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Στο κείμενο χρησιμοποίησα την έκδοση του Cunningham, χωρίς όμως να 

τον ακολουθήσω στον χωρισμό και την αρίθμηση των στίχων με βάση τις 

καθέτους (αλλαγή στίχου σε κάθε κάθετη γραμμή). Διατήρησα τον χωρισμό των 

στίχων του παπύρου σημειώνοντας τις καθέτους. Διαφοροποιούμαι επίσης από 

το κείμενο του Cunningham στα εξής σημεία: 

α. Στ.5: Παραλείπεται από τον Cunningham, ενώ συμπεριλαμβάνεται 

στις εκδόσεις του Manteuffel, του Wiemken και του Andreassi. Για τον στίχο 

αυτό χρησιμοποίησα την έκδοση του Manteuffel. Επίσης, μετά τον στ. 7 ο 

Cunningham σημειώνει τα ίχνη (χωρίς να είναι δυνατό να διαβαστεί κάτι) ενός 

ακόμη στίχου της col. 1 του παπύρου· αντί ενός, ο Manteuffel διακρίνει τα ίχνη 

τριών τέτοιων στίχων (τον στ. 7 συμπεριέλαβα διότι ο Manteuffel διαβάζει σε 

αυτόν κάποια γράμματα). 

β. Στ.18: [κ]υρί’ τονίζει την προσφώνηση ο Cunningham. 

γ. Στ.30: Παραλείπει να δηλώσει την βραχυγραφική μορφή της λ. 

ὄντ(ως). 

δ. Στ.66: Την προσφώνηση παιδίον, παῖ, αρχική φράση της 5ης ΣΚΗΝΗΣ 

στον Cunningham, την θεώρησα καταληκτική της 4ης ΣΚΗΝΗΣ (όπως ο 

Sudhaus, o Manteuffel και ο Wiemken). 

ε. Στ.77-80: Θεώρησα ότι αποτελούν διαφορετική ΣΚΗΝΗ. 

Διαμορφώνονται έτσι σε οχτώ οι ΣΚΗΝΕΣ έναντι επτά του Cunningham. 

στ. Στ.80: Το signum παραλείπει ο Cunningham. 

ζ. Στ.82-86 (λέξω τί µε δεῖ – οὐαί σοι): Διαφορετικά τους διανέμει ο 

Cunningham στα πρόσωπα του έργου. 

η. Στ.81: Ο Cunningham προτιμά την γραφή φαιὸν ἱµάτιον αντί φόνον 

ἱκανὸν.  

θ. Στ.85: Μετά την λ. ἄφες ο Cunningham σημειώνει στίξη. 

Για την αιτιολόγηση των διαφοροποιήσεων βλ. ερμηνευτικό υπόμνημα ad 

locos. 
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Η Μοιχαλίς και ο Μίμος1 

Το θεατρικό είδος του Μίμου είχε διαρκή παρουσία στην ελληνική και 

ρωμαϊκή αρχαιότητα. Οι μελετητές του προβαίνουν σταθερά σε διάκριση μεταξύ 

λόγιου (λογοτεχνικού) και λαϊκού Μίμου. Ο πρώτος φαίνεται πως γνώρισε 

εποχές άνθησης και παρακμής. Κύριοι ελληνόφωνοι εκπρόσωποί του υπήρξαν ο 

Σώφρων (5ος αι. π.Χ.), του οποίου σώζονται ελάχιστα αποσπάσματα σε πεζό 

λόγο, ο Ηρώ(ν)δας (3ος αι. π.Χ.), του οποίου σώζονται οκτώ έμμετροι Μιμίαμβοι 

και αποσπάσματα τεσσάρων άλλων, και ο Φιλιστίων (1ος αι. μ.Χ.), του οποίου δεν 

σώθηκαν κείμενα. Σώφρων και Φιλιστίων οριοθετούν χρονικά την (σωζόμενη) 

λογοτεχνική παραγωγή του Μίμου. 

Ο λαϊκός Μίμος από την άλλη υπήρξε μακροβιότερος. Προηγήθηκε του 

Σώφρονος και επιβίωσε μετά τον Φιλιστίωνα, γνωρίζοντας σημαντική ακμή 

καθόλη την ύστερη αρχαιότητα, όπως προκύπτει από το εγκώμιο Υπέρ των εν 

Διονύσου τον βίον εικονιζόντων, που συνέγραψε τον 6ο αι. μ.Χ. ο σοφιστής και 

ρήτορας Χορίκιος, ύστατος υπερασπιστής των Μίμων. Οι λαϊκοί Μίμοι 

απαγγέλλονταν, άδονταν ή παριστάνονταν είτε σε σόλο εκτελέσεις είτε ομαδικά 

από, περιοδεύοντες κατά κανόνα, θιάσους. Το μέσο της διάδοσής των κειμένων 

του λαϊκού Μίμου και της παράδοσής τους στους εκάστοτε συνεχιστές του 

είδους υπήρξε πρωτίστως ο προφορικός λόγος. Το γεγονός αυτό και ο 

αυτοσχεδιαστικός χαρακτήρας των κειμένων θα καθιστούσε εύλογη την  

απουσία οποιουδήποτε γραπτού δείγματος του λαϊκού Μίμου. 

