαμαγφξαο θαη έπεηηα ράξε ζηελ 

πξνζνκνίσζε ηεο πφιεο ζην πιαίζην ηεο νηθίαο.   

   ηελ αξρή ηνπ έξγνπ ε πξνζνρή καο ζηξέθεηαη ζηελ κεηακθίεζε ησλ γπλαηθψλ ζε 

άλδξεο, ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπλέιεπζε θαη λα απνθηήζνπλ 

ηελ πνιηηηθή εμνπζία κηαο θαη απηή θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε ηεο 

αξξελσπφηεηαο. Σν ζψκα ζπλπθαίλεηαη θαη εξκελεχεηαη ζε θάζε ηζηνξηθή ζηηγκή κε 

βάζε ηα πνιηηηζκηθά λνήκαηα, ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη ηα πνιηηηθά 
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216
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δηαθπβεχκαηα
218

 θαη εδψ θαίλεηαη πσο ε ζπκκεηνρή ζηε δεκφζηα ζθαίξα απαηηεί απφ 

ηηο γπλαίθεο ηελ νηθείσζε κε ην αλδξηθφ ζψκα, έζησ θαη εμσηεξηθά αλαγλσξίζηκν.   

   Ζ Πξαμαγφξα θάλεη ιφγν γηα ηελ γελεηάδα ηνπ Πξνλφκνπ, ηελ νπνία θνξνχζε ν 

Αγχξξηνο, εμέρνλ δεκφζην πξφζσπν. Ο Αγχξξηνο δηαηεξνχζε ζρέζε κε ηνλ 

Πξνλφκην, ν νπνίνο πξνζθέξνληάο ηνπ ηε γελεηάδα, ηνλ αλδξνπνίεζε
219

. πλεπψο, ε 

Πξαμαγφξα αμηνπνηεί ην παξάδεηγκα ηνπ Αγχξξηνπ, γηα λα δείμεη πσο, εθφζνλ ν ίδηνο 

απέθηεζε ηελ πνιηηηθή ηνπ δχλακε κε ηελ ακθίεζή ηνπ, ην ίδην κπνξνχλ λα θάλνπλ 

θαη νη γπλαίθεο, απνδεηθλχνληαο πσο ε εμνπζία ζηελ πφιε εμαξηάηαη απφ ην θχιν. 

«Ἀγύξξηνο γνῦλ ηὸλ Πξνλόκνπ πώγσλ᾽ ἔρσλ 

ιέιεζε. θαίηνη πξόηεξνλ ἤλ νὗηνο γπλή· 

λπλὶ δ᾽, ὁξᾷο, πξάηηεη ηὰ κέγηζη᾽ ἐλ ηῇ πόιεη.» (ζη. 102-4) 

Έηζη, αλ θάπνηνο εκθαλίδεη αξξελσπφηεηα αθφκε θη αλ θάπνηε ήηαλ γπλαίθα κπνξεί 

λα απαηηεί πνιηηηθή δχλακε. Καη‘ επέθηαζε ε αζθάιεηα ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ 

(gender) δελ είλαη πηα βέβαηε, θαζψο νη γξακκέο ησλ θχισλ, ζχκθσλα κε ηελ Taaffe, 

είλαη ζνιέο
220

. Να ζεκεησζεί πσο ζην απφζπαζκα κε ηνλ Αγχξξην παξαηεξνχκε πσο 

ην βηνινγηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ θχιν είλαη αξζεληθφ, έζησ θαη ηερλεηά, αληηζέησο ε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ είλαη ζειπθή. πλεπψο ην ζψκα, φπσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ 

ηελ Butler, δελ απνηειεί πιηθφηεηα απηή θαζεαπηήλ νχηε απιψο ππάξρεη de facto- 

είλαη κηα πιηθφηεηα- θνξέαο λνήκαηνο, θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θέξεη απηφ ην 

λφεκα είλαη ζεκειησδψο δεκηνπξγηθφο, κε ηελ έλλνηα πσο ην ζψκα δελ είλαη απιψο 

κηα χιε, αιιά κηα ζπλερήο θαη αδηάθνπε πινπνίεζε δπλαηνηήησλ
221

.  

   πλερίδνληαο, εθηφο ηεο εμσηεξηθήο νκνηφηεηαο κε ηνπο άλδξεο νη γπλαίθεο πξέπεη 

λα πηνζεηήζνπλ θαη ηνλ γισζζηθφ θψδηθα ησλ αλδξψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζηηο 

ζπλειεχζεηο θαη ηελ αλδξηθή θσλή θαη ζπλεπψο λα έξζνπλ ζε γισζζηθή αζπκθσλία 

πξνο ην δηθφ ηνπο θχιν, γηα λα κελ εθζέζνπλ ηε ζειπθφηεηά ηνπο. Απηφο ν 

κηκεηηζκφο πξνυπνζέηεη φηη νη γπλαίθεο αλαδηπιαζηάδνπλ ηα αλδξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ρσξίο νπζηαζηηθά λα ηα ηδηνπνηνχληαη ή λα ηα επαπμάλνπλ
222

. Ο 

ζηίρνο 31 είλαη ν πξψηνο απφ κηα ζεηξά ηέηνησλ αλαθνξψλ («κλ πξνζηόλησλ»). Ζ 
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γιψζζα έρεη πάληα ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί, λα απνθαιχπηεη ή λα απνθξχπηεη 

ηελ ηαπηφηεηα θχινπ (gender) θαη εδψ ζα ιεηηνπξγήζεη αθξηβψο φπσο ε κεηακθίεζε.  

ΧΟΡΟ 

«ὥξα πξνβαίλεηλ, ὦλδξεο, κῖλ ἐζηη· ηνῦην γὰξ ρξὴ 

κεκλεκέλαο ἀεὶ ιέγεηλ, ὡο κήπνη᾽ ἐμνιίζζῃ 

κᾶο. ὁ θίλδπλνο γὰξ νὐρὶ κηθξόο, ἠλ ἁικελ 

ἐλδπόκελαη θαηὰ ζθόηνλ ηόικεκα ηειηθνῦηνλ» (ζη. 285-288) 

   ηε ζπλέρεηα, ε Πξαμαγφξα, αθνχ επηιχεη φια ηα ηερληθά ζέκαηα, εθθσλεί ηνλ 

ιφγν κε ηνλ νπνίν πκλεί ηε γπλαηθεία πξνζσπηθφηεηα. Σν ελδηαθέξνλ ζην ιφγν ηεο 

εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο πσο ε Πξαμαγφξα ζηεξίδεηαη ζε κηα «θνηλή εκπεηξία ησλ 

γπλαηθψλ», κε ην λα δειψλεη πσο φιεο νη γπλαίθεο δηαζέηνπλ απηά ηα ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Οπζηαζηηθά ε ζηξαηεγηθή ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πνιηηηθήο 

αιιαγήο βαζίδεηαη ζηε «γπλαηθεία θχζε», ε νπνία εδψ παίδεη ην ξφιν ηνπ 

ζπλεθηηθνχ ηζηνχ ηεο γπλαηθείαο ηαπηφηεηαο θαη θαη‘ επέθηαζε νη γπλαίθεο νξίδνπλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε κέζα απφ ηνπο 

εηεξνπξνζδηνξηζκνχο ηεο παηξηαξρίαο
223

, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην δηάινγν ησλ 

Βιέππξν θαη Υξέκε, νη νπνίνη δελ ακθηζβεηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθψλ. 

