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Προσέγγιση της γενικότερης φύσης της έννοιας του «κωμικού»  

μέσα από θεωρίες για το γέλιο 

 

Σε μία μελέτη η οποία επικεντρώνεται στην ταυτότητα στοιχείων που έχουν 

σχέση με την κωμικότητα και στην ομαδοποίηση αυτών, πρωταρχική ανάγκη 

προβάλει να καταστεί σαφές τι εννοούμε με τις λέξεις χιούμορ και γέλιο. Θεωρούμε 

το χιούμορ ως ένα μήνυμα που μεταδίδεται με την πράξη, τον λόγο, τις εικόνες ή τη 

μουσική και που στοχεύει στην πρόκληση ενός χαμόγελου ή γέλιου. Θεωρούμε το 

γέλιο ως ένα ψυχολογικά εκφραστικό και κοινωνικά πιθανό μέσο επικοινωνίας της 

ανθρώπινης αποκλειστικά οντότητας.1

Παρατηρεί κανείς ότι για να μελετήσει το κωμικό -και τους τύπους που 

προκύπτουν απ’ αυτό- στο συγκεκριμένο έργο του Αριστοφάνη, οφείλει αρχικά να 

προσεγγίσει τη γενικότερη φύση της κωμικότητας  μέσα από τις διάφορες θεωρίες 

για το γέλιο. Από όλες αυτές τις θεωρίες εκείνη που παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς έρχεται σε αντίθεση με τις υπόλοιπες, είναι η πλατωνική 

θεωρία. Μιλώντας «περὶ  τοῦ  γελοίου» στην Πολιτεία, ο Πλάτων αναρωτιέται «ἃν 

αὐτὸς αἰσχύνοιο γελωτοποιῶν [...], ταὐτὸν ποιεῖς ὅπερ ἐν τοῖς ἐλέοις;».2 Ο αρχαίος 

φιλόσοφος πιστεύει ότι στη θέα του αισχρού και του άσχημου πρέπει να προκαλείται 

το αίσθημα της ντροπής. Πρόκειται για μια θεωρία η οποία, κατ’ εξαίρεση, 

αντιμετωπίζει επικριτικά τη διάσταση του κωμικού και τη χρησιμότητα του γέλιου 

που προκύπτει απ’ το ίδιο το κωμικό. 

Όσον αφορά την αριστοτελική θεωρία για το γέλιο παρατηρεί κανείς ότι αυτή 

συνδυάζεται αναπόφευκτα με τη θεωρία του Αριστοτέλη για την κωμωδία. Οι δύο 

αυτές θεωρίες μάς γνωστοποιούνται κυρίως από τα έργα του Περί Ποιητικής και 

Ηθικά Νικομάχεια (χωρίς δυστυχώς να σώζεται το δεύτερο βιβλίο της Ποιητικής που 

πιθανολογείται ότι, εφ’ όσον υπήρξε, είχε ως αντικείμενο την κωμωδία και τον 
                                                 

1 Σύμφωνα με τις ανάγκες, τις συνήθειες και τα δεδομένα μιας κοινωνίας η λειτουργία του γέλιου 

μπορεί να επιδοκιμαστεί και να ενθαρρυνθεί ή να αποδοκιμαστεί και να απαγορευτεί (εφ’ όσον 

υπερβαίνει τα όρια του επιτρεπτού). 
2 «Ἆρʹ  οὖν  οὐχ  ὁ  αὐτὸς  λόγος  καὶ  περὶ  τοῦ  γελοίου;  ὅτι,  ἃν  αὐτὸς  αἰσχύνοιο  γελωτοποιῶν,  ἐν 

μιμήσει δὲ κωμῳδικῇ ἢ καὶ ἰδίᾳ ἀκούων σφόδρα χαρῇς καὶ μὴ μισῇς ὡς πονηρά, ταὐτὸν ποιεῖς ὅπερ ἐν 

τοῖς  ἐλέοις;  ὃ  γὰρ  τῷ  λόγῳ  αὖ  κατεῖχες  ἐν  σαυτῷ  βουλόμενον  γελωτοποιεῖν,  φοβούμενος  δόξαν 

βωμολοχίας, τότʹ αὖ ἀνιεῖς, καὶ ἐκεῖ νεανικὸν ποιήσας ἔλαθες πολλάκις ἐν τοῖς οἰκείοις ἐξενεχθεὶς 

ὥστε κωμῳδοποιὸς γενέσθαι» (Πολιτεία, 606c). 
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ίαμβο)3. Γράφει λοιπόν ο Σταγιρίτης φιλόσοφος στο 5ο Κεφάλαιο της Ποιητικής, το 

οποίο αναφέρεται στην κωμωδία, ότι «τὸ γὰρ γελοῖόν ἐστιν ἁμάρτημά τι καὶ αἶσχος 

ἀνώδυνον  καὶ  οὐ  φθαρτικόν,  οἷον  εὐθὺς  τὸ  γελοῖον  πρόσωπον  αἰσχρόν  τι  καὶ 

διεστραμμένον ἄνευ ὀδύνης» (Περί Ποιητικής, 1449a 34-7).4 Αυτό που μας προκαλεί 

το γέλιο, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είναι κάποιο είδος σφάλματος και ασχήμιας, 

μια δυσαναλογία στην ανθρώπινη συμπεριφορά (ανάλογη με την παραποίηση της 

κωμικής μάσκας). Αισθάνεται κανείς ότι ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει και στην 

κωμωδία -όπως στην τραγωδία- την παιδευτική και εξιλεωτική λειτουργία της. 

Αναγνωρίζει τη δυνατότητα του συναισθηματικού εξαγνισμού που προσφέρει και η 

κωμωδία στα πλαίσια της θρησκευτικής κάθαρσης στο θέατρο. Για τον θεωρητικό 

του 4ου αι. π.Χ. τα αστεία δρώμενα μιας κωμωδίας θα παρείχαν στους θεατές την 

αβλαβή απελευθέρωση των διαφορετικά επικίνδυνων  συναισθημάτων. Εκτονώντας 

μέσα από το γέλιο τα αρνητικά συναισθήματά τους (που προέρχονται από τον θυμό, 

την επιθετικότητα, την απρέπεια, την προστυχιά και την προσβολή), οι θεατές θα 

ζούσαν την εμπειρία μιας ευχάριστης αίσθησης ανακούφισης και μιας 

αποκαταστημένης συναισθηματικής ισορροπίας. Εντούτοις, αποδεχόμενος το γέλιο, 

αναζητάει σ’ αυτό την εξυπνάδα και την ικανότητα για «εὐσχήμονα»  πράγματα. 

                                                 
3 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγγραφή του Tractatus Coislinianus το 1839, μιας πραγματείας της 

αριστοτελικής θεωρίας για την κωμωδία, δημοσιευμένης από τον J. Cramer. Η πραγματεία αυτή, 

βασιζόμενη στο χφ. 120 της συλλογής του Coislin της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Παρίσι (Codex 

Coislinianus), θεωρείται ότι ανασυνθέτει τις απόψεις του Αριστοτέλη βάσει του δεύτερου μη 

σωζόμενου εκείνου βιβλίου του. Ωστόσο, οι απόψεις των μελετητών γενικότερα διίστανται σχετικά με 

το δεύτερο βιβλίο της Ποιητικής αλλά και την πραγματεία του Tractatus Coislinianus, ώστε να 

αμφισβητείται ανάλογα η ύπαρξη ή μη ενός ανεξάρτητου αριστοτελικού κειμένου για την κωμωδία. 

Βλ. Janko (1984). 

Στον Tractatus Coislinianus, μάλιστα, δίνεται ο ορισμός της κωμωδίας ως εξής: «κωμῳδία ἐστὶ 

μίμησις  πράξεως  γελοίας  καὶ  ἀμοίρου  μεγέθους,  τελείας,  <ἡδυσμένῳ  λόγῳ>  χωρὶς  ἑκάστῳ  τῶν 

μορίων ἐν τοῖς εἴδεσι, δρώντων καὶ <οὐ> διʹ ἀπαγγελίας, διʹ ἡδονῆς καὶ γέλωτος περαίνουσα τὴν τῶν 

τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν. ἔχει δὲ μητέρα τὸν γέλωτα». Όπως και ότι «συμμετρία τοῦ γελοίου 

θέλει εἶναι ἐν ταῖς κωμῳδίαις  [...]. μῦθος κωμικός ἐστιν ὁ περὶ γελοίας πράξεις ἔχων τὴν σύστασιν. 

ἤθη κωμῳδίας τά τε βωμολόχα καὶ τὰ εἰρωνικὰ καὶ τὰ τῶν ἀλαζόνων». Koster (1975) 64, 66 [για άλλη 

έκδοση που επίσης αναφέρεται στον Tractatus Coislinianus βλ. Kaibel (1899) 50, 52]. 
4 Kassel (1965) 9. 
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Κατακρίνει την υπερβολή σ’ ένα αστείο θεωρώντας το χυδαίο και αισχρό, όπως 

φαίνεται  και από τα Ηθικά Νικομάχεια.5

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι σύγχρονες θεωρίες για το γέλιο. Για να είναι 

κάτι κωμικό και να προκαλεί γέλιο, σύμφωνα με τον H. Bergson, πρέπει αρχικά να 

συνοδεύεται από «στιγμιαία αναισθησία της καρδιάς» και να απευθύνεται στην 

καθαρή νόηση μακριά από συναισθηματισμούς.6 Παράλληλα, το κωμικό συνίσταται 

στην αδεξιότητα και την έλλειψη ευελιξίας, άρα γενικότερα στην ακαμψία που 

παρατηρείται στη ζωή. Κάθε μηχανική ακαμψία του ανθρώπινου σώματος (κινήσεις-

στάσεις-χειρονομίες) που παραπέμπει σ’ έναν απλό μηχανισμό-αυτοματισμό και κάθε 

διευθέτηση ενεργειών, συμβάντων αλλά και λέξεων που δίνει την αίσθηση μηχανικής 

διάταξης είναι κωμικά⋅ ταυτόχρονα επιδέχονται τη δυνατότητα μίμησης με απώτερο 

σκοπό το γέλιο. Η μηχανοποίηση αυτή επιτυγχάνεται μέσα από τρεις βασικές 

μεθόδους, σύμφωνα με τον H. Bergson7: την επανάληψη , την αντιστροφή  και τη 

συμβολή  των  σειρών  (παρεξήγηση). Έτσι και τα συνηθισμένα τεχνάσματα της 

κωμωδίας, η περιοδική επανάληψη μιας λέξης, η γεωμετρική ανάπτυξη των 

παρεξηγήσεων, κ.ά. που θα μελετήσουμε στη συνέχεια, αντλούν την κωμική τους 

δύναμη απ’ αυτήν την πηγή. Είναι αυτή η τέχνη του κωμωδιογράφου να μας 

παρουσιάζει μια εμφανώς μηχανική άρθρωση ανθρώπινων συμβάντων, διατηρώντας, 

ωστόσο, την εξωτερική όψη της αληθοφάνειας, την έκδηλη ευπλαστότητα της ζωής. 

Προσδιορίζοντας τη φύση του αστείου ο S. Freud μιλάει για τις εσωτερικές και 

εξωτερικές εκείνες δυνάμεις που το παράγουν.8 Αναγνωρίζει ότι πρόκειται για την 

απελευθέρωση της εσωτερικευμένης ψυχικής ενέργειας που εκφράζεται μέσα από μία 

έκρηξη ξαφνικού γέλιου. Οι ενήλικες ανακτούν, μέσω των αστείων, τις ιδιότητες ενός 

                                                 
5 Βλ. Ηθικά Νικομάχεια, 1128a 4-8, 17-23. Στο χωρίο αυτό δίνει και τον ορισμό των βωμολόχων, 

περιγράφοντάς τους ως εκείνους που επιδιώκουν με κάθε τρόπο να γίνουν αστείοι και να προκαλέσουν 

το γέλιο πέρα από κάθε έννοια κοσμιότητας ή ευγένειας. 
6 Βλ. Bergson (1900) 12. Στην ουσία, το άτομο θα πρέπει να υιοθετήσει μία κατά κάποιον τρόπο 

«αναίσθητη» κι αποστασιοποιημένη οπτική για τις καταστάσεις. Άλλωστε, η λειτουργία του γέλιου 

εμφανίζεται να είναι αποκλειστικά ανθρώπινη. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα άτομο συλλαμβάνει κάτι 

(έμψυχο ή άψυχο) ως κωμικό εξαιτίας της ομοιότητάς του με τον άνθρωπο. Είναι ακριβώς αυτή η 

ιδιότητα που οδηγεί τον H. Bergson να διαπιστώσει ότι «δεν υπάρχει κωμικό έξω από το κυριολεκτικά 

ανθρώπινο» (Bergson (1900) 10). 
7 Βλ. Bergson (1900) 59-108. 
8 Βλ. Reckford (1987) 55-6, και στη συνέχεια Zemach (1959) 315, οι οποίοι βασίζονται στο βιβλίο 

του S. Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten (1905, Λιψία). 
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παιδιού: την ευχαρίστηση της ανοησίας και τη χαρά του παιδικού παιχνιδιού. Ο S. 

Freud υπήρξε ο πρώτος επίσης που έδωσε έμφαση στους αντικειμενικούς παράγοντες 

που συμμετέχουν στη δημιουργία ενός αστείου. Μιλάει για τους δύο παράγοντες που 

οπωσδήποτε απαιτούνται σε μία κωμική κατάσταση: αυτόν που δημιουργεί το αστείο 

και αυτόν που γελοιοποιείται από το αστείο (το αντικείμενο του αστείου ή αλλιώς τον 

στόχο του ψόγου). Όπως σωστά υποδεικνύει, το αστείο κατευθύνεται προς και 

εναντίον κάποιου για να τον κατηγορήσει ή να τον περιπαίξει. Ωστόσο, ο Shl. 

Zemach εισήγαγε και την ανάγκη ενός τρίτου προσώπου.9 Επομένως, πέρα από τους 

δύο παράγοντες, δηλαδή το αντικείμενο του αστείου και αυτόν που επινοεί και λέει το 

αστείο προκαλώντας το γέλιο, υπάρχει και ένας –εξίσου σημαντικός- τρίτος 

παράγοντας. Είναι αυτός που προσλαμβάνει το αστείο και γελάει, δηλαδή ο 

ψυχαγωγούμενος ακροατής. 

Η θεωρία της M. Douglas για το γέλιο συνδυάζει τον H. Bergson και τον S. 

Freud, όπως μας πληροφορεί ο H. Driessen. Η ίδια βρίσκει την ουσία του αστείου 

στην επίθεσή του κατά του ελέγχου. Γι’ αυτό και καταλήγει να πιστεύει ότι με το 

γέλιο «κάτι συμβατικό δέχεται επίθεση από κάτι μη συμβατικό, κάτι οργανωμένο και 

ελεγχόμενο από κάτι ζωτικό και ενεργητικό⋅ από μια έξαρση ζωής για τον Bergson, 

από μια έξαρση της λίμπιντο για τον Freud».10 Με άλλα λόγια, θα λέγαμε ότι 

σύμφωνα με αυτή τη θεωρία το αστείο είναι ένα παιχνίδι σε βάρος της 

συμβατικότητας, ένα παιχνίδι που αντιστρέφει τους όρους. Ή όπως το έθεσε και ο F. 

Nietzsche «γελώντας να σοβαρολογείς».11

Στη μελέτη που βρίσκουμε ένα κράμα αρκετών διατυπωμένων θεωριών περί του 

γέλιου είναι εκείνη του J. Gregory.12 Έχοντας υπόψη του τις θεωρίες των Bacon, 

Bergson, Darwin, Freud, Hobbes, Mc Dougall, Schopenhauer, Smith και άλλων, 

συγκέντρωσε διάφορα στοιχεία σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Εμμένοντας στη 

μηχανική επανάληψη της κίνησης όπως αυτή διατυπώθηκε από τον H. Bergson, κάνει 

λόγο για τις αιτίες που το γέλιο προκαλείται, για τις συνέπειες (ή γνωρίσματά του) 

αλλά και για τα οφέλη που χαρίζει στον άνθρωπο. Το γέλιο λοιπόν οφείλεται στην 

ασυμφωνία πραγμάτων ή γεγονότων, στη δυσμορφία και την παραμόρφωση, στην 
                                                 

9 Βλ. Zemach (1959) 321. 
10 Driessen («Χιούμορ, γέλιο και πεδίο δράσης: στοχασμοί από την ανθρωπολογία») στους 

Bremmer - Roodenburg (1997) 286-7. 
11 Παρατίθεται από τον H. Driessen στους Bremmer - Roodenburg (1997) 283. 
12 Βλ. Gregory (1923) 328-44. 
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έκπληξη και το ξαφνικό και απροσδόκητο. Οι συνέπειές του είναι η μεταδοτικότητα 

και η πολλαπλασιαστική του δύναμη, αλλά και η προϋπόθεση απουσίας της 

αδιαφορίας για μία κατάσταση. Τέλος, τα οφέλη που το διακρίνουν είναι πολλαπλά 

και ιδιαιτέρως σημαντικά. Βοηθάει στην έκφραση των συναισθημάτων και στη 

διασκέδαση, βοηθάει στην ανακούφιση και τη χαλάρωση (λόγω της αναπνοής με τις 

απανωτές διακοπές που φέρνουν οι εισπνοές-εκπνοές). Δημιουργείται γενικώς μια 

ευφορία στον άνθρωπο που γελάει, ενώ κάποτε δεν λείπουν και συναισθήματα 

ανωτερότητας και υπεροχής του εαυτού του σε σχέση με το αντικείμενο 

περιφρόνησής του. Παρολ’ αυτά, όπως ο ίδιος ο μελετητής συμπεραίνει, όλες οι 

θεωρίες για το γέλιο αποτυγχάνουν να ορίσουν απολύτως τη φύση του, όπως 

συμβαίνει και με τις αισθητικές θεωρίες που δεν επαρκούν για να ορίσουν το όμορφο. 

Έτσι, η ουσία του γέλιου βρίσκεται στις «λάμψεις όλων των θεωριών», αλλά το γέλιο 

πάντα θα διαφεύγει του πλήρους ορισμού του.  
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Το κωμικό στοιχείο στον Αριστοφάνη και η κοινωνική διάστασή του. Η 

σοβαρότητα μέσα από την κωμικότητα χάρη στις δυναμικές της κωμικής 

πειθούς και της καθάρσεως. 

 

Προσλαμβανόμενο μέσα στο φυσικό του περιβάλλον, την κοινωνία, και 

ανταποκρινόμενο σε ορισμένες απαιτήσεις τής από κοινού ζωής, το γέλιο 

προσλαμβάνει κάποιες κοινωνικές σημασίες. Αυτές οι σημασίες του γέλιου 

επιδέχονται ακόμη πιο σύνθετες διαστάσεις όταν πρόκειται για το θεατρικό 

φαινόμενο. Αναρωτιέται κανείς πόσο σοβαρά, πόσο κωμικά ή πόσο λογοτεχνικά 

προσλαμβανόταν μία αρχαία κωμωδία από το αθηναϊκό κοινό της κάθε φορά που το 

κοινό του Αριστοφάνη ερχόταν αντιμέτωπο με το κωμικό στοιχείο βλέποντας ή 

ακούγοντάς το. Είναι ενδιαφέρον επομένως να μελετήσουμε πώς ο ποιητής 

Αριστοφάνης «διαπραγματεύτηκε τη σχέση του με το κοινό του πάνω σε 

συγκεκριμένες τεχνικές αποδοχής και πρόσληψης», με κορυφαία εκείνη της ενεργής 

συμμετοχής του κοινού στο σύνολό του.13

Αν χαρακτηριστικό του γέλιου είναι η αποτελεσματικότερη επίδρασή του σε 

σύνολο ανθρώπων (όπως ήδη αναφέρθηκε), τότε συνεπάγεται ότι και στο θέατρο το 

γέλιο, λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά άρα και συνενοχικά, εύκολα μετατρέπει το 

σύνολο σε ομάδα. Οφείλουμε λοιπόν να δεχτούμε ότι το κοινό της κωμωδίας, χάρη 

στην άμεση επίδραση του χιούμορ και στην ομαδική πρόκληση του γέλιου, θα ήταν 

ένα συμπαγές και ομογενοποιημένο σώμα. Όπως υποστηρίζει ο P. Walcot, ο 

Αριστοφάνης δεν φαίνεται να προβαίνει σε διάκριση του πιθανού κοινού του, 

υπολογίζοντας ότι κάποιοι άξεστοι και αμόρφωτοι θεατές θα περιφέρονται και 

κάποιοι άλλοι, συνετοί και γνωστικοί, θα παρακολουθούν συγκεντρωμένοι.14 

Απευθύνεται όχι στους μεν και τους δε ώστε να τους αποξενώσει, αλλά στους πάντες 

ώστε να τους συνενώσει⋅ να τους τραβήξει το ενδιαφέρον, να τους ευχαριστήσει, να 

επηρεάσει τη λογική και τα συναισθήματά τους μέσα από κοινώς κατανοητές 

εμπειρίες ζωής, και φυσικά να αποσπάσει την έγκρισή τους για μια νίκη.15

                                                 
13 Heath («Aristophanes and the discourse of politics») στον Dobrov (1997) 244-5, όπου ο M. 

Heath βασίζεται στο βιβλίο του S. Goldhill The Poet’s Voice (1991, Καίμπριτζ). 
14 Βλ. Walcot (1971) 35-50. 
15 Ακόμη και στο θέμα της παρωδίας ο ποιητής αντιμετωπίζει το κοινό στο σύνολό του, χωρίς να 

θεωρεί ότι κάποιοι, ως εκλεκτή μειοψηφία, αναγνωρίζουν τα σημεία παρωδίας από κείμενα που τυχόν 

 - 8 -  



Οι θεατές του 5ου αι. π.Χ. θα έβρισκαν ευχάριστο και κωμικό να 

παρακολουθούν έργα όπου ο Αριστοφάνης περιγελάει γενικότερα οικείες πτυχές της 

ζωής ή διακωμωδεί γνωστά πρόσωπα της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, υποθέτει κανείς 

ότι το αριστοφανικό χιούμορ θα πρόσφερε μία φυσική αίσθηση ευχαρίστησης και μία 

ηχηρή εκτόνωση γέλιου και διασκέδασης. Θα ενίσχυε την αυτοπεποίθηση, τη 

λεγόμενη αυτοκατάφαση κατά τον K. Dover,16 και θα ξεκαθάριζε τη λογική και τα 

αισθήματα των θεατών, ενώ ταυτόχρονα θα γινόταν αφορμή για σκέψεις και κρίσεις 

πάνω στους θεσμούς και στους ανθρώπους. Όλα αυτά που προσφέρει το 

αριστοφανικό χιούμορ, και συνοπτικά αναφέρθηκαν εδώ, θα μελετηθούν παρακάτω 

για να κατανοηθεί η κοινωνική σημασία του και πώς την χειρίζεται ο Αριστοφάνης 

στους Βατράχους. 

Ο ίδιος φαίνεται ότι έχει απόλυτη αίσθηση της κοινωνικής σκοπιμότητας της 

τέχνης του γενικότερα. Αυτό αποσαφηνίζεται καλύτερα όταν δεχτεί κανείς ότι «το 

αστείο είναι από μοναχό του κοινωνικό προϊόν. Κανείς δεν θα κατασκεύαζε αστεία 

για τον εαυτό του, δηλαδή αστεία που δεν θα τ’ άκουγε ποτέ κανείς. [...] Αποτελούν 

έναν ειδικό τρόπο επαφής ανάμεσα στον δημιουργό και στο κοινό του, κι έχουν ένα 

συγκεκριμένο στόχο. Είναι σύντομα, συμπυκνωμένα κι ολοκάθαρα. [...] Ο γνώμονας 

για την ανταπόκριση του κοινού είναι η αποδοχή του αστείου»17. Πιθανότατα, «το 

πιο ισχυρό αίσθημα του θεατή ήταν η αγαλλιαστική κατάπληξη μπροστά σε αυτή τη 

φιλική χείρα που του έτεινε εξ αοράτου ο κωμωδιογράφος παρωδώντας και 

παραμορφώνοντας τα δεδομένα. Δεν μπορούμε να  μαντέψουμε τις αντιδράσεις των 

θεατών, αλλά αυτή η ελευθερόστομη πανδαισία θα πρέπει να κρατούσε σε διαρκή 

έξαρση κι ανεξέλεγκτη ιλαρότητα τους παρισταμένους»18. 

Γράφοντας στη δύσκολη περίοδο του πελοποννησιακού πολέμου με τις 

εντάσεις, τους πολέμους και τους θανάτους, ο Αριστοφάνης γνώριζε καλά ότι οι 

άνθρωποι ήθελαν να ξεφύγουν από την εφιαλτική πραγματικότητα, να ξεχάσουν τα 

προβλήματα και να χαλαρώσουν από την ένταση και τις στενοχώριες. Γι’ αυτό και 

                                                                                                                                            
έχουν διαβάσει. Αντίθετα, κάνει την παρωδία αυτοεπεξηγητική και ευκολονόητη ώστε όλοι να την 

αντιλαμβάνονται. 
16 Η αυτοκατάφαση προσφέρει την επιβεβαίωση στο άτομο μέσα από τη διακωμώδηση των 

ανωτέρων του (θεών ή εξέχουσων φυσιογνωμιών όπως πολιτικών, διανοουμένων και καλλιτεχνών). 

Βλ. Dover (1972) 55-69. 
17 Πετρής (1986) 113. 
18 Παπαγιώργης (2004) 88. 
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πρώτιστο μέλημά του, όλα αυτά τα χρόνια, ήταν η δημιουργία κωμικών έργων που να 

είναι αστεία και, βασισμένα στο αίσθημα της οικειότητας και της πιθανοφάνειας, να 

απευθύνονται στα συναισθήματα και την ψυχή του κοινού. Μέσα σε αυτήν την 

ψευδαισθησιακή ατμόσφαιρα, τα αστεία και το χιούμορ, ταιριάζοντας στο κοινό 

κλίμα, βοηθούσαν τον άνθρωπο να ξεχάσει την άσχημη καθημερινότητα. Τα αστεία 

του κάθε έργου διευκόλυναν στη δημιουργία ευχάριστης διάθεσης (έστω και 

παροδικής), και έδιναν στον συγγραφέα τους τη σιγουριά ότι το κοινό του 

διασκεδάζει, χαλαρώνει και ευχαριστιέται. Όπως άλλωστε υπογράμμισε και ο C. 

Whitman,19 ένα αριστοφανικό έργο είναι πρωτίστως μία ποιητική δημιουργία που 

εσωκλείει μέσα της το όμορφο και το καλό (χωρίς απαραιτήτως κοινωνικές ή 

πολιτικές προεκτάσεις). Είναι ένας ποιητικός ετερόκοσμος, δημιουργημένος από τη 

βαθιά παρόρμηση του ανθρώπου να δημιουργήσει έναν κόσμο της δικής του επιλογής 

και να ζήσει μέσα σε αυτόν. Έναν κωμικό κόσμο της νίκης, της αγνότητας, της 

φαντασίας, της πλήρους διασκέδασης και της καθαρής ομορφιάς. Είναι κυρίως αυτή 

η δύναμη της δημιουργίας και της χαράς που αποπνέει το αριστοφανικό έργο. 

Τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου ήταν επόμενο, όμως, να 

επηρεάσουν τη θεματική ποικιλία της κωμωδίας, προκαλώντας έναν ευρύτερο 

προβληματισμό στην ουσία της ειρήνης, της δημοκρατίας, της αξίας της παράδοσης, 

των καινοτομιών στην παιδεία και την ποίηση. Εξίσου σημαντικό λοιπόν ήταν το 

κοινό να καταλαβαίνει τις «αλήθειες» που ο Αριστοφάνης έκρυβε πίσω από τα αστεία 

του και να κατανοεί τις αγαθές και καλοπροαίρετες προθέσεις του. Το κοινό έπρεπε 

να καταλάβει ότι οι κωμωδίες που παρακολουθούσε ήταν γεμάτες μηνύματα που 

βάδιζαν και πέρα του κωμικού. Μέσα από το χιούμορ ο ίδιος, όπως και οι ομότεχνοί 

του, στόχευε να πει πράγματα αστεία αλλά και πράγματα σοβαρά -πολικότητα που 

διατρέχει το σύνολο των έργων του (με απώτερο σκοπό την επιδίωξη της κοινωνικής 

αρμονίας) και που δηλώνεται ξεκάθαρα με τη φράση των Μυστών αργότερα (στ. 389-

90).20 Χάρη σ’ αυτή τη μείξη ετερόκλητων στοιχείων, μάλιστα, το έργο των 

Βατράχων παραστάθηκε και δεύτερη φορά (με αποκορύφωμα τη σοβαρότητα της 

                                                 
19 Βλ. Whitman (1964). 
20 Βλ. σ. 70 και υποσ. 196 της παρούσας εργασίας. Άλλωστε, ο διττός σκοπός της κωμωδίας είναι 

α) «τὸ  κινῆσαι  τοὺς  ἀκροατὰς  εἰς  γέλωτα» και β) «τὸ  ἐλέγχειν  τοὺς  κακῶς  βιοῦντας» (αφού «ἡ 

κωμῳδία μεμιγμένον τοῖς σκώμμασι εἶχε τὸν γέλωτα»). Koster (1975) 35, 40-1 [για άλλες εκδόσεις 

που επίσης αναφέρονται στα συγκεκριμένα χωρία βλ. Dübner (1877) xviii, xix, xxi, Kaibel (1899) 14, 

17, 33]. 
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Παράβασης). Με τα αστεία θα έκανε τους θεατές να γελάσουν, με τα σοβαρά θα τους 

έδινε σωστές και χρήσιμες συμβουλές που θα βοηθούσαν στην πρόοδο της πόλης. 

Το τελευταίο αυτό ωστόσο δεν βρίσκει σύμφωνους όσους διατείνονται ότι το 

χιούμορ, αν και καλλιτεχνικό, δεν μπορεί να θεωρηθεί καθοριστικός ηθικός ή 

πολιτικός παράγοντας⋅ ότι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να γελούν δεν μπορεί να 

επηρεάσει τις αρχές, τα κριτήρια και τις αξίες που καθορίζουν πώς θα επιλέξουν να 

ενεργήσουν όταν εκτός του θεάτρου δεν γελάνε.21 Κι όμως στην περίπτωση του 5ου 

αι. αυτό δεν μπορεί να ισχύσει. Το κωμικό χιούμορ μπορεί να λειτουργήσει ως 

πειστικός τρόπος παράλληλος με εκείνον του σοβαρού. Μία από τις δυνάμεις του 

χιούμορ, όπως την ονομάζει ο J. Henderson, είναι το «προνόμιο του ανόητου».22 Η 

δύναμη του χιούμορ είναι «να μεσολαβεί ανάμεσα στα δύο άκρα της ευγενικής 

σιωπής και της αγενούς έκφρασης και να εκφράζει ιδέες που χρειάζονται δημόσια 

εκτόνωση τη στιγμή που θα ήταν ενοχλητικές εάν εκφράζονταν αλλιώς». Ο 

Αριστοφάνης, όπως και οι άλλοι κωμικοί ποιητές του 5ου αι., επωμίζεται στην ουσία 

αυτόν τον διαμεσολαβητικό ρόλο. Μεσολαβεί γιατί προφανώς πιστεύει πως ο ρόλος 

ενός ποιητή πρέπει να είναι εξίσου καλλιτεχνικός και κοινωνικο-πολιτικός. Γι’ αυτό 

και παίρνει τον ρόλο του υπερασπιστή του λαού θέτοντας τον εαυτό του στην 

υπηρεσία του για να τον συμβουλεύσει, να τον κρίνει ή να τον επηράσει σχετικά με 

σημαντικά ζητήματα που αντίκεινται στην πρόοδο και την ειρήνη της πόλης. Έτσι, 

χρησιμοποιώντας το χιούμορ και φέρνοντας τον θεατή αντιμέτωπο με την ανοησία 

του, τον κάνει να δέχεται την όποια κριτική και να γιατρεύεται μέσω του γέλιου. 

Για τον S. Freud, ο Αριστοφάνης φαίνεται να είχε επίγνωση της καθαρτικής 

φύσης της κωμωδίας, με την έννοια της καθάρσεως όπως την είχε ορίσει ο 

Αριστοτέλης.23 Στο θεραπευτικό γέλιο της κωμωδίας ο σύγχρονος ερευνητής 

                                                 
21 Για όσους υποστηρίζουν κάτι ανάλογο κάνει λόγο ο J. Henderson. Βλ. Henderson («The dēmos 

and the comic competition») στον Segal (1996) 67. 
22 Henderson στον Segal (1996) 68. 
23 Βλ. Reckford (1987) 55-62, ο οποίος εδώ βασίζεται όχι μόνο στο βιβλίο του S. Freud Jokes and 

Their Relation to the Unconscious (1905), αλλά και στα άλλα δύο μελετήματά του, The Interpretation 

of Dreams (1900) και A general introduction to Psychoanalysis (1920). 

Επίσης, πρβ. τη φράση που παραδίδουν οι Σχολιαστές «ἔστι  δὲ  ἡ  κωμῳδία  μίμησις  πράξεως 

καθαρτήριος παθημάτων, συστατικὴ τοῦ βίου, διὰ γέλωτος καὶ ἡδονῆς τυπουμένη». Koster (1975) 40 

[για άλλες εκδόσεις που επίσης αναφέρονται στο συγκεκριμένο χωρίο βλ. Dübner (1877) xviii, Kaibel 

(1899) 33]. 
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διαβλέπει τη σύνδεση των αστείων με συμβολικά όνειρα και τη συναισθηματική 

απελευθέρωση του ατόμου. Λειτουργώντας ως ένα είδος κάθαρσης, ένα ιατρικό είδος 

εξαγνισμού, το γέλιο καθιστά τους ανθρώπους ψυχολογικά πιο υγιείς και 

ευτυχισμένους, αφού τα έντονα συναισθήματά τους (θρήνος, οργή, βιαιότητα, κλπ.) 

εκτονώνονται.24 Επομένως, η αριστοφανική κωμωδία, κατά τον S. Freud, προσφέρει 

τον συναισθηματικό εξαγνισμό όχι μέσω των δακρύων πια όπως στην τραγωδία αλλά 

μέσω του γέλιου. Προσφέρει στην ουσία χαλάρωση, ανάκτηση της χαράς και 

αναγνώριση. Η αναγνώριση αποδεικνύεται πολύτιμη, αφού χάρη στο ξεκαθάρισμα 

του πνεύματος και της ψυχής τους, οι θεατές μπορούν να αναγνωρίσουν τους εαυτούς 

τους και την αρνητική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. 

Για τον Th. Zielinski, απ’ την άλλη, οι αριστοφανικές κωμωδίες δίνουν στο 

ενήλικο κοινό της Αθήνας αρκετή από τη σοφία και τη θεραπευτική δύναμη που 

παρέχουν τα παραμύθια, όπως επισημαίνει ο K. Reckford.25 Παρά τις όποιες 

διαφορές τους, μία αριστοφανική κωμωδία έχει την ίδια συναισθηματική δύναμη και 

αξία που έχει ένα καλό παραμύθι και προσφέρει ακριβώς την ίδια ευχαρίστηση και 

ενθάρρυνση. Όπως η φαντασία ενός παιδιού «καλπάζει» όταν ακούει ένα παραμύθι, 

ίσως κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τη φαντασία του θεατή όταν βλέπει μία κωμωδία. 

Βγαίνει από την πραγματικότητα που τον περιβάλλει και μεταμορφώνεται μαζί με 

τους ήρωες σε κάτι άλλο. Με το τέλος του έργου επιστρέφει στην πραγματικότητα 

και στον εαυτό του που όμως και τα δύο έχουν κάπως αλλάξει. Εν ολίγοις, τα 

αριστοφανικά έργα είναι ένα είδος «διονυσιακών παραμυθιών» που επιτρέπουν τη 

διαφυγή στο όνειρο, την ανάκαμψη της ψυχής, την παρηγοριά και τη χαρά της 

ευτυχίας. 

Αν η κωμωδία του Αριστοφάνη μοιάζει με τα παραμύθια και μας 

απελευθερώνει από τους κανονικούς ρόλους της ζωής, αν ρίχνει φως στη δύναμη της 

ελπίδας και της επιθυμίας, τότε όλα αυτά παίρνουν μια διαφορετική και πιο 

                                                 
24 Στο άκουσμα ενός χυδαίου αστείου το άτομο αναστέλει τη λογική και ηθική λογοκρισία του, και 

περιορίζεται κυρίως στο γέλιο (εμφανίζοντας τον γελωτοποιό που κρύβει μέσα του). 
25 Βλ. Reckford (1987) 76-104, όπου ο K. Reckford βασίζεται στο βιβλίο του Th. Zielinski Die 

Märchenkomödie in Athen (1885, St. Petersburg). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα κοινά στοιχεία που εμφανίζουν οι κωμωδίες του Αριστοφάνη με 

τα παραμύθια όσον αφορά την αφηγηματική δομή, την οποία περιέγραψε (αναφερόμενος στα 

παραμύθια) ο Vl. Propp στο βιβλίο του Η μορφολογία του παραμυθιού. Βλ. Σηφάκης «Η αφηγηματική 

δομή των κωμωδιών του Αριστοφάνη» στην Πατρικίου (2003) 131-63. 
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ολοκληρωμένη διάσταση στο θέατρο του Διονύσου, του θεού της μεταμόρφωσης και 

της απελευθέρωσης. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι ο τυπικός ρόλος της αριστοφανικής 

κωμωδίας είναι να κρίνει και να γελοιοποιεί προσδίδοντας θετικές προεκτάσεις στη 

λειτουργία του γέλιου [σε αντίθεση με τις αρνητικές του καρναβαλιού] όπως και 

κοινωνικο-παιδευτικές προεκτάσεις με τη δυνατότητα πολιτικής θέσης. Εκείνο όμως 

που πρέπει επίσης να τονιστεί είναι ότι ο παραπάνω ρόλος της υποβάλλεται και από 

το ότι η κωμωδία λειτουργεί στο πλαίσιο μιας θεσμοθετημένης θρησκευτικής γιορτής 

(Μεγάλα Διονύσια ή Λήναια) που οργανώνεται από τον λαό και έχει κοινωνική, 

πολιτική και θρησκευτική σημασία. Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα η εορταστική 

συμπεριφορά επιτρέπει και απαιτεί την αποβολή όλων εκείνων των επιβαλλόμενων 

τυπικών κοινωνικών συμπεριφορών, κάτι που ενισχύεται και από την ίδια τη μαζική 

φύση της γιορτής (καθώς επιτυγχάνεται η συνένωση και καλύτερη επικοινωνία του 

κοινού).26  Έτσι, το συνολικό κλίμα της γιορτής καθιστά το γέλιο έκφραση χαράς και 

απελευθέρωσης από τη συμβατικότητα -χαρακτηριστικό ιδιαίτερης σημασίας που 

καθορίζει τόσο τον τρόπο πρόκλησης του γέλιου όσο και τον τρόπο πρόσληψης του 

κωμικού. 

Επομένως, το ζητούμενο δεν είναι να διακρίνουμε το χιούμορ από τη 

σοβαρότητα αλλά να αναλύσουμε τις δυναμικές της κωμικής πειθούς. Μία από τις 

δυναμικές της πειθούς είναι η κωμική ειρωνεία που χρησιμοποιεί ο Αριστοφάνης, 

μέσα από εύστοχα αστεία, για να καταστήσει το κοινό του άξιο φορέα των 

σημαντικών μηνυμάτων που εκπέμπει και να το κάνει να σκεφτεί σοβαρά. Τη θέση 

του είρωνα συχνά παίρνει ο κωμικός ποιητής για να διεγείρει με τις ειρωνικές του 

κρίσεις και σχόλια την επιθυμία των ανθρώπων για βελτίωση. Εφ’ όσον οι άνθρωποι 

συνειδητοποιήσουν ότι γελάνε με τον εαυτό τους, τότε θα συνειδητοποιήσουν και ότι 

πρέπει να κάνουν κάτι για να αποφύγουν αυτό το γέλιο. Εφ’ όσον καταλάβουν αυτό, 

τότε θα καταλάβουν τους εαυτούς τους και τους άλλους και θα μπορέσουν να 

αναθεωρήσουν τις λανθασμένες αξίες δημιουργώντας μία καλύτερη ζωή. 

Μία άλλη τέτοια δυναμική είναι εκείνη της σάτιρας που διδάσκει την τέχνη της 

ειρωνικής κατανόησης των πραγμάτων. Η σάτιρα, ως η οξεία επίπληξη της απουσίας 

λογικής ενός ατόμου φιλοδοξεί μέσα από το γέλιο να διεγείρει στο άτομο το αίσθημα 

της λογικής και της αξιοπρέπειας (με πνεύμα σεβασμού κατά κανόνα για να μην το 

                                                 
26 Βλ. Halliwell (1991) 292. 
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προσβάλει και το βλάψει).27 Την χρησιμοποιεί ο Αριστοφάνης με στόχο να εφοδιάσει 

τον άνθρωπο με τη δύναμη του μυαλού ώστε ικανώς να αντιμετωπίζει τα προβλήματά 

του. Σατιρίζει κάποιες καταστάσεις όχι μόνο για να διασκεδάσει τον θεατή αλλά και 

να τον κάνει να σκεφτεί βαθιά και λογικά πώς θα έπρεπε να είναι ο κόσμος. 

Χρησιμοποιεί τη σάτιρα ως ένα μέσο για να μεταδώσει το «φως» της αλήθειας στους 

ανθρώπους της εποχής του. Προσπαθεί να δείξει ότι το αδύνατο μπορεί να 

πραγματοποιηθεί όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιήσει το μυαλό του για να «καθαρθεί» 

από τις αυταπάτες του. 

Παράλληλα, μέσω της σάτιρας επιτυγχάνει ο ποιητής και τη γελοιοποίηση 

συγκεκριμένων επιφανών ατόμων, καθώς η δημόσια σατιρική γελοιοποίηση τέτοιων 

ατόμων ήταν παράδοση αρκετών γιορτών (ειδικά αυτών του Διονύσου και της 

Δήμητρας). Με την ευκαιρία παρόμοιων γιορτών θέματα που απασχολούν τους 

πολίτες σε ιδιωτική σφαίρα βρίσκουν δημόσια εκτόνωση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η 

άσκηση του κοινωνικού ελέγχου γίνεται μέσα από τη δημόσια γελοιοποίηση στην 

κωμική παράσταση. Για παράδειγμα, στους Βατράχους ο Αριστοφάνης εκφράζει την 

προσβολή των θεατών από την εγωπάθεια του πλούσιου Καλλία ή την πολιτική 

αστάθεια του Θηραμένη.28 Η γελοιοποίηση ως τρόπος και ως γιορτή εστιάζει στην 

                                                 
27 Διακρινόμενη σε δύο κατηγορίες, την άμεση και την έμμεση, η σάτιρα ορίζεται ως το είδος της 

επιθετικής ή, απλά, κριτικής οπτικής. Μέσω της σάτιρας ενός έργου ασκείται δηκτική κριτική απέναντι 

στα ήθη και τους τρόπους συμπεριφοράς των ατόμων αλλά και στα κοινωνικά στερεότυπα. Είναι 

γεγονός ότι χάρη στην ικανότητα της σάτιρας να προκαλεί γέλιο, οι σατιρικοί συγγραφείς 

γελοιοποιούν κυρίως αυτό που έχουν διαγνώσει ότι είναι διεφθαρμένο. Εκμεταλλεύονται αρχικά τα 

διάφορα σκωπτικά μέσα (όπως τον σαρκασμό, τον εμπαιγμό, την υπερβολή, την υποτίμηση), 

καταφέρνουν έπειτα μέσω αυτών να διεγείρουν περιφρονητική διάθεση στον αναγνώστη ή θεατή, και 

έτσι με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν να «θεραπεύσουν» τη διαφθορά. Συνηθέστερα, η πρόθεση 

σατιρισμού έγκειται στην ιδέα του διδάγματος και του ανθρωπισμού, καθώς οι συγγραφείς αυτού του 

είδους μάχονται υπέρ της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της ανασυγκρότησης με όραμα έναν καλύτερο 

κόσμο. Βλ. Preminger - Brogan (1993) s.v. Satire, 1114-7. 
28 Η κωμική γελοιοποίηση ως επί το πλείστον δεν έχει άλλο εμφανές κίνητρο από την αστειολογία. 

Δεν γίνεται για να κατηγορήσει ή να αναφερθεί σε προσωπικές αποτυχίες κάποιου. Όπως αναφέρεται 

και στον Tractatus Coislinianus «διαφέρει  ἡ  κωμῳδία  τῆς  λοιδορίας,  ἐπεὶ  ἡ  μὲν  λοιδορία 

ἀπαρακαλύπτως  τὰ  προσόντα  κακὰ  διέξεισιν,  ἡ  δὲ  δεῖται  τῆς  καλουμένης  ἐμφάσεως.  ὁ  σκώπτων 

ἐλέγχειν  θέλει  ἁμαρτήματα  τῆς ψυχῆς  καὶ  τοῦ  σώματος». Βλ. Koster (1975) 65 [αλλά και Kaibel 

(1899) 52]. 

Επομένως, ακόμη και το συκοφαντικό πορτραίτο του Καλλία, του Θηραμένη ή οποιουδήποτε 

άλλου πρέπει να θεωρηθεί ως αστείο και όχι ως σοβαρή εξύβριση και χλευασμός. [Ωστόσο, στην 

 - 14 -  



καταπραϋντική δύναμη του χιούμορ, με την κοινωνία να επαναφέρει τους κανόνες 

της και να αποθαρρύνει τη βία χαλαρώνοντας τις όποιες εντάσεις προτού γίνουν 

επικίνδυνες. Εστιάζει στα κοινά σημαντικά προβλήματα που απασχολούν ή πρέπει ν’ 

απασχολήσουν τους πολίτες, με την κωμωδία ν’ αποτελεί ένα καλό αποδεικτικό 

στοιχείο για τις διαθέσεις του δήμου στο σύνολό του (τι επιδοκίμαζε και τι έβρισκε 

άξιο περίγελου και εμπαιγμού). 

Από τα παραπάνω προβάλλει η πολύ σημαντική παράμετρος της σχέσης του 

κωμικού ποιητή με το κοινό του, όπως την παρουσιάζουν ο J. Redfield και ο J. 

Bremer.29 Ο Αριστοφάνης αντιμετωπίζει την τέχνη του ως μία μορφή κοινωνικής 

ανάλυσης και την μετατρέπει σε όχημα γνήσιας διδαχής και δημόσιας εκπαίδευσης. 

Μέσα από τη θέση του κωμικού ποιητή παίρνει τον ρόλο του παρατηρητή της πόλης. 

Παίρνει τον ρόλο του παιδαγωγού που κρίνει το κοινό του και του διδάσκει τι είναι το 

σωστό και τι το λάθος σε θέματα ηθικής και πολιτικής φύσεως. Παρουσιάζει σε 

κωμική εκδοχή την ίδια την πόλη στον εαυτό της, και μέσω της αυτοπαρουσίασής της 

συνεισφέρει στην αυτοκριτική, τη συνειδητοποίηση και βελτίωση των πολιτών. Αυτό 

που τον ενδιαφέρει πρωτίστως είναι «ὅτι βελτίους τε ποιοῦμεν τοὺς ἀνθρώπους ἐν 

ταῖς πόλεσιν», όπως λέει μέσα από το στόμα του Ευριπίδη (στ. 1009-10). Κατά τη 

γνώμη του ο ποιητής επιβάλλεται να προβάλλει τα «χρηστὰ» και να αποκρύπτει το 

«πονηρὸν», όπως λέει μέσα από το στόμα του Αισχύλου (στ. 1053-6). Είναι ακριβώς 

αυτές οι πεποιθήσεις του που τον οδηγούν στην ενασχόληση με τα σημαντικά θέματα 

της δικαιοσύνης, της ειρήνης, των κακόβουλων δημαγωγών και του αφελούς λαού, 

της λογοτεχνικής και ηθικής παρακμής. Μέσα από αυτά τα θέματα -των οποίων η 

σοβαρότητα δεν μπορεί να καταργηθεί από το γέλιο, αλλά μπορεί να φωτιστεί με 

θετικότητα- ο κωμικός ποιητής διαμορφώνει στην ουσία μία ιδιαίτερη σχέση 

εμπιστοσύνης με το κοινό του και έναν σημαντικό δεσμό επικοινωνίας μεταξύ τους 

                                                                                                                                            
περίπτωση του Κλέωνα ή του Σωκράτη ο ποιητής υποκινούταν συχνά από προσωπική έχθρα και κακία 

ώστε το αστείο να καταλήγει σε εξύβριση και το γέλιο σε επίθεση].  

Γεγονός, πάντως, είναι ότι εξαρτάται πώς προσλαμβάνει κανείς το χιούμορ, από τη στιγμή που ο 

ένας μπορεί να το θεωρήσει ως αστείο, και ο άλλος το ίδιο να το ερμηνεύσει ως  προσβλητική 

συκοφαντία. Συνεπώς, η διάκριση μεταξύ του αστείου και της ύβρεως δεν έχει τόσο ευδιάκριτα όρια, 

κάτι με το οποίο συμφωνεί και ο Αριστοτέλης (Ηθικά Νικομάχεια, 1128a 19).  
29 Βλ. Redfield («Drama and community: Aristophanes and some of his rivals») στους Winkler - 

Zeitlin (1990) 320, 324, 330-1, 334 και Bremer («Aristophanes on his own poetry») στους Bremer - 

Handley (1993) 125-34. 
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λόγω των κοινών εμπειριών της παράστασης. Σε αυτό συμβάλλει ιδιαίτερα και το ότι 

δεν γράφει το έργο απλώς για το κοινό, αλλά απευθύνεται σε αυτό κι επικοινωνεί μαζί 

του. Ταυτόχρονα, συμβάλλει και ο ίδιος ο συμμετοχικός ρόλος αυτού του 

εκπαιδευμένου αριστοφανικού κοινού που μάλλον θα ενεργούσε και θα αντιδρούσε 

με το αίσθημα της συλλογικότητας και της ενοποίησης. 
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Οι διαφορετικές μορφές του αριστοφανικού γέλιου. 

