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1. Πρόλογος 

 

Σκοπός της εργασίας μας είναι η ανάλυση αρχαίων τραγωδιών και κωμωδιών με σκοπό τον 

εντοπισμό των εμφανών και έμμεσων κωμικών στοιχείων που υπάρχουν σε αυτά. Το ενδιαφέρον μας 

για το αρχαίο θέατρο πηγάζει από την επιθυμία της γνωριμίας μας με τον αρχαίο πολιτισμό και την 

προσπάθειά μας να εξοικειωθούμε με τα έργα των αρχαίων τραγικών. Θέλουμε να γνωρίσουμε τις 

ιδέες και τα συναισθήματα των αρχαίων ποιητών όπως αυτά εκφράζονται στο αρχαίο δράμα. Η 

αναζήτηση κωμικών στοιχειών αποσκοπεί στο να προσεγγίσουμε το σοβαρό και το κωμικό δράμα 

μέσω μιας άλλης οπτικής, να το αποδεσμεύσουμε από τη σοβαροφάνειά του και να ανακαλύψουμε 

πώς ο αρχαίος θεατής ήξερε να νιώθει έλεο και φόβο για τους ήρωες, να τους αντιμετωπίζει με 

ειρωνική διάθεση ή να θεωρεί πως φτάνουν στο όριο του γελοίου. 

Με τη δραματοποίηση σκηνών της αρχαίας τραγωδίας θα βιώσουμε την ευχάριστη εμπειρία της 

γέννησης μίας παράστασης, θα εξοικειωθούμε με το κείμενο των αρχαίων δραμάτων και θα 

κατανοήσουμε άμεσα την κωμική διάσταση ορισμένων σκηνών. Η ομαδική δουλειά, η συνεργασία με 

άτομα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και η ζωντανή σχέση που θα αναπτύξουμε με το θέατρο θα 

βοηθήσουν να μας εντυπωθούν καλύτερα τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την ερευνητική 

εργασία. 
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2. Εισαγωγή 
 

Στην εργασία μας θα μελετήσουμε την Ηλέκτρα και την Ελένη του Ευριπίδη, τις Θεσμοφοριάζουσες 

και τους Βατράχους του Αριστοφάνη. Η επιλογή των κειμένων βασίστηκε στα στοιχεία παρωδίας που 

αυτά περιέχουν και στον γενικά κωμικό χαρακτήρα τους. Στην Ηλέκτρα ο Ευριπίδης παρωδεί την σκηνή 

της αναγνώρισης από τις Χοηφόρους του Αισχύλου και την ευπιστία που επέδειξε εκεί η Ηλέκτρα. 

Παρουσιάζει την ηρωίδα να απορρίπτει με κριτική σκέψη τα στοιχεία που της παρουσιάζει ο 

παιδαγωγός και η σκηνή διακωμωδεί τα ανεπαρκή σημάδια αναγνώρισης του Ορέστη που προσκομίζει 

ο παιδαγωγός. Στην Ελένη του Ευριπίδη ο ήρωας της τρωικής εκστρατείας Μενέλαος ταπεινώνεται από 

μία γερόντισσα μπροστά στο παλάτι του Πρωτέα. Η σκηνή έχει ιδιαίτερα κωμικό χαρακτήρα, καθώς ο 

βασιλιάς παρουσιάζεται με κουρέλια, νοσταλγεί τα περασμένα του μεγαλεία και αποπέμπεται από μία 

γριά γυναίκα που δεν υπολογίζει καθόλου το αξίωμά του. Στις Θεσμοφοριάζουσες ο Αριστοφάνης 

παρωδεί τη σκηνή της αναγνώρισης Ελένης και Μενελάου από την προαναφερθείσα τραγωδία του 

Ευριπίδη, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα μετατροπής κάθε τραγικού στοιχείου σε κωμικό και τη 

δύναμη της παρωδίας να προκαλέσει γέλιο στους θεατές. Τέλος, θα αναλυθεί η σκηνή του αγώνα 

ανάμεσα στον Αισχύλο και τον Ευριπίδη στους Βατράχους του Αριστοφάνη, όπου οι δύο ποιητές 

διεκδικούν τα πρωτεία για την τέχνη τους και γίνονται αντικείμενο διακωμώδησης από τον κωμικό 

ποιητή. 
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3. Μεθοδολογία – Πηγές 
  

Χρησιμοποίησαμε εγκυκλοπαίδειες, γραμματολογίες, λεξικά και σχολιασμένες εκδόσεις, για να 

αναλύσουμε και να ερμηνεύσουμε τις κωμικές σκηνές των δραμάτων και τις σκηνές όπου υπάρχει 

παρωδία άλλων σκηνών τραγωδίας.  

Στο διαδίκτυο αναζητήσαμε πληροφορίες, οπτικό (φωτογραφίες αγγείων που απεικόνιζαν αρχαίες 

παραστάσεις, φωτογραφίες από αρχαία θέατρα και από σύγχρονες θεατρικές παραστάσεις) και 

οπτικοακουστικό υλικό από παραστάσεις.  

Με τη δραματοποίηση σκηνών προσεγγίσαμε βιωματικά τα κείμενα και χρησιμοποίησαμε τα 

πορίσματα της έρευνάς μας για να καταδείξουμε τα κωμικά στοιχεία στο αρχαίο δράμα. 
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4
Α
.
 
Ενότητα 1

η
 : Η σκηνή της αναγνώρισης στην Ηλέκτρα του Ευριπίδη ως 

σχολιασμός και παρώδηση των Χοηφόρων του Αισχύλου 

 

Ηλέκτρα
5
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Διονυσία Προίσκου 

Κατερίνα Ρούσση 

 

 
Α. Ευριπίδης 

 

  O Ευριπίδης γεννήθηκε στην Σαλαμίνα το 485 π.χ. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του 

προκάλεσε αντιπαραθέσεις με τον χαρακτήρα που είχε. Ο πατέρας του ήταν έμπορος και η μητέρα του 

που λεγόταν Κλειτώ ήταν λαχανοπωλίδα. Δύο άλλες πηγές μας λένε ότι ανήκε σε ευγενή οίκο και δεν 

καταγόταν από ταπεινή καταγωγή. Ο πατέρας του όπως και ο ποιητής ανήκε στο δήμο Φλύας. Ο 

Ευριπίδης παρακολουθούσε μαθήματα του Αναξαγόρα και ήταν μαθητής του φυσικού φιλοσόφου 

Αρχέλαου, του ρήτορα και σοφιστή Προδίκου, του Πρωταγόρα, καθώς και του Σωκράτη με τον οποίο 

ήταν και φίλοι. Ο Ευριπίδης άρχισε να διαγωνίζεται το 455 π.χ. Επίσης παντρεύτηκε δύο φορές. Η 

πρώτη γυναίκα του ήταν η Μελιτώ και η δεύτερη η Χοιρίλη με τις οποίες απέκτησε τρία παιδιά. Ο 

Ευριπίδης είχε συνθέσει 92 δράματα αλλά διασώθηκαν μόνο 19 από αυτά. Τα δράματα είναι τα εξής:                                                                   

  Άλκηστις 

Μήδεια 

Ηρακλείδαι 

Εκάβη 

Ικέτιδες 

Ανδρομάχη 

Ηρακλής Μαινόμενος 

Τρωάδες 

Ηλέκτρα 

Ιφιγένεια εν Ταύροις 

Ελένη  

Φοίνισσαι 

Ορέστης 

Βάκχαι 

Ιφιγένεια εν Αυλίδι 

Αλκμέων διά Κορίνθου 

Κύκλωψ    
 

    Ο ποιητής χρησιμοποιεί το δράμα ως μέσο για να εκφράσει τις προσωπικές ιδέες του στα πολιτιστικά, 

κοινωνικά, ηθικά και θρησκευτικά θέματα. Ήταν ο μόνος που είχε σημειώσει την μεγαλύτερη απ’ όλους 

τους σύγχρονούς του επιτυχία από την άποψη των αριθμών των έργων του που γνώρισαν την σκηνική 

διδασκαλία. Θεωρήθηκε ο τραγικότερος ποιητής από τον Αισχύλο και το Σοφοκλή.  

      Όπως με το έργο του, έτσι και με τον τρόπο ζωής του ο Ευριπίδης μας δίνει να καταλάβουμε ότι με 

αυτόν αρχίζει κάτι καινούργιο. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, στην ελληνιστική και την ρωμαϊκή 

αυτοκρατορική εποχή οδηγούσαν τους ξένους σε ένα σπήλαιο στη Σαλαμίνα, μέσα στο οποίο ο 

Ευριπίδης, μακριά από τους ανθρώπους, με τη ματιά προς τη θάλασσα, λένε ότι αναλογιζόταν το αίνιγμα 

της ύπαρξης. Το 408 π.Χ. ο Ευριπίδης ανέβασε ένα έργο στην Αθήνα και ίσως ήταν και αυτός εκεί και 

Σχόλιο [S.M1]: Βίος. Σάτυρος  στήλ. 9 . 

Gellius 15 , 20 , 5 Το ταξιδιάρικο θέμα : H. 

GERSTINGER , Wien. Stud. 38 , 1996 , 65  
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το 406 π.Χ. πεθαίνει στην αυλή του Αρχέλαου. Τον Αρχέλαο, στον οποίο έπλασε για τον φιλοξενητή του 

έναν πρόγονο γεμάτο από αξιοθαύμαστες ιδιότητες, πιο πιθανό είναι να υποθέσουμε ότι τοv έγραψε στη 

Μακεδονία, παρά να δεχθούμε ότι το έργο, που η απώλειά του πολύ μας λυπεί, το είχε γράψει από 

πρωτύτερα, έτσι ώστε η πρόσκληση στη Μακεδονία να ήταν συνέπεια αυτής της τιμητικής προσφοράς. 

Όλο τον πλούτο των ικανοτήτων του τον ανέπτυξε και τον ανύψωσε ο ποιητής σ’ εκείνα τα δράματα της 

μακεδονικής περιόδου, που ο ομώνυμος γιος του ( σχολ. Αριστοφ. Βατρ. 67 η Σουδα μιλα για ομώνυμων 

ανιψιο ) τα ανέβασε στην Αθήνα από τα κατάλοιπά του, και έφεραν τη νίκη, που τόσο σπάνια την είχε 

πετύχει ο ποιητής όσο ζούσε.  

      Αν σε μερικά από τα οψιμότερα δράματα του Ευριπίδη παρατηρείται ένας καινούργιος πλούτος και 

ακόμα μια καινούργια ευκινησία του ψυχικού στοιχείου αυτή η εξέλιξη βρίσκει το υψηλότερό της 

σημείο σε μιαν από τις ωραιότερες δημιουργίες του, στην Ιφιγένεια εν Αυλίδι. Γενικά ο Έλληνας απαιτεί 

από τις μορφές της μεγάλης ποίησης, κυρίως από τις μορφές της τραγωδίας, τη σταθερότητα του 

χαρακτήρα τους. Ο Ευριπίδης, με αυτό που έδειξε στη Ιφιγένεια στην Αυλίδα, έμεινε απομονωμένος, και 

γι’ αυτό δεν βρήκε καμιά κατανόηση ακόμα και από τον πιο μεγάλο κριτικό της τέχνης. 

       Το έργο του Ευριπίδη προσδιορίζεται πολύ από εκείνη τη διαπλοκή πρωτόγονου αισθήματος και 

ορθολογιστικής σκέψης, μέσα στην οποία εκφράζεται τόσο η δική του προσωπικότητα όσο και η εικόνα 

του ανθρώπου μιας εποχής, που πάνω από τα συντρίμμια της παράδοσης έβλεπε να διεισδύει παντού το 

καινούργιο. Ο Ευριπίδης σφράγισε το τραγικό είδος με μια βαθιά ανανέωση, που μαρτυρείται απ’ όλα 

του τα έργα. Ανέπτυξε την δράση, ενίσχυσε τα μέσα εντυπωσιασμού, απελευθέρωσε τη μουσική, 

αύξησε τον αριθμό των προσώπων, κατέβασε τους ήρωες από τα βάθρα τους, πειραματίστηκε με χίλιες-

δυο μεταστροφές, μερικές από τις οποίες προσεγγίζουν το μελόδραμα. Τέλος, μελέτησε τον κόσμο από 

πολύ κοντά και πραγματεύθηκε τα θέματα του κατά τρόπο επαναστατικό, ώστε να δημιουργήσει μια 

ποίηση γαλήνια και επιτυχημένη.  

 

 

Ευριπίδη, Ηλέκτρα 

 

  Το έργο Ηλέκτρα γράφτηκε και διδάχτηκε πρώτη φορά στο θέατρο το 413 π.χ. Το θέμα της στηρίζεται 

στον μύθο των Ατρειδών και πήρε το όνομά του από το κύριο πρόσωπο του μύθου, την κόρη του 

Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας, Ηλέκτρα. Στο έργο αυτό προβάλλεται ο θάνατος μίας μάνας από 

τα παιδιά της και η δύναμη της εκδίκησης. Ο αδερφός της Ηλέκτρας, Ορέστης σκοτώνει με δόλο τον 

ομόκλινο της Κλυταιμνήστρας, Αίγισθο, και στη συνέχεια, σε συνεργασία με την αδερφή του διαπράττει 

το έγκλημα της μητροκτονίας.  

     Το έργο αυτό χωρίζεται σε τρία μέρη:  

 

1. Στην αναγνώριση της Ηλέκτρας και του Ορέστη, όπου καταλύτης σε αυτήν είναι ο τροφός του 

Ορέστη, που τον αναγνωρίζει από ένα παιδικό σημάδι στο μέτωπο. 

 

2. Στη δολοφονία της Κλυταιμνήστρας, στην οποία ο θεατής οδηγείται στην πλήρη αποσύνθεση 

της ψυχικής του ισορροπίας. 

 

3. Στην αποκατάσταση της ψυχικής ηρεμίας του Ορέστη, ο οποίος βυθισμένος στις τύψεις για τον 

φόνο της μητέρας του, σώζεται από τους Διόσκουρους, θεότητες που βοηθούν τον Ορέστη να 

ξεφύγει από τις Ερινύες που τον κυνηγούν. 

         

    Τα κωμικά στοιχεία της τραγωδίας Ηλέκτρα είναι τα εξής: 

 

    Στίχοι 520-544. Στις Χοηφόρους του Αισχύλου, στους στίχους 166-245 η Ηλέκτρα φαίνεται 

ευκολόπιστη, αφού πείθεται από τις ενδείξεις που της υποδεικνύει ο τροφός, δηλαδή την τούφα από τα 

μαλλιά, την πατημασιά κοντά στον τάφο και τα ρούχα του Ορέστη, τα οποία τα είχε υφάνει αυτή.  

Σχόλιο [S.M2]: Lesky 1981 . 553 

Σχόλιο [S.M3]: Lesky 1981 . 554 

Σχόλιο [S.M4]: Σημαντικά χωρία για το 

αίτημα της σταθερότητας του  χαρακτήρα 
στον Κικέρωνα , De off . 1 . 111 . 114 . 144 

. Πβλ . Wolf – H . FRIE DRICH , Nachr . 

AK . Gott . Phil . hist . Kl . 1997 , 134. 
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      Η Ηλέκτρα του Ευριπίδη παρουσιάζεται πιο σκεπτική και δεν πείθεται  τόσο εύκολα από τον τροφό 

αλλά αντικρούει τα επιχειρήματά του. Έτσι ο Αριστοφάνης στην κωμωδία του Βάτραχοι (στιχ. 958) 

αναφέρει ότι ο Ευριπίδης κάνει τους πάντες να υποπτεύονται τα πάντα.  

 

    Στίχοι 520. <<σκέψαι δέ χαίτην προστιθεισαι ση κόμη>>. Εδώ ο Ευριπίδης δεν εννοεί ότι απλά πήρε 

την τούφα των μαλλιών και την έδειξε στην Ηλέκτρα αλλά μας κάνει να καταλαβαίνουμε ότι πήγε στον 

ίδιο τον τάφο η Ηλέκτρα για να κοιτάξει και έβαλε το πόδι της πάνω στο αποτύπωμα για να δει αν 

ταιριάζουν μεταξύ τους. 

 

       Στίχοι 524-526. Εδώ παρατηρούμαι ότι η Ηλέκτρα δεν μπορεί να δεχτεί ότι ο αδερφός της δεν είναι 

αρκετά γενναίος ώστε να αντιμετωπίσει πρόσωπο με πρόσωπο τον Αίγισθο, ενώ αυτή τον είχε αλλιώς 

στο νου της. Βέβαια, το γεγονός ότι ο Ορέστης εμφανίζεται μεταμφιεσμένος είναι πολύ λογικό, διότι αν 

εμφανιζόταν με ακάλυπτο το πρόσωπό του, ο Αίγισθος θα τον σκότωνε επί τόπου. Αυτό θα είχε ως 

αποτέλεσμα να χαλάσει όλο το δραματικό ύφος του έργου. 

 

     Στίχοι 561-562. <<τί δέ κυκλει πέριξ πόδα>>; <<Γιατί τριγυρνάει έτσι γύρω μου>>; Εδώ τονίζετε ότι 

ο τροφός δεν περπατάει απλά γύρω από τον Ορέστη αλλά τον επεξεργάζεται σαν να είναι κάτι γνωστό 

σε αυτόν και προσπαθεί να βρει κάποιο σημάδι. Αυτή η κυκλική του κίνηση δημιουργεί κάποιο άγχος, 

με το οποίο και αποκρίνεται στην Ηλέκτρα (στιχ. 562).   

 

     Τέλος, στην Ηλέκτρα ο Ευριπίδης προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό από τους προηγούμενούς 

του. Σχεδιάζει την Ηλέκτρα ως έναν ακραίο χαρακτήρα, όπως και στην τραγωδία του Μήδεια, 

διψασμένο για εκδίκηση, που αψηφά τους πάντες και τα πάντα και ωθείτε στα άκρα προκειμένου να 

πετύχει τον σκοπό του.  
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ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΗΝΗΣ 
 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

Καθώς ερχόμουν, από τον τάφο του πατέρα σου, και επειδή δεν ήταν 

κανείς, να πέσω επάνω και να κλάψω, έχυσα  σπονδές  από το ασκί που έφερα για τους ξένους, και 

στόλισα με μυρτιά το μάρμαρο.                                    

Βρήκα όμως πάνω στη φωτιά ένα θυσιασμένο μαύρο αρνί, νεοχυμένο αίμα, και δίπλα ξανθά μαλλιά 

κομμένα και απόρησα,παιδί μου, ποιος τόλμησε να πλησιάσει  τον τάφο. Βέβαια κανείς απ’ τους 

Αργείους. Ίσως όμως να ήλθε κρυφά ο αδελφός σου και στόλισε το περιφρονημένο μνήμα του πατέρα 

του. Να, κοίταξε τα μαλλιά αυτά. 

Σύγκρινέ τα με τα δικά σου. Δεν έχουν το ίδιο χρώμα; Τις πιο  πολλές φορές όσοι κατάγονται από τον 

ίδιο πατέρα, είναι συνηθισμένο να μοιάζουν στα πιο πολλά σημάδια του κορμιού τους. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Οι λόγοι σου, γέροντα, δεν είναι φρόνιμοι, να υποθέτεις ότι ο αδελφός μου, που είναι παλληκάρι, αν 

έρχονταν εδώ, θα μπορούσε να κρυφτεί  από φόβο του Αιγίσθου!  Έπειτα, πώς είναι δυνατό τα μαλλιά 

του να μοιάζουν με τα δικά μου; 

Εκείνου τα μαλλιά θα είναι νέου ευγενούς που μεγάλωσε μέσα στις παλαίστρες, ενώ εμένα είναι μαλακά 

από την περιποίηση. Αυτό που λες είναι αδύνατον! Έπειτα πολλοί άλλοι έχουν ίδια μαλλιά,μολονότι δεν 

κατάγονται από το ίδιο αίμα. 