Αξγφηεξα, ζηνπο ζη. 259-60 ε Πξαμαγφξα εμεγεί ζηηο θίιεο ηεο πψο ζα πξνζηαηεπηεί 

απφ ηνπο ηνμφηεο, εάλ αλαθαιχπηνληάο ηελ ηηο επηηεζνχλ, αλαθεξφκελε ζε κηα 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία αλαθαιεί ζηε κλήκε πάιε ζε παιαίζηξα, κία 

θαζαξά αλδξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηθαλφηεηα («ΠΡ. ἐμαγθσλη ὡδί· κέζε γὰξ 

νὐδέπνηε ιεθζήζνκαη.»). 

   ην επεηζφδην κε ηνλ Βιέππξν θαη ην Υξέκε (ζη. 311-477) βιέπνπκε ηνλ πξψην θαη 

ηνλ αλψλπκν γείηνλα λα είλαη ληπκέλνη κε γπλαηθεία ξνχρα, ηε ζηηγκή πνπ νη 

γπλαίθεο ηνπο θνξνχλ ηα δηθά ηνπο αλδξηθά. Ζ επηινγή απηή ιεηηνπξγεί ζπκβνιηθά 

αλαδεηθλχνληαο ηελ απνγχκλσζε ησλ αξξέλσλ εξψσλ απφ ηε δεκφζηα δχλακή ηνπο 

θαη ελζσκαηψλνληαο κηα θνξντδία ηεο ζειπθφηεηαο. χκθσλα κε ηελ Taaffe «ν 

κφλνο ηξφπνο γηα έλαλ εζνπνηφ, ζηε ζθελή ή ζηελ πξαγκαηηθή δσή, λα 

απνθαηαζηήζεη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ είλαη κε ηελ έθζεζε ηεο 

αξξελσπφηεηαο θάησ απφ ηε κεηακθίεζή ηνπ. Ζ παξσδία ηνπ Βιέππξνπ κε ηα 
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γπλαηθεία ξνχρα θαη ε εκπεηξία ηνπ λα ηα θνξάεη ππνγξακκίδεη ηελ ππνηίκεζε ηεο 

ζειπθφηεηαο ζηηο Δθθιεζηάδνπζεο»
224

. Ο Υξέκεο αλαθνηλψλνληαο ηελ απφθαζε ηεο 

ζπλέιεπζεο, αλαθέξεηαη ζ‘ έλα αιιφθνην πιήζνο αλζξψπσλ: 

«ΧΡ. πιεῖζηνο ἀλζξώπσλ ὄρινο, 

ὅζνο νὐδεπώπνη᾽, ἤιζ᾽ ἁζξόνο ἐο ηὴλ πύθλα. 

θαὶ δῆηα πάληαο ζθπηνηόκνηο ᾐθάδνκελ 

ὁξληεο αὐηνύο. νὐ γὰξ ἀιι᾽ ὑπεξθπο 

ὡο ιεπθνπιεζὴο ἤλ ἰδεῖλ θθιεζία·» (ζη. 383-7) 

Ζ πεξηγξαθή ηνπ κάο επηηξέπεη λα δνχκε πψο έκνηαδαλ νη γπλαίθεο, νη ληπκέλεο σο 

άλδξεο, ζηα κάηηα ησλ αλδξψλ. Παξά ην γεγνλφο πσο πνιιέο απφ απηέο δελ 

θαηάθεξαλ λα καπξίζνπλ, δελ θίλεζαλ ηελ πεξηέξγεηα ησλ αλδξψλ παξά ζεσξήζεθε 

φηη ήηαλ ιεπθέο ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηδηφηεηαο σο ηζαγθάξεδεο. πλεπψο, 

νη ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ησλ γπλαηθψλ θαη ηα εμαξηήκαηα ελδπκαζίαο ηνπο, ήηνη 

ηα γέλεηα θαη ε ηερλεηή αλδξηθή θφκε, ιεηηνχξγεζαλ θαηαιπηηθά ζην θνκκάηη ηεο 

πιάλεο. Αζθαιψο, θαη ε δηαηήξεζε ησλ αλδξηθψλ θηλήζεσλ θαη ηεο αξξελσπήο 

θσλήο ζπλέβαιαλ ζ‘ απηφ ην απνηέιεζκα απφ θνηλνχ. 

   ην δηάινγν ηεο Πξαμαγφξαο κε ηνπο Βιέππξν θαη Υξέκε, ε εξσίδα 

επαλαθαζνξίδεη ην ξφιν ηεο σο γπλαίθα, αθήλνληαο πίζσ ηεο ηελ αλδξηθή ζθεπή θαη 

πξνζεγγίδεη ηνπο δχν άλδξεο κε γπλαηθεία εκθάληζε θαη ακθίζεκν γπλαηθείν ιφγν. Ζ 

Πξαμαγφξα επηβεβαηψλεη ην φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηελ πφιε απφ ηελ αιιαγή 

ηεο εμνπζίαο. Ζ ίδηα φκσο κηιψληαο ππέξ ησλ γπλαηθψλ, κηιά ηαπηφρξνλα θαη ελάληηα 

ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ θχινπ ηεο (gender) κε φξθν ζηνλ Απφιισλα («ΠΡ. λὴ ηὸλ 