Διαχωρισμός αστείων μεταξύ τριών επιπέδων 

 

Στο αριστοφανικό γέλιο μπορούν να ξεχωρίσουν οι δύο διαφορετικές μορφές 

του: είναι το γ έ λ ι ο  γ ι α  τ ο  γ έ λ ι ο  (ως αυτοσκοπός) και το γ έ λ ι ο  γ ι α  τ η  

σ ά τ ι ρ α  (ως επίθεση κι έκθεση).30 Ή αλλιώς το γέλιο αυτό προέρχεται από αστεία 

αθώα και αστεία σκόπιμα, δηλαδή αστεία που δεν υπηρετούν κάποιο σκοπό 

συγκεκριμένα κι εκείνα που εξυπηρετούν κάποιον σκοπό [στα σκόπιμα αστεία δεν 

πρέπει να εννοηθούν και περιπτώσεις ύβρεως και ασέλγειας, αλλά μόνο εμπαιγμού 

και γελοιοποίησης].31 Στην προκειμένη περίπτωση, για να μελετηθούν, θα γίνει 

διάκριση μεταξύ τριών επιπέδων: στο επίπεδο του οπτικού (αστεία οπτικά), σε εκείνο 

του προφορικού (λεκτικό χιούμορ) και σε εκείνο που πηγάζει από τη γενικότερη 

δραματουργική σύλληψη και κατασκευή του κωμικού έργου. Γιατί στην ουσία, όπως  

μας παραδίδουν και τα Σχόλια στο (Άλλως) περί Κωμωδίας «ὁ  δὲ  γέλως  τῆς 

κωμῳδίας ἔκ τε λέξεων καὶ πραγμάτων ἔχει τὴν σύστασιν [...]».32

 

 

                                                 
30 Βλ. Πετρής (1986) 116, 134. Επίσης, ο St. Halliwell, στο ίδιο πνεύμα διάκρισης, μιλάει για το 

παιχνιδιάρικο αθώο γέλιο («playful») και το συμπερασματικό επικίνδυνο γέλιο («consequential») και 

αναφέρεται στην αντιθετική σχέση τους. Βλ. Halliwell (1991) 280-7. 
31 Στην πραγματικότητα και τα αθώα και τα σκόπιμα αστεία τα κατασκευάζει ο συγγραφέας κι 

έτσι έχουν ούτως ή άλλως σημασιολογική φόρτιση. Κάποιου είδους σκοπιμότητα, λοιπόν, υπολανθάνει 

σε όλες τις μορφές αστείων κι είναι ολότελα συνειδητή απ’ τη μεριά του δημιουργού τους. 
32 Συγκεκριμένα, «ἐκ μὲν τῆς λέξεως κατὰ τρόπους ἑπτά. πρῶτον καθʹ ὁμωνυμίαν..., δεύτερον δὲ 

κατὰ  συνωνυμίαν...,  τρίτον  κατὰ  ἀδολεσχίαν...,  τέταρτον  κατὰ  παρωνυμίαν...,  πέμπτον  κατὰ 

ὑποκορισμόν..., ἕκτον κατὰ ἐξαλλαγήν..., ἕβδομον κατὰ σχῆμα λέξεως...· ἐκ δὲ τῶν πραγμάτων κατὰ 

τρόπους δύο. πρῶτον κατὰ ἀπάτην…, δεύτερον κατὰ ὁμοίωσιν· ἡ δὲ ὁμοίωσις εἰς δύο τέμνεται, ἢ εἰς τὸ 

βέλτιον, ὡς ὁ Ξανθίας εἰς Ἡρακλέα, ἢ εἰς τὸ χεῖρον, ὡς ὁ Διόνυσος εἰς Ξανθίαν». Koster (1975) 15-6 

αλλά και 41-2 [για άλλες εκδόσεις που επίσης αναφέρονται στο (Άλλως) περί Κωμωδίας βλ. Dübner 

(1877) xvi-xvii αλλά και xviii, Kaibel (1899) 18-9]. 

Τέλος, και στον Tractatus Coislinianus βρίσκουμε μία ανάλογη κατηγοριοποίηση, σύμφωνα με 

την οποία «γίνεται δὲ ὁ γέλως ἀπὸ τῆς λέξεως καὶ ἀπὸ τῶν πραγμάτων [...]». Στην ουσία πρόκειται 

για αντίστοιχο νοημάτων χωρίο (κάπως διαφοροποιημένο ωστόσο εξαιτίας κυρίως των προσθηκών που 

σημειώνονται). Βλ. Koster (1975) 65 [για άλλη έκδοση που επίσης αναφέρεται σ’ αυτό το χωρίο βλ. 

Kaibel (1899) 51]. 

 - 17 -  



Στο επίπεδο του οπτικού  

Στο επίπεδο του οπτικού πολλά στοιχεία των Βατράχων θα έκαναν τους θεατές 

να γελάσουν και να διασκεδάσουν: (α) Η σκηνική παρουσία των ηρώων της 

κωμωδίας αρκεί από μόνη της για την κωμικοποίηση των τελευταίων. Όπως είναι 

ευρέως γνωστό, οι ανδρικοί ρόλοι φορούσαν κοστούμια με την κοιλιά και τα οπίσθια 

συνήθως παραγεμισμένα, έφεραν συχνότατα μεγάλους δερμάτινους φαλλούς, ενώ οι 

μάσκες τους διακρίνονταν κυρίως για την επιτηδευμένη και υπερβολική έκφρασή 

τους. Ωστόσο, στους Βατράχους είναι πολύ πιθανό η ενδυμασία των 

πρωταγωνιστικών ρόλων (εκτός του Ξανθία) να μην συμπεριλαμβάνει τις 

«ξετσίπωτες» τεχνητές διογκώσεις του σωματίου και του φαλλού, καθώς πρόκειται 

για πρόσωπα παρμένα από τον μύθο και την ιστορική πραγματικότητα.33 Μολαταύτα 

η κωμικότητα των ίδιων των κοστουμιών διατηρείται εδώ χάρη σε άλλα οπτικά 

στοιχεία. Η παράδοξη ενδυμασία του θηλυπρεπούς Διονύσου, που συνδυάζει το 

ρόπαλο και τη λεοντή του Ηρακλή με τον δικό του κίτρινο χιτώνα και τους 

κοθόρνους, θα διασκέδαζε αναμφισβήτητα τους θεατές με την ασυνέπεια και την 

αντιφατικότητά της.34 Το ίδιο θα συνέβαινε και με τα ιδιόρρυθμα κοστούμια -

προφανώς τραγωδίας- του Αισχύλου και του Ευριπίδη που τους καθιστούν 

αλλόκοτες, λόγω του τραγικού χιτώνα και ιματίου τους, φιγούρες μέσα σε μία 

κωμωδία,35 σε συνδυασμό πάντα με τις μάσκες τους που μάλλον θα 

γελοιογραφούσαν τις προσωπικότητές τους. Μόνο στην περίπτωση του Ηρακλή η 

ολότελα παράδοξη ενδυμασία θα έπαυε να ισχύει, αφού εκ των πραγμάτων θα έφερε 

τα γνώριμα χαρακτηριστικά του: λεοντή, ρόπαλο και συγκεκριμένη μάσκα. 

(β) Πέρα από τους ήρωες που καλύπτουν στους Βατράχους μία ευρεία γκάμα 

ανθρώπων της καθημερινότητας, θεών, ημίθεων, ζώων ακόμη και νεκρών, ο ίδιος ο 

ανοίκειος δραματικός (και άρα σκηνικός) χώρος του Άδη με την πληθώρα των 

νεκρών ανθρώπων θα δημιουργούσε μία πρωτότυπα κωμική, αλλά και εντυπωσιακά 

                                                 
33 Κι όμως η περιγραφή «γάστρων» (στ. 200) για τον Διόνυσο μπορεί να θεωρηθεί ως 

υπονοούμενο για την αστεία διόγκωση της κοιλιάς του. 
34 Βλ. Stanford (1963) 36 (υποσ. 38), Woodbury  (1976) 349. 

Προφανώς στο δεύτερο μέρος του έργου ο Διόνυσος, έχοντας αποβάλει εν μέρει την αντιφατική 

προσωπικότητά του, φοράει ως δικαστής-κριτής ανάλογο ένδυμα που ταιριάζει πλέον στον θεό του 

θεάτρου. 
35 Πόσο περισσότερο αλλόκοτος και γελοίος θα ήταν ο Ευριπίδης συνειδητοποιεί κανείς αν τον 

φανταστεί με ελαφρώς κουρελιασμένα ρούχα, όμοια με των τραγικών του ηρώων. 
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οπτική, διάσταση για τους θεατές. Επίσης, ιδιαίτερο σκηνικό ενδιαφέρον θα 

προκαλούσε όλη αυτή η κινητικότητα, η αφθονία και ο ψευδαισθησιακός 

αυτοσχεδιασμός μέσα από τη ροή καταστάσεων και εικόνων που δημιουργείται από 

τον Πρόλογο μέχρι και τη σκηνή της Παράβασης χάρη στο περιπετειώδες και 

πολυποίκιλο ταξίδι του Διονύσου και του Ξανθία. Το μεγαλειώδες αυτό, ζωντανό και 

ποικιλόχρωμο, θέαμα του ταξιδιού που πρόσφερε ο Αριστοφάνης στους θεατές του 

εντείνεται και με την «άσεμνη» γενικότερα σκηνογραφία της υπαίθρου μιας 

κωμωδίας (σε αντιδιαστολή με την τραγωδία)36⋅ ειδικά αν συλλογιστούμε εδώ την 

εναρκτήρια σκηνή με τον γάιδαρο και τον Ξανθία επάνω (βλ. Παράρτημα VI-

Εικόνες, εικ. 1). Μάλιστα την παρουσία ενός ζωντανού γαϊδάρου την προϋποθέτει –ή 

καλύτερα την υπονοεί- το ίδιο το κείμενο σε συνδυασμό και με τον απουλιανό 

κρατήρα της εικ. 1, σύμφωνα με τον O. Taplin37. 

Παράλληλα, το μεγαλειώδες αυτό θέαμα του ταξιδιού θα γινόταν ακόμη πιο 

εντυπωσιακό με την παρουσία της βάρκας του Χάρωνος, πάνω στην οποία ταξιδεύει 

ο Διόνυσος (στ. 197 κ.ε.), αλλά και την εμφάνιση της μυστηριώδους μορφής της 

Έμπουσας (στ. 291-6). Πιθανολογείται ότι η εικόνα της βάρκας θα θύμιζε το 

«μαγικό» άρμα με το οποίο ο Διόνυσος έφτασε στην Αθήνα, καθώς υπάρχει 

περίπτωση στη γιορτή των Ληναίων να γινόταν ανάλογη χιουμοριστική 

αναπαράσταση της άφιξής του πάνω σε  τροχοφόρο άρμα μαζί με τους ακολούθους 

του σατύρους (βλ. Παράρτημα VI-Εικόνες, εικ. 2-5).38 Η εικόνα της Έμπουσας θα 

στόχευε στη δημιουργία αίσθησης μαγείας και μυστηρίου προκαλώντας με την 

ετερόκλητη και περίεργη φύση της το ενδιαφέρον των θεατών, αλλά και το γέλιο 

τους. Όπως σημειώνει ο L. Radermacher σε σχέση με τα δύο διαφορετικά, χάλκινο 

και από κοπριά («χαλκοῦν  καὶ  βολίτινον») πόδια της, «η κοπριά είναι πιθανότατα 

                                                 
36 Βλ. Σπυρόπουλος (1988) 88. 
37 Βλ. Taplin (1993) 45-7. Ο κρατήρας αυτός, χρονολογούμενος το δεύτερο τέταρτο του 4ου αι. 

π.Χ. και καταχωρημένος ως απουλιανός από τον Trendall, φαίνεται να έχει αρκετά κοινά σημεία με το 

έργο των Βατράχων ώστε να πιθανολογείται ότι αντιστοιχεί στο έργο που εξετάζουμε. Όπως γράφει 

και ο O. Taplin «αποκλείεται να υπήρχαν τόσα πολλά έργα που να συμπεριλάμβαναν και τη φιγούρα 

ενός Ηρακλή με το ρόπαλό του να χτυπάει σε μία πόρτα και τη φιγούρα ενός σκευοφόρου φορτωμένου 

μ’ έναν σάκο στον ώμο να καβαλάει έναν γάιδαρο». 
38 Μέσα από αυτό το δεδομένο εξηγείται και η άδεια για την εκτόξευση αστείων πάνω από 

άρματα, συνήθεια που επικράτησε παραδοσιακά και θεσμοθετήθηκε. Βλ. Reckford (1987) 410. Επίσης 

για την εμφάνιση βάρκας γενικότερα στις μέχρι τότε κωμωδίες βλ. Dover (1993) 213. 
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κωμική επινόηση».39 Η κωμική πραγμάτευση μάλιστα αυτού του φρικιαστικού 

μυθολογικού τέρατους εξυπηρετεί -πέρα του οπτικού- και δραματουργικά στην 

κωμική ηθογράφηση του Διονύσου, με την πρόκληση ακραίων αντιδράσεων από 

μέρους του. Έτσι, το ζωντάνεμα των θεαμάτων κυριαρχεί ήδη από την αρχή των 

Βατράχων, μιας και χαρακτηριστικό της αριστοφανικής κωμωδίας είναι, σύμφωνα με 

τον E. Handley, «η ικανότητα να μεταφράζονται οι λέξεις και οι ιδέες σε σκηνικό 

θέαμα» 40. 

Αντικείμενο γέλιου θα αποτελούσαν επίσης (γ) η γενικότερη φυσιογνωμία των 

κωμικών προσώπων -Ξανθία, Διονύσου, Χάρωνος, Θυρωρού (που πιθανόν να ήταν ο 

Αιακός)41, Πανδοκευτριών, Αισχύλου, Ευριπίδη κ.ά.- ως γελοιογραφήσεις 

ανθρώπινων όντων, με έντονα υπογραμμισμένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, με 

αστείες-ζωηρές χειρονομίες και υπερκινητικότητα, με τα προσωπεία-καρικατούρες 

(βλ. Παράρτημα VI-Εικόνες, εικ. 6), και με έκδηλη κάποτε την ασχήμια και τη χυδαία 

χοντροκοπιά τους, να μπλέκουν σε καταστάσεις παραλόγου⋅42 (δ) η ζωηρή σκηνή 

                                                 
39 Radermacher (1921) 177 (για τους στ. 295-6). Επίσης βλ. Stanford (1963) σχόλια στ. 289-95, 

295-6, Dover (1993) 230 (για τους στ. 293, 294 και 295), καθώς και Sommerstein (1996) 180 (για τους 

στ. 289, 294 και 295). Ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζουν και κάποια από τα Σχόλια για τους 

συγκεκριμένους στίχους: «Ἑνίπουσαν καὶ Ἔμπουσαν καὶ Ἑνισκελίδα  [...] Ὀνοσκελίδα, Ὀνόκωλον καὶ 

Ὀνοκωλίδα», «βόλιτος ἡ τῶν βοῶν κόπρος»⋅ «βόλβιτος γὰρ κυρίως τὸ τῶν κάπρων ἀποπάτημα» (V. & 

G.), «τὰ  τῶν  ὄνων  ἀποπατήματα» (Θ.). Πρβ. Koster (1962) 780-2⋅ Dübner (1877) 520 (για τον στ. 

294). 

[V.=Codex Venetus (Marcianus 474), G.=Codex ejusdem bibliothecae Marcianae 475, Θ.=Codex 

Florentinus Laurentianus 2779]. 
40 Handley («Aristophanes and his theatre») στους Bremer - Handley (1993) 117, όπου ο E. 

Handley βασίζεται στο βιβλίο του H.-J. Newiger Metapher und Allegorie. Studien zu Aristophanes 

(1957, Μόναχο). 
41 Για τη συγκέντρωση στοιχείων και επιχειρημάτων σχετικών με την πιθανότητα ή όχι να είναι ο 

Αιακός στον ρόλο του Θυρωρού βλ. Dover (1993) 50-5. Επίσης βλ. Stanford (1963) σχόλια στ. 464 

κ.ε., καθώς και Sommerstein (1996) 198 (για τον ίδιο στίχο). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ίδια τα 

Σχόλια στον Ι. Τζέτζη που δέχονται στον ρόλο του Θυρωρού τον Αιακό. Βλ. Koster (1962) 703-4. 
42 Γενικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι η υπερβολική ασχήμια των κωμικών προσώπων οδηγεί σε 

διάθεση έντονης ευθυμίας. Βλ. Πετρής (1986) 110. Ειδικότερα, η δυσμορφία και η ατημέλητη μορφή 

των δούλων θα λειτουργούσε ως κωμικό και αναγνωριστικό στοιχείο και στην περίπτωση του Ξανθία 

[αυτό δεν σημαίνει ότι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του αποτελούσαν οπωσδήποτε αναγνωριστικά 

στοιχεία για την ταυτότητά του⋅ αλλιώς αυτή δεν θα δηλωνόταν εξ’ αρχής (στ. 1)]. 
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μπροστά στην πόρτα του Πλούτωνα με πρωταγωνιστές τους δύο επισκέπτες 

(Διόνυσο-Ξανθία) και τον Θυρωρό (στ. 460-78), που ύστερα δίνει τη σειρά της στην 

εκτύλιξη κι άλλων, γεμάτων ένταση, παράλληλων σκηνών μπροστά στην ίδια πόρτα 

(όταν πλέον ανοίγει). Το μοτίβο της ανοίκειας επαφής του επισκέπτη Διονύσου με 

την πόρτα και η προετοιμασία του χτυπήματός της, το ανάρμοστο από μέρους του 

χτύπημα και η δυσανασχέτηση του Θυρωρού, όλα αυτά τα μοτίβα δημιουργούν μια 

ευχάριστη διάθεση, γεμάτη χιουμοριστικό «σασπένς», στον θεατή.43

Αντικείμενο σκώμματος θα αποτελούσαν επίσης (ε) οι σκηνές «κωμικού 

αυτοσχεδιασμού» των προσώπων,44 όταν π.χ. ο Διόνυσος κωπηλατεί κι αντιμάχεται 

τους Βατράχους (στ. 209 κ.ε.),45 όταν κρύβεται από φόβο στη σκηνή με τα θηρία (στ. 

276-310), όταν πιθανόν χρησιμοποιεί σφουγγάρι για να σκουπιστεί (στ. 479-82), όταν 

θεός και δούλος πονάνε επειδή μαστιγώνονται από τον Αιακό (στ. 643 κ.ε.) ή, στη 

σκηνή του σοβαροφανούς ζυγίσματος των στίχων του Αισχύλου και του Ευριπίδη 

(στ. 1378 κ.ε.) με το σκηνικό αντικείμενο της ζυγαριάς να δημιουργεί ξεκαρδιστικές 

οπτικά εντυπώσεις. Μάλιστα, στην προτελευταία περίπτωση με την κλασική αυτή 

σκηνή μαστιγώματος ο θεατής, εκτός του ότι εκπλήσσεται ξεκαρδιζόμενος με έναν 

αφέντη που πρωτοφανώς τρώει ξύλο από έναν δούλο, επιστρέφει στις ρίζες της 

αττικής κωμωδίας και στις σκηνές μεγαρικής φάρσας. Ταυτόχρονα, προϊδεάζεται από 
                                                                                                                                            

Όσο για τις αστείες και ζωηρές χειρονομίες των προαναφερθέντων κωμικών προσώπων βλ. Dover 

(1993) 19, 201, 207, 320 για τους στ. (1413), 87, 139, 1024 αντίστοιχα. 
43 Το παραδοσιακό αυτό μοτίβο των σκηνών μπροστά σε πόρτες με όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά 

το εκμεταλλεύεται συχνά στα έργα του ο Αριστοφάνης. Βλ. Gelzer («Feste Strukturen in der Komödie 

des Aristophanes») στους Bremer - Handley (1993) 64-5. 

Μόνο που εδώ η τυπική φιλονικία ανάμεσα στα δύο πρόσωπα (επισκέπτη-Θυρωρού) απουσιάζει 

για να δώσει τη θέση της, τόσο για δραματουργικούς όσο και κωμικούς λόγους, στον χείμαρρο των 

απειλών από τη μεριά του Θυρωρού. Βλ. Στεφανής (1980) 83-90. 
44 Ο σύγχρονος θεατρικός όρος για τον «κωμικό αυτοσχεδιασμό» είναι business. Βλ. Stanford 

(1963) 36 (υποσ. 39) και σχόλια στ. 479 κ.ε., 643 κ.ε, 1378 κ.ε. 
45 Η ιδέα του ανίκανου κωπηλάτη υιοθετείται πιθανότατα και από τους Ταξιάρχους του Εύπολη. 

Βλ. Sommerstein (1996) 175 για τους στ. 197 κ.ε. 

Πέρα από το οπτικά κωμικό της κωπηλασίας, η αναμέτρηση με τους Βατράχους αφορά και το 

προφορικό χιούμορ, αφού αυτή δομείται πάνω σε φωνητικά, ηχητικά, ρυθμικά και λεκτικά στοιχεία. 

Ωστόσο, οι απόψεις των μελετητών διίστανται στο αν πρόκειται για αναμέτρηση μέτρου και ρυθμού ή 

«ομορφιάς», για αναμέτρηση γρηγοράδας κι επιμονής ή έντασης φωνής, για αναμέτρηση αντοχής ή 

επιθετικότητας. Πρβ. Stanford (1963) σχόλια στ. 209 κ.ε.⋅ Wills (1969) 306-17⋅ MacDowell (1972) 4-

5⋅ Dover (1993) 222⋅ Sommerstein (1996) 176. 
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τη μαστίγωση αυτή για τα βασανιστήρια στα οποία με κωμικό τρόπο θα υποβληθούν 

αργότερα ο Αισχύλος και ο Ευριπίδης.46

Επιπλέον σκηνές με τις οποίες θα διασκέδαζε το κοινό βρίσκονται (στ) στο 

ευτράπελο μοτίβο της μεταμφίεσης, όταν ο ίδιος ο θηλυπρεπής και μικρόσωμος θεός 

Διόνυσος μεταμορφώνεται σε Ηρακλή, και μάλιστα δεν διστάζει να έρθει σε 

αντιπαράταξη με τον κανονικό, αρρενωπό και σωματώδη, Ηρακλή47 ή όταν το 

τέχνασμα του μασκαρέματος παίρνει χιαστό σχήμα με τον αφέντη Διόνυσο να γίνεται 

δούλος και τον δούλο Ξανθία να γίνεται αφέντης⋅ (ζ) στο σημείο εισόδου των δύο 

Τραγικών, του Διονύσου και του Πλούτωνα (στ. 830) για τους οποίους εικάζεται ότι 

εξέρχονται στη σκηνή πάνω στο τραγικό εκκύκλημα είτε όλοι μαζί είτε οι δύο 

πρώτοι, στην προσπάθεια του συγγραφέα να παρωδήσει ένα τραγικό τέχνασμα ή 

απλώς καλοπροαίρετα να μιμηθεί μια εικόνα από τον χώρο της τραγωδίας⋅48 τέλος, 

(η) στη χορογραφία με τα πιθανά «χορευτικά νούμερα» άσεμνης και προκλητικής 

φύσης εκτελούμενα από τους χορούς των Μυστών και των Βατράχων. Ο τελευταίος 

θα ήταν ιδιαίτερα κωμικός και εντυπωσιακός εξαιτίας του ζωόμορφου χαρακτήρα, 

καθώς ζώα θα συμπεριφέρονταν σαν άνθρωποι (βλ. Παράρτημα VI-Εικόνες, εικ. 7), 

εφ’ όσον βέβαια δεχτούμε ότι θα εμφανιζόταν επί σκηνής και δεν θα παρέμενε εκτός 

αυτής να τραγουδάει αθέατος49. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να απουσιάζει η 

κωμικότητα από τη χορογραφία, όταν ο κατεξοχήν χορός του κωμικού θεάτρου ήταν 

ο κόρδαξ, ένας μπουφόνικος, άσεμνος και ζωηρός χορός; Αλλά και, παράλληλα, πώς 

θα μπορούσε να απουσιάζει πιθανό δείγμα χορών του τραγικού θεάτρου 

παρωδούμενων κατά τη διάρκεια του αγώνα λόγων μεταξύ των δύο τραγικών; 

 

 

 

                                                 
46 Βλ. Thiercy (1999) 135. 
47 Βλ. Woodbury (1976) 350 σύμφωνα με τον οποίο αυτή η πιθανότητα επιβεβαιώνεται μέσα από 

τους διαφορετικούς τρόπους απεύθυνσης «ὦδέλφ’ ‐ ὦδελφίδιον» (στ. 58 & 60). 

Η αντιπαράταξη αυτή ίσως έφερνε στο προσκήνιο και το αντικαθρέφτισμα της εικόνας του 

Πενθέα και του Διονύσου των Βακχών στην κωμική της μορφή. 
48 Βλ. Dearden (1976) 174, αλλά και Sommerstein (1996) 229 για τον στ. 830. 
49 Για τη συγκέντρωση στοιχείων και επιχειρημάτων σχετικών με την πιθανότητα ή όχι να είναι ο 

Χορός των Βατράχων επί σκηνής βλ. Dover (1993) 55-7. Επίσης βλ. Sommerstein (1996) 175-6 για 

τους στ. 205-6. 
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Στο επίπεδο του προφορικού

Στο επίπεδο του προφορικού –ή αλλιώς λεκτικού χιούμορ (όπου κυριαρχεί η 

κωμική λέξις)- ο Αριστοφάνης μέσα από την αισχρολογία,  τη χοντροκοπιά, την 

κοπρολογία, τις βωμολοχίες, τους ψόγους, τη λοιδορία, τις κοροϊδίες και τα 

σκώμματα, το κακέμφατο, τους υπαινιγμούς και τα αμφίσημα, καταφεύγει σε αστεία 

περιεχομένου και αστεία λεκτικά.50 Όπως επισημαίνει κι ο Α. Lesky «όσο άφθονα 

κι αν έχει γίνει εκμετάλλευση της κωμικότητας των καθημερινών καταστάσεων, 

μολαταύτα φορέας αυτού του χιούμορ είναι προπάντων η γλώσσα».51 Παρατηρείται 

έτσι πληθώρα κωμικών λέξεων, που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του κωμικού λόγου 

και ευρύτερα στην ευστοχότερη έκφραση της κωμικής διάθεσης και τέχνης, ενώ 

ταυτόχρονα αποδεικνύεται ο κωμικός μας συγγραφέας ιδιαίτερα ικανός 

γλωσσοπλάστης. Ένας συγγραφέας που αποφεύγει την καλλιτεχνική του υποταγή 

στους καθιερωμένους λεκτικούς τύπους και μεθόδους, και προβάλλει την αστείρευτη 

έμπνευσή του μέσα από γλωσσικές πρωτοτυπίες. Γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητο οι 

λέξεις και φράσεις αυτές που φέρουν την προσωπική σφραγίδα του συγγραφέα τους 

να ερμηνευτούν και να κατανοηθούν με βάση το πρωτότυπο, προσεγγίζοντας όσο το 

δυνατόν και τη γλωσσική και σκηνική ερμηνεία τους στις συγκεκριμένες, τοπικές και 

επίκαιρες περιστάσεις του 405 π.Χ. 

Στα αστεία περιεχομένου που αφορούν το νόημα των λέξεων συναντάμε στους 

Βατράχους χαρακτηριστικά δείγματα πολλαπλής σάτιρας  και διακωμώδησης , 

καθώς και κοπρολογικά  και σεξουαλικά  χωρατά . Συγκεκριμένα, ο Αριστοφάνης 

συνεχίζει να ασκεί πολιτική κριτική και να εκτοξεύει προσωπικές επιθέσεις και 

ύβρεις σε πολιτικά πρόσωπα (το λεγόμενο «ὀνομαστὶ  κωμῳδεῖν»), όπως είχε κάνει 

και σε προηγούμενες κωμωδίες του.52 Εν ολίγοις, δεν ξεχνά να σατιρίσει τον Κλέωνα 

                                                 
50  Ή αλλιώς «αστεία του σημαίνοντος και του σημαινόμενου». Πετρής (1986) 115, ο οποίος 

βασίζεται στην ταξινόμηση των αστείων που έκανε αρxικά ο S. Freud στο βιβλίο του Der Witz und 

seine Beziehung zum Unbewussten (1905, Λιψία). 
51 Σπυρόπουλος (1988) 272. 
52 Ως προς την πολιτική κριτική βλ. Dover (1993) 71, 241 (για τον στ. 360), 242 (για τον στ. 368), 

373⋅ ως προς τη σατιρική αναφορά σε γνωστά πρόσωπα βλ. Dover (1993) 69-70, 247-8, αλλά και 196, 

247, 261, 277, 311 (για τους στ. 48, 416-30, 539α, 678, 953 αντίστοιχα), καθώς και Sommerstein 

(1996) 204, 206, 207, 214, 216, 218 (για τους στ. 541, 569 και 570, 588, 678, 689, 708-13 αντίστοιχα). 

Τέτοια γνωστά πρόσωπα είναι ο Κλέωνας, ο Υπέρβολος, ο Κλεισθένης, ο Κλειγένης, ο Καλλίας, ο 

Κλεοφώντας, ο Αρχέδημος, ο Θηραμένης, ο Αλκιβιάδης. Αντίθετα η αναφορά στον Λάμαχο, ο οποίος 
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ως «προστάτην του λαού» (στ. 569, 577), παρόλο που έχει πεθάνει εδώ και δεκαεφτά 

χρόνια, καθώς και τον δημαγωγό Κλεοφώντα μέσα από υπαινιγμούς για την 

καθιέρωση της «διωβελίας» ή για τη θρακική καταγωγή του (στ.140, 678-85, 1504, 

1532-3) 53. Ακόμη, σατιρίζει τον Αρχέδημο για τον κακό του χαρακτήρα (στ. 417, 

587-8), όπως και τον ολιγαρχικό Θηραμένη για τις μεταπηδήσεις του από κόμμα σε 

κόμμα και την προσαρμοστικότητά του (στ. 534-41, 965-70), αλλά και δεν 

παραλείπει να επαναφέρει τα φλέγοντα ζητήματα της ναυμαχίας των Αργινουσών (στ. 

33, 191, 693-9) και της αλλοπρόσαλλης πολιτικής του Αλκιβιάδη (στ. 365, 1422-

33)54. Τέλος, δεν απουσιάζει από τη σάτιρά του και το φαινόμενο της οινοποσίας και 

της δωροδοκίας στο οποίο τείνουν οι ιερείς και οι άρχοντες της πόλης αντίστοιχα (στ. 

297 & 361), τυπικά στοιχεία σάτιρας που προβάλλουν και σε άλλες κωμωδίες του.55 

Άλλωστε, όπως παρατηρεί κι ο W. Stanford, «σε μία ατμόσφαιρα με τόσο έντονη 

πολιτική φόρτιση, ένας κωμικός ποιητής που θα παραμελούσε τις πολιτικές υποθέσεις 

στη σύνθεση των έργων του, θα είχε χάσει προφανώς ένα σωρό στόχους πρόσφορους 

για διακωμώδηση και γελοιοποίηση» 56. 

Θα μπορούσε να προεκτείνει κανείς τον παραπάνω ισχυρισμό και για την 

περίπτωση της διακωμώδησης από τον Αριστοφάνη των καλλιτεχνών, αλλά και για 

τις περιπτώσεις σάτιρας των θεών και γενικότερα των θείων. Συγκεκριμένα, απ’ τη 

μία μεριά, κατηγορούνται και διακωμωδούνται στο έργο αυτό κάποιοι ποιητές 

σύγχρονοί του, όπως ο Φρύνιχος, ο Λύκης και ο Αμειψίας, για τα ανόητα αστεία τους 

(στ. 13-4), ή ο διθυραμβοποιός Κινησίας για τους ανούσιους νεωτερισμούς του (στ. 

153), ή ο υποκριτής Ηγέλοχος για το «φάλτσο» πάθημά του (στ. 303-4).57 Απ’ την 

άλλη μεριά, παρωδούνται χρησμοί ή λατρευτικοί ύμνοι –όπως π.χ. η φράση 

                                                                                                                                            
είχε γελοιοποιηθεί παλαιότερα (Αχαρνείς και Ειρήνη), γίνεται με σεβασμό λόγω του θανάτου του στη 

Σικελική εκστρατεία. 
53 Βλ. Dover (1993) 208 για τους στ. 140, 141, όπως και Sommerstein (1993) 168 για τους ίδιους 

στίχους. 
54 Βλ. Dover (1993) 241, 370-1 για τους στ. 365, 1422 αντίστοιχα & 49-50, 73-5, 216 (για τον στ. 

190) όπου επίσης γίνονται νύξεις σχετικά με τα παραπάνω θέματα. 
55 Συγκεκριμένα για το φαινόμενο της δωροδοκίας βλ. Όρνιθες (στ. 513), Λυσιστράτη (στ. 102-3, 

490-1) Θεσμοφοριάζουσες (στ. 936-8), Πλούτος (στ. 174-5). 
56 Stanford (1963) 19. 
57 Βλ. Stanford (1963) σχόλια στ. 13-4, 153, 303-4. Επίσης βλ. Dover (1993) 192, 209, 231, καθώς 

και Sommerstein  (1996) 157, 170, 181 για τους ίδιους στίχους. 
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«ἐγκέχοδα·  κάλει  θεόν» (στ. 479),58 ενώ εξαιρετικό παράδειγμα σάτιρας και 

παρωδίας αποτελεί η θεϊκή φιγούρα του Διονύσου που κυριαρχεί σ’ όλο το έργο [για 

την παρωδία θα γίνει διεξοδικότερη αναφορά παρακάτω]. Και βέβαια ο παραπάνω 

ισχυρισμός θα μπορούσε να προεκταθεί και για την περίπτωση όπου διακωμωδείται η 

ανωτερότητα και η ξιπασιά των διανοουμένων, αφού στο επίκεντρο της κωμικής 

δράσης  βρίσκονται οι δύο μεγάλοι τραγικοί ποιητές και η τέχνη τους (στ. 830 κ.ε.).59 

Μέσα απ’ τον δικό τους αγώνα προβάλλει ειρωνικά και χιουμοριστικά και η 

επικρατούσα διαμάχη μεταξύ της παλαιάς και νέας γενιάς στον τομέα της 

λογοτεχνικής παραγωγής και σ’ εκείνον της παιδείας –χωρίς να λείπουν βέβαια και τα 

περιστασιακά σατιρικά πειράγματα για τον υλιστή και ορθολογιστή Σωκράτη60. 

Αξιοσημείωτη είναι και η διαπίστωση του K. Dover ότι «πολλές από τις 

εντυπωσιακές εικόνες που χρησιμοποιούνται στους Βατράχους σε σχέση με την 

τραγική ποίηση μπορεί να έχουν παρωδιακό χαρακτήρα και να βασίζονται στην 

ορολογία που την εποχή εκείνη ήταν του συρμού στους θεατρικούς κύκλους»61.  

Μάλιστα ο J. Denniston62, βασιζόμενος κατά πολύ και στον L. Radermacher, 

παραθέτει όλους εκείνους τους τεχνικούς όρους που αντλεί ή εμπνέεται ο ποιητής από 

άλλους χώρους για να ξεφύγει από τα τετριμμένα. Αρκετοί τέτοιοι όροι προέρχονται, 

                                                 
58 Η περίπτωση αυτή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην παρωδία των Μυστηρίων, αλλά θα μπορούσε να 

αφορά γενικότερα φράσεις θρησκευτικού περιεχομένου που παραλάσσονται και διαστρέφονται έτσι 

ώστε να ταιριάζουν με τα διαδραματιζόμενα. Όπως σημειώνει και ο W. Stanford «ακόμα και λατρείες 

τόσο κατανυκτικές και σεβάσμιες όπως τα Μυστήρια μπορούσαν να μεταφερθούν και να παρωδηθούν, 

ή τουλάχιστον να προσαρμοστούν στους κωμικούς σκοπούς, χωρίς ο συγγραφέας να διατρέχει τον 

κίνδυνο να κατηγορηθεί γι’ ασέβεια». Επί του θέματος βλ. Stanford (1963) 21-4 και σχόλια στ. 479 

κ.ε., 483, καθώς και Dover (1993) 255 αλλά και Sommerstein (1996) 200 για τους ίδιους στίχους. 
59 Βέβαια, πέρα απ’ την κωμικότητα και διακωμώδηση και των δύο ποιητών, ο Αριστοφάνης 

εμμένει κυρίως στην άσκηση των δριμύτατών του επιθέσεων εναντίον του Ευριπίδη (όπως συνηθίζει 

σε πολλά έργα του, και ειδικά στις Θεσμοφοριάζουσες, και όπως θα δούμε και παρακάτω). Τον 

κατηγορεί συστηματικά ότι διέφθειρε τους Αθηναίους και ότι συνετέλεσε στην επικράτηση της 

ανηθικότητας (π.χ. στ. 99 κ.ε., 892-4, 1079-82, 1477-8, 1491-9 όπου χλευάζει τον ορθολογισμό και 

υλισμό του τραγικού). 

Γενικότερα, τραγικοί ποιητές υπήρξαν στο επίκεντρο της κωμικής δράσης και σε άλλα έργα της 

εποχής. Για τη λογοτεχνική αυτή παράδοση βλ. Dover (1993) 25-8. 
60 Βλ. Stanford (1963) σχόλια στ. 1491, καθώς και Dover (1993) 20-2, 381 αλλά και Sommerstein 

(1996) 294 για τον ίδιο στίχο. 
61 Dover (1972) 115. 
62 Βλ. Denniston (1927) 113-21. 
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αναμενόμενα, από τον χώρο της λογοτεχνίας («κεφαλαίῳ  ῥήματι» στον στ. 854, 

«βιβλίον» στον στ. 1114), αλλά και της φιλοσοφίας-διανόησης («περιπάτοις» στον 

στ. 942, «λεπτόν τι» στον στ. 1108) ή και της μουσικής-μετρικής («ἐπυλλίοις» στον 

στ. 942).63 Επίσης, προέρχονται από τον χώρο της πολιτικής ώστε να αναμειγνύεται η 

γλώσσα της ποιητικής και της πολιτικής με λέξεις όπως «στάσις, νόμος, σίτησιν ἐν 

πρυτανείῳ,  ὁ  δῆμος, τὸ  χρηστόν,  βασανιεῖν» (στ. 760-802).  Σχετικά με ειδικούς 

τεχνικούς όρους άλλων επαγγελμάτων που η μεταφορική τους χρήση δύναται, επίσης, 

να προκαλέσει γέλιο συναντάει κανείς το «γόνιμος» που προέρχεται από τον χώρο 

της γεωπονίας (στ. 98), το «δυστοκεῖ» από τον χώρο της μαιευτικής (στ. 1423), τα 

«μέλη,  νεῦρα» και τα «οἰδοῦσαν, περιπάτοις καὶ τευτλίοισι» (στ. 862, 940-2) από 

τον χώρο της ιατρικής64. Ή την έκφραση «ἀλαζὼν  καὶ  φέναξ» που πιθανόν 

αναφέρεται σε κάποια από τις θέσεις του Γοργία για ρητορική απάτη (στ. 909), καθώς 

για τους σοφιστές και την τέχνη τους γενικότερα βρίσκουμε πλήθος άμεσων ή 

έμμεσων σατιρικών παραλληλισμών.65 Ακόμη, συναντάει κανείς μεταφορικές 

εκφράσεις που προέρχονται από τον χώρο της πάλης (ενδεικτικά «λυγισμῶν», 

«στρέφειν ἐρᾶν» στους στ. 775, 957) ή της ξυλουργικής («κανόνας καὶ πήχεις» στον 

στ. 799) και, τέλος, αρκετούς όρους και εικόνες από τον ναυτικό κόσμο 

(«χειμαζομένης» στον στ. 361).66

                                                 
63 Άλλοι όροι σχετικοί με τη λογοτεχνική κριτική βρίσκονται στους στ. 459, 827-8, 837, 956 

(«ἰδιώτας», «φθονεροὺς  κινοῦσα  χαλινούς,  καταλεπτολογήσει», «αὐθαδόστομον», «εἰσβολὰς»). 

Σχετικά με την κειμενική απόδοσή των στ. 827-8 και τη χρήση τους στη λογοτεχνική κριτική βλ. 

Radermacher (1921) 262-3. 
64 Άλλοι τέτοιοι ιατρικοί όροι είναι οι «βάρος», «χυλὸν», «ἀνέτρεφον» (στ. 941, 943-4), όροι που 

χρησιμοποιεί ο Ευριπίδης στην περιγραφή της τραγωδίας σαν να πρόκειται για μία υπό θεραπείαν 

περίπτωση άρρωστου ανθρώπου. Βλ. Radermacher (1921) 279-80 (για τον στ. 942), Dover (1993) 264 

(για τους στ. 940-4), Sommerstein (1996) 239 (για τους ίδιους στίχους), αλλά και Hall («Female 

figures and metapoetry in Old Comedy») στους Harvey - Wilkins (2000) 408. 

Ειδικά η φράση «τὰ  νεῦρα  τῆς  τραγῳδίας» (στ. 862) φαίνεται, όπως μαθαίνουμε από τον C. 

Russo, ότι ήταν γνώριμη στους θεατρικούς κύκλους της εποχής, καθώς παρόμοιες εκφράσεις 

συναντώνται στους Νόμους του Πλάτωνα (644e 2), στο Περί Ουρανού του Αριστοτέλη (398b 16-7) και 

στον Ηρόδοτο (ΙΙ. 48). Βλ. Russo (1992) 209. 
65 Βλ. Stanford (1963) σχόλια στ. 16, 21, 128, 634-6, 771, 892-4, 927, 1054-5, 1180-1. 
66 Βλ. Denniston (1927) 114, 116. Επίσης βλ. Stanford (1963) σχόλια στ. 469, 775, 957 (για πάλη), 

799-802 (για ξυλουργική), 361, 535 κ.ε., 538, 704-5 (για πλοία). 
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Μία ακόμη περίπτωση αστείου σχετικού με τον χώρο της λογοτεχνίας ή τον 

κύκλο των διανοουμένων (συμπεριλαμβανομένου και των σοφιστών) θα μπορούσε να 

είναι και η φράση του Διονύσου «καὶ  δῆτʹ  ἐπὶ  τῆς  νεὼς  ἀναγιγνώσκοντί  μοι  τὴν 

Ἀνδρομέδαν» (στ. 52-3) μέσα από την κωμική ασυνέπεια και την υπερβολή της.67 Η 

φράση αυτή ωστόσο αποτελεί ένα αβέβαιο και ακατανόητο αστείο για τον σύγχρονο 

άνθρωπο που έχει τη δυνατότητα να διαβάζει οπουδήποτε, και γι’ αυτό με την 

ασάφειά της έχει οδηγήσει τους μελετητές σε διάφορες εξηγήσεις. Σύμφωνα με τον L. 

Woodbury, θα φαινόταν ιδιαίτερα αστεία στα μάτια των Αθηναίων του 5ου αι. π.Χ. η 

ακραία αυτή ενασχόληση του Διονύσου (διάβασμα στο πλαίσιο ενός θαλασσινού 

ταξιδιού!), καθώς εικάζεται ότι θα ήταν δραστηριότητα εκτός των τυπικών τους 

συνηθειών.68 Σύμφωνα με τον K. Reckford, ο Αριστοφάνης εκτός του ότι επεδίωκε 

να διακωμωδήσει τον πόθο του Ευριπίδη για τα βιβλία, ήθελε να σατιρίσει και το 

θέμα της «ζωής»-«θανάτου» ενός κωμικού έργου.69 Ήδη η φράση «εἰ Μορσίμου τις 

ῥῆσιν ἐξεγράψατο» (στ. 151) υποδηλώνει κωμικά την τακτική να γίνεται κείμενο ένα 

έργο μέσα από τη μεταφορά και γραπτή αποτύπωσή του σε χαρτί. Έτσι, μέσα από το 

αστείο για το βιβλίο προκαλείται γέλιο αλλά και τίθεται το σοβαρό ζήτημα των 

αλλαγών στον καλλιτεχνικό χώρο. 

Σχετική με το θέμα των βιβλίων είναι και η φράση του Χορού «ἐστρατευμένοι 

γάρ εἰσι, βιβλίον τʹ ἔχων ἕκαστος μανθάνει τὰ δεξιά· αἱ φύσεις τʹ ἄλλως κράτισται, 

νῦν  δὲ  καὶ  παρηκόνηνται» (στ. 1113-6) που λειτουργεί μεταφορικά και κωμικά σε 

πολλά επίπεδα.70 Αρχικά, η φράση δημιουργεί κωμικές νύξεις για τα τρία στοιχεία 

της σοφιστικής παιδείας (φύσις,  διδασκαλία,  ἄσκησις). Έπειτα, η λέξη 

«ἐστρατευμένοι» δημιουργεί κωμική ασυνέπεια με το να μην σχετίζεται με τον χώρο 

της λογοτεχνίας. Τέλος, ο ισχυρισμός ότι η γνώση των δύο ποιητών αποδεικνύεται 

από το βιβλίο που κρατάνε στο χέρι τους φανερώνει την ίδια κωμική ασυνέπεια και 

υπερβολή. Πιθανώς υποκρύπτεται πάλι διακωμώδηση εναντίον του Ευριπίδη ως 

                                                 
67 Βλ. Stanford (1963) σχόλια στ. 52-3. Επίσης βλ. Dover (1993) 196, καθώς και Sommerstein  

(1996) 161 για τους ίδιους στίχους. 
68 Βλ. Woodbury (1976) 351. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι ο μέσος Αθηναίος θεωρούσε την 

ανάγνωση πολυτέλεια από την οποία απέκλειε τον εαυτό του, αλλά ίσως την θεωρούσε πολυτέλεια τη 

στιγμή ενός ταξιδιού στη θάλασσα. 
69 Βλ. Reckford (1987) 403-4. 
70 Βλ. Woodbury (1976) 351-7. 
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βιβλιόφιλου ποιητή (κάτι που συμβαίνει και στους στ. 943, 1409) και ίσως θίγεται 

έμμεσα και χιουμοριστικά η βιβλιοφιλία των διανοουμένων.71

Η κωμική κλίμακα διευρύνεται από τις αναφορές σε σωματικές δυσμορφίες 

(όταν π.χ. γίνεται λόγος για τις διαστάσεις του σωματώδους Μόλωνα),72 αλλά και 

από τις αναφορές σε άσεμνες σωματικές διαθέσεις και λειτουργίες. Η έλλειψη 

αναστολών από τον Αριστοφάνη προκειμένου για ερωτικό λόγο ή πράξη (αναφορές 

στα απόκρυφα μέρη του σώματος ή σε συγκεκριμένες ερωτικές πράξεις), οι ερωτικοί 

υπαινιγμοί και η χυδαία γλώσσα θα προκαλούσαν προφανώς παρατεταμένο γέλιο 

στους θεατές των Βατράχων, όπως διαφαίνεται από το πλήθος τέτοιων στοιχείων 

αντίφασης και ασυνέπειας: «ὀχῶ» (καβαλικεύω, αλλά και συνουσιάζομαι, στ. 23, 25), 

«ἐπεβάτευον Κλεισθένει» (επιβάτης του Κλεισθένη, αλλά και τον «καβαλούσα», στ. 

48), «κυνῶν» (γαμώντας, στ. 543), «τοὐρεβίνθου» (ανδρικό μόριο, στ. 545).73

Σε εκτεταμένο γέλιο θα κατέληγαν οι θεατές μάλλον και στο άκουσμα των 

κοπρολογικών χωρατών (αναφορές σε απρεπή μέρη του σώματος ή σε άσεμνες 

σωματικές λειτουργίες), καθώς θα έβρισκαν τη φυσική διέξοδο να απελευθερωθούν 

ψυχικά και να εκτονωθούν. Τους δινόταν προφανώς η δυνατότητα συναισθηματικής 

ικανοποίησης απέναντι στις κοινωνικές συμβάσεις (αυτοκατάφαση), κάτι που 

                                                 
71 Ωστόσο, δεν φαίνεται να θίγεται αρνητικά αυτή η βιβλιοφιλία και να επικρίνονται οι 

διανοούμενοι γι’ αυτήν τους την τάση. Ο Αριστοφάνης μάλλον εδώ βάζει τους δύο τραγικούς να έχουν 

σχέση με τα βιβλία για να δείξει ότι οι δυο τους έχουν μορφωθεί κι έχουν έρθει σε επαφή με την 

εμπειρία της ανάγνωσης και της μάθησης. Άλλωστε, σύμφωνα με τη λαϊκή προκατάληψη, τα βιβλία 

σχετίζονται ιδιαίτερα με τους διανοούμενους. 
72 Επίσης βλ. στ. 1091-92 (για το βάρος ενός δρομέα) και στ. 1437-8 (για την ανάλαφρη και 

ψηλόλιγνη μορφή του Κινησία). Ειδικά για τη μορφή του Κινησία μαθαίνουμε από τα Σχόλια στον Ι. 