Αποτελεί επομένως ευτύχημα το γεγονός ότι σώζονται δεκαέξι παπυρικά 

αποσπάσματα ανώνυμων λαϊκών Μίμων2, που καλύπτουν το χρονικό διάστημα 

από τον 2ο αι. π.Χ. ως τον 5ο αι. μ.Χ.3, το ύστατο δηλαδή στάδιο εξέλιξης του 

Μίμου (βλ. Παράρτημα Ι), επειδή επιτρέπουν να μελετήσουμε τα θεματολογικά 

και δραματουργικά χαρακτηριστικά του είδους όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά 

την αναβίωση του λαϊκού θεάτρου στην ελληνιστική εποχή και σε όλη την 

αυτοκρατορική περίοδο ως την εκπνοή της αρχαιότητας.4 

                                                             

1
 Στην αρχαία και μεσαιωνική γραμματεία η λέξη µῖµος χρησιμοποιείται ευρύτατα με την 

σημασία τόσο του θεατρικού είδους όσο και των εκτελεστών του. Όπως και στο βιβλίο του 
Πλωρίτη Μίμος και μίμοι, στο παρόν κείμενο η λέξη «Μίμος» (με το αρχικό γράμμα κεφαλαίο) 
θα χρησιμοποιείται για να γίνει αναφορά στο θεατρικό είδος, ενώ στους εκτελεστές του θα 
αναφέρεται η λέξη «μίμος» (με το αρχικό γράμμα πεζό). 
2
 Πέντε τουλάχιστον από αυτά είναι έμμετρα και θα πρέπει ίσως να θεωρηθούν δείγματα του 

λογοτεχνικού Μίμου, αν και η ανωνυμία τους δεν συνηγορεί σε αυτή την επιλογή. 
3
 Τα δεκαπέντε από αυτά έχουν εκδοθεί συγκεντρωμένα από τον Cunningham 36-61. Για το 

δέκατο έκτο βλ. Elliot, J.M. 2003, «A New Mime-Fragment (P.Col. Inv. 546 A)», ZPE 145, 60-66 
(δημοσίευση με απεικόνιση). 
4
 Για την ιστορία του Μίμου, ελληνικού και λατινικού, βλ. Herzog, R. 1903, «Zur Geschichte des 

Mimus», Philologus 62, 35-8, Reich 1
ο
 και 2

ο
 κεφ., ιδίως 12-19, Nicoll 1

ο
 κεφ., Wüst 1727-64, 

Σολομός 17-67, Wiemken 31-42 (βλ. διαγραμματική απόδοση στο Παράρτημα Ι), Wiemken(1979) 
405-10, Πλωρίτης 11-48, Andreassi 3-16, Furley 202-5. 
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Το πιο ενδιαφέρον ίσως που έχει να μας διδάξει μια τέτοια μελέτη είναι 

ότι λαϊκός και λόγιος Μίμος υπήρξαν ανέκαθεν “συγκοινωνούντα δοχεία” και ότι 

τα όρια μεταξύ των δύο κατηγοριών είναι τελικά ρευστά. Η διαπίστωση ισχύει 

πρωτίστως για την Μοιχαλίδα, έναν από τους εν λόγω Μίμους, καθώς και για την 

Χαρίτιον, τον έτερο Μίμο που σώζει ο ίδιος πάπυρος. Σκοπός του παρόντος 

πονήματος είναι ακριβώς να εστιάσει στις λογοτεχνικές αξιώσεις που εγείρει ο 

υπό πραγμάτευση Μίμος είτε μέσω της ανάδειξης των γλωσσικών και δομικών 

αρετών του είτε μέσω της επισήμανσης των σχέσεων του, θεματολογικών 

κυρίως αλλά και γλωσσικών, με λογοτεχνικά κείμενα, ιδίως δε με την Ζηλότυπο 

του Ηρώδα.5 Πρόκειται για αρετές και σχέσεις που ανακαλύπτει κανείς σε ένα 

κείμενο πεζό (με εξαίρεση το ιαμβικό δίμετρο του τελευταίου στίχου), γραμμένο 

στην ελληνιστική κοινή γλώσσα. 