Ἀπόιισ», ζη. 631), ν νπνίνο ηαπηνπνηείηαη κε ηνπο άλδξεο ζην έξγν
225

. ην ζη. 160 

κάιηζηα κία γπλαίθα πξνζπαζψληαο λα δξάζεη ζαλ άλδξαο νξθίδεηαη ζηνλ Απφιισλα 

(«ΓΤ. Α’ ὢ λὴ ηὸλ Ἀπόιισ»). Ο Βιέππξνο απφ ηελ άιιε άιινηε νξθίδεηαη ζηνλ 

Απφιισλα « ΒΛ. λὴ ηὸλ Ἀπόιισ, ράξηέλ γε» (ζη. 680) , άιινηε ζηνλ Γηφλπζν, 

γλσζηφο ζην κχζν γηα ηε ζειππξέπεηά ηνπ «ΒΛ. κὰ ηὸλ Γηόλπζνλ» (ζη.344) θαη 

άιινηε ζηνλ Δξκή «ΒΛ. θαὶ λὴ ηὸλ ξκῆλ» (ζη. 445). Απηφ καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα πσο νξθίδεηαη αδηαθξίησο, ρσξίο λα ζπκκεξίδεηαη θάπνηα άπνςε
226
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   Χζηφζν, ην λέν πνιηηηθφ θαζεζηψο πξνθάιεζε, ψζηε θάπνηεο γπλαίθεο λα 

αληηδξνχλ ζαλ ηέξαηα. Ζ ζθελή ησλ δχν λέσλ θαη ησλ ηξηψλ ειηθησκέλσλ γπλαηθψλ 

(ζη. 817-1111) ιεηηνπξγεί αληηζεηηθά πξνο ηελ πξνεγνχκελε κε ηηο λεαξέο θνπέιεο. 

Οη λέεο γπλαίθεο είλαη ζειπθέο, αζηείεο θαη επηηπρεκέλεο, ελψ νη ειηθησκέλεο, θνληά 

ζην ζάλαην θαη κε ιίγε ελαπνκείλαζα ζειπθφηεηα, πξνζπαζψληαο λα ληπζνχλ φπσο 

νη αληίζεηέο ηνπο, ζαλ ειθπζηηθέο λέεο γπλαίθεο
227

. Οη γπλαίθεο θαίλεηαη λα ηεξνχλ 

ην γξάκκα ηνπ λφκνπ εθδηθνχκελεο κε θάπνην ηξφπν γηα ην κέρξη ηφηε ζεμνπαιηθφ 

απνθιεηζκφ ηνπο. Πηζαλφηαηα, θάηη παξφκνην ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί θαη απφ ηελ 

πιεπξά ησλ αλδξψλ κε ηε δηαθνξά πσο απηνί είραλ ηε δπλαηφηεηα λα απεπζπλζνχλ 

θαη ζηα ζπίηηα ηνπ Κπλαιώπεθνο (Λπζηζηξάηε, ζη. 957). 

   Δπηζηξέθνληαο ζην ζέκα ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο πφιεο ζε νηθία εμεηάδνπκε ηελ  

αμίσζε ησλ γπλαηθψλ γηα αλάιεςε πνιηηηθήο εμνπζίαο, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ 

επίζεκν θαη αλεπίζεκν ξεηνξηθφ ιφγν ηεο Πξαμαγφξαο. ηηο Δθθιεζηάδνπζεο νη 

γπλαίθεο έξρνληαη λα απαληήζνπλ ζηελ αλδξηθή απνηπρία λα δηαρεηξηζηνχλ πνιηηηθά 

θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα ηεο πφιεο σο φθεηιαλ. Οη άλδξεο δνπλ κε ηα ρξήκαηα ησλ 

ζπλειεχζεσλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ θαη θαη‘ επέθηαζε δεκηνπξγνχλ έλα 

θξάηνο πξφλνηαο, ην νπνίν αληί λα πξνζηαηεχεη, δηαηξεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη 

απμάλεη ζηελ αλδξηθή απιεζηία. Ζ απιεζηία απηή θαη ε θαηαζπαηάιεζε ηεο 

δεκφζηαο πεξηνπζίαο γηα ιφγνπο πνπ δελ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ή ηελ επεκεξία ηεο 

πφιεο, πξνμελεί πξνβιήκαηα αθφκε θαη ζηνλ νίθν, κνηίβν ην νπνίν απαληάηαη θαη 

ζηε Λπζηζηξάηε. Δπηπιένλ, νη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο νμχλνληαη θαη ε θηψρεηα 

δηεπξχλεηαη. 

   Έηζη, νη γπλαίθεο έξρνληαη λα επηβάιινπλ κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε 

έλαλ θνηλσληθνπνιηηηθφ θνκκνπληζκφ, φπνπ ηα πάληα είλαη θνηλά θαη νη ίδηεο 

απνθηνχλ απφιπηε θπξηαξρία ζηελ πνιηηηθή ζθαίξα. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ ε Πξαμαγφξα επηβάιεη πξαθηηθέο ηνπ νίθνπ ζηε δεκφζηα δσή. Οη πξαθηηθέο 

απηέο αληινχληαη απφ ηνλ θφζκν ησλ γπλαηθψλ, ν νπνίνο δηεπξχλεηαη θαη ππεξηζρχεη 

ηνπ θφζκνπ ησλ αλδξψλ. Ζ Foley δηαηείλεηαη πσο «ε θαηλνηφκνο θχζε ηνπ ζρεδίνπ 

ηεο Πξαμαγφξαο, αλ θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε απαίηεζή ηεο 
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γηα «ζπληεξεηηζκφ» ησλ γπλαηθψλ, είλαη ηαπηφρξνλα κηα ζαηηξηθή αμίσζε γηα 

ζεαηξηθή θαηλνηνκία, φπσο απνηππψλεηαη ζηνπο ζη. 583-5»
228

.  

«ΠΡ. θαὶ κὴλ ὅηη κὲλ ρξεζηὰ δηδάμσ πηζηεύσ· ηνὺο δὲ ζεαηάο, 

εἰ θαηλνηνκεῖλ ἐζειήζνπζηλ θαὶ κὴ ηνῖο ζάζη ιίαληνῖο η᾽ ἀξραίνηο ἐλδηαηξίβεηλ, ηνῦη᾽ 

ἔζζ᾽ ὃ κάιηζηα δέδνηθα» (ζη. 583-5) 

   ηελ νπηνπία ησλ γπλαηθψλ νη άλδξεο δηαζέηνπλ άπιεην ειεχζεξν ρξφλν, 

πεξηνξηζκέλν ζε φ,ηη αθνξά ζέκαηα νίθνπ. ηελ νπζία ηνχο επηβάιιεηαη λα δηαζέηνπλ 

θνηλά ελδηαθέξνληα απνκαθξπζκέλνη απφ θάζε είδνπο πνιηηηθή παξαγσγή θαη ζθέςε. 