Τζέτζη το εξής: «“εἴ  τις  πτερώσας  Κλεόκριτον  Κινησίᾳ:  ὁ  Κινησίας  λεπτὸς  ἦν⋅  ὁ  δὲ  Κλεόκριτος 

μοχθηρός.  φησὶν  οὖν,  ὅτι,  εἴ  τις  ἀντὶ  πτερῶν  Κλεοκρίτῳ  Κινησίαν  παραβάλοι,  ὥστε  φέρεσθαι 

μεταρσίοις,  συμβήσεται  αὐτοὺς  ὀλέσθαι  αὐροφορήτους  γινομένους”. οὐ  γυργαθῶντός  τ’  αὐτοῦ  καὶ 

μεμηνότος, τις νοῦς ἐν αῦτοῖς, ἡδονὴ τίς, ἢ γέλως, εἰς ἀκροατὰς κοσμίους καὶ σώφρονας;». Βλ. Koster 

(1962) 1103-4. 
73 Βλ. Λαμψίδης (1985) 95, 115-7 για μία διεξοδικότερη μελέτη των ελευθερόστομων αυτών 

λέξεων (συμπεριλαμβανομένων και των σκατολογικών αστείων). Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται σε 

πίνακα και τα συνουσιαστικά ρήματα μαζί με τα ανδρικά και γυναικεία γεννητικά όργανα που 

χρησιμοποιεί ο Αριστοφάνης στο συγκεκριμένο έργο. Επίσης βλ. Stanford (1963) σχόλια στ. 409-11, 

430, 753-5, καθώς και Dover (1993) 351, 357 για τους στ. 1308, 1327-8 αντίστοιχα, όπως και 68 (για 

τον στ. 445 σχετικά με σεξουαλικό υπονοούμενο του λαμπαδηφόρου-κορυφαίου). 
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φαίνεται να ισχύει και για τις άλλες προαναφερθείσες περιπτώσεις. Τέτοιου είδους 

αστεία βρίσκουμε κυρίως στην αρχή του έργου αλλά και αργότερα: «χεζητιᾷς» (στ. 

8), «ἀποπαρδήσομαι, προσπαρδεῖν» (στ. 10, 1074), «πρωκτὸς» (στ. 237, 422), 

«τιτθίον» (βυζί, στ. 411).74 Μάλιστα, ο W. Stanford επισημαίνει ότι «μια και υπάρχει 

κάποια σύγχυση όσον αφορά αυτά τα αστεία, άσχετα με το πόσα μπορεί να προσάψει 

κανείς στην απρέπειά τους, δεν υπάρχει τίποτα το αυστηρά ανήθικο σ’ αυτά»75. 

Έντονη είναι, παράλληλα, και η παρουσία των λεγόμενων αριστοφανικών 

εικόνων, καθώς μέσα από τον συνδυασμό κοινών μεταφορών δημιουργείται μια 

πρωτότυπη, έξυπνη κι όμορφη εικόνα76. Μία τέτοια εικόνα, που είναι δυνατόν ν’ 

αποτελέσει από μόνη της «μέρος» της κωμωδίας και καταλαμβάνει το αντεπίρρημα 

της παράβασης του έργου, είναι στους στ. 718-737. Η εκτόπιση του καλού 

νομίσματος από το κακοκομμένο ισοδυναμεί εδώ μεταφορικά με την εκτόπιση των 

καλών πολιτικών από τους κακούς, και κατ’ αυτόν τον τρόπο, ταυτόχρονα, δηλώνεται 

παραβολικά μια σημαντική πολιτική ιδέα. 

Στα αστεία περιεχομένου που αφορούν πλέον τον χειρισμό των σημασιών των 

λέξεων συναντάμε στους Βατράχους χαρακτηριστικά παραδείγματα λογοπαιγνίων  

κι αμφισημιών , αλλόκοτων  συγκρίσεων , αστείων  «παρά  προσδοκίαν», 

μεταφορών , παρωδίας , παρατραγωδίας  και μετατοπίσεων πολλαπλής φύσης. 

Καταρχήν, η παρουσία των διαφόρων λογοπαιγνίων («καλαμπούρια» στην 

ευρύτερη σημασία της λέξης) με τα αμφίσημα, τα διφορούμενα και τα κακέμφατα 

γίνεται αισθητή και σ’ αυτό το έργο.77 Έτσι, βρίσκει κανείς κάποια παραδείγματα 

στον στ. 85 με το «μακάρων» να είναι μάλλον αντί του «Μακεδόνων» (αναφέρεται 

στον Αγάθωνα που πήγε κι αυτός, όπως ο Ευριπίδης, στη Μακεδονία), στους στ. 969-

70 και 1308 με τον ποιητή μάλλον να παίζει με τη σημασία των λέξεων «κῷος» 

(=καλή ζαριά) και «ἐλεσβίαζεν», και στον στ. 204 με το «ἀσαλαμίνιος» να 

προσφέρει ένα δυνατό ευφυολόγημα.78 Παράλληλα, έκδηλη γίνεται η παρουσία 
                                                 

74 Βλ. Stanford (1963) σχόλια στ. 237-8, 308, 338, 515-6, 1097, καθώς και Sommerstein (1996) 

182, 185, 203 για τους στ. 308, 338 και 516. 
75 Stanford (1963) 36. 
76 Βλ. Σπυρόπουλος (1988) 169-71, 275. 
77 Κακέμφατα σημαίνει τα πονηρά⋅ όρος που δηλώνει το παιχνίδι με το άσεμνο υπονοούμενο μιας 

λέξης. 
78 Για λοιπά παραδείγματα βλ. Stanford (1963) σχόλια στ. 735, 1262, 1301, καθώς και 

Σπυρόπουλος (1988) 142. 
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κάποιων κακέμφατων, λέξεων που ήταν ταυτόχρονα συνηθισμένες αλλά και που 

δήλωναν κάτι το ασελγές ή το απεχθές, όπως «κύων» (ζώο, αλλά και γεννητικό 

όργανο, στ. 292), ή όπως είδαμε παραπάνω [σ. 28 για τα σεξουαλικά χωρατά στις 

λέξεις: «ὀχῶ», «ἐπεβάτευον Κλεισθένει»]. 

Άλλες φορές κάποιες αλλόκοτες συγκρίσεις, όπως το παράλληλο της εικόνας 

του έμπειρου ναυτικού με τον Θηραμένη (στ. 534-41), η αντιμετώπιση του κοινού ως 

πατροκτόνων κι ορκοπατών (στ. 273-4),79 ο παραλληλισμός του ανίκητου πόθου για 

σούπα με τον πόθο της επαναφοράς ενός ποιητή από τον Άδη (στ. 62-7)80 ή η εκφορά 

αστείων στην αρχή του έργου για το βαρύ φόρτωμα (στ. 1-32),81 οδηγούν σε γέλια με 

την ασυναρτησία τους. Ειδικότερα, με αυτά τα αστεία της εναρκτήριας σκηνής η 

κωμικότητα είναι πολλαπλή. Ο Αριστοφάνης οδηγείται σε μία χιουμοριστική και 

συνάμα καυστική σύγκριση της δραματουργίας άλλων κωμικών ποιητών, ενώ 

ταυτόχρονα ξεπροβάλει και πάλι την καθαρά ψυχαγωγική σημασία ενός γνήσιου 

λαϊκού είδους αστείων που έχαιρε ευρύτερης αποδοχής. Όπως γράφει ο W. Stanford, 

«το τέχνασμα αυτό του επιτρέπει (παραπέμποντας σε κάποια κοινότυπα χωρατά) να 

αποσπάσει από το πιο άξεστο μέρος του κοινού σειρά ολόκληρη από εύκολα γέλια, 

ενώ την ίδια στιγμή φυλάγεται από το να επισύρει την κριτική των πιο αυστηρών 

θεατών, που περιφρονούν όσους ποιητές καταφεύγουν σε τετριμένα αστεία»82. 

Επίσης, επεκτείνει τη σάτιρα στον ίδιο του τον εαυτό, αφού συνειδητά 

αυτοσατιρίζεται και κάνει ένα είδος αυτοκριτικής με το να καταφεύγει στη σύνθεση 

(μολονότι πιο εκλεπτυσμένη) τέτοιων αστείων που είχε παλιότερα απορρίψει. 

Ένα από τα πιο αγαπημένα τεχνάσματα του Αριστοφάνη είναι η σύνθεση των 

«παρα προσδοκίαν» αστείων, τα οποία συνίστανται σε μία απροσδόκητη αλλαγή στην 

κατεύθυνση της σκέψης. Με αυτόν τον τρόπο ξαφνιάζονται οι θεατές ξεκαρδιζόμενοι, 

όταν ακούν «Διόνυσος, υἱὸς Σταμνίου» (στ. 22)83, «πόθος σμικρός, ἡλίκος Μόλων» 

                                                 
79 Βλ. Stanford (1963) σχόλια στ. 274-6. Επίσης βλ. Dover (1993) 44, 191, 228 για τον στ. 276, 

καθώς και Sommerstein  (1996) 179 για τον ίδιο στίχο. 
80 Το αστείο αυτό μπορεί ιδιαίτερα να κατανοηθεί και να εκτιμηθεί από το κοινό της εποχής που 

ζούσε τους ρυθμούς της ξέφρενης διονυσιακής γιορτής με κέφι, διασκέδαση, φαγητό και ποτό. 
81 Βλ. Stanford (1963) σχόλια στ. 1-34, 3-4. Επίσης βλ. Dover (1993) 191-4, καθώς και 

Sommerstein  (1996) 157 για τους ίδιους στίχους. 
82 Stanford (1963) σχόλια στ. 3-4. 
83 Με τη φράση αυτή ο Διόνυσος αυτό-παρουσιάζεται στους θεατές και τους γνωστοποιεί 

πρωτοφανώς το όνομά του. Είναι η μοναδική περίπτωση ήρωα (μαζί με τη Λυσιστράτη στο ομώνυμο 
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(στ. 54-55), «κἀρχέδημος ὁ γλάμων» (σαν Αρχέδημος ο «τσιμπλιάρης», στ. 588) ή 

όταν περιμένουν αναπαίστους κι, όμως, ακούν ιάμβους (διάλογος Διονύσου-

Ευριπίδη, στ. 1278 ).84 Ή όταν μετά από τις προτάσεις του Ηρακλή για διάφορους 

τρόπους άμεσου θανάτου (αυτοκτονίας), ο δειλός Διόνυσος τους απορρίπτει όλους 

για να επιλέξει απροσδόκητα τον πιο απλό και μακρύ δρόμο της πεζοπορίας (στ. 117-

26).85  

Εξίσου ενδιαφέρουσα και ενδεικτική της φαντασίας του Αριστοφάνη 

αποδεικνύεται και η παρουσία μεταφορών. Κι αν όντως «πετυχαίνουμε ένα κωμικό 

αποτέλεσμα όταν υποκρινόμαστε ότι εννοούμε μια έκφραση κυριολεκτικά ενώ 

χρησιμοποιήθηκε μεταφορικά»86, οι μεταφορές που δημιουργεί ο Αριστοφάνης στους 

Βατράχους συμβάλλουν στη συνολική κωμικότητα του έργου. Θα άξιζε να παραθέσει 

κανείς τις φράσεις «πλεῖν  ἢ  ʹνιαυτῷ  πρεσβύτερος  ἀπέρχομαι» («με έκανε δέκα 

χρόνια γεροντότερο», στ. 18), «τῆς  πόλεως  χειμαζομένης» («της πόλης με τη 

θύελλα» ως μεταφορά για το «πλοίο της πολιτείας», στ. 361), «τοὺς  μισθοὺς  τῶν 

ποιητῶν  ῥήτωρ  ὢν  εἶτʹ  ἀποτρώγει» («όποιος ρήτορας τραγανίζει την αμοιβή των 

ποιητών όπως οι κατσίκες», στ. 367).87

Ένα άλλο μέσο για να επιτευχτεί κωμικό αποτέλεσμα είναι «μετατοπίζοντας τη 

φυσική έκφραση μιας ιδέας σ’ έναν άλλο τόνο»88. Θα μπορούσε αρχικά κανείς να 

κάνει τη διάκριση δύο ακραίων υφών (τόνων), του επίσημου και του οικείου. Αν 

λοιπόν μετατοπίσουμε το οικείο ύφος σε επίσημο, θα έχουμε μετάπτωση ανάλογη με 

                                                                                                                                            
έργο) κατά την οποία ένα βασικό πρόσωπο χρησιμοποιεί το όνομά του ως αναγνωριστικό στοιχείο και 

συστήνεται από την αρχή κιόλας του έργου. Όπως εξηγεί κι ο S. Olson, κάτι τέτοιο ίσως εδώ 

χρειάζεται επειδή ο Διόνυσος είναι θεός και παράξενα ντυμένος. Πάντως, η έλλειψη χάρης με την 

οποία αποκαλύπτει το όνομά του, πέρα από την κωμικότητα που προκαλεί, μοιάζει να λειτουργεί ως 

περιπαικτικό σχόλιο της  ακαταλληλότητας του να είναι κωμικός ήρωας. Βλ. Olson (1992) 306-7. 

Επίσης βλ. Stanford (1963) σχόλια στ. 21-2, καθώς και Sommerstein (1996) 158 για τους ίδιους 

στίχους. 
84 Για περισσότερες περιπτώσεις βλ. Stanford (1963) 345 («παρά προσδοκίαν» αστεία) και σχόλια 

στ. 295-6, 320, 420-1, 855, 1374-5. 
85 Η κωμική αναφορά στον θάνατο μέσω αυτοκτονίας ίσως να υπαινίσσεται και την τακτική του 

Ευριπίδη να βάζει τις ηρωίδες του να αυτοκτονούν. 
86 Bergson (1900) 96. 
87 Για περισσότερες περιπτώσεις βλ. Stanford (1963) 344 (μεταφορές) και σχόλια στ. 92, 469, 535 

κ.ε., 587-8, 704-5, 775, 859, 890, 927, 957, 999-1003, 1101-4, 1221, 1300, 1423-4, 1431b. 
88 Bergson (1900) 102. 
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εκείνη της σκηνής με το «ληκύθιον»89 (στ. 1208-48). Αντίστροφα αν μετατοπίσουμε 

το επίσημο ύφος σε οικείο, θα έχουμε την παρωδία90. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 

κωμικός ανταγωνισμός των Βατράχων με τον Διόνυσο (στ. 209-63) παραπέμπει στην 

ψευτομηρική Βατραχομυομαχία και λειτουργεί ως παρωδία της επικής ποίησης. Είναι 

γνωστό ότι «στ’ αρχαία χρόνια γινόταν πολύς λόγος για αυτήν και φαίνεται πως τ’ 

αμφίβια προσφέρονταν πρόθυμα στο τέχνασμα τούτο της παρωδίας, γιατί και στον 

Αριστοφάνη τα συναντάμε να κοάζουν άναρθρα κι ενοχλητικά»91. Αξιοσημείωτο 

επίσης είναι ότι η λεκτική παρωδία, κωμική τεχνική ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τη 

διασκέδαση ενός κοινού, παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία στο συγκεκριμένο έργο. 

Άλλοτε ο Αριστοφάνης παρωδεί τις φράσεις ενός τελετουργικού σπονδής ή άλλων 

λεκτικών στερεοτυπιών (όπως τη φρασεολογία ενός βαρκάρη, ενός πονόψυχου 

                                                 
89 Για τη σύνδεση της λέξης «ληκύθιον» με σεξουαλικά υπονοούμενα βλ. Whitman (1969) 110-2, 

καθώς και Dover (1993) 337. 
90 Με τον όρο παρωδία εννοούμε στη λογοτεχνία τη μίμηση λέξεων, ύφους, τόνου, θεμάτων ή 

ιδεών ενός συγγραφέα με στόχο τη γελοιοποίησή τους. Η παρωδία ήταν αρχικά κωμική μίμηση 

σοβαρού ποιήματος (κυρίως μίμηση λέξεων ή τεχνοτροπίας). Το κωμικό αποτέλεσμα πήγαζε από τη 

χρήση εξεζητημένης γλώσσας και μέτρου για ασήμαντα θέματα ή από κάποια άλλη αντίφαση. Σιγά-

σιγά η παρωδία αποβαίνει μια μορφή λογοτεχνικής κριτικής που συνίσταται στην κωμική έξαρση των 

χαρακτηριστικών του παρωδούμενου έργου και στην εκζήτηση των υφολογικών τεχνικών. Με σκοπό 

τη διακωμώδηση προβάλλονται πλέον εξεζητημένα στοιχεία, ή υπερτονίζονται κάποια άλλα, ή 

διαστρέφονται με σκωπτικό τρόπο. 

Πέρα από το κωμικό αποτέλεσμα, η παρωδία εξυπηρετεί στην αξιολόγηση του γούστου και 

ταυτόχρονα θέτει πλήθος θεωρητικών ζητημάτων σχετικά με τον ρόλο του γραψίματος, του 

αναγνώστη-θεατή, της αυθεντικότητας και του κοινωνικού πλαισίου του κάθε έργου. Η επιτυχία της 

παρωδίας και η ευχαρίστηση του αναγνώστη-θεατή έγκειται όχι μόνο στην κατανόηση του 

παρωδούμενου κειμένου, αλλά και στην αναγνώριση του πρωτότυπου έργου (στο οποίο βασίζεται η 

παρωδία) όπως και της κωμικής ανατροπής των στοιχείων του πρωτότυπου κειμένου. Στην ουσία η 

παρωδία βασίζεται στην κειμενικότητα⋅ χρησιμοποιεί το «αντίθετο» για να το διαψεύσει, να το 

ανατρέψει και, γιατί όχι, να το «νικήσει». Είναι ένα είδος παρασιτικής τέχνης που λόγω της 

εξαρτημένης της φύσης δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς καθετί το αυθεντικό ακόμη κι αν το γελοιοποιεί. 

Πάντως είναι αξιοσημείωτο ότι οι περισσότερες παρωδίες γράφονται κυρίως λόγω θαυμασμού των 

άλλων έργων και των συγγραφέων τους παρά λόγω περιφρόνησης. Βλ. Preminger - Brogan (1993) s.v. 

Parody, 881-3. 
91 Σολομός (1984) 126. 
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αφέντη κ.ά., στ. 185-7, 420, 621, 479), άλλοτε κάποια σκυθικά ή θρακικά ονόματα 

(στ. 608), άλλοτε τις διαλεκτικές συνήθειες των σοφιστών (137, 634-6, 1138, κ.ά.)92. 

 Ξεχωριστή περίπτωση παρωδίας αποτελεί η παρατραγωδία, της οποίας η 

χιουμοριστική δύναμη στηρίζεται στη διακωμώδηση της τέχνης απ’ την τέχνη, στον 

σκόπιμο δανεισμό γλωσσικών στοιχείων από τη σοβαρή ποίηση. Μπορεί να είναι ένα 

μοτίβο, ένα σύντομο κομμάτι, μία σειρά ή μία φράση που αντλείται από ένα τραγικό 

έργο και στοχεύει στην παρωδία της τραγωδίας. Όπως σημειώνει ο Κ. Dover, «χάρη 

στον μόχθο και τη μελέτη των σχολιαστών της Ελληνιστικής εποχής, μπορούμε 

συχνά να αναγνωρίσουμε την πηγή, αν και υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου αυτό 

δεν είναι εφικτό. Ίσως σε κάποιες από αυτές ισχύει το ότι ο Αριστοφάνης συνθέτει 

σε, εύκολα αναγνωρίσιμο για το κοινό (λόγω του λεξιλογίου, της σύνταξης και της 

στίξης), τραγικό ύφος, χωρίς να έχει υπόψη του κάποιο πρωτότυπο έργο αλλά καθαρά 

για χιουμοριστικούς λόγους»93. Στην προκειμένη περίπτωση του κειμένου των 

Βατράχων ο Αριστοφάνης είτε εκθέτει την ίδια τη σοβαρή ποίηση στην επίκριση και 

τη σάτιρα (μέσω της επιλογής και της υπερβολής) είτε εκμεταλλεύεται τις κωμικές 

δυνατότητες που προσφέρει η ασυμφωνία μορφής και περιεχομένου (μέσω του 

συνδυασμού της μεγαλόστομης τραγικής έκφρασης με χυδαιότητες ή με τετριμμένη 

πεζότητα). 

Απ’ τη μία μεριά, λοιπόν, παρατίθενται ή γίνονται υπαινιγμοί σε στίχους 

τραγωδιών διαφόρων ποιητών με σκοπό να παρωδηθούν (όπως π.χ. Ικέτιδων, 

Αγαμέμνονα, Σφίγγας του Αισχύλου, Λαοκόοντα του Σοφοκλή, Υψιπύλης, Σθενέβοιας, 

Φρίξου, Ιφιγένειας εν Ταύροις, Μελανίππης, Αρχελάου του Ευριπίδη, κ.ά.).94 

Γελοιοποιούνται κάποτε τα ίδια τα πρόσωπα των τραγικών ποιητών Αισχύλου και 

                                                 
92 Για παράδειγμα, ο κωμικός διάλογος του Διονύσου και του Ξανθία στην αρχή των Βατράχων 

για τον γάιδαρο και το φορτίο είναι σοφιστικός (στ. 21-9), όπως και ο τύπος του Θηραμένη είναι 

αντιπροσωπευτικός της νοοτροπίας των νέων ανθρώπων για ευελιξία και βόλεμα (στ. 534-41). 
93 Dover (1993) 25, 34. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι Αθηναίοι στην αρχαία Ελλάδα 

αντιλαμβάνονταν κάθε κριτική της ποίησης. Αν και δεν μπορεί εύκολα να εκτιμηθεί ο μέσος όρος 

εξοικείωσής τους με την τέχνη, ο Αριστοφάνης προφανώς προσπαθούσε να παρωδεί αναγνωρίσιμα 

κομμάτια τραγωδιών, που είχαν κάνει εντύπωση στο κοινό και ήταν ευκολομνημόνευτα (ή εύκολα να 

ανακληθούν στη μνήμη) λόγω της γλώσσας, του ρυθμού, ακόμη και της στάσης απαγγελίας. 
94 Για το θέμα της «διακειμενικότητας» κωμωδιών και τραγωδιών (με σκοπό το αστείο και τη 

γελοιοποίηση) βλ. Rau (1967), Bremer στους Bremer - Handley (1993) 144-9, Taplin («Fifth-century 

tragedy and comedy») στον Segal (1996) 22-4. Επίσης βλ. ενδεικτικά τους στ. 282, 464 κ.ε., 706, 824, 

840, 844, 1206-1244, 1285 μαζί με τα αντίστοιχα σχόλια των στίχων στον Stanford (1963). 
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Ευριπίδη, και βάλλεται κυρίως το πρόσωπο του Ευριπίδη (πρόσωπο το οποίο μαζί με 

το έργο του έχει συχνότατα παρωδηθεί στο σύνολο των κωμωδιών του 

Αριστοφάνη).95 Όσον αφορά τους δύο Τραγικούς, ο Αριστοφάνης βασίζεται μεν, για 

να τους παρωδήσει, σε μία συγκεκριμένη εξωτερίκευση του χαρακτήρα τους όπως 

αυτή προκύπτει από τα έργα τους, αλλά κυρίως τους εμφανίζει ως καρικατούρες των 

προσωπικών πνευματικών ιδιοτροπιών τους σ’ έναν αγώνα επικράτησης. Δεν 

πρόκειται παρά για το κωμικό μιας σύγκρισης καλλιτεχνικών ιδιοτροπιών που οδηγεί, 

αν μη τι άλλο, σε παρωδία της τραγωδίας, καθώς ολόκληρα αποσπάσματα των 

τραγικών τους στίχων παρατίθενται, συζητιούνται και «υπονομεύονται».96 Τέλος, 

παρωδείται ο ίδιος ο θεός του θεάτρου, ο Διόνυσος,97 ενώ δεν απουσιάζει και η 

παρωδία της ίδιας της ποίησης στη σκηνή του ζυγίσματος των στίχων Αισχύλου-

Ευριπίδη σε μία προσπάθεια φιλολογικής κριτικής από τον Αριστοφάνη.98

Απ’ την άλλη μεριά, η ασυμφωνία μορφής και περιεχομένου οδηγεί σε 

εντυπωσιακές κωμικές καταστάσεις. Γλωσσικές εκφράσεις και μέτρα υψηλότερου 

επιπέδου μεταπίπτουν σε κοινότοπα και οικεία (στ. 1004 κ.ε. με τα τετράμετρα). 

                                                 
95 Για τα πρόσωπα των δύο ποιητών βλ. Stanford (1963) σχόλια στ. 804, 822, 1264 κ.ε., 1309-22 

[όπως και Dover (1993) 352-3 για το ίδιο χωρίο], 1330 κ.ε., 1431b. Επίσης, ο Ευριπίδης παρωδείται 

συνολικά στους στ. 25-9, 80-1, 91, 99 κ.ε., 593, 727-37, 771-8, 801-29, 842, 846, 889-936, 944, 971-9, 

1077-82, 1331-64, 1477-8, 1491-9. 
96 Βλ. Rau (1967) 122-5. 
97 Ο Διόνυσος, ο προστάτης του δράματος, παρουσιάζεται στους Βατράχους ως ειδήμων της 

λογοτεχνίας με το να διανθίζει τον λόγο του με ποιητικές εκφράσεις, παρμένες κυρίως από τις 

τραγωδίες του «αγαπημένου» του Ευριπίδη (αναφορά των φράσεων αυτών παραθέτει συγκεντρωτικά ο 

P. Rau). Η ειρωνική αυτή υπερβολή εξυπηρετεί την ενίσχυση της κωμικότητας, καθώς τελικά οι 

προτιμήσεις του θεού μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, και καταλήγει κι ο ίδιος να 

περιπαίζει τον «αγαπημένο» του ποιητή. Βλ. Rau (1967) 118-22. 
98 Αν και το «ζύγισμα» των στίχων φαίνεται παράλογο στην εποχή μας, στον καλλιτεχνικό κόσμο 

της Αθήνας των τελών του 5ου αι. π.Χ. το βάρος των στίχων -ιδωμένο από την άποψη του ρυθμού και 

του λεξιλογίου- γινόταν πιθανότατα αντικείμενο φιλολογικών συζητήσεων και κριτικής. Ο 

Αριστοφάνης φαίνεται να λαμβάνει υπόψη του κάποιους απ’ τους κανόνες του ποιητικού «ζυγίσματος» 

και επιλέγει στίχους που πράγματι θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις για μία πραγματική κριτική, βλ. 

Verrall (1908) 172-5. Ωστόσο, ο Αριστοφάνης παραλάσσει εδώ αυτή την έννοια του «ζυγίσματος» και 

την τοποθετεί σε υλιστικό και χειροπιαστό επίπεδο, τόσο για να παρωδήσει τις τάσεις των κριτικών 

διανοούμενων κι ευαισθητοποιημένων καλλιτεχνών όσο και για να προκαλέσει το γέλιο μέσα από μία 

όχι πλέον μεταφορική, αλλά κυριολεκτική αποτίμηση του βάρους στίχων (παρομοιάζοντας την 

τραγωδία με αρνί, βλ. στ. 798 και Sommerstein (1996) 225 για τους στ. 797-801). 
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Αναμειγνύονται στον λόγο πλήθος μεγαλοστομιών (στ. 309-11, 470-8 με τις 

στομφώδεις απαγγελίες των Διονύσου, Ξανθία, Αιακού σε τραγικό ύφος)99 ή 

συντίθενται νέοι στίχοι σε ύφος ανάλογο των τραγικών κομματιών (στ. 486-7, 838-9, 

814 κ.ε.). Άλλοτε, πάλι, η ασυμφωνία επιτυγχάνεται με απροσδόκητες μεταβάσεις 

στο μέτρο των στίχων (στ. 992 με αναπαίστους αντί τροχαίων) κι άλλοτε με τη 

μίμηση μουσικών τεχνασμάτων ή τη μίμηση τυπικών σκηνών τραγωδίας (στ. 1314, 

1348 με την επέκταση στο «εἰειειειειειλίσσετε» ή στ. 750 με τη σκηνή 

αναγνώρισης). 

Στα λεκτικά αστεία που αφορούν τους ήχους και τη μορφή των λέξεων 

συναντάμε στους Βατράχους πολλές περιπτώσεις κωμικών  επιφωνημάτων , 

ονομασιών , καταλήξεων , διαστρεβλώσεων , παράδοξων λεξιπλασιών , 

πολυσύλλαβων , επαναλήψεων  και συσσωρεύσεων , κι άλλων πρωτότυπων και 

χιουμοριστικών λεκτικών μορφών που θα μελετηθούν παρακάτω. 

Ποιός δεν θα γελούσε, αλήθεια, αν άκουγε επιφωνήματα, όπως «βαβαιάξ», 

«ἰατταταῖ,  τί  τἀτταταῖ», «ῥυππαπαῖ» (στ. 63, 649, 1073), ονομασίες σαν τις 

«Σεβῖνον  Ἁναφλύστιον», «Ταρτησσία  μύραινα», «Διτύλας,  Σκεβλύας,  Παρδόκας» 

(στ. 427, 475, 608) που όλες τους σχετίζονται με γνωστές έννοιες της εποχής,100 ή 

ασυνήθιστες καταλήξεις λέξεων σε -ων, -ιων, -ιας, -ας, -άξ όπως «γάστρων, 

πυρρία(ι)ς, φέναξ,  θαλάμαξ  (-άμακι)» (στ. 200, 730, 909, 1074)101; Ποιος 

ενημερωμένος θεατής δεν θα αντιλαμβανόταν τα σύμφωνα με τη μόδα της εποχής, 

νεωτεριστικά επίθετα σε -ικός, παρόμοια με «βαδιστικοῦ», «εἰρηνικὸς», 

«ἐριοπωλικῶς» (στ. 128, 715, 1386); Και ποιος δεν θα αναρωτιόταν εάν αυτά τα 

μοντέρνα επίθετα σε –ικός απλώς ακούγονταν κωμικά λόγω της ασυνήθιστης ως τότε 

μορφής τους είτε σχολίαζαν την τάση υιοθέτησής τους στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. ή 

                                                 
99 Για τη σκηνή του ευέξαπτου Θυρωρού (Αιακού), που πιθανόν σύμφωνα με τον W. Stanford να 

υποκρύπτεται και κάποια παρωδία του Πειρίθου (τραγωδία του Κριτία ή του Ευριπίδη), πρβ. Stanford 

(1963) σχόλια στ. 464 κ.ε.⋅ Rau (1967) 115-8, σύμφωνα με τον οποίο οι φοβέρες του Θυρωρού μάλλον 

δεν παραπέμπουν σε κάποιο συγκεκριμένο τραγικό κείμενο. Απ’ την άλλη, βλ. και Sommerstein 

(1996) 9-10 και υποσ. 47 όπου υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει γενικότερα πρόθεση παρωδίας του 

Πειρίθου στους Βατράχους. 
100 Βλ. Stanford (1963) σχόλια στ. 200, 422-30 (για στ. 427, 429), 475, 477, 608, 966. 

Συγκεκριμένα για το κωμικό όνομα «Ἱπποκίνου» (στ. 429) βλ. Sommerstein  (1996) 195-6. 
101 Βλ. Stanford (1963) 344 (κωμικές καταλήξεις) και σχόλια στ. 587-8, 730, 909. 
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τέλος στόχευαν να διακωμωδήσουν τους υπαίτιους αυτής της γενικευμένης τάσης και 

επιρροής, τους φιλοσόφους και σοφιστές;102 Ποιος άνδρας θεατής δεν θα μειδιούσε 

στο άκουσμα γυναικείων επιθέτων, με καταλήξεις -αινα, -στρια, -αία όπως 

«μύραινα»,  «βασανίστρια»,  «ἀρουραίας»  (στ. 475, 826, 840), που παράγονται 

κωμικά από ανδρικά γνωστά επίθετα;103 Και σε ποιόν δεν θα προκαλούσαν κωμική 

εντύπωση ετυμολογικά λογοπαίγνια και φραστικές διαστρεβλώσεις σαν τις 

«ἀποσοβῆσαι» («διώχνω με θόρυβο πουλιά») από το κανονικό «ἀποσβέσαι» 

(«σβήνω»), «πρωκτόν  τίλλειν» αντί «τρίχας  τίλλειν» («τραβάω τα μαλλιά μου») 

(στ. 45, 423-4)104 ή παράδοξες λεξιπλασίες σαν τις «ἀφοβόσπλαγχνος», 

«Ἡρακλειοξανθίαν», «στωμυλιοσυλλεκτάδη,  ῥακιοσυρραπτάδη», «κωδωνο‐

φαλαροπώλους», «σαλπιγγολογχυπηνάδαι» (στ. 496, 499, 841-2, 963, 965-6).105

Άλλες χαρακτηριστικές περιπτώσεις στο πλαίσιο αυτής της ελευθερίας και με 

απώτερο σκοπό την κωμικότητα είναι η κατασκευή μακρόσυρτων σύνθετων λέξεων 

(τα λεγόμενα πολυσύλλαβα) αλλά και τα υποκοριστικά και η ονοματοποιία. Αυτές οι 

πολυσύνθετες λέξεις -ή αλλιώς «λεξιλογικά τέρατα»- «συγχωνεύουν σ’ ένα αδιαίρετο 

σύνολο αντικείμενα, έννοιες και ιδιότητες με τρόπο που το εκφραστικό αποτέλεσμα 

να φτάνει στο αποκορύφωμά του»106. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Αριστοφάνης 

εκμεταλλεύεται και το συμπυκνωμένο νόημα που δύνανται να εκφράσουν αλλά και 

την καυστικότητα που μέσα τους εσωκλείουν. Τέτοια είναι τα 

«πομφολυγοπαφλάσμασιν», «Ἡρακλειοξανθίαν», «στωμυλιοσυλλεκτάδη, 

ῥακιοσυρραπτάδη», «σαρκασμοπιτυοκάμπται» (στ. 249, 499, 841-2, 965-6), που 

                                                 
102 Η χρησιμοποίηση, μάλιστα, από τον Αριστοφάνη τέτοιων επιθέτων καθίσταται ακόμη πιο 

διασκεδαστική, καθώς τα εφαρμόζει όχι σε περιπτώσεις άψυχων αντικειμένων όπως συνηθιζόταν, 

αλλά σε καταστάσεις προσδιοριστικές ανθρώπων. Βλ. Peppler (1910) 428-44.  
103 Για περισσότερες περιπτώσεις βλ. στ. 503, 565, 897, 1050, 1346, 1529. Σχετικά με το θέμα των 

κωμικών καταλήξεων βλ. Peppler (1918) 173-83. 
104 Για περισσότερες περιπτώσεις βλ. Stanford (1963) 344 (κωμικές διαστρεβλώσεις) και σχόλια 

στ. 177, 604, 753, 756, 1028-9, 1074. 
105 Για περισσότερες περιπτώσεις βλ. Stanford (1963) 344 (λεξιπλασίες) και σχόλια στ. 128, 186-7, 

249, 1014-5, 1160. Για το «Ἡρακλειοξανθίαν» (στ. 499) βλ. Sommerstein (1996) 201. Επίσης για το 

«Ὀνουπόκας» (στ. 186) πρβ. Dover (1993) 214-5⋅ Sommerstein (1996) 173. 
106 Σπυρόπουλος (1988) 145. 
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όπως παρατηρεί κανείς τυχαίνει να συμπίπτουν με αρκετές περιπτώσεις 

λεξιπλασιών.107

Όσον αφορά την ονοματοποιία, ο αρχαίος κωμικός ποιητής δίνει όλη την τέχνη 

του στον σχηματισμό λέξεων απομιμούμενος τον φυσικό ήχο ενός ζώου, ενός 

στοιχείου της φύσης ή άλλων πραγμάτων στα οποία αναφέρεται. Μερικά θαυμαστά 

δείγματα  ονοματοποιίας είναι τα  «βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ» (μίμηση κοάσματος των 

βατράχων),108 «πομφολυγοπαφλάσμασιν» (παιχνιδιάρικη μίμηση ήχου μιας 

φυσαλίδας που φουσκώνει και σκάει), «τοφλαττοθρατ  τοφλαττοθρατ» (κάτι σαν 

σύγχρονο ρεφραίν «τρα-λα-λα») (στ. 209, 249, 1286).109 Η εκφορά από τους 

υποκριτές τέτοιων επινοημένων, αλλά εντυπωσιακών στην ακρίβεια του νοήματός 

τους, λέξεων θα προκαλούσε αναμφισβήτητα την προσοχή των θεατών και θα τους 

προδιέθετε θετικά και ευχάριστα -αν δεν τους προκαλούσε και ξεκαρδιστική διάθεση. 

Η χρήση υποκοριστικών μπορεί να μην έχει, αναγκαστικά και αποκλειστικά, 

κωμική σκοπιμότητα αλλά δύσκολα αρνείται κανείς τη χιουμοριστική διάθεση του 

                                                 
107 Για περισσότερες περιπτώσεις βλ. στ. 839, 963, 1169-71, 1336. 

Συγκεκριμένα, τα δύο μεγάλα σύνθετα «στωμυλιοσυλλεκτάδης, ῥακιοσυρραπτάδης» (στ. 841-2) 

αναφέρονται  σκωπτικά στους πρωταγωνιστές πολλών δραμάτων του Ευριπίδη και στη γλώσσα και 

ενδυμασία που αυτοί χρησιμοποιούν. Η κατάληξη τους σε –άδης (όπως και του 

«σαλπιγγολογχυπηνάδαι», στ. 966) δηλώνει κωμικά την προέλευση και παραγωγή τους από τον τύπο 

των πατρωνυμικών ονομάτων, των οποίων η σημασία και η χρήση παύει στην κωμωδία να είναι 

κυριολεκτική και γίνεται μεταφορική. Έτσι εδώ ο Αριστοφάνης με τις δύο αυτές λέξεις εδώ δράττεται 

της ευκαιρίας να ειρωνευτεί και να κατηγορήσει τον Ευριπίδη αποδίδοντάς του περιφρονητικά 

ιδιότητες υποδεέστερες. Συγχρόνως όμως προκαλεί το γέλιο χάρη στη χιουμοριστική σύνθεση των δύο 

αυτών πατρωνυμικών. Όμοια (σκωπτικά και χιουμοριστικά) λειτουργούν και τα κύρια πατρωνυμικά 

ονόματα «Κλειδημίδης» και «Μελιτίδης» (στ. 791, 991) με κατάληξη σε –ίδης. Βλ. Ξυπνητός (1994) 

29-39, 56-9, 61-2. 
108  Το «βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ» συναντάται με δύο διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα (η μία 

τονίζεται και η άλλη όχι). Εδώ παραθέτουμε εκείνην με τονισμό που διατηρούν οι W. Stanford, K. 

Dover, A. Sommerstein και όχι εκείνην του V. Coulon χωρίς τονισμό («βρεκεκεκεξ κοαξ κοαξ» που 

ακολουθεί τον U. Willamowitz). Πρβ. Stanford (1963) σχόλια στ. 209, Dover (1993) 219, Sommerstein 

(1996) 54⋅ Coulon - Van Daele (1928) 96. 
109 Για περισσότερες περιπτώσεις βλ. Stanford (1963) 344 (ονοματοποιία) και σχόλια στ. 747, 

1380. 
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δημιουργού που υπολανθάνει σε πολλά απ’ αυτά.110 Σχηματιζόμενα από την πρόθεση 

απλών, διπλών ή και τριπλών  καταλήξεων, όπως -ιον, -άριον, -ίσκος, -ίδ-ιον, -ιδ-

άριον, -ίσκ-ιον, -ύλλ-ιον, -ισκ-ίδ-ιον, εκφράζουν στοργή, τρυφερότητα, 

διακωμώδηση, υποτίμηση, περιφρόνηση ή πλήθος άλλων διαθέσεων. Αξίζει να 

αναφερθούν κάποια από αυτά που φαίνονται αρκετά αστεία στο άκουσμα της 

εκφοράς τους: «ὦδελφίδιον», «μειρακύλλια» (από το «μείραξ»), «πλοιαρίῳ», 

«σανδαλίσκον», «Ξανθίδιον», «ἐπύλλιον» (από το «ἔπος») (στ. 60, 89, 139, 405, 

582, 725, 942).111 Συγκεκριμένα, στο άκουσμα της προσφώνησης «Ξανθίδιον» 

συνειδητοποιούμε πόσο ο Διόνυσος υπολείπεται της αξιοπρέπειας και της 

ανωτερότητας ενός αφέντη, αφού σπάνια οι αφέντες αποκαλούν τους δούλους με το 

όνομά τους στο πλαίσιο φυσιολογικής συζήτησης παρά μόνο όταν θέλουν να τους 

δώσουν κάποια εντολή.112 Αυτή η ιδιόμορφη προθυμία του να κολακεύσει τον 

Ξανθία και η γελοιοποίησή του θα πρέπει να ήταν μια στιγμή υπέρμετρου γέλιου για 

τους θεατές της Αρχαίας Κωμωδίας. Τέλος, στον αντίποδα των υποκοριστικών 

βρίσκεται και η χρήση επιθέτων συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού για τη 

δημιουργία κωμικών εντυπώσεων. Τέτοιες ωστόσο περιπτώσεις δεν διακρίνονται 

ιδιαίτερα στο έργο αυτό πέρα του συγκριτικού βαθμού επιθέτου «λαλίστερος» (στ. 

91). 

Η συσσώρευση, από την ίδια τη φύση της, δημιουργεί μία κωμική κατάσταση ή 

τουλάχιστον συμβάλλει στο να πάρει μία σκηνή κωμικό τόνο για να διασκεδάσει το 

κοινό. Δύο από τους τρεις τύπους συσσώρευσης, όπως τους κατατάσσει ο Η. 

Σπυρόπουλος, κάνουν την εμφάνισή τους στο εν λόγω έργο.113 Στον πρώτο τύπο 

συσσώρευσης οι όροι της ακολουθούν αμέσως ο ένας τον άλλον, με την ίδια 

συντακτική λειτουργία μέσα στην πρόταση και με σχεδόν απόλυτη γραμματική 

ομοιομορφία.  Ένα καλό παράδειγμα αυτού του τύπου αποτελούν οι στ. 112-5, με τον 

                                                 
110 Εκτός από την κωμική σκοπιμότητα, η συχνή χρήση των υποκοριστικών στην κωμωδία μπορεί 

να αποδοθεί κυρίως σε άλλους δύο λόγους: α) σε λόγους μετρικούς και β) στην επίδραση του 

καθημερινού λόγου. 
111 Για περισσότερες περιπτώσεις βλ. Stanford (1963) 345 (υποκοριστικά) και σχόλια στ. 99 κ.ε., 

172, 269, 409-11, 725, 986, 1200-3, 1360. 
112 Βλ. Olson (1992) 309-12. 
113 Βλ. Σπυρόπουλος (1988) 124-5. Δε θα συμπεριλάβουμε ωστόσο στη μελέτη μας φωνητικές 

συσσωρεύσεις όπως «εἰειειειειειλίσσετε» (στ. 1314) ή στερεότυπες φράσεις όπως «ληκύθιον 

ἀπώλεσεν» (στ. 1208-45). Βλ. Spyropoulos (1974) 3-4. 
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Διόνυσο να ζητά να μάθει από τον Ηρακλή για «λιμένας,  ἀρτοπώλια,  πορνεῖʹ, 

ἀναπαύλας, ἐκτροπάς, κρήνας, ὁδούς, πόλεις, διαίτας, πανδοκευτρίας, ὅπου κόρεις 

ὀλίγιστοι» ή ο στ. 204, με τον Διόνυσο να χαρακτηρίζεται «ἄπειρος, ἀθαλάττωτος, 

ἀσαλαμίνιος» (εδώ μάλιστα η συσσώρευση παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην προετοιμασία 

του θεατή μην τυχόν δεν αντιληφτεί το λογοπαίγνιο που έπεται).114

Όσο για τον άλλο τύπο συσσώρευσης, τον δεύτερο, οι όροι της χωρίζονται με 

κάποια μικρή απόσταση μεταξύ τους, καθώς όχι μόνο παρεμβάλλονται λέξεις (που 

δεν της ανήκουν), αλλά και η συντακτική λειτουργία των όρων δεν είναι πάντοτε η 

ίδια. Για παράδειγμα στους στ. 465-6 ο Αιακός, αντικρίζοντας τον μεταμφιεσμένο σε 

Ηρακλή Διόνυσο, τον αποκαλεί «ὦ βδελυρὲ κἀναίσχυντε καὶ τολμηρὲ σὺ καὶ μιαρὲ 

καὶ παμμίαρε καὶ μιαρώτατε». Άλλο παράδειγμα συναντάται στους στ. 618-22, όταν 

ο Ξανθίας ως αφεντικό δίνει την άδεια στον Αιακό να περάσει τον δήθεν δούλο του 

Διόνυσο από τα εξής βασανιστήρια: «ἐν  κλίμακι  δήσας,  κρεμάσας,  ὑστριχίδι 

μαστιγῶν, δέρων, στρεβλῶν, ἔτι δʹ εἰς τὰς ῥῖνας ὄξος ἐγχέων, πλίνθους ἐπιτιθείς, 

πάντα  τἄλλα,  πλὴν  πράσῳ  μὴ  τύπτε  τοῦτον  μηδὲ  γητείῳ  νέῳ». Άλλες φορές, 

ωστόσο, συμβαίνει να λειτουργεί η συσσώρευση υπό το πρίσμα του αστείου «παρά 

προσδοκίαν», ώστε να εκτυλίσσεται ένα παιχνίδι λέξεων που ξαφνιάζει ευχάριστα, 

καθώς στη θέση του όρου που λογικά περίμενε κανείς, αναπάντεχα εμφανίζεται ένας 

άλλος. Δείγμα αυτής της περίπτωσης συναντάται στους στ. 587-8, όπου ο πολιτικός 

Αρχέδημος φαίνεται να ανήκει ξαφνικά στην οικογένεια του Διονύσου με τη φράση 

«πρόρριζος αὐτός, ἡ γυνή, τὰ παιδία, κάκιστʹ ἀπολοίμην, κἀρχέδημος ὁ γλάμων». 

Για την ανάγκη εμπλουτισμού των εκφραστικών τρόπων μιας συσσώρευσης 

(οποιουδήποτε τύπου) ο Αριστοφάνης χρησιμοποιεί διάφορους πρωτότυπους 

τρόπους, ώστε αυτή να μην γίνεται φορτική και ενοχλητική στο άκουσμά της. Οι 
                                                 

114 Το «ἀθαλάττωτος» (στ. 204) συναντάται επίσης με δύο διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα 

(«ἀθαλάττωτος» & «ἀθαλάττευτος»). Εδώ παραθέτουμε την πρώτη που διατηρούν οι W. Stanford, 

K. Dover, A. Sommerstein και όχι τη δεύτερη που διατηρεί ο V. Coulon. Πρβ. Stanford (1963) 74, 

Dover (1993) 218 (για τον στ. 204), Sommerstein (1996) 54, 175 (για τον στ. 204)⋅ Coulon - Van Daele 

(1928) 95. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ίδια τα Σχόλια στον Ι. Τζέτζη που υιοθετούν και τις δύο 

γραφές. Βλ. Koster (1962) 760-1. 

Επίσης και οι στ. 957-8, 1095-8 προετοιμάζουν τον θεατή για λογοπαίγνιο. Βλ. Παράρτημα ΙΙΙ-

Παραδείγματα χωρίων σχετικών με τις συσσωρεύσεις. 
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τρόποι αυτοί παρουσιάζουν ιδιαίτερη ποικιλία στο συγκεκριμένο έργο. [Για τους 

ίδιους τους στίχους βλ. Παράρτημα ΙΙΙ-Παραδείγματα χωρίων σχετικών με τις 

συσσωρεύσεις]. Οι συσσωρεύσεις, λοιπόν, κάνουν την εμφάνισή τους μέσα από την 

παράταξη ομοιογενών όρων (στ. 112-4, 949-50, 1301-3), την αντίθεση εννοιών 

(συνήθως δύο διαδοχικών) στον ίδιο ομιλητή (στ. 727-31), αλλά και σε δύο 

συνομιλητές (μορφή διαλόγου, στ. 572-5), την πολλαπλή διακοπή του συνομιλητή 

(στ. 505-11 και ειδικά ο στ. 508), την αντίθεση μεταξύ δύο αναφερόμενων εννοιών 

(στ. 1082, 1425). Άλλοτε παίρνουν μέρος στην «παρά προσδοκίαν» εντύπωση (στ. 

187, 290, 587-8, 621, 1017, 1408, 1478), στην εντύπωση εξευτελισμού των εννοιών 

(στ. 366-7, 622, 892-3, 942, 1478), στην ακουστική έμφαση ενός όρου (στ. 114), στην 

πρόταξη μιας λέξης (π.χ. διάφορες μορφές του πᾶς, του καὶ, κ.ά., όπως στους στ. 289, 

618, 621, 1304), στην κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση των εννοιών (στ. 55-7, 466, 621-

2, 744-53, 1034, 1189-95). 

Άλλες φορές πάλι παίρνουν μέρος στην επανάληψη λέξεων με ίδιο αριθμό 

συλλαβών (στ. 608, 1203) ή τουλάχιστον στην προβολή ενός αρμονικού παιχνιδιού 

με διαφορετικό αριθμό συλλαβών (στ. 1095), σε ένα παιχνίδι ήχων με την επανάληψη 

του ίδιου φωνήεντος (του ο, στ. 757-8) ή του στερητικού α- (στ. 838), ή ακόμη και 

της ίδιας κατάληξης (σε -άδης και σε -ιον, στ. 841-2 & 1203). Παράλληλα, κάνουν 

την εμφάνισή τους μέσα από την επαναφορά του ίδιου συνδέσμου (του καὶ, στ. 1203) 

ακόμη και σε συνδυασμό με κράση (στ. 425-6), την επαναφορά της ίδιας αντωνυμίας 

(των τίς, ἐγὼ δέ, τί δέ, στ. 185, 572-5, 747-53), την επαναδίπλωση της λέξης στην 

ίδια ή διαφορετική μορφή της (στ. 731, 1082). Τέλος, το μοτίβο των συσσωρεύσεων 

εμφανίζεται και στη μετρική δομή μιας κωμωδίας. Έτσι, και εδώ παρατηρούνται 

εσωτερικές διαιρέσεις μέσα στον ίδιο στίχο, άλλοτε σε δύο ισοδύναμα ημιστίχια (στ. 