Επειδή οι δύο Μίμοι που περιέχονται στον P.Oxy. 413 είναι ανώνυμοι και 

επειδή για το περιεχόμενο ή την θεατρική παράστασή τους λείπουν σχετικές 

μαρτυρίες, είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τον χρόνο σύνθεσής τους.6 Εντούτοις, 

είναι γενικά αποδεκτό από τους μελετητές ότι η σύνθεση της Μοιχαλίδος είναι 

σύγχρονη με την γραφή του παπύρου (2ος αι. μ.Χ.), σύμπτωση σπάνια για 

λογοτεχνικό κείμενο 7 . Διαφορετικές χρονολογήσεις προτάθηκαν επίσης: 

ελληνιστική εποχή (Κριτική ανώνυμη στους Grenfell-Hunt), περί το τέλος της 

πτολεμαϊκής ή την αρχή της αυτοκρατορικής εποχής (Powell-Barber), 1ος αι. 

μ.Χ. (Schmid-Stählin), τέλος 1ου αι. μ.Χ. (Page). 

Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως η Μοιχαλίς αποτελεί δημιούργημα 

της αυτοκρατορικής εποχής, κατά την οποία το λαϊκό θέατρο γνώρισε μεγάλη 

άνθιση και διάδοση, ενώ ο λόγιος Μίμος παρήκμαζε (μοναδική σωζόμενη 

ελληνόφωνη εξαίρεση ο μιμογράφος του 1ου αι. μ.Χ. Φιλιστίων, που άκμασε στην 

Ρώμη). Είναι η εποχή κατά την οποία «παρ’ όλη την πίεση που αναπόφευκτα 

ασκούσε η πολιτική και η στρατιωτική κυριαρχία της Ρώμης, οι χώρες που είχαν 

βαθιά εξελληνιστεί διατηρούσαν την ελληνική γραφή» (Mioni 65). Ειδικά δε η 

Οξύρυγχος, όπως και ολόκληρη η Αίγυπτος, είχε γίνει μια περιοχή ελληνικής 

γλώσσας και πολιτισμού, ήδη μετά την κατάκτηση της από τον Αλέξανδρο το 

332. 

                                                             

5
 Τον ίδιο σκοπό υπηρέτησαν οι θαυμάσιες μελέτες του Αndreassi για την Μοιχαλίδα, ιδίως δε τα 

άρθρα του 1997 και του 2002 και η σχολιασμένη έκδοση (2001). 
6 Πβ. για παράδειγμα την περίπτωση του Ηρώδα, ο οποίος έζησε και συνέθεσε τους Μιμιάμβους 
του τον 3ο αι. π.Χ., ο πάπυρος όμως στον οποίο σώζονται γράφτηκε περίπου το 100 μ.Χ. 
7
 Αν η Μοιχαλίς είναι, με την αυστηρή έννοια, «λογοτεχνικός Μίμος» συζητείται κατωτέρω. Εδώ 

χρησιμοποιείται η λέξη με την συμβατική σημασία: κείμενο που δεν αποτελεί δημόσιο ή ιδιωτικό 
έγγραφο αλλά δείγμα ενός λογοτεχνικού γένους, του δράματος. Πβ. την διαίρεση των παπύρων 
στην έκδοση Select Papyri της Loeb Classical Library, Cambridge-Mass. & London: τ.I, Non-
Literary Papyri. Private Affairs, edd. Hunt, S.A.-Edgar, C.C., 1932· τ.ΙΙ, Non-literary papyri. Public 
Documents, edd. iidem, 1934· τ.ΙΙΙ, Literary Papyri. Poetry, ed. Page, D.L., 1942 –Η Μοιχαλίς 
περιλαμβάνεται στον τόμο, αρ. ΙΙΙ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
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Πλοκή – Δραματουργία 

Μια κυρία ποθεί τον δούλο της Αίσωπο αλλά δεν βρίσκει ανταπόκριση. 

Για να πάρει εκδίκηση, αποφασίζει να θανατώσει τον Αίσωπο αλλά και την 

ερωμένη του, την δούλα Απολλωνία. Ο Γέρος (σύζυγός της;), με τον οποίο 

βρίσκεται σε διαμάχη, δεν πρέπει να μάθει τίποτα για όλα αυτά, γι’ αυτό και 

επισπεύδει την απόφασή της να τον δηλητηριάσει. Όλες της όμως οι 

μεθοδεύσεις πέφτουν στο κενό, χάρη στις ενέργειες του Σπινθήρα και άλλων 

δούλων, που δείχνονται αλληλέγγυοι τόσο προς τους συνδούλους τους Αίσωπο 

και Απολλωνία όσο και προς τον γέρο κύριό τους. 

Στην υπόθεση αυτή συμπλέκονται δύο θέματα: 8  Το θέμα  της 

γυναικείας μοιχείας, αγαπητό στους ρωμαϊκούς μίμους ως τον 1ο αι. μ.Χ. 