ε παξφκνην πιαίζην βέβαηα θηλνχληαη θαη νη γπλαίθεο, εθφζνλ ε δεκφζηα ζθαίξα 

πεξηνξίδεηαη ζε ζέκαηα θαγεηνχ, πνηνχ-δηαζθέδαζεο, παξαγσγήο ελδπκάησλ θαη 

δηνίθεζεο ησλ ππεξαπινπζηεπκέλσλ ελαπνκεηλάλησλ δνκψλ ηνπ θξάηνπο, γεγνλφο 

πνπ πξνδηαζέηεη έλαλ θφζκν πεξηνξηζκέλν ζηηο πιηθέο απνιαχζεηο θαη κφλν. 

Αθαηξψληαο έλα ζχλνιν πνιηηηθψλ νξγαληζκψλ (ζπλειεχζεηο, δηθαζηήξηα) θαη 

δεκηνπξγψληαο φξνπο νηθνλνκηθήο ηζφηεηαο, ε δνκή ηεο πφιεο νκνηάδεη κε ηε δνκή 

ελφο λνηθνθπξηνχ. Μηα ηέηνηνπ είδνπο κεηαβνιή απαηηνχζε ηελ αλάιεςε ηεο 

εμνπζίαο απφ ηηο γπλαίθεο. 

   Παξφηη ηφζν ε γπλαίθα φζν θαη ν άλδξαο ήηαλ ζπλδεδεκέλνη κε ζέκαηα νίθνπ, ε 

πξψηε κε ζεκαηα εζσηεξηθψλ θαη ν δεχηεξνο κε ζέκαηα εμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ 

νίθνπ,  ε γπλαίθα ήηαλ θαη‘ απνθιεηζηηθφηεηα δεκέλε κε απηφλ, ελψ ζέκαηα ηεο 

πφιεσο αθνξνχζαλ κφλν ηνπο άλδξεο.  Ο νίθνο, φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ, δελ 

ήηαλ θαη δελ είλαη κέρξη θαη ζήκεξα, έλαο ρψξνο, έλα θηήξην αλεμάξηεην απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπληεινχληαη κέζα ζ‘ απηφ. Ο νίθνο δελ επηηειεί απιψο 

ιεηηνπξγηζηηθέο ιεηηνπξγίεο, αιιά αθνξά πνιιαπιά επίπεδα ηνπ θνηλσληθνχ, φπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ν νίθνο σο ρψξνο ζπλεζηίαζεο, νηθεηφηεηαο θαη θηινμελίαο. 

Καη‘ επέθηαζε δελ αληηπαξαηίζεηαη ηεο πφιεσο ή ηνπ δεκνζίνπ, αιιά ην έλα 

ελππάξρεη ζην άιιν θαη είλαη αέλαα ελαιιαζφκελα. 

   Τπ‘ απηή ηελ έλλνηα θαη κε ηφζν δπλαηέο ζπλδέζεηο κε ηελ θνηλσλία, ζα ήηαλ 

αδχλαην γηα ηνλ νίθν ηαπηφρξνλα σο αθεξεκέλν φξν φζν θαη σο ρσξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα λα παξακείλεη αδηάζπαζηνο θαη αλεπεξέαζηνο απφ πξάγκαηα φπσο 

ην πνιηηηθφ πιαίζην, νη θνηλσληθέο ηνπ ζπκβάζεηο θαη νη αιιαγέο ζηελ ηζηνξία.  
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   πλεπψο, ε επηηπρία ησλ γπλαηθψλ ζηε δηεμαγσγή ησλ νηθηαθψλ εξγαζηψλ, θαζψο 

θαη ε επηηπρία ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ, εξρφκελε ζε αληηπαξαβνιή κε ηελ 

αληίζηνηρε απνηπρία ησλ αλδξψλ ζηε ζθαίξα ηνπ δεκνζίνπ θπξίσο, δεκηνπξγεί 

επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αιιαγή ηεο εμνπζίαο θαη ηε δηαρείξεζή ηεο κε βάζε ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ γπλαηθψλ. Οη ηειεπηαίεο πεξηνξηζκέλεο ζην πιαίζην 

ηνπ νίθνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθήκεξε δεκφζηα ζπκκεηνρή ηνπο ζην πιαίζην 

ηειεηνπξγηψλ, γλσξίδνπλ πψο λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ πφιε κε φξνπο ηνπ νίθνπ.   

   Τπνζηεξίδεηαη πσο ε πνιηηηθή απηή ησλ γπλαηθψλ είλαη παξάινγε, ππφ ηελ έλλνηα 

πσο πεξηνξίδεη ηνλ κεγαιχηεξν θφζκν ηεο πφιεο ζε εθείλνλ ηνπ νίθνπ, δαλεηδφκελε 

απφ κηα πιεζψξα ηξερνπζψλ νπηνπηθψλ ζεσξηψλ (Πιάησλνο Πνιηηεία
229

) ή 

πξαγκαηηθψλ πξαθηηθψλ ζην γεληθφ ζρεδηαζκφ ηεο (κνληέιν πάξηεο). Οη Αζελαίνη 

δεηπλνχλ καδί ζηηο δεκφζηεο αίζνπζεο εθδειψζεσλ κε ηελ νλνκαζία ζπζζίηηα 

(«θαηαζηῆζαί ηε ηὰ μπζζίηηα», ζη. 715), φπσο ζηε πάξηε θαη επηθξαηεί ζηξαηησηηθφ 

ήζνο κάιινλ σο απνκίκεζε ηεο ζπαξηηαηηθήο εζηθήο (ζη. 676-92, 714-7, 834-52). Οη 

Αζελαίνη φπσο θαη νη παξηηάηεο νκφινγνί ηνπο, ζα κνηξάδνληαη επίζεο ηα 

ππάξρνληα θαη ηνπο ζπδχγνπο 
230

. Ζ κεηαηξνπή ηεο πφιεο ζχκθσλα κε ην έληαικα 

ηνπ νίθνπ δείρλεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο επηβνιήο ηνπ ηδησηηθνχ θφζκνπ ζε έλα δεκφζην. 

Απηή αθξηβψο ήηαλ ε πνιηηηθή ηεο αλδξηθήο απιεζηίαο, ρσξίο λα έρνπλ πξνβεί 

πξαθηηθά ζηελ εμνκνίσζε ηεο πφιεο ζε νίθν, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηηο γπλαίθεο. 