966) άλλοτε σε τρία ισοδύναμα τμήματα (π.χ. στα τρίμετρα) (στ. 1203), αλλά και σε 

μορφή τομής μεταξύ του τέλους ενός όρου και της αρχής του επόμενου (στ. 92-3, 

772-3).115

Σε μία συνολική εκτίμηση της χρησιμότητας των συσσωρεύσεων 

εντυπωσιάζεται κανείς, όταν αντιληφτεί πόσο εύρος δυνατοτήτων, δραματουργικών 

και συνάμα χιουμοριστικών, προσφέρουν σε έναν κωμικό συγγραφέα.116 Αν λοιπόν ο 

συγγραφέας έχει τη δημιουργική επιδεξιότητα να τις εκμεταλλευτεί, όπως τόσο 

                                                 
115 Βλ. Spyropoulos (1974) 122-50. 
116 Βλ. Spyropoulos (1974) 111-21. 
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αρτίως καλλιτεχνικά μοιάζει να τις διαχειρίζεται και να τις επεξεργάζεται ο 

Αριστοφάνης, τότε επιτυγχάνει μεταξύ άλλων την καλύτερη συνοχή στο κείμενό του, 

αλλά και τη σταδιακή κι όχι απότομη προετοιμασία ενός «καλαμπουριού». 

Επιτυγχάνει την ανάδειξη του ρόλου του Βωμολόχου, τη μίμηση ρητορικών μοτίβων 

και τεχνικών, την οξεία παρωδία, την ακριβέστερη έκφραση της συναισθηματικής 

έντασης και σωματικής ορμής, και τέλος την επακριβή (τέλεια) συγκεκριμενοποίηση 

ενός ορισμού (λέξης ή έννοιας) μέσα από την τριμερή παράθεση, συνώνυμων ή μη, 

όρων. [Για τους ίδιους τους στίχους βλ. Παράρτημα ΙΙΙ-Παραδείγματα χωρίων 

σχετικών με τις συσσωρεύσεις]. 

Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο, που δίνεται πολύ σωστά από τον Η. Σπυρόπουλο, 

είναι ότι το έργο των Βατράχων δεν παρουσιάζει φθίνουσα πορεία στην ποσότητα 

των συσσωρεύσεων όπως αυτή παρατηρείται στις τελευταίες πέντε κωμωδίες του 

Αριστοφάνη (9,4% μέσο όρο), αλλά διατηρεί κατ’ εξαίρεση το υψηλό ποσοστό (11,5 

% στους δύο πρώτους τύπους) των αρχικών έξι έργων, γραμμένων μέχρι το 414 

π.Χ..117 [Για τα ποσοστά των έργων βλ. Παράρτημα ΙΙΙ-Πίνακας Συσσωρεύσεων]. 

Δεν είναι λοιπόν τόσο η χρονολογική σειρά ενός έργου όσο η σύνθεση και το είδος 

των στίχων που καθορίζουν τον ποσοτικό βαθμό των συσσωρεύσεων. Ενδιαφέρον 

επίσης παρουσιάζει ότι, σε αντίθεση με τα άλλα έργα του ποιητή, στους Βατράχους 

δεν εμφανίζεται αντιστοιχία μεταξύ των συσσωρεύσεων και του σχετικού θέματος 

του τίτλου (κόσμος των βατράχων). Εμφανίζονται όμως, όπως και στα περισσότερα 

έργα του, συσσωρεύσεις που αφορούν θέματα σχετικά με το περιεχόμενο του έργου, 

δηλαδή την εκπαίδευση, τον κόσμο των σοφιστών και τη λογοτεχνία.118

 Δεδομένου ότι μέρος της εκφραστικής και κωμικής δύναμης των 

συσσωρεύσεων οφείλεται στη μετρική τους φόρμα ή στο παιχνίδι τους με τους ήχους, 

δεν θα έπρεπε να παραλείψει κανείς να μιλήσει για την παρήχηση, όπου φθόγγοι ή 

συλλαβές επαναλαμβάνονται μέσα στον στίχο, καθώς και το ομοιοτέλευτο σχήμα, 

όπου φράσεις ή λέξεις εμφανίζονται με τις ίδιες καταλήξεις. Κάποια από τα χωρία 

                                                 
117 Βλ. Spyropoulos (1974) 49-56. 
118 Γενικότερα, όλα τα έργα του Αριστοφάνη καλύπτουν μία ευρεία γκάμα θεματικών περιοχών 

όπου μπορεί να συναντάται και να αξιοποιείται ο κάθε τύπος συσσώρευσης: η θρησκεία, η μυθολογία, 

η τελετουργία (πομπές), η φύση με τον αγροτικό κόσμο, τα υλικά αγαθά της ζωής. Άλλες βασικές 

θεματικές περιοχές είναι η διανοητική-συναισθηματική αλλά και σωματική-ηθική-σεξουαλική πλευρά 

του ανθρώπου, η κοινωνική αλλά και πολιτιστική-καλλιτεχνική πτυχή της ζωής, και τέλος η 

πολιτειακή πτυχή της ζωής και οι δημόσιες αστικές υποθέσεις. Βλ. Spyropoulos (1974) 57-110. 
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στους Βατράχους όπου η παρήχηση συναντάται για να δώσει κωμική πινελιά είναι τα 

«πόθος; πόσος τις;», «ὁ πλοῦς πολύς», «χαῖρʹ, ὦ Χάρων» (στ. 55, 136, 184).119 Η 

ομοικατάληκτη φράση που συναντάται είναι «Ἐγὼ δέ  [...] ἐμβάλοιμί σε. Ἐγὼ δὲ  [...] 

ἐκτέμοιμί σου» (στ. 574-5), ενώ οι ομοιοκατάληκτες λέξεις που συναντώνται είναι σε 

-λόγος ή σε -φόρος, όπως «εἰκοστολόγος, λεπτολόγος ψευδολόγος» (στ. 363, 876, 

1521), «φωσφόρος,  καρποφόρον,  ἀνθοφόρον,  σκευοφόρος» (στ. 342, 383, 441/2, 

497). Επίσης, εμφανίζονται και λέξεις που λειτουργούν αντίστροφα του 

ομοιοτέλευτου με το να έχουν όμοιο το πρώτο συνθετικό τους. Τέτοιες είναι σε -φίλο 

με «φιλῳδὸν,  φιλοτιμούμενος,  φιλοπαίγμονα,  φιλοχορευτά,  φιλακόλουθος» (στ. 

240, 281, 333, 404, 414) ή σε -πολύ με «πολυκολύμβοισι, πολυτίμητη, πολύκαρπον, 

πολυρρόδους, πολύμετρον» (στ. 245, 323, 337, 447, 850, 1240). Παράλληλα, και σ’ 

αυτό το έργο ο Αριστοφάνης εμφανίζει ιδιαίτερη δεξιοτεχνία στη δημιουργία 

επιθέτων, όπως «βαδιστικοῦ,  ἀθαλάττωτος» (στ. 128, 204), επιρρημάτων, όπως 

«κενταυρικῶς, ἀτεχνῶς, ἠρεμεὶ, ἀνδρείως, δυσκρίτως» (στ. 38, 106, 315, 372, 

1433) ή κυρίων ονομάτων, όπως «Ὀνουπόκας, Σεβῖνον, Ἡρακλειοξανθίαν, 

Ξανθίδιον, Διτύλας και Σκεβλύας» (στ. 186, 427, 499, 582, 608). 

Τέλος, ακόμη κι αν δεν συνδυάζεται το σχήμα της συσσώρευσης με εκείνο της 

επανάληψης –συνδυασμός που οδηγεί σ’ ένα εξαίσιο σύστημα λόγου, είναι γεγονός 

ότι απλές επαναλήψεις λέξεων και φράσεων ή ακόμη κι ένας χείμαρρος πολυλογίας 

μπορούν να φέρουν κωμικό αποτέλεσμα. Τέτοιο αποτέλεσμα προκύπτει με το μοτίβο 

του «φορτώματος» στην εναρκτήρια σκηνή (στ. 3-32), τον διπλό χαρακτηρισμό του 

«ὦδέλφʹ» (στ. 58-60) και την τριπλή επίκληση στον Δία (στ. 305-6). Ακόμη, 

κωμικότητα προκύπτει όταν ο λόγος εκφωνείται με μεγάλη ταχύτητα από τον Αιακό 

στη θέα του δήθεν Ηρακλή (στ. 465-78), ή όταν ο Ευριπίδης ακούει τον Αισχύλο να 

του εξευτελίζει τους προλόγους του με την επανάληψη «ληκύθιον ἀπώλεσεν» (στ. 

1208-48), ή όταν αντεπιτίθεται κι ο ίδιος βάζοντας στα χορικά του Αισχύλου την 

μονότονη κακοφωνία «τοφλαττοθρατ» (στ. 1285-1295). 

Στο επίπεδο του προφορικού χιούμορ γενικότερα εντάσσεται και η ειδική 

περίπτωση αστείων ως προς τους ήχους, τους ρυθμούς, τη μουσική και τη φωνή. Εν 

ολίγοις, μπορούν εδώ να συμπεριληφθούν τα ηχητικά αστεία των ηθοποιών κατά τη 

                                                 
119 Για περισσότερες περιπτώσεις βλ. Stanford (1963) 345 (παρήχηση) και σχόλια στ. 339, 463, 

735, 740, 1477-8. 
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διάρκεια της παράστασης, όπως κάποιοι έντονοι κρότοι, δυνατά χτυπήματα των 

ποδιών, υπερβολικές φωνές και τσιρίδες, ή άναρθρες επαναλήψεις (λόξιγκας, 

φτέρνισμα, φύσημα μύτης, βήχας). Αν και είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς με 

βεβαιότητα για τους αστείους ήχους που προκαλούνταν από τους υποκριτές μιας 

αρχαίας κωμωδίας, εικάζει κανείς ότι αυτοί υιοθετούσαν προφανώς ανάλογα αστεία. 

Ένα τέτοιο θα μπορούσε να είναι τα πιθανώς άτσαλα χτυπήματα του Διονύσου στην 

πόρτα του σπιτιού του Ηρακλή (στ. 35-7), πράγμα που συμπεραίνεται από την 

απάντηση του Ηρακλή (κατά την εμφάνισή του) «τίς  τὴν  θύραν  ἐπάταξεν;  Ὡς 

κενταυρικῶς  ἐνήλαθʹ  ὅστις» (στ. 38). Τη λειτουργία μάλιστα αυτών των αστείων 

επεξηγεί καλύτερα η παρακάτω διαπίστωση: «όλοι αυτοί οι παράταιροι θόρυβοι είναι 

δυσανάλογοι με τις αιτίες που τους προκαλούν, κι αυτό επίσης εντάσσεται στην 

προσπάθεια για δημιουργία και συντήρηση του κωμικού κλίματος μέσα στην 

παράσταση»120. 

Παράλληλα, στο επίπεδο του προφορικού χιούμορ θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν και τα αστεία ως προς τον επιδέξιο χειρισμό των ρυθμών και της 

μουσικής, καθώς και τα αστεία ως προς τη φωνή. Το χιούμορ του Αριστοφάνη 

βασίζεται ορισμένες φορές στη μετρική διάρθρωση των σκηνών του και 

αποδεικνύεται συμμαχικό εργαλείο ακόμη και για σκηνές παρωδίας.121 Σ’ αυτές τις 

τελευταίες, όταν θέλει να διακωμωδήσει το τραγικό ύφος, ακολουθεί κατά κανόνα 

πιστά τους κανόνες των ιάμβων της τραγωδίας. Γενικότερα, οι αρχαίοι Έλληνες, 

θεατές περισσότερο ευαισθητοποιημένοι στα ποικίλα είδη μέτρων, δεν θα 

δυσκολεύονταν να προσλάβουν την ιλαρότητα της σκηνής όπου ο Διόνυσος 

αντιμάχεται με ιάμβους στους τροχαίους του χορού των Βατράχων (στ. 209-68) ή τον 

διακόπτει κρατώντας το ίδιο μέτρο μ’ εκείνον (στ. 431-3), και τη σκηνή με το 

«ληκύθιον» (στ. 1208-48) που εκμεταλλεύεται κι αυτή το μέτρο (το καταληκτικό 

τροχαϊκό δίμετρο) για τη δημιουργία γέλιου. Ακόμη, οι αρχαίοι θεατές δεν θα 

δυσκολεύονταν να διακρίνουν το σατιρικό ύφος των στ. 814-29, όπου ο Αριστοφάνης 

χρησιμοποιεί δακτυλικούς εξαμέτρους ή το μέτρο του ληκυθίου για να περιγράψει 

τον Αισχύλο και τον Ευριπίδη αντίστοιχα, καθώς και των στ. 1261-367, όπου σε 

κάποια από τις επιθέσεις του Ευριπίδη κατά του Αισχύλου (κι αντιστρόφως) το κύριο 

σημείο διαφοράς είναι το μέτρο. Και μολονότι η μουσική μιας αρχαίας ελληνικής 

                                                 
120 Πετρής (1986) 112, αν και ο ίδιος μιλάει για την περίπτωση του Καραγκιόζη. 
121 Βλ. Stanford (1963) 45-6. 

 - 43 -  



θεατρικής παράστασης δεν διασώζεται, πιθανολογείται ότι σε περίπτωση που 

συνέβαλλε στην εκφραστική απόδοση των συναισθηματικών διαθέσεων των 

υποκριτών, θα λειτουργούσε κι ως ενεργός δύναμη διακωμώδησης και σάτιρας. 

Τα αστεία ως προς την ίδια τη φωνή122, η οποία χαρακτηρίζει τις διάφορες 

ομάδες ζώων, δούλων και θεών και διαφοροποιείται στην κωμωδία σε σχέση με την 

τραγωδία, γίνονται επίσης ευδιάκριτα στο έργο αυτό. Όπως διευκρινίζει ο Η. 

Σπυρόπουλος,123 «κατά κανόνα, οι κωμικοί συνέχισαν την παράδοση των λαϊκών 

μύθων «ὅτε  τα  ζῷα  φωνήν  εἶχε…». Όλα τα ζώα στην κωμωδία μιλούν μια κοινή 

γλώσσα, ανθρώπινη γλώσσα, ελληνική, και μάλιστα την «μέσην  τῆς  πόλεως», της 

Αθήνας. Όταν, όμως, ο κωμικός επιδίωκε φυσικότητα ή κάποιο συγκεκριμένο κωμικό 

αποτέλεσμα, δεν δίσταζε να σπάσει τη συμβατικότητα αυτή και να αφήσει ν’ 

ακουστούν «άσημες» φωνές ζώων». Έτσι, κι ο Αριστοφάνης στους Βατράχους αφήνει 

τον χορό να κράζει επανειλημμένα «βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ»124 και να προκαλεί την 

επίμονη δράση του Διονύσου, που υιοθετεί κι εκείνος τον ίδιο κώδικα συνομιλίας. 

Παρόμοια με τη φωνή των ζώων φαίνεται να είναι και η γλώσσα που μιλούν οι 

βάρβαροι, μολονότι κωμικά δείγματα σχετικά με τη βαρβαρική γλώσσα τους, όπως 

και με τις διαλέκτους που χρησιμοποιούσαν όσοι κατάγονταν από ελληνικές περιοχές 

εκτός της Αττικής, δεν παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο έργο.125

Παράλληλα, υποθέτει κανείς ότι θα γινόταν προσπάθεια να αποδοθούν εν μέρει 

οι εξωπραγματικές και παράξενες φωνές των δούλων και των θεών τόσο για λόγους 

φυσικότητας όσο και για σκοπούς κωμικότητας. Και σ’ αυτό το σημείο ο Η. 

Σπυρόπουλος διαφωτίζει το θέμα, όταν παρατηρεί ότι «οι φωνές των δούλων, των 

Ελλήνων που κατάγονταν από περιοχές μη αττικές και Αθηναίων που παρουσίαζαν 
                                                 

122 Ο όρος φωνή εννοείται εδώ ως ο ήχος που παράγεται από τα φωνητικά όργανα των ανθρώπων 

και των ζώων κι όχι ο κάθε ήχος που φτάνει στα αυτιά των θεατών. 
123 Σπυρόπουλος (1988) 221-2. 
124 Η επιλογή του βρ- (στην αρχή) και του –ξ  (στο τέλος) υποδηλώνουν, σύμφωνα με τον K. 

Dover, κάποιες συλλαβικές συμβάσεις των αρχαίων Ελλήνων στην παραγωγή των ήχων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να εντείνεται η σατιρική και κωμική διάθεση εκ μέρους του ποιητή. Βλ. Dover (1993) 

219. Άλλωστε, ολόκληρο το τραγούδι των Βατράχων είναι χαρακτηριστικό δείγμα μείξης υψηλού 

λυρικού ύφους και συνάμα κωμικής τραχύτητας.  
125 Ωστόσο, στους Βατράχους βρίσκουμε μία επιπλέον μαρτυρία σύμφωνα με την οποία οι 

βαρβαρικές φωνές παραλληλίζονται με τις φωνές των πουλιών, και ειδικότερα με τη φωνή του 

χελιδονιού. Στους στ. 680-1 ο Αριστοφάνης κατηγορεί τον Κλεώνυμο χρησιμοποιώντας μεταφορικά 

αυτόν τον παραλληλισμό. 
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χαρακτηριστικές ιδιοτυπίες στην προφορά τους, έπρεπε να είναι κατανοητές από τους 

θεατές –αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι υποκριτές δεν αλλοίωναν κάθε φορά τη φωνή 

τους, για να εκφράσουν την απόκλιση από την «μέσην πόλεως» προφορά. Έτσι, στην 

περίπτωση των δούλων, η συνηθισμένη ονομασία τους Φρύξ ή Κάρ ή Θρᾷξ 

προδιέθετε για αποκλίσεις στην προφορά»126. Και δεν είναι δύσκολο να μαντέψουμε 

πώς τέτοιες αποκλίσεις προδιέθεταν τη διάθεση του θεατή για γέλια, όταν η «μέσην 

γλῶσσαν πόλεως» του Ξανθία διευρυνόταν κωμικά με ύφος πιο χυδαίο, σύνταξη πιο 

χαλαρή και λεξιλόγιο πιο κοινό. Ή όταν ο λόγος του παρουσίαζε υφολογική 

ανομοιογένεια, ακόμη και μέσα στην ίδια φράση, χρησιμοποιώντας άλλοτε την 

ανοίκεια γι’ αυτόν επιτηδευμένη γλώσσα (για να παρωδήσει) κι άλλοτε την οικεία γι’ 

αυτόν απλοϊκή γλώσσα. Κάποια ανάλογη, σε μικρότερο βαθμό ίσως, απόκλιση από 

αυτήν την «μέσην  γλῶσσαν» διέκρινε πιθανόν και τη φωνή των θεών, και δη του 

Διονύσου (που φαίνεται να είναι απ’ τις μοναδικές θεϊκές φιγούρες στις σωζόμενες 

αριστοφανικές κωμωδίες)127. Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των κωμικών 

εντυπώσεων, η προφορά του θεού αυτού θα μπορούσε να εκτείνεται από την 

κομψευόμενη, επιτηδευμένη γλώσσα των σοφιστών, ποιητών, ρητόρων και των 

ομοίων τους ως τη χυδαία γλώσσα του αμόρφωτου λαού. 

 

Στο επίπεδο της δραματουργίας

Η φύση και η ιδιότητα των κωμικών έργων ως τέτοιων –ανάμεσά τους και οι 

Βάτραχοι- δεν θα δικαιολογούνταν εάν από δραματουργική άποψη τα έργα αυτά 

στερούνταν κάποια από τα βασικά κωμικά τεχνάσματα (κωμικές αρχές). Τα 

τεχνάσματα αυτά, με κινητήρια δύναμη την κωμικότητα, διατρέχουν εσωτερικά ένα 

(κωμικό) έργο και διαμορφώνονται ως τα εν δυνάμει δραματουργικά στοιχεία της 

σύλληψης και διάρθρωσής του. Το παραπάνω διασαφηνίζεται ίσως καλύτερα, αν 

δεχτεί κανείς ότι «το ενδεικτικό κωμικό κυριαρχεί στα σκηνικά εφέ, στη σάτιρα⋅ ότι 

το γκροτέσκο αντιστοιχεί στους κωμικούς ήρωες, στην παρεκτροπή της φύσης, σε μία 
                                                 

126 Σπυρόπουλος (1988) 229. 
127 Κι όμως αν αυτό διαπιστώνουμε τουλάχιστον για τις σωζόμενες κωμωδίες του Αριστοφάνη, 

φαίνεται ότι υπήρχαν αρκετές άλλες, αριστοφανικές και μη, στις οποίες η θεϊκή παρουσία ήταν επίσης 

ουσιαστική, με πιο δημοφιλείς και αγαπητούς θεούς τον Διόνυσο και τον Ηρακλή. Αναφορά σ’ όλες 

αυτές τις κωμωδίες γίνεται από τον A. Bowie που συμβουλεύεται για το θέμα αυτό τους Moessner και 

Carrière. Βλ. Bowie («Myth and ritual in the rivals of Aristophanes») στους Harvey - Wilkins (2000) 

319-20, 332. 
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πραγματικότητα διαφορετική που προσεγγίζει τον παραλογισμό. [...] Είναι το νόθο 

γκροτέσκο των ηρώων του Αριστοφάνη και των δραματοποιημένων εικόνων του που 

αποτελεί την ίδια την ουσία του απόλυτου κωμικού⋅ μια διονυσιακή, καρναβαλική 

δύναμη, που μετουσιώνει την πραγματικότητα και δημιουργεί έναν ειρωνικό, 

φανταστικό, αλλά πάντως αισιόδοξο κόσμο»128. Το γκροτέσκο των αριστοφανικών 

έργων δεν απωθεί τον θεατή αλλά τον αναζωογονεί, καθώς η Αρχαία Κωμωδία, ως η 

τέχνη του αδυνάτου, της αταξίας και της αστάθειας, γιορτάζει το παράλογο και το 

παραμορφωμένο. Αιτία και συνέπεια παραμερίζονται προσωρινά, χρόνος και χώρος 

διαγράφονται, και όλα ανακατεύονται. 

Το κωμικό της έκφρασης και της δράσης είναι από τα ουσιαστικά στοιχεία της 

τέχνης του κωμωδιογράφου και δεν ξεχωρίζει εύκολα από την εξωτερική εμφάνιση, 

τα λόγια και τη διαγραφή των χαρακτήρων, καθώς κι από την ευρηματική, 

διαποτισμένη με κάθε είδους αστεία, πλοκή. Στην παρούσα ενότητα θα γίνει 

προσπάθεια να προσεγγιστούν κωμικά τα πρόσωπα της συγκεκριμένης κωμωδίας 

μέσα από τη μελέτη ωστόσο της διαγραφής των χαρακτήρων τους⋅ στον βαθμό που 

αυτή η χαρακτηρολογική διαγραφή είναι βέβαια εφικτή στο πλαίσιο ενός κωμικού 

έργου. Έπειτα, θα αναζητηθούν εκείνες οι τεχνικές και τα μοτίβα που εμπλουτίζουν 

και προωθούν την πλοκή του έργου και το καθιστούν, υπό το πρίσμα της 

κωμικότητας πάντα και σε συνάρτηση με τους χαρακτήρες, κωμικό.  

Η διαγραφή των χαρακτήρων, που εξαρτάται κυρίως από τα λόγια, το 

παρουσιαστικό και τις πράξεις, αλλά και από λιγότερο απτές ιδιότητες, όπως τρόπους 

σκέψης, αρχές, αποφάσεις, συμβάλλει αναμφισβήτητα στο κωμικό αποτέλεσμα. Με 

ποιον τρόπο, όμως οι κωμικοί ήρωες στο σύνολό τους είναι δραματουργικά 

διαμορφωμένοι ώστε να επισύρουν το γέλιο; Όπως συμβαίνει και με τους χαρακτήρες 

άλλων κωμωδιών, ο Διόνυσος, ο Ξανθίας, ο Αισχύλος κι ο Ευριπίδης, κι αρκετοί 

δευτερεύοντες χαρακτήρες παρουσιάζουν, ως κάποιο βαθμό, τυπικά κωμική 

συμπεριφορά με το να πράττουν κωμικές πράξεις και σκέψεις και να παίρνουν 

ανάλογες αποφάσεις. Γενικότερα, τα δρώντα πρόσωπα των Βατράχων είναι είτε 

καρικατούρες υπαρκτών και γνωστών Αθηναίων, όπως του Αισχύλου και του 

Ευριπίδη,129 είτε κάποιοι ευρύτερα κωμικοί «τύποι», κληροδοτημένοι από την προ-

καλλιτεχνική λαϊκή κωμωδία (δούλος Ξανθίας, υπηρέτης Αιακός, Χάρωνας, 

                                                 
128 Thiercy (1999) 46-7. 
129 Βλ. Dover (1993) 18, 20-3, καθώς και Sommerstein (1996) 172 για τον στ. 180 κ.ε. 
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Πανδοχεύτριες)130. Επίσης, είναι πρόσωπα γνωστά από τη μυθολογία, θεοί και ήρωες 

παρουσιαζόμενοι με τυποποιημένα κωμικά χαρακτηριστικά όπως ο Διόνυσος, ο 

Ηρακλής, ο Πλούτωνας. Γιατί η επανερμηνεία των σχετικών με θεούς και ήρωες 

ιστοριών και ο υποβιβασμός τους στο ανθρώπινο και γήινο επίπεδο δεν θα 

μπορούσαν παρά να ενισχύουν την κωμική εντύπωση. 

 Πέρα από την τυπική συμπεριφορά τους τα πρόσωπα των Βατράχων, όπως και 

των υπόλοιπων κωμωδιών, φέρουν κι άλλα δραματουργικά στοιχεία που θα έκαναν 

τους Αθηναίους του 5ου αι. π.Χ. να γελούν με αυτούς.131 Γελούν μαζί τους, πρώτον 

γιατί είναι όμοιοι με τους εαυτούς τους και τους θυμίζουν δικές τους εμπειρίες και 

αισθήματα. Δεύτερον, γελούν λόγω της ανωτερότητας και της περιφρόνησής τους, 

γιατί οι κωμικοί ήρωες, με το να είναι πιο χυδαίοι, αδιάντροποι και αφελείς, γίνονται 

κατώτεροι από εκείνους. Τρίτον, γελούν μαζί τους, γιατί ενθουσιάζονται με την 

αποτελεσματικότητα της ξεδιαντροπιάς και της εσωτερικής τους δύναμης ώστε να 

τους θαυμάζουν. Εν ολίγοις, είναι αυτή η πετυχημένη δυνατότητα ενός κωμικού 

ήρωα να δίνει φωνή στα συναισθήματα του μέσου Αθηναίου πολίτη και να 

επιβεβαιώνει την ταπεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης του. 

Ερχόμενοι πλέον στη διεξοδικότερη διαγραφή των κωμικών προσώπων των 

Βατράχων, θα λέγαμε ότι ειδικότερα η περίπτωση του Ξανθία παρουσιάζει κωμικά 

στοιχεία λόγω της χαρακτηριστικής συμπεριφοράς του ως δούλου –μια κατηγορία 

προσώπων ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό. Εντούτοις, δεδομένου ότι η σκιαγράφησή 

τους στο έργο του Αριστοφάνη δεν γίνεται πάντοτε με απόλυτη συνέπεια (για λόγους 

σχετικούς με την πλοκή ή την κωμικότητα), είναι δυνατόν μερικοί από τους δούλους, 

όπως ο Ξανθίας, να εκδηλώνουν σε διαφορετικά σημεία του έργου ακόμη και 

αντιφατικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, ενώ δείχνει τάσεις φυγοπονίας, στη 

σκηνή με τον νεκρό εμφανίζεται απροσδόκητα πρόθυμος (στ. 178-9)⋅ ενώ 

                                                 
130 Για την απεικόνιση του Χάρωνος βλ. Dover (1993) 213 αλλά και εικ. 8 (Παράρτημα VI-

Εικόνες). Απ’ την άλλη μεριά, ο τύπος της Πανδοχεύτριας είναι χαρακτηριστικός κωμικός τύπος της 

εργαζόμενης γυναίκας στην αγορά (άρα εκτός σπιτιού). Όπως με τις εταίρες, έτσι κι αυτός ο τύπος 

γυναίκας είχε χάσει αρκετά την υπόληψή του στον κοινωνικό περίγυρο ώστε δεν κινδύνευε από τις 

συνέπειες μιας κωμικής εκμετάλλευσης. Μιας εκμετάλλευσης που θα αποδεικνυόταν πρόσφορη στην 

περίπτωση των Πανδοχευτριών χάρη στις πιθανώς πληθωρικές, με έντονες κινήσεις και δυνατή φωνή, 

φυσιογνωμίες τους. Βλ. Henderson («Pherekrates and the women of Old Comedy») στους Harvey - 

Wilkins (2000) 140-1. 
131 Βλ. Reckford (1987) 65. 
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χαρακτηρίζεται ως «χρηστὸς καὶ γεννάδας» (στ. 179) επιδεικνύοντας κατά την κρίση 

του κυρίου του αρετές όπως χρηστότητα και γενναιότητα, σε άλλο σημείο 

χαρακτηρίζεται ως «πανοῦργος» (στ. 35, 546).132 Ακόμη κι έτσι, όμως, η όλη 

συμπεριφορά του δεν φαίνεται να ξεφεύγει από το γενικό περίγραμμα που ορίζει ο 

τύπος του κωμικού δούλου, ένας τύπος τόσο σύνθετος που δύσκολα δεν θα 

χαρακτηριζόταν και από κάποιες αντιφατικές ανθρώπινες ιδιότητες.  

Σαν κωμικοί ήρωες, λοιπόν, οι δούλοι είναι πιθανόν να παρουσιάζουν υπερβολή 

στις συγκινησιακές τους εκδηλώσεις αλλά και στις κινήσεις τους (άτακτο βάδισμα 

πιθανότατα), ενώ είναι αδιανόητο να λείπουν από σκηνές έντασης και πανικού.133 

Στοιχεία που μαζί με άλλα, όπως ήδη έχουμε δει, αντιστοιχούν και στην 

ιδιοσυγκρασία του Ξανθία καθιστώντας τον μάλιστα βασικό ήρωα, με τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο του γνήσιου υπηρέτη.134 Στον πρωταγωνιστικό αυτόν ρόλο 

συμβάλλει και η υιοθέτηση της μορφής του σκευοφόρου δούλου, που ήταν ιδιαίτερα 

διαδεδομένη στους ποιητές της Αρχαίας Κωμωδίας. Τον τύπο του σκευοφόρου τον 

χρησιμοποιεί εδώ στην εναρκτήρια σκηνή ο Αριστοφάνης μέσα από το πρόσωπο του 

Ξανθία και, αναφερόμενος στον τρόπο που οι αντίπαλοί του και ο ίδιος 

χρησιμοποιούν τον δούλο ως πρόσωπο των έργων τους, μας δίνει κάποια στοιχεία για 

την εμφάνιση αυτού του τύπου και τη λειτουργία του στη σκηνή ως κωμικού 

παράγοντα.135 Επιπλέον, συνδυάζοντας αυτή τη σκευαγωγία με τις τάσεις 

                                                 
132 Βλ. Στεφανής (1980) 134, 138. 
133 Στους Βατράχους βέβαια λείπουν οι πολλές μικρές κωμικές σκηνές μετά τον αγώνα, 

συνηθισμένος τύπος δομής των περισσότερων αριστοφανικών έργων (όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει 

στους Όρνιθες). Πάντως, θα λέγαμε ότι εδώ δεν γίνεται τόσο αισθητή η απουσία τους, γιατί κατά 

κάποιον τρόπο μετατοπίζονται στο πρώτο μισό του έργου. 
134 Για τη μετάβαση από τον τύπο του δούλου των πρώτων αριστοφανικών έργων (που ήταν 

μάλιστα ασήμαντη περιθωριακή μορφή) στους συγκεκριμένους χαρακτήρες των δούλων των μετέπειτα 

έργων (που έγιναν πια βασικοί ήρωες) βλ. Στεφανής (1980) 128.  
135 Χωρίς μεν να αμφισβητεί κανείς εύκολα την αξιοπιστία του Αριστοφάνη ότι ανανέωσε την 

κωμωδία, συχνά δε παρατηρείται η «ασυνέπειά» του με το να μέμφεται πράγματα που ο ίδιος δεν 

θέλησε ή δεν κατάφερε να αποφύγει. Η ασυνέπεια αυτή εμφανίζεται εδώ με τον ποιητή να ανεβάζει 

στη σκηνή ό,τι ακριβώς κατακρίνει, τον ίδιο τον σκευοφόρο δούλο. Στην προκειμένη περίπτωση, 

ωστόσο, η κατάκριση των αντιπάλων δεν αφορά τόσο τον σκευοφόρο δούλο και τα αστεία του, όσο 

την κατάχρηση αυτών των μοτίβων. Γι’ αυτό και ο Αριστοφάνης είναι σαν να «αναγκάζεται» να 

χρησιμοποιήσει αυτή τη σκηνή για να σατιρίσει τη συγκεκριμένη τάση. Βλ. Στεφανής (1980) 27-8. 
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φυγοπονίας, δυσανασχέτησης και κουτοπονηριάς από τη μεριά του δούλου (στ. 3 

κ.ε.), εκμεταλλεύεται και τη δυνατότητα του αναπόφευκτου ξύλου από τον κύριο, το 

καθιερωμένο θεατρικό αστείο για την πρόκληση γέλιου. Αλλά, εκτός από τον 

ξυλοδαρμό, γέλιο στους θεατές ίσως προκαλούσε και η στερεότυπη και επίμονη 

επανάληψη της διαμαρτυρίας του Ξανθία  «περὶ  ἐμοῦ  δʹ  οὐδεὶς  λόγος», όταν 

περιφρονείται από τον Διόνυσο και τον Ηρακλή (στ. 87, 107, 115). 

Ένας άλλος λόγος όξυνσης του γέλιου φαίνεται να είναι το χωρίο όπου ο 

Ξανθίας ασκεί τον περιπαικτικό ρόλο του κατά τη διάρκεια της πομπής των 

μεμυημένων (στ. 318-20). Δίπλα στον ρόλο του Βωμολόχου Διονύσου, για τον οποίο 

θα μιλήσουμε παρακάτω, εκτελεί κι ο Ξανθίας ως δούλος έναν δευτερεύοντα 

βωμολοχικό ρόλο.136 Με το να βρίσκεται τυχαία μάρτυρας της πομπής (μαζί με τον 

Διόνυσο), κρύβεται και αφουγκράζεται τις τελετουργίες εικάζοντας και σχολιάζοντας 

τα επικείμενα δρώμενα (στ. 315-415).137 Μαζί με τον κύριο του αναλαμβάνει κι 

αυτός τη λειτουργία της γελοιοποίησης, διεκπεραιώνοντας την κωμική του αποστολή 

και διασκεδάζοντας το κοινό με διάφορες βωμολοχίες (απεναντίας, δεν παρίσταται 

και στον αγώνα λόγων ως απρόσκλητος θεατής στον ρόλο του Βωμολόχου, όπως 
                                                                                                                                            

Θα μπορούσε όμως και να την χρησιμοποιεί είτε ως απόπειρα θεωρητικής προσέγγισης της τέχνης 

της κωμωδίας είτε επειδή απλώς και μόνο τον βολεύει αδιαφορώντας για το αν τυχόν συμπλέει με τους 

υπόλοιπους. Πρβ. Handley στους Bremer - Handley (1993) 116⋅ Thiercy (1999) 132-3. 
136 Ο όρος «βωμολόχος» σημαίνει κατά λέξη «κυρίως τὸν περὶ τοὺς βωμοὺς παραμένοντα, ἵνα 

ζητήσῃ ἢ κλέψῃ μέρος τοῦ ἐκεῖ προσφερομένου κρέατος», ενώ μεταφορικά επικράτησε να σημαίνει 

τον «ἀγροίκως ἀστεϊζόμενον, ἀναίσχυντον καὶ φλύαρον γελωτοποιόν». Βλ. Liddell – Scott (1897) 

s.v. βωμολόχος, 512-3. 

 Όπως σημειώνει ο J. Bremmer «τον 5ο αι. συναντάμε τον όρο «βωμολόχος», κατά λέξη «αυτός 

που ελλοχεύει στους βωμούς» για να ζητιανέψει τροφή [ή να κλέψει από το κρέας των θυσιών]. Ο 

χώρος του βωμού μπορεί να φαίνεται παράξενος εκ πρώτης όψεως, αλλά δεν είναι, επειδή οι Έλληνες 

έτρωγαν κρέας κυρίως στις θυσίες. Η συνήθεια της ανταλλαγής τροφής με αστεία ήταν κατά πάσα 

πιθανότητα παλαιά, γιατί το σχετικό ρήμα «βωμολοχέω» σημαίνει «κάνω τον γελωτοποιό» ή 

«επιδίδομαι στην αισχρολογία», αλλά με το πέρασμα του χρόνου φαίνεται ότι οι επιτυχημένοι 

γελωτοποιοί πέρασαν από τους βωμούς των ευσεβών στις πολυτελέστερες αίθουσες της αθηναϊκής 

ελίτ». Bremmer («Αστεϊσμοί, γελωτοποιοί και εγχειρίδια αστείων στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό») 

στους Bremmer - Roodenburg (1997) 33. 
137 Επανέρχεται με αυτόν τον τρόπο και παρωδείται το μοτίβο του κρυφακούσματος σε μία τελετή. 

Το μοτίβο αυτό συναντάται στις τραγωδίες, καθώς οι ήρωες στο άκουσμα θορύβου κρύβονται κάπου 

και αφουγκράζονται αθέατοι. Βλ. Radermacher (1921) 180 (για τον στ. 315 «ἀλλʹ ἠρεμεὶ πτήξαντες 

ἀκροασώμεθα»). 
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συνηθιζόταν). Παράλληλα, αισθητή γίνεται κι εδώ η ροπή του ή τουλάχιστον η 

εκτίμησή του για τις γαστριμαργικές απολαύσεις, αφού το μόνο πράγμα που 

προσελκύει την προσοχή του Ξανθία από τη μυσταγωγική ατμόσφαιρα της πομπής 

είναι η μυρωδιά των «χοιρείων κρεῶν» (στ. 337).  Ένα σχόλιο που στοιχειοθετεί την 

αντιπαράθεση μεταξύ της τρέχουσας κατάστασης (της τελετής των Μυστών) και μιας 

άλλης «παρά προσδοκίαν» κατάστασης (των προσωπικών ορέξεών του). Τέλος, 

κωμικά λειτουργεί και η ίδια η εξυπνάδα -ή καλύτερα πονηράδα-138 του άξιου αυτού 

δούλου που σώζει κάθε τόσο τον αφέντη του από διάφορα ατοπήματα⋅ με 

αποτέλεσμα να γίνεται από δούλος ισότιμος πρωταγωνιστής μ’ εκείνον, και μάλιστα 

όχι έναν τυχαίο αφέντη, αλλά τον Διόνυσο, τον θεό και προστάτη του θεάτρου. 

Ο Διόνυσος, με τη σειρά του, δεν είναι παρά ένα «οξύμωρον σχήμα 

προσωποποιημένο» όπως τον αποκαλεί ο W. Stanford,139 ένας «αντι-ήρωας» 

σύμφωνα με τον A. Sommerstein,140 που παίρνει τον ρόλο μιας διάσημης φιγούρας 

του μύθου (εδώ του Ηρακλή), μπλέκεται σε περιπέτειες και προκαλεί συνεχώς το 

γέλιο. Όχι μόνο αντιφάσκει με το πρόσωπο που υποδύεται (εκδηλώνοντας πιθανώς 

στοιχεία ασυνέπειας σε σχέση με τη συμπεριφορά και τις κινήσεις του Ηρακλή)141 

αλλά αντιφάσκει και με τον εαυτό του. Γίνεται ευλύγιστος, άστατος, ιδιότροπος, 

φοβητσιάρης, κι αλλάζει συνεχώς ρόλους ως αφέντης, ταξιδιώτης, κωπηλάτης, 

επισκέπτης, δικαστής. Όπως διατείνονται και ο A. Bowie μαζί με τον E. Segal,142 

«στην αρχή του έργου, ο Διόνυσος έχει σαφώς προβλήματα ταυτότητας» και «σε 

                                                 
138 Ο όρος της πονηριάς συμβαδίζει και με την τριμερή διάκριση των αριστοφανικών ηρώων, από 

τον K. McLeish, σε σπουδαίους, βωμολόχους και πονηρούς, με τον Διόνυσο των Βατράχων να ανήκει 

στην κατηγορία του Βωμολόχου και του Ξανθία σ’ εκείνην του Πονηρού. Βλ. McLeish (1980) 54-5, 

142. 
139 Stanford (1963) 32. Βλ. και Dover (1993) 38-43 γενικότερα για τον Διόνυσο. 
140 Sommerstein (1996) 11. Ο Διόνυσος εμφανίζει επίσης ανάλογο ρόλο «αντι-ήρωα» (μέσα από 

περιπέτειες, πλάνες και μεταμφιέσεις) στον Διονυσαλέξανδρο του Κρατίνου, στους Ταξιάρχους του 

Εύπολη και στον Διόνυσο τον Ασκητή του Αριστομένη. Βλ. Handley («Comedy») στους Easterling - 

Knox (1985) 509-10, Sommerstein (1996) 11. 
141 Αυτή η διττότητα προσώπων σε ένα άτομο, μέσω της μεταμφίεσης, επιφέρει αναπόφευκτα 

ασυνέπειες στη φυσιολογική συμπεριφορά του ατόμου αλλά και σύγχυση στη δράση του έργου. Είναι 

ένας χαρακτηριστικός τρόπος πρόκλησης γέλιου στον Αριστοφάνη που, μαζί με την τεχνική της 

ασυνέπειας, χρησιμοποιείται εκτενέστατα και στα άλλα έργα του (όπως π.χ. στις γυναίκες των 

Θεσμοφοριαζουσών). 
142 Bowie (1993) 235. 
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ορισμένα σημεία φαίνεται να μην αναγνωρίζει μορφές της λατρείας του, γεγονός που 

υποδηλώνει ένα είδος ατέλειας». Η πρώτη και σαφέστατη όμως ένδειξη για την 

αβέβαιη ταυτότητά του είναι το ασυνήθιστο ένδυμά του, για την κωμικότητα του 

οποίου ήδη μιλήσαμε. Η συγκεχυμένη, διττή φύση του Διονύσου απεικονίζεται 

επίσης στην κριτική του ικανότητα και στις λογοτεχνικές του ευαισθησίες. Αρχικά 

εμφανίζεται λογοτεχνικά καλλιεργημένος αποφεύγοντας τα αστεία της εναρκτήριας 

σκηνής, ενώ στη συνέχεια η καλλιέργειά του αυτή ακυρώνεται με την αβάσιμη 

επιθυμία για την επαναφορά του Ευριπίδη από τον Άδη (κι όχι κάποιου άλλου 

ποιητή). Πόσο μάλλον που η καθοριστική του κρίση για τον αγώνα βασίζεται τελικά 

σε ένα υποκειμενικό και μη λογοτεχνικό κριτήριο (στ. 1414-81), αλλά και που 

ασυνεπώς επιλέγει τον Αισχύλο αντί του Ευριπίδη στο τέλος του έργου.143

Στο σύνολό της η προσωπογραφία αυτή του Διονύσου προσδίδει όχι μόνο 

έντονη αλλά και ιδιόμορφη κωμικότητα, αφού αφορά τη σύλληψη ενός κωμικού 

προσώπου που συμβαίνει να είναι θεός.144 Έτσι, ο Διόνυσος εμφανίζεται ως ένας 

εξαιρετικά πρωτότυπος (και σύνθετος) αριστοφανικός ήρωας, γιατί έχει μέσα του 

πολύ βαθύτερες εντάσεις και μία αναμφισβήτητη τραγική διάσταση. Άλλωστε, όπως 

λέει ο C. Whitman «στην πραγματικότητα οι Βάτραχοι είναι μάλλον μία τραγωδία με 

κωμική μορφή». Γι’ αυτό και ο Διόνυσος παρά τη φαινομενική νίκη του δεν 

κατορθώνει τελικά να υπερβεί την αθηναϊκή κοινωνία, κι αυτό όχι επειδή είναι 

ανίκανος, αλλά επειδή, σύμφωνα με τον ίδιο μελετητή, «για να υπερβεί ένας ήρωας 

μια κοινωνία, δεν αρκεί να έχει ένα ηρωικό όραμα, αλλά μία κοινωνία προς 

υπέρβαση»145. Και η Αθήνα την εποχή εκείνη είχε περιέλθει σε τέτοια κατάσταση 

αποσύνθεσης, που ακόμα κι ένας κωμικός ήρωας δεν μπορούσε πια να κάνει τίποτα 

γι’ αυτήν, όπως ίσως ήθελε να πιστεύει ο Αριστοφάνης. 

Ταυτόχρονα, μέσα από την πλοκή αναδύεται το κωμικό ζευγάρι, καθώς ο θεός 

αυτός, ο Διόνυσος, καθίσταται η αντίθεση και το συμπλήρωμα του δούλου του, του 

Ξανθία. Υπό αυτό το πρίσμα εξηγείται και το ότι στον εναρκτήριο πρόλογο το 

                                                 
143 Βέβαια, όπως σημειώνει και ο P. Thiercy, «η τελική επιλογή του Αισχύλου δεν αποτελεί 

ασυνέπεια σε σχέση με την αρχική ιδέα, την επιθυμία δηλαδή του Διονύσου να φέρει πίσω τον 

Ευριπίδη από τον Κάτω Κόσμο, αλλά επανεξέταση της τραγικής ιεραρχίας: Αισχύλος, Σοφοκλής κι 

έπειτα Ευριπίδης». Thiercy (1999) 137. 
144 Γενικότερα, η Αρχαία Κωμωδία εκμεταλλευόταν τα πολλά ελαττώματα του θεού Διονύσου: 

δειλία, λαιμαργία, μεθύσι, αγάπη για την ακόλαστη και οργιώδη ζωή. 
145 Whitman (1964) 229, 231 καθώς και Thiercy (1999) 137-8 που βασίζεται στον C. Whitman. 
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παραδοσιακό ζευγάρι των δούλων έχει αντικατασταθεί από το ζευγάρι κυρίου και 

ακολούθου.146 Και σαν να μην αρκούσε αυτό, ο κωμωδιογράφος Αριστοφάνης 

μεταβάλλει στους Βατράχους και την κανονική συμπεριφορά των προσώπων του 

συγκεκριμένου ζευγαριού επιδιώκοντας, αν μη τι άλλο, κωμικά αποτελέσματα. «Οι 

σημαντικότερες ανωμαλίες στις διαπροσωπικές σχέσεις δούλου και δεσπότη, που 

εκμεταλλεύεται ο Αριστοφάνης σ’ αυτό το έργο, είναι η ποικιλότροπη καταπίεση του 

δούλου από τον δεσπότη και, κυρίως, η αντιστροφή στη σχέση των δύο προσώπων, 

που ξεκινά από την απλή υπεροχή και καταλήγει στην πλήρη επιβολή του υπηρέτη 

πάνω στον κύριό του».147

Η υπεροχή του Ξανθία αρχίζει να γίνεται αισθητή με το καυστικό σχόλιο για τις 

καυχησιολογίες του κυρίου του (στ. 51), αργότερα με το να σκηνοθετεί ένα 

εξευτελιστικό παιχνίδι σε βάρος του στη σκηνή με τα θηρία (στ. 277- 311), ενώ 

κατόπι επιδίδεται σε καυστική αντιμετώπιση της αλαζονείας εκείνου στη σκηνή με 

τον Θυρωρό (στ. 479 κ.ε., βλ. και στ. 738-40). Τέλος, αποκορυφώνεται η υπεροχή του 

με την ανταλλαγή των σκευών και το παιχνίδι των μεταμφιέσεων όπου ο δούλος 

εξομοιώνεται με τον κύριό του και αντίστροφα. Στην κατάσταση αυτή συμβάλλει σε 

πολύ μεγάλο βαθμό και ο Διόνυσος με τα αρνητικά γνωρίσματα του χαρακτήρα του, 

τη δειλία και την κομπορρημοσύνη του, ώστε να χάνει το κύρος του. Αυτό το γεγονός 

δίνει στον δούλο Ξανθία το δικαίωμα να αυθαδιάσει, να ειρωνευτεί αθυρόστομα και 

να βρίσει τον κύριο του, αλλά και τη χαρά να ικετευτεί και να κολακευτεί από αυτόν, 

μένοντας ταυτόχρονα και ατιμώρητος για όλα αυτά τα παραπτώματα. Απ’ τις 

παράλογες περιπέτειες λοιπόν αυτού του κωμικού ζευγαριού στην πορεία του 

ταξιδιού τους (στ. 1-673) πηγάζει ένα σύνθετο φαινόμενο που διασκεδάζει τον θεατή 

-κάτι που δεν θα επιτυγχανόταν αν διαχωρίζονταν τα μέλη της δυάδας, αφού 

μεμονωμένα πιθανώς να μην είχαν κωμικό ενδιαφέρον. 

