
Ευριπίδης  

 

•  Ο Ευριπίδης είναι ο νεότερος από τους σημαντικότερους 
τραγικούς ποιητές μετά τον Αισχύλο και τον Σοφοκλή. 

•  Είναι  ρεαλιστής . Φέρνει τη  τραγωδία  κοντά  στην 
πραγματικότητα. Παρουσιάζει τους μυθικούς ήρωες με 
χαρακτηριστικά  κοινών ανθρώπων. Προσαρμόζει το 
λ ε ξ ι λ ό γ ι ο  τ ο υ ς  σ τ η ν  κ α θ η μ ε ρ ι ν ή  γ λ ώ σ σ α . 

 
 

 

 

 

 

 

 



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, 
τ η ν  κ ό ρ η  τ ο υ  Α γ α μ έ μ ν ο ν α  κ α ι  τ η ς 
Κλυταιμνήστρας, την 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.  



Ο Ευριπίδης παρωδεί την Ηλέκτρα 

του Αισχύλου 
• Στις Χοηφόρους του Αισχύλου, η Ηλέκτρα φαίνεται ευκολόπιστη, 

αφού πείθεται από τις ενδείξεις για την επιστροφή του Ορέστη 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.  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 αναφέρει ότι ο Ευριπίδης κάνει τους πάντες να 
υποπτεύονται τα πάντα.  

• 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.  

• Η Ηλέκτρα ως ακραίος χαρακτήρας, διψασμένος για εκδίκηση, που 
αψηφά τους πάντες και τα πάντα και ωθείται στα άκρα προκειμένου 
να πετύχει τον σκοπό του.   

 



Ευριπίδη, Ελένη 

• Μία  διαφορετική μυθολογική παράδοση: στην Τροία πήγε μόνο το 
είδωλο της Ελένης και η Ελένη μεταφέρθηκε από τους θεούς στην 
Αίγυπτο, στο παλάτι του Πρωτέα. Παρέμεινε, έτσι, πιστή στον άντρα 
της, αλλά μετά τον θάνατο του Πρωτέα ο γιος του Θεοκλύμενος 
θέλει να την παντρευτεί, γεγονός που οδηγεί την ηρωίδα σε 
αδιέξοδο. Ξαφνικά στην Αίγυπτο φτάνει ο Μενέλαος ναυαγός μετά 
το τέλος του Τρωικού Πολέμου, συναντά και αναγνωρίζει την 
πραγματική Ελένη και συνειδητοποιεί ότι είχε πολεμήσει για ένα 
είδωλο. Οι δύο ήρωες καταφέρνουν να ξεφύγουν εξαπατώντας τον 
Θεοκλύμενο και η οργή του καταπραϋνεται μετά την παρέμβαση των 
Δ ι ο σ κ ο ύ ρ ω ν  ω ς  « α π ό  μ η χ α ν ή ς »  θ ε ώ ν . 

• Ρομαντική κωμωδία με στοιχεία κωμικοτραγωδίας. Δεν 
χαρακτηρίζεται ως αληθινή τραγωδία ή το καλύτερο και 
καταλληλότερο είδος τραγωδίας, διότι έχει χαρούμενο τέλος και 
αρκετά κωμικά στοιχεία. Ο Ευριπίδης ακολουθεί αυτή την πορεία ως 
ένας νέος, μοντέρνος και πρωτοπόρος ποιητής. 



Ευριπίδη, Ελένη 

• Η σκηνή της γερόντισσας ξεκινάει με τον ερχομό του 
Μενελάου στο παλάτι. Σε αυτή τη σκηνή βλέπουμε  
αρκετά κωμικά στοιχεία, κυρίως όταν ξεκινάει  ο 
διάλογος με τη γερόντισσα:  

    Α. Ο κατακτητής της Τροίας πρέπει να ικετεύσει  μια γριά 
γυναίκα δούλα να σταματήσει να είναι θυμωμένη και να 
τον διώχνει σπρώχνοντάς τον.  

    Β. Το χιούμορ επιτείνεται από την αναδιατύπωση 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. 



Τα κωμικά στοιχεία, μία αναγέννηση 

ελπίδας 

• Ο κόσμος του έργου είναι τραγικός, βυθισμένος 

στις βιαιότητες και στις χωρίς νόημα διαμάχες. 

Αλλά μέσα σε αυτό υπάρχει << κάτι σαν 

κωμωδία >>  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, όπου 

αποδείχθηκε η ματαιότητα του πολέμου. 