Αληηζέησο, κε ηελ πνιηηηθή ησλ γπλαηθψλ ν νίθνο θαη ε πφιε νξίδνληαη απφ ηηο 

νκνηφηεηέο ηνπο σο νηθνλνκηθέο δνκέο ζε κηα ζεσξεηηθή ζπλέρηζε, ζηελ νπνία ν 

νίθνο είλαη κηα ιηγφηεξν νινθιεξσκέλε κνξθή ηεο πφιεο, θαη θαη‘ επέθηαζε θάζε 

παξαινγηζκφο ή θαθνπνίεζε ζηε κία δνκή κπνξεί ελ ηέιεη λα αληηθαηνπηξίδεη 

ζεκαληηθά ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ηεο επεκεξίαο ηνπ άιινπ
231

.  
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   Ο νίθνο ή ην λνηθνθπξηφ ζην πιαίζην ηνπ νίθνπ ιεηηνπξγεί πάλσ ζηηο αξρέο ηεο 

εδξαησκέλεο θηιίαο θαη φρη ηεο ζπκβαηηθήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο ζη. 558-67, 

641-43, 657-66 (Αξηζη. Πνιηηηθά 1259b3), 

ΠΡ. λὴ ηὴλ Ἀθξνδίηελ καθαξία γ᾽ ἄξ᾽  πόιηο 

ἔζηαη ηὸ ινηπόλ. ΒΛ. θαηὰ ηί; ΠΡ. πνιιλ νὕλεθα. 

νὐ γὰξ ἔηη ηνῖο ηνικζηλ αὐηὴλ αἰζρξὰ δξᾶλ 

ἔζηαη ηὸ ινηπὸλ νὐδάκ᾽, νὐδὲ καξηπξεῖλ, 

νὐ ζπθνθαληεῖλ,— ΒΛ. κεδακο, πξὸο ηλ ζελ, 

ηνπηὶ πνηήζῃο· κἀθέιῃ κνπ ηὸλ βίνλ. 

ΥΡ. ὦ δαηκόλη᾽ ἀλδξλ, ηὴλ γπλαῖθ᾽ ἔα ιέγεηλ. 

ΠΡ. κὴ ισπνδπηῆζαη, κὴ θζνλεῖλ ηνῖο πιεζίνλ, 

κὴ γπκλὸλ εἶλαη, κὴ πέλεηα κεδέλα, 

κὴ ινηδνξεῖζζαη, κὴ ᾽λερπξαδόκελνλ θέξεηλ. (ζη. 558-67) 

Οη γπλαίθεο ιφγσ ηνπ αιιειέγγπνπ ραξαθηήξνο ηνπο θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα 

δηαρεηξίδνληαη νξζά ηα νηθνλνκηθά (ζη. 441-54) είλαη νη θαηάιιειεο, ψζηε λα 

εδξαηψζνπλ ηηο αμίεο απηέο ζηελ πφιε. κσο, νη λνκνζεηηθέο θαη δηθαζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο δελ εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα θαη πηζαλφλ ζην γλσζηηθφ 

νξίδνληα ησλ γπλαηθψλ θαη ζπλεπψο ρξήδνπλ θαηάξγεζεο, ε νπνία ζπληειείηαη κε 

ηελ εγθαζίδξπζε ελφο λένπ ηχπνπ δεκνθξαηίαο ζηεξηδφκελε ζηηο πξαγκαηηθέο αμίεο 

ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αληδηνηέιεηαο, κέζσ ηεο παξάδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Ζ Πξαμαγφξα ηαπηίδεη ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ κε 

απηή ηεο πφιεσο, ηνπνζεηψληαο ηε δεχηεξε ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα, γεγνλφο ην 

νπνίν ζα κπνξνχζε βέβαηα λα εηδσζεί σο πεγή πνιηηηθήο ζάηηξαο θαη εηξσλείαο απφ 

ηνλ Αξηζηνθάλε θαη ην αζελατθφ αθξναηήξην. Οη γπλαίθεο ππελζπκίδνπλ ζηνπο 

άλδξεο πσο ε ππνηαγή ηνπ αηφκνπ θαη ν πινχηνο ηνπ γηα ην θνηλφ θαιφ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ ή ηνπ θξάηνπο ήηαλ έλα πνιχ ζνβαξφ θαη ιεηηνπξγηθφ ηδαληθφ. πσο 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ Foley «Ζ αζελατθή πφιηο δε ζρεδηάζηεθε, γηα λα πξνζηαηεχεη 

ην άηνκν θαη ηνλ πινχην ηνπ· ηφζν ζην λνηθνθπξηφ φζν θαη ζην θξάηνο, νη αλάγθεο 

ηνπ αηφκνπ ήηαλ ηδαληθά ππνηαγκέλεο ζε εθείλεο ησλ κεγαιχηεξσλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ θαη νη πφξνη ηνπ ζα έπξεπε λα ζηξαθνχλ πξνο ην θνηλφ θαιφ»
232

. πλεπψο, ε 

δηαθχιαμε ηνπ δεκνζίνπ πινχηνπ είλαη ζηηο Δθθιεζηάδνπζεο θχζεηο ραξαθηεξηζηηθέο 

                                                           
232
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ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ νίθσλ θη φρη ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο πνιηηηθήο ζθαίξαο. 

ηφρνο ηνπο δελ είλαη λα πξνσζήζνπλ ην ζπίηη ζε βάξνο ηεο πφιεο, αιιά λα 

απνθαηαζηήζνπλ ηελ πγεία θαη αξκνλία ηεο πφιεο. Δπηβάιινληαο ηηο αμίεο ηνπ νίθνπ 

(γπλαηθεία ζπλεξγαζία) ζηελ πφιε (αλδξηθφο αληαγσληζκφο) νη γπλαίθεο ζηηο 

Δθθιεζηάδνπζεο γίλνληαη ζχκβνια ρακέλσλ αμηψλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα. Φέξλνπλ ζην 

θξάηνο φρη κφλν ηηο νηθνλνκθέο πξαθηηθέο θαη ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε αιιαγέο ηνπ 4
νπ

 αηψλα
233

, αιιά θαη εζηθέο πξαθηηθέο
234

, 

επηζεκαίλνληαο πσο ηα ρξήκαηα θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ ζηνρεχνπλ 

απνθιεηζηηθά ζην φθεινο ηνπ αηφκνπ. Μφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν ε πφιηο ζα 

ιεηηνπξγήζεη σο κηα έλσζε πνιηηψλ αθηεξσκέλε ζην θνηλφ θαιφ θαη φρη ζηελ ηδσηηθή 

ζπγθέληξσζε θάζε αηφκνπ. Ζ αληίζηαζε ησλ γπλαηθψλ ζηα φξηα πνπ ηνπο 

επηβάιινληαη ζηελ εζσηεξηθή ζθαίξα (αγλφηεηα ζην γάκν, ζησπή θαη ζπλεξγαζία κε 

ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπδχγσλ ηνπο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπρλή αληθαλφηεηα ησλ 

αλδξψλ λα ππεξεηνχλ ηελ θνηλφηεηα ή λα ζπκνχληαη κε πνην ηξφπν ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ πεξηιακβάλεη ην ηδησηηθφ, ζπκίδεη πφζν δχζθνιν είλαη λα επηηεπρζνχλ ζηελ 

πξάμε ηα ηδαληθά ηνπ Οηθνλνκηθνύ ηνπ Ξελνθψληνο θαη πφζν δχζθνιν είλαη λα 

θαζνξηζηεί ζε πνην βαζκφ ηα ειιεληθά δξάκαηα επηβεβαηψλνπλ απηά ή ηα 

ππνβάιινπλ ζε θξηηηθή
235

. 