                                                 
146 Ωστόσο, θα υπάρξει και το σημείο σκηνικής αντιπαράθεσης του παραδοσιακού ζευγαριού 

δούλων στους στ. 738-813, με όλα τα τυπικά κωμικά χαρακτηριστικά μιας τέτοιας συνομιλίας (αν και 

σε μία σχετικά πιο άτονη μορφή). Στη συνομιλία του Ξανθία και του Υπηρέτη του Άδη η συμπεριφορά 

τους καταγράφεται όμοια μ’ εκείνην του τυπικού «πανούργου» δούλου. Και οι δύο κάνουν απολογισμό 

των κατορθωμάτων τους σε βάρος των κυρίων τους, ενώ ο Ξανθίας δεν παραλείπει να εκφράσει και 

την επικριτική του διάθεση για τον Διόνυσο που φέρθηκε ως «γεννάδας» (αφού κατά την άποψή του 

μόνο ξέρει να «πίνειν καὶ βινεῖν», στ. 738-40). Είναι η πρώτη φορά που δεν βλέπουμε τον Ξανθία στο 

πλαίσιο της σχέσης του με τον Διόνυσο αλλά μόνο του, ώστε να εμφανίζεται αρκετά διαφορετικός. 
147 Στεφανής (1980) 141. Βλ. επίσης Dover (1993) 45-8. 
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Εστιάζοντας στα πρόσωπα του Αισχύλου, του Ευριπίδη και του Διονύσου, 

αισθάνεται κανείς πόσο πλησιάζουν οι δύο πρώτοι στον τύπο του Αλαζόνα και ο 

τρίτος στον τύπο του Είρωνα. Ο  F. Cornford, εντάσσοντας στα έτοιμα προσωπεία της 

κωμωδίας διάφορους τύπους, υιοθετεί την ταξινόμηση χαρακτήρων της Αρχαίας 

Κωμωδίας (όπως την έθεσε ο Αριστοτέλης) και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στον 

Αλαζόνα και τον Είρωνα (ή αλλιώς και Βωμολόχο).148 Σύμφωνα με τη διάκριση του 

F. Cornford149, ο Αισχύλος ανήκει στον τύπο του Αλαζόνα Παλικαρά, καθώς φέρει 

όλα τα στοιχεία ενός τυπικού Στρατιώτη όπως φαίνεται από διάφορα σημεία κατά τη 

διάρκεια του αγώνα (στ. 818, 908-919). Ο Ευριπίδης ανήκει στον τύπο του Αλαζόνα 

Σοφολογιότατου, καθώς εμφανίζεται ως ο αφέντης της εξυπνάδας και η κυρίαρχη 

μορφή της σοφίας της Αρχαίας Τραγωδίας. Διαφορετική μεν η περίπτωση του 

καθενός, κοινή δε η επιδίωξη από τον συγγραφέα να δημιουργήσει δισδιάστατες 

φιγούρες μίας άλλης ψευδαισθησιακής πραγματικότητας που τείνουν περισσότερο 

στον μυθικό και όχι στον ανθρώπινο κόσμο.150 Να δημιουργήσει «γελοίους» τύπους, 

χαρακτηριστικούς για την έπαρσή τους ή τη διάθεση φαρσικής αυτοϋποτίμησής τους, 

που αν μη τι άλλο θα έχουν και πρωτεύοντα ρόλο στην κωμική δράση. Έτσι, οι δύο 

αλαζόνες τραγικοί ποιητές, ο Παλικαράς και ο Σοφολογιότατος, εμφανίζονται στους 

Βατράχους σαν ανταγωνιστές που συναγωνίζονται, κατ’ αυτούς για την εύνοια του 

αθηναϊκού κοινού, κατά τον συγγραφέα και για την ενίσχυση των κωμικών στοιχείων 

στο έργο του αλλά και τη βεβαιότητα μιας νίκης.151

                                                 
148 Ο Είρων (ή Βωμολόχος) αποτελεί τέλεια αντίθεση του Αλαζόνα. Ο Αλαζών υποκριτικά και 

καυχησιάρικα ισχυρίζεται ότι κατέχει ιδιότητες ανώτερες απ’ αυτές που έχει και κρύβει τη βαθύτερη 

δειλία και ανοησία του κάτω από μία ματαιόδοξη επίδειξη γενναιότητας και σοφίας. Αντίθετα, ο Είρων 

εμφανίζει τον εαυτό του χειρότερο απ’ ό,τι είναι, δηλαδή χρησιμοποιεί προσποιητή κουταμάρα (στην 

ουσία πονηριά ή, ακριβέστερα, πανουργία), και αποκρύπτει την εξυπνάδα του πίσω από την επίφαση 

του χαζού γελωτοποιού. Βλ. Cornford (1934) 161-2. 

Ωστόσο, ο G. Dobrov διαφωτίζει περαιτέρω το θέμα της ειρωνείας του κωμικού ήρωα, 

παραθέτοντας την άποψη του C. Whitman. Στην ουσία, «η ειρωνεία είναι απλώς ένα μέσο για 

μεγαλύτερη και περιεκτικότερη αλαζονεία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αληθινός είρωνας, αλλά 

μόνο ποικίλοι αλαζόνες». Βλ. Dobrov («Language, fiction and utopia») στον Dobrov (1997) 105. 
149 Βλ. Cornford (1934) 193-6. 
150 Βλ. McLeish (1980) 91. 
151 Εκτός από την ενίσχυση των κωμικών στοιχείων ο συγγραφέας χρησιμοποιεί αυτή τη διαπλοκή 

των αλαζόνων (μέσα από τις προσωπικές επιθέσεις τους) και για την αφύπνιση του πολίτη στο θέμα 

της λογοτεχνικής διαφθοράς. 
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Στην προσπάθεια των δύο αντιπάλων να επιβληθούν με τον τρόπο τους, 

παρεμβαίνει κάθε φορά ο Διόνυσος παίζοντας τον μεσολαβητικό ρόλο του δικαστή-

κριτή που κοροϊδεύει και τους δύο. Ο Διόνυσος ανήκει στον τύπο του Είρωνα-

Βωμολόχου. Μέσα από αυτόν τον ρόλο του «μπούφου» προσπαθεί να κάνει χωρατά 

γεμάτα αισχρολογίες, κρύβοντας τα σημάδια της πανουργίας και εξυπνάδας του πίσω 

από την επίφαση ενός καλού και αφελούς χαρακτήρα, διασκεδάζοντας τόσο τον ίδιο 

του τον εαυτό όσο και τους άλλους, και κυρίως το κοινό. Το παράδοξο ωστόσο εδώ 

είναι ότι αυτές οι βωμολοχίες γίνονται από τον πρωταγωνιστικό, και μάλιστα θεϊκό, 

χαρακτήρα του Διονύσου που έχει τον ρόλο του Είρωνα και όχι από έναν 

δευτερεύοντα χαρακτήρα που να έχει τον ρόλο περισσότερο του ατόφιου Βωμολόχου, 

όπως είναι ο Ξανθίας και κανονικά συνηθιζόταν.152 Γι’ αυτό και ο Ξανθίας δεν 

μπορεί να θεωρηθεί αυτή τη φορά παρά μόνο ένας δευτερεύων μπούφος, ο οποίος μη 

έχοντας ανεξάρτητη υπόσταση συνοδεύει τον βωμολόχο κύριό του. Ο φαρσικός 

χαρακτήρας του δούλου που θα μπορούσε να αποτελεί κατεξοχήν αποκλειστικότητά 

του περιορίστηκε εντέλει σε μια πρωτοφανή υποδεέστερη ερμηνεία (και αυτό μόνο 

στο μισό έργο). 

Άξιο προσοχής είναι ότι οι Πανδοχεύτριες (στ. 549), μαζί με το βωβό πρόσωπο 

της Μούσας του Ευριπίδη (στ. 1306-8) και εκείνο της πιθανής Θεράπαινας (στ. 503), 

είναι οι μόνες γυναικείες φιγούρες που παρουσιάζονται ως ατομικοί ρόλοι σ’ αυτό το 

έργο, και μάλιστα σε τελείως δευτερεύοντες ρόλους με ελάχιστη σκηνική 

παρουσία.153 Ένας πιθανός λόγος για την εμφάνιση τόσων λίγων γυναικών είναι, 

                                                 
152 Ο Διόνυσος ανήκει μεν στον τύπο του Είρωνα-Βωμολόχου, παρουσιάζει δε και στοιχεία 

συμπεριφοράς του αλαζόνα αλλά και του πονηρού, όπως σωστά παρατηρεί ο Κ. McLeish. Βλ. 

McLeish (1980) 140-3. 
153 Αυτός ο μικρός αριθμός γυναικών, μάλιστα, ισχύει υπό προϋποθέσεις. Δεν γνωρίζει κανείς με 

βεβαιότητα αν όντως πρόκειται για Θεράπαινα, όπως γράφουν κάποια από τα χειρόγραφα και τα 

Σχόλια στον Τζέτζη και δέχεται ο V. Coulon και ο A. Sommerstein, ή αν όντως πρόκειται για 

Θεράπων, όπως δέχεται ο W. Stanford και ο K. Dover, (πρβ. Coulon - Van Daele (1928) 85, 109, 

Koster (1962) 703-4, Sommerstein (1996) 76, 202 (για τον στ. 503)⋅ Stanford (1963) 87, σχόλια στ. 

503, Dover (1993) 257). Όπως και δεν γνωρίζει κανείς με σιγουριά αν όντως η κωμική Μούσα 

εμφανίζεται στη σκηνή και αν όντως η γκροτέσκα φιγούρα της είναι τόσο αποκρουστική (όπως συχνά 

έχει υποστηριχτεί) ώστε να μην φέρει στοιχεία θηλυκά. Αδιευκρίνιστο, επίσης, παραμένει αν κάποια 

γυναικεία φιγούρα εμφανίζεται για να αναπαραστήσει σωματικά την προσωποποιημένη Τέχνη των δύο 

ποιητών (στ. 939-44), πράγμα που θα εξυπηρετούσε στην οπτική συγκεκριμενοποίηση της αφηρημένης 

αυτής έννοιας σε συμβολικό επίπεδο. Βλ. Hall στους Harvey - Wilkins (2000) 408. 
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όπως λέει και η L. Taaffe, η κυριαρχία του θηλυπρεπούς Διονύσου και η αγάπη του 

για την εκθηλυμένη ποίηση.154 Υποθέτει κανείς ότι επενεργεί ιδιαίτερα κωμικά η 

συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι ένας άντρας αντιπροσωπεύει τις γυναίκες, όπως 

και ότι η παρουσία του θεού ίσως να αντικαθιστά υποσυνείδητα την οπτική επιθυμία 

για το θηλυκό φύλο σ’ ένα κατ’ εξοχήν ανδρικό κοινό. 

Η σύλληψη του ζωόμορφου χορού των Βατράχων απ’ τη μεριά της πριμοδοτεί 

το γέλιο, όταν αντιλαμβάνεται κανείς πόσο γελοίο είναι ζώα να ανήκουν σε κωμικό 

θίασο και να συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι.155 Αυτός ο μη-ανθρωπόμορφος χορός, 

επιβίωση από μία πρωτόγονη μορφή κωμωδίας, προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες 

κωμικής εκμετάλλευσης. Όπως κι εκείνος των Ορνίθων, των Ιππέων και των Σφηκών, 

ο χορός των Βατράχων με το να μετατοπίζεται «στο φυσικό χώρο αλλά και σε ένα 

νέο, μη συμβατικό και ίσως απόλυτα εξωπραγματικό σύστημα αξιών»156, προσφέρει 

ιδιαίτερες δυνατότητες: δραματουργικές μέσα από τις περιπέτειες που προκαλεί στον 

ήρωα, ηχητικές και οπτικές (όπως ήδη έχουμε δει και εφ’ όσον βρισκόταν επί 

σκηνής) μέσα από τη ρυθμικότητα και τη μουσικότητά του και μέσα από τη ζωντάνια 

των σκηνικών εικόνων του αντίστοιχα. Και είναι αυτός ο παράδοξος συνδυασμός 

ομορφιάς και ασχήμιας στην όψη των Βατράχων αλλά και στη φωνή τους που τα 

καθιστά ακόμη πιο αλλόκοτα και κωμικά ζώα. Η επιλογή τους για πρόσωπα 

κωμωδίας αποδεικνύεται λοιπόν ιδιαίτερα έξυπνη από τον Αριστοφάνη, καθώς είναι 

τα πλέον κατάλληλα όντα για μια κωμωδία αν συνυπολογίσουμε και τη παιχνιδιάρικη 

και σκανδαλιάρικη φύση τους (όπως π.χ. όταν προκαλούν τον Διόνυσο να παραβγεί 

μαζί τους, στ. 209 κ.ε.). 

Αλλά και η φιγούρα του Ηρακλή, ενός άλλου ιδιαίτερα χαρακτηριστικού τύπου 

της αρχαίας κωμικής ποίησης, θα χάριζε ευχαρίστηση στους θεατές με το οικείο 

θέαμα της αφέλειας και της «φασαριόζικης» διάθεσής του. Και πως όχι, αφού τα 

κύρια γνωρίσματα αυτού του παραδοσιακού κωμικού ήρωα, η αδηφαγία και το ήθος 

του «καλοκάγαθου ανοικονόμητου παλικαρά»157, είναι ένας μοναδικά πετυχημένος 

συνδυασμός. Επιπρόσθετα, η οικεία στους θεατές περιπετειώδης κατάβασή του στον 

                                                 
154 Βλ. Taaffe (1993) 134. 
155 Για τους ζωόμορφους χορούς υπάρχει η αντίληψη ότι οφείλονται στην επίδραση εθίμων, κατά 

τα οποία ομάδες πανηγυριστών τραγουδούσαν και χόρευαν μασκαρεμένοι σε ζώα. Βλ. Lesky (1971) 

344. 
156 Handley στους Easterling - Knox (1985) 505-6. 
157 Χουρμουζιάδης (1981) 158. 

 - 55 -  



Άδη για να πάρει τον Κέρβερο αντιπαραβάλλεται με τη σατιρική σε αυτό το έργο 

κατάβαση του αδρανούς και δειλού Διονύσου. Είναι άλλωστε εδώ η φιγούρα κυρίως 

του Ηρακλή, εάν εξαιρέσουμε την ιδιόμορφη περίπτωση του Διονύσου, που 

προσφέρει στοιχεία μυθολογικής παρωδίας. 

Δεν θα ήταν περιττό να επιστήσουμε την προσοχή ενός ερευνητή, για το θέμα 

της αριστοφανικής κωμικότητας, και στη γενικότερη φύση των κωμικών ηρώων ως 

γελωτοποιών. Η αφορμή για μία τέτοια αντιμετώπιση δόθηκε από τον Κ. McLeish με 

τον όρο «bawdy» που σημαίνει τον αισχρό, τον ασελγή, τον ρουφιάνο.158 Ο ίδιος 

αναφέρεται με αυτόν τον όρο περισσότερο στον βωμολόχο, όπως συνηθίζεται να τον 

αποκαλούμε. Εδώ, ωστόσο, θα ασχοληθούμε όχι με τον τύπο του βωμολόχου τον 

οποίο είδαμε, αλλά με την ιδιοσυγκρασία όλων των κωμικών ηρώων ως 

γελωτοποιών. Είναι άλλωστε μέσα στα πιστεύω του κωμωδιογράφου μας ότι η 

φυσική συμπεριφορά παράγει περισσότερη ευτυχία από ένα τεχνητό σύστημα 

σκέψεων και δράσης. Η σύλληψη, επομένως, του κωμικού ήρωα ως ανεπιτήδευτου 

και φυσικού γελωτοποιού μας βοηθάει στη συνειδητοποίηση της ολοκληρωμένης 

φύσης του κωμικού του ρόλου. Οφείλει να είναι αστείος και να προκαλεί το γέλιο, 

αφού πρωτίστως όμως κατορθώνει να επικοινωνεί αβίαστα με το κοινό του. Μία 

τέτοια ουσιαστική και άκρως κωμική επικοινωνία για να επιτευχτεί χρειάζεται αν μη 

τι άλλο το ιδιόμορφο και απρεπές λεξιλόγιο, τις υπερβολικές κινήσεις και τα έξυπνα 

τεχνάσματα, όλα αυτά με αρκετή δόση παρωδίας και καλαμπουριού.159

Όλα αυτά επίσης με αρκετή δόση μη ρεαλισμού, καθώς το ύφος με το οποίο 

εκφράζονται αυτοί οι ήρωες είναι ασύμβατο με οποιοδήποτε είδος ρεαλισμού. 

Παρόλο που τα αριστοφανικά πρόσωπα είναι σχετικά ρεαλιστικά και κάποτε 

καταφεύγουν σε ρεαλιστική ερμηνεία (γιατί ούτως ή άλλως προέρχονται από την 

ιστορική πραγματικότητα και ανήκουν σε κάποιο βαθμό στη ρεαλιστική παράδοση), 

τα περισσότερα πάντως μπορούν να θεωρηθούν «εικονικά». «Εικονικά» («imagist») 

με την έννοια ότι δημιουργούν την πραγματικότητά τους μέσα από την ασυνέχεια των 

κινήσεων και του λόγου τους, όπως το θέτει ο M. Silk.160 Έτσι, και στους Βατράχους 

τα κωμικά πρόσωπα οδηγούνται σε μία φαινομενική εικόνα του ατόμου τους σε 
                                                 

158 Βλ. McLeish (1980) 93-108. 
159 Τα έξυπνα κωμικά τεχνάσματα συνίστανται στην υιοθέτηση δοκιμασμένων αστείων κόλπων, 

όπως του ασυνήθιστου χτυπήματος μιας πόρτας, ενός ξαφνικού πέσιμου, ενός παράξενου τρόπου 

βαδίσματος, κ.ά.. Είναι τα λεγόμενα lazzi της Commedia dell’ arte. 
160 Βλ. Silk («The people of Aristophanes») στον Segal (1996) 237-8. 
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σχέση με την κανονική εξαιτίας της «σπασμωδικής» συμπεριφοράς τους. Ακόμη και 

για τον Αισχύλο και τον Ευριπίδη των Βατράχων (όπως και τον Ευριπίδη των 

Θεσμοφοριαζουσών) θα λέγαμε ότι είναι κατά τον ίδιο τρόπο εικονικές φιγούρες. 

Είναι μεν πρόσωπα με σχετικά ρεαλιστική ερμηνεία (λόγω και της ιστορικής τους 

υπόστασης), είναι δε, αναγκαστικά, κωμικά στυλιζαρισμένα.161 Οι φιγούρες τους 

είναι ρεαλιστικά απροσδόκητες, καθώς είναι συνεπώς ασυνεπείς και αντιφατικοί. 

Αυτή ακριβώς η τάση των «εικονικών» χαρακτήρων του Αριστοφάνη να ανατρέπουν 

τους εαυτούς τους ανήκει σε μία ευρύτερη παράδοση ανατροπών, αντιστροφών και 

αντιθέσεων σε ολόκληρη την αριστοφανική κωμωδία, που ως αποτέλεσμα δεν μπορεί 

παρά να έχει τις γκροτέσκες εντυπώσεις και το γέλιο. 

Μέρος, λοιπόν, της ευχαρίστησης τού να παρακολουθεί κανείς ένα κωμικό έργο 

είναι να βλέπει έναν κωμικό ήρωα να ξεπερνάει, με μη ρεαλιστικό τρόπο, τα 

κανονικά όρια και τις συμβάσεις της καθημερινότητας. Σαν να πρόκειται για έναν 

«παλιάτσο» ή κλόουν που είναι αδέσμευτος από την ηθικότητα της εποχής και έχει 

«αδειοδοτηθεί» να υπερβαίνει τις οποιεσδήποτε συμβάσεις. Τα ίδια τα 

παραγεμισμένα κοστούμια και η μάσκα βοηθάνε σ’ αυτό, συμβολίζοντας τη 

δραπέτευση από τις συμβάσεις του αληθινού κόσμου και τη δημιουργία ενός 

αλλιώτικου, εξίσου αληθινού αν και ψεύτικου, κόσμου. Στην ουσία, αυτή η 

εξωστρέφεια της κωμωδίας είναι που δίνει μια αθώα παιδική οπτική. Όπως λέει και ο 

C. Whitman, «στον θεατή δίνεται κάτι παραπάνω από την ικανοποίηση ενός ατομικού 

πόθου. Είναι το αίσθημα της υπέρτατης ειρήνης, η πρόσβαση σε μία γνώση που είναι 

αληθινή, στην αποκάλυψη της φύσης των πραγμάτων. [...] Το απεριόριστο κυριαρχεί, 

και ο ικανοποιήσιμος πόθος είναι τόσο βαθύς και ανθρώπινος για να μπορέσει ποτέ 

να εξαγνιστεί από την ανθρώπινη ψυχή»162. 

Η «διακοπή» της  θεατρικής  ψευδαίσθησης  -ακόμη κι όταν δεν γίνεται 

για αποκλειστικά κωμικούς λόγους- καταφέρνει να διασκεδάσει τους θεατές 

συνδυαζόμενη με τον συμβουλευτικό, σκωπτικό ή κριτικό ρόλο που υπηρετεί.163 

                                                 
161 Στυλιζαρισμένα και σχηματισμένα, μάλιστα, με βάση όχι τόσο την αληθινή προσωπικότητά 

τους όσο με βάση την προσωποποίηση μέσα από τα έργα τους. 
162 Whitman (1964) 276. 
163 Σύμφωνα με τον Γ. Σηφάκη, ο όρος «διακοπή» της θεατρικής ψευδαίσθησης δεν είναι δόκιμος 

σε μία κωμωδία. Οφείλει κανείς να μιλάει μόνο για εγκατάλειψη της δραματικής προσποίησης από τον 

κωμικό ηθοποιό, βλ. Sifakis (1971) κεφ. Ι «Δραματική ψευδαίσθηση και αρχαία κωμωδία». Για τον 
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Μιλώντας για τη «διακοπή» της θεατρικής ψευδαίσθησης εννοούμε, ως γνωστόν, τη 

συμπεφωνημένη σύμβαση μεταξύ κοινού και ηθοποιών κατά την οποία ο χορός και 

τα πρόσωπα της κωμωδίας μπορούν να αποβάλλουν κάποια στιγμή μέρος από τον 

θεατρικό ρόλο που ενσαρκώνουν και να αναφέρονται στην καθημερινή πραγματική 

ζωή.164 Ο Αριστοφάνης εκμεταλλεύεται τη «διακοπή» όχι μόνο για να επαινέσει τον 

εαυτό του σε σχέση με άλλους ανταγωνιστές του, αλλά και για να απευθυνθεί στο 

κοινό του, να επικοινωνήσει μαζί του και κυρίως, ενσωματώνοντάς το μέσα στη 

δραματική μυθοπλασία, διακριτικά να το παραινέσει, ανεπαίσθητα να το κρίνει ή 

αβίαστα απλώς να το διασκεδάσει. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα γίνεται η «διακοπή» της 

ψευδαίσθησης όταν συνδυαστεί με το μοτίβο της σύγχυσης ,  όπου, σύμφωνα με τον 

Γ. Σηφάκη, «το πρόσωπο του υποκριτή και του χαρακτήρα που υποδύεται συγχέονται 

και συγχωνεύεται το ένα με το άλλο»165. Όλη η κωμικότητα πηγάζει από αυτή τη 

σύγχυση, όταν στην πρώτη σκηνή των Βατράχων ο Ξανθίας μιλάει ως υπηρέτης του 

Διονύσου και ταυτόχρονα ως ηθοποιός που θέλει να κάνει το κοινό να γελάσει με την 

αναφορά θεατρικών τεχνικών της εποχής. Το παιχνίδι της σύγχυσης των προσώπων 

επαναλαμβάνεται κι αργότερα, όταν οι θεατές αντιμετωπίζονται από τον ηθοποιό ως 

«πατροκτόνοι κι ορκοπάτες» («τοὺς πατραλοίας καὶ τοὺς ἐπιόρκους», στ. 273-4) ή 

όταν στη σκηνή με τα θηρία (στ. 297) ο φοβισμένος Διόνυσος ζητάει τη βοήθεια του 

Ιερέα του Διονύσου που παρακολουθεί ως θεατής την παράσταση.166 Ή, τέλος, όταν 

ο Κορυφαίος του Χορού των Μυστών μπαίνει στη θέση του κωμικού συγγραφέα για 

να εκφράσει απροσδόκητα τις οικονομικές του ανάγκες και να καυτηριάσει την 

περικοπή της αμοιβής των ομοτέχνων του (στ. 367). 

Η απεύθυνση αυτή προς το κοινό και τα σχόλια για τη συμπεριφορά του 

καθιστούν την κωμωδία ένα εξέχον θεατρικό είδος αυτο-αναφορικότητας, όπως την 

                                                                                                                                            
μηχανισμό της κωμικής ψευδαίσθησης βλ. και Slater («The fabrication of Comic Illusion») στον 

Dobrov (1995) 29. 
164 Αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της επιφανειακής σχέσης μεταξύ δραματικής 

ψευδαίσθησης και παράστασης, με την τελευταία να παραδέχεται στιγμιαία τη «διπροσωπία» της. 

Σημειώνεται έτσι μία οριζόντια κίνηση από τον δραματικό χώρο προς τον θεατρικό (ηθοποιός-ρόλος, 

πρόσωπο-μάσκα, κ.ά.). Βλ. Dobrov στον Dobrov (1997) 107. 
165 Sifakis (1971) κεφ. Ι «Δραματική ψευδαίσθηση και αρχαία κωμωδία». 
166 Βλ. McLeish (1980) 86-9, καθώς και Redfield στους Winkler - Zeitlin (1990) 314-7. Επίσης, 

βλ. Sommerstein  (1996) 181 για τον στ. 297. 
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αποκαλεί ο O. Taplin167. Αυτό το διαρκές παιχνίδι του ποιητή κάνει το κοινό να μην 

είναι ποτέ ασφαλές από την «εισβολή» του κόσμου της παράστασης στον δικό του 

αληθινό κόσμο.168 Αυτό το διαρκές παιχνίδι εξυπηρετεί στην επιβεβαίωση του 

κωμικού ποιητή ότι το κοινό είναι συγκεντρωμένο και προσέχει με ενδιαφέρον τα 

δρώμενα. Στην περίπτωση μάλιστα της κωμωδίας τα δείγματα συγκέντρωσης του 

κοινού γίνονται ιδιαίτερα εφικτά. Υποθέτει κανείς ότι το κοινό ενός κωμικού έργου 

θα ήταν αρκετά ενεργό και ζωντανό όπως ίσως και θορυβώδες, σε αντίθεση με εκείνο 

της τραγωδίας. Η δυνατότητά του να εκφράζεται μέσα από γέλια, τρανταχτά ή όχι, 

είναι ένα ισχυρό δηλωτικό στοιχείο τόσο της θερμής ανταπόκρισής του όσο και της 

προσηλωμένης παρακολούθησής του. Η αντίδραση αυτή του κοινού, που 

πραγματοποιείται μέσω του γέλιου, είναι ό,τι πιο σημαντικό για τον ποιητή. 

Ευχάριστες κωμικές αντιδράσεις στο κοινό φαίνεται να προκαλεί και το 

φαινόμενο των πολλαπλών φωνών και της διαλογικής επικοινωνίας, αλλά και εκείνο 

της ειρωνικής ομιλίας, όπως τα έθεσε ο M. Bakhtin και όπως μας τα μεταφέρει ο G. 

Dobrov169. Η πολλαπλότητα των φωνών επιτυγχάνεται μέσα από την οξυδέρκεια του 

Αριστοφάνη να δηλώνει άμεσα και έμμεσα την παρουσία του, να βάζει κάθε φορά 

τον ποιητή–εαυτό του να υπάρχει πίσω από τους ήρωες και την πλοκή και να 

εκφράζεται μέσω αυτών, με αποκορύφωμα το σημείο των Παραβάσεων. Με μία 

τέτοια «εισβολή του (μυθοποιημένου πια) Αριστοφάνη»170 και αλληλεπίδραση 

μεταξύ αυτού και του κωμικού χαρακτήρα, αναγκαστικά η ταυτότητα του κάθε ήρωα 

παραποιείται και επισκιάζεται από τον ίδιο τον ποιητή. Δημιουργείται, λοιπόν, στον 

αριστοφανικό χαρακτήρα ένα μη ρεαλιστικό, ανομοιόμορφο μείγμα πολλαπλών 

φωνολογικών και υφολογικών επιπέδων, με αποτέλεσμα η απρόβλεπτη και 

αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του να προκαλεί την κοινή λογική και αντίληψη του 

θεατή κάνοντάς τον να γελάει. Γενικότερα, το πολυφωνικό ύφος (ενσωμάτωση 

πολλών φωνών), σε συνδυασμό και με την ειρωνική ομιλία, δίνει ιδιαίτερες 

                                                 
167 Βλ. Taplin στον Segal (1996) 11-2. 
168 Η «εισβολή» αυτή γίνεται μέσω αναφορών και νύξεων ή άμεσων απευθύνσεων και 

χαρακτηρισμών που αφορούν τους Αθηναίους στο σύνολό τους, κάποτε ακόμη και συγκεκριμένα 

άτομα (ονομαστικά). Επίσης, μπορεί να αφορούν τον ίδιο τον ποιητή και την τέχνη του, ή κάποια 

τεχνικά στοιχεία της παράστασης (κοστούμια, φαλλούς, μηχανές). 
169 Βλ. Dobrov («The poet’s voice in the evolution of Dramatic Dialogism») στον Dobrov (1995) 

47-97. 
170 Dobrov στον Dobrov (1995) 50. 
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δυνατότητες στον Αριστοφάνη για παρωδία και κωμικούς μετασχηματισμούς, αλλά 

και για σοβαρά μηνύματα.171 Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στους Βατράχους (αλλά και 

στα τελευταία έργα) η φωνή του ποιητή γίνεται πιο εμφανής, όταν υπάρχει ανάγκη 

έκκλησης των συμπολιτών του για αυτοκριτική και ενεργοποίηση πάνω σε διάφορα 

σημαντικά κοινωνικο-πολιτικά θέματα. Στην ουσία η κοινωνική και πολιτική 

διάσταση καθιστά τα έργα «μη ψευδαισθησιακές παραστάσεις που παίζονται από 

τους ηθοποιούς για χάρη του ποιητή προς τους θεατές»172. 

Μια ευρύτερα διαδεδομένη δραματουργική τεχνική που χαρακτηρίζει την πλοκή 

αρκετών κωμικών έργων και η οποία διαγράφεται και στους Βατράχους είναι το 

τέχνασμα του απροσδόκητου 173.  Η αντίθεση ανάμεσα στη λογική εξέλιξη που 

περίμενε κανείς και στην τροπή που παίρνουνε τα σκηνικά γεγονότα ξαφνιάζει 

ευχάριστα τον θεατή και τον κάνει να γελάει. Ξαφνιάζεται, λοιπόν, ο θεατής και 

διασκεδάζει, όταν αντιλαμβάνεται ότι ένας φιλόξενος υπηρέτης αντί του Αιακού 

καλωσορίζει τον Ηρακλειοξανθία προσκαλώντας τον σε συμπόσιο προς μεγάλη 

έκπληξη και πίκρα του Διονύσου  (στ. 503 κ.ε.) ή όταν ο Διόνυσος εύκολα αλλάζει 

γνώμη να μην ανεβάσει απ’ τον Άδη τον Ευριπίδη και πείθεται να γίνει αγώνας 

μεταξύ των δύο ποιητών (στ. 738 κ.ε.). 

Μία άλλη συνηθισμένη τεχνική είναι εκείνη της αντίφασης , κατά την οποία το 

πρόσωπο φάσκει κι αντιφάσκει, καθώς οι ενέργειες του δεν συμφωνούν με τα λόγια ή 

τις πράξεις του. Ένα τέτοιο δείγμα είναι η σκηνή όπου ο Αιακός ξυλοφορτώνει τον 

Διόνυσο και τον Ξανθία, για να καταλάβει ποιός απ’ τους δύο είναι ο πραγματικός 

θεός. Μολονότι και οι δύο φωνάζουν απ’ τον πόνο, στο τέλος εμφανίζονται με 

χαμόγελο υποκρινόμενοι ότι δεν πόνεσαν (643 κ.ε.). Η αντιφατικότητα αυτή είναι 

                                                 
171 Η ειρωνική ομιλία αφορά την ασυνέπεια μεταξύ ενός δεδομένου χαρακτήρα και των 

πραγμάτων που αυτός ο χαρακτήρας λέει, κάνει ή γνωρίζει. Έτσι, με το να δίνεται στον θεατή 

περισσότερο εύρος οπτικής για τη δράση από ό,τι στο ίδιο το δραματικό πρόσωπο, ο αριστοφανικός 

χαρακτήρας εκτίθεται καθώς οι θεατές αποδεικνύονται παραδόξως περισσότερο ενήμεροι για αυτόν 

και τη σημασία των λόγων του από ό,τι ο ίδιος. Τόσο η ειρωνική ομιλία όσο και το πολυφωνικό ύφος 

καθιστούν «την Αρχαία Κωμωδία μέρος της μεγάλης ποιητικής παράδοσης του υπαινιγμού και της 

αυτεπίγνωσης». Dobrov στον Dobrov (1995) 86. 
172 Dobrov στον Dobrov (1995) 87. 
173 Βλ. Σολομός (1984) 109-10. Μάλιστα, σημειώνεται ότι «το απροσδόκητο δεν είναι άλλο απ’ 

την περιπέτεια του Αριστοτέλη σε κωμική έκδοση: το γελοιογραφικό αντίστοιχο της «εἰς το ἐναντίον 

τῶν  πραττομένων» μεταβολής. Αλλά, όπως η περιπέτεια, το ίδιο και η αριστοτελική ἀναγνώρισις 

αποτελεί φάση του κωμικού απροσδόκητου». 
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ολότελα κωμική και ενισχύεται απ’ το γεγονός ότι ο θεός Διόνυσος παραδόξως 

ανήκει στο είδος των θεών που δοκιμάζουν πόνο, ώστε πολλές ευκαιρίες για 

κωμικούς αυτοσχεδιασμούς να παρουσιάζονται στη σκηνή αυτή. Μία παραλλαγή της 

αντίφασης, σύμφωνα με τον Α. Σολομό174, μας δίνει και η διαλογική  

ασυνεννοησία  (περίπτωση που ανήκει καθαρά στο επίπεδο του προφορικού, και 

συγκεκριμένα στα αστεία περιεχομένου που αφορούν το νόημα των λέξεων). Στην 

προκειμένη περίπτωση, οι συνομιλητές, δίχως να το θέλουν, αντιφάσκουν μεταξύ 

τους, γιατί απλούστατα ο καθένας μιλάει γι’ άλλο πράγμα. Στο έργο των Βατράχων, 

μάλιστα, η αντίφαση προέρχεται και από γλωσσική διαφορά ανάμεσα στους δύο 

συνομιλητές, τον Διόνυσο και τους Βατράχους (στ. 220-267). 

Μία τρίτη δραματουργική τεχνική, που γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όταν 

λειτουργεί σαν συντελεστής του κωμικού, είναι η μέθοδος της μεταφοράς . Μόνο το 

ότι τα κωμικά πρόσωπα είναι συνήθως επινοημένα ή έστω κωμικά παραποιημένα (το 

τελευταίο αυτό στην περίπτωση που είναι παρμένα από τον μύθο ή την ιστορική 

πραγματικότητα, όπως συμβαίνει εδώ στους βασικούς ρόλους: μυθικός Διόνυσος και 

Ηρακλής, ιστορικός Αισχύλος και Ευριπίδης), και μόνο το ότι πρόκειται για 

μοναδικές στο άκουσμά τους ιστορίες που αποτελούν πρωτότυπες εφευρέσεις, είναι 

δύο παράμετροι άκρως διασκεδαστικές. Υπάρχουν συνήθως δύο διαφορετικοί 

δραματικοί κόσμοι που διαπλέκονται και δημιουργούν τον ανεξάρτητο κόσμο της 

μυθοπλασίας: αυτός της σύγχρονης, αληθινής πραγματικότητας μ’ εκείνον της 

φαντασίας. Είναι δηλαδή «ο γνωστός κόσμος στον οποίο ζουν οι κάτοικοι της Αθήνας 

(παρουσιαζόμενος όμως σε γκροτέσκα και παραποιημένη εκδοχή) και εκείνος ο 

ονειρικός και φανταστικός, πλασματικός κόσμος των ευχών και των επιθυμιών».175 

Ο πρώτος αποτελεί την αφετηρία για τη δράση και ο δεύτερος γίνεται πλέον 

συγκεκριμένος και προσβάσιμος μέσω της σκηνικής πραγματικότητας. Στα 

αριστοφανικά έργα υπάρχει «ένα κοινό δομικό σχέδιο όπου μία επαναστατική ιδέα, 

ένας τρόπος αλλαγής μίας κατάστασης (κατάσταση που ο ήρωας δεν μπορεί πλέον να 

ανεχτεί) τίθεται σε εφαρμογή ενάντια σε όλες τις αντιδράσεις».176 Όπως σε άλλα έργα 

του Αριστοφάνη όπου θεοί κατεβαίνουν στη Γη, θνητοί ταξιδεύουν στον Ουρανό, 

έτσι και στους Βατράχους ο Αριστοφάνης βάζει τον ήρωα του, τον Διόνυσο, να θέτει 

                                                 
174 Βλ. Σολομός (1984) 113. 
175 Reckford (1987) 197-200. 
176 Handley στους Easterling - Knox (1985) 472. 
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ένα παράδοξο πλην λογικό κι ευφυές αξίωμα: να πάρει τον Ευριπίδη απ’ τον Κάτω 

Κόσμο. Έπειτα, τον βάζει -χάρη σ’ αυτόν ακριβώς τον συλλογισμό- να ξεφεύγει από 

τη σύγχρονη πραγματικότητα που τον περιβάλλει, κι έτσι να αποκτά πρόσβαση σε μια 

νέα πραγματικότητα που κυριεύει τη σκηνή, τον ζοφερό και μυστηριώδη κόσμο του 

Άδη. Παρουσιάζεται δηλαδή και σ’ αυτό το έργο μια τεράστια μεταφορά που 

αποτελεί πλέον την πραγματικότητα της κωμικής μυθοπλασίας του Αριστοφάνη. Ο 

ανεξάρτητος, ψεύτικος κόσμος της μυθοπλασίας των Βατράχων (όπως και των άλλων 

κωμωδιών) δεν είναι λοιπόν ένας άλλος νέος κόσμος αλλά ο αληθινός κόσμος που 

έχει ωστόσο παραμορφωθεί. Η φανταστική ιστορία και η μεταφορική εικόνα των 

Βατράχων λειτουργούν όχι ως ένα παράθυρο σε έναν άλλο κόσμο αλλά ως ένας 

παραμορφωτικός καθρέφτης που διασκεδάζουν τον θεατή της καθημερινής 

πραγματικότητας (η οποία με τη σειρά της παραμένει σε δεύτερο επίπεδο) και 

ταυτόχρονα τον βοηθάνε με τον αληθινό κόσμο στον οποίο ζει. Είναι ομολογουμένως 

αυτή η δύναμη της Αρχαίας Κωμωδίας «να χειρίζεται επιδέξια την κοινή φαντασία 

μέσα από νέους τρόπους πρόσληψης και, γιατί όχι, νέους τρόπους κριτικής» που μας 

εντυπωσιάζει.177

Πέρα απ’ αυτή την εντυπωσιακή μεταφορά  της κωμικής μυθοπλασίας, 

υπάρχει η μεταφορική μέθοδος της προσωποποίησης ,  καθώς κι εκείνη της 

απομυθοποίησης .178 Και στις δύο αυτές μεταφορικές μεθόδους το κωμικό πηγάζει 

από την αντίθεση ανάμεσα σε μία γνώριμη εικόνα και την αλλαγή της όπως 

επιβάλλεται από τον συγγραφέα. Στην πρώτη, ο δραματουργός ανεβάζει σε κωμικό 

ύψος ένα φαινόμενο που στην ανθρώπινη συνείδηση βρίσκεται χαμηλά, δίνοντας 

ανθρώπινη υπόσταση σε κάτι μη ανθρώπινο ή μη ζωντανό. Χαρακτηριστικό δείγμα 

είναι οι Βάτραχοι όταν αρχίζουν να συμπεριφέρονται ανθρώπινα (στ. 209 κ.ε.) κι ο 

νεκρός όταν μιλάει (στ. 173 κ.ε.).179 Στη δεύτερη, ο κωμωδιογράφος απομυθοποιεί 

                                                 
177 Dobrov στον Dobrov (1997) 112. 

Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη αντιμετωπίζονται, όπως αρκετές φορές αναφέρθηκε, σαν 

αλληγορίες με κριτικό και σατιρικό στόχο. Ο κωμικός ποιητής είναι σαν ένας κριτικός που, 

χρησιμοποιώντας σατιρικές τεχνικές, εκθέτει την κακία ή την ανοησία και υποδεικνύει την ανάγκη για 

ηθική και κοινωνική ανασυγκρότηση. 
178 Βλ. Σολομός (1984) 119-24. 
179 Το γεγονός ότι η απομόνωση του κωμικού ήρωα καταργείται εδώ μέσα από τη συνομιλία του 

με ζώα και με νεκρούς (ή με διάφορα υπερφυσικά όντα σε άλλες κωμωδίες) είναι μοτίβο 
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ένα παγιωμένο ιδανικό, «ρίχνει απ’ το βάθρο του ένα φαινόμενο αξιοσέβαστο»180. Ο 

μαζικότερος στόχος στ’ αρχαία χρόνια ήταν προφανώς οι ίδιοι οι θεοί, που δεν 

προσωποποιούνταν απλώς, αλλά εξευτελίζονταν πολλαπλώς. Ο θεατές των Βατράχων 

θα γελούσανε με τον Διόνυσο, όχι μόνο γιατί εμφανιζόταν σαν άνθρωπος, αλλά 

επειδή κατέφευγε και στην ανθρώπινη πονηριά. 

Όπως στο επίπεδο του προφορικού συναντάται η επανάληψη ή η μετατόπιση, 

έτσι και το κωμικό μιας κατάστασης συνίσταται στην τεχνική της επανάληψης , της 

αντιστροφής  και της πλάνης , με την πλάνη να υποδιαιρείται στην παρεξήγηση  

και την απάτη .181 Πιο συγκεκριμένα, η επανάληψη αφορά τον συνδυασμό 

περιστάσεων που επανέρχεται κάποτε αυτούσιος κι εναντιώνεται στη μεταβαλλόμενη 

ροή της ζωής, ενώ η αντιστροφή αφορά την κατάσταση που επανέρχεται αλλά με 

αντιστρεπτούς ρόλους. Τέλος, η πλάνη αφορά την κατάσταση που ανήκει συγχρόνως 

σε δύο σειρές απολύτως ανεξάρτητων συμβάντων, και μπορεί να ερμηνευτεί 

ταυτόχρονα με δύο τελείως διαφορετικές έννοιες. Κυρίαρχη στην τεχνική της πλάνης 

είναι η αντίθεση ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες, μία γνήσια και μία ψεύτικη, ενώ ο 

συντελεστής αυτής (της πλάνης) μπορεί να είναι η τύχη ή ο δόλος. Απ’ αυτά 

προκύπτουν αντίστοιχα το μοτίβο της παρεξήγησης, όπου ο συγγραφέας παραδέχεται 

την ενοχή του για το τέχνασμα, και το μοτίβο της απάτης, όπου ο συγγραφέας 

αναθέτει την παραπλανητική πρωτοβουλία στα ίδια τα πρόσωπα του έργου. 

Ο Αριστοφάνης δεν θα παρέλειπε να μην αξιοποιήσει όλες αυτές τις -πολύτιμες 

για ένα κωμικό έργο- τεχνικές, με έκδηλο παράδειγμα τις σκηνές εναλλαγής 

Διονύσου και Ξανθία σε Διονυσοξανθία (Διόνυσος) και Ηρακλειοξανθία (Ξανθίας). 

Εδώ και οι τρεις τεχνικές συνευρίσκονται και συλλειτουργούν σε μία θαυμαστής 

σύλληψης και πρωτοφανούς διαδοχικής κωμικότητας δραματουργική σύνθεση. Απ’ 

τη μία μεριά, η επιθετική σκηνή του Αιακού (στ. 463 κ.ε.) εναντίον του Διονύσου 

ντυμένου Ηρακλή επαναλαμβάνεται με τη σκηνή των Πανδοχευτριών (549 κ.ε.). Απ’ 

την άλλη, οι ρόλοι Διονύσου-Ξανθία αντιστρέφονται διαδοχικά στη σκηνή του 

Αιακού, του Θεράποντα και των Πανδοχευτριών, και συμβαδίζουν με αντιστροφή 

των σκηνών από εχθρική ατμόσφαιρα σε φιλική και τουνάπαλιν. 

                                                                                                                                            
χαρακτηριστικό της Αρχαίας Κωμωδίας όπως και του Παραμυθιού, και αποτελεί μία ακόμη από τις 

κοινές αναζωογονητικές ενέργειές τους όπως τις όρισε ο Th. Zielinski. 
180 Σολομός (1984) 120. 
181 Πρβ. Σολομός (1984) 133-6· Bergson (1900) 77-84. 
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Παράλληλα, τα παραπάνω δεν θα συντελούνταν εύκολα, αν δεν λειτουργούσε -

έντεχνα και μέσω της μεταμφίεσης- η συνθήκη της παραπλάνησης των άλλων ηρώων 

από τον Διόνυσο. Αν και αρχικά ο Διόνυσος παρεξηγείται τυχαία από τον Αιακό και 

τις Πανδοχεύτριες λόγω της ομοιότητάς του με τον Ηρακλή, αργότερα απατάει 

συνειδητά τον Θεράποντα μέσω της αλλαγής με τον Ξανθία. Δημιουργείται, έτσι, μια 

πλαστή προσωπικότητα, ο Ηρακλειοξανθίας, με συνέπεια η γνήσια 

(Ηρακλειοδιόνυσος) και η πλαστή (Ηρακλειοξανθίας) να δρουν παράλληλα, αλλά και 

να μπερδεύονται σε τέτοιο βαθμό που να μην γίνεται ευδιάκριτο ποιός είναι ποιός. 

Κατά συνέπεια, είτε υπάρχει επανάληψη είτε αντιστροφή είτε πλάνη,  ο θεατής 

ευχαριστιέται που βλέπει τους κωμικούς ήρωες να γίνονται θύματα της 

μηχανοποίησης της ζωής. Μιας μηχανοποίησης της οποίας το αληθινό γέλιο, όπως 

υπογράμμισε ο H. Bergson, βασίζεται σ’ αυτήν την τάση της ζωής να κατευθύνεται 

προς μία ασυνείδητα μηχανική ακαμψία και αυτοματισμό. 

Σχετικά με το κεφάλαιο της κωμικότητας στο επίπεδο της δραματουργίας, 

αφήσαμε για το τέλος το θέμα της τελετής των Μυστών όπως και εκείνο των 

βακχικών τελετών, στα οποία συνειδητά δεν αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής παρά μόνο 

θίξαμε έμμεσα κάποια σχετικά σημεία. 

Εντύπωση μας δημιουργεί ότι οι Βάτραχοι είναι έργο που όχι μόνο έχει δύο 

διαφορετικούς χορούς, αλλά και ότι ο βασικός χορός του αποτελείται από Μύστες σε 

μία αναπαράσταση πομπικής τελετής. Έχει υποστηριχτεί ότι δεν υπάρχει σχέση του 

έργου με τα Ελευσίνια Μυστήρια (γιορτή αφιερωμένη στη Δήμητρα και την Κόρη 

της), όπως και ότι δεν γίνεται προσπάθεια εκ μέρους του Αριστοφάνη παρωδίας και 

σάτιρας αλλά απλώς η όλη τελετή μεταγράφεται μέσα σε ένα κωμικό έργο με 

αναγκαστικά κωμικό τρόπο. Στην εργασία τούτη εμείς θα υποστηρίξουμε -

βασιζόμενοι κατά πολύ και στη μελέτη του A. Bowie-182 πως, με βάση το δεδομένο 

ότι το όλο θέαμα αντανακλά την εμπειρία των αληθινών μυημένων της Ελευσίνας, 

υπάρχουν στοιχεία παρωδίας όπως και απλής κωμικότητας.183 Τα στοιχεία αυτά δεν 

καταργούν όμως τον σοβαρό κάποτε τόνο που ο συγγραφέας θέλει να προσδώσει και 

τον σεβασμό με τον οποίο επιθυμεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ιερό θέμα. Δεν 

καταργούν τη σοβαρότητα του θέματος, με το οποίο ο Αριστοφάνης επιθυμεί να 
                                                 

182 Βλ. Bowie (1993) 227-36. 
183 Η επιλογή των Ελευσινίων Μυστηρίων παίρνει ιδιαίτερο ρόλο στο έργο αυτό σε σχέση και με 

την παρουσία του Διονύσου, καθώς «στο τέλος του 5ου αι π.Χ. τα Ελευσίνια Μυστήρια δεν είχαν 

προσλάβει στοιχεία μόνο από την Ορφική λατρεία, αλλά κι από τη διονυσιακή». Bowie (1993) 229. 
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εστιάσει στην ελπίδα για χαρά και την αναγέννηση της Ζωής μέσα από τον Θάνατο. 

Και είναι αυτά τα ζητούμενα της χαράς και της αναγέννησης που φέρει η τελετή των 

Ελευσινίων Μυστηρίων και που επιζητά να προβάλει ο συγγραφέας ακριβώς τη 

χρονιά του 405 π.Χ., καθώς ο θάνατος της Αρχαίας Τραγωδίας έχει φέρει την 

παρακμή των ηθών και αντιστρόφως. 