Αριστοφάνη, Θεσμοφοριάζουσες 

 
• Σκληρή κριτική του Αριστοφάνη στην πολιτική, την κοινωνία και τη θρησκεία 

της εποχής του. Δε δίσταζε να βάλει στο στόχαστρο ακόμα και εμβληματικές 
φιγούρες, όπως τον Σωκράτη (στις Νεφέλες).  

• Οι κωμωδίες του περιέχουν ρητορική επιχειρηματολογία και εκλεπτυσμένες 
γλωσσικές εκφράσεις, παρά τις βωμολοχίες. Μάλιστα, οι μελετητές 
επισημαίνουν πως οι ήρωές του κάποιες φορές μιλούν τόσο σοβαρά, ώστε 
να πλησιάζουν τα επίπεδα της τραγωδίας. Από εκεί έχει βγει και η λέξη 
ευριπιδαριστοφανίζων, που σημαίνει τον αρκετά σοβαρό και εκλεπτυσμένο 
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. Συνενώνει το λαϊκό με το έντεχνο.  

• Χρησιμοποίησε 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. 
 
 



Αριστοφάνη, Θεσμοφοριάζουσες 

 

• Ένα χρόνο μετά το έργο της Ελένης, ο Αριστοφάνης το παρωδεί στις 
Θεσμοφοριάζουσες, προσφέροντας μία σύγχρονη εκδοχή του 
δράματος του Ευριπίδη. 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 έντονη η παρουσία του χιούμορ, 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.             

 



Αριστοφάνη, Βάτραχοι 

   

• Διδάχτηκε το 405 π. Χ. σε οριακή χρονολογία . Ένα χρόνο πριν είχε πεθάνει 
ο Ευριπίδης  και ένα χρόνο μετά θα νικηθεί οριστικά η Αθήνα στον 
πολύχρονο πόλεμό της με την Σπάρτη. 

• Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη :            

           - Στη 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 Διονύσου.  

• · Αξιοσημείωτο είναι ότι το έργο πήρε το πρώτο βραβείο, ενώ το θέμα του 
ήταν φιλολογικό και τεχνοκριτικό – καλλιτεχνικό και μολονότι 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 γραφής των 
δύο τραγικών. Σε όλες τις φάσεις  του διαγωνισμού δεν υπερτερεί κανένας, 
αλλά κατά κωμικό τρόπο κερδίζει πλαστή νίκη ο Αισχύλος. 



Αριστοφάνη, Βάτραχοι 

Υπόθεση - Πλοκή του έργου  

•     Μετά τον θάνατο του Ευριπίδη, δεν υπάρχει πια στην Αθήνα άλλος άξιος 
τραγικός ποιητής, έτσι η πόλη δεν έχει ποιον να την συμβουλέψει, αλλά 
δυσκολεύονται και οι Διονυσιακές γιορτές - που δεν υπάρχουν άξια έργα και 
όλα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο . Ο θεός Διόνυσος 
απογοητευμένος από την κατάσταση του θεάτρου στην Αθήνα, καθώς οι 
μεγάλοι τραγικοί έχουν πεθάνει, είναι αποφασισμένος να αναλάβει δράση 
για να αρχίσουν ξανά αξιόλογοι δραματικοί αγώνες στην Αθήνα. Μαζί με τον 
δούλο του Ξανθία ξεκινούν ένα περιπετειώδες ταξίδι προς τον Κάτω Κόσμο 
με σκοπό να φέρουν πίσω τον καλύτερο τραγικό ποιητή. Όταν φτάνουν 
στον Άδη, επικρατεί αναταραχή. Ο Ευριπίδης διεκδικεί από τον Αισχύλο την 
τιμητική θέση του καλύτερου τραγικού ποιητή. Για να λυθεί η διαφορά, ο 
Πλούτωνας καλεί τον Διόνυσο, σε ρόλο διαιτητή, καθώς και τους τρεις 
τραγικούς σε έναν δραματικό διαγωνισμό.   

•    Μετά λοιπόν από μια περιπαίζουσα και περιπαιζόμενη υπεροχή του 
Αισχύλου << στα σημεία >>  (κριτής - σχολιαστής είναι ο Διόνυσος ) η 
κρίσιμη 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 .  



Η παρωδία 

•        Η παρωδία της τραγωδίας είναι μια σταθερά της αριστοφανικής 
κωμωδίας. 

•  Μερικές φορές είναι εκτεταμένη ή συχνότερα είναι ένα μοτίβο, ένα σύντομο 
<<μήνυμα >> , μία πρόταση ή μια φράση που την διαχωρίζει από την 
τραγωδία. 

•      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 συνδυασμού του ποιητικού ύφους 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 .  