   Καηαιεθηηθά, κηα πξνζεθηηθή εμέηαζε ηεο πνιηηηθήο ηδενινγίαο ησλ γπλαηθψλ θαη 

θπξίσο ησλ δχν «ξεηνξηθψλ» ιφγσλ ηεο Πξαμαγφξαο κάο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα 

πσο ην δίιεκκα πνπ ζέηεη ε ίδηα είλαη «ηζφηεηα ή δηαθνξά». Ζ Πξαμαγφξα κε ην λα 

ππεξακχλεηαη ηεο δηαθνξάο αλδξψλ-γπλαηθψλ ππνζηεξίδεη πσο νη ζεκειηαθέο 

δηαθνξέο ηνπο, σο απνηέιεζκα πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ θαη παξαδνζηαθψλ 

κνληέισλ θνηλσληθνπνίεζεο, είλαη ζε ζέζε λα θαζηεξψζνπλ πξαγκαηηθή ηζφηεηα γηα 

ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη λα επαλαθέξνπλ ηελ πνιηηηθή νκαιφηεηα. Χζηφζν ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη γπλαίθεο δελ κεηαηνπίδνληαη νπζηαζηηθά απφ ηελ αλδξηθή ζθνπηά, 

κε ηελ έλλνηα φηη ην λέν θαζεζηψο πνπ ηδξχνπλ ζηεξίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

γπλαηθείαο ηαπηφηεηαο, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο άλδξεο. Καη‘ επέθηαζε 

αλ θαη ην ζχζηεκα απφ αλδξνθξαηνχκελν κεηαβάιεηαη ζε γπλαηθνθξαηνχκελν, ην 

                                                           
233

 Pomeroy 1975: 119, υποςτθρίηει πωσ ςτθ διάρκεια του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου είναι πικανό 
πολλζσ γυναίκεσ να αςχολικθκαν και με δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ ςτο παρελκόν εκτελοφνταν από 
άνδρεσ.  
234
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κνληέιν ηνπ παηξηαξρηθνχ ζπζηήκαηνο εμνπζίαο εμαθνινπζεί ζηε ξίδα ηνπ λα 

ππάξρεη. Γη‘ απηφ θαη ην λέν είδνο δεκνθξαηίαο, αλ θαη επαγγέιιεηαη ηελ θαηαζθεπή 

κηαο δεκνθξαηηθφηεξεο πνιηηείαο ζην πιαίζην ηεο νπζηαζηηθήο εμίζσζεο φισλ ησλ 

κειψλ ηεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εγθαζηδξχεη κηα λέα κνξθή αληζφηεηαο, 

κεηαηνπίδνληαο ηελ σο άιινηε νηθνλνκηθή αληζφηεηα θαη αδηθία ζηελ αληίζηνηρε 

ζεμνπαιηθή.    
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5. Δπίλογος 

   ηελ αξραία ειιεληθή αζελατθή θνηλσλία ν ξφινο θαη ην θαζεζηψο ηεο γπλαίθαο 

ππαγνξεχνληαλ απφ ηνπο άλδξεο. Απηφ ην παηξηαξρηθφ ηδεψδεο πξνυπέζεηε φηη ε 

γπλαίθα ζχδπγνο ζα παξέκελε πάληα ζησπειή θαη ππάθνπε θαη ζα εξγαδφηαλ ζην 

ζπίηη σο θξνληηζηήο ηνπ άλδξα ηεο θαη ησλ παηδηψλ ηνπο θαη σο δηαρεηξηζηήο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ νίθνπ. Ζ πφιε ρσξίδεη ηνπο άλδξεο απφ ηηο γπλαίθεο κε 

βάζε ην ζψκα, ην βηνινγηθφ δειαδή ζρεκαηηζκφ ηνπο (sex) θαη θαηαλέκεη εξγαζίεο 

ζηεξηδφκελε ζηε δηάθξηζε απηή. Απηή ε δηαίξεζε απνδίδεη απζηεξά θαζνξηζκέλνπο 

θνηλσληθνχο ξφινπο (gender roles), κε απνηέιεζκα ε γπλαίθα λα ζπλδέεηαη κε ηνλ 

ρψξν ηεο νηθίαο θαη ν άλδξαο κε ην ρψξν ηεο νηθίαο θαη ηεο πφιεσο. 

   κσο, ην πεδίν απηφ δξαζηεξηφηεηαο θαίλεηαη λα απνδνκείηαη κεξηθψο ή νιηθψο 

ζηηο θσκσδίεο πνπ εμεηάζηεθαλ. Ο Αξηζηνθάλεο ηνπνζεηεί ζηα ζηφκαηα ησλ 

λνηθνθπξηψλ ζεσξίεο ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο, κε ην λα σζεί ηηο γπλαίθεο ζε 

ξηδνζπαζηηθέο πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Ζ Λπζηζηξάηε ηηο επηηπγράλεη κέζσ ηεο 

δηαβφεηεο απεξγίαο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηακείνπ θαη ε Πξαμαγφξα 

νηθνδνκψληαο έλα είδνο θνκκνπληζκνχ, κε ηε ζεκεξηλή έλλνηα ηνπ φξνπ, ππφ ηελ 

θπξηαξρία ησλ γπλαηθψλ. ηφρνο ησλ δχν γπλαηθψλ κέζσ ησλ θαηλνκεληθά αθξαίσλ 

ελεξγεηψλ ηνπο είλαη ε ζσηεξία ηεο Αζήλαο απφ ηελ απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά 

ηεο. Σφζν ε πνιηηηθή φζν θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο πφιεο είλαη ζε νξηαθά 

ρακειά επίπεδα θαη νη γπλαίθεο αληηιακβάλνληαη ηηο επηπηψζεηο απηνχ πξσηίζησο 

ζην επίπεδν ηνπ νίθνπ ηνπο. Ζ παξαδνζηαθή αξζεληθή αλεζπρία γηα ηελ θαηάζηαζε 

ηεο πφιεο αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ ζειπθή, ε νπνία έξρεηαη λα πξνζηαηεχζεη ηνλ νίθν 

ηεο, ηελ πφιε ηεο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο άλδξεο. Παξαηεξείηαη κηα αληηζηξφθσο 

αλάινγε πξνζνρή ησλ γπλαηθψλ ζε ζέκαηα πφιεσο, κε ηελ έλλνηα ηεο θζίλνπζαο 

ζπλάξηεζεο απφ ηε κεξηά ησλ αλδξψλ πνπ νδεγεί ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην απφ 

πνπ αληιεί δχλακε θαη εμνπζία ε γπλαίθα, ψζηε λα εθπιεξψζεη απνηειεζκαηηθά -

ακθηιεγφκελν δήηεκα- ηνλ αξρηθφ ηεο ζηφρν.  