Τα στοιχεία παρωδίας όπως και απλής κωμικότητας αναφορικά με τη γιορτή 

των Ελευσινίων Μυστηρίων είναι διάσπαρτα στο έργο. Η κατάβαση και το ταξίδι του 

Δινονύσου στον Άδη με τις περιπέτειες, την περιπλάνηση και την ταλαιπωρία είναι 

παρμένο από τα Ελευσίνια, όπως και από άλλες μυστικιστικές λατρείες, και 

λειτουργεί ως νύξη, κωμική ή και όχι, στην εικόνα της μυητικής διαδικασίας.184 

Επίσης, το ίδιο ακριβώς ισχύει και με την κάθοδο του Διονύσου που απεικονίζει 

εκείνην του Ηρακλή ως μυούμενου, και προφανώς θα παραλληλιζόταν μεταξύ τους 

από τους θεατές, προκαλώντας κωμική αίσθηση. Ο ίδιος ο Διόνυσος μάλιστα με τις 

μεταμφιέσεις του παραπέμπει στην κωμική εκδοχή όχι μόνο της ετεροενδυσιομανίας 

που ήταν συνηθισμένη σε διάφορες τελετές (κυρίως στη Διονυσιακή λατρεία), αλλά 

και της περιθωριακής ενδυμασίας που συνδεόταν με αλλαγή κοινωνικής θέσης και 

μύηση. Ακόμη και τα κουρελιασμένα ρούχα, με τα οποία εμφανιζόταν ο Χορός των 

Μυστών (στ. 404-6), συνδέονταν με τα Ελευσίνια Μυστήρια, καθώς παρείχαν όχι 

μόνο άνεση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και λειτουργούσαν ως εξωτερικό 

σημάδι της κοινότητας. Έτσι, τέτοια ρούχα εξυπηρετούσαν, πέρα από τη 

θεσμοθετημένη τάση της γιορτής, και στην ίδια την παράσταση εκμεταλλευόμενα το 

γέλιο αλλά και την οικονομία.185

Το χοιρινό κρέας που οσμίζεται ο Ξανθίας (στ. 338) παραπέμπει χιουμοριστικά 

στον χοίρο, το θύμα κατά κανόνα της Δήμητρας που έπαιζε σημαντικό ρόλο στην 

τελετή των Ελευσινίων. Επιπλέον, ένα κωμικό σημείο σε σχέση με την αντιμετώπιση 

                                                 
184 Πέρα από το μοτίβο των τελετών υπήρξαν κάποια έργα και θεματικές που ίσως λειτούργησαν 

επίσης ως μοντέλα, λογοτεχνικά–μυθολογικά, και επηρέασαν τον Αριστοφάνη στη σύλληψη των 

θεμάτων του (της καθόδου στον Άδη και της ανάστασης σπουδαίων ανθρώπων του παρελθόντος). 

Τέτοια είναι οι Δήμοι του Εύπολη (412 π.Χ.) και ο Γηρυτάδης του ίδιου του Αριστοφάνη, αλλά και η 

θεματική της καθόδου του Ηρακλή για τον Κέρβερο, του Ορφέα για την Ευριδίκη, του Ερμή για την 

Περσεφόνη. Βλ. Sommerstein (1996) 9-10, Storey («Some problems in Eupolis’ Demoi») στους 

Harvey - Wilkins (2000) 175. 
185 Βλ. Stanford (1963) σχόλια στ. 404 κ.ε., Dover (1993) 62-6, Dover στους Bremer – Handley 

(1993) 180-1, καθώς και Sommerstein (1996) 192 (για τους στ. 404-6). 
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του ιερού και σεβάσμιου Χορού από τον Ξανθία βρίσκεται στη φράση «Ἐγὼ δʹ ἀεί 

πως φιλακόλουθός εἰμι καὶ μετʹ αὐτῆς παίζων χορεύειν βούλομαι» (στ. 414-5). Η 

παρουσία κάποιων γυναικών στον Χορό και η έλξη του Ξανθία για το γυναικείο φύλο 

τον ωθεί στην εκφορά ενός σεξουαλικού αστείου χωρίς ίχνος σεβασμού απέναντί 

τους.186 Όσον αφορά τη σκηνή του μαστιγώματος από τον Αιακό (στ. 643 κ.ε.) 

παρατηρεί κανείς ότι το μαστίγωμα ήταν αποδεκτή μέθοδος εξαγνισμού σε διάφορες 

τελετές, ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιούσαν μαστίγιο στην Ελευσίνα. Όπως λέει και ο 

A. Bowie «το μαστίγωμα και ο αποπροσανατολισμός της αδιάκοπης αλλαγής 

ταυτότητας θα διαθλούσαν με κωμικό τρόπο την ιδέα για όσους γνώριζαν τον 

συμβολισμό και μάλιστα εκείνους, των οποίων οι λατρείες πρόσφεραν τέτοιες 

δραστηριότητες».187

Τέλος, οι αναπαιστικοί στίχοι της Παρόδου (στ. 354-371) απαγγέλονται από τον 

κορυφαίο σε ύφος μισοσοβαρό-μισοαστείο ως μίμηση της καθιερωμένης εξαγγελίας, 

που γινόταν πριν αρχίσουν τα Μυστήρια και που απαγόρευε την είσοδο σε όσους δεν 

ήταν μυημένοι, δεν μιλούσαν ελληνικά ή δεν ήταν καθαρμένοι και εξαγνισμένοι.188 

Διατηρώντας τον ίδιο τόνο εκείνης και αρχίζοντας με τον ίδιο τρόπο («ὅστις»), οι 

στίχοι αυτοί παρωδούν λοιπόν την αντίστοιχη Πρόρρηση, την προκήρυξη των 

περιορισμών για όσους θα συμμετείχαν. Παράλληλα, η εκμετάλλευση της πομπής και 

τελετής από τον κωμικό Χορό δίνει το δικαίωμα για αθυροστομία επί πολιτικών 

ζητημάτων και διακωμώδηση πολιτικών προσώπων σε έναν κωμικό παραλληλισμό με 

                                                 
186 Η αβεβαιότητα παρουσίας γυναικών στον Χορό και η φράση του Κορυφαίου «Ἐγὼ  δὲ  σὺν 

ταῖσιν κόραις εἶμι καὶ γυναιξίν» (στ. 440-5) έχει διχάσει τους μελετητές. Πάντως, μερικές γυναίκες θα 

έκαναν μάλλον την εμφάνισή τους στην παράσταση, ανεξάρτητα αν η παραπάνω φράση υποδηλώνει 

τη διαίρεση του χορού σε δύο ημιχόρια (άνδρες-γυναίκες) ή την παρουσία και κάποιων γυναικών στον 

Χορό. Βλ. Radermacher (1921) 207 (για τους στ. 440-5), Dover (1993) 66-9, Sommerstein (1996) 184 

(για τους στ. 323-459), 208 (για τον στ. 598), καθώς και Dover στους Bremer - Handley (1993) 184-

93. 
187 Bowie (1993) 235. 
188 Βλ. Stanford (1963) σχόλια στ. 354-71, Dover (1993) 239, καθώς και Sommerstein (1996) 186-

7 για τους ίδιους στίχους. 

Στην ουσία γινόταν διάκριση κυρίως μεταξύ μυημένων και μη μυημένων. Ο A. Bowie μας 

ενημερώνει ότι «τα Μυστήρια λειτούργησαν ως πρότυπο σταθερής ζωής σε μία πόλιν: είναι ανοιχτά σε 

δούλους και ελεύθερους εξίσου⋅ προσφέρουν δικαιοσύνη και δίκαιη μεταχείριση και ισότητα σε όλους, 

καθώς και μακαριότητα στη μετέπειτα ζωή⋅ αποκλείουν τους ακατανόητους βαρβάρους και τους 

μιαρούς εγκληματίες. Προσφέρουν ακόμη και ειρήνη εν καιρώ πολέμου». Bowie (1993) 249.  
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τις προσβολές του γεφυρισμού (γιορτή της εκτόξευσης αστείων από ένα άτομο με 

καλυμμένο το κεφάλι πάνω στη γέφυρα κατά τη διέλευση του ποταμού Κηφισού). 

Η εκμετάλλευση ωστόσο του μοτίβου του γεφυρισμού από το κωμικό δράμα 

(των Βατράχων) δεν συμβαίνει τόσο για λόγους παρωδίας και κωμικότητας όσο 

προκύπτει αναπόφευκτα εξαιτίας της όμοιας φύσης τους και των κοινών σημείων 

σύγκλισης που παρουσιάζουν, όπως πολύ σωστά τα έθεσε ο St. Halliwell189. 

Πρόκειται για το κωμικό στο πλαίσιο θρησκευτικών τελετουργιών, όπως αυτές 

προβάλλουν μέσα από παραδοσιακές τελετές γονιμότητας. Το κωμικό αυτό 

συνίσταται στην πρόκληση γέλιου, κυρίως, μέσα από την αισχρότητα και την 

πρόστυχη διάσταση ενός αστείου (αἰσχρολογία)190. Δημιουργείται έτσι έντονη 

αντίθεση μεταξύ του κοινωνικά επιτρεπτού και του νέου, χωρίς συμβάσεις, 

κατεστημένου που ορίζει η ίδια η γιορτή είτε των Ελευσινίων Μυστηρίων είτε των 

Μεγάλων Διονυσίων και των Ληναίων. Εάν δεν επρόκειτο και στις δύο περιπτώσεις 

για θρησκευτικούς εορτασμούς, η παραπάνω κατάσταση θα ήταν αδιανόητη για τα 

δεδομένα της σωστής κοινωνικής συμπεριφοράς, της καθορισμένης από την ίδια την 

πόλη. Γι’ αυτό και το κωμικό παράδοξο είναι ότι με αφορμή αυτές τις δύο 

περιστάσεις ο πολιτικο-κοινωνικός έλεγχος δεν ασκείται πλέον με την άδεια της ίδιας 

της πόλης και ότι το σκωπτικό γέλιο αυξάνεται μέσα στο ίδιο εκείνο πολιτικο-

κοινωνικό πλαίσιο που διαφορετικά το απαγορεύει.191

Μέσα από τα άσεμνα αστεία λοιπόν οι ηθοποιοί και οι θεατές φαντάζονται τους 

εαυτούς τους να συμμετέχουν στην (κατά τα ελευσινιακά πρότυπα) ιστορία της θεάς 

Δήμητρας και στην ανάκτηση της χαράς της. Μέσα από τα ιαμβικά αστεία, τα 

παιχνιδιάρικα πειράγματα και το «ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν» νιώθουν σαν να γίνονται γι’ 

άλλη μια φορά οδοιπόροι στην τελετή του γεφυρισμού. Σαν να απολαμβάνουν τα 

                                                 
189 Βλ. Halliwell (1991) 294-6. 
190 Η αἰσχρολογία, σε συνδυασμό με την ὕβριν, αποτελεί βασικό στοιχείο της Αρχαίας Κωμωδίας. 

Το απαγορευμένο γίνεται πρέπον και σωστό, και βοηθάει στην ψυχολογική εκτόνωση και θεραπεία. 

Είναι ακριβώς το θρησκευτικά ιερό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή η παράδοξη αντιστροφή συντελείται 

ώστε να προσλαμβάνεται ως μαγική  και να σχετίζεται και με δυνάμεις γονιμότητας. Βλ. Reckford 

(1987) 461. Επιπλέον, η χυδαιότητα στη διατύπωση του αστείου ήταν αμετάθετη προϋπόθεση για την 

αποτροπή του κακού, σύμφωνα με κάποιες παραδοσιακές αντιλήψεις. Βλ. Lesky (1971) 174. 
191 Ο κίνδυνος που επικρατούσε γενικά στην κοινωνία μιας πόλεως μήπως η διακωμώδηση πάρει 

ανεξέλεγκτες διαστάσεις εδώ παύει να υπάρχει, γιατί θεωρείται ότι αυτή ασκείται «εκτός του 

κανονικού κόσμου». Βλ. Reckford (1987) 478-9, Halliwell (1991) 295-6. 
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οφέλη (συναισθηματική χαλάρωση, εκτόνωση και διασκέδαση) αυτής της 

τελετουργίας υπό ένα άλλο πρίσμα πια, αυτό του κωμικού θεάτρου. Τα οφέλη της 

ελευσίνιας τελετουργίας συμβαδίζουν με τα βαθύτερα μηνύματα της διονυσιακής 

γιορτής και με το πνεύμα της διασκέδασης και της αναζωογόνησης που η Αρχαία 

Κωμωδία φέρει. Είναι σαν η κωμωδία, παίζοντας συνεχώς με τα θέματα στα οποία 

βασίζεται η ζωή εκτός της διονυσιακής γιορτής, να ελέγχει τα όρια της γιορτής αυτής 

(των Μεγάλων Διονυσίων και των Ληναίων) –και συνεπώς και τα όρια της εμπειρίας 

του γέλιου (ως δύναμης για ανακούφιση και παιχνίδι). Όπως γράφει και ο K. 

Reckford «το γέλιο γίνεται μυσταγωγικό και ιερό. Ανάπαυλα, γιορτή, διακωμώδηση, 

παιχνίδι είναι τα δώρα του Θεού προς εμάς τους ανθρώπους που μας βάζουν τη 

δύναμη του Θεού μέσα μας».192

Παράλληλα με τα στοιχεία παρωδίας και απλής κωμικότητας της γιορτής των 

Ελευσινίων Μυστηρίων, δεν θα μπορούσε να λείπει και η κωμική υποδήλωση από 

τον Αριστοφάνη ανάλογων στοιχείων για τις βακχικές τελετές. Τα στοιχεία αυτά 

αντλούνται κυρίως από τις φράσεις, τα θέματα και τα μοτίβα του έργου των Βακχών 

του Ευριπίδη, ένα έργο σύγχρονο των Βατράχων, που ο Αριστοφάνης θα πρέπει να το 

γνώριζε. Μέσα από τη σατιρική κριτική του για τον Ευριπίδη, ο κωμικός ποιητής 

οδηγείται αναγκαστικά (αλλά συνειδητά) και στην απεικόνιση διονυσιακών και 

βακχικών μοτίβων, με σκοπό κι εδώ την παρωδία, την ήπια κωμικότητα ή απλώς την 

υπαινικτική (με τον σεβασμό κάποτε να υπολανθάνει) αναφορά τους. Η 

αυτοπαρουσίαση του Διονύσου (στ. 22) και το μοτίβο της μεταμφίεσής του (στ. 109, 

460-673) είναι στοιχεία διονυσιακής λατρείας που εμφανίζονται στις Βάκχες. Άλλα 

στοιχεία των βακχικών τελετών που υποδηλώνονται κυρίως στην πάροδο των 

Βατράχων είναι το προσδιοριστικό επίθετο του Ιάκχου «φιλοχορευτής» (στ. 403, 

408, 413), η αναζωογόνηση και η απελευθέρωση από τις συμβάσεις (στ. 346-8), όπως 

και η απουσία κόπου στους μετέχοντες στις διονυσιακές τελετές (στ. 401). Τέλος, το 

χωρίο «Ἴακχʹ... ἁγνήν,  ἱερὰν ὁσίοις μύσταις χορείαν» (στ. 325-33)193 ανακαλεί τον 

λατρευτικό χορό των μαινάδων στα όρη, ενώ άλλα σημεία παραπέμπουν στα 

                                                 
192 Reckford (1987) 52, αλλά βλ. και 415, 464. 
193 «Ἴακχʹ,  ὦ  πολυτίμητʹ  ἐν  ἕδραις  ἐνθάδε  ναίων,  Ἴακχʹ,  ὦ  Ἴακχε,  ἐλθὲ  τόνδʹ  ἀνὰ  λειμῶνα 

χορεύσων ὁσίους εἰς θιασώτας, πολύκαρπον μὲν τινάσσων περὶ κρατὶ σῷ βρύοντα στέφανον μύρτων, 

θρασεῖ δʹ ἐγκατακρούων ποδὶ τὰν ἀκόλαστον φιλοπαίγμονα τιμάν, χαρίτων πλεῖστον ἔχουσαν μέρος, 

ἁγνήν, ἱερὰν ὁσίοις μύσταις χορείαν» (στ. 325-33). Βλ. και στ. 334-6, 372-4, 395-7, 414a -5. 
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διονυσιακά όργια και στις ιεροτελεστίες των μυημένων (όπως οι στ. 354-71, 356-7, 

371, 446-7) αλλά και σ’ εκείνην της ωμοφαγίας κάποιου ζώου μέσα από την πράξη 

του σπαραγμού (στ. 357, 473-4, 477). [Βλ. Παράρτημα IV–Παραδείγματα χωρίων 

σχετικών με τις βακχικές τελετές και τα διονυσιακά μοτίβα]. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι τόσο η Δήμητρα όσο και ο 

Διόνυσος, δύο σημαντικότατοι θεοί, ήταν στενά συνδεδεμένοι με την αντιστροφή της 

κοινωνικής τάξης και ότι οι σχετικές με αυτούς περιστάσεις του αρχαίου ελληνικού 

πολιτισμού, όχι εκείνες της καθημερινής ζωής αλλά των θρησκευτικών γιορτών, ήταν 

περιστάσεις για γέλιο και διακωμώδηση. Ήταν ακριβώς αυτές οι μεγάλες 

θρησκευτικές γιορτές που ιδιαίτερα επέτρεπαν στους Έλληνες να ξεφεύγουν από τους 

συνήθεις κανόνες συμπεριφοράς και να ενδίδουν νόμιμα στο γέλιο και το 

αθυρόστομο χιούμορ. Γι’ αυτό και στους Βατράχους ο Αριστοφάνης τολμάει να 

διακωμωδήσει και να σατιρίσει στοιχεία αυτών των γιορτών χωρίς να θεωρείται ότι 

ασεβεί, καθώς η ίδια η φύση αυτών του δίνει ένα τέτοιο δικαίωμα. Έτσι, 

εκμεταλλευόμενος τον ρόλο του Κωμικού, και κατ’ επέκταση εκείνον του 

Παιδαγωγού, προσφέρει στιγμές γέλιου και χαλάρωσης στο κοινό του και ταυτόχρονα 

παιδευτικές συμβουλές. 

Εκτός από τον ρόλο του Κωμικού και του Παιδαγωγού ο Αριστοφάνης φαίνεται 

να έχει συναίσθηση και του ρόλου του ως υπηρέτη του Διονύσου. Δείχνει βαθιά 

αισθήματα θρησκευτικότητας με το να εκφράζει τη συμπάθειά του στους θεούς, όπως 

τη Δήμητρα ή τον Διόνυσο, και να τους αναγνωρίζει ως φυσικές-κοσμικές δυνάμεις. 

Παρόλο που αναγκάζεται εδώ να τους διακωμωδήσει, η πραγματική εξουσία και το 

κύρος τους δεν αλλλοιώνεται από μία τέτοια απομυθοποίηση. Είναι αυτή «η ευτυχής 

επιβεβαίωση της παρουσίας των θεών, η συναίσθηση ότι βρίσκονται εκεί για να 

παρέμβουν και να προσφέρουν προστασία όποτε χρειαστεί. Είναι η συνειδητοποίηση 

ότι χάρη στην παρουσία τους συμβαίνουν όμορφα και ευχάριστα πράγματα που 

μένουν στον Χρόνο όπως και το ίδιο το γέλιο της κωμωδίας», μας εκμυστηρεύεται ο 

K. Reckford.194 Παράλληλα, αξίζει να αναφέρουμε ότι γενικότερα ο κωμικός 

ποιητής, όπως ο τραγικός, είχε και θρησκευτικό ρόλο μέσα στο θρησκευτικό πλαίσιο 

της γιορτής⋅ ακόμη και τα λόγια ενός έργου έπρεπε συχνά να φέρουν ανάλογη 

                                                 
194 Reckford (1987) 417. Επίσης σχετικά με τον θρησκευτικό ρόλο του κωμικού ποιητή βλ. και 

McLeish (1980) 56-9. 
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σημασία για να μην ξεφεύγει το έργο από το αντίστοιχο πλαίσιο.195 Με βάση αυτό το 

δεδομένο, και σε συνδυασμό με τα πολύ συγκεκριμένα κοινωνικά και λογοτεχνικά 

μηνύματα που μεταφέρει, εξηγείται και η συγκεκριμένη παρουσία των Μυστών και 

της τελετής τους στο έργο. 

Άλλωστε, η θρησκεία για τον άνθρωπο του 5ου αι. π.Χ. ήταν ιδιαίτερα 

σημαντική και έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη ζωή του. Όχι μόνο επηρέαζε την οπτική 

του σε σχέση με τα γεγονότα αλλά και καθόριζε ολόκληρο το είναι του, αφού 

περιελάμβανε και την κωμική και τη σοβαρή πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης και 

ζωής. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο του αστείου και του σοβαρού -ή καλύτερα του 

αστείου μέσα από το σοβαρό, συνεχής φιλοσοφία που διατρέχει το έργο του και για 

την οποία μιλήσαμε και στην αρχή, ο Αριστοφάνης συνδέει συνεχώς τη θρησκευτική 

λατρεία με τις πιο απλές και βαθιές παρορμήσεις της αθηναϊκής κοινωνίας. Γι’ αυτό 

και οι Μύστες (όμοια με τον κωμικό ποιητή) προσεύχονται, όχι μόνο για να παίξουν 

και να γελάσουν αλλά και για να πουν ταυτόχρονα αστεία και σοβαρά (σημαντικά) 

πράγματα στην αθηναϊκή κοινωνία⋅ όπως οι ίδιοι λένε «πολλὰ μὲν γέλοιά μʹ εἰπεῖν, 

πολλὰ  δὲ  σπουδαῖα» (στ. 389-90).196 Το ζητούμενο της κωμωδίας είναι τελικά να 

μπορεί να συνδυάζει, αλλά να μην συγχέει και μπερδεύει, τη σοβαρότητα με το 

παιχνίδι, τη σοβαρότητα με την κωμικότητα.197 Κατά τη διάρκεια των Βατράχων 

αυτή η ανάγκη για σοβαρότητα όλο και μεγαλώνει ώστε η κωμωδία να πρέπει να 

αναλάβει τον παιδευτικό ρόλο της, με αποκορύφωμα την Παράβαση. 

Στην Παράβαση των Βατράχων ο Αριστοφάνης παίρνει εξολοκλήρου τον 

παραδοσιακό ρόλο του παιδαγωγού. Παραμερίζοντας για λίγο την αθώα σάτιρα, 

συνδέει την ποιητική τέχνη με τις γενικές ηθικές αρχές και ασχολείται με τα 

                                                 
195 Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι σώζονται πάνω από είκοσι κωμικά έργα που φαίνεται να είχαν 

θρησκευτικό περιεχόμενο. Για τα έργα αυτά βλ. Bowie στους Harvey - Wilkins (2000) 327. 
196 Η φράση αυτή των Μυστών παραπέμπει στην τάση του Αριστοφάνη να ανακατεύει συχνά το 

σοβαρό με το γελοίο, το «σπουδαιογέλοιον» όπως ονομάστηκε [για τη συνένωση των δύο αντιθετικών 

όρων στην έννοια «σπουδαιογέλοιον» βλ. Giangrande (1972)]. 

Πρβ. τη φράση του Πλάτωνα «ἄνευ  γὰρ  γελοίων  τὰ  σπουδαῖα  καὶ  πάντων  τῶν  ἐναντίων  τὰ 

ἐναντία μαθεῖν μὲν οὐ δυνατόν» (Νόμοι, 816d 9-e 1). Stanford (1963) σχόλια στ. 389 κ.ε.. Επίσης βλ. 

Sommerstein (1996) 191 για τους στ. 389-90. 
197 Βλ. Reckford (1987) 418, 423-4. 
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βαθύτερα θέματα της καλλιτεχνικής και παιδευτικής αλλαγής.198 Βάζει τον Χορό να 

εισάγει σταδιακά «το θέμα της σωτηρίας της Αθήνας» και να υμνεί την 

«Σώτειραν».199 Το αρχέγονο δικαίωμα του «ιερού Χορού» να συμβουλεύει την 

κοινότητα υποσκιάζει πλέον –ή έστω συμπληρώνει- το εξίσου αρχέγονο δικαίωμά 

του να παίζει και να αστειεύεται. Συμβουλεύει την κοινότητα για αλληλεγγύη και 

κάνει έκκληση για ενότητα και αποκατάσταση της ισότητας μεταξύ των πολιτών. Θα 

ισχυριζόμασταν ότι είναι μία απ’ τις ελάχιστες φορές που το σοβαρό στοιχείο δεν 

προκύπτει από το αστείο, αλλά η κωμικότητα παραγκωνίζεται για χάρη της 

σοβαρότητας⋅ όπως λέει και ο ίδιος ο ποιητής «τὸν ἱερὸν χορὸν δίκαιόν ἐστι χρηστὰ 

τῇ πόλει ξυμπαραινεῖν καὶ διδάσκειν» (στ. 686-7). 

Έχοντας ήδη εκτοξεύσει προσβολές εναντίον του Αρχέδημου, του Κλεισθένη 

και του Καλλία στην Πάροδο (στ. 419-34), ο Χορός αναφέρεται εδώ προσβλητικά σε 

άλλους δύο σύγχρονους πολιτικούς, τον Κλεοφώντα και τον Κλειγένη, που προφανώς 

είχαν απωλέσει τα πολιτικά τους δικαιώματα εξαιτίας παραπτωμάτων (στ. 679-713). 

Η ιδέα του αποκλεισμού από την Ελευσίνα των διεφθαρμένων πολιτικών φαίνεται 

σαν αστείο, που όμως δεν παύει να στέλνει σημαντικά μηνύματα και να 

απελευθερώνει το συσσωρευμένο μίσος των θεατών-πολιτών απέναντί τους (ώστε 

μέσω της εκτόνωσης του γέλιου να αναζωογονούνται). Άλλη μια κρίσιμη ιδέα για τα 

κοινωνικά νοήματα του έργου, που επίσης παρουσιάζεται με ευτράπελο τρόπο για την 

εύληπτη πρόσληψή της από τους θεατές είναι η πρόσφατη απονομή της ιδιότητας του 

πολίτη των Πλαταιών σε δούλους που πολέμησαν στις Αργινούσες (στ. 687-705).200 

Οι αστεϊσμοί που προηγήθηκαν μέσα από τη σύγχυση, όπως είδαμε, μεταξύ αφέντη 

και δούλου, αντανακλούν ακριβώς την τότε συγκεχυμένη πολιτική κατάσταση των 

                                                 
198 Βέβαια, ακόμη κι εδώ ο τρόπος χειρισμού των θεμάτων του αναγκαστικά δεν μπορεί να είναι 

ολότελα σοβαρός μέσα στο άκρως διασκεδαστικό πλαίσιο της κωμωδίας και μάλιστα της διονυσιακής 

γιορτής των Ληναίων.  
199 Sommerstein (1996) 13-4. 
200 Μολονότι η απονομή σχολιάζεται επιδοκιμαστικά από τον Χορό των Μυστών (στ. 687-99), 

συμπεραίνεται ότι θα ήταν λογικότερο αν όλοι ήταν επίτιμοι, δηλαδή πολίτες με ίσα δικαιώματα (στ. 

700-5). Οι τελευταίοι αυτοί στίχοι αναφέρονται στην ουσία στους ολιγαρχικούς που είχαν στερηθεί τα 

πολιτικά τους δικαιώματα μετά το 411 π.Χ.. Περαιτέρω ανάλυση αυτού του αμφίσημου χωρίου θα 

ήταν εκτός των οριζόντων στους οποίους κινείται αυτή η εργασία. Γι’ αυτό για την ερμηνεία του βλ. 

McGlew (2002) 163-70, όπου εκτός από τη δική του θέση αναφέρει κι εκείνες του S. Goldhill και του 

K. Dover.  
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Αθηνών καθώς η παραδοσιακή περιθωριοποίηση του δούλου σταδιακά έπαυε να 

ισχύει.201 Ανάλογη πολιτική άποψη εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο στην περίφημη 

παρομοίωση των πολιτικών ανδρών με τα νομίσματα (εκδιώχθηκαν τα γνήσια 

αθηναϊκά νομίσματα και τη θέση τους πήραν τα πρόσφατα κάλπικα, στ. 718-26). Ο 

Χορός μέσω του ποιητή παροτρύνει τους Αθηναίους για πολιτική δράση και ζητάει, 

μέσα από αυτή την παρομοίωση, τη συγχώρεση και την επιστροφή κατά κάποιον 

τρόπο στην πολιτική κυριαρχία εκείνων που στερήθηκαν τα πολιτικά τους 

δικαιώματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 

201 Όπως γράφει κι ο A. Bowie, «από κακό υπολογισμό, γνήσιοι πολίτες είναι τώρα χειρότεροι από 

πρώην δούλους, αν κι αυτοί επέδειξαν, είναι η αλήθεια, όπως ο Ξανθίας, γενναιότητα που αξίζει 

ανταμοιβή. Η σχέση μεταξύ Διονύσου και Ξανθία στο έργο εκφράζει λοιπόν τις σχέσεις μεταξύ 

πολιτών και μη-πολιτών του κράτους». Bowie (1993) 241. Βλ. επίσης Dover (1993) 47-50 για τον νέο 

τύπο δούλου στην αθηναϊκή πραγματικότητα, απόρροια προφανώς των κοινωνικών αλλαγών της 

εποχής. 
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Στοιχεία κωμικότητας στον λογοτεχνικό αγώνα 
των δύο τραγικών ποιητών 

 

Ο λογοτεχνικός αγώνας των δύο τραγικών ποιητών περιλαμβάνει στοιχεία 

οξείας παρωδίας και κωμικά φραστικά παιχνίδια που αφορούν την κριτική αντίληψη. 

Δεν βασίζεται σε παρωχημένα φαρσικά τεχνάσματα αλλά στην εξυπνάδα και την 

κωμική ευρηματικότητα των δύο αντιπάλων ποιητών, κατ’ επέκταση του 

Αριστοφάνη.202

Αρκετές λέξεις (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, αντωνυμίες, επιρρήματα), 

εκφράσεις, ρητορικά σχήματα και μεταφορικές εικόνες στο κείμενο των Βατράχων θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν τυπικά αισχύλεια λόγω της συχνής χρήσης και 

εκμετάλλευσής τους από τον Αισχύλο στα δράματά του. Τα παραπάνω, μαζί με 

κάποια αυτούσια παραθέματα ή αναμνήσεις αισχύλειων φράσεων και στίχων που 

σημειώνονται, μπορούν να ιδωθούν ως υπαινικτικά σημεία παρωδίας. Δεν 

αποκλείεται όμως κάποια από αυτά τα σημεία να λειτουργούν όχι ως παρωδίες αλλά 

ως απλές αναφορές προς ένδειξη σεβασμού, σύμφωνα με τον L. Radermacher.203 Η 

αριστοφανική κριτική επικεντρώνεται κατεξοχήν στον ὄγκο του αισχύλειου ύφους, 

τον οποίο δημιουργούν οι σπάνιες και αρχαϊκές λέξεις, οι νεολογισμοί, τα 

πολυσύλλαβα και ηχηρά σύνθετα, οι μακροσκελείς προτάσεις, οι περιφράσεις και οι 

τολμηρές μεταφορές. 

Τα διακριτικά αυτά στοιχεία του πομπώδους αισχύλειου ύφους παρωδούνται 

στους Βατράχους με ποικίλους χαρακτηρισμούς. Παρωδείται το μέγεθος και η 

ηχηρότητα του στομφώδους αισχύλειου λεξιλογίου καθώς και η τάση του για 

ταυτολογίες και νεολογισμούς. Δύο χαρακτηριστικά που, μαζί με τη χρησιμοποίηση 

περσικών λέξεων, έγιναν αιτία να διακωμωδηθεί ο Αισχύλος από τον Αριστοφάνη για 

ακατανοησία είναι τα πολυσύλλαβα επίθετα (μακροσκελείς λέξεις) και η χρήση 

συνωνύμων. Τα πρώτα υπαινίσσονται τον τερατώδη σχηματισμό λέξεων, ενώ τα 

δεύτερα υπαινίσσονται την πολυσημία. Επιπλέον, παρωδείται το τέχνασμα της 

                                                 
202 Άλλωστε και ο ίδιος ο ποιητής, κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά 

του για τα χυδαία και άξεστα αστεία που χρησιμοποιούνται εις βάρος της κωμικής ευφυίας και των 

αξιόλογων κωμικών ιδεών. Βλ. Reckford (1987) 421, 429. 
203 Βλ. Radermacher (1921) 286 (για τον στ. 992). Μία τέτοια περίπτωση είναι το παράθεμα των 

Μυρμιδόνων στους Βατράχους («τάδε  μὲν  λεύσσεις,  φαίδιμʹ  Ἀχιλλεῦ», στ. 992). Για το ίδιο το 

απόσπασμα στον Αισχύλο βλ. Radt (1985) απ. 131 (Μυρμιδόνες). 
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σιωπής των ηρώων στους αισχυλικούς Προλόγους αλλά και εκείνο των τερατωδών 

θεαμάτων και των τερατομορφιών πάσης φύσεως. Αυτά τα τελευταία στόχευαν στην 

ἔκπληξιν του κοινού με την εμφάνιση επί σκηνής τεράστιων και περίπλοκων 

μηχανών.204 Όσον αφορά τα λυρικά μέρη παρωδείται η, χαρακτηριστική στον 

Αισχύλο, χρήση της επωδού και του δακτυλικού ρυθμού, αλλά και η τάση να 

συνθέτει μονότονα ιαμβικά τρίμετρα από τρεις ή τέσσερις μακροσκελείς σύνθετες 

λέξεις. Τέλος, παρωδούνται κάποια από τα μοτίβα των αισχύλειων τραγωδιών, καθώς 

και η ίδια η ιδιοσυγκρασία του Αισχύλου με το να σκιαγραφείται ορμητική, οξύθυμη 

και παράφορη, όμοια με ταύρου σε κατάσταση μανίας που δεν ελέγχει το εσωτερικό 

του πάθος. [Βλ. Παράρτημα V-Παραδείγματα στίχων που αναφέρονται σε τυπικά 

αισχύλεια στοιχεία205]. 

Όπως για τον Αισχύλο, έτσι και για τον Ευριπίδη αρκετές λέξεις (ουσιαστικά, 

επίθετα, ρήματα, αντωνυμίες, επιρρήματα), εκφράσεις, ρητορικά σχήματα και 

μεταφορικές εικόνες στο κείμενο των Βατράχων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 

τυπικά ευριπίδεια λόγω της συχνής χρήσης και εκμετάλλευσής τους από τον Ευριπίδη 

στα δράματά του. Τα παραπάνω, μαζί με κάποια αυτούσια παραθέματα ή αναμνήσεις 

ευριπίδειων φράσεων και στίχων που σημειώνονται, μπορούν να ιδωθούν κυρίως ως 

σημεία παρωδίας, υπαινικτικά ή μη, που δύσκολα στην περίπτωση του Ευριπίδη 

αποτελούν απλές αναφορές προς ένδειξη σεβασμού. Η αριστοφανική κριτική 

επικεντρώνεται κατεξοχήν στην υιοθέτηση από τον τραγικό των αρχών, των μέσων 

και της συλλογιστικής των συγχρόνων του σοφιστών. Ειδικότερα εστιάζει στην 

αναλυτική σκέψη και έκφραση του Ευριπίδη, την ασυνέπεια των νεωτεριστικών 

χορικών του και την ασυναρτησία της μουσικής έκφρασης⋅ την κοινότυπη, 

                                                 
204 Η αγάπη του Αισχύλου για τα τερατόμορφα και το βαρβαρικό στοιχείο σ’ αυτήν την 

τερατομορφία οδηγεί τον A. Bowie να συμπεράνει ότι «δεν είναι τελικά όλα τα αρνητικά 

χαρακτηριστικά με το μέρος του Ευριπίδη», στον οποίο μάλιστα αποδίδεται το ταλέντο της τέχνης και 

της λεπτότητας. Bowie (1993) 243. 

Η λεπτότητα (εξυπνάδα) μάλιστα του Ευριπίδη παρομοιάζεται με την κομψότητα, με αποτέλεσμα 

ο ίδιος να ανήκει στους ποιητές-τεχνίτες (στ. 797-802, 819, 902, 956, 967 όπου οι λέξεις υπόκεινται σε 

εκλέπτυνση και εξωραϊσμό).  
205 Τα παραδείγματα των στίχων που αναφέρονται σε τυπικά αισχύλεια στοιχεία και έργα 

προέρχονται από τη μελέτη της Ν. Κωτίδου-Πετράκη (2002), η οποία βασίζεται στην κριτική-

ερμηνευτική έκδοση του Κ. Dover (1993). 
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καθημερινών ζητημάτων θεματολογία, τη χρήση καθημερινής και οικείας γλώσσας, 

και τέλος την ευτέλεια των ηρώων του και την ανηθικότητα των ηρωίδων του. 

Μία από τις πιο συχνές μομφές του Αριστοφάνη εναντίον του Ευριπίδη, η οποία 

εμφανίζεται με τη μορφή παρωδίας, ειρωνικών υπαινιγμών ή άμεσης δήλωσης, 

αφορά τη σκιαγράφησή του ως δεξιοτέχνη ρήτορα. Παρωδείται άμεσα ή έμμεσα η 

επίδρασή του από την επιδεικτική ρητορική και η υιοθέτηση από μέρους του της 

ρητορικής ορολογίας, με τις οικείες εκείνες στον κύκλο των σοφιστών μεθόδους 

(σημασιολογία, απόπειρα ορισμού και ορθοέπεια που καταλήγουν σε ταυτολογίες και 

ασάφειες).206 Ένα από τα διάφορα σοφιστικά τεχνάσματα για το οποίο σατιρίζεται 

είναι η επιφανειακή εξυπνάδα του η οποία περιορίζεται σε λεκτική επιδεξιότητα και 

λεπτομερή ακρίβεια. Διακωμωδείται επίσης για τη φλυαρία του «λαλεῖν», για τη 

συνήθειά του να αντλεί φράσεις από το ιδιόμορφο λεξιλόγιο των βιβλίων και την 

τάση για οικειότητα και απλότητα στον τόνο ομιλίας και στις θεματικές του. 

Επικρίνεται επίσης για την κατάχρηση των ρητορικών σχημάτων και σοφιστικών 

τεχνασμάτων από τους ήρωες των δραμάτων του (όπως της γνωμοτυπίας, της 

επιχειρηματολογίας και της πειθούς). 

Και δεν θα μπορούσε να μη γίνει σατιρικός υπαινιγμός στις θρησκευτικές του 

αντιλήψεις, τις πολιτικές πεποιθήσεις και τα ιδεολογικά πιστεύω του, καθώς όλα αυτά 

διαμορφώνουν και χαρακτηρίζουν αρνητικά την ηθική πλευρά του. Υπονοείται ότι 

όχι μόνο είναι ορθολογιστής και νεωτεριστής, όχι μόνο δεν είναι γνήσιος 

δημοκράτης, αλλά είναι ασεβής και ανήθικος. Αλλοιώνει το χρηστό ήθος των 

πολιτών και το γενναίο τους φρόνημα (με την απουσία ηρωικών θεμάτων), διαφθείρει 

με τα διδάγματά του κυρίως τους νέους και υπονομεύει την ηθική των γυναικών. Όχι 

μόνο είναι «πανοῦργος, ψευδολόγος  και  βωμολόχος», αλλά και παρουσιάζεται ως 

σοφιστής και δημεγέρτης με χαρακτηριστικά του Σωκράτη των Νεφελών. Ήδη μέσα 

από την οξεία σάτιρα του Αριστοφάνη κατηγορήθηκε για αθεΐα και έλλειψη 

ευσέβειας (σε αντίθεση με τον πατρογονικά ευσεβή Αισχύλο), αλλά επικρίθηκε και 

για το θέμα της πορνείας στα χορικά και τις ηρωίδες του.207

                                                 
206 Για την αναλυτική φύση της γλώσσας των διανοoυμένων και δη των σοφιστών βλ. Dover 

(1993) 29-31. 
207 Κατηγορείται ο Ευριπίδης ότι μετατοπίζει την απλή και τόσο δεμένη με την αθηναϊκή κοινωνία 

παραδοσιακή θρησκεία προς μία άλλη εντελώς απρόσωπη και ηθικά μηδενιστική (στ. 885-94). 

Κατηγορείται επίσης ότι στα χορικά του παρουσιάζει μετρική ποικιλία ανάλογη προς τις δώδεκα 

ερωτικές στάσεις της εταίρας Κυρήνης (στ. 1325-8, με το «δωδεκαμήχανον» να αποδίδει τις δώδεκα 
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Όσον αφορά τα λυρικά μέρη του Ευριπίδη, παρωδείται η χρήση των κροτάλων 

στη θέση της παραδοσιακής λύρας και οι ποικίλες πηγές (λαϊκές και ξένες) από τις 

οποίες αντλεί τα μέλη και τα άσματά του. Η παρωδία επικεντρώνεται στην αστροφική 

πολυμετρία (μετρική πολυμορφία με εναλλαγή ποικίλων μέτρων και ρυθμών) και στις 

συχνές αναδιπλώσεις με τις οποίες συντίθενται τα ευριπίδεια λυρικά. Οι δύο αυτές, 

γνώρισμα της Νέας Μουσικής, αντιτίθενται διαμετρικά προς τη μετρική μονοτονία 

(και ενότητα) των λυρικών του παραδοσιακού Αισχύλου. Ακολουθεί έπειτα κριτική 

μίμηση των μονωδιών του που βασίζεται στη γενική ατμόσφαιρα, το ύφος, τα μοτίβα 

και τη μουσική σύνθεση (αστροφική μορφή, χρήση ποικίλων μέτρων) των 

ευριπίδειων μονωδιών. Παρωδούνται επίσης κάποια τυπικά μοτίβα που εμφανίζονται 

είτε σε μονωδίες του είτε ευρύτερα στις τραγωδίες του. Η περιγραφή ενός δυσοίωνου 

ονείρου, η επίκληση της Νύχτας και το μοτίβο του πετάγματος στον αιθέρα είναι 

κάποια από αυτά. 

Παράλληλα, υποβάλλονται σε κριτική οι πρόλογοί του μέσα από το 

ευφυολόγημα του Αισχύλου «ληκύθιον  ἀπώλεσεν». Το ευφυολόγημα αυτό 

καυτηριάζει τη μονότονη σύνταξη και την τυπική κατασκευή τους,208 αλλά και 

γενικότερα την οικεία γλώσσα και την καθημερινή θεματολογία (κάτι που είδαμε να 

συμβαίνει τόσο στις μονωδίες του όσο και στις θεματικές των έργων του). Σε κριτική 

υποβάλλεται και η τάση του Ευριπίδη να εμφανίζει στη σκηνή χωλούς και 

ρακένδυτους ήρωες. Εκείνο που επίσης στηλιτεύεται ιδιαίτερα από τον Αριστοφάνη 

μέσω του στόματος του Αισχύλου είναι το θέμα των ανόσιων ερώτων, κατ’ επέκταση 

της ανηθικότητας την οποία οι τραγωδίες του προβάλλουν. Αρνητικά σχόλια μάλιστα, 

ως σατιρικά στοιχεία εις βάρος του Ευριπίδη, υποκρύπτονται στην επισήμανση για 

την εμφάνισή του, την καταγωγή του και το επάγγελμα της μητέρας του,209 την 

οικογενειακή δυσαρμονία και την προσωπική του σχέση με τον Κηφισοφώντα. [Βλ. 

                                                                                                                                            
στάσεις) και ότι η επιλογή της Φαίδρας και της Σθενέβοιας ως ηρωίδων έργων ήταν ατυχής (στ. 1043). 

Για τους στ. 1325-8 καθώς και για τις εταίρες και τα παίγνιά τους βλ. Davidson («Gnesippus 

paigniagraphos: the comic poets and the erotic mime») στους Harvey - Wilkins (2000) 50. 
208 Βλ. Radermacher (1921) 310-5 (για τους στ. 1198-250), Stanford (1963) σχόλια στ. 1208. 
209 Βλ. Loraux («Les femmes d’ Athènes et le théâtre») στους Bremer - Handley (1993) 232-4. 
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Παράρτημα V-Παραδείγματα στίχων που αναφέρονται σε τυπικά ευριπίδεια 

στοιχεία210]. 

Τέλος, κωμικά λειτουργεί και η διαδικασία της ποιητικής δημιουργικότητας  

του Ευριπίδη μέσα από τις σεξουαλικές μεταφορές που αυτή επιδέχεται, σύμφωνα με 

τον N. O’Sullivan211. Η πιθανότητα για κάποια σεξουαλική σχέση του Ευριπίδη με τη 

Μούσα του, όπως κανονικά θα έπρεπε, ακυρώνεται με την είσοδό της (μάλλον θα 

εμφανιζόταν απωθητική παρά ελκυστική) και με τη φράση του Διονύσου «αὕτη ποθʹ 

ἡ Μοῦσʹ  οὐκ  ἐλεσβίαζεν,  οὔ» (στ. 1308). Φαντάζεται κανείς ότι είναι «κακάσχημη 

και γκροτέσκα» όπως λέει ο W. Stanford ή «σαν ένα σκιάχτρο» όπως λέει ο L. 

Radermacher.212 Έτσι, η θηλυπρέπεια του Ευριπίδη και η αποκρουστικότητα της 

Μούσας του, σε συνδυασμό με το μοτίβο ότι τα σπουδαία έργα τέχνης παράγονται 

μετά από συνεύρεση με τη Μούσα, δηλώνουν ότι ο Ευριπίδης αρνείται τη Μούσα του 

και άρα και την ικανότητα να παράγει ένα σπουδαίο ποιητικό έργο. Η κωμικά 

σεξουαλική σημασία της ποιητικής δημιουργικότητας συνεχίζεται με την 

επαναλαμβανόμενη φράση «ληκύθιον  ἀπώλεσεν» (στ. 1208 κ.ε.). Με βάση τον 

παραλληλισμό του «ληκυθίου» και του «φαλλού» από τον C. Whitman (λόγω της 

παρόμοιας εικόνας τους) δηλώνεται κατά κάποιον τρόπο ότι οι ήρωες του μύθου 

ευνουχίζονται και χάνουν την παραγωγική τους δύναμη, όταν τοποθετούνται σε έργο 

του Ευριπίδη.213 Μέσα από τα δύο αστεία, επομένως, της Μούσας και του 

«ληκυθίου» (ως συμβόλου ανδρισμού) υποδηλώνεται κωμικά ότι ο Ευριπίδης, με την 

                                                 
210 Τα παραδείγματα των στίχων που αναφέρονται σε τυπικά ευριπίδεια στοιχεία και έργα 

προέρχονται από τη μελέτη της Ν. Κωτίδου-Πετράκη (2002) η οποία βασίζεται στην κριτική-

ερμηνευτική έκδοση του Κ. Dover (1993). 
211 Βλ. Sullivan (1992) 149-50. 
212 Radermacher (1921) 320 (για τον στ. 1308), Stanford (1963) σχόλια ίδιου στίχου. Ενδιαφέρον, 

επίσης, παρουσιάζουν και κάποια από τα Σχόλια για τον συγκεκριμένο στίχο: «αὕτη...  ἐλεσβίαζεν] 

παρανόμους  γάμους  ἐποίει,  ὡς  οἱ  ἐν  Λέσβῳ»⋅ «αἰσχροποιεῖ» (libri praeter R.), «λεσβιῆν» (V.), 

«πλησιάζειν καὶ μολύνειν τὸ στόμα» (Ald. Sequentia om. M.), «ἐπ’ αἰσχρότητι» (Ald.). Πρβ. Koster 

(1962) 1040⋅ Dübner (1877) 536 (για τον στ. 1308). 

[R.=Codex Ravennas, V.=Codex Venetus (Marcianus 474), M.=Codex Mediolanensis 

Ambrosianus L 39]. 
213 Βλ. Whitman (1969) 109-12. 
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απώλεια της αρρενωπότητάς του, «απώλεσε» τη σεξουαλικότητα και τη γονιμότητα, 

άρα και την ποιητική δημιουργικότητα.214

Με βάση τα τυπικά αισχύλεια και τυπικά ευριπίδεια στοιχεία εκλαμβάνει 

κανείς ότι η διαφορετικότητα της γλώσσας του Αισχύλου και του Ευριπίδη στους 

Βατράχους εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υφολογικής αντίθεσης. Το πλαίσιο 

αυτό διαμορφώθηκε αρκετά πριν την Αριστοτελική θεωρία, με χαρακτηριστική την 

αντίθεση εκείνη του Γοργία και του Πρόδικου. Το μεγαλοπρεπές και σπουδαίο ύφος 

του Αισχύλου από τη μία μεριά και το λεπτό και πενιχρό ύφος του Ευριπίδη από την 

άλλη υπονοούν τη γνώση από τον Αριστοφάνη αυτών των διαφορετικών 

λογοτεχνικών υφολογικών τάσεων και την πιθανή πρόθεσή του να τις αντιμετωπίσει 

κριτικά και χιουμοριστικά διακωμωδώντας τες. Έτσι, αυτή η υφολογική διχοτομία 

μεταξύ των δύο ποιητών οδηγεί μέσα από τον κωμικό «διαγωνισμό» («ἀγῶνα») σε 

έναν κριτικό ανταγωνισμό μεταξύ των δύο αυτών αντιτιθέμενων ειδών ύφους. 215

Συνεχίζοντας με την αντίθεση μεταξύ Αισχύλου και Ευριπίδη θα λέγαμε ότι δεν 

είναι απλώς λογοτεχνική και υφολογική, αλλά θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως 

εκδήλωση της αντίθεσης μεταξύ παλαιού και καινούριου, μεταξύ ηλικιακά γηραιού 

και νεαρού, μεταξύ αρρενωπότητας και θηλυπρέπειας. Αυτή που βέβαια μας 

ενδιαφέρει πιο πολύ εδώ είναι η αντίθεση μεταξύ παλαιού και καινούριου.216 Ο 

Αισχύλος συνδέεται με τα αγαθά της παράδοσης και την ηθική και πνευματική 

δύναμη της παλαιάς Αθήνας. Ο Ευριπίδης εκπροσωπεί τις νεωτεριστικές τάσεις της 

μόδας (ροπή των διανοούμενων για σχηματισμό λέξεων με πρωτότυπες καταλήξεις 

και μόδα των νέων να αναλώνονται σε φλύαρες επιχειρηματολογίες και διεισδυτικές 

αναλύσεις). Συνδέεται με τη σοφιστική και σωκρατική επίδραση στην αισθητική 

                                                 
214 Γι’ αυτό και ίσως δεν επιλέγεται τελικά από τον Διόνυσο, γιατί εκείνος έψαχνε έναν «γόνιμον 

ποιητὴν» (στ. 96). 
215 Βλ. O’Sullivan (1992) 1-22, 106-50. 