 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

Πήγαινε, παιδί μου, και δες τα χνάρια του αν στο πόδι σου ταιριάζουν. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Και πώς είναι δυνατό ν’ αφήσει πατημασιά  το πόδι επάνω σε πέτρες; 

Αλλά και αυτό ακόμη αν μπορούσε να γίνει, μήπως είναι ποτέ όμοια δυο πόδια αδελφών, άντρα και 

γυναίκας; Του άνδρα θα είναι πάντα μεγαλύτερα. 

 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

Άραγε, αν ο αδελφός σου έρχοταν εδώ, δεν θα μπορούσες να τον γνωρίσεις από το πανί των ρούχων που 

φορούσε, όταν τον έσωσα, για να μην τον σκοτώσουν; Εσύ το είχες υφάνει. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Δεν θυμάσαι ότι εγώ ήμουν ακόμη παιδί, όταν έφυγε ο Ορέστης από τη χώρα; Αλλά και αν ακόμη τότε 

είχα υφάνει τα ρούχα, πώς είναι δυνατό να φοράει τώρα που είναι μεγάλος τα ίδια ρούχα, που φορούσε 

όταν ήταν μικρό παιδί;  

Εκτός κι αν μεγαλώνουν και τα ρούχα μαζί με τους ανθρώπους; Κάποιος ξένος θα αφιέρωσε από 

ευσπλαχνία τα μαλλιά του στον τάφο,πιθανόν όμως και κανείς ντόπιος να ξεγέλασε τους φρουρούς και 

να το έκαμε. 

 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

Πού είναι όμως οι ξένοι; Θέλω να τους δώ, να  ρωτήσω για τον αδελφό σου. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Να τοι!... αυτοί που έρχονται γρήγορα  μέσα απ’το σπίτι. 
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ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

Φαίνονται να είναι από καλή γενιά … αυτό όμως συχνά ξεγελά. Πολλοί, αν και είναι  από καλή 

οικογένεια, είναι κακοί! Ας είναι όμως!  Χαιρετώ τους ξένους! 

 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Χαίρε γέροντα! Από ποιο φιλικό σπίτι, Ηλέκτρα, έρχεται ο γέροντας αυτός του παλαιού καιρού; 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Αυτός, ξένε, ανάθρεψε τον πατέρα μου! 

 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Πώς; Αυτός είναι που φυγάδευσε τον αδελφό σου;  

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Ναι! Αυτός εδώ τον έσωσε… αν ζει ακόμη…  

 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Αλλά γιατί με κοιτάζει έτσι, σαν να εξετάζει ασημένιο νόμισμα αν είναι αληθινό;… ή μήπως βρίσκει ότι 

μοιάζω με κανένα; 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Ίσως από ευχαρίστηση που  βλέπει ένα φίλον του Ορέστη. 

 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Πράγματι, φίλος μου είναι, αλλά γιατί τριγυρίζει έτσι γύρω μου; 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Και εγώ το βλέπω, ξένε, και απορώ. 

 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

Ω, κόρη μου Ηλέκτρα, ευχαρίστησε τους θεούς! 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Γιατί; Για το παρόν ή για το παρελθόν; 

 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

Για την ευτυχία που σου στέλνουν! 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Ευχαριστώ τους θεούς. Τώρα όμως πες μου γιατί; 

 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

Κοίταξε, παιδί μου, τον αγαπημένο σου! 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Από πολύ καιρό φοβάμαι ότι δεν είσαι πια εντελώς στα λογικά σου. 

 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

Δεν είμαι λοιπόν στα λογικά μου, όταν βλέπω τον αδελφό σου; 

ΗΛΕΚΤΡΑ 
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Τι ανέλπιστο πράγμα είπες, γέροντα; 

 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

Λέω ότι βλέπω τον Ορέστη, τον γιο του Αγαμέμνονα. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Και από τι τον αναγνωρίζεις, να βεβαιωθώ και ’γώ; 

 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

Από την πληγή στα φρύδια, που έπαθε άλλοτε στο πατρικό σας σπίτι, όταν έπεσε εκεί που κυνηγούσατε 

μαζί ένα ελαφάκι. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Είναι δυνατό; Πράγματι, βλέπω εκείνο το σημάδι. 

 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

Και τώρα, δεν αγκαλιάζεις ακόμη τον αγαπημένο σου; 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Όχι! δεν αμφιβάλω πια, γέροντα. Βεβαιώθηκε η ψυχή μου από τα σημάδια  που είπες. Είσαι εδώ, σε 

σφίγγω ανέλπιστα  στην αγκαλιά μου…. 

 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Και εγώ σε βρίσκω επιτέλους. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Δεν το πίστευα ποτέ. 

 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Ούτε εγώ ποτέ το έλπιζα. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Είσαι πράγματι σύ; 

 

ΟΡΕΣΤΗΣ 

Ναι! Ο μόνος σύμμαχός σου, αν κατορθώσω να τραβήξω έξω το δίκτυ, που έρχομαι να ρίξω εδώ. Και 

ελπίζω να το κάνω∙ αλλιώς, δεν θα υπήρχαν  θεοί αν το άδικο νικούσε πάντοτε την θεία δίκη. 

 

 

 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

Κατεβείτε από το άρμα, γυναίκες της Τρωάδος, πάρετε το χέρι μου και βοηθήσατέ με να κατέβω. Οι 

ναοί των θεών είναι στολισμένοι με Φρυγικά λάφυρα και εγώ έχω στο σπίτι μου αυτά τα εκλεκτά 

κορίτσια της Τρωάδος, δώρο μικρό, αλλά καλή αποζημίωση για την κόρη που έχασα! 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Να μη πιάσω εγώ, μητέρα, το μακάριο χέρι σου να σε βοηθήσω; Βέβαια…. εγώ είμαι δούλη διωγμένη 

από τα πατρικά ανάκτορα και κατοικώ στο πτωχικό αυτό σπίτι. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

Όχι είναι αρκετές οι δούλες. Μην κοπιάζεις εσύ για μένα. 
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ΗΛΕΚΤΡΑ 

Και τότε γιατί μ’ έχεις εδώ σαν αιχμάλωτο, μακριά από τα ανάκτορα; Βέβαια ήμουν μόνη κι  ορφανή 

από τον πατέρα μου. Αφού έπιασαν το σπίτι μας, μ’ επήραν και μένα αιχμάλωτη σαν αυτές. 

 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

Ο πατέρας σου σοφίστηκε τέτοια ένοχα πράγματα για  εκείνους από τους δικούς του που δεν έπρεπε. Θα 

τα πω όλα τώρα,μολονότι μια γυναίκα, όταν πειραχθή η υπόληψή της, εκφράζεται κάπως πικρά, πράγμα 

που δεν μ’ αρέσει. Αφού τα μάθεις όλα,τότε να με μισήσεις αν το αξίζω. 

Λοιπόν, όταν ο Τυνδάρεως με έδωσε γυναίκα στον πατέρα σου ,δεν με έδωσε βέβαια ούτε για να 

πεθάνω εγώ, ούτε για να  πεθάνουν τα παιδιά μου!                                    Ο πατέρας σου όμως ξεγάλασε 

την κόρη μου την Ιφιγένεια ότι πρόκειται να την παντρέψει με τον Αχιλλέα. Την πήρε στην Αυλίδα, 

όπου είχαν συναθροισθεί  τα πλοία των Ελλήνων, και εκεί την ξάπλωσε επάνω στην φωτιά, και την 

έσφαξε! 

Και αν μεν το έκανε αυτό για να σώσει την πατρίδα του ή να ωφελήσει το σπίτι του ή να σώσει  τα άλλα 

παιδιά του, αφανίζοντας μια ζωή  καθένας θα  μπορούσε να τον συγχωρήσει. Αλλά αυτός,επειδή η 

Ελένη ήταν αδιάντροπη και επειδή ο Μενέλαος δεν είχε τρόπο να τιμωρήσει τις απιστίες της, σκότωσε 

την δική μου κόρη.                  Και μολαταύτα, έπειτα από όσα και αν μου έκανε, δεν του κρατούσα 

κακία και δεν θα τον σκότωνα. Αλλά ήλθε εδώ και έφερε μαζί του μία Μαινάδα, μιαν τρελλή, την 

Κασσάνδραν, την οποίαν πήρε ερωμένη του, και ήθελε να έχει στο σπίτι του δυο γυναίκες αντί  για μια. 

Δεν αρνούμαι ότι οι γυναίκες είναι ελαφρόμυαλες! Όταν όμως ο άνδρας περιφρονεί την γυναίκα του και 

σφάλλει έτσι, τότε και αυτή κάνει τα ίδια και βρίσκει εραστή. Έπειτα όλο το βάρος πέφτει ασήκωτο 

επάνω μας, ενώ τους άνδρες, που είναι η αιτία όσων έγιναν,δεν τους κατηγορεί κανείς! 

Αν άρπαζαν ξαφνικά κρυφά τον Μενέλαο από το ανάκτορό του, έπρεπε τάχα να σκοτώσω εγώ τον 

Ορέστη για να τον σώσω, επειδή είναι ανδράδελφός μου; Πώς θα το  ανεχόταν  άραγε αυτό ο  πατέρας 

σου;  Έπειτα εκείνος αν σκότωνε την κόρη μου δεν έπρεπε να πάθει τίποτα, ενώ, αν το έκανα εγώ, 

έπρεπε να με τιμωρούσε ;  Ναι! Τον σκότωσα…. και για να το κατορθώσω ζήτησα βοήθεια από 

εκείνους που μπορούσα να ζητήσω: από τους εχθρούς του.  Γιατί φυσικά κανείς φίλος του δεν θα με  

βοηθούσε σ’ αυτό. Λοιπόν λέγε τώρα, και απόδειξέ μου με ειλικρίνεια  ότι άδικα  πέθανε ο πατέρας σου. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Δίκαια μίλησες, αλλά το δίκαιο  αυτό είναι άνομο. Η φρόνιμη γυναίκα πρέπει να τα συγχωρεί όλα στον 

άνδρα της, και όποια δεν το νομίζει αυτό, εγώ ούτε καν την λογαριάζω! Θυμήσου όμως, μητέρα,τα 

τελευταία λόγια που είπες τώρα και μου έδωσες το δικαίωμα να σου μιλήσω ελεύθερα. 

 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

Δεν τα αρνούμαι, κόρη μου, και μάλιστα τα ξαναλέω. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Λοιπόν δεν θα με τιμωρήσεις, αν μιλήσω με ειλικρίνεια ; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

Απεναντίας! Θ’ ακούσω μάλιστα ό, τι πεις χωρίς να δυσαρεστηθώ. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Θα σου τα πω λοιπόν και αρχίζω αμέσως! Μακάρι  μητέρα μου, να είχες πιο καλά μυαλά, γιατί 

πράγματι και σένα και της Ελένης η ομορφιά αξίζει τον θαυμασμό, αν και οι δυο  είστε εξ ίσου 

απερίσκεπτες και ανάξιες αδελφές του Κάστορα. Εκείνη  έφυγε από το σπίτι της, αφού κλεφτηκε με τη 

θέλησή της  και συ σκότωσες τον άνδρα σου, τον άριστο της Ελλάδος, με πρόφαση τον φόνο της κόρης 

σου.                        Δεν σε γνωρίζουν όμως όλοι καλά όπως εγώ! 

Πριν ακόμη αποφασισθεί η θυσία της Ιφιγενείας, και μόλις ο σύζυγός σου έφυγε, χτένιζες  εμπρός στον 

καθρέφτη τα ξανθά μαλλιά σου! Ποια καλή γυναίκα στολίζεται ενώ λείπει ο άνδρας της; Μόνο εσύ, 
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καθώς ξέρω, από όλες  τις Ελληνίδες χαιρόσουν  όταν νικούσαν οι Τρώες και έκλαιγες όταν νικούσαν οι 

Έλληνες, επειδή δεν είχες καμμία όρεξη να επιστρέψει ο Αγαμέμνων από την  Τροία. Και όμως,σου 

ήταν τόσο εύκολο να είσαι φρόνιμη!.... γιατί είχες άνδρα καλύτερο από τον Αίγισθο, άνδρα που η 

Ελλάδα είχε εκλέξει για στρατηγό  και διότι θ’ αποκτούσες μεγάλη δόξα  αφού η  αδελφή σου η Ελένη, 

έκανε εκείνα που ξέρεις. Τα κακά παραδείγματα δίνουν στους καλούς ωφέλιμες  συμβουλές. 

Και αν όμως, καθώς λες, ο πατέρας σκότωσε  την κόρη σου, τι σ’ εβλάψαμε εγώ και ο αδελφός μου; 

Γιατί, αφού σκότωσες τον άνδρα σου, δεν μας άφησες στα πατρικά μας ανάκτορα, αλλ’εγκατέστησες 

εκεί μέσα τον ξένον άνδρα σου, που εξαγόρασες με την περιουσία μας; 

Γιατί δεν φεύγει στην εξορία αντί για τον Ορέστη αυτός; Γιατί δεν πεθαίνει αντί για μένα, που με 

σκοτώνει ζωντανή  δυο φορές χειρότερα από την αδελφήν μου την Ιφιγένεια; 

Αν ο φόνος τιμωρεί τον φόνο, εγώ και ο γιος σου ο  Ορέστης θα σε σκοτώσουμε  για να εκδικηθούμε 

τον θάνατο του πατέρα μας. Γιατί αν είναι σωστό εκείνο, και αυτό θα είναι σωστό. Εκείνος που για  

χρήματα ή ευγενή καταγωγή παντρεύεται  κακιά  γυναίκα δεν έχει μυαλό!  Μέτριος και έντιμος γάμος 

είναι πολύ καλλίτερος από γάμο με μεγαλοπρέπεια που όμως είναι άτιμος. 

 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

Εσύ, κόρη μου, είσαι γεννημένη να βρίσκεις πάντοτε όλα καλά, όσα έχουν σχέση με τον πατέρα σου!  

Πράγματι, άλλα παιδιά αγαπούν τον πατέρα και άλλα πάλι περισσότερο την μητέρα τους. Αλλά σε 

συγχωρώ,γιατί  μη νομίζεις, παιδί μου, ότι κι εγώ είμαι τόσο ευχαριστημένη για όσα έγιναν. Εσύ  όμως, 

είναι πράγματι αλήθεια ότι είσαι λεχώνα σ’ αυτήν την κατάσταση, άπλυτη και κακοντυμένη;                                       

Πράγματι απέκτησες παιδί; Αλλοίμονο  η δυστυχισμένη τι έχω κάνει! Με συνεπήρε περισσότερο 

απ΄όσο θα’πρεπε  η οργή και ξέσπασα πάνω στον άνδρα μου. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Μετανοείς αργά, όταν δεν υπάρχει πλέον θεραπεία. Τώρα ο πατέρας μου πέθανε πια. Τον γιο σου όμως, 

που πλανιέται μακριά  από την πατρίδα του, γιατί δεν τον φέρνεις εδώ; 

 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

Αυτόν ομολογώ ότι τον φοβάμαι, γιατί καθώς λένε έχει οργισθεί  για τον φόνο του πατέρα του. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Γιατί όμως ο σύζυγός σου έχει τόσο μίσος εναντίον μας; 

 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

Ο χαρακτήρας του είναι τέτοιος, όπως και συ από χαρακτήρος είσαι αυθάδης. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Είμαι γιατί πονώ, μα θα κρατήσω το θυμό μου. 

 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

Τότε και εκείνος, να είσαι βεβαία, δεν θα είναι πια τόσο  αυστηρός! 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Είναι  αλλαζόνας  γιατί  κάθεται στο σπίτι μου….. 

 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

Βλέπεις; Πάλι αρχίζεις νέες φιλονεικίες! 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Σωπαίνω, γιατί  τον φοβάμαι, όπως ξέρω εγώ να φοβάμαι. 
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ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

Σταμάτα αυτά τα λόγια, και πες μου τι με ήθελες και με κάλεσες εδώ. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Άκουσες νομίζω ότι απέκτησα παιδί. Γι’ αυτό ήθελα να σε παρακαλέσω να κάνεις, καθώς είναι 

συνήθεια, θυσία  τη δέκατη  ημέρα  της σελήνης έπειτα από την γέννησή του, επειδή εγώ δεν ξέρω. 

Γιατί δεν έχω γεννήσει αλλο παιδί και είμαι άμαθη σ’αυτά. 

 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

Αυτό έπρεπε να το κάνει εκείνη που σ’ εξεγέννησε. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Μόνη μου γέννησα και μόνη μου περιποιήθηκα το βρέφος. 

 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

Τόσον λοιπόν μακριά από γείτονες και φίλους είναι το σπίτι σου; 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Τους φτωχούς κανείς δεν τους θέλει φίλους. 

 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

Πηγαίνω λοιπόν να θυσιάσω για το παιδί σου στους θεούς, και όταν τελειώσω, θα πάω στο κτήμα όπου 

ο άνδρας μου θυσιάζει στις  Νύμφες.  Εσεί ς υπηρέτες πηγαίνετε τα άλογα στην φάτνη και όταν 

υπολογίσετε ότι τελείωσα, ελάτε πάλι, επειδή πρέπει να ευχαριστήσω και τον άνδρα μου (Φεύγει) 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ 

Έμπα  στο φτωχικό μου σπίτι, πρόσεχε όμως μήπως μαυρίσεις τα πέπλα σου στους καπνισμένους 

τοίχους. Θα προσφέρεις πράγματι την θυσία που πρέπει στους θεούς. Το πανέρι είναι έτοιμο και το 

μαχαίρι που έσφαξε τον ταύρο ακονισμένο! Κοντά σ’αυτόν θα πέσεις και συ και θα βρεις στον Άδη τον 

άνδρα που πλάγιαζες μαζί του. Εγώ θα σου κάνω αυτή τη χάρη, και συ θα μου πληρώσεις  τον  φόνο του 

πατέρα μου. 
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4Β. Ενότητα 2
η
 : Τα κωμικά στοιχεία στην τραγωδία Ελένη του Ευριπίδη 

Προσωπεία 
Ιωάννα Καστάνη 

Κώστας Παπαγιάννης 

Αναστασία Σελιάβο 

Αγγελική Τσιλιμίγκρα 

 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ :  ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ   (ΤΡΑΓΩΔΙΑ) 

Η τραγωδία αρχίζει με την Ελένη ικέτιδα στο μνήμα του Πρωτέα να εξιστορεί τα δεινά της και να 

προσπαθεί να αποφύγει το Θεοκλύμενο που την πιέζει να τον παντρευτεί. Εκεί την συναντά ο Τεύκρος, 

αδελφός του Αίαντα του Τελαμώνιου, ο οποίος στο ταξίδι για την Κύπρο περνά από την Αίγυπτο για να 

πάρει χρησμό από τη κόρη του Πρωτέα, Θεονόη που είχε προφητικές ικανότητες. Ο Τεύκρος λοιπόν 

δίνει πληροφορίες στην Ελένη σχετικά με την οικογένειά της και το Μενέλαου Της λέει μάλιστα ότι 

πληθαίνουν οι φήμες ότι ο άνδρας έχει πεθάνει, έτσι εξανεμίζεται και η τελευταία ελπίδα της για να 

επιστρέψει ζωντανή με το Μενέλαο στην Σπάρτη. Έτσι η ηρωίδα με τις σπαρτιάτισσες γυναίκες που 

αποτελούν το Χορό θρηνεί για την τύχη της. Σ’αυτό το σημείο εμφανίζεται ρακένδυτος και ναυαγός ο 

Μενέλαος, ο οποίος διεκτραγωδεί τη συμφορά του μετά την άλωση της Τροίας. Αφού απαριθμεί τα 

δεινά του, που είναι ταυτόχρονα δεινά αιώνια που προκαλεί ο πόλεμος, αποκαλύπτει ότι τη γυναίκα του 

την έκρυψε στο βάθος μια σπηλιάς μαζί με άλλους ναυαγούς. Μη γνωρίζοντας πού βρίσκεται, πλησιάζει 

το παλάτι ζητώντας τρόφιμα και βοήθεια. Η γριά θυρωρός που τον υποδέχεται τον προτρέπει να φύγει 

το γρηγορότερο, καθώς ο Θεοκλύμενος έχει βγάλει εντολή ότι θα σκοτώνεται όποιος Έλληνας φτάσει τη 

χώρα του, του εξηγεί ότι μισεί τους Έλληνες εξαιτίας της Ελένης. Φυσικά ταράζεται στο άκουσμα του 

ονόματος της Ελένης και προβληματίζεται για την σχέση αυτής της γυναίκας που είναι στην Αίγυπτο 

και της «δικής» του που είναι κρυμμένη στην σπηλιά. Οι γυναίκες του Χορού αναγγέλλουν χαρμόσυνα 

ότι ο Μενέλαος ζει και ότι μάλιστα βρίσκεται ναυαγός στις όχθες του Νείλου. Στη συνέχεια έχουμε την 

πρώτη συνάντηση του ζευγαριού, όπου η Ελένη τρομάζει στην παρουσία του «άγνωστου» άνδρα και 

σπεύδει να κρυφτεί στο μνήμα του Πρωτέα. Ο Μενέλαος διαπιστώνει την ομοιότητα αυτής της γυναίκας 

με της Ελένης στην σπηλιά και σαστίζει. Η στιχομυθία που ακολουθεί θα οδηγήσει στην αναγνώριση 

του Μενέλαου από την Ελένη, η οποία προσπαθεί να τον πείσει ότι αυτή είναι η πραγματική του 

γυναίκα και ότι αυτό μαζί του έχει απλώς το είδωλο που δημιούργησε η Ήρα. Η δυσπιστία του 

Μενέλαου διαλύεται όταν ένας πιστός του σύντροφος και φύλακας της Ελένης στη σπηλιά 

(ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ),έρχεται να αναγγείλει την εξαφάνιση της γυναίκας που είχαν εντολή να φυλάνε. 