   ηε Λπζηζηξάηε ην κνηίβν ηεο ζχλδεζεο ησλ γπλαηθψλ κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο 

γίλεηαη εκθαλέο απφ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ έσο ην ηέινο θαη ραξαθηεξίδεη έληνλα ηνλ 

πνιηηηθφ ιφγν ηεο νκψλπκεο εξσίδαο. Ζ δηαζαιεπζείζα ηάμε ηεο πφιεσο 

δηαηαξάζζεη ηηο ηζνξξνπίεο ηνπ νίθνπ. Ο ιφγνο πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ είλαη γηαηί νη άλδξεο αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ ηηο 
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επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ ζηνλ νίθν θαη επηπξφζζεηα ε ζσηεξία ηεο Διιάδνο 

επηθξέκαηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζειπθψλ κέζσλ. Έηζη, ν εξσηηζκφο 

εξγαιεηνπνηείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ελάληηα ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα «ζπκθέξνληα» 

ησλ πνιηηηθψλ αλδξψλ, γηα λα πξνζηαηεπηεί ε νηθνγέλεηα απφ ηνλ πφιεκν θαη ηνλ 

ζάλαην. Χζηφζν αμίδεη κηα ππελζχκηζε: νη άλδξεο είραλ θάζε δπλαηφηεηα λα 

απεπζπλζνχλ αιινχ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Ζ απνρή απφ 

ην ζεμ κπνξεί λα δειψλεη θάηη παξαπάλσ απφ απηφ. Αλ αθαηξέζνπκε ην ζεμ απηφ πνπ 

απνκέλεη είλαη ε απνρή, ν απνθιεηζκφο ίζσο απφ ηε ζπληξνθηθφηεηα θαη ηα αγαζά 

πνπ πξνζθέξεη ε έγγακε δσή. Ζ γπλαίθα ζπλεπψο δηαρεηξίδεηαη ηελ αλάγθε ηνπ 

άλδξα λα είλαη καδί ηεο. Βέβαηα, δηθιίδα αζθαιείαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ 

απνηειεί ε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ηακείνπ απφ ηηο πην ειηθησκέλεο θαη έκπεηξεο 

γπλαίθεο ηεο πφιεο, νη νπνίεο κε απηνζπζία πξνζηαηεχνπλ φζα νη ζχγρξνλνί ηνπο θαη 

πξφγνλνη γηα ηνπο λεφηεξνπο δηαθχιαμαλ. Άιισζηε ην ρξήκα δεκηνπξγεί ηνπο 

πνιέκνπο (ζη. 488-9).  

   Ζ δηείδπζε ησλ γπλαηθψλ ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο αλαγθαζηηθά θινλίδεη ηνπο 

θνηλσληθνχο ξφινπο ησλ δχν θχισλ. Οη ίδηεο πηνζεηνχλ έλα πνιηηηθφ ζρέδην, ε 

πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ απαηηεί απφ απηέο λα αλαθαιέζνπλ αλδξηθέο πνιηηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, ηηο νπνίεο αμηνπνηνχλ ζηε δξάζε ηνπο θαη ην ιφγν ηνπο. Απφ ηελ άιιε 

αληηπαξαβαιιφκελνη νη άλδξεο παξνπζηάδνληαη κάιινλ γειoηνγξαθηθά θαη θαίλεηαη 

λα ππνβηβάδνληαη ζην ξφιν ησλ γπλαηθψλ, ππνηαγκέλνη θαη δέζκηνη ησλ πξνζηαγψλ 

ηνπο, ηηο νπνίεο θαη ζπεχδνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ. Ο δηαρσξηζκφο απηφο φκσο ηνπ 

θνηλσληθνχ θχινπ απνηειεί έλα πξνζσξηλφ δάλεην ησλ γπλαηθψλ, ην νπνίν δελ είλαη 

ζπλερέο νχηε ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ-ζρεδίνπ (νη γπλαίθεο εχθνια θάκπηνληαη, 

ρξεζηκνπνηνχλ ζειπθά κέζα, επηθαινχληαη δεδνκέλα ηνπ νίθνπ θ.ά.). Οη γπλαίθεο 

ληθνχλ ζηε Λπζηζηξάηε θαη ε εηξήλε απνθαζίζηαηαη. Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη 

κε ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο δνκέο πνπ επηθξαηνχζαλ ήδε πξηλ απφ ηνλ πφιεκν. 

Έηζη, ζηε λέα εηξεληθή πεξίνδν, νη άλδξεο θπβεξλνχλ γηα αθφκα κία θνξά θαη 

δηεπζχλνπλ ηα λνηθνθπξηά ηνπο, ελψ νη γπλαίθεο ζπλερίδνπλ απφ εθεί πνπ 

ζηακάηεζαλ ηνπο ζπκβαηηθνχο νηθηαθνχο ηνπο ξφινπο.  

   ηηο Δθθιεζηάδνπζεο ην κνηίβν πνπ ππεξηζρχεη είλαη ην πλεχκα ηδηνηέιεηαο θαη 

εγσθεληξηζκνχ απφ ην νπνίν πάζρεη ν αλδξηθφο πιεζπζκφο. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή 

νμχλεη ηα πνιηηηθά πξνβιήκαηα θαη δεκηνπξγεί θελφ ηθαλήο δηαρείξηζεο θαη 

δηνίθεζεο ηεο πφιεο. Ζ Πξαμαγφξα επηθαινχκελε ηελ εθ δηακέηξνπ αληίζεηε 
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ζπκπεξηθνξά ησλ γπλαηθψλ θξίλεη πσο ν ραξαθηήξαο ηνπο εμππεξεηεί ηα δεκφζηα 

ζπκθέξνληα θαη θαη‘ επέθηαζε απηέο θη φρη νη άλδξεο ηαηξηάδεη λα αζθνχλ δηνηθεηηθά 

θαζήθνληα. Ζ ίδηα ζηελ εθθφιαςε ηνπ ζρεδίνπ ηεο παξνπζηάδεηαη πην θαηλνηφκνο, 

ξηδνζπαζηηθή θαη απξφβιεπηε απφ θάζε άλδξα. ηφρνο ηεο είλαη ε ζειπθνπνίεζε ηεο 

πφιεσο κέζσ ηεο κεηαθνξάο ηνπ νίθνπ ζην πιαίζην ηεο πφιεο θαη ηεο απφδνζεο γηα 

πξψηε θνξά ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζηε γπλαίθα. Γηα ηελ αθξίβεηα ε γπλαίθα 

είλαη πεξηζζφηεξν πνιίηεο απφ ηνλ άλδξα, θαζφηη απηφο ζηεξείηαη πνιηηηθήο 

ζπκκεηνρήο.  