Ήδη έγινε λόγος για τα χαρακτηριστικά σημεία που υποστηρίζουν το ύφος του κάθε ποιητή. Για 

την καλύτερη προβολή αυτής της αντίθεσής τους και κατανόηση της υφολογικής διχοτομίας τους 

αναφέρουμε ενδεικτικά ότι η «μεγαλοπρέπεια» του Αισχύλου φαίνεται μέσα από τη χρήση τεράστιων 

συνθέτων, όπως και βαρυσήμαντων και συναισθηματικά έντονων λέξεων που κυρίως έχουν πάθος, 

βάθος και όγκο⋅ ενώ η «ισχνότητα» του Ευριπίδη φαίνεται μέσα από τη χρήση λεπτεπίλεπτων λέξεων, 

εκφράσεων της καθημερινότητας και εννοιών σχετικών με τη γνωμοτυπία και τη λεπτότητα. 
216 Βλ. O’Sullivan (1992) 130, καθώς και Zimmermann («Aristophanes und die Intellektuellen») 

στους Bremer - Handley (1993) 265-6. Βλ. επίσης Dover (1993) 22-3, 69, 71. 
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αντιμετώπιση της τραγικής ποίησης. Πρόκειται στην ουσία για σύγκρουση των 

ασυμβίβαστων πραγματικοτήτων του καθενός από τους δύο ποιητές, στην οποία 

σύγκρουση -όπως δέχεται ο B. Zimmermann (για τους διανοούμενους φιλοσόφους 

ωστόσο)- «το κωμικό βρίσκεται ακριβώς σ’ αυτή τη διαπλοκή (ανακάτεμα) των δύο 

διαφορετικών κόσμων ζωής τους».217 Παραλάσσοντας τη διατύπωσή του θα 

ισχυριζόμασταν στην προκειμένη περίπτωση ότι κωμική δεν είναι η ίδια η Τέχνη 

αλλά κωμικός γίνεται ο ίδιος ο Ποιητής μέσα από τον αγώνα⋅ με το να υπόκεινται οι 

καθημερινές τάσεις του σε οξεία κριτική διακωμώδηση και με το να καταρρίπτεται η 

τέχνη του ερχόμενη αντιμέτωπη με τον κόσμο της ζωής του.  

Εντέλει, αισθάνεται κανείς ότι η ανούσια σκηνή του ζυγίσματος των στίχων 

αποτελεί ένα δυνατό αστείο πάνω στην ίδια τη λογοτεχνική κριτική (κάτι για το οποίο 

έγινε ήδη λόγος)218. Παραλληλίζεται με ένα είδος ασήμαντης φλυαρίας και είναι αυτή 

η κωμική φλυαρία που στους Βατράχους αναβάλλει συνεχώς την απάντηση για το 

ποιος νίκησε. Η αδιάκοπη μετατόπιση από το ένα κριτήριο λογοτεχνικής και 

πολιτικής υπεροχής στο άλλο δεν επιχειρεί εξακρίβωση της αλήθειας. Παρόλο που ο 

αγώνας του έργου είναι ένα από τα καλύτερα δείγματα λογοτεχνικής κριτικής, δεν 

επιδιώκει τόσο μια φιλολογικά ποιητική διαμάχη όσο μια ηθικο-πολιτική 

αντιπαράθεση. Μπορεί μεν να επιμένει στα ελαττώματα του Ευριπίδη, αλλά δεν 

αποδεικνύει ότι ο Αισχύλος είναι ποιητικά καλύτερος από τον Ευριπίδη.219 

Αποδεικνύει ότι η προβολή των στόχων μιας τραγωδίας γίνεται από καθαρά 

διδακτική άποψη, ώστε να αναζητείται ο περισσότερο ικανός τραγικός ποιητής να 

προστατεύσει την Αθήνα και να προβάλει σημαντικές ηθικές αξίες. Ακόμη και η 

απάντηση στο ερώτημα «τι εννοείται με το ‘καλός ποιητής’» δίνεται μέσα από το 

επιχείρημα του Αισχύλου για τη διδακτική λειτουργία της τραγικής ποίησης και τις 

ηθικο-κοινωνικές επιδράσεις της (στ. 1009 κ.ε.), όπως υποστηρίζει και ο A. 

Sommerstein.220 Είναι που, πέρα από τις ξεκαρδιστικές στιγμές του, ο λογοτεχνικός 

                                                 
217 Zimmermann στους Bremer - Handley (1993) 257-8. 
218 Βλ. σ. 34 και υποσ. 98 της παρούσας εργασίας. Επίσης για τις τραγικές συνδηλώσεις του 

βάρους του θανάτου που φέρει αυτή η σκηνή του ζυγίσματος βλ. Whitman (1964) 243. 
219 Παρά την οξεία διακωμώδηση από τον Αριστοφάνη ουσιαστικά σε κανένα χωρίο δεν 

αμφισβητείται η ποιητική μεγαλοφυία του Ευριπίδη. 
220 Βλ. Sommerstein (1996) 15. 

Ακόμη και στη σχετικά παράδοξη αξιολογική κατάταξη του Σοφοκλή ως δεύτερου μετά τον 

Αισχύλο (στ. 1515-9), τα κριτήρια του Αριστοφάνη φαίνεται να είναι ηθικο-κοινωνικά και όχι ποιητικά 
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αγώνας του Αισχύλου και του Ευριπίδη τείνει προς τη σοβαρότητα και δίνει έμφαση 

στις ηθικές και πνευματικές αξίες ή στην απουσία τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
(επηρεαζόμενος ίσως και από το ότι ο Σοφοκλής δεν αντιτάχθηκε όσο έπρεπε στην κίνηση του 

διαφωτισμού). 
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Το σοβαρό θέμα της γενικότερης παρακμής των ηθών μέσα από την 

κωμικότητα του αγώνα των δύο ποιητών των Βατράχων. Το κοινωνικό 

μήνυμα του Αριστοφάνη στο κοινό της εποχής του 

 

Το τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. υπήρξε περίοδος έντονων αναθεωρήσεων 

και ανακατατάξεων των ως τότε ακλόνητων αξιών. Διαμορφώνονται νέες και 

διαμετρικά αντίθετες προς την παράδοση αξίες της ζωής, με συνακόλουθο τη 

χαλάρωση της προσήλωσης στα παλαιά ιδεώδη και την εγωκεντρική αντίληψη της 

ζωής. Η αλλαγή των πολιτικο-κοινωνικών δομών εξαιτίας των απανωτών πολέμων 

προκάλεσε, όπως ήταν επόμενο, ανάγκες και για μία νέα μορφή παιδείας, της οποίας 

κύριο γνώρισμα ήταν η μετατόπιση του βάρους από το σύνολο στο άτομο, από την 

αποδοχή των παραδοσιακών αξιών στην αμφισβήτηση και στην προσωπική προβολή. 

Η νέα αυτή παιδεία, που προωθείται από τους σοφιστές (με σημαντικότερους 

πρωτεργάτες τον Πρωταγόρα και τον Γοργία), οδηγεί σε μία ριζική αναθεώρηση των 

παιδαγωγικών αντιλήψεων και της πολιτικής σκέψης.221 Συγκρούεται η παραδοσιακή 

λαΐκή αντίληψη με τη σχετικιστική σοφιστική, με αποτέλεσμα να παρατηρείται 

ρευστότητα σε θέματα ηθικών αξιών (όπως και αθεϊστικές τάσεις). 

Αυτή η μεταβατική φάση του τέλους του 5ου αι. π.Χ. ήταν επόμενο να 

συμπαρασύρει και την τραγική ποίηση, τη στιγμή που το είδος της τραγωδίας έχει 

ήδη απόλυτα καταξιωθεί. Το 405 π.Χ. ο κάθε πνευματικός άνθρωπος της Αθήνας 

συνειδητοποιεί προφανώς ότι ο θάνατος του Σοφοκλή και του Ευριπίδη είναι και ο 

θάνατος της Αρχαίας Τραγωδίας⋅ ότι ο θάνατός τους είναι και το τέλος της 

αδιάσπαστης εκείνης διαδοχής σπουδαίων ποιητών. Το στοιχείο που εξουδετερώνει 

πια κάθε πιθανότητα ανάδειξης ενός νέου και άξιου τραγικού ποιητή είναι το νέο 

πνευματικό κλίμα, το οποίο προάγει νεαρούς ποιητές αδόκιμους και ατάλαντους.222  

Συγκεκριμένα, το 405 π.Χ. ή λίγο νωρίτερα ο Αριστοφάνης φαίνεται να έρχεται 

αντιμέτωπος με τις βαθιές αυτές ανησυχίες του καιρού του, ανησυχίες για τις 

ευρύτερες αλλαγές και την απώλεια των αναγνωρισμένων αξιών. Έρχεται 
                                                 

221 Διδάσκεται πια η ρητορική και η πολιτική αρετή και προωθείται η κριτική σκέψη, ο 

ορθολογισμός και η σχετικότητα της αλήθειας. 
222 Δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει συνεχιστής ακόμη και του Ευριπίδη που εισήγαγε τον 

μοντερνισμό, καθώς οι φερόμενοι ως συνεχιστές της παράδοσης είναι ανάξιοι μιμητές που 

διακατέχονται από άγνοια. Αντίθετα, στην περίπτωση του Ευριπίδη ο Αριστοφάνης δέχεται αν όχι την 

ποιητική προσφορά, τουλάχιστον την πνευματικότητά του. 
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αντιμέτωπος με τις συνέπειες της χαλαρής ηθικότητας και της παρακμής των 

ανθρώπινων αξιών.223 Βλέπει τους νεοφερμένους φιλόσοφους και καλλιτέχνες σαν 

βεβηλωτές των ουσιωδών «άγραφων νόμων» του ελληνικού πολιτισμού. Με στόχο 

την επαναφορά της φυσικής ισορροπίας (αρμονίας) της ζωής και την κοινωνική 

καταπολέμηση της νωθρότητας των ηθών, τάσσεται προφανώς εναντίον όλων 

εκείνων των μοντέρνων στοιχείων που απειλούν τις παραδοσιακές ηθικές αξίες του 

κοινού ανθρώπου. Συγκεκριμένα, την παρακμή της τραγικής ποίησης (μετά τον 

διαδοχικό θάνατο Ευριπίδη και Σοφοκλή) την προσλαμβάνει με τη διορατικότητα του 

γνήσιου καλλιτέχνη⋅ ενός καλλιτέχνη που συναισθάνεται υποχρέωση να προειδοποιεί 

τους συμπολίτες του και αναγνωρίζει το κοινωνικά χρηστόν ως πρωταρχικό σκοπό 

της λογοτεχνίας.224 Εστιάζει λοιπόν το ενδιαφέρον του σ’ αυτήν (την τραγική ποίηση) 

και οδηγείται στη συγγραφή των Βατράχων.225 Οι λόγοι που κατευθύνουν τον 

Αριστοφάνη στο θέμα διαπραγμάτευσης της τραγικής ποίησης δεν μπορεί παρά να 

σχετίζονται με τον τρόπο που αυτός αντιλαμβάνεται τον ρόλο της, ιδιαίτερα της 

τραγωδίας, στην προβολή και συντήρηση των παραδοσιακών αξιών (και είναι αυτές 

οι αξίες που ενισχύουν και την παραδοσιακή πολιτική αντίληψη). 

Έχοντας ήδη επικρίνει τις μοντέρνες παιδαγωγικές αντιλήψεις και το χάσμα 

της παλαιάς γενιάς από τη νέα στους Δαιταλείς, τις Νεφέλες και τους Σφήκες, ο 

Αριστοφάνης επεκτείνει την κριτική του και στο θέμα της παρακμής των ηθικών 

αξιών και της Ποίησης με τον Γηρυτάδη, τους Βατράχους και τους Πελαργούς226. 

                                                 
223 Βέβαια, η εκδήλωση ενδιαφέροντος του Αριστοφάνη για αυτό το πρόβλημα αντανακλά ίσως 

και προγενέστερες αντιδράσεις από τη μεριά του Αθηναϊκού λαού. 
224 Το κοινωνικά χρηστόν επισημαίνεται ιδιαίτερα στους στ. 686, 735, 1011, 1056-7, 1062, 1421. 

Χρέος της λογοτεχνίας είναι να ωφελεί και όχι απλά να τέρπει. 
225 Τα έργα με πολιτικό περιεχόμενο των πρώτων δεκαπέντε χρόνων έχουν πλέον δώσει τη θέση 

τους σε εκείνα με κοινωνικο-λογοτεχνικό περιεχόμενο λόγω των διαφορετικών αναγκών της νέας 

εποχής. Η Παράβαση των Βατράχων ωστόσο όχι μόνο έχει πολιτικό περιεχόμενο, αλλά μοιάζει να 

είναι «η πιο πολιτική από όλα τα σωζόμενα έργα του Αριστοφάνη», όπως διατείνεται ο A. 

Sommerstein. Βλ. Sommerstein (1996) 14 και υποσ. 60 στην ίδια σελίδα για τη σύμφωνη άποψη του 

M. Heath. 
226 Το θέμα των Πελαργών  δεν είναι γνωστό, αλλά σύμφωνα με τα σωζόμενα αποσπάσματα 

διακωμωδείται κάποιος Αθηναίος τραγικός ποιητής Πατροκλής («πλούσιος  ἀλλά  κακόβιος  καὶ 

φιλοχρήματος»), ο γνωστός από τον Γηρυτάδη Μέλητος («τῆς  τραγῳδίας  φαῦλος  ποιητής»), και 

κάποιος Νεοκλείδης («ῥήτωρ καὶ συκοφάντης»). Βλ. Kassel - Austin (1983-4) 239-44 (αποσπάσματα 

έργου Πελαργών & σχόλια, 444-57).  
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Σύμφωνα με τα σωζόμενα αποσπάσματα το θέμα του Γηρυτάδη,227 ανάλογο προς 

τους Βατράχους, αναφέρεται στην κάθοδο στον Άδη αντιπροσωπείας καλλιτεχνών με 

σκοπό να συμβουλευτούν τους παλαιότερους για τα μυστικά της τέχνης τους. Την 

αντιπροσωπεία φαίνεται να αποτελούσαν ο τραγικός ποιητής Μέλητος, ο 

διθυραμβοποιός Κινησίας και ο κωμικός Σαννυρίων. Τα πρόσωπα, όλα δευτερεύοντα 

στους τομείς που εκπροσωπούν, επιλέχτηκαν για να υποδηλώσουν τον βαθμό 

αθλιότητας στον οποίο περιέπεσε η τέχνη μετά τον θάνατο του Σοφοκλή και του 

Ευριπίδη.228

Διαπιστώνει κανείς ότι ο σκοπός συγγραφής των παραπάνω έργων είναι κοινός. 

Προβάλλουν την ανάγκη επικράτησης της αυστηρής ηθικής και του σεβασμού της 

παράδοσης έναντι των νεωτεριστικών τάσεων της νέας εποχής. Προβάλλουν την 

ανάγκη υπερίσχυσης της παραδοσιακής αγωγής έναντι της νέας που ευνοεί την 

αμφισβήτηση και εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες της γλώσσας. Προβάλλουν την 

ανάγκη να κατέχει η ποίηση, και όχι η σοφιστική και η ρητορική, τον κυρίαρχο ρόλο 

στην εκπαίδευση του ατόμου. Μέσα από τα έργα αυτά που παρουσιάζουν την 

παραποιημένη εικόνα μιας αναποδογυρισμένης και διεφθαρμένης κοινωνίας ο 

Αριστοφάνης αποδεικνύει τις αρνητικές προεκτάσεις των αρρωστημένων 

ανθρώπινων αξιών και επιβεβαιώνει τα θετικά τους οφέλη, ενώ ταυτόχρονα 

προβάλλει την πίστη του ότι το ανθρώπινο μυαλό δύναται να μετατρέψει την αναρχία 

σε τάξη. 

Μέσα από την κωμική (σατιρική) παραποίηση του κόσμου μιας κωμωδίας 

προσπαθεί να οδηγήσει το άτομο μακριά από την παθητική απελπισία σε μία ενεργή 

ζωή κοινής κατανόησης και συνεργασίας.229 Ο ανθρωπιστής ποιητής βοηθάει τους 

θεατές να αναγνωρίσουν μέσα από τη σατιρική παραποίηση την τερατομορφία των 

αλλαγών που έχουν συντελεστεί και να εστιάσουν στην αλλαγή των εκμηδενιστικών 

αυτών δυνάμεων. Τους προτρέπει, μέσα από την κωμική και σατιρική κριτική, να μην 

                                                 
227 Βλ. Kassel - Austin (1983-4) 101-15 (αποσπάσματα έργου Γηρυτάδη & σχόλια, 156-90). 
228 Η κωμωδία παραστάθηκε μάλλον το 405 π.Χ., την ίδια χρονιά με τους Βατράχους. 

Πιθανολογείται ότι γράφτηκε το 406 π.Χ. αφότου πέθαναν και οι δύο τελευταίοι μεγάλοι τραγικοί 

ποιητές. 
229 Η συνεργασία του «κόσμου» των θεατών, με τη βοήθεια του πλασματικού «κόσμου» του 

έργου, θα καταφέρει να αποκαλύψει τις ανθρώπινες αξίες που έχουν υποβιβαστεί. Η ομαδική 

συνεργασία αλλά και η ατομική πρωτοβουλία είναι αυτές οι δυνάμεις που θα οδηγήσουν στην 

αποκατάσταση της φυσικής τάξης. 
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γίνονται όμοιοι με εκείνους που γελοιοποιούνται (εξαιτίας της ανόητης αδιαφορίας 

τους) και προκαλούν το γέλιο στη σκηνή. Η σάτιρα του «δεν στοχεύει τόσο σε κάθε 

άτομο ξεχωριστά, όσο σε μία γενική αρχή: στην αδιαφορία του ανθρώπου για 

ουσιώδη ζητήματα, όπως αυτό της ποιητικής τέχνης⋅ στην αντιπαράταξη και 

αντιπαραβολή της πραγματικής ζωής με της ιδεατής, απ’ όπου θα επέλθει η 

αναγνώριση»230. Υποδεικνύοντας την άγνοια και την αδιαφορία των Αθηναίων χάρη 

στη δύναμη της σάτιρας και της αναγνώρισης, ο Αριστοφάνης εγείρει την αυτο-

συνειδητοποίησή τους και τους παροτρύνει να δραστηριοποιηθούν συνεργαζόμενοι 

υπέρ της τραγικής ποίησης. 

Με βάση αυτό το δεδομένο και οι Βάτραχοι προβάλλουν τον καταξιωμένο στη 

συνείδηση όλων Αισχύλο και την εποχή που αυτός εκπροσωπεί με τα ιδεολογικά της 

μηνύματα και παιδαγωγικά ιδεώδη⋅ μηνύματα και ιδεώδη που εκφράζουν πληρέστερα 

την αθηναϊκή κοινωνία. Ο Αισχύλος είναι αυτός που διαπαιδαγωγεί το κοινό 

προβάλλοντας πρότυπα ανώτερης ηθικής και ηρωικού φρονήματος. Το σφρίγος της 

δραματικής δημιουργίας του, η ηθική σοφία των ηρώων του και το δικό του ήθος, η 

σύνεση και οι πολιτικές αντιλήψεις του είναι οι λόγοι άλλωστε της προκαθορισμένης 

θετικής στάσης του Αριστοφάνη απέναντι στον τραγικό αυτόν. Αντίθετα, 

απαξιώνεται ο επαναστατικός Ευριπίδης που ενδιαφέρθηκε για θέματα της εποχής 

του (σοφιστική και νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις), θέματα στα οποία δεν βρήκε 

τίποτα μεμπτό για να τα απορρίψει.231 Τα αίτια της αντιπάθειας του Αριστοφάνη για 

τον τραγικό αυτόν είναι η ανάμειξή του με τα πνευματικά προβλήματα της εποχής, ο 

αποπροσανατολισμός της τραγωδίας από την παραδοσιακή μορφή της (μαζί με την 

ως ένα σημείο μεταβολή της λειτουργικότητας του διδάγματος), αλλά και η εισαγωγή 

μη παραδοσιακών στοιχείων στο θέατρο υπό την επίδραση του Σωκράτη και της 

σοφιστικής τέχνης (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπήρξε και φορέας της διδασκαλίας 

της).232

                                                 
230 Lafkidou Dick (1974) 89-109. 
231 Το ότι ο Αριστοφάνης δεν επιλέγει αντί του Ευριπίδη τον παραδοσιακό και υπέρμαχο της 

περίκλειας πολιτικής Σοφοκλή μπορεί να αναζητηθεί, μεταξύ άλλων λόγων, και στο ότι ο Σοφοκλής 

δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νεωτεριστικά ρεύματα που συγκλόνιζαν την εποχή του, κάτι 

που αντίθετα δεν άφησε αδιάφορο τον Ευριπίδη. 
232 Για την αρνητική επίδραση της σοφιστικής διδασκαλίας ο Αριστοφάνης θεωρεί ως βασικούς 

υπαίτιους, μεταξύ άλλων Αθηναίων διανοουμένων, τον Σωκράτη και τον Ευριπίδη (τους οποίους 

συχνά ταυτίζει). Απ’ αυτούς τον πρώτο θεωρεί κύρια υπεύθυνο για την αποδοχή ξένων προς το 
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Η αναθεώρηση των έργων του Ευριπίδη επαναφέρει παλαιότερα θέματα σχετικά 

με την αλλαγή της τέχνης που επηρέασε την τύχη και ταυτότητα της Αθήνας, και άρα 

την ηθική του παρελθόντος και αυτήν του παρόντος. Η αντίθεση μεταξύ του 

εξιδανικευμένου παρελθόντος και του αρνητικά παρουσιαζόμενου παρόντος φαίνεται 

να είναι μία από τις εμμονές της Αρχαίας Κωμωδίας. Πρόκειται για την έννοια της 

«νοσταλγικής ουτοπίας», όπως αποκαλείται, και αφορά τη δημιουργία μιας 

μελλοντικής κατάστασης, ιδανικής και ουτοπικής, που παραπέμπει στο παρελθόν.233 

Ο κωμικός ποιητής εκμεταλλεύεται την ιδέα της ουτοπίας ως ιδεολογικό κριτήριο, 

ώστε η κωμωδία να μπορεί να κρίνει την αθηναϊκή κοινωνία με βάση το ιδανικό του 

παρελθόντος (όπως αυτό προβάλλεται σε επινοημένη, φανταστική διάσταση μέσα 

από το κάθε έργο). 

Όπως στους Δήμους του Εύπολη, έτσι και στους Βατράχους είναι 

χαρακτηριστική η νοσταλγική, ουτοπική εικόνα του παρελθόντος της Αθήνας. Η 

δραματική πραγματοποίηση αυτής της ουτοπίας μεταφέρει την παρελθοντική εικόνα 

της Αθήνας σε μία μελλοντική διάσταση. Το παρελθόν παρέχει ένα εξιδανικευμένο 

μέτρο σύγκρισης σε σχέση με εκείνο που παρουσιάζουν οι διανοούμενοι και οι 

ποιητές του παρόντος (τέλη 5ου αι. π.Χ.). Οι διανοούμενοι έχουν επιφέρει την ηθική 

παρακμή, ενώ οι σύγχρονοι ποιητές έχουν επιφέρει τη λογοτεχνική παρακμή. Το μόνο 

που απομένει, λοιπόν, στον Αριστοφάνη είναι να κάνει έκκληση για μία 

ανασχηματισμένη κοινωνική τάξη, όμοια μ’ εκείνην του παρελθόντος, που θα οδηγεί 

τον άνθρωπο σε μία ουτοπική κατάσταση και θα του παρέχει ευτυχία.234 Κάνει 

                                                                                                                                            
παραδοσιακό πνευματικό κλίμα της Αθήνας αντιλήψεων, ιδιαίτερα καταστροφικών για τη νεολαία, και 

τον δεύτερο για την υποβάθμιση της τραγικής ποίησης. 
233 Βλ. Hubbard («Utopianism and the sophistic city in Aristophanes») στον Dobrov (1997) 23-7, 

Ruffell («The world turned upside down: utopia and utopianism in the fragments of Old Comedy») 

στους Harvey - Wilkins (2000) 488-95. 
234 Άλλωστε μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο της ευτυχίας ως πρωταρχικής αξίας εντάσεται και η 

παρουσίαση της μεταθανάτιας ζωής, γιατί ακριβώς περιέχει την έννοια της ευτυχίας. Ο παράδεισος 

χαρίζει την ευτυχία στους μυημένους, καθώς φέρει στοιχεία αγαλλίασης μακριά από την κούραση και 

τον πόνο και στοιχεία διασκέδασης και παιχνιδιού (αφού η κύρια δραστηριότητα εκεί είναι το «παίζειν 

τε καὶ χορεύειν» (στ. 407), όμοια με τον ρόλο ενός κωμικού χορού). Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε, 

όπως μας υπενθυμίζει ο K. Dover, ότι «ο Χορός δεν αναπαριστά ζωντανούς Αθηναίους που πηγαίνουν 

στην Ελευσίνα, αλλά νεκρούς Αθηναίους, μυημένους κάποτε (όταν ζούσαν), που τώρα απολαμβάνουν 

τις χάρες της μύησής τους και διασκεδάζουν στον Κάτω Κόσμο». Dover («The chorus of Initiates in 

Aristophanes’ Frogs») στους Bremer - Handley (1993) 173-7, 182. 
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έκκληση να επιστρέψει η πόλη στην παλαιότερη ιδανική μορφή των λογοτεχνικών 

αξιών και να αποκατασταθεί η ιδανική τάξη στον χώρο της τραγικής ποίησης. 

Ανάγκη για αποκατάσταση της τάξης παρατηρείται ακόμη και στο επίπεδο της 

ίδιας της Ζωής. Η αληθινή ζωή της τραγωδίας και εκείνη της Αθήνας βρίσκονται 

κάτω στον Άδη. Η ζωή των ζωντανών και των νεκρών συγχέεται κωμικά και 

αντιστρέφεται στο έργο, κάτι που επιβεβαιώνει και η ερώτηση του Διονύσου «Τίς δʹ 

οἶδεν  εἰ  τὸ  ζῆν  μέν  ἐστι  κατθανεῖν» (στ. 1477)235. Η ζωή επομένως είναι ζωή και 

μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε, όπως και ο θάνατος. Για να τελειώσει αυτή η σύγχυση, 

η Αθήνα πρέπει να σταματήσει να μοιάζει με κόλαση, ο Αισχύλος πρέπει να ανέβει 

επάνω στον αληθινό κόσμο, ενώ ο Κλεοφώντας και οι όμοιοί του πρέπει να κατέβουν 

κάτω στον Άδη (στ. 1500-14). Βλέπουμε λοιπόν ότι στο τέλος του έργου 

αποκαθίσταται η τάξη πάνω και κάτω στη γη. Ένας από τους σπουδαίους νεκρούς 

Αθηναίους ανεβαίνει να σώσει την πόλη του και οι ζωντανοί που ταιριάζουν 

καλύτερα στον Άδη καλούνται κάτω. Μάλιστα, σύμφωνα με τον A. Bowie, «η 

ανάσταση του Αισχύλου και η κατάβασις των κακών αντανακλά την ιδέα ότι η μύηση 

απεικόνιζε τον συμβολικό θάνατο και την αναγέννηση, συχνή σε αρχαίες 

μυστικιστικές λατρείες».236

Η επιλογή επομένως του Αισχύλου και η ελπιδοφόρα πομπή των Μυστών με τις 

δάδες (στ. 1529)237 κλείνουν το έργο με μία εικόνα ελπίδας, αναγέννησης και 

σωτηρίας της πόλης. Υπονοούν την ταυτόχρονη επιλογή των πατροπαράδοτων 

θρησκευτικών και ηθικών κοινών αξιών, και σηματοδοτούν την ύψιστη ανάγκη της 

Αθήνας για πνευματική αναγέννηση. Μέσα από το ζωντάνεμα του Αισχύλου γίνεται 

αισθητή η αναζωογονητική δύναμη του μεγάλου πνεύματός του. Μέσα από την 

ανάστασή του επιτυγχάνεται η ανάδυση του πνεύματος της παλαιάς Αθήνας σε όλη 

του την ομορφιά και την ακμή. Και μέσα από το παιχνίδι της μύησης των 

μυστικιστικών λατρειών ανανεώνεται κωμικά αλλά και τελετουργικά η ιερή 

μυσταγωγία του Διονύσου, η πόλη των Αθηνών, η τραγωδία αλλά και η ίδια η 

κωμωδία. 

                                                 
235 Ταυτόχρονα η ερώτηση του Διονύσου παρωδεί και τις ηρωίδες του Ευριπίδη που εκφράζουν 

ανάλογη άποψη με το ότι «η ζωή δεν είναι ζωή». Βλ. Reckford (1987) 431-2. 
236 Bowie (1993) 248. 
237 Η πομπή αυτή λειτουργεί επίσης ως ανάμνηση της γιορτής των Ελευσινίων Μυστηρίων. 
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Ο Αριστοφάνης παίρνει τη μεριά του Αισχύλου γιατί και η ύπαρξη της ίδιας της 

Αρχαίας Κωμωδίας, όπως της Αρχαίας Τραγωδίας, συνδέεται με την ηθική και 

πνευματική δύναμη της παλαιάς Αθήνας. Πίσω από το κωμικό χιούμορ του και την 

παρωδία κρύβεται η σοβαρή -αν όχι τραγική- προσπάθειά του να επιβιώσει η ίδια η 

Αρχαία Κωμωδία μέσα από την περίσωση των αγαθών της παράδοσης (τα οποία 

ενσαρκώνονται στο πρόσωπο του Αισχύλου). Όπως για τον Αισχύλο ο ποιητής είναι 

«διδάσκαλος» που προβάλλει την αρετή (στ. 1054-6) και συμβάλλει στην ηθική 

διαπαιδαγώγηση των πολιτών με «χρηστούς  καὶ  γενναίους» (στ. 1011), το ίδιο 

συμμερίζεται και ο Αριστοφάνης για τον εαυτό του. Όπως στον Αισχύλο η σοφία 

ορίζει την αισθητική και πολιτική διάσταση, αυτό ακριβώς επιδιώκει και ο 

Αριστοφάνης. Όπως στα έργα του Αισχύλου αποδίδει «δεξιότητα και νουθεσία» (στ. 

1009), την ίδια καλλιτεχνική επιδεξιότητα και διδακτισμό (τα ηθικά αποτελέσματα 

της ποίησης στο κοινό) επιθυμεί και για τα δικά του έργα. 

Από τη στιγμή που η σύγχρονή του τραγωδία έχει χάσει τον σωστό δρόμο της, 

έχει χάσει την αξιοπρέπεια και τη σοβαρότητα που είχε η Αρχαία Τραγωδία, τότε η 

αριστοφανική κωμωδία πρέπει να αναλάβει εν μέρει τον ρόλο της τραγωδίας. Αυτό 

συνεπάγεται όμως ότι θα πρέπει να αλλάξει ακόμη πιο πολύ τη φύση της, να 

εναλλάξει ακόμη περισσότερο την κωμικότητα με τη σοβαρότητα. Γι’ αυτό και οι 

Βάτραχοι όλο και τείνουν προς τους στόχους της τραγωδίας, χωρίς όμως να χάνουν 

την ισορροπία να λένε «πολλὰ μὲν γέλοιά πολλὰ δὲ σπουδαῖα» (στ. 389-90). Έτσι, 

οι θεατές τους μπορούν να φεύγουν μετά από την κωμική παράσταση όχι μόνο 

ευδιάθετοι αλλά και κάπως αλλαγμένοι. Το γέλιο τούς οδηγεί στην απελευθέρωση 

έντονων συναισθημάτων αλλά και στην αυτεπίγνωση. Αυτό το θεραπευτικό γέλιο 

είναι και πρέπει να παραμένει ένας από τους βασικούς στόχους των αριστοφανικών 

κωμωδιών. Χάρη στην απελευθέρωση και την ανάκαμψη της ψυχής οι κωμωδίες του 

Αριστοφάνη παρέχουν στο άτομο αναζωογόνηση και δυνατότητα να εύχεται και να 

ελπίζει⋅ δυνάμεις που όλες τους προκαλούνται από το γέλιο, την πηγή θετικής 

ενέργειας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΩΣ ΜΕΣΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
 

 
Το χιούμορ είναι ζωτική ιδιότητα και ενστικτώδης αναγκαιότητα της 

ανθρώπινης υπόστασης. Γι’ αυτό και αντικατοπτρίζει συχνά βαθύτερες πολιτισμικές 

αντιλήψεις, ενώ ταυτόχρονα μας προσφέρει ένα αποτελεσματικό μέσο να 

κατανοήσουμε πολιτισμικά διαμορφωμένους τρόπους σκέψης και αίσθησης. Με 

αφετηρία αυτό το δεδομένο, οφείλουμε να αναρωτηθούμε για μερικά πράγματα όσον 

αφορά την περίπτωση ενός συγκεκριμένου συγγραφέα με ένα συγκεκριμένο έργο, 

γραμμένο σε μία συγκεκριμένη εποχή και προορισμένο να παρασταθεί σε ένα 

συγκεκριμένο κοινό. 

Καταρχήν, αν η μεταφορά από τον προφορικό στον γραπτό λόγο επηρεάζει την 

ουσία, τον τόνο, τις χειρονομίες και τη μιμητικότητα που συνόδευαν την παράσταση 

του κωμικού έργου και αν αλλάζει κάτι απ’ το κωμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

παρουσιάστηκε. Δεύτερον, αν, αναλογιζόμενοι την εξέλιξη του ίδιου του χιούμορ, 

αυτό άλλαξε και σε ποιο βαθμό μέσα στους αιώνες. Αν γελούσαν οι πρόγονοί μας με 

τα ίδια αστεία που γελάμε εμείς ή μήπως η αίσθηση του χιούμορ τους ήταν τελείως 

διαφορετική από τη δική μας. Τρίτον, αν υπάρχει περίπτωση να κατανοήσουμε 

απόλυτα όλα αυτά τα αστεία, που για τους προγόνους μας αποτελούν δεδομένο και 

τυπικό κωμικό τόπο. Τέταρτον, αν η ίδια η σύγχρονη δημοτική (νεοελληνική) 

γλώσσα μπορεί να προσδώσει στο αστείο το ίδιο νόημα και την αντίστοιχη αίσθηση 

της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Πέμπτον, αν η φύση και συμπεριφορά του αρχαίου 

τότε κοινού ήταν πολύ διαφορετική από αυτήν του σύγχρονου τη στιγμή της κωμικής 

παράστασης. Συνεπώς, και οι πέντε αυτές συνιστώσες παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην 

αποδοχή και πρόσληψη των αστείων και θέτουν το ζήτημα της σχέσης ανάμεσα σ’ 

αυτά και την εμπειρία.238

                                                 
238 Θα ήταν όμως λάθος, όπως λέει η M. Douglas, «να υποθέσουμε ότι το κριτήριο για το αστείο 

είναι το κατά πόσον προκαλεί γέλιο ή όχι. Δεν είναι απαραίτητο να μπούμε στη φυσιολογία και τη 

ψυχολογία του γέλιου αφού είναι γενικά αποδεκτό ότι μπορεί κανείς να εκτιμήσει ένα αστείο χωρίς να 

γελάσει, καθώς και ότι μπορεί να γελάει για λόγους πέρα του ότι έχει αντιληφτεί ένα αστείο». 

Γενικότερα για τα παραπάνω, αλλά και την άποψη της M. Douglas, βλ. εισαγωγή επιμελητών & 

Driessen στους Bremmer - Roodenburg (1997) 25, 283-6 αντίστοιχα. 
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Όσον αφορά την πρώτη συνιστώσα, λίγοι θα ήταν αυτοί που δεν θα 

αναγνώριζαν τον πρωταρχικό ρόλο που παίζει η οπτικοποίηση των δρωμένων του 

κειμένου για τους θεατές του. Καταλαβαίνει κανείς πόσα από τα αστεία, στο επίπεδο 

του οπτικού αλλά και του φωνητικού, χάνονται σε έναν σύγχρονο ακροατή ή 

αναγνώστη. Μία από τις χάρες ενός δραματικού κειμένου άλλωστε είναι η 

παραστασιμότητά του, και είναι αυτή η δυνατότητα της πλήρους ολοκλήρωσής του 

που δυστυχώς στερείται ο σύγχρονος άνθρωπος. Η δυνατότητα να μην μπορεί να 

παρακολουθήσει την πρωτότυπη παράσταση του πρωτότυπου κειμένου που έχει στα 

χέρια του, αλλά να έρχεται σε επαφή αναγκαστικά μόνο με το αρχαίο σωζόμενο 

κείμενο και όχι και με την ίδια εκείνη πρώτη παράσταση. Βέβαια, και το ίδιο το 

αρχαίο σωζόμενο κείμενο δυστυχώς δεν μπορεί να θεωρηθεί εξολοκλήρου 

πρωτότυπο, καθώς έχει υποστεί πολλές αλλαγές στο πέρασμα των χρόνων από 

διάφορους αντιγραφείς και λογίους.239 Αλλαγές που έχουν απασχολήσει τη συζήτηση 

των ερευνητών για το θέμα της παράδοσης του κειμένου, μια και υπάρχουν 

διαφορετικά χειρόγραφα. Αλλαγές που κάνουν τον σύγχρονο αναγνώστη να 

αναρωτιέται τελικά πόσο πιστά το κείμενο της σύγχρονης έκδοσης αποδίδει αυτό που 

ο Αριστοφάνης έγραψε για την πρώτη παράσταση των Βατράχων. 

Όσον αφορά τη δεύτερη συνιστώσα, πολλά στοιχεία για το τι ακριβώς έβρισκε 

αστείο το κοινό του Αριστοφάνη προέρχονται από τα κριτικά σχόλια, έμμεσα ή 

άμεσα, του ίδιου για τα γούστα του κοινού του. Τα τελευταία αυτά φαίνονται στα 

χωρία διαφόρων κωμωδιών όπως των Νεφελών, των Σφηκών, των Ιππέων και των 

Βατράχων.240 Έχοντας ήδη εστιάσει σε πολλά από αυτά, θα λέγαμε συνοπτικά ότι το 

κοινό αρεσκόταν σε μία αστεία και γκροτέσκα εμφάνιση του ανθρώπινου σώματος, 

στον ξυλοδαρμό και τη βίαιη κακοποίηση των προσώπων και γενικότερα σε ό,τι είχε 

σχέση με την κωμωδία του σώματος. Αρεσκόταν στην πρωτοτυπία των θεμάτων και 

των έργων. Αρεσκόταν γενικότερα στο να κολακεύεται, να διασκεδάζει αλλά και να 

δοκιμάζει νέες θεατρικά εμπειρίες και να διδάσκεται από τα παρουσιαζόμενα έργα. 

Επίσης, ένα άλλο στοιχείο στο οποίο αρεσκόταν το κοινό της αριστοφανικής 

κωμωδίας ήταν η προσδοκία κάποιων συγκεκριμένων κοινότυπων αστείων 

ανακατεμένη με την αβεβαιότητα για το αν ο ποιητής θα τα υιοθετούσε ή θα τα 

παράλλασσε (γενικότερα πώς θα τα διαχειριζόταν). Η πιθανότητα επιτυχίας αυτών 

                                                 
239 Βλ. Stanford (1963) 52-6. 
240 Βλ. Slater (1999) 357-68. 
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των αστείων οφειλόταν στην «κατασκευή τους βάση τόσο το οικείο όσο και το μη 

οικείο»241. Το μυστικό μιας τέτοιας επιτυχίας βασιζόταν κυρίως στην ευφυία αλλά 

και την επιτηδειότητα του κωμωδιογράφου για καινοτομίες. Ωστόσο, τα ίδια μοτίβα, 

οι ίδιες εικόνες και εκείνα τα αστεία που είχε αναγνωριστεί ότι αρέσουν στο κοινό, 

εντάσσονταν στο ρεπερτόριο του ποιητή και χρησιμοποιούνταν ξανά και ξανά. 

Όσον αφορά την τρίτη, θα λέγαμε ότι από τη στιγμή που οι αριστοφανικές 

κωμωδίες αναφέρονται και στη σύγχρονή τους κοινωνική πραγματικότητα (κάνοντας 

ιδιαίτερες πολιτικές προεκτάσεις και αναφορές σε συγκεκριμένα σύγχρονα ιστορικά 

πρόσωπα και γεγονότα), η απόλυτη κατανόηση και συναίσθηση από μέρους μας των 

αστείων μιας αρχαίας κωμωδίας καθίσταται ουτοπική και ανέφικτη. Όσο μεγαλώνει η 

τοπική και κυρίως η χρονική απόσταση, τόσο αυξάνει η δυσκολία πλήρους 

κατανόησης και αξιολόγησης από μέρους μας των διάφορων υπαινιγμών και 

αναφορών του Αριστοφάνη στα συγκεκριμένα πρόσωπα και γεγονότα. Κατ’ 

επέκταση, τόσο αυξάνει και η δυσκολία απελευθέρωσής μας μέσα από ένα αβίαστο 

και φυσικό γέλιο. 

Όσον αφορά την τέταρτη συνιστώσα, το θέμα της μετάφρασης υπήρξε 

γενικότερα ένα εκτενές προς συζήτηση θέμα που κατά καιρούς κέντρισε (και 

κεντρίζει) το ενδιαφέρον πολλών μελετητών.242 Παρόλο το πλήθος νεοελληνικών και 

ξένων μεταφράσεων, άλλων υπερβολικά πιστών που μεταφέρουν τις λέξεις στην 

ακρίβεια και άλλων συνειδητά διασκευασμένων που όμως αναπαράγουν το πνεύμα 

και τα νοήματα του έργου, η ουσία του έργου των Βατράχων, όπως και των άλλων 

έργων, χάνεται στην προσπάθεια μεταφοράς από τη μία γλώσσα στην άλλη. Στην 

πραγματικότητα ισχύει αυτό που όμορφα διατυπώνει ο W. Stanford: «Είναι πολύ 

δύσκολο να χαρεί και να εκτιμήσει κανείς στην πληρότητά του τον Αριστοφάνη σε 

οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, εκτός από τη δική του ευέλικτη και κομψή αρχαία 

ελληνική»243. 

Ως προς την τελευταία, εικάζει κανείς ότι το αρχαιοελληνικό κοινό δεν θα 

έμοιαζε με το ευγενικά σιωπηλό και ευλαβικά αφοσιωμένο κοινό των σύγχρονων 

                                                 
241 Moulton («Comic myth-making and Aristophanes’ originality») στον Segal (1996) 218. 
242 Για το θέμα της μετάφρασης στην περίπτωση του Αριστοφάνη βλ. Σηφάκης (1985). 
243  Stanford (1963) 56. 
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θεάτρων. 244 Το κοινό αυτό θα ήταν λογικά εκδηλωτικό και θορυβώδες, καθώς θα 

ήταν αδύνατον να κάθεται ακίνητο στη θέση του μια ολόκληρη μέρα. Ακριβώς επειδή 

ο κίνδυνος να βαρεθεί το κοινό της κωμωδίας μετά από μία ολόκληρη μέρα τραγικών 

παραστάσεων ήταν μεγάλος, ο ποιητής θα εξαντλούσε όλα τα κωμικά του μέσα για 

να μην το δυσαρεστήσει. Θα του πρόσφερε λοιπόν πληθώρα νέων κωμικών ιδεών και 

πρωτότυπων αστείων που, μαζί με τη χαρά της συμμετοχής, θα του κέντριζαν το 

ενδιαφέρον και θα του επέτρεπαν να διασκεδάζει και να εκτονώνεται. Τέλος, 

δύσκολα θα αρνιόταν κανείς ότι -όσο κι αν η θέση του ποιητή ήταν εξαρτημένη από 

τις διαθέσεις και τα γούστα του κοινού του- ένας αρχαίος κωμωδιογράφος, και ειδικά 

ο αριστοτέχνης Αριστοφάνης, δεν θα μπορούσε να χειρίζεται με τη σειρά του τις 

αντιδράσεις του κοινού του. Κάτι τέτοιο θα τον εξυπηρετούσε στο να επηρεάζει το 

κοινό του στον τρόπο αντιμετώπισης μιας κωμωδίας και, γιατί όχι, στο να 

εξασφαλίζει τη νίκη του. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

244 Μία ικανοποιητική σύγκριση, όπως λέει ο P. Thiercy, θα ήταν με το κοινό των μεγάλων 

συγκεντρώσεων στα στάδια όπου οι θεατές έπρεπε να μένουν εκεί από την ανατολή ως τη δύση του 

ήλιου, πολλές φορές μέσα στο κρύο ή τη βροχή. Βλ. Thiercy (1999) 43-4. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ 
(ομοιότητες κωμικών στοιχείων των δύο θεατρικών ειδών) 

 
 

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι τα αριστοφανικά έργα και η κωμικότητά 

τους μπορούν να παραλληλιστούν εν μέρει με το Θέατρο Σκιών και το κωμικό 

στοιχείο που αυτό το είδος θεάτρου εσωκλείει αλλά και παράγει.245 Από 

μεθοδολογική άποψη, η συγκεκριμένη επιλογή του νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών (κι 

όχι κάποιου άλλου δραματικού είδους) έγκειται ακριβώς στο ότι η δραματουργία του 

Καραγκιόζη μπορεί να εκληφθεί ως παραδοσιακή.246

Αρχικά, η ομοιότητα των δύο ειδών στηρίζεται στο ότι και τα δύο θεάματα 

αφορούν παραδοσιακές κοινωνίες, με έντονη την προφορική παράδοση κι αισθητή 

την οικειότητα με τη φύση. Πρόκειται για δύο κωμικά είδη που στηρίζονται σε 

συμβάσεις και, κατ’ επέκταση, κάνουν χρήση των αξιών και των ιδεολογιών μιας 

παραδοσιακής κοινωνίας με τους δικούς της κώδικες. Επιπλέον, και τα δύο θεάματα 

απευθύνονται στον λαό, κι ακριβώς η λαϊκή τους αυτή φύση προσδίδει την 

αναγκαιότητα ανάληψης ενός κοινωνικού και παιδευτικού ρόλου.247 Βασικό εργαλείο 

ως προς αυτόν εμφανίζεται η απλότητα και οικειότητα, ενώ απώτερος στόχος 

καθίσταται η πρόκληση γέλιου για να διασκεδάσει ο λαός, να αποδράσει από τα 

καθημερινά προβλήματα, να αυτοεπιβεβαιωθεί και να ψυχ-αγωγηθεί. 

Από την πλευρά, γενικότερα, της κωμικής δραματουργίας (που φαίνεται μάλλον 

να ισχύει για κάθε κωμικό καλλιτέχνη) παρατηρεί κανείς ότι τόσο στο θέατρο του 

Αριστοφάνη όσο και στο Θέατρο Σκιών η υποκατάσταση του αληθινού κόσμου από 

τυποποιημένα, καρικατουρίστικα και πλαστά πρόσωπα ή από ψεύτικες, χάρτινες 

φιγούρες αποτελεί μία πρώτη κωμική πλευρά του θεάματος. Περαιτέρω, και στα δύο 

                                                 
245 Για τη σύγκριση αυτή θα βασιστούμε ως έναν βαθμό στη μελέτη που έκανε ο Γ. Πετρής για τον 

Καραγκιόζη και τα αστεία του. Βλ. Πετρής (1986) 107-38. 
246 Για το θέμα της παραδοσιακής δραματουργίας στην περίπτωση του Καραγκιόζη βλ. Σηφάκης 

(1984). 
247 Αν και η λαϊκή ιδιότητα αποτελεί κοινό γνώρισμα και των δύο ειδών, αυτή είναι ταυτόχρονα 

που καθίσταται και η ειδοποιός διαφορά μεταξύ τους. Το έργο του Αριστοφάνη είναι λαϊκό και 

ταυτόχρονα λόγιο, γραμμένο από έναν υψηλού μεγέθους ποιητή που μας κληροδότησε μια 

καταξιωμένη μορφή γραπτών. Απεναντίας, η λαϊκότητα στο Θέατρο Σκιών συμβαδίζει εν μέρει με τα 

στοιχεία του προφορικού, του «εύπεπτου» και του «συνηθισμένου». 
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κυριαρχούν φιγούρες ή πρόσωπα που έχουν συλληφτεί με κωμική διάθεση, και 

συνηθέστερα, είναι γελοιογραφήσεις ανθρώπινων όντων με έντονα υπογραμμισμένα 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (βλ. Παράρτημα VI-Εικόνες, εικ. 9 & 10). Κι αν 

στη μελέτη των Βατράχων κατατάξαμε τα αστεία με βάση τη διάκριση σε οπτικά και 

προφορικά, σε λεκτικά και περιεχομένου, σε αθώα και σκόπιμα, η ίδια ακριβώς 

ταξινόμηση ισχύει και για εκείνα του Θεάτρου Σκιών. 