Χάθηκε στον ουρανό οικτίροντας Έλληνες και Τρώες που πολεμούσαν τόσα χρόνια για κάτι το άυλο, 

«για ένα πουκάμισο αδειανό, για μια Ελένη». Έτσι έχουμε την αναγνώριση της Ελένης από το Μενέλαο. 
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Οι δύο σύζυγοι εκφράζουν τη χαρά και την ανακούφιση τους για τη συνάντησή τους. Η Ελένη εξηγεί 

στη συνέχεια ότι ο μόνος τρόπος για φύγουν ζωντανοί από την Αίγυπτο είναι να παρακαλέσουν τη 

Θεονόη να κρατήσει μυστικό τον ερχομό του Μενέλαο, γιατί διαφορετικά κινδυνεύει από το 

Θεοκλύμενο. Αφού πέσει η Ελένη στα πόδια της ως ικκέτισα και εξασφαλίσουν τη σιωπή της Θεονόης 

καταστρώνουν το σχέδιο της διαφυγής τους. Η Ελένη ζητεί από το Θεοκλύμενο να της παράσχει ένα 

καράβι για να ανοιχτεί στο πέλαγος, ώστε να αποδώσει, ως όφειλε βάσει των εθίμων, τις νεκρικές τιμές 

στο νεκρό της άνδρα. Έτσι καταφέρνουν να δραπετεύσουν οι δύο σύζυγοι. Όταν βέβαια το μαθαίνει ο 

Θεοκλύμενος είναι έτοιμος να σκοτώσει τη Θεονόη, εμφανίζονται όμως οι Διόσκουροι, οι αδελφοί της 

Ελένης, και ως «από μηχανής θεός» τον μεταπείθουν και το δράμα κλείνει ειρηνικά. 

 

Το κωμικό στοιχείο στο έργο του Αριστοφάνη “Θεσμοφοριάζουσες” 

 

Οι Θεσμοφοριάζουσες είναι ένα έργο του Αριστοφάνη το οποίο παρουσιάστηκε το 411 π. Χ. Μας 

παρουσιάζει την έχθρα του Ευριπίδη- γυναικών η οποία οφείλεται στο ότι ο Ευριπίδης παρουσιάζει τις 

γυναίκες ως ερωτικά υποκείμενα, προδότες, ότι μεθούν και οι άντρες της πόλης πλέον σε κάθε κίνηση 

που θα γίνει τις υποψιάζονται. 
1
 

Το κωμικό στοιχείο είναι εμφανές σε όλο το έργο ωστόσο η σκηνή της αναγνώρισης είναι μία από τις 

πιο κωμικές σκηνές διότι παρωδείται η Ελένη του Ευριπίδη. 

Ο Ευριπίδης εμφανίζεται στη σκηνή μη γνωρίζοντας το μέρος που βρίσκεται. Αυτό μας παραπέμπει 

στην πραγματική σκηνή της “Ελένης” του Ευριπίδη, τη στιγμή που ο ναυαγός Τεύκρος ανεβαίνει στη 

σκηνή. Ένα ακόμη κωμικό στοιχείο είναι ότι ο Ευριπίδης- Μενέλαος εμφανίζεται στη σκηνή με άθλια 

σκευή , πράγμα εξευτελιστικό για έναν βασιλιά εκείνης της εποχής. 

Τέλος άλλο ένα κωμικό στοιχείο είναι ότι η Κριτύλλα είναι το μόνο πρόσωπο επί σκηνής που «αγνοεί» 

την «τραγική» δραματική αλληλουχία Μενελάου- Ελένης (Ευριπίδης-Μνησίλοχος) και την 

αντιπαραβάλει συνεχώς με την πραγματική γνώση που διαθέτει ως πρόσωπο του κωμικού μύθου.
2
 

1 Colin Austin-S. Douglas Olson,2004 : Aristophanes Thesmophoriazusae, Oxford Press 

2Dover, K.J,2000 : Η κωμωδία του Αριστοφάνη , μτφρ. Φάνης Κακριδής, Αθήνα 
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

Η τραγωδία της Ελένης αποκαλείται ρομαντική κωμωδία και περιέχει στοιχεία κωμικοτραγωδίας. 

Παράγοντες που οδήγησαν σε αυτές τις κρίσεις: α. η κωμική παρωδία του έργου από τον Αριστοφάνη 

και τους σύγχρονους του, β. η επιμονή μεταγενέστερων σχολιαστών ωα υπάγεται το τραγικό δράμα σε 

ορισμένους κανόνες, οι οποίοι έλκουν την καταγωγή τους από τη συστηματοποίηση των αρχών του 

είδους από τον Αριστοτέλη   Δεν χαρακτηρίζεται ως αληθινή τραγωδία ή το καλύτερο και 

καταλληλότερο είδος τραγωδίας διότι έχει χαρούμενο τέλος και αρκετά κωμικά στοιχεία.
1
 Ο Ευριπίδης 

ακολουθεί αυτή την πορεία ως ένας νέος και μοντέρνος και πρωτοπόρος αντίθετα με άλλους τραγικούς. 

Πολλές φορές η συχνή χρήση της νοσταλγίας και γενεαλογικών διαμαχών σαν πηγές χιούμορ καθιστούν 

τον Ευριπίδη έναν ιδανικό κωμικό στόχο και γενικότερα στις τραγωδίες του περιέχονται πολλές 

νεωτεριστικές ιδέες και φράσεις.
2
  

Τις τελευταίες δεκαετίες με την έρευνα πάνω στα έργα του Ευριπίδη και ιδιαίτερα της Ελένης , έχει γίνει 

ταξινόμηση του έργου σε κατηγορίες όπως η τραγικοκωμωδία, το μελόδραμα και η ρομαντική τραγωδία 

οι οποίες όλες βασίζονται στην υπόθεση ύπαρξης μίας ανώτερης κατηγορίας, της <<καθαρής>>   

τραγωδίας,  από την οποία αυτά τα έργα αποκλίνουν. Τέτοιου είδους κατηγοριοποιήσεις είναι 

αναχρονιστικές και παραπλανητικές, επειδή βασίζονται στην επιρροή που άσκησε η ευριπίδεια 

τραγωδία στην νεότερη τραγωδία και στο αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα και αναζητούν στοιχεία κωμικά 

και ρομαντικά στα έργα του Ευριπίδη. Η αναγνώριση της τελευταίας στιγμής , η ίντριγκα και η διαφυγή 

περιγράφονται ως κωμικά στοιχεία, δεν μπορούμε όμως να είμαστε σίγουροι ότι το κοινό του 5ου αι. Τα 

εκλάμβανε ως κωμικά στοιχεία.
3
  

  

Εξέλιξη του είδους και του κοινού, ροπή προς καινούργιες προσεγγίσεις του μύθου και εντονότερο 

συναισθηματισμό. Οι Αθηναίοι ήθελαν να παρακολουθούν κάτι καινούργιο και όχι παλαιά έργα. Στην 

Ελένη ο Ευριπίδης αντιστρέφει τον παραδοσιακό μύθο γράφοντας μια πρωτότυπη τραγωδία με έντονα 

κωμικά στοιχεία. Η Ελένη δεν είναι εδώ η άπιστη σύζυγος που πρόδωσε την πατρίδα της και την έσυρε 

σε έναν πόλεμο. Στην Τροία πήγε μονάχα το είδωλό της. Η Ελένη έχει αποδεχτεί πως είναι μία από τις 

πιο συναρπαστικές και παραγωγικές φιγούρες κλασσικού μύθου και της λογοτεχνίας. Η ιστορία της 

επανεξετάζεται από άπειρους καλλιτέχνες.  Μία τέτοια πλούσια και δημιουργική ιστορία όχι μόνο 

                                                 
1
 ALLAN 2008, 69, όπου επισημάνεται ότι για το αρχαίο κοινό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία η θετική ή η αρνητική έκβαση της 

υπόθεσης, αλλά το αν οι τραγικοί ήρωες πάσχουν, και αναφέρονται ανάλογα παραδείγματα και από άλλες τραγωδίες, όπως ο 

Φιλοκτήτης του Σοφοκλή.  
2
 Allan 2008, 66-7. 

3
 Allan 2008, 68. 
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προτείνει νέα ερωτήματα για να ενταχθούν σε αρχαίες πηγές, αλλά και αποκαλύπτει τις προκαταλήψεις 

και τα ενδιαφέροντα των κουλτούρων στις οποίες οι αργότερες εκδόσεις είχαν παραχθεί . Δεν αποτελεί 

έκπληξη  ότι η πετυχημένη  ενσάρκωση της Ελένης από την αρχαιότητα  μας λέει πολλά για το πως 

έβλεπαν τις γυναίκες σε κάθε κοινωνία.
4
  

 

Από τουλάχιστον μία άποψη, το έργο αυτό δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο εκτός από τραγωδία.
5
 Έχει 

γραφτεί σε ρομαντικό ή καλύτερα μελοδραματικό στιλ το οποίο εμφανίζεται σε άλλα αργότερα έργα. Η 

Ελένη σε οποιαδήποτε ανάγνωση είναι πεισματάρα, παιχνιδιάρα, αυτοσυνείδητη, θεατρική και 

ξεχειλίζει από πνευματική ενέργεια . Κάποια κομμάτια του έργου είναι σίγουρα διασκεδαστικά . Πολλές 

φορές η κωμική τεχνική και το τραγικό περιεχόμενο συνδυάζονται ή αντιπαρατίθενται.
6
 

 

 

ΤΡΑΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η σκηνή της γερόντισσας ξεκινάει με τον ερχομό του Μενελάου στο παλάτι. Εξηγεί την απόφαση του 

να προσεγγίσει το συγκεκριμένο δώμα διότι το πλουσιοπάροχο σπίτι  είναι πολύ καλύτερο για να 

βοηθήσει τους ζητιάνους παρά το φτωχό. Σε αυτή τη σκηνή βλέπουμε  αρκετά κωμικά στοιχεία στη 

τραγωδία, κυρίως όταν ξεκινάει  ο διάλογος με τη γερόντισσα. Δεν είναι ξεκάθαρο αν  ο Μενέλαος 

χτυπάει την πόρτα φωνάζοντας ή όχι. Αυτά τα δύο μοτίβα
7
 χτυπώντας και φωνάζοντας είναι πιο 

πολυάριθμα στις κωμωδίες παρά στις τραγωδίες. Η κωμωδία << των θυρών>>
8
  ήταν και παραμένει η 

βάση του κωμικού δράματος. Εδώ ωστόσο σε αντίθεση με άλλο τραγικό παράδειγμα η εντολή του 

Μενελάου φαίνεται να είναι γελοία από την κατηγορηματική απάντηση της γερόντισσας. Ο κατακτητής 

της Τροίας πρέπει να ικετεύει  μια γριά γυναίκα δούλα να σταματήσει να είναι θυμωμένη και να 

σταματήσει να στον διώχνει σπρώχνοντας τον. Επιπλέον το χιούμορ
9
 επιτείνεται από την αναδιατύπωση 

του Ευριπίδη του  επικού πρότυπου στο οποίο ο Μενέλαος είναι μία  μικρότερη εκδοχή του Οδυσσέα. 

Αντί για τη συνάντηση με τη Ναυσικά , η οποία ήταν έφηβη και χρήσιμη, ο Μενέλαος έρχεται 

αντιμέτωπος με μία γριά γκρινιάρα γυναίκα. Οι κωμικές ιδιότητες της σκηνής εκτιμήθηκαν κατευθείαν 

από τον Αριστοφάνη ο οποίος αναλαμβάνει τη λειτουργία του θυρωρού  για να πληροφορήσει τον 

                                                 
4
 Allan 2008, 72. 

5
 Burian, P. 2007, 30.  

6
 Burian, P. 2007, 31. 

7
 Allan 2008, 199. 

8
 Allan 2008, 199. 

9
   Allan 2008, 199.  
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Ευριπίδη/Μενέλαο, καθώς η Κρυττιλα εκτελεί το ρόλο της κατάχρησης. Παρ’ όλα αυτά  το χιούμορ στις 

σκηνές του Ευριπίδη διαφέρει από αυτό που παράγεται από ανθεκτικούς σκλάβους της κωμωδίας.             

 

Αντίθετα όμως με τα κωμικά στοιχεία , στο επίκεντρο των περισσότερων προσπαθειών να διεκδικήσουν 

τη σοβαρότητα
10

 ανάξια της τραγωδίας για το έργο είναι η σκηνή της Θεονόης με την εντυπωσιακή  

αντιπαράθεση της θεϊκής μηχανογραφίας και μίας μυστικής πραγματικότητας. Η γνώση της Θεονόης για 

πράγματα θεία παρέχει δύο ασυμβίβαστες εικόνες. Η πρώτη προσφέρει τις παραδοσιακές θεότητες του 

Ολύμπου , οι οποίες ενεργούν χωρίς να ανησυχούν εάν θα δημιουργήσουν μια σταθερή σχέση ανάμεσα 

στη συμπεριφορά  του ανθρώπου και τις θεϊκές ανταμοιβές ή τιμωρίες. Η αναφορά της στη συζήτηση 

ανάμεσα στους θεούς πάνω στη μοίρα της Ελένης  ενισχύει και συνεχίζει τον λογαριασμό της θείας 

εξαπάτησης , ο οποίος είναι στο επίκεντρο αυτής της εκδοχής του μύθου. Το έργο δεν κάνει καμία 

προσπάθεια να ενώσει τις δύο όψεις του θείου βασιλείου, το οποίο συνυπάρχει στο λόγο της Θεονόης. Η 

ακολουθία της διαφυγής
11

 κάνει ξεκάθαρο πως η διαμάχη και η εξαπάτηση είναι αναπόφευκτα στην 

ανθρώπινη συμπεριφορά. Η απόφαση της Θεονόης έδωσε την ευκαιρία στον Μενέλαο και στην Ελένη 

να δραπετεύσουν , με λίγα λόγια από την απόφαση της καθορίστηκε η μοίρα τους . Ωστόσο ήταν στο 

πλέον πάνω τους το σχέδιο σωτηρίας , για το λόγο αυτό η Ελένη χρησιμοποίησε προς όφελος της τα 

εργαλεία και τεχνικές των οποίων η ίδια τόσο καιρό ήταν θύμα. 

 

Γενικότερα αυτή η μίξη των αισθήσεων και συναισθημάτων είναι που κάνει δύσκολο να αποφασίσουμε 

αν η Ελένη είναι τραγωδία ή κάτι άλλο. Είναι το έργο το οποίο ζει μέσα από τις διχοτομήσεις
12

 του και 

τις αντινομίες του, όχι από την επίλυση τους αλλά κάνοντάς τες ασυμβίβαστες και ασαφείς. Τα ο ότι 

έχει κωμικά στοιχεία είναι αναμφισβήτητο.
13

 Ωστόσο το ότι το όραμα είναι κωμικό είναι πολύ πιο 

αμφισβητήσιμο. Ο κόσμος του έργου είναι τραγικός , βυθισμένος στις βιαιότητες και στις ανοησίες και 

χωρίς νόημα διαμάχες. Αλλά μέσα σε αυτό υπάρχει << κάτι σαν κωμωδία >>
14

  που δηλώνει την 

ανανέωση της ζωής και την αναγέννηση της ελπίδας. Η τραγωδία του Ευριπίδη  συντίθεται προς το 

τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου , κατά την καταστροφή των Αθηναίων στη Σικελία.   
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 Burian, P. 2007, 33. 
12
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 Burian, P. 2007,  35. 
14
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ  

 

Η Ελένη και η χαμένη Ανδρομέδα είναι τραγωδίες με ευτυχισμένο τέλος που περιλαμβάνουν 

αναγνώριση και διαφυγή από τον κίνδυνο. Άλλες τραγωδίες οι ποίες παράχθηκαν κατά η διάρκεια 

εκείνης της περιόδου και έχουν θέμα τη διάσωση είναι η Ιφιγένεια εν Ταύροις. Το έργο αυτό έχει 

προπαντός στενούς δεσμούς
15

 με την Ελένη και στη πλοκή και στο θέμα, τόσο ώστε υποθέτουν πως έχει 

εμπνευστεί από το προηγούμενο. 

Και στα δύο έργα Ελληνίδες πριγκίπισσες κρατούνται παρά τη θέληση τους  σε χώρες μακρινές , 

πιέζονται να παντρευτούν τον βασιλιά της χώρας. Η καθεμία βρίσκεται σε απόγνωση διότι πιστεύει πως 

ο αδερφός της ή ο άντρας της έχει πεθάνει. Επειδή οι ομοιότητες ανάμεσα στις δυο τραγωδίες 

βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό, υπήρξαν πολλές συζητήσεις για τη σειρά της σύνθεσής τους. 

 

Ένα χρόνο μετά το έργο της Ελένης, ο Αριστοφάνης το παρωδεί στις Θεσμοφοριάζουσες, προσφέροντας 

μία σύγχρονη
16

 εκδοχή του δράματος του Ευριπίδη. Οι παρωδίες προσανατολίζονται στη  δραματική 

κατάσταση. Στην κωμωδία του Αριστοφάνη, ο Ευριπίδης είναι από μόνος του κεντρική φιγούρα.  

Στην παρωδία του Αριστοφάνη από τις 70 σειρές της παρωδίας, οι δύο ντουζίνες έχουν εισηγηθεί από 

την Ελένη εν όλω ή εν μέρει και μόνο 5 με αλλοιώσεις οι οποίες απέχουν  αρκετά από την έννοια του 

αρχικού. Υπάρχει η παρουσία του χιούμορ εδώ, η οποία δημιουργείται από το γεγονός πως ο Ευριπίδης 

και ο συγγενής του παίζουν τους ρόλους του Μενελάου και της Ελένης αντίστοιχα δραματοποιώντας 

την σκηνή της αναγνώρισης η οποία περιέχει κωμικά στοιχεία και παρωδεί την αυθεντική σκηνή.             