   Ζ πνιηηηθή ηεο ηδενινγία πξνηείλεη ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ πιηθψλ αλαγθψλ 

απφ έλα θνηλφ γηα φινπο ηακείν, ηνλ ππνβηβαζκφ φισλ ησλ πνιηηψλ ζε έλα θαζεζηψο 

δεκφζηαο επηβνιήο θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο αλδξηθήο ψζεζεο λα θξνληίζεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ ή λα εμαζθαιίζεη ηα πξνο ην δελ γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ο ζρεδηαζκφο απηήο ηεο 

θνηλσλίαο είλαη πξνθαλέο φηη ζα δεκηνπξγήζεη αληηδξάζεηο θαη γη‘ απηφ ην ιφγν ε 

ίδηα πξνζθέξεη ηα θαηάιιεια θίλεηξα θαη αληηθίλεηξα. Θεκειηψλεη ηελ θνηλσλία ηεο 

ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ππνζηεξίδνληαο έκκεζα φηη φινη αμίδεη λα είλαη πνιίηεο 

αλεμαξηήησο θχινπ. κσο, απηή ε θαηλνκεληθή πνιηηηθή ηεο ηζφηεηαο εθηξαρχλεηαη, 

φηαλ γηα ράξε ηεο επηβάιιεηαη ζεμνπαιηθφο λφκνο, ν νπνίνο ζηελ νπζία 

πξνζπαζψληαο λα θαηαξγήζεη ηελ αληζφηεηα πξνθαιεί ηελ εξσηηθή αλειεπζεξία θαη 

αδηθία. Οη άλδξεο ζην έξγν παξαηηνχληαη εχθνια απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε 

δεκφζηα δσή ζην βσκφ ηεο ζεμνπαιηθήο απειεπζέξσζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ζηηο 

επηηαγέο ησλ λέσλ λφκσλ. Ζ νπηνπία ησλ γπλαηθψλ νδεγεί ζηελ θαηάιπζε ελφο 

πνιηηηζκνχ πνπ βαζίζηεθε ζηηο δεκφζηεο ζπλειεχζεηο θαη αθξνάζεηο θαη ζηα 

δηθαζηήξηα. Ζ νπηνπία απηή νδεγεί ζε κηα λέα ηπξαλλία, θαζψο ε δεκνθξαηηθή αξρή 

ηεο ηζφηεηαο απηνθαηαζηξέθεηαη θαη επηπξφζζεηα ε πνιηηηθή ηεο βαζίδεηαη ζηα 

ηδησηηθά θαη φρη ζηα δεκφζηα ζπκθέξνληα, κέζσ ηεο πθαξπαγήο ηεο δεκφζηαο 

ζθαίξαο απφ ηελ ηδησηηθή. 

   Ζ Πξαμαγφξα θαη νη γπλαίθεο ηνπ έξγνπ μεθηλνχλ πξνζπαζψληαο λα γίλνπλ φζν πην 

άλδξεο γίλεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο ζηε Λπζηζηξάηε, νη νπνίεο γίλνληαη φζν ην 

δπλαηφλ πην εξσηεχζηκεο. Οη γπλαίθεο ζηηο Δθθιεζηάδνπζεο αληηζηξέθνπλ ηνπο 

θνηλσληθά θαζηεξσκέλνπο ξφινπο κε ην λα απειεπζεξψλνληαη απφ ηελ απνθιεηζηηθή 

κέξηκλα ηεο νηθνγέλεηαο θαη λα θαηαξξίπηνπλ ηελ ηδησηηθή ηδηνθηεζία. κσο, κε ηελ 

θίλεζε απηή νπζηαζηηθά θαηαιχνπλ παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο πνπ ζπζρέηηδαλ ηηο 

ίδηεο κε ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηε κεηαβίβαζε ηεο πεξηνπζίαο κέζσ ηνπ γάκνπ, απφ 
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ηελ κία νηθνγέλεηα ζηελ άιιε. Καη΄επέθηαζε πνιηηηθνπνηψληαο ηνλ εαπηφ ηνπο, 

απειεπζεξψλνληαη θαη απειεπζεξσκέλεο πιένλ πνιηηηθνπνηνχλ θαη ηελ νηθνγέλεηα, 

ηελ νπνία κέρξη πξφηηλνο πξέζβεπαλ σο γπλαίθεο.  

   Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο πσο ε απειεπζέξσζε ηεο γπλαίθαο θαη ε πνιηηηθνπνίεζε 

ηνπ νίθνπ ηδσκέλα ζε ζχγρξνλα πεξηβάιινληα θαληάδνπλ απηνλφεηα θαη 

πξννδεπηηθά, ζα πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε πσο ηδσκέλα απφ έλαλ αζελαίν πνιίηε ηεο 

επνρήο εθείλεο ζα θάληαδαλ ζπκβνιηθά ηελ απνηίλαμε θάζε πνιηηηζκηθνχ 

θεθηεκέλνπ θαη ηελ ζπλνιηθή θαηαζηξνθή ηεο θνηλσλίαο. Σέινο, ζε αληίζεζε κε ηε 

Λπζηζηξάηε, ζηηο Δθθιεζηάδνπζεο νη θνηλσληθνί ξφινη δελ επαλέξρνληαη. Αληηζέησο, ε 

θαηάζηαζε απηή γίλεηαη απνδεθηή απφ ηνπο άλδξεο Αζελαίνπο, κε απνηέιεζκα λα 

εληείλεηαη ε ηξαγηθφηεηα ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη Δθθιεζηάδνπζεο  αθξνβαηνχλ 

αλάκεζα ζηελ θσκσδία θαη ηελ ηξαγσδία, θαζψο ε αδηακαξηχξεηε ζρεδφλ απφξξηςε 

φζσλ ζεκειίσζαλ ηνλ αζελατθφ πνιηηηζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θσκηθνχο 

δηαιφγνπο θαη ηηο θσκηθέο εθπιήμεηο δεκηνπξγνχλ κηα ηξαγηθσκηθή ιεηηνπξγία ζην 

έξγν. 
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