Πέρα απ’ αυτά, θα έλεγε κανείς ότι οι κωμικοί ήρωες του Αριστοφάνη 

συναντάνε τον Καραγκιόζη –ή μάλλον ο Καραγκιόζης συναντά εκείνους- στη φύση 

των ίδιων των αστείων που υιοθετούνται. Εν ολίγοις, αν στον Καραγκιόζη 

σημειώνονται παραφθορές λέξεων ή ακόμη και ονομάτων, σύνθετες λέξεις, 

συσσωρεύσεις, αναγωγές στην κυριολεξία ή τη μεταφορά μιας λέξης, παρεξηγήσεις 

λόγω ιδιωμάτων ή, τέλος, ηχητικά αστεία όπως έντονοι κρότοι και φωνές, όλα αυτά 

θυμίζουν και παραπέμπουν άμεσα σε κάποιες τεχνικές διακωμώδησης του 

Αριστοφάνη (οι οποίες δεξοδικά αναφέρθηκαν παραπάνω κατά τη μελέτη των 

Βατράχων).248 Επανέρχεται, λοιπόν, κανείς στις κωμικές διαστρεβλώσεις και 

λεξιπλασίες του Αριστοφάνη, στα πολυσύλλαβα και τις μεταφορές, στις αποκλίσεις 

της προφοράς, στους διαλεκτικούς τύπους και στα ηχητικά αστεία όπως τα άτσαλα 

χτυπήματα στην πόρτα.249

Τέλος, θα μπορούσε κανείς να προβεί σ’ έναν ενδιαφέροντα παραλληλισμό του 

σκηνικού της Αρχαίας Κωμωδίας και του Θεάτρου Σκιών. Το πρώτο χαρακτηρίστηκε 

πρωτύτερα ως σχετικά «άσεμνο» εξαιτίας της σχέσης του με την ύπαιθρο (ειδικά αν 

συλλογιστούμε την εναρκτήρια σκηνή με τον γάιδαρο και τον Ξανθία επάνω)⋅ το 

δεύτερο διακρίνεται, επίσης, από μία ταπεινή, άσεμνη και κωμική διάθεση (βλ. 

Παράρτημα VI-Εικόνες, εικ. 11). Θα μπορούσαν ίσως και τα δύο να χαρακτηριστούν 

ακόμη και «βωμολόχα», αφού το σκηνικό της κωμωδίας δύναται να θεωρηθεί κι ως 

τέτοιο. Πρόκειται για έναν χαρακτηρισμό που δικαιολογείται απ’ το γεγονός ότι «τα 

                                                 
248 Μία χαρακτηριστική περίπτωση συσσσώρευσης είναι όταν ο μπάρμπα-Γιώργος απαριθμεί τα 

απαραίτητα πράγματα που θα χρειαστούν για ένα ταξίδι («νὰ  μὴν  ἀπολείπει,  μαθές,  ἀπὸ  σιμὰ 

τσατσαρούλα,  καθρεφτούλι,  ἀπήγανο,  λάβδανο,  ξινόγαλο,  ἀριζένι,  τῆς  νυχτερίδας  τὸ  κοκκαλάκι, 

ἐννιὰ  ἀδελφῶν  τὸ  αἶμα,  ξιγκοκέρια,  μανικοκάπ’,  μαστάτ’,  τὸ  τσατσαρούλι  γιὰ  τὸ  μουστάκ’  καὶ  ἡ 

φλογέρα»). Βλ. Spyropoulos (1974) 7. 
249 Στον Αριστοφάνη, όμως, οι λεξιπλασίες δεν είναι αστεία «λαθεμένης ανάγνωσης» και δεν 

γίνονται από την αμάθεια του κωμικού ήρωα όπως στο θέατρο Σκιών, αλλά μάλλον απ’ την 

υπερβολική εξυπνάδα του κωμικού προσώπου και την τάση του για ευφυολογίες. 
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οικοδομήματα που την πρόσοψή τους αντίκριζε ο θεατής της κωμωδίας (ο σκηνικός 

διάκοσμος) και τα διάφορα άλλα αντικείμενα που συμπλήρωναν την «ὄψιν» απείχαν 

πολύ από τη «σεμνότητα» των αντίστοιχων της τραγωδίας».250

 

 

                                                 
250 Σπυρόπουλος (1988) 88. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΩΡΙΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΕΙΣ 

 
 
♦ προετοιμασία θεατή να αντιληφτεί το λογοπαίγνιο που έπεται 
στ. 957-8: 
νοεῖν, ὁρᾶν, ξυνιέναι, στρέφειν ἐρᾶν, τεχνάζειν,  
κάχʹ ὑποτοπεῖσθαι, περινοεῖν ἅπαντα—  
στ. 1095-8: 
γαστέρα, πλευράς, λαγόνας, πυγήν,  
ὁ δὲ τυπτόμενος ταῖσι πλατείαις  
ὑποπερδόμενος  
φυσῶν τὴν λαμπάδʹ ἔφευγεν.  
 
 
Διάφοροι πρωτότυποι εκφραστικοί τρόποι μιας συσσώρευσης 

 
♦ παράταξη ομοιογενών όρων   
στ. 112-4: πορνεῖʹ, ἀναπαύλας, ἐκτροπάς, κρήνας, ὁδούς,  
πόλεις, διαίτας, πανδοκευτρίας 
στ. 949-50: ἀλλʹ ἔλεγεν ἡ γυνή τέ μοι χὠ δοῦλος οὐδὲν ἧττον,  
χὠ δεσπότης χἠ παρθένος χἠ γραῦς ἄν.  
στ. 1301-3: οὗτος δʹ ἀπὸ πάντων μὲν φέρει, πορνῳδιῶν,  
σκολίων Μελήτου, Καρικῶν αὐλημάτων,  
θρήνων, χορειῶν. 
 
 
♦ αντίθεση εννοιών (συνήθως δύο διαδοχικών) στον ίδιο ομιλητή 
στ. 727-31: Τῶν πολιτῶν θʹ οὓς μὲν ἴσμεν εὐγενεῖς καὶ σώφρονας  
ἄνδρας ὄντας καὶ δικαίους καὶ καλούς τε κἀγαθοὺς  
καὶ τραφέντας ἐν παλαίστραις καὶ χοροῖς καὶ μουσικῇ,  
προυσελοῦμεν, τοῖς δὲ χαλκοῖς καὶ ξένοις καὶ πυρρίαις  
καὶ πονηροῖς κἀκ πονηρῶν εἰς ἅπαντα χρώμεθα 
 
 
♦ αντίθεση εννοιών σε δύο συνομιλητές (μορφή διαλόγου) 
στ. 572-5: ‐ὡς ἡδέως ἄν σου λίθῳ τοὺς γομφίους  
κόπτοιμʹ ἄν, οἷς μου κατέφαγες τὰ φορτία. 
‐Ἐγὼ δέ γʹ εἰς τὸ βάραθρον ἐμβάλοιμί σε. 
‐Ἐγὼ δὲ τὸν λάρυγγʹ ἂν ἐκτέμοιμί σου  
 
 
♦ πολλαπλή διακοπή του συνομιλητή 
στ. 505-11 (με τον στ. 508 για να πάρει ο ηθοποιός αναπνοή): 
 ‐Ὦ φίλταθʹ ἥκεις Ἡράκλεις; Δεῦρʹ εἴσιθι.  
Ἡ γὰρ θεός σʹ ὡς ἐπύθεθʹ ἥκοντʹ, εὐθέως  
ἔπεττεν ἄρτους, ἧψε κατερικτῶν χύτρας  
ἔτνους δύʹ ἢ τρεῖς, βοῦν ἀπηνθράκιζʹ ὅλον,  
πλακοῦντας ὤπτα, κολλάβους. Ἀλλʹ εἴσιθι. 
 ‐Κάλλιστʹ, ἐπαινῶ. (στ. 508) 
 ‐Μὰ τὸν Ἀπόλλω οὐ μή σʹ ἐγὼ  
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περιόψομἀπελθόντʹ, ἐπεί τοι καὶ κρέα  
ἀνέβραττεν ὀρνίθεια, καὶ τραγήματα  
ἔφρυγε, κᾦνον ἀνεκεράννυ γλυκύτατον.  
 
 
♦ αντίθεση μεταξύ δύο ίδιων αναφερόμενων λέξεων 
στ. 1082: καὶ φασκούσας οὐ ζῆν τὸ ζῆν;  
στ. 1425: Ποθεῖ μέν, ἐχθαίρει δέ, βούλεται δʹ ἔχειν.  
 
 
♦ «παρά προσδοκίαν» εντύπωση 
στ. 187: ἢ ʹς Κερβερίους, ἢ ʹς κόρακας, ἢ ʹπὶ Ταίναρον;  
στ. 290: τοτὲ μέν γε βοῦς, νυνὶ δʹ ὀρεύς, τοτὲ δʹ αὖ γυνὴ 
στ. 587-8: πρόρριζος αὐτός, ἡ γυνή, τὰ παιδία,  
κάκιστʹ ἀπολοίμην, κἀρχέδημος ὁ γλάμων 
στ. 621:  πλίνθους ἐπιτιθείς, πάντα τἄλλα, πλὴν πράσῳ  
στ. 1017: καὶ πήληκας καὶ κνημῖδας καὶ θυμοὺς ἑπταβοείους. 
στ. 1408: αὐτός, τὰ παιδίʹ, ἡ γυνή, Κηφισοφῶν,  
στ. 1478: τὸ πνεῖν δὲ δειπνεῖν, τὸ δὲ καθεύδειν κῴδιον;  
 
 
♦ εντύπωση εξευτελισμού των εννοιών 
στ. 366-7: ἢ κατατιλᾷ τῶν Ἑκατείων κυκλίοισι χοροῖσιν ὑπᾴδων,  
ἢ τοὺς μισθοὺς τῶν ποιητῶν ῥήτωρ ὢν εἶτʹ ἀποτρώγει 
στ. 622: μὴ τύπτε τοῦτον μηδὲ γητείῳ νέῳ. 
στ. 892-3: καὶ γλώττης στρόφιγξ  
καὶ ξύνεσι καὶ μυκτῆρες ὀσφραντήριοι,  
στ. 942: πυλλίοις καὶ περιπάτοις καὶ τευτλίοισι λευκοῖς  
στ. 1478: τὸ πνεῖν δὲ δειπνεῖν, τὸ δὲ καθεύδειν κῴδιον;  
 
 
♦ ακουστική έμφαση ενός όρου 
στ. 114: πόλεις, διαίτας, πανδοκευτρίας 
 
 
 ♦ πρόταξη μιας λέξης (διάφορες μορφές του πᾶς, του καὶ, κ.ά.) 
στ. 289: Παντοδαπὸν γοῦν γίγνεται 
στ. 618: Πάντα τρόπον· ἐν κλίμακι 
στ. 621: πλίνθους ἐπιτιθείς, πάντα τἄλλα, πλὴν πράσῳ 
στ. 1304: Καίτοι τί δεῖ  
 
 
♦ κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση των εννοιών 
στ. 55-7: Πόθος; πόσος τις; 
‐Σμικρός, ἡλίκος Μόλων. 
‐Γυναικός; 
‐Οὐ δῆτʹ. 
‐Ἀλλὰ παιδός; 
‐Οὐδαμῶς. 
‐Ἀλλʹ ἀνδρός; 
‐Ἀπαπαῖ. 
‐Ξυνεγένου τῷ Κλεισθένει; 
στ. 466: καὶ μιαρὲ καὶ παμμίαρε καὶ μιαρώτατε 
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στ. 621-2: πλίνθους ἐπιτιθείς, πάντα τἄλλα, πλὴν πράσῳ  
μὴ τύπτε τοῦτον μηδὲ γητείῳ νέῳ.  
στ. 744-53: Χαίρεις, ἱκετεύω; 
‐Μἀλλʹ ἐποπτεύειν δοκῶ,  
ὅταν καταράσωμαι λάθρᾳ τῷ δεσπότῃ. 
 ‐Τί δὲ τονθορύζων, ἡνίκʹ ἂν πληγὰς λαβὼν  
πολλὰς ἀπίῃς θύραζε; 
‐Καὶ τοῦθʹ ἥδομαι. 
‐Τί δὲ πολλὰ πράττων; 
‐Ὡς μὰ Δίʹ οὐδὲν οἶδʹ ἐγώ. 
‐Ὁμόγνιε Ζεῦ· καὶ παρακούων δεσποτῶν  
ἅττʹ ἂν λαλῶσι; 
‐Μἀλλὰ πλεῖν ἢ μαίνομαι. 
‐Τί δὲ τοῖς θύραζε ταῦτα καταλαλῶν; 
‐Ἐγώ;  
μὰ Δίʹ ἀλλʹ ὅταν δρῶ τοῦτο, κἀκμιαίνομαι. 
στ. 1034: γῆς ἐργασίας, καρπῶν ὥρας, ἀρότους· 
στ. 1189-95: Πῶς γάρ; Ὅτε δὴ πρῶτον μὲν αὐτὸν γενόμενον  
χειμῶνος ὄντος ἐξέθεσαν ἐν ὀστράκῳ,  
ἵνα μὴ ʹκτραφεὶς γένοιτο τοῦ πατρὸς φονεύς·  
εἶθʹ ὡς Πόλυβον ἤρρησεν οἰδῶν τὼ πόδε·  
ἔπειτα γραῦν ἔγημεν αὐτὸς ὢν νέος  
καὶ πρός γε τούτοις τὴν ἑαυτοῦ μητέρα·  
εἶτʹ ἐξετύφλωσεν αὑτόν.  
 
  
♦ επανάληψη λέξεων με ίδιο αριθμό συλλαβών 
στ. 608: Ὁ Διτύλας χὠ Σκεβλύας χὠ Παρδόκας 
στ. 1203: καὶ κῳδάριον καὶ ληκύθιον καὶ θυλάκιον 
 
 
♦ προβολή αρμονικού παιχνιδιού με διαφορετικό αριθμό συλλαβών 
στ. 1095: αστέρα, πλευράς, λαγόνας, πυγήν 
 
 
♦ παιχνίδι ήχων με επανάληψη ίδιου φωνήεντος (του ο) ή στερητικού α- ή ίδιας κατάληξης (σε -
άδης και σε –ιον) 
στ. 757-8: τίς οὗτος οὕνδον ἐστὶ θόρυβος καὶ βοὴ  
χὠ λοιδορησμός;  
στ. 838: ἔχοντʹ ἀχάλινον, ἀκρατές, ἀπύλωτον στόμα, 
στ. 841-2: σὺ δὴ ʹμὲ ταῦτʹ, ὦ στωμυλιοσυλλεκτάδη  
καὶ πτωχοποιὲ καὶ ῥακιοσυρραπτάδη;  
 στ. 1203: καὶ κῳδάριον καὶ ληκύθιον καὶ θυλάκιον 
 
 
♦ επαναφορά ίδιου συνδέσμου (του καὶ) ακόμη και σε συνδυασμό με κράση 
στ. 425-6: Κἀκόπτετʹ ἐγκεκυφώς,  
κἄκλαε κἀκεκράγει 
στ. 1203: καὶ κῳδάριον καὶ ληκύθιον καὶ θυλάκιον 
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♦ επαναφορά ίδιας αντωνυμίας (των τίς, ἐγὼ δέ, τί δέ) 
στ. 185: Τίς εἰς ἀναπαύλας ἐκ κακῶν καὶ πραγμάτων;  
στ. 572-5: ‐ὡς ἡδέως ἄν σου λίθῳ τοὺς γομφίους  
κόπτοιμʹ ἄν, οἷς μου κατέφαγες τὰ φορτία. 
‐Ἐγὼ δέ γʹ εἰς τὸ βάραθρον ἐμβάλοιμί σε. 
‐Ἐγὼ δὲ τὸν λάρυγγʹ ἂν ἐκτέμοιμί σου  
στ. 747-53: ‐Τί δὲ τονθορύζων, ἡνίκʹ ἂν πληγὰς λαβὼν  
πολλὰς ἀπίῃς θύραζε; 
‐Καὶ τοῦθʹ ἥδομαι. 
‐Τί δὲ πολλὰ πράττων; 
‐Ὡς μὰ Δίʹ οὐδὲν οἶδʹ ἐγώ. 
‐Ὁμόγνιε Ζεῦ· καὶ παρακούων δεσποτῶν  
ἅττʹ ἂν λαλῶσι; 
‐Μἀλλὰ πλεῖν ἢ μαίνομαι. 
‐Τί δὲ τοῖς θύραζε ταῦτα καταλαλῶν; 
‐Ἐγώ;  
μὰ Δίʹ ἀλλʹ ὅταν δρῶ τοῦτο, κἀκμιαίνομαι.  
 
 
♦ επαναδίπλωση της λέξης στην ίδια ή διαφορετική μορφή της 
στ. 731: καὶ πονηροῖς κἀκ πονηρῶν εἰς ἅπαντα χρώμεθα 
στ. 1082: καὶ φασκούσας οὐ ζῆν τὸ ζῆν;  
 
 
♦ μετρική δομή μιας κωμωδίας: εσωτερικές διαιρέσεις μέσα στον στίχο (δύο ή τρία ισοδύναμα 
τμήματα) ή σε μορφή τομής  
στ. 92-3:Ἐπιφυλλίδες ταῦτʹ ἐστὶ καὶ στωμύλματα,  
χελιδόνων μουσεῖα, λωβηταὶ τέχνης 
στ. 772-3: τοῖς λωποδύταις καὶ τοῖσι βαλλαντιοτόμοις  
καὶ τοῖσι πατραλοίαισι καὶ τοιχωρύχοις 
στ. 966: σαλπιγγολογχυπηνάδαι, σαρκασμοπιτυοκάμπται 
στ. 1203: καὶ κῳδάριον καὶ ληκύθιον καὶ θυλάκιον 
 
 
Διάφοροι λόγοι  για τους οποίους χρησιμεύουν οι συσσωρεύσεις 
 
♦ καλύτερη συνοχή στο κείμενο (ειδικά στον 3ο τύπο όπου υπάρχει απόσταση) 
στ. 747-53: 
‐Τί δὲ τονθορύζων, ἡνίκʹ ἂν πληγὰς λαβὼν  
πολλὰς ἀπίῃς θύραζε; 
‐Καὶ τοῦθʹ ἥδομαι. 
‐Τί δὲ πολλὰ πράττων; 
‐Ὡς μὰ Δίʹ οὐδὲν οἶδʹ ἐγώ. 
‐Ὁμόγνιε Ζεῦ· καὶ παρακούων δεσποτῶν  
ἅττʹ ἂν λαλῶσι; 
‐Μἀλλὰ πλεῖν ἢ μαίνομαι. 
‐Τί δὲ τοῖς θύραζε ταῦτα καταλαλῶν; 
‐Ἐγώ;  
μὰ Δίʹ ἀλλʹ ὅταν δρῶ τοῦτο, κἀκμιαίνομαι.  
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♦ σταδιακή και όχι απότομη προετοιμασία «καλαμπουριού» (ώστε να γίνεται πιο εύληπτο και να 
μην κουράζει τους θεατές) 
στ. 204: ἄπειρος, ἀθαλάττευτος, ἀσαλαμίνιος  
στ. 477: διασπάσονται Γοργόνες Τειθράσιαι 
στ. 1016-7: ἀλλὰ πνέοντας δόρυ καὶ λόγχας καὶ λευκολόφους τρυφαλείας  
καὶ πήληκας καὶ κνημῖδας καὶ θυμοὺς ἑπταβοείους. 
 
 
♦ επίδειξη χυδαιότητας - αλαζονείας Βωμολόχου (ώστε μέσα από τον χλευασμό να ασκεί την 
ταπεινωτική και εξευτελιστική δύναμή του) 
στ. 799-801: καὶ κανόνας ἐξοίσουσι καὶ πήχεις ἐπῶν  
καὶ πλαίσια ξύμπηκτα— 
‐Πλινθεύσουσι γάρ; 
‐καὶ διαμέτρους καὶ σφῆνας. 
στ. 1073-5: οὐκ ἠπίσταντʹ ἀλλʹ ἢ μᾶζαν καλέσαι καὶ «Ῥυππαπαῖ» εἰπεῖν. 
‐Νὴ τὸν Ἀπόλλω, καὶ προσπαρδεῖν γʹ εἰς τὸ στόμα τῷ θαλάμακι,  
καὶ μινθῶσαι τὸν ξύσσιτον κἀκβάς τινα λωποδυτῆσαι·  
 
 
♦ μίμηση ρητορικών μοτίβων και τεχνικών  
στ. 470-7: τοία Στυγός σε μελανοκάρδιος πέτρα  
Ἀχερόντιός τε σκόπελος αἱματοσταγὴς  
φρουροῦσι, Κωκυτοῦ τε περίδρομοι κύνες,  
ἔχιδνά θʹ ἑκατογκέφαλος, ἣ τὰ σπλάγχνα σου  
διασπαράξει· πλευμόνων τʹ ἀνθάψεται  
Ταρτησσία μύραινα, τὼ νεφρὼ δέ σου  
αὐτοῖσιν ἐντέροισιν ᾑματωμένω  
διασπάσονται Γοργόνες Τειθράσιαι                                                                
στ. 1014-6: εἰ γενναίους καὶ τετραπήχεις, καὶ μὴ διαδρασιπολίτας,  
μηδʹ ἀγοραίους μηδὲ κοβάλους, ὥσπερ νῦν, μηδὲ πανούργους,  
ἀλλὰ πνέοντας δόρυ καὶ λόγχας καὶ λευκολόφους τρυφαλείας 
στ. 1099: Μέγα τὸ πρᾶγμα, πολὺ τὸ νεῖκος, ἁδρὸς ὁ πόλεμος ἔρχεται. 
 
 
♦ οξεία παρωδία θρησκευτικών ή άλλων κοινωνικών στερεότυπων (ώστε οι θεατές να 
παραπέμπονται σε αυτά μέσα από τον ακριβή αριθμό λέξεων) 
στ. 355-67: ὅστις ἄπειρος τοιῶνδε λόγων ἢ γνώμην μὴ καθαρεύει,  
ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτʹ εἶδεν μήτʹ ἐχόρευσεν,  
μηδὲ Κρατίνου τοῦ ταυροφάγου γλώττης Βακχεῖʹ ἐτελέσθη,  
ἢ βωμολόχοις ἔπεσιν χαίρει μὴ ʹν καιρῷ τοῦτο ποιοῦσιν,  
ἢ στάσιν ἐχθρὰν μὴ καταλύει μηδʹ εὔκολός ἐστι πολίταις,  
ἀλλʹ ἀνεγείρει καὶ ῥιπίζει κερδῶν ἰδίων ἐπιθυμῶν,  
ἢ τῆς πόλεως χειμαζομένης ἄρχων καταδωροδοκεῖται,  
ἢ προδίδωσιν φρούριον ἢ ναῦς, ἢ τἀπόρρητʹ ἀποπέμπει  
ἐξ Αἰγίνης Θωρυκίων ὢν εἰκοστολόγος κακοδαίμων,  
ἀσκώματα καὶ λίνα καὶ πίτταν διαπέμπων εἰς Ἐπίδαυρον,  
ἢ χρήματα ταῖς τῶν ἀντιπάλων ναυσὶν παρέχειν τινὰ πείθει,  
ἢ κατατιλᾷ τῶν Ἑκατείων κυκλίοισι χοροῖσιν ὑπᾴδων,  
ἢ τοὺς μισθοὺς τῶν ποιητῶν ῥήτωρ ὢν εἶτʹ ἀποτρώγει,  
στ. 1477-8: «Τίς δʹ οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν»,  
τὸ πνεῖν δὲ δειπνεῖν, τὸ δὲ καθεύδειν κῴδιον;  
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♦ επακριβή συγκεκριμενοποίηση ενός ορισμού (λέξης ή έννοιας) μέσα από την τριμερή 
παράθεση, συνώνυμων ή μη, όρων 
στ. 1008-10: ‐ἀπόκριναί μοι, τίνος οὕνεκα χρὴ θαυμάζειν ἄνδρα ποητήν; 
‐Δεξιότητος καὶ νουθεσίας, ὅτι βελτίους τε ποιοῦμεν 
τοὺς ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν. 
στ. 1034: γῆς ἐργασίας, καρπῶν ὥρας, ἀρότους· ὁ δὲ θεῖος Ὅμηρος  
στ. 1035-6: ἀπὸ τοῦ τιμὴν καὶ κλέος ἔσχεν πλὴν τοῦδʹ ὅτι χρήστʹ ἐδίδαξεν,  
τάξεις, ἀρετάς, ὁπλίσεις ἀνδρῶν;  
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Πίνακας Συσσωρεύσεων251

   
Κωμωδίες Σύνολο 

στίχων 

Στίχοι 

με Τύπο 

Ι 

 

Ποσοστό 

% 

Στίχοι με 

Τύπο ΙΙ 

Ποσοστό 

% 

Στίχοι 

με Τύπο 

ΙΙΙ 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

των δύο 

τύπων 

Αχαρνείς   1234 91 7,4 79 6,4 7 13,8 

Ιππείς 1408 82 5,8 122 8,7 6 14,5 

Νεφέλες 1510 100 6,6 78 5,2 6 11,8 

Σφήκες 1537 51 3,3 48 3,1 5 6,4 

Ειρήνη 1359 78 5,7 78 5,7 3 11,4 

Όρνιθες 1765 145 8,1 93 5,3 7 13,4 

Λυσιστράτη 1320 47 3,5 64 4,9 7 8,4 

Θεσμοφοριάζουσες 1231 53 4,3 55 4,5 4 8,8 

Βάτραχοι 1533 89 5,8 88 5,7 8 11,5

Εκκλησιάζουσες 1189 39 3,4 72 6 2 9,4 

Πλούτος 1209 51 4,2 57 4,7 2 8, 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
251 Ο πίνακας των συσσωρεύσεων, μολονότι έχει προσαρμοστεί με βάση το έργο των Βατράχων, 

προέρχεται από τον Η. Σπυρόπουλο. Spyropoulos (1974) 49. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΩΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ 
ΤΙΣ ΒΑΚΧΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ ΜΟΤΙΒΑ 

 
 

♦ αυτοπαρουσίαση Διονύσου 
στ. 22: ὅτʹ ἐγὼ μὲν ὢν Διόνυσος, υἱὸς Σταμνίου 
 
♦ μοτίβο μεταμφίεσης 
στ. 109: ἦλθον κατὰ σὴν μίμησιν, ἵνα μοι τοὺς ξένους  
στ. 464: Ἡρακλῆς ὁ καρτερός 
στ. 460-673 [σκηνή ανταλλαγής ρούχων και ρόλων του Διονύσου με τον Ξανθία] 
 
♦ επίθετο Ιάκχου («φιλοχορευτής») 
στ. 403, 408, 413: Ἴακχε φιλοχορευτά, συμπρόπεμπέ με. 
 
♦ αναζωογόνηση και απελευθέρωση από συμβάσεις 
στ. 346-8: ἀποσείονται δὲ λύπας  
χρονίους τʹ ἐτῶν παλαιῶν ἐνιαυτοὺς  
 
♦ απουσία κόπου στους μετέχοντες 
στ. 401: καὶ δεῖξον ὡς ἄνευ πόνου  
 
♦ λατρευτικός χορός μαινάδων στα όρη 
στ. 325-33: Ἴακχʹ,  ὦ πολυτίμητʹ  ἐν  ἕδραις  ἐνθάδε  ναίων,  Ἴακχʹ,  ὦ  Ἴακχε,  ἐλθὲ  τόνδʹ  ἀνὰ 
λειμῶνα χορεύσων ὁσίους εἰς θιασώτας, πολύκαρπον μὲν τινάσσων περὶ κρατὶ σῷ βρύοντα 
στέφανον  μύρτων,  θρασεῖ  δʹ  ἐγκατακρούων  ποδὶ  τὰν  ἀκόλαστον  φιλοπαίγμονα  τιμάν, 
χαρίτων πλεῖστον ἔχουσαν μέρος, ἁγνήν, ἱερὰν ὁσίοις μύσταις χορείαν 
στ. 334-6: χαρίτων πλεῖστον ἔχουσαν μέρος, ἁγνήν, ἱερὰν  
ὁσίοις μύσταις χορείαν.  
στ. 372-4: Χώρει νυν πᾶς ἀνδρείως  
εἰς τοὺς εὐανθεῖς κόλπους  
λειμώνων ἐγκρούων  
στ. 395-7: νυν καὶ τὸν ὡραῖον θεὸν παρακαλεῖτε δεῦρο  
ᾠδαῖσι, τὸν ξυνέμπορον τῆσδε τῆς χορείας.  
Ἴακχε πολυτίμητε, μέλος ἑορτῆς  
στ. 414a –5: μετʹ αὐτῆς  
παίζων χορεύειν βούλομαι.  
 
♦ παραπομπή σε διονυσιακά όργια και ιεροτελεστίες μυημένων 
στ. 354-71: Εὐφημεῖν χρὴ κἀξίστασθαι τοῖς ἡμετέροισι χοροῖσιν,  
ὅστις ἄπειρος τοιῶνδε λόγων ἢ γνώμην μὴ καθαρεύει,  
ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτʹ εἶδεν μήτʹ ἐχόρευσεν,  
μηδὲ Κρατίνου τοῦ ταυροφάγου γλώττης Βακχεῖʹ ἐτελέσθη,  
ἢ βωμολόχοις ἔπεσιν χαίρει μὴ ʹν καιρῷ τοῦτο ποιοῦσιν,  
ἢ στάσιν ἐχθρὰν μὴ καταλύει μηδʹ εὔκολός ἐστι πολίταις,  
ἀλλʹ ἀνεγείρει καὶ ῥιπίζει κερδῶν ἰδίων ἐπιθυμῶν,  
ἢ τῆς πόλεως χειμαζομένης ἄρχων καταδωροδοκεῖται,  
ἢ προδίδωσιν φρούριον ἢ ναῦς, ἢ τἀπόρρητʹ ἀποπέμπει  
ἐξ Αἰγίνης Θωρυκίων ὢν εἰκοστολόγος κακοδαίμων,  
ἀσκώματα καὶ λίνα καὶ πίτταν διαπέμπων εἰς Ἐπίδαυρον,  
ἢ χρήματα ταῖς τῶν ἀντιπάλων ναυσὶν παρέχειν τινὰ πείθει,  
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ἢ κατατιλᾷ τῶν Ἑκατείων κυκλίοισι χοροῖσιν ὑπᾴδων,  
ἢ τοὺς μισθοὺς τῶν ποιητῶν ῥήτωρ ὢν εἶτʹ ἀποτρώγει,  
κωμῳδηθεὶς ἐν ταῖς πατρίοις τελεταῖς ταῖς τοῦ Διονύσου.  
Τούτοις αὐδῶ καὖθις ἐπαυδῶ καὖθις τὸ τρίτον μάλʹ ἐπαυδῶ  
ἐξίστασθαι μύσταισι χοροῖς· ὑμεῖς δʹ ἀνεγείρετε μολπὴν  
καὶ παννυχίδας τὰς ἡμετέρας αἳ τῇδε πρέπουσιν ἑορτῇ.  
στ. 356-7: ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτʹ εἶδεν μήτʹ ἐχόρευσεν,  
μηδὲ Κρατίνου τοῦ ταυροφάγου γλώττης Βακχεῖʹ ἐτελέσθη,  
στ. 371: καὶ παννυχίδας τὰς ἡμετέρας αἳ τῇδε πρέπουσιν ἑορτῇ.  
στ. 446-7: οὗ παννυχίζουσιν θεᾷ, φέγγος ἱερὸν οἴσων.  
 
♦ σπαραγμός και ωμοφαγία ζώου 
στ. 357: μηδὲ Κρατίνου τοῦ ταυροφάγου γλώττης Βακχεῖʹ ἐτελέσθη,  
στ. 473-4: τὰ σπλάγχνα σου  
διασπαράξει 
στ. 477: διασπάσονται Γοργόνες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΙΧΩΝ 
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΥΠΙΚΑ ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(ως υπαινικτικά σημεία παρωδίας ή δηλωτικά σεβασμού)252

 
 
♦ Διάφορες Λέξεις όπως Ουσιαστικά 
στ. 844, 935, 1004, 1006 
 
♦ Διάφορες Λέξεις όπως Επίθετα α) πολυσύλλαβα, β) γεωγραφικά, γ) σύνθετα με το φρενο- και δ) 
αυτό-, ε) πολλαπλά σύνθετα ή στερητικά 
στ. 470, 471, 472, 473, 824, 839, 963, 966 
στ. 471, 475, 477, 928, 1056, 1383  
στ. 820 
στ. 822, 837 
στ. 204, 471, 474, 476, 477 
 
♦ Διάφορες Λέξεις όπως Ρήματα 
στ. 592a, 730, 1016, 1100, 1128, 1172 
 
♦ Διάφορες Λέξεις όπως Επιρρήματα 
στ. 804, 824 
 
♦ Σύνταξη με α) αναδιπλώσεις, β) αναφορές και γ) παρηχήσεις 
στ. 184 
στ. 1487-8 
στ. 829 
 
♦ Εικόνες και μεταφορές 
στ. 347, 473, 475, 586-8, 799-801, 995, 1004, 1431a-32 
 
♦ Παραθέματα αισχύλειων φράσεων και στίχων 
στ. 172 κ.ε., 886-7, 992, 1126-81, 1264-5, 1266, 1269-70, 1273-4, 1276, 1284-5, 1287, 1289, 1291-2, 
1294, 1383, 1392, 1403, 1431a 
 
♦ Καταγωγή αριστοφάνειων φράσεων και στίχων από τον Αισχύλο 
στ. 47 κ.ε., 844, 928-9, 932, 937, 1214, 1344, 1365, 1528, 1530 
 
♦ Αναμνήσεις αισχύλειων φράσεων και στίχων 
στ. 473 κ.ε., 1028-9, 1041-2, 1530 
 
♦ Τίτλοι τραγωδιών Αισχύλου που α) αναφέρονται ή β) υπαινίσσονται 
στ.1021 (Επτά επί Θήβας), 1026 (Πέρσες), 1124 (Ορέστεια) 
στ. 963 (Μέμνων, Κύκνος),912 (Μυρμιδόνες ή Φρύγες και Νιόβη). 
 

                                                 
252 Τα παραδείγματα των στίχων που αναφέρονται σε τυπικά αισχύλεια και τυπικά ευριπίδεια 

στοιχεία αφορούν συχνά και κάποιους -σχετικούς πάντα- στίχους που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο του 

λογοτεχνικού αγώνα των δύο ποιητών αλλά σ’ εκείνο όλου του έργου. 

Επίσης, οφείλουμε κι εδώ να επαναλάβουμε ότι τα παραδείγματα των στίχων προέρχονται από τη 

μελέτη της Ν. Κωτίδου-Πετράκη (2002) η οποία βασίζεται στην κριτική-ερμηνευτική έκδοση του Κ. 

Dover (1993) [απ’ όπου αντλεί και τα παραθέματα των αισχύλειων και ευριπίδειων φράσεων και 

στίχων]. 
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♦ Σκοτεινό και ασαφές ύφος δραμάτων 
στ. 924-6, 927, 1122, 1445 
 
♦ Συστηματική Χρήση Επωδού 
στ. 1264-5, 1266, 1269, 1273, 1275 
 
♦ Στίχοι σε δακτυλικό ρυθμό 
στ. 1264-7, 1269-71, 1273-7, 1284-5, 1287, 1289, 1291-2, 1528-33 
 
♦ Προέλευση στίχων από κιθαρωδικό νόμο 
στ. 1281-2, 1284-5, 1287, 1289, 1291-2, 1294, 1298-9 
 
♦ Σύνθεση ιαμβικών τριμέτρων από μακροσκελείς σύνθετες λέξεις 
στ. 204, 471, 474, 476, 477 
 
♦ Τέχνασμα σιωπής σε Προλόγους 
στ. 911-3, 948, 1119-22, 1126-8, 1172-3. 
 
♦ Ρεπερτόριο με α) ηρωικά θέματα και β) πομπώδες λεκτικό 
στ. 928, 959-63, 1018, 1026-7, 1040-1 
στ. 940 
 
♦ Μοτίβα αισχύλειων τραγωδιών 
στ. 681 (μοτίβο του χελιδονιού με βάρβαρη φωνή) 
στ. 683-4 (μοτίβο του θρήνου του αηδονιού) 
στ. 684-5 (θέμα της ισοψηφίας στο δικαστήριο) 
στ. 1364-413 (τελετουργική σκηνή ζυγίσματος) 
 
♦ Χρήση περσικών λέξεων 
στ. 926-32, 1122, 1141 κ.ε. 
 
♦Τέχνασμα σιωπής γενικότερα (για εντυπωσιασμό και εξαπάτηση) 
στ. 832, 833-4, 909-26 (κυρίως 909, 911-3, 914-5, 920, 923-4), 928-9, 933, 938, 1020, 1132, 1134 
 
♦ Έκπληξη και τερατώδη θεάματα (εμφάνιση επί σκηνής τεράστιων και περίπλοκων μηχανών) 
στ. 962, 963 
 
♦ Τάση για τερατόμορφες εικόνες 
στ. 814, 823 
 
♦ Ορμητικότητα και πάθος του χαρακτήρα του 
στ. 804, 814, 816-7, 820, 822-5, 829, 843-4, 847-8, 859, 902-4, 927, 994-6, 998, 1006 

 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΙΧΩΝ 
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΥΠΙΚΑ ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(ως ρητά ή υπαινικτικά σημεία παρωδίας) 
 
♦ Διάφορες Λέξεις όπως Ουσιαστικά α) ποικίλα και β) σε -μα 
στ. 61, 396-7, 825, 829, 893, 956, 974, 1104, 1309, 1322, 1331, 1339a, 1483 
στ. 249, 819, 892, 1315 
 
♦ Διάφορες Λέξεις όπως Επίθετα α) πρωτότυπα, β) προσφιλή του, γ) σύνθετα στερητικά, δ) 
σύνθετα με το φιλο-, ε) με το -φαής, στ) με το -σπλάγχνος και ζ) με αριθμητικό 
στ. 838, 967, 1327 
στ. 336, 1336b, 1343b, 1490 
στ. 204, 838, 839 
στ. 333 
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στ. 1331, 1335a 
στ. 496 
στ. 473, 1327, 1361a 
 
♦ Διάφορες Λέξεις όπως Ρήματα 
στ. 377, 478, 1322, 1441 
 
♦ Εκφράσεις 
στ. 421, 1342 
 
♦ Σύνταξη α) με επιφώνημα -ἆ-, β) με κλητική προσφώνηση γ) με μετοχές στη θέση ρημάτων 
και δ) άλλες περιπτώσεις 
στ. 759 
στ. 1309-10, 1314 κ.ε. 
στ. 1309-12 
στ. 503, 819, 1317 
 
♦ Σύνταξη α) με παρήχηση του -π- και του -σ-  β) με οξύμωρα, γ) με αναδιπλώσεις και με δ) 
αντιθέσεις 
στ. 799, 826-7, 1309-12 
στ. 1331, 1334 
στ. 580, 759, 1336b, 1352a-5 
στ. 1427-9 
 
♦ Εικόνες και μεταφορές 
στ. 100, 311, 313, 471, 478, 536-7a, 587-8, 704, 804, 815, 816-7, 999-1003 
 
♦ Παραθέματα ευριπίδειων φράσεων και στίχων 
στ. 64, 72, 100 (και 311), 105, 304, 1182 (και 1187), 1206-8, 1211-3, 1217-9, 1225-6, 1232-3, 1238, 
1244, 1309-12, 1316, 1317-8, 1319, 1322, 1356, 1382, 1391, 1400, 1402, 1427-9, 1443-4, 1446-50, 
1468, 1471, 1477 
 
♦ Καταγωγή αριστοφάνειων φράσεων και στίχων από τον Ευριπίδη 
στ. 93, 100 (και 311), 101-2, 282, 470-8, 536-7, 804, 838, 840, 931, 978-9, 1082, 1314 (και 1349), 
1315-6, 1320, 1327-8, 1331 κ.ε., 1338, 1340, 1341, 1427 κ.ε., 1438, 1474 (και 1475) 
 
♦ Αναμνήσεις ευριπίδειων φράσεων και στίχων 
στ. 38-9, 60-1, 84, 212, 310, 328-31, 359, 473 κ.ε., 477, 731, 892 κ.ε., 1184-94, 1215, 1305 κ.ε., 1314 
(και 1348 κ.ε.), 1321, 1352b, 1353-5, 1357a, 1433, 1434 
 
♦ Τίτλοι τραγωδιών Ευριπίδη που α) αναφέρονται ή β) υπαινίσσονται253

στ. 52-3 (Ανδρομέδα) 
στ. 855 (Τήλεφος), 849 (Κρήτες), 863-4 (Πηλέας, Αίολος, Μελέαγρος, Τήλεφος), 1451 (Παλαμήδης). 
 
♦ Σκιαγράφηση Ευριπίδη ως δεξιοτέχνη ρήτορα 
στ. 775, 799-802, 814-29 (και ειδικότερα 815-6, 819, 824-6, 828-9), 876, 881, 954-8, 974-9, 1121 
 
♦ Επίδραση από επιδεικτική ρητορική και υιοθέτηση ρητορικής ορολογίας 
στ. 771, 802, 907-70 (και ειδικότερα 907-9, 910, 940-4), 1141-50, 1151-74 (και ειδικότερα 1167-8), 
1181, 1198, 1391 
 
                                                 

253 Η τραγωδία των Βακχών άλλοτε αναφέρεται ρητά και άλλοτε υπαινίσσεται (για σχετικούς 

στίχους βλ. σ. 68 της παρούσας εργασίας). 

Επίσης, ο Διόνυσος και ο Ηρακλής παρουσιάζουν κοινά στοιχεία (στ. 45-8, 628-32, 22, 216-9b, 

740 και στ. 62-3, 549-51, 564 αντίστοιχα) με τον Διόνυσο των Βακχών και τον Ηρακλή της Άλκηστης 

και του Ηρακλή Μαινομένου του Ευριπίδη. 
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♦ Συνήθεια άντλησης φράσεων από βιβλία 
στ. 943, 1409 
 
♦ Τάση για α) καθημερινή θεματολογία, β) οικεία γλώσσα αλλά και γ) ακατάσχετη φλυαρία 
στ. 973-91, 1208-45, 1331-63 (ο ίδιος ο Ευριπίδης αναφέρεται σ’ αυτό το θέμα στους στ. 957-63, 973-
9) 
στ. 901a-b, 940-3, 959-60, 1058 
στ. 89-91, 838-9, 841, 917, 943, 954-6, 1069, 1071, 1160, 1310, 1491-2 
 
♦ Χρήση ρητορικών σχημάτων και σοφιστικών τεχνασμάτων από ήρωες δραμάτων του 
στ. 914-1032 
 
♦ Υπαινιγμός α) στις θρησκευτικές του αντιλήψεις, β) τις πολιτικές του πεποιθήσεις και τα 
ιδεολογικά πιστεύω του 
στ. 311-2, 885-94, 936 
στ. 771 κ.ε., 949-53, 967, 1491-2, 1493-9  
 
♦ Απουσία ηθικότητάς του 
στ. 80, 102, 471, 1520-1 (αλλά και 771-4, 781, 808, 1011, 1014-5, 1043-88) 
 
♦ Χρήση κροτάλων αντί λύρας και ποικιλία πηγών των ασμάτων στα ευριπίδεια λυρικά μέρη 
στ. 1301-63 
 
♦ Αστροφική πολυμετρία 
στ. 1203, 1208 (και 1213, 1219, 1226, 1233, 1238, 1241, 1245), 1264-97, 1309-22, 1323-4, 1327, 1348 
 
♦ Αναδιπλώσεις 
στ. 1336b, 1352a, 1353-5 
 
♦ Κριτική ευριπίδειων μονωδιών 
στ. 849, 1301 κ.ε., 1331-7, 1338-40, 1341-5, 1346-55, 1356-63 
 
♦ Τυπικά μοτίβα μονωδιών αλλά και τραγωδιών 
στ. 1329-64 (και ειδικότερα 1331 κ.ε., 1335a, 1337, 1345, 1352a-b (αλλά και 849-50, 935, 944)) 
 
♦ Κριτική ευριπίδειων προλόγων με το «ληκύθιον ἀπώλεσεν» 
στ. 1177-248 (και ειδικότερα 1180-95 και 1198-248⋅ με τα έξι παρατιθέμενα αποσπάσματα στους στ. 
1206-8, 1211-3, 1217-9, 1225-6, 1232-3, 1238-41, 1244). 
 
♦ Τάση για εμφάνιση επί σκηνής χωλών και ρακένδυτων ηρώων 
στ. 842, 845-6, 1061-6 
 
♦ Θέμα α) ανόσιων ερώτων και β) ανηθικότητας 
στ. 849-50, 1043, 1049-51, 1053-6, 1079-81, 1325-8 
στ. 1011, 1014-5, 1063-6, 1069-77, 1083-6 
 
♦ Επισήμανση για α) την εμφάνισή του, β) την καταγωγή του και το επάγγελμα της μητέρας του, 
γ) την οικογενειακή δυσαρμονία και δ) την προσωπική του σχέση με τον Κηφισοφώντα. 
στ. 1246-7 
στ. 840, 942, 946-7 
στ. 1045-8 
στ. 944, 1408, 1452-3 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
 

ΕΙΚΟΝΕΣ 
 

 
Εικόνα 1: 
                            

 
 

Ερυθρόμορφος κρατήρας απ’ την Απουληία (370 π.Χ.) με τον Ηρακλή. Πιθανόν να πρόκειται 
για απεικόνιση της εναρκτήριας σκηνής των Βατράχων. 

 
 
 
 
 

 
 

Σχεδιαστική αναπαράσταση του παραπάνω αγγείου. 
 
 

 
⎯, 1849, Archäologische Zeitung, χ.τ., Taf. III. 1. 
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Εικόνα 2: 
 

                   
 
Ο Διόνυσος επάνω στο χαρακτηριστικό τροχοφόρο άρμα (πλοίο), συνοδευόμενος από δύο 
ζωόμορφους Σιληνούς που παίζουν αυλό⋅ προηγείται πομπή με ζώα για θυσία. [Σκύφος που 

βρίσκεται στη Bologna (Μus. Civ. 130) και χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ.]. 
 
 
Χριστόπουλος, Μ. 2000, Μυθικά θέματα με δραματικό προσωπείο. Μελέτες για την 
τραγωδία και την κωμωδία, Αθήνα. 
 
 
Εικόνα 3: 
 
 

                             
 
Ο Διόνυσος επάνω στο τροχοφόρο άρμα (πλοίο) κρατώντας μάλλον τα κουπιά. [Σκύφος που 

βρίσκεται στο Λονδίνο (British Museum Β 79) και χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ.]. 
 
 
Χριστόπουλος, Μ. 2000, Μυθικά θέματα με δραματικό προσωπείο. Μελέτες για την 
τραγωδία και την κωμωδία, Αθήνα. 
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Εικόνα 4: 
 
 

                      
 

Εικονίζεται και πάλι ο Διόνυσος στο τροχοφόρο άρμα (πλοίο), συνοδευόμενος από 
ζωόμορφους Σιληνούς που παίζουν αυλό. [Σκύφος από την Ακρόπολη που βρίσκεται στην 

Αθήνα (Εθν. Αρχ. Μουσείο 1281α) και χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ.]. 
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τραγωδία και την κωμωδία, Αθήνα. 
 
 
Εικόνα 5: 
 

                        
 
Ο Διόνυσος σε πλοίο στη θάλασσα, συνοδευόμενος στο ταξίδι του από σατύρους που παίζουν 
αυλό. [Μελανόμορφος αττικός αμφορέας που βρίσκεται στην Tarquinia (Mus. Naz. 678) και 

χρονολογείται στα τέλη του 6ου αι. π.Χ.]. 
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τραγωδία και την κωμωδία, Αθήνα. 
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Εικόνα 6: 
 

 
 

Κάποιοι τύποι προσωπείων της Αρχαίας Κωμωδίας που θα μπορούσαν να έχουν 
χρησιμοποιηθεί από τον Αριστοφάνη και στην παράσταση των Βατράχων. 

 
 

Webster, T. B. L. 1978, Monuments Illustrating Old and Middle Comedy, 3η έκδ., 
Λονδίνο, κεφ. «The mask types». 
 
 
Εικόνα 7: 

 

 
 

Σχεδιαστική αναπαράσταση της σκηνής Διονύσου-χορού Βατράχων. 
 
 

Bulle, H. - Wirsing, H. 1950, Szenenbilder zum griechischen Theater des 5. 
Jahrhunderts v.Chr., Βερολίνο. 
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Εικόνα 8: 
 
 

                           
 
 
 
 
 

                                           
 
 
Κάποιες από τις αγγειογραφίες στις οποίες απεικονίζεται η μορφή του Χάρωνος σε βάρκα. 

 
 
 
 

⎯, 1986, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), ΙII/1 & ΙII/2, Zυρίχη-

Μόναχο, λήμμα «Charon». 
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Εικόνα 9: 

 

 
 

Οι ψεύτικες, χάρτινες φιγούρες στο θέατρο του Καραγκιόζη. 
Κοινά στοιχεία με τις γελοιογραφήσεις ανθρώπινων όντων στο θέατρο του Αριστοφάνη. 

 
 

Χατζάκης, Μιχ. 1997, Θέατρο Σκιών, Αθήνα. 
 
 
Εικόνα 10: 
 

              
 

Η έντονη υπογράμμιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προσώπων 
ως ένα, επιπλέον, κοινό κωμικό στοιχείο. 

 
 
Χατζάκης, Μιχ. 1997, Θέατρο Σκιών, Αθήνα. 
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Εικόνα 11: 
 
 

 
 

Σκηνή στο Θέατρο Σκιών αντίστοιχη με εκείνην στην αρχή των Βατράχων (πρβ. εικ. 1). 
 
 
Χατζάκης, Μιχ. 1997, Θέατρο Σκιών, Αθήνα. 
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