 

ΚΩΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

- Στις σκηνές που δραματοποιήσαμε, παρόλο που ανήκουν σε δραματικό έργο του Ευριπίδη, 

υπάρχουν κάποια κωμικά στοιχεία. Ο Ευριπίδης παρουσιάζει το Μενέλαο ρακένδυτο. Ένας 

ολόκληρος βασιλιάς και ηγέτης κατεβαίνει από το βάθρο του και καταλήγει να ζητιανεύει, 

ντυμένος με κουρέλια. Η γερόντισσα τον περιφρονεί και του φέρεται όπως δεν αρμόζει σε ένα 

βασιλιά αλλά ακριβώς το αντίθετο. Ο Ευριπίδης βάζει ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο το οποίο με 

κοσμοξάκουστο στρατό νίκησε στη Τροία να ζητάει βοήθεια , φιλοξενία και ελεημοσύνη. 

Γενικότερα η απόκρουση του Μενέλαου (ήρωας, βασιλιάς, νικητής) από τη Γερόντισσα (γριά, 

γυναίκα) αποτελεί κωμικό στοιχείο για ορισμένους μελετητές. 
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ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 

 

Ο βίος  του Ευριπίδη 

 

Ο Ευριπίδης υπήρξε τραγικός ποιητής στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Γεννήθηκε στη Σαλαμίνα πιθανόν το 

485π.Χ. Η καταγωγή του ήταν από τη Φλύα και οι γονείς του ήταν ο Μνήσαρχος  και η Κλειτώ. Ο 

πατέρας του ήταν κτηματίας και η μητέρα του <<μανάβισσα >>.
17

 Έζησε σε εποχή ακμάζουσα, τον χρυσό 

αιώνα του Περικλέους. Ανήκει πνευματικά στην εποχή των σοφιστών .Πρέπει να αναφερθεί πως έχει 

απορριφθεί η άποψη ότι ο Ευριπίδης υπήρξε απλώς ο ποιητής του ελληνικού διαφωτισμού. Ήδη αρχαία 

παράδοση του έδινε για δασκάλους τον Αναξαγόρα, τον Πρόδικο και τον Πρωταγόρα. Άνοιξε πλατιά τον 

εαυτό του στην επίδραση τους. Οι σύγχρονοί του τον χλεύασαν για την ταπεινή του προέλευση. 

Γενικότερα αν αναφερθούμε στην ιδιωτικό του βίο ο οποίος ήταν σπαρμένος από δυστυχίες. Διότι ήταν 

κακοπαντρεμένος και είχε λίγους φίλους. Ο Ευριπίδης δεν είχε πολιτική δραστηριότητα και η πρώτη του 

εμφάνιση στη θεατρική σταδιοδρομία  έγινε το 455 π.Χ ενώ έλαβε τα πρωτεία
18

 13 χρόνια αργότερα και 

μονάχα 3 φορές  σε 36 χρόνια . Η τέχνη του ήταν καινούργια και πολύ ελεύθερη.  Πέθανε στην ξενιτιά , 

στη Μακεδονία το 406π.Χ. Ακόμα λένε πως τον κατασπάραξαν τα σκυλιά.
19

 Η κατασπάραξη από σκυλιά 

έχει μάλλον το νόημα της τιμωρίας του άθεου,
20

όπως και το ότι ο τάφος του Ευριπίδη και το κενοτάφιο 

του στην Αθήνα , σύμφωνα με την παράδοση, χτυπήθηκαν από κεραυνό. 

 

 

Το έργο του Ευριπίδη 

 

Τα έργα που αποδίδονται στον Ευριπίδη  είναι 92. Σήμερα σώζονται 18 τραγωδίες και ένα σατυρικό 

δράμα. Τα υπόλοιπα δεν είναι γνωστά παρά μόνο από σύντομα αποσπάσματα που διατηρήθηκαν σε 

παραθέματα συγγραφέων ή ξαναβρεθήκαν σε παπύρους. Επίσης είναι γνωστοί 81 τίτλοι έργων εκ των 

οποίων έχουν διασωθεί πλήρη 19. Σε αγώνες ποιητικούς κέρδισε μόνο 5 φορές.  

 

 

Τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ευριπίδη 
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Ο Ευριπίδης ανανεώνει γνωστές ιστορίες, επινοώντας για αυτές μια απρόβλεπτη έκβαση ή επιλέγοντας 

μια σπάνια παραλλαγή του μύθου. Υπήρξε ίσως ο πρώτος που παρουσίασε τη Μήδεια να σκοτώνει τα 

παιδιά της και που δραματοποίησε την εκδίκηση την Εκάβης. Ακόμη και όταν υιοθετεί ένα παραδοσιακό 

θέμα, τροποποιεί σε βάθος την πραγμάτευση, όπως το δείχνει το παράδειγμα την Ηλέκτρας. Ο Ευριπίδης 

δεν περιορίζεται να εισάγει στον πρόλογο ένα πρόσωπο τόσο αναπάντεχο όσο ο <<σύζυγος >> της 

Ηλέκτρας. Μεταβάλλει επίσης τους παραδοσιακούς χαρακτήρες και τις συνθήκες της εκδίκησης, 

προκειμένου να υπογραμμίσει τη φρίκη. Προτείνει επίσης καινούριες μορφές και αναπάντεχες 

ενσαρκώσεις ηρωισμού. Τέρπεται να αναπτύσσει παράδοξα τα αναπάντεχα θέματα. Αρέσκεται επίσης να 

δημιουργεί μια απόκλιση ανάμεσα στο χαρακτήρα και στα λόγια ενός προσώπου. Τέλος, ανανεώνει τη 

δραματική τέχνη και παραβιάζει τις πιο καθιερωμένες συμβάσεις. Διασπά την ακαμψία της εναλλαγής 

ανάμεσα σε αδόμενα και διαλογικά μέρη, αναπτύσσοντας λυρικές εναλλαγές ανάμεσα στο χορό και στα 

πρόσωπα ή μονωδίες όλο και πιο ελεύθερες, όπως στον Ορέστη.  

 Ο Ευριπίδης θεωρεί τον εαυτό του ρεαλιστή.
21

 Δείχνει ένα διεφθαρμένο σύμπαν, αλλά γνωρίζει επίσης να 

χρωματίζει αδρά τον καθαρότερο ιδεαλισμό. Ενώνει το κωμικό και το παθητικό. Είναι ο περισσότερο 

διανοούμενος,
22

 αλλά επίσης ο λιγότερο ορθολογιστής από τους τραγικούς. Από τη μια πλευρά ο 

Ευριπίδης φέρνει τη τραγωδία κοντά στην πραγματικότητα. Περιβάλλει τους μυθικούς ήρωες με κοινά 

πρόσωπα. Προσαρμόζει το λεξιλόγιο τους στην καθημερινή γλώσσα, καθιστώντας περισσότερο εύκαμπτο 

το ιαμβικό τρίμετρο και καταφεύγοντας σε εκφράσεις λιγότερο  << υψιπετείς >> από του Αισχύλου. 

Δείχνει τους ήρωες του να επιδίδονται σε συνήθεις δραστηριότητες. Στα πλούσια επεξεργασμένα λυρικά 

μέρη στα οποία αντιτίθενται η πεζότητα
23

 των διαλόγων. Ήξερε να αναφέρεται στη λάμψη του ηρωικού 

κόσμου. Επίσης δημιουργεί μια συγκλονιστική αντίθεση ανάμεσα στη διαφθορά των μεν και την 

αγνότητα των δε. 

Ο Ευριπίδης ορισμένες φορές αγγίζει τα  όρια του κωμικού,
24

  αλλά είναι επίσης ο τραγικότερος των 

ποιητών. Υπάρχουν πολλές παθητικές διηγήσεις και αποτρόπαιες σκηνές στα έργα του. Ξετυλίγει κάτω 

από τα μάτια των θεατών τον τρόμο που προκαλεί ένα διαμελισμένο πτώμα. Αυτή η ανάπτυξη του τρόμου 

δεν έχει άλλωστε τίποτα το εξαιρετικό. Επίσης το παθητικό στοιχείο ενισχύεται συχνά από την αδυναμία 

των θυμάτων : αθώα παιδιά που πληρώνουν με τη ζωή τους τα σφάλματα του πατέρα τους, γέροι που 

αναστενάζουν για τις συμφορές τους ή γριές που θρηνούν τους νεκρούς στον πόλεμο γιούς τους. Ακόμα 

αντικρίζουμε ήρωες – σοφιστές οι οποίοι καταφεύγουν στην απάτη και στην πειθώ προκειμένου να 

πετύχουν τους στόχους τους, είτε αυτό αφορά την εκδίκηση. Στο έργο του Ευριπίδη υπάρχει συχνά η 
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απήχηση συζητήσεων
25

 οι οποίες τάραζαν τους κύκλους των διανοούμενων  της εποχής. Η ίδια η μορφή 

της τραγωδίας αντανακλά  την πνευματικότητα του συγγραφέα της . Πράγματι οι Αρχαίοι εγκωμιάζουν 

ήδη τη  << σαφήνεια>>  και την << ακρίβεια>> των προλόγων του Ευριπίδη. Πρέπει επίσης να 

παρατεθούν  και οι σκηνές φραστικών αντιπαραθέσεων, οπού τα επιχειρήματα διαδέχονται το ένα το 

άλλο. Ο Ευριπίδης  ενδιαφέρθηκε στην πραγματικότητα για την τρέλα , περιέγραψε  με μια σχεδόν 

κλινική ακρίβεια τον αργό τρόπο με τον οποίο επανήλθαν  στη λογική παρανοϊκοί, μετά από αποτρόπαια 

εγκλήματα ή μετά από κρίσεις, οι  οποίες άφησαν  συντετριμμένους και αδύναμους. Έδειξε επίσης 

ανθρώπους κυριευμένους από τα πάθη τους, παπά διαύγειά τους ή προσπάθειες που καταβάλλουν για να 

τα υπερνικήσουν.  

Καθρεφτίζει στα έργα του πολλές από τις νέες ιδέες  και τους προβληματισμούς. Γενικότερα κάνει 

πολιτική με τους καθημερινούς αγώνες  : καταδικάζει ,συζητά και διαμαρτύρεται. Τα πρόσωπα των έργων 

του υπακούν σε μια καινούργια ψυχολογία, βρίσκονται πιο κοντά μας  από όσο οι άλλοι ήρωες  των 

άλλων τραγικών και διαγράφονται πιο ολοκληρωμένα ως προς τις κινήσεις τους. Επίσης ο κόσμος που 

παρουσιάζει δεν έχει τίποτα κοινό με  την τάξη την οποία λαχταρούσαν ο Αισχύλος και ο Σοφοκλής. 

Αντίθετα με τούτο τον κόσμο υποβάλλει με τόλμη στους θεούς κριτική, η τύχη φαίνεται να περιπαίζει 

τους ανθρώπους με μια ωμότητα. Στα έργα του ο άνθρωπος είναι πάντα το ανεπίδεκτο θύμα. 

 

Σε όλα του τα έργα υπάρχει μια βαθιά ανανέωση η οποία σφράγισε το τραγικό είδος :  

Ανέπτυξε τη δράση 

 Ενίσχυσε τα μέσα εντυπωσιασμού 

 Απελευθέρωσε τη μουσική  

 Αύξησε τον αριθμό προσώπων 

 Κατέβασε τους ήρωες από τα βάθρα τους 

 Πειραματίστηκε με πολλές μεταστροφές μερικές από τις οποίες προσεγγίζουν το 

μελόδραμα 
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ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΗΝΗΣ 

 

ΕΛENH 

 

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ Ποιος είναι κει όξω; Φύγε, γιατί στέκεις στη θύρα; Θα ενοχλήσεις τους αφέντες. Θα σε 

σκοτώσουν, Έλληνας αν είσαι. Κανέναν δεν αφήνουν εδώ νά ’ρθει. 

 

ΜΕΝ.Σωστά μιλάς, γριούλα, να, σ’ ακούω όμως κι εσύ μαλάκωσε λιγάκι. 

ΓΕP. Φεύγα δουλειά μου να εμποδίζω, ξένε, τους Έλληνες το σπίτι όταν ζυγώνουν. 

 

ΜΕN. Μη σπρώχνεις ντε, το χέρι μη μου σφίγγεις. 

 

ΓΕΡ. Εσύ θα φταις, στο λέω, αν δε μ’ ακούσεις. 

 

ΜΕΝ. Πήγαινε μέσα, πες στ’ αφεντικά σου.  

 

ΓΕΡ. Κακό για σένα, αν μάθουνε πως ήρθες. 

ΜΕN. Τους ναυαγούς κανείς δεν τους πειράζει. 

 

ΓΕP. Κάποιο άλλο σπίτι τότες άντε να ’βρεις. 

 

ΜΕN. Δε φεύγω, θα μπω μέσα, να μ’ αφήσεις. 

 

ΓΕP. Ενόχληση έχεις γίνει, θα σε διώξουν. 

 

ΜΕN. Αχ! πού είσαι, κοσμοξάκουστε στρατέ μου. 

 

ΓΕP. Εκεί, μα όχι εδώ, σπουδαίος ήσουν. 

 

ΜΕN. Θεοί, να μ’ ατιμάζουν έτσι εμένα! 

 

ΓΕP. Δακρύζεις; Τι σου φέρνει τόση λύπη; 

 

ΜΕN. Την πρώτη μου, παλιά ευτυχία θυμάμαι.  

 

ΓΕP. Δεν πας λοιπόν στους φίλους σου να κλάψεις; 

 

ΜΕN. Ποια είναι η χώρα αυτή; Ποιο το παλάτι; 

 

ΓΕP. Η Αίγυπτος και του Πρωτέα το σπίτι. 

 

ΜΕN. Η Αίγυπτος; Πού έχω αράξει ο δόλιος! 

 

ΓΕP. Σου φταίνε τα λαμπρά νερά του Νείλου; 

 

ΜΕN. Όχι. στενάζω για τις συμφορές μου. 

 

ΓΕP. Δεν είσαι ο μόνος. κι άλλοι δυστυχούνε. 

 



 26 

ΜΕN. Ο βασιλιάς που μου είπες είναι μέσα; 

 

ΓΕP. Nα ο τάφος του. ο γιος του βασιλεύει. 

 

ΜΕN. Βρίσκεται στο παλάτι ή έχει φύγει; 

 

ΓΕP. Λείπει  και των Ελλήνων εχθρός μέγας. 

 

ΜΕN. Τι του έκαναν κι εγώ θα το πληρώσω; 

 

ΓΕP. Είν’ η Ελένη εδώ, του Δία η κόρη. 

 

ΜΕN. Τι λες; Πώς είπες; Ποια; Πες το μου πάλι. 

 

ΓΕP. Η κόρη του Τυνδάρεω απ’ τη Σπάρτη.  

 

ΜΕN. Κι εδώ από πού σας ήρθε; Εξήγησέ μου. 

 

ΓΕP. Από τη Λακεδαίμονα έχει φτάσει. 

 

ΜΕN. Πότε; Την έκλεψαν απ’ τη σπηλιά μου; 

 

ΓΕP. Προτού να πάνε οι Αχαιοί στην Τροία.Μα τώρα φύγε. Κάτι στο παλάτι συμβαίνει που μας έχει 

αναστατώσει. Ήρθες σε δύσκολη στιγμή. ο αφέντης 

αν σ’ έβρει εδώ, το θάνατο θα λάβεις για δώρο της φιλοξενίας. Έχω στους Έλληνες αγάπη, ωστόσο σου 

είπα λόγια πικρά, γιατί τονε φοβάμαι. 

 

 

ΕΛΕΝΗ  Πάλι ξανάρχομαι στον τάφο ετούτον,αφού απ’ τη Θεονόη που τα πάντα 

γνωρίζει, πήρα ευχάριστες ειδήσεις. Ο άντρας μου είναι ζωντανός, βλέπει τον ήλιο, 

στα πέλαγα βασανίζεται γυρνώντας με το καράβι εδώ κι εκεί, μα θα ’ρθει μόλις οι παιδεμοί του 

τελειώσουν. Ένα δεν είπε μόνο, αν, όταν φτάσει,θα σωθεί κιόλας. Στην πολλή χαρά μου λησμόνησα 

καθάρια να ρωτήσω,σαν άκουσα πως γλίτωσε. Τριγύρω 

στη χώρα λέει πως έχει ναυαγήσει με λιγοστούς συντρόφους. Πότε θα ’ρθεις, που τόσο λαχταρώ να σ’ 

αντικρίσω; Άα, ποιος είναι αυτός; Ο ανόσιος του Πρωτέα γιος μηχανεύεται για με παγίδες; Μ’ όψη 

αγριεμένη κάποιος με κυνηγά για να με πιάσει. 

 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ Εσύ που φοβισμένη ορμάς απάνω στου τάφου τα σκαλιά και στο βωμό του. Μη φεύγεις, 

στάσου. Σαν είδα τη θωριά σου,σάστισα και βουβός έχω απομείνει.. 

 

ΕΛE. Ασέβεια, γυναίκες. Μ’ εμποδίζει να πάω στο μνήμα αυτός και πιάνοντάς με, 

στο βασιλιά γυρεύει να με δώσει,για να με παντρευτεί κι ας μην τον θέλω. 

 

MEN. Δε βοηθάω κακούς ούτε είμαι κλέφτης.  

 

ΕΛE. Όμως η φορεσιά σου έτσι σε δείχνει. 

 

MEN. Στάσου, μην τρέχεις πια και μην τρομάζεις. Ποια είσαι;  

 

ΕΛE. Ρωτώ κι εγώ το ίδιο. Εσύ ποιος είσαι;  
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MEN. Τόσο πολύ να μοιάζει άλλη δεν είδα. Είσαι Ελληνίδα ή ντόπια από εδώ γύρω; 

 

ΕΛE. Ελληνίδα. εσύ ποιος είσαι; Πες μου. 

 

MEN. Όμοια, απαράλλαχτη με την Ελένη!  

 

ΕΛE. Κι εσύ με το Μενέλαο, τα ’χω χάσει. 

 

MEN. Σωστά το δύστυχο μ’ έχεις γνωρίσει. 

 

ΕΛE. Μετά από χρόνια στη γυναίκα σου ήρθες. 

 

MEN. Γυναίκα μου; Σταμάτα, μη μ’ αγγίζεις. 

 

ΕΛE. Που σου ’δωσε ο Τυνδάρεως, ο γονιός μου.  

 

MEN. Φαντάσματα αγαθά στείλε μου, Εκάτη. 

 

ΕΛE. Συντρόφισσα δεν είμαι της Εκάτης. 

 

MEN. Κι εγώ δεν έχω πάρει δυο γυναίκες. 

 

ΕΛE. Ποιας άλλης είσαι ομόκλινος κι αφέντης; 

 

MEN. Αυτής μες στη σπηλιά που ήρθε απ’ την Τροία.  

 

ΕΛE. Εμένα μοναχά γυναίκα σου έχεις. 

 

MEN. Σωστά δε βλέπω ή σάλεψεν ο νους μου; 

 

ΕΛE. Κοιτώντας με για την Ελένη δε με παίρνεις; 

 

MEN. Μοιάζετε στη θωριά, μα ολότελα όχι. 

 

ΕΛE. Δε με γνωρίζεις; Σκέψου, τι άλλο λείπει;  

 

MEN. Της μοιάζεις. τούτο βέβαια δεν τ’ αρνιέμαι. 

 

ΕΛE. Τα μάτια σου θα σου το φανερώσουν. 

 

MEN. Μα έχω άλλη γυναίκα, εδώ χαλάει. 

 

ΕΛE. Στην Τροία πήγε μόνο το είδωλό μου. 

 

MEN. Ίσκιους που δείχνουν ζωντανοί ποιος φτιάχνει;  

 

ΕΛE. Ο αιθέρας, που το ταίρι σου έχει πλάσει. 

 

MEN. Απίστευτα όσα λες. 
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ΕΛE. Έργο της Ήρας, να μη μ’ έχει ο Πάρης. 

 

MEN. Μα την ίδια στιγμή στην Τροία κι εδώ πώς ήσουν; 

 

ΕΛE. Τ’ όνομα παντού πάει, όχι το σώμα.  

 

MEN. Άσε με, με περίσσιους ήρθα πόνους. 

 

ΕΛE. Μ’ αφήνεις, για να φύγεις μ’ έναν ίσκιο; 

 

MEN. Να χαίρεσαι που μοιάζεις στην Ελένη. 

 

ΕΛE. Άα! μόλις βρήκα τον άντρα μου, τον χάνω. 

 

MEN. Της Τροίας τους μόχθους, όχι εσέ, πιστεύω. 

 

ΕΛE. Αχ! πιότερο από με δυστυχισμένη δε βρίσκεται. μ’ αφήνουν οι δικοί μου 

κι ούτε στους Έλληνες θα πάω και στην Ελλάδα. 

 

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ Σε γύρευα, Μενέλαε, και σε βρίσκω,παντού στον ξένο τόπο τριγυρνώντας. Με 

στείλαν οι συντρόφοι μας να ψάξω. 

 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ Τι τρέχει; Οι ντόπιοι μήπως σας ριχτήκαν; 

 

ΑΓΓ. Θαύμα τρανό. Τα λόγια δεν το φτάνουν. 

 

ΜEN. Λέγε. Κάτι σπουδαίο, με τόση βιάση, θα ’χεις. 

 

ΑΓΓ. Οι κόποι σου όλοι πήγανε χαμένοι. 

 

ΜEN. Κλαις συμφορές παλιές. Ποιο το μαντάτο; 

 

ΑΓΓ. Εχάθηκε η γυναίκα σου πετώντας μες στον αιθέρα. Ανέβηκε στα ουράνια 

κι άφησε τη σπηλιά αδειανή που μέσα την είχαμε. Είπε τούτα. «Τρωαδίτες  

δυστυχισμένοι κι οι Έλληνες, για μένα πεθάνατε στου Σκάμαντρου τις όχθες, 

ξεγελασμένοι από της Ήρας τα έργα,νομίζοντας πως την Ελένη ο Πάρης 

κρατούσε, όμως καθόλου δεν την είχε. Αφού έμεινα όσο χρειαζόταν, τώρα, 

που τέλειωσα της μοίρας τα γραμμένα,στους ουρανούς πηγαίνω, στο γονιό μου. 

Κι η δύσμοιρη Ελένη που δε φταίει,φορτώθηκε τις ντροπιασμένες φήμες».  

Χαίρε της Λήδας κόρη, εδώ βρισκόσουν; Τους έλεγα πως πήγες ψηλά στ’ άστρα. 

Φτερά δεν ήξερα πως έχεις. Όμως πάλι δε θα σ’ αφήσω να μας περιπαίξεις ξανά, φτάνουν τα πάθη που 

υποφέραν ο άντρας σου στην Τροία κι οι σύμμαχοί του. 

 

ΜEN. Αυτά με κείνα σμίγουν. Συμφωνούνε τα λόγια. Μου είπε αλήθεια. Ω! λαμπρή μέρα,που μες στην 

αγκαλιά μου σ’ έχει φέρει! 

 

ΕΛENH  Τόσος πολύς καιρός, αγαπημένε, και τώρα μόλις η χαρά για μένα. Φίλες μου, να, πασίχαρη 

αγκαλιάζω τον άντρα μου, αφού πλήθος κύκλους  έκανε ο φωτοδότης ήλιος. 

 

ΜEN. Κι εσένα εγώ.Με πλημμυρούν τα λόγια κι όμως δεν ξέρω πώς να πρωταρχίσω. 
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ΕΛE. Αναγαλλιάζω, πέτομαι κι αφήνω λεύτερα τα μαλλιά, σταλάζουν 

τα δάκρυα ποτάμι απ’ τη χαρά,καθώς σφιχτά σε σφίγγω, λατρευτέ μου. 

 

ΜEN. Δεν παραπονιέμαι άλλο, καλή μου. Την κόρη έχω του Δία και της Λήδας,που κάποτε οι 

Διόσκουροι, τ’ αδέλφια της,καβάλα στ’ άσπρα αλόγατα, βαστώντας του γάμου τους πυρσούς, τη 

μακαρίσαν κι ένας θεός από το σπιτικό μου την άρπαξε, για να την οδηγήσει σε τύχες πιο χαρούμενες. 

Για μας έγινε τώρα το κακό ευτυχία κι ύστερα από καιρούς σε ξαναφέρνει στον άντρα σου κοντά. 

Μακάρι να χαίρομαι την τύχη την καλή. 

 

ΕΛE. Φίλες μου, δεν αναστενάζω, δε θλίβομαι για τα παλιά. Τον άντρα μου έχω, που τον καρτερούσα 

χρόνια και χρόνια να ’ρθει από την Τροία. 
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4Γ. Ενότητα 3
η
 : Η παρωδία της Ελένης του Ευριπίδη στις Θεσμοφοριάζουσες του 

Αριστοφάνη 
 

Από μηχανής θεός 
Αντριάνα Καρατσόλη 

Νίκος Κάρκας 

Γιάννης Κοντόπουλος 

Γεωργία Κουφή 

Ιωάννα Μακρυστάθη 

 

Βιογραφικό Αριστοφάνη 

 

Ο Αριστοφάνης θεωρείται ο μεγαλύτερος απ’ τους κωμικούς ποιητές της αρχαιότητας. Για τη ζωή του 

ξέρουμε ελάχιστα, ίσως γιατί παρόλο που κυριάρχησε για 40 χρόνια στο αττικό θέατρο κι ήταν πολύ 

δημοφιλής, ζούσε μια μοναχική ζωή γεμάτη από πνευματικές ασχολίες. Γεννήθηκε γύρω στο 450 π.Χ. 

ήταν Κυδαθηναίευς, γιός του Φιλίππου και της Ζηνοδώρας και άνηκε στην Πανδιονίδα φυλή. Στο 

σχολείο ο κωμωδοποιός ‘Όμηρος και Ισίδωρο, μαθαίνει τον Αίσωπο και ακούει για τον Αρχίλοχο και 

τον Αλκαίο. Από αυτά καταλαβαίνουμε την εξαιρετική μόρφωση του. Στα έργα του σατίρισε την 

πολιτική και κοινωνική ζωή της Αθήνας . Παντρεύτηκε σχετικά νέος και έκανε τρία παιδιά τον Φίλιππο, 

τον Νικόστρατο και τον Αραρότα . Πέθανε ίσως το 385 π.Χ  

 

Τα έργα  που έγραψε ήταν 44 κωμωδίες απ’ τις οποίες ολόκληρες σωθήκαν 11 που είναι σε χρονολογική 

σειρά:  

Αχαρνής, Ιππής,Νεφέλαι, Σφήκες, Ειρήνη, Όρνιθες, Λυσιστράτη, Θεσμοφοριάζουσαι, Πλούτος, 

Βάτραχοι, Εκκλησιάζουσαι. 

 

Χαρακτηριστικά ποίησης του Αριστοφάνη  

 

Στα έργα του Αριστοφάνη κυριαρχεί η πολιτική, η οποία στην κωμωδία εμφανίζεται για πρώτη φορά 

με τον Κρατίνο. Η κριτική που ασκούσε στην πολιτική, την κοινωνία και τη θρησκεία της εποχής 

του ήταν σκληρή, και δε δίσταζε να βάλει στο στόχαστρο ακόμα και εμβληματικές φιγούρες, όπως ο 

Σωκράτης (στις Νεφέλες). Για παράδειγμα, το έργο του Ιππής, περιλαμβάνει οξύτατη κριτική προς 

τον αρχηγό των δημοκρατικών Κλέωνα, ρόλο τον οποίο έπαιξε ο ίδιος, διότι κανείς άλλος δεν 

τολμούσε. 

Οι κωμωδίες του, περιέχουν ρητορική επιχειρηματολογία και εκλεπτυσμένες γλωσσικές εκφράσεις, 

παρά τις βωμολοχίες. Μάλιστα, οι μελετητές επισημαίνουν πως οι ήρωές του κάποιες φορές μιλούν 
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τόσο σοβαρά ώστε να πλησιάζουν τα επίπεδα της τραγωδίας. Από εκεί έχει βγει και η λέξη 

ευριπιδαριστοφανίζων, που σημαίνει τον αρκετά σοβαρό και εκλυπτυσμένο λόγο στα έργα του 

Αριστοφάνη και ταυτόχρονα τον αρκετά κωμικό λόγο και την γελοιοποίηση αρκετών ηρώων στον 

Ευριπίδη. Κάθε σοβαρή και εκλεπτυσμένη έκφραση την ακολουθεί μια βωμολοχία, προκειμένου να 

εξισορροπηθεί το κωμικό στοιχείο. Όλες του όμως οι κωμωδίες κλείνουν με μια εικόνα λαϊκού 

πανηγυριού, που μαζί με τη συχνή απεύθυνση προς το κοινό δείχνουν την τάση της κωμωδίας του 

για την καθημερινή ζωή στην Αθήνα. Συνενώνει έτσι το λαϊκό με το έντεχνο. Περιέλαβε τα 

ζωντανότερα και πιο καθημερινά γλωσσικά στοιχεία δίνοντας έτσι στην αττική διάλεκτο ύψος, 

λεπτότητα κι ευλυγισία. 

Τα έργα του Αριστοφάνη είχαν σημαντική επίδραση σε μεταγενέστερους συγγραφείς, ιδιαίτερα σε 

Άγγλους σατιρικούς του 17ου και 18ου αιώνα. 

                         

                              Υπόθεση έργου      

 

Οι Θεσμοφοριάζουσες είναι κωμωδία του Αριστοφάνη, που έγραψε και παρουσίασε το 411 π.Χ. , είναι 

μια σάτιρα στο πρόσωπο και τα έργα του Ευριπίδη. Κατά τη διάρκεια  της γιορτής των γυναικών, 

Θεσμοφόρια, ο Αριστοφάνης εκμεταλλεύεται την αντιπάθεια του ποιητή για τις γυναίκες και τον 

παρουσιάζει να συγκρούεται με αυτές. Ο Ευριπίδης αρχικά βρίσκεται με έναν γέρο συγγενή του, τον 

Μνησίλοχο, έξω από το σπίτι του ποιητή Αγάθωνα. Ο Ευριπίδης παρουσιάζεται ανήσυχος γιατί όπως 

λέει στον Μνησίλοχο, οι γυναίκες που σήμερα θα βρίσκονται μαζεμένες στη μεγάλη τους γιορτή, 

Θεσμοφόρια, είναι αποφασισμένες να βρουν ένα τρόπο να τον καταστρέψουν, επειδή θεωρούν  ότι τις 

κακολογεί στα έργα του. Εκείνος, σκέφτεται πως ο μοναδικός τρόπος για να τον αποτρέψει είναι να 

στείλει στα Θεσμοφόρια έναν δικό του άνθρωπο, ντυμένο γυναικεία, για να τον υπερασπιστεί. Ο 

Αγάθωνας αρνείται και ο γέρο Μνησίλοχος αναλαμβάνει την δύσκολη αποστολή. Αφού ντυθεί γυναίκα 

και αποσπάσει όρκο από τον Ευριπίδη πως αν κάτι δεν πάει καλά θα κάνει τα πάντα για να τον σώσει. 

Εκεί θα ακούσει τις Θεσμοφοριάζουσες να κατηγορούν τον Ευριπίδη και να θέλουν να τον 

εξολοθρεύσουν γιατί τους έχει κάνει μεγάλο κακό με τον τρόπο που τις παρουσιάζει στα έργα του. Στην 

αρχή ο Μνησίλοχος επιτίθεται κατά του Ευριπίδη, αλλά μετά  τον υποστηρίζει λέγοντας πως ο 

κατηγορούμενος δεν αποκάλυψε παρά μόνο ένα πολύ μικρό μέρος από τις πονηριές των γυναικών. Οι 

γυναίκες εξαγριώνονται ακούγοντας αυτές τις απόψεις και αρχίζουν να επιτίθενται εναντίον του. Όταν 

εμφανίζεται ο  Κλεισθένης, Αθηναίος πολίτης και γυναικοτός και τους πληροφορεί πως ο Ευριπίδης, 

έχει στείλει ένα συγγενή του, ντυμένο γυναικεία, για να επηρεάσει την γνώμη των γυναικών υπέρ του 

Ευριπίδη. Οι υποψίες πέφτουν στον Μνησίλοχο. Γίνεται ανακριτικός και σωματικός έλεγχος με κωμικό 
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τρόπο. Η ταυτότητα του αποκαλύπτεται και η θέση του γέροντα είναι δύσκολη. Ο Μνησίλοχος 

προσπαθεί να βρει τρόπο να ειδοποιήσει τον Ευριπίδη. Αργότερα εμφανίζεται ο ίδιος ο Ευριπίδης 

ντυμένος στην αρχή ως Μενέλαος, στοιχείο που παραπέμπει στη τραγωδία του Ελένη και αργότερα ως 

Περσέας, στοιχείο παρμένο από την τραγωδία Ανδρομέδα. Ο γέρος κατηγορείται και φρουρείται από 

έναν τοξότη, ο οποίος τον έχει δεμένο σε μία σανίδα. 

 Μετά από τις αναμενόμενες αυτές αποτυχίες, η πονηριά του Ευριπίδη καταφεύγει σε μία χορεύτρια που 

φέρνει και χορεύει και απασχολεί τον τοξότη και έτσι ο Ευριπίδης μεταμορφωμένος έρχεται και λύνει 

τον Μνησίλοχο και τον σώζει. Σ’ αυτό τον βοήθησε και η σιωπηλή συνεργασία των γυναικών που 

έκαναν συμφωνία μαζί του, δεν θα ειδοποιήσουν τον τοξότη , αλλά ο Ευριπίδης θα πάψει να τις 

κακολογεί. 
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ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΗΝΗΣ 

 

ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΑΙ 

(Φτάνει ο Κλεισθένης ντυμένος γυναίκα) 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ο Ευριπίδης λέει έστειλε,εδώ,ανάμεσά σας,κάποιο γέρο συγγενή του. 

ΧΟΡΟΣ  Για ποιο λόγο, γιατί; 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Για να μάθει να του πει τι σκέφτεσθε και τι πρόκειται να κάνετε για να τον 

τιμωρήσετε. 

ΧΟΡΟΣ  Πως έτσι έναν άντρα μέσα στις γυναίκες δεν τον είδαμε; 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Τον μάδησε ο Ευριπίδης, τον καψάλισε και τον έκανε να μοιάζει με γυναίκα! 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Έλα καλέ, τα πιστεύεις αυτά;Ποιος είναι τόσο άμυαλος να σταθεί να τον μαδήσουν; 

Δεν το νομίζω, μα τις θεές! 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Εσύ η πρώτη για να δω! Ποια είσαι εσύ... 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  (Αχ που να πάει κανένας...) 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Πρέπει να γίνει έλεγχος. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  (Αχ ο δύστυχος!) 

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄  Εγώ ποια είμαι λες; Του Κλεώνυμου η γυναίκα. 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Την ξέρετε εσείς οι άλλες ποια είναι; 

ΧΟΡΟΣ  Ναι την ξέρουμε αυτήν. Τις άλλες ρώτα. 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Εσύ εκεί με το μωρό. Ποια είσαι; 

ΓΥΝΑΙΚΑ  Δούλα μου είναι. Την έχω για το παιδί. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  (Άσχημα την έχω, πάει! Πρέπει να φύγω) 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ε! Εσύ! Που πας, στάσου. Τι έπαθες; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Άσε με να πάω προς νερού μου... 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Δεν ντρέπεσαι; Άντε.. Περιμένω. 

ΧΟΡΟΣ  Περίμενε και ψάξε την, ρώτα την καλά.Αυτή είναι απ' όλες που δεν την ξέρουμε. 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ε! Εσύ! Δεν τέλειωσες ακόμα; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Ναι, μα το Δία, έφαγα κάρδαμο εψές και δεν μου βγαίνει τώρα. 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Κάρδαμο ξεκάρδαμο φτάνει τώρα, έλα. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Τι με τραβάς καλέ, άρρωστη γυναίκα; 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Πες μου ποιος είναι ο άντρας σου; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Τον άντρα μου ρωτάς; Τον τάδε τον ξέρεις,απ' τα Κυθωδίκια; 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Τον τάδε ποιον τάδε; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Ο τάδε καλέ, που κάποτε τον τάδε του τάδε... 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Α! Παλαβά λες! Ξανάρθες εδώ άλλη φορά; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Βέβαια. Κάθε χρόνο. 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Με ποια μένεις μαζί στη σκηνή; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Με την τάδε, βέβαια. 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Σαχλαμάρες λες με έπρηξες. 

ΓΥΝΑΙΚΑ  Άσε Κλεισθένη, θα τη ρωτήσω εγώ.Φύγε εσύ, δεν κάνει να ακούσει άντρας. Πες μου εσύ. 

Πέρσι στα Θεσμοφόρια τι κάναμε πρώτα πρώτα; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Για να θυμηθώ. Τι κάναμε είπες; Πίναμε. 

ΓΥΝΑΙΚΑ  Και μετά δεύτερο; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Δεύτερο. Ξαναπίναμε. 

ΓΥΝΑΙΚΑ  Αυτά σου τα είπε κάποια. Τρίτο, πες, τι κάναμε; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Η Ξενύλλα ζήτησε μια λεκάνη. 

ΓΥΝΑΙΚΑ  Α΄ Τίποτα δε λες. Έλα Κλεισθένη, έλα,αυτή είναι ο άντρας που μας είπες... 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Τι να τον κάνω τώρα; 

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄  Βγάλε του τα ρούχα να τον δούμε. Όλο περίεργα λέει. 



 34 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Θα ξεντύσετε μια μάνα εννέα παιδιών; 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Λύσε αυτόν τον κορσέ βρε χαμένε! 

 (Η γυναίκα επιχειρεί να τον λύσει, ο Μνησίλοχος αντιστέκεται) 

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄  Καρδαμωμένη φαίνεται. Γερή! Α! Καλέ δεν έχει στήθος, μα το Δία!  Δεν έχει όπως 

έχουμε εμείς! 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Είμαι στείρα και γι' αυτό. Δεν έμεινα ποτέ έγκυος. 

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄  Στείρα τώρα και πιο πριν μάνα με εννιά παιδιά; 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Τι σκύβεις έτσι ρε; Που πας να την κρύψεις; 

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄  Α! Την έσπρωξε προς τα πίσω! Να την. Την κατακοκκίνησες κακομοίρη! 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Αχ, που είναι; 

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄  Α! Τώρα την πέρασε μπροστά. 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Δεν τη βλέπω! Που είναι; 

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄  Α! Πάλι πίσω! Να την. 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ισθμό έχεις βρε; Τα σέρνεις πέρα δώθε πιο συχνά απ' ό,τι τα πλοία οι Κορίνθιοι; 

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄  Βρε παναθεμά τον! Γι' αυτό μας έσυρε τα τόσα - παινεύοντας τον Ευριπίδη! 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  (Τρισκακόμοιρος, αχ τι έπαθα! Σε τι περιπέτειες μπήκα!) 

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄  Τι κάνουμε τώρα; 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Να τον φυλάτε καλά μη σας γλιστρήσει. Εγώ θα πάω να αναφέρω στους 

Πρυτάνεις.          (Απομακρύνεται ο Κλεισθένης) 

 (Ο Μνησίλοχος "μιμείται" την Ελένη) 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Ροές του Νείλου με τις όμορφες τις νύμφες που σαν βροχή δροσίζετε την ιερή γη της 

Αιγύπτου και τη μαυριδερή φυλή της... 

ΓΥΝΑΙΚΑ Γ΄  Α! Μα την Εκάτη, αχρείος είσαι! 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ   Πατρίδα μου είναι η ένδοξη Σπάρτη. Πατέρας μου ο Τυνδάρης... 

ΓΥΝΑΙΚΑ Γ΄  Βρε κατεργάρη! Ο Τυνδάρης είναι; Δε λες το κάθαρμα ο Φρυνώνδας; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Ελένη με είπαν... 

ΓΥΝΑΙΚΑ Γ΄  Βρε πάλι τη γυναίκα καμώνεσαι; Ακόμα και τώρα που θα τιμωρηθείς; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Πολλοί για μένα σκοτώθηκαν στα νερά του Σκάμανδρου... 

ΓΥΝΑΙΚΑ Γ΄  Α, που να σκοτωνόσουνα κι εσύ! 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Και τώρα ζω εδώ και ο Μενέλαος ο άντρας μου δεν ήρθε ακόμα. Γιατί να ζω άλλο; 

ΓΥΝΑΙΚΑ Γ΄  Τα κοράκια φταιν που σ' αφήσαν. 

 (Εμφανίζεται ο Ευριπίδης, σαν ναυαγός) 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Ω! Κάτι την καρδιά μου τη ζεσταίνει! Δία! Μην την πνίξεις την ελπίδα που έρχεται! 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Σε ποιον ανήκει αυτό το μεγαλόπρεπο παλάτι να δεχτεί ναυαγούς – ταλαιπωρημένους  

απ' την κακοκαιρία και το κύμα; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Είναι τα ανάκτορα του Πρωτέα. 

ΓΥΝΑΙΚΑ Γ΄  Ποιου Πρωτέα; Τι ψέμματα που λέει! Δέκα χρόνια είναι που πέθανε ο Πρωτέας. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Σε ποια χώρα μας έβγαλε το ακυβέρνητο καράβι μας; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Η Αίγυπτος είναι. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Ωχ ο δύστυχος, που μας παράσυραν τα κύματα! 

ΓΥΝΑΙΚΑ Γ΄  Μην πιστεύεις ούτε μια λέξη. Ψέματα σου λέει. Εδώ είναι ο ιερός ναός των 

Θεσμοφόρων. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Είναι μέσα ο Πρωτέας; 

ΓΥΝΑΙΚΑ Γ΄  Α! Ξένε! Ακόμα δε συνήλθες από τη ζαλάδα της θάλασσας. Σου είπα πέθανε ο 

Πρωτέας. Και το άκουσες. Τι ρωτάς τώρα αν είναι μέσα; 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Πέθανε; Αχ! Ο τάφος του που βρίσκεται; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Αυτός είναι ο τάφος του. Πάνω του κάθομαι. 

ΓΥΝΑΙΚΑ Γ΄  Τολμάς και λες τάφο το βωμό; Α να χαθείς παλιάνθρωπε! 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Κι εσύ γυναίκα γιατί κάθεσαι πάνω στον τάφο του και σκεπάζεις το πρόσωπό σου με 

πέπλα; 
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ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Γιατί ο γιος του Πρωτέα θέλει με τη βία να με παντρευτεί! 

ΓΥΝΑΙΚΑ Γ΄  Γιατί τον ξεγελάς πάλι τον ξένο άθλιε; Αυτός, ξένε, με πονηριά ήρθε εδώ ανάμεσά μας. 

Να μας κλέψει τα κοσμήματα. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Λέγε για μένα τέτοιες κατηγορίες. Λίγο με νοιάζει... 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Ξένη, ποια είναι αυτή η γριά που σε κακολογεί; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Του Πρωτέα η κόρη, η Θεονόη! 

ΓΥΝΑΙΚΑ Α΄  Μα τις θεές, όχι! Η Κριτύλλα είμαι εγώ απ' τον Γαργηττό η κόρη του Αντίθεου. Όσο για 

σένα, είσαι απατεώνας! 

 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Μιλάς στο βρόντο. Εγώ τον αδερφό σου δεν τον παντρεύομαι. Δεν τον προδίνω τον 

άντρα μου εγώ, το Μενέλαο,που είναι στην Τροία. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Τι λες ξένη; Στρέψε προς τα εδώ το πρόσωπό σου! 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Σε ντρέπομαι ξένε. Είμαι απεριποίητη.  (Στρέφει το πρόσωπο) 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Τι είναι αυτό! Ω θεοί! Τα έχω χαμένα! Ποιο πρόσωπο είναι αυτό που βλέπω! Ποια είσαι; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Κι εσύ; Ποιος είσαι εσύ; Κι εγώ το ίδιο ταράζομαι βλέποντάς σε! 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Ελληνίδα είσαι ή κάποια από εδώ; 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Ελληνίδα. Αλλά πες μου κι εσύ. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Ίδια! Ολόιδια είσαι με την Ελένη! 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Κι εσύ με το Μενέλαο ίδιος...αν κρίνω απ' τις αγριότριχες! 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Αναγνώρισες τον πιο δυστυχισμένο άνθρωπο! 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Ω! Ήρθες στην αγκαλιά της γυναίκας σου. Μετά από τόσα χρόνια! Πάρε με. Πάρε με 

άντρα μου. Σφίξε με! Έλα να σε φιλήσω! Πάρε με από δω. Πάρε με! Να φύγουμε μακριά γρήγορα! 

ΓΥΝΑΙΚΑ Γ΄  Μα τις θεές! Θα κλάψει πικρά όποιος πάει να σε πάρει. Τούτος ο δαυλός βαρύς θα πέσει 

πάνω του. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Με εμποδίζεις να πάρω την κόρη του Τυνδάρη τη γυναίκα μου, στη Σπάρτη; 

ΓΥΝΑΙΚΑ Γ΄  Α! πα πα! Πανούργος είσαι κι εσύ! Συνεργάτης του μάλλον. Γι' αυτό τόση ώρα 

αιγυπτιολογούσατε! Έρχεται ο Πρύτανης όμως με το φύλακα. Θα τα πληρώσει τώρα τούτος τα έργα 

του.  (Φαίνεται να έρχεται ο Πρύτανης) 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Αυτό δεν είναι καλό τώρα... Πρέπει να του δίνουμε! 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Κι εγώ ο τρισδύστυχος; Τι θα κάνω; 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Ησύχασε. Όσο ζω δεν θα σ' αφήσω. Εκτός κι αν μ' εγκαταλείψουν τα κόλπα μου. 

ΜΝΗΣΙΛΟΧΟΣ  Τούτο το κόλπο δεν έκανε τίποτα. 
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4Δ. Ενότητα 4
η
: Ο ποιητικός αγώνας στους Βατράχους του Αριστοφάνη 

Κορυφαίοι! 
Σπυριδούλα Αυγουστή 

Μαρία Κέλλη 

Ασπασία Σάλτα 

 

 

Βάτραχοι 

                 Εδιδάχθη για πρώτη φορα στα Λήναια,το 405 π.Χ και κατέκτησε το πρώτο βραβείο. 

       Στην αρχή του έργου εμφανίζονται δύο παράξενες μορφές. Στην πρώτη, το μακρύ κίτρινο 

φόρεμα και το νεανικό προσωπείο συνδυάζονται με την λεοντή και με το ρόπαλο, και μας 

βοηθούν να αναλογιστούμε τον Διόνυσο μεταμφιεσμένο - όχι τέλεια - σε Ηρακλή. Ακολουθεί ο 

δούλος του ο Ξανθίας , ανεβασμένος σε ένα γάϊδαρο αλλά κουβαλώντας συγχρόνως και 

αποσκευές κραμασμένες από ένα ραβδί στον ώμο του.Επισκέπτονται τον Ηρακλή στο σπίτι του , 

και ο Διόνυσος του εξηγεί ‘ότι είναι στεναχωρημένος γιατί του λείπει ο Ευριπίδης, που είχε 

πεθάνει πρίν λίγο καιρό.Γι’αυτό πηγαίνει τώρα από τον Κάτω Κόσμο να τον φέρει πίσω, και έχει 

μεταμφιεστεί σε Ηρακλή για να αντιμετωπίσει καλύτερα τους κινδύνους του ταξιδιού. Ο 

πραγματικός Ηρακλής είχε κατεβεί κάποτε στον Άδη για να φέρει στην γη τον Κέρβερο,το 

φοβερό σκυλί που φρουρούσε τις πύλες του, και ο Διόνυσος του ζητά οδηγίες για το δρομολόγιο. 

Ο Ηρακλής τον κοροΪδεύει και κάνει ό,τι μπορεί για να τον τρομάξει, τον πληροφορεί πάντως 

ότι , όταν ακούσει τον χορότων μεμυημένων , θα βρίσκεται κοντά στο παλάτι του Πλούτωνα , 

του θεού του Κάτω Κόσμου.  

     Με τις συμβουλές του Ηρακλή, φτάνουν στην λίμνη Αχερουσία,σύνορο του κάτω κόσμου, 

και ενώ ο Ξανθίας κάνει τον γύρο της, ο Διόνυσος περνά τη λίμνη με την συντροφιά τις φωνές 

ενός Χορού Βατράχων ,του χορού που έδωσε στην κωμωδία το όνομά της. Ανάμεσα στον 

Διόνυσο που είναι υποχρεωμένος να τραβά κουπί , και στους βατράχους αρχίζει ένας 

συναγωνιστής στο τραγούδι που παίρνει διαστάσεις μονομαχίας. 

     Στην άλλη μεριά της λίμνης, ο θεός συναντά πάλι τον Ξανθία και μαζί προχωρούν στα 

σκοτάδια. Στο δρόμο τους φαίνεται ότι βλέπουν τέρατα φοβερά, ώσπου ακούγονται τραγούδια 

και μπαίνει ο χορόςτων μουσών.Κάποια στιγμή ο Διόνυσος και ο Ξανθίας πλησιάζουν το Χορό 

και μαθαίνουν ότι έχουν φτάσει στο παλάτι του Πλούτωνα.Τρομοκρατημένος ο Διόνυσος  πείθει 

τον Ξανθία να φορέσει αυτός τα ρούχα του Ηρακλή, ενώ ο ίδιος προσποιείται ότι είναι ο 

δούλος.Ο Ξανθίας αρέσκεται στο ρόλο του Ηρακλή, δεν ξέρει όμως τι να κάνει όταν το επόμενο 

πρόσωπο που παρουσιάζεται,μια παρακόρη της Περσεφόνης,συζύγου του Πλούτωνα,τον καλεί 
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πιεστικά εκ μέρους της κυράς της σε ένα ζεύγος.Τελικά, δέχεται αλλά ο Διόνυσος τον σταματά 

και επιλέγει να αλλάξουν θέση και αμφίεση.Αμέσως μετά δύο αγανακτισμένες ξενοδόχες στις 

οποίες ο πραγματικός Ηρακλής χρωστά χρήματα για τα τεράστια γεύματα που είχε 

καταβροχθίσει, τα βάζουν με τον Διόνυσο.Αυτός όταν τελικά τον ξεφορτώνεται,καταφέρνει με 

καλοπιάσματα τον Ξανθία να αναλάβει πάλι το ρόλο του Ηρακλή. 

     Εδώ σταματά το αστείο της εναλλαγής του καλού και του κακού , γι' αυτό ο Θυρωρός 

επιστρέφει με φύλακες που αναλαμβάνουν τον Ξανθία-Ηρακλή. Ο Ξανθίας ορκίζεται ότι είναι 

αθώος για την κλοπή του Κέρβερου και επωφελούμενος  

από την αθηναΪκή δικονομία , που δεν απέλειε τα βασανιστήρια κατά τις ανακρίσεις δούλων , 

παίρνει ύφος και δείχνοντας τον Διόνυσο , φορτωμένο τις αποσκευές , λέει : 

                                        πάρε αυτόν τον δούλο 

                                        και με βασανιστήρια ανάκρινέ τον 

                                        και φταίξιμο αν μου βρείς θανάτωσέ με. 

   Ο Διόνυσος φανερώνει ότι είναι αθάνατος και οι φύλακες χτυπούν μια τον ένα και μια τον 

άλλο , για να ανακαλύψουν ποιος από τους δύο είναι θεός και δεν αισθάνεται πόνο. Η πλοκή σε 

λίγο θα πάρει τελείως νέα τροπή. Ο Ευριπίδης , όταν έφτασε στον Κάτω Κόσμο, διεκδίκησε πλάι 

στον Πλούτωνα τη θέση που δικαιώματικα ανήκε στον  κορυφαίο ποιητή και που ως τότε 

κατείχε ο Αισχύλος. Ο Αισχύλος αντιστάθηκε στην απαίτηση αυτή και ο Διόνυσος ο μόνος 

κατάλληλος για την περίπτωση κριτής, που έφτασε τόσο έγκαιρα, πρόκειται να τους λύσει την 

διαφορά. 

    Ο Πλούτων καθόρισε ότι, για να παρθεί η απόφαση πρέπει να μετρηθεί και να ζυγιαστεί με 

ακρίβεια η τέχνη των δυο ποιητών. Η διεξοδική εξέταση που έχουμε τώρα λόγους να 

περιμένουμε αρχίζει μόλις από τον στ. 1119΄ το <<ζύγιασμα>> των τραγικών στίχων, που 

παρουσιάζεται σαν κανονικό ζύγιασμα με ζευγάρια. Πριν από αυτά τα δύο έχουμε έναν κανονικό 

αγώνα των δύο ποιητών που η μορφή του ακολουθεί πιστά το πρόσωπο των αγώνων, με 

επιπρόσθετο στοιχείο τον Διόνυσο στο διπλό ρόλο του διαιτητή και του γελωτοποιού. Ο 

Ευριπίδης ισχυρίζεται ότι, ενώ ο Αισχύλοε συνήθιζε να εντυπωσιάζει το ακρωτήριό του με 

θεαματικά τεχνάσματα και γλώσσα γεμάτη σκοτεινά υπονοούμενα, ο ίδιος έβαλε την τραγωδία 

σε δίαιτα , για να αδυνατίσει και χρησιμοποίησε θέματα οικεία, από τον κύκλο της καθημερινής 

εμπειρίας των ακροατών του με τον τρόπο αυτό είχε κριτή της τέχνης του κοινό πληροφορημένο 

και συγχρόνως βοηθούσε τους ακροατές του να οξύνουν την κριτική τους ικανότητα, για να 

αντιμετωπίζουν τα συνηθισμένα προβλήματα της ζωής. Ο Αισχύλος οδηγεί πρώτα με ερωτήσεις 

τον Ευριπίδη να παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, μετά από τα συμπεράσματα της 

προηγούμενης συζήτησης ότι οι ποιητές πρέπει να κρίνονται από τα διδάγματα που προσφέρουν 
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και υποστηρίζει ότι στα δικά του έργα παρουσιάζει ηρωικά διδάγματα πολεμικού θάρρους, ενώ ο 

Ευριπίδης με τα παραδείγματά του σπρώχνει τις γυναίκες στη μαχεία και τους άνδρες στην 

απειθαρχία και την  οκνηρία. 

    Και τέλος το ζύγιασμα με μονωμένων στίχων στη ζυγαριά: αυτό παρουσιάζεται έτσι ώστε 

αποφασιστικό για το αποτέλεσμα να είναι πραγματικό βάρος του περιεχομένου των στίχων. Στο 

τέλος της δοκιμασίας, ο Αισχύλος βγαίνει κερδισμένος, αλλά ο Διόνυσος δεν μπορεί ακόμα να 

βγάλει απόφαση. Κάποιος  λέει (1414) 

       << Δεν θα το κάμεις αυτό που είχες σκοπό >> 

Αυτό πρέπει να το λέει ο ίδιος ο Πλούτων, γιατί συνεχίζει δίνοντας την άδεια-άδεια που μόνο ο 

κύριος του Κάτω Κόσμου θα μπορούσε να δώσει - να γυρίσει στη γη όποιος ποιητής προτιμηθεί 

τελικά από τον Διόνυσο. Είναι βέβαιο ότι ο Πλούτων , στον στ. 1479, όταν προσκαλεί τον 

Διόνυσο και τον Αισχύλο σε γεύμα, είναι επι σκηνής. Έπειτα ο Διόνυσος αποφασίζει να θέσει 

δύο ερωτήσεις για πολιτικά θέματα πάλι όμως οι απαντήσεις που παίρνει από τους δύο ποιητές 

δεν τον βοηθπύν να βγάλει απόφαση. Περιμένουμε τρίτη ερώτηση, όταν συμβαίνρι κάτι 

απροσδόκητο: ο Διόνυσος ρωτά την ίδια του την ψυχή, με αποτέλεσμα να δώσει την προτίμησή 

του στον Αισχύλο. Η αγωνία και η αγανάκτηση του Ευριπίδη πέφτουν στο κενό. Ο Πλούτων 

φιλεύει τον Διόνυσο και τον νικητή και τελικά ο Αισχύλος ξεπροβοδίζεται θριαμβευτικά, καθώς 

παίρνει τον δρόμο για τον Πάνω Κόσμο. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

1 

   Η αρχαία ελληνική γραφή δεν είχε ερωτηματικά και ο στίχος αυτός ερμηνεύεται καμιά φορά 

ως ερώτηση. 

  

2 

   Η λατρεία της Δήμητρας και της Περσεφόνης στην Ελευσίνα, με την οποία συνεχίζονταν και 

μερικές άλλες θεότητες. 
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Ο ποιητής 

 

     Ο Αριστοφάνης ήταν γιος κάποιου Φιλίππου όπου ανήκε στον αθηναΪκό δήμο των  

Κυδαθηναίων (σημερινή Πλάκα ) της Πανδιονίδος φυλής και υπήρξε <<  πρύτανης >> κατά τις 

αρχές μάλλον του 4ου π.Χ αιώνα. Από το ίδιο έργο του μπορούσε να αντλήσουμε και να 

πιστοποιήσουμε τα εξής στοιχεία: γέννηση 450-444 π.Χ, θάνατος 385 π.Χ, κτηματική περιουσία 

στην Αίγινα, πρώιμη εμφάνιση φαλάκρας, σημαντική λογοτεχνική και πολιτική παιδεία , 

οικείωση με την αγροτική ζωή και την φύση, εχθρότητα προς τον πολιτικό Κλέωνα, που 

καταγόταν και αυτός από τον δήμο << Κυδαθήναιων >>. Είχε 2 εως 4 γιους αυτοί ήταν: ο 

Αραρώς, που ανέβασε στη σκηνή τα έργα του πατέρα του Κώκαλος και Αιολοσίκων μετά το 

έτος 388, ο Φίλιππος, ο Φιλέταιρος ή Νικόστρατος. Για όλους αυτούς υπήρχαν επιγραφικές 

μαρτυρίες ότι ήταν κωμικοί ποιητές. 

    Οι σωζόμενες 11 κωμωδίες εκπροσωπούν το 1/4 περίπου του όλου έργου του Αριστοφάνη. 

πάντως γνωρίζουμε 44 τίτλους έργων του, από τους οποίους οι 4 αμφισβητούνται ως προς την 

πατρότητα ανάμεσα στον Αριστοφάνη και τον Άρχιπο. Με βάση γραπτές μαρτυρίες ή με μεγάλη 

πιθανότητα μπορούμε να χρονολογίσουμε τις εξής κωμωδίες: Δαιταλής 427, βαβυλώνιοι 426, 

Αχαρνής 425, Ιππής 424, Νεφέλοκ 423, Προάγων 422, Σφήκες 422, Ειρήνη α΄421. Στην εποχή 

του Αρχιδάμειου Πολέμου ανήκουν μάλλον και οι εξής: Γεωργοί 424, Ολκάδες 423, Ώραι 422 

δηλαδή συνολικά 11 κωμωδίες. Στην εποχή της << Νικίετας Ειρήνης >> μόνο την ειρήνη β΄ 

μπορούμε να χρονολογήσουμε. 

     Στο δεύτερο μισό του Πελοπονησιακού Πολέμου τοποθετούνται: Αμφιάραος, Όρνιθες, 

Λυσιστράτη, Θεσμοφοριάζουσες α΄ Βάτραχοι. 

 

α) Ιστορικά στοιχεία του έργου  

   Το έργο <<Βάτραχοι>> διδάχτηκε το 405 π. Χ. σε οριακή χρονολογία . Ένα χρόνο πρίν είχε πεθάνει 

ο Ευριπίδης  και ένα χρόνο μετά θα νικηθεί οριστικά η Αθήνα στον πολύχρονο πόλεμό της - που συχνά 

τον κατάγγελνε ο Ευριπίδης (σαν πόλεμο) και συνέχεια ο Αριστοφάνης σαν ασύμφορο . 

 Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη :            

           - Στην γεμάτη κωμικά ευρήματα άφιξη του Διονύσου στον Άδη και την...υποδοχή του 

θεωρούμενου Ηρακλή ,και 

           - Στην τεχνοκρατική  (ευφυέστατη και κωμικότατη ) αντιπαράθεση Αισχύλου - Ευριπίδη , υπό 

την επιδιαιτησία του  
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             Διονύσου .  

Αξιοσημείωτο είναι οτι το έργο πήρε το πρώτο βραβείο , ενώ το θέμα του ήταν φιλολογικό και 

τεχνοκριτικό - καλλιτεχνικό - ενώ η εποχή εκείνη με τα γεγονότα της δεν είχε άνεση ή περιθώρια 

για τέτοιες στάσεις και προβληματισμούς .  

Το έργο έχει την αξία οξυδερκέστατης κριτικής για τον τρόπο σύλληψης και γραφής των δύο 

τραγικών σε όλες τις φάσεις  του διαγωνισμού δεν υπερτερεί κανένας αλλά , κατά κωμικό τρόπο 

κερδίζει πλαστή νίκη ο Αισχύλος  , που όμως κι αυτός εξίσου κορο'ί'δευμένος βγαίνει από τον 

Αριστοφάνη αλλά κερδίζει με ομολογημένη τη μεροληψία της διαιτησίας .       

 β) Υπόθεση - Πλοκή του έργου  

    Μετά το θάνατο του Ευριπίδη, δεν υπάρχει πια στην Αθήνα άλλος άξιος τραγικός ποιητής , έτσι η 

πόλη δεν έχει ποιόν να την συμβουλέψει , αλλά δυσκολεύονται και οι Διονυσιακές γιορτές - που δεν 

υπάρχουν άξια έργα και όλα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο .  

  Ο Διόνυσος λοιπόν θέλει να πάει στον Άδη για να φέρει πίσω τον Ευριπίδη . Ντύνεται λοιπόν 

Ηρακλής , διότι ο Ηρακλής έχει ξαναπάει στον Άδη , και με τον δούλο μαζί τον Ξανθία ξεκινούν 

και πορεύονται και κάποτε φτάνουν και περνούν από το <<σπίτι>> του Ηρακλή - να πάρει ο 

Διόνυσος πληροφορίες για το δύσκολο δρόμο του .  

  Η συνάντηση με τον Ηρακλή είναι κωμική - όπως και οι διαφορές τους , το πέρασμα στη 

συνέχεια από την Αχερουσία λίμνη , επίσης το φτάσιμο μπροστά στο σπίτι του Πλούτωνα 

δημιουργεί προβλήματα υποδοχής αλλά και δίωξης ( τη φορά που είχε κατέβει ο Ηρακλής στον 

Άδη έκανε ζημιές ) . Τελικά η δίωξη αποφεύγεται με ένα κωμικό ξυλοδαρμό και η εξακρίβωση 

ποιος είναι ο Ηρακλής και ποιος όχι . Ανατίθεται στον ίδιο τον Πλούτωνα - και οι δύο επισκέπτες 

παρουσιάζονται μπροστά τους .  

   Μετά αρχίζει ένας άλλος δεύτερος κύκλος απρόσμενης κωμικής συνέχειας :  

-  Ο Διόνυσος βρίσκεται μπροστά σε ένα αναμμένο καβγά  ανάμεσα στον Αισχύλο και τον 

Ευριπίδη , για την πρωτιά ,  

-  Ο Ευριπίδης διεκδικεί να πάρει αυτός την έδρα της ποίησης στο Πρυτανείο του Άδη .  

-  Ο Διόνυσος μετατρέπει το σχέδιο του και αποφασίζει να πάρει όποιον κριθεί αξιότερος .  

-  Η κρίση γίνεται με διαγωνισμό μεταξύ του Αισχύλου και του Ευριπίδη και με βαθμολόγηση 

του έργο τους .  

-  Η κρίση - διαγωνισμός μεταξύ των δύο είναι συναρπαστική .  

   Μετά λοιπόν , από μια περιπαίζουσα και περιπαιζόμενη υπεροχή του Αισχύλου << στα 

σημεία >> - Κριτής . σχολιαστής είναι ο Διόνυσος - η κρίσημη ερώτηση που τους τίθεται είναι 

<< πώς θα σωθεί η πόλη >> και στην απάντηση αυτή η βαθμολογία δίνεται << κατά την διάθεση 

της ψυχής >> . και νικάει ο Αισχύλος .  

  

 γ) Ο στόχος της παρωδίας  

  

         Η παρωδία της τραγωδίας είναι μια σταθερά της Αριστοφανικής κωμωδίας .  

      Μερικές φορές είναι εκτεταμένη , π. χ. Αχ. 497-556 , Θεσμ. 855-919 ( Ε. Ελένη ,    

      μία σκηνή στην οποία η τεχνική της παρωδίας μπορεί να προστεθεί για να τονίσει   
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 κάποια λεπτομέρεια ) Θεσμ. 101 - 29 , ίσως ναι ίσως όχι να είναι ενάντια σε ένα  

      άλλο έργο δικό του . Συχνότερα ένα μοτίβο , ένα σύντομο << μήνυμα >> , μία  

      πρόταση ή μια φράση την διαχωρίζει από την τραγωδία . Χάρη στην εργασία και    

      εκμάθηση των Ελληνιστικών σχολιαστών , μπορούμε να εντοπίζουμε συχνά την      

      πηγή , αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες , και  

      στην πλειοψηφία των εν λόγω περιπτώσεων μπορεί κάλλιστα ο Αριστοφάνης  

      να συνθέτει για χιουμοριστικούς σκοπούς σε ένα στυλ που αναγνωρίζεται  

      εύκολα από το κοινό ως τραγικό - λόγω του λεξιλογίου , της σύνταξης , και  

      σπανιότατα την επαλήθευση των συλλαβών - χωρίς συγκεκριμένο πρωτότυπο  

      στο μυαλό του . Η παρωδία εξυπηρετεί περισσότερους από έναν σκοπούς .  

      Το κωμικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την σιωπηρή αναλογία μεταξύ της τύχης  

      των μυθικών ηρώων και των προσωπικών κακοτυχιών των χαρακτήρων που  

      δημιουργούν βαθύ οίκτο ή φόβο μέσα μας . Η ασυνέπεια του ύφους του  

      συνδυασμού της ποίησης με στοιχεία της καθομιλουμένης , με χυδαιότητα  

      , είναι ουσιαστικά αστεία . Επιπλέον η παρωδία , κυρίως σε συνδυασμό με  

      υπερβολή μπορεί να εμπεριέχει και μια πρόσκληση προς το κοινό να την 

      θεωρήσει ως μια αποτυχία του δημιουργού της . Έτσι εφευρέθηκαν και οι στίχοι  

      του Αισχύλου και του Ευριπίδη στους Βατράχους που αποτελούν παράδειγμα  

      αυτής της πτυχής της παρωδίας . Η κατανόηση αυτών των έμμεσων κριτικών ,  

      ωστόσο απαιτεί πολύ σκληρή δουλειά , μια που δεν μπορούμε να θεωρήσουμε 

      ότι έχει προσδιοριστεί πάντα τι ακριβώς ήταν αστείο στο ακροατήριο του  

      Αριστοφάνη .  

      

       

  δ) Το κωμικό στοιχείο στους Βατράχους (στ. 830-874)  

  

    Σε αυτό το τμήμα η δραματοποιημένη μάχη είναι παρόμοια με αυτή στον στ. 889 όπου 

μπορούμε να δούμε τον καβγά μεταξύ Σωστού και Λάθους , πρίν τον αγώνα λόγου με την είσοδο 

του Χορού .  

     Από ό,τι βλέπουμε από τον διάλογο ο Ευριπίδης , ο Διόνυσος και ο Αισχύλος βγαίνουν στη 

σκηνή από την πόρτα του παλατιού . Όπου εκεί βρίσκεται και ο Πλούτωνας . Βέβαια τίποτα από 

το κείμενο δεν αναφέρει για το πότε εμφανίζεται . Αρχικά μιλάει στον στ. 1414 απατώντας σε 

αυτό που προηγουμένως είπε ο Διόνυσος στους στίχους 1411 - 13 και αυτές οι τρείς γραμμές 

δείχνουν τον πραγματικό σκοπό και χαρακτήρα του Διονύσου . Οπότε αυτός μπαίνει πρώτος στη 

σκηνή στο 1410 αλλά η είσοδος αυτή δεν αναφέρεται . Το είδος , της εισόδου αυτής δεν 

ταυτίζεται με τους Αριστοφανικούς οι οποίοι περιμένουν να ακούσουν κάτι σαν << εδώ 

έρχεται >> ( π. χ. στίχος 387 ) ή μία κλητική ( π. χ. στίχος 725 ) ή ακόμη μια ξεκάθαρη διακοπή 

στη συζήτηση πρίν το στίχο 1411 ( π. χ. στίχος 387 ). Συνεπώς υποθέτουμε ότι ο Πλούτωνας είναι 

παρών από τον στίχο 830 και μετά . 

      Ο Ευριπίδης στην αρχή του λόγου του δείχνει ότι έχει κατανοήσει πως ο θρόνος της ποίησης 

είναι δικός του . Στην περίπτωση αυτή ο Αισχύλος κάθεται πάνω στον θρόνο και κρατιέται σφιχτά , 

γιατί διαφορετικά ο Ευριπίδης θα τον καταπνίξει για να κάτσει ο ίδιος εκεί . Για να φέρει στη 

σκηνή κάποιον από τους δυο που έχει ήδη καθίσει ένα εκκύκλημα[1]  , δηλαδή μια τροχοφόρα 

είναι απαραίτητη . Αξίζει να σημειωθεί ( στ. 765 ) ότι ο θρόνος της ποίησης είναι δίπλα σε αυτόν 

του Πλούτωνα . Ο Πλούτωνας κάθεται στον ένα και ο Αισχύλος κάθεται στον άλλον , ενώ ο 

Ευριπίδης έχει ακουμπήσει τα χέρια του στο θρόνο του Αισχύλου . Ο Διόνυσος λογικά πρέπει να 

προηγείται στον διάλογο ή να έχει ξεκινήσει να μιλάει από πρίν . Αμέσως μετά ακολουθεί αγώνας 
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λόγου που βρίσκει και τους δύο ομιλητές στο ίδιο μέρος , κέντρο της σκηνής . Ο διαγωνισμός θα 

έπρεπε να διαλυθεί αν ήταν ανυπόφορα στατικός ή εκνευριστικά ασύμμετρος .  

       Στην τελευταία σειρά του τραγουδιού του Χορού , ο Πλούτωνας βγαίνει από την πόρτα του 

παλατιού , μετά από την είσοδό του μεταφέρεται ένας θρόνος και παίρνει την θέση του στο 

κέντρο . Αυτό μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό ρόλο έπαιζε η εξουσία . Ο Διόνυσος ακολουθεί 

και κάθεται ( οχι για πολύ ) σε μια θέση που βρίσκεται δίπλα σε αυτή του Πλούτωνα , στα 

αριστερά του . Αυτό έχει ως εξήγηση , ότι ο Διόνυσος είναι ένας επίτιμος καλεσμένος , όχι ένας 

κοινός αυλικός . Τότε ο Αισχύλος παίρνει την θέση που έχει προοριστεί γι' αυτόν  ( το θρόνο της 

ποίησης ) στα δεξιά του Πλούτωνα , ακολουθώντας ο Ευριπίδης , ο οποίος στηρίζει τα χέρια του 

στο θρόνο του Αισχύλου , αλλά  στον στ. 833 ο Ευριπίδης παίρνει τα χέρια του με σκοπό να κάνει 

χειρονομία στον Αισχύλο . Ο Αισχύλος σηκώνεται από τον θρόνο του ( στ . 840 ) και απαντά με 

θυελλώδες ύφος σε αυτόν . Ο Ευριπίδης υποχωρεί προς την πλευρά του Διόνυσου ο οποίος 

προσπαθεί να ηρεμήσει τον Αισχύλο ( στ. 843 ) και μετέπειτα στον στίχο 852 συγκρατεί τον 

Ευριπίδη απομακρύνοντας τον προς τα δεξιά . Τώρα έχουμ δύο συνομιλητές και συναγωνιστές 

συμμετρικά διατεθειμένους , τον τον ευκίνητο και πολυμήχανο Διόνυσο και τον Πλούτωνα 

απαθέστατα ενθρονισμένο στο κέντρο της σκηνής . Έπειτα κατά τον στίχο 837 , ο Ευριπίδης 

χαρακτηρίζει τον Αισχύλο αγριοποιόν[2]   δηλαδή τον κατηγορεί πως δημιουργούσε άγριους κι 

απολίτιστους - ακοινώνητους  χαρακτήρες στα έργα του . Ακόμη του λέει πως ο λόγος του ήταν 

απεριλάλητος[3]  διότι στα έργα του ο Αισχύλος έκανε αναφορά σε γεγονότα τα οποία δεν έπρεπε 

να αναφερθούν στους θεατές . Ο Αισχύλος ύστερα του αποκρίνεται λέγοντας τον 

στωμωλιοσυλλεκταδη[4]  , πτωχοποιό και ρακιοσυρραπτάδη , καθώς ο Ευριπίδης παρουσίαζε 

άτομα ευγενικής καταγωγής ντυμένα με κουρέλια . Εν τέλει τον αποκαλεί ειρωνικά 

φτηνοσαχλοσυλλέκτη διότι η εκφράσεις που χρησιμοποιούσε και οι ιδέες του ήταν μια συλλογή 

από διάφορες ιστορικές πηγές .   

 

 

[1] Romilly J. De. , 1997 , 35 

[2] Dover, 1993 ,837 

[3] Dover, 1993 ,839 

[4] Dover, 1993 ,841 
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ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΗΝΗΣ  

 
ΒΑΤΡΑΧΟΙ 

(Βγαίνουν συζητώντας ο Διόνυσος με Αισχύλο και Ευριπίδη.) 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Όχι. Όχι δεν παραιτούμαι, μη με πιέζεις. Είμαι πιο πάνω στην τέχνη απ' αυτόν. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Αισχύλε, τι λες; Ακούς τι σου λέει; 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Πρώτα θα πάρει πόζα να πει. Θα τερατολογήσει όπως τερατολογεί πάντα στις τραγωδίες. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Μην είσαι τόσο απόλυτος ευλογημένε. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Τον ξέρω καλά εγώ. Απ' έξω κι ανακατωτά τον έχω ψάξει! Άνθρωπος αγριωπός, μεγάλος 

καυχησιάρης.  

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Αλήθεια αγόρι της λαχαναγοράς; Έτσι λες για μένα φτηνοσαχλοσυλλέκτη, 

κουρελομόδιστρε και μπαλωματοράφτη; Θα τις πληρώσεις τις ανοησίες σου. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Πάψε Αισχύλε. "Μην εξάπτεις τα θερμόαιμα σπλάχνα σου". 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Πρώτα θα τον ξεσκεπάσω θα τον δείξω. Στραβούς και κουτσούς παριστάνει και 

καμαρώνει. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Τον αμνό! Τον αμνό παιδιά τον μαύρο. Φέρτε τον να ξορκίσουμε. Θα ξεσπάσει τυφώνας! 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Βρε συ που όλο μονότονο τραγούδι λες και τα έργα σου είναι γάμοι αιμομιχτικοί! 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Κράτα πολυτίμητε Αισχύλε! Κρατήσου. Κι εσύ καταφερτζή Ευριπίδη κρατήσου. Κι εσύ 

Αισχύλε, όχι θυμούς. Ήρεμα να πεις και να ακούσεις. Μην καβγαδίζετε όπως φουρνάρισσες, της 

ποίησης άνθρωποι. Πείτε όμορφα χωρίς χυδαίες λέξεις ούτε ν' ακούσω πράματα που θα έλεγαν και 

άλλοι. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Για μένα, και για το πώς η ποίησή μου είναι στο τέλος θα πω. Πρώτα θα τον φανερώσω τι 

κατεργάρης ήταν και πως ξεγελούσε τους θεατές. Πρώτα πρώτα τούτος, σου έδειχνε στην αρχή έναν 

Αχιλλέα ή μια Νιόβη σκεπασμένους και τους άφηνε βωβούς. Και ο Χορός του ύστερα…Τέσσερις 

αρμαθιές τραγούδια σου αράδιαζε  και οι σκεπασμένοι τσιμουδιά! 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Εμένα αυτό μου άρεσε. Η βουβαμάρα τους με έτερπε πιο πολύ απ' όσο οι φλυαρίες 

σήμερα. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Ήσουν χαζός γι' αυτό. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Εγώ γι' αυτό. Αυτός όμως γιατί; 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Μα δεν καταλαβαίνεις ;  Να περιμένει ο θεατής πότε η Νιόβη θα πει τη συλλαβούλα της. 

και τέλειωνε το έργο! 

 ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Βρε βρε τον πονηρό! Έτσι με κορόϊδευε; Τι αναστατώνεσαι και ξεφυσάς Αισχύλε; 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Επειδή τον ξεμπροστιάζω. Με του Χορού τις φλυαρίες, το δράμα έφτανε στη μέση. Και 

σου πέταγε μετά δώδεκα λεξάρες βοδινές παχιές, γερές και σκοτεινές σαν σκιάχτρα τρομερά, άγνωστες 

στους θεατές. 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ   Ω τι λέει ο άσχετος! 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ   Σώπα Αισχύλε! 

 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Και όλα ακαταλαβίστικα! Όλο ποτάμια ανέφερε ή τάφρους και φράσεις σπαζοκεφαλιές. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Μα τους θεούς, μια νύχτα ολόκληρη, κάποτε,ξαγρύπνησα για βρω τι πουλί είναι ο ξανθός 

αλογοκόκορας! 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Το ξυλόγλυπτο ακρόπρωρο των καραβιών βρε αγράμματε! 

 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Και μετά έπρεπε να βάζει κόκορες στις τραγωδίες; 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Εσύ βρε άθεε, σαν τι τάχα τους έβαζες; 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Ούτε αλογοκόκορες όπως εσύ, ούτε ελαφοκάτσικα που ζωγραφίζουν οι Πέρσες στις 

κουρτίνες τους. Εγώ καθώς την πήρα την τέχνη από σένα πρησμένη και ξιπασμένη, με παχιές φράσεις, 

την αδυνάτισα πρώτα, την αλάφρωσα, με λόγια απλά της έβγαλα το πολύ βάρος κι έπειτα τη μεγάλωσα 

με μονολόγους. Και μετά τους πρώτους στίχους βουβός δεν έμενε κανένας όλοι μιλούσαν κι έλεγαν 

κάτι, δούλοι και γυναίκες κι ο αφέντης κι η κοπέλα κι η γριά. 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Και με αυτά που έφτιαχνες, δεν ήσουν λες... για σκότωμα; 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Γιατί; Κρατούσα δημοκρατικές αναλογίες. Τους δίδαξα εξάλλου πώς να μιλούν. 
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ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Εγώ  έκανα δράμα όλο πόλεμο γεμάτο! 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Ποιο; 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Τους "Επτά επί Θήβας"! Όποιος το είδε, πολέμαρχος λαχτάρησε να γίνει! 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Αυτό ήταν το κακό σου. Έδειξες τους Θηβαίους γενναιότερους στον πόλεμο! 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Στο χέρι σας ήταν να ασκηθείτε. Αλλά το ρίχνατε αλλού. Και εξάλλου με τους "Πέρσες" 

σας δίδαξα να θέλετε πάντα να νικάτε.  

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Χάρηκα όταν έβαλες κλάμα για το Δαρείο κι ο Χορός αμέσως χτύπαγε τα χέρια του και 

φώναζε αλί αλί... 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ   Ο Ευρυπίδης κουρέλια φόρεσε στους βασιλιάδες να φαίνονται για λύπηση. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ   Ε, και; Κακό έκανα μ' αυτό; 

 ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Έμαθαν οι πλούσιοι να μην θέλουν να κάνουν ευεργεσίες στο έθνος αλλά ντύνονται 

κουρέλια και κάνουν το φτωχό. Και κλαίγονται.  

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Πρώτα για τους προλόγους σου λοιπόν -μ' αυτούς αρχίζει η τραγωδία μ' αυτούς θ' αρχίσω 

το ξετίναγμα κι εγώ.Επειδή απ' αυτούς αρχίζει και του λόγου η ασάφεια! 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Ποιας τραγωδίας τον πρόλογο θα... αναλύσεις; 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Όλους σχεδόν. Και πρώτα της "Ορέστειας". 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Άντε λοιπόν, ησυχία να κάνει ο κόσμος. Λέγε Αισχύλε. 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  "Χθόνιε Ερμή, του θρόνου μου του πατρικού προστάτη,σωτήρας μου γίνε και σύμμαχος. 

Στο ζητώ.Ήρθα στη γη μου και επέστρεψα". 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Λοιπόν; Βρίσκεις εδώ λάθος; 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Πάνω από δώδεκα. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Μα τρεις στίχοι είναι όλοι κι όλοι! 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Με είκοσι λάθη ο καθένας! 

 ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Τι λάθος έκανα, μου λες; 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Ξαναπές τους στίχους. 

 ΑΙΣΧΥΛΟΣ  "Χθόνιε Ερμή, του θρόνου μου του πατρικού προστάτη" 

 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Στάσου! Τα λέει αυτά ο Ορέστης στον τάφο του νεκρού πατέρα του; 

 ΑΙΣΧΥΛΟΣ Βεβαίως. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Πες τον άλλο στίχο Αισχύλε. Κι εσύ Ευριπίδη να προσέχεις τα λάθη. 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  "Γίνε σωτήρας μου και σύμμαχος. Δέομαι. Ήρθα στη γη μου και επέστρεψα" 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Δυο φορές το ίδιο, ο σοφός Αισχύλος; 

 ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Δυο; 

 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Κοίτα το λέει. Θα σ' το δείξω. "Ήρθα στη γη μου" λέει "και επέστρεψα"! Το ήρθα και το 

επέστρεψα είναι το ίδιο. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Ναι, μα το Δία, σαν να λες στο γείτονά σου δως μου τη σκαφίδα για το ζύμωμα ή αν θες 

τη ζυμωτήρα. 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Ανοησίες λες το ξέρεις; Δεν λέει το ίδιο πράγμα. Ο στίχος μου είναι έξοχος. Εσύ πως τους 

έφτιαχνες τους προλόγους; 

 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Θα σου πω. Κι αν πω κάτι δυο φορές ή αν δεις κοιλιά στο νόημα, φτύσε με. "Ο Οιδίποδας 

ήταν ευτυχισμένος κάποτε"   

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Ε, όχι βέβαια! Κακότυχος ήταν από τη φύση του ακόμα, πριν γεννηθεί. Ο Φοίβος είπε θα 

σκοτώσει τον πατέρα του. Πως μπορεί να ήταν ευτυχισμένος ένας τέτοιος; 

 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  "... και έπειτα έγινε των αθλίων ο άθλιος". 

 ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Ε, όχι μα το Δία! Πως "έπειτα", αφού ποτέ δεν έπαψε να είναι άθλιος; Που μόλις 

γεννήθηκε, χειμώνα καιρό, σε πανέρι τον έβαλαν μέσα τον έριξαν να μη μεγαλώσει φονιάς του πατέρα 

του -και στον Πόλυβο βρέθηκε ύστερα, με πόδια πρησμένα. Και έπειτα νέος πια παντρεύτηκε μια γριά. 

Που ήταν και μάνα του! Και ύστερα, ο ίδιος, τυφλώθηκε … μόνος του! 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Χαζά  λες. Άψογους τους φτιάχνω τους προλόγους! 

 ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Ε, μα το Δία, δεν θα σ' τους ξύσω λέξη προς λέξη. Αλλά όλους μαζί τους βγάζω 

σκάρτους. Με μια λέξη παιχνιδάκι. 
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ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Τους προλόγους μου; Εσύ; Με μια λεξούλα; 

 ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Με μία και μόνη. Έτσι είναι οι στίχοι σου, που στο μέτρο τους ταιριάζει και πουλάκι και 

σταμνάκι και σακάκι. Πες να στο αποδείξω. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Να τ' αποδείξεις. 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Βέβαια θα στ' αποδείξω! 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Άντε λοιπόν Ευριπίδη, να πεις. 

 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ "Ο Αίγυπτος με τους πενήντα γιους του, άραξε στο Άργος με το δοιάκι" 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  ...έχασε το σταμνάκι. 

 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αυτό ήταν η λεξούλα παιχνιδάκι; Α να χαθείς! Πες άλλον πρόλογο Ευριπίδη, να κρίνω 

πάλι. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  "Ο Διόνυσος θύρσους κρατώντας και ντυμένος προβιά,στου Παρνασσού χοροπηδώντας 

τα πευκάκια" 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Έσπασε τα σταμνάκια! 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Έλα. Πες. Να μην κολλήσει πάνω σου το άκι. 

 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  "Ο Κάδμος κάποτε, ο γιος του Αγήνορα, την Σιδώνα την άφησε" 

 ΑΙΣΧΥΛΟΣ ... το σταμνάκι παράτησε! 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Όχι. Όχι. Μπορώ να πω πολλούς προλόγους που δεν μπορεί αυτός να προσκολλήσει το 

φαρμάκι του. "Ο Πέλοπας, του Τάνταλου ο γιος, σαν έφτασε στην Πίσα με τα γρήγορα άτια του" 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Έχασε τα σταμνάκια του! 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Είδες; Στα άτια κόλλησε τα σταμνάκια! Έλα καημένε! Δώσε του δίκιο. Πάνω από έναν 

οβολό δεν θα σου στοιχίσει. 

 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Όχι. Όχι. Έχω να πω πολλούς προλόγους. "Ο Οινέας κάποτε απ' το χωράφι του" 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Πάει το σταμνάκι του! 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Ε, μα, πια! Άσε να πω ολόκληρο το στίχο! "Ο Οινέας κάποτε απ' το χωράφι του 

πρωτοπαίρνοντας καρπούς για προσφορά!" 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Του 'σπασαν τα σταμνιά! 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Στη θυσία πάνω; Ποιος τα έσπασε; 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Άσε αγαπητέ μου, ας δοκιμάσει και σ' αυτό "Ο Δίας, όπως η ίδια η αλήθεια 

κυκλοφόρησε" 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Θα με πεθάνεις, αχ, τώρα δα θα πει "το σταμνάκι του απώλεσε". Όπως κοκκινίζει το μάτι 

με το κριθαράκι έτσι σου κολλάει στον πρόλογο το χεράκι.Άσε τους προλόγους, έλα στα λυρικά. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Α, σ' αυτά πια θα τον κολλήσω στον τοίχο. "Αχιλλέα της Φθίας, το αντρόφονο έργο ακούς 

και βοήθεια αχ δεν φτάνεις στο μόχθο" "Τον πρόγονο του γένους Ερμή τιμούμε εδώ και βοήθεια αχ δεν 

φτάνεις στο μόχθο"                                       Οι ιέρειες στο ναό της Άρτεμης έφτασαν! Αχ δεν φτάνεις 

βοήθεια στο μόχθο μας!" "Σημάδια του μισεμού των ανδρών φανερώνω Αχ, βοήθεια δεν φτάνεις στο 

μόχθο!" 

 ΔΙΟΝΥΣΟΣ   Δία Βασιλιά! Τι μόχθοι τι αβάσταχτα! Άνοιξαν τα νεφρά μου απ' το μόχθο! Φτάνει! 

 ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Κι εγώ λεω φτάνει. Τώρα στη ζυγαριά Αυτή θα την κρίνει των δυο μας την ποίηση. Το 

βάρος των στίχων μας αυτή θα ζυγίσει. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Ελάτε τότε ελάτε κοντά, αφού πρέπει. Να τη ζυγίσω την Τέχνη σας όπως το τυρί. 

(Φέρνουν μια ζυγαριά. Πιάνουν θέσεις γύρω) 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Ελάτε εδώ. Δίπλα στα ζύγια. Ρίχτε στίχο σας πάνω στο τάσι. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  "Ποτέ να μην πετούσε το σκάφος της Αργώς..." 

 ΑΙΣΧΥΛΟΣ  "Ποταμέ Σπερχειέ και βοϊδολίβαδα..." 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Κούκου! Αφήστε τα τάσια! Α! Αυτουνού βαραίνει περισσότερο Ευριπίδη! 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Και ο λόγος; 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Ο λόγος; Έβαλε ποταμό. Τον μούσκεψε τον στίχο όπως οι έμποροι μουσκεύουν το μαλλί. 

Εσύ του έβαλες φτερά. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Άλλον στίχο να πει και να τον ρίξει στο τάσι. 
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ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Ξαναπιάστε τα τάσια. 

 ΑΙΣΧΥΛΟΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Τα πιάσαμε. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Πες. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ "Δεν έχει η Πειθώ άλλο ναό. Μόνο το λόγο" 

 ΑΙΣΧΥΛΟΣ  "Απ' τους θεούς μόνο ο θάνατος δεν θέλει δώρα" 

 ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Κούκου! Αφήστε, αφήστε τα τάσια! Πάλι το δικό του γέρνει. Το θάνατο έβαλε,απ' τα 

κακά το βαρύτατο. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Εγώ όμως την Πειθώ. Ωραιότατο στίχο. 

 ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Η Πειθώ είναι κάτι ελαφρύ. Δεν έχει νόημα. Βρες κάτι άλλο απ' τα μεγάλα σταθμά να 

τραβήξει προς τα κάτω το τάσι. Κάτι βαρύ πες και μεγάλο. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Έχω τέτοιο στίχο; Που; 

 ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Θα πω, να δεις, παράδειγμα. "Έριξε τα ζάρια, έφερε δυο άσους και τεσσάρι ο Αχιλλέας" 

Λέτε λοιπόν η τελευταία δοκιμή σας. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  "Ξύλο αρπάζει το δεξί, βαρύ σαν σίδερο..." 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  "Άρμα στο άρμα πάνω και νεκρός στο νεκρό..." 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Σε γέλασε πάλι Ευριπίδη! 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Πως; 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Δυο άρματα έβαλε και δυο νεκρούς! Ούτε εκατό άνθρωποι δεν το σηκώνουν. 

 ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Άσε πια το στίχο στίχο. Ας μπει στο τάσι ο ίδιος, με τα παιδιά και τη γυναίκα του μαζί και 

ο Κηφισοφώντας κι όλες οι τραγωδίες του. Εγώ στο άλλο τάσι δυο στίχους θα βάλω μόνο. 

 (Ο Διόνυσος προς τους θεατές) 

 ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Φίλοι μου, δεν θα τους κρίνω. Δεν θα γίνω εχθρός κανενός. Τον έναν τον θαρρώ σοφό κι 

ο άλλος μου αρέσει. Ελάτε τώρα εσείς κι ακούστε με. Εγώ κατέβηκα να βρω ποιητή. Τι θέλω να τον 

κάνω; Θέλω να σωθεί η πόλη να γιορτάσουμε. Όποιος λοιπόν δώσει συμβουλή χρήσιμη εις τους αιώνες, 

αυτόν θα τον πάρω επάνω. Λοιπόν. Για τον Αλκιβιάδη πρώτα, τι γνώμη έχετε; Η πόλη είναι μπερδεμένη 

μ' αυτόν. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Όμως ποια γνώμη έχει; 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Ποια; Τον λαχταρά μα τον μισεί και θέλει να τον έχει. Να πείτε κι εσείς τη γνώμη σας. 

 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  "Μισώ όποιον αργεί να ωφελήσει και για βλάβη βιάζεται και για τον εαυτό του όλο 

εφευρίσκει και για την πόλη απραγεί" 

 ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Ωραίο, μα τον Ποσειδώνα. Εσύ Αισχύλε; 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ "Μη τρέφεις στην πόλη λιονταρόπουλο. Αν τραφεί και μεγαλώσει..  με τα χούγια του θα 

πας". 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Μα το Δία το σωτήρα, την πάτησα! Ο ένας το είπε σοφά, ο άλλος καθαρά. Τώρα θα μου 

πει τη γνώμη του ο καθένας σας πως θα ξελασπώσει η χώρα. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Να 'βαζε ένας τον Κλεόκριτο φτερά στον Κινησία να φυσήξει αγέρας, να τους σηκώσει 

στη θάλασσα. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Αστείο θα ήταν, θα γελούσαμε. Το νόημα όμως; 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Αν γινόταν ναυμαχία και κρατούσαν ξιδερά θα ράντιζαν με ξίδι τα μάτια των εχθρών και 

θα νικούσαμε. Ξέρω πάντως έναν τρόπο, να τον πω; 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ   Πες. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  "Όταν ό,τι αμφισβητούμε το πιστέψουμε κι ό,τι πιστεύουμε το αμφισβητήσουμε" 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Δηλαδή; Δεν κατάλαβα.Πες το λιγότερο σοφά αλλά πες το καθαρότερα. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Αν τους άρχοντες που ψηφίζουμε μαυρίσουμε και τους μαυρισμένους αν ψηφίσουμε, τότε 

θα σωθούμε ίσως. Αφού δυστυχούμε με τους ψηφισμένους δεν θα ευτυχήσουμε με τους μαυρισμένους; 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Μπράβο. Να σοφό κεφάλι! Εσύ Αισχύλε τι λες; 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Πες πρώτα τι ψηφίζει η πόλη τώρα. Ψηφίζει τους καλούς; 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Τους καλούς; Αγκάθι της είναι οι καλοί. 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Οι άλλοι της αρέσουν; 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Δεν της αρέσουν. Μη θέλοντας τους έχει. 
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ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Πώς να σώσεις τέτοια πόλη, που ούτε τους καλούς ψηφίζει ούτε τους κακούς μαυρίζει; 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Να το βρεις να σε πάρω. 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Επάνω θα το πω. Εδώ δεν το λέω. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Α, όχι έτσι. Από εδώ θα τη διακηρύξεις τη διάσωση. 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  "Όταν πιστέψουν τη γη των εχθρών τους δική τους και τη δική τους των εχθρών και 

δύναμη τα καράβια κι αδυναμία τη δύναμη..." 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Θα κρίνω λοιπόν. Θα διαλέξω όποιον η ψυχή μου θέλει. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Θυμήσου τους θεούς που ορκίστηκες. Ανέβασέ με. 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  "Η γλώσσα μου ορκίστηκε". Τον Αισχύλο θα διαλέξω. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Τι λες βρε απαίσιε, όλων απαισιότατε; 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Εγώ; Έκρινα νικητή τον Αισχύλο. Γιατί όχι; 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Τέτοιο αίσχος κι έχεις μάτια και κοιτάς; 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ  Γιατί αίσχος, αν δεν είναι αίσχος για τους θεατές; 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  Βρε άπονε, τ' αντέχεις να πεθάνω; 

 ΔΙΟΝΥΣΟΣ  "Ποιος ξέρει αν η ζωή δεν είναι θάνατος... η αναπνοή δείπνο… ο ύπνος δέρμα...". 
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8. Συμπεράσματα 

 
     Η μελέτη των συγκεκριμένων έργων μας βοήθησε να εξαγάγουμε ορισμένα συμπεράσματα 

αναφορικά με την συνύπαρξη του τραγικού και του κωμικού και τη δυνατότητα διακωμώδησης ακόμα 

και τραγικών σκηνών. Το κωμικό στοιχείο υπάρχει και στην τραγωδία, αλλά δεν μπορεί να την 

καταστήσει αυτομάτως κωμωδία˙ χρησιμοποιείται για να υπογραμμίσει κάποια άλλα θέματα, όπως στην 

περίπτωση της Ελένης, όπου η κωμική σκηνή της συνάντησης του Μενέλαου με τη Γερόντισσα 

καταδεικνύει τον ξεπεσμό του ήρωα, την αλλοίωση της προγενέστερης ταυτότητάς του. Παράλληλα, η 

παρωδία μπορούσε να προκαλέσει το γέλιο των θεατών, καθώς παρουσίαζε με διαφορετικό τρόπο 

γνωστές στο κοινό σκηνές από άλλα δραματικά έργα. Είναι έντονη η διαλεκτική σχέση που ανέπτυξαν 

οι δραματικοί ποιητές μεταξύ τους, καθώς ο Ευριπίδης σχολιάζει τη σκηνή αναγνώρισης Ηλέκτρας – 

Ορέστη από τις Χοηφόρους του Αισχύλου, ενώ ο Αριστοφάνης χρησιμοποιεί συστηματικά το υλικό που 

του προσέφεραν οι τραγικοί ποιητές, για να το παρωδήσει προσαρμόζοντάς το στα δεδομένα ενός 

κωμικού έργου.  

   Η δραματοποίηση των σκηνών μας βοήθησε να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη της υποκριτικής για 

την ανάδειξη του περιεχομένου των κειμένων και τη σημασία που έχει ο τόνος της φωνής και της 

στάσης του σώματος, για την υπογράμμιση του κωμικού στοιχείου και την αποφυγή της γελοιοποίησης 

του κειμένου. Μολονότι η παρωδία δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από το ευρύ κοινό, καθώς απαιτείται 

εξοικείωση με τα παρωδούμενα κείμενα, συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που 

προκαλούν διαχρονικά το γέλιο. 
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9. Αξιολόγηση 
 

Μπορέσαμε να συνεργαστούμε με τα άλλα παιδιά των ομάδων μας στις συναντήσεις για τη 

συγγραφή της εργασίας και στις πρόβες για την παράσταση. Αν και δυσκολευόμασταν να είμαστε 

συνεπείς στις συναντήσεις, καθώς είχαμε διαφορετικά προγράμματα, ωστόσο σε γενικές γραμμές 

καταφέραμε να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της ομαδικής εργασίας και να καλύπτει ο ένας τις 

αδυναμίες του άλλου. Δυσκολευτήκαμε αρχικά να αποστηθίσουμε τα λόγια του ρόλου μας, αλλά με τη 

δραματοποίηση των σκηνών που αναλύσαμε, καταφέραμε να δούμε στην πράξη όσα διαβάσαμε στις 

σχολιασμένες εκδόσεις και έτσι να τα κατανοήσουμε σε βάθος. 

Αγαπήσαμε περισσότερο το αρχαίο θέατρο, γιατί μπορέσαμε να το γνωρίσουμε βαθύτερα και να 

καταλάβουμε ότι απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο στους ειδικούς. Οι Αρχαίοι 

ήξεραν ότι στη ζωή το τραγικό, το σοβαρό συνυπάρχει με το κωμικό και επέτρεψαν να φανεί αυτό και 

στα έργα τους.  

 

 