(βλ. Kindermann 143), και το θέμα  των σχέσεων κυρίων και δούλων, που 

είχε έντονη παρουσία στις κωμωδίες του Μενάνδρου9. Η συμπλοκή των δύο 

θεμάτων, φανερή ήδη στο γεγονός ότι η κυρία (στο εξής «Μοιχαλίδα») θέλει να 

διαπράξει μοιχεία με τον δούλο της, θα γίνει καλύτερα αντιληπτή ακολούθως με 

μια πιο διεξοδική έκθεση της πλοκής. 

Την δράση θα πρέπει να την τοποθετήσουμε στην αυτοκρατορική εποχή, 

συγκεκριμένα σε κάποια ρωμαϊκή επαρχία της Αιγύπτου. Το ζεύγος Μοιχαλίδα-

Γέρος ανήκε στην τοπική ελληνική αριστοκρατία (βλ. και ερμην. υπόμν. ad 59-

60). Ο αριθμός των δούλων που μετέχουν στην δράση και η αναφορά στην 

περιουσία (στ. 59-60) και τους ορεοφύλακες, οι οποίοι φαίνεται πως ήταν στην 

υπηρεσία του οίκου, μαρτυρούν κάποια οικονομική άνεση.10 

To σκηνικό εικονίζει την πρόσοψη ενός αγροτικού σπιτιού. Πρέπει να 

υποθέσουμε ότι είναι στημένο πρόχειρα, όπως συνέβαινε –και συμβαίνει– στα 

υπαίθρια θέατρα με τους περιοδεύοντες θιάσους. Οι θεατές βλέπουν δύο θύρες: 

την πλατεῖαν θύραν, δηλαδή την κύρια είσοδο, που οδηγεί στον Γέρο, και μία 

πιο στενή (siparium), δευτερεύουσα είσοδο του σπιτιού από την οποία όμως 

πραγματοποιούνται οι περισσότερες έξοδοι και είσοδοι της Μοιχαλίδας και των 

υπόλοιπων προσώπων, γι’ αυτό και θα πρέπει να δεχτούμε πως αυτή ήταν στην 

πρόσοψη η κεντρική θύρα. Την ύπαρξη δύο θυρών στην –έστω και πρόχειρη– 

σκηνική πρόσοψη, υποστήριξε αρχικά ο Sudhaus 2582. Την αποδέχονται επίσης, 

αν και με κάποια επιφύλαξη, η Puppini 2248 και 23 και ο Andreassi 140-1. 

                                                             

8
 Πβ. Πλωρίτης 53: «Ένα χαρακτηριστικό και σπαρταριστό δείγμα Μίμου, γύρω στο θέμα της 

μοιχείας και των σχέσεων αφεντάδων και δούλων, που αποτελούσε το ευνοούμενο «μοτίβο» του 
είδους». 
9
 Χωρίς να λείπει και από την Αρχαία Κωμωδία, όπου όμως υπάρχει περισσότερο ως φόντο. Το 

τυπικό ζεύγος κυρίου-δούλου, κυρίαρχο στις κωμωδίες του Μενάνδρου, απαντά στον Πλούτο 
(Χρεμύλος-Καρίων). Στην Μοιχαλίδα το συναντούμε, χωρίς την τυπική μορφή που του 
προσέδωσε η Ν. Κωμωδία, στα ζεύγη Μοιχαλίδα-Μάλακος και Γέρος-Σπινθήρας. 
10

 Κατά τον Γιουβενάλη 9, 140 κ.ε., στην αυτοκρατορική εποχή θεωρούνταν κανείς φτωχός 
ακόμη κι αν είχε περιουσία 20.000 σηστέρτιους και τέσσερις δούλους. 



[[[[xivxivxivxiv]]]]    

 

Με βάση τις εισόδους-εξόδους της Μοιχαλίδας, το σωζόμενο τμήμα του 

Μίμου μπορεί να διαιρεθεί συμβατικά σε οκτώ μέρη ή, για να γίνει χρήση ενός 

θεατρικού όρου, σε οκτώ “σκηνές”11. Πρώτος ο Crusius, στην έκδοση του 1905, 

διέκρινε επτά ΣΚΗΝΕΣ, διαίρεση που υιοθετήθηκε από τους περισσότερους 

μελετητές (κατά τον Sudhaus και τον Manteuffel οι ΣΚΗΝΕΣ είναι έξι, κατά τον 

Page οκτώ). Στον πάπυρο βεβαίως οι ΣΚΗΝΕΣ δεν σημειώνονται, εντούτοις για 

την σκηνική αποκατάσταση του έργου έχει σημασία να προσδιορίσουμε τα 

σημεία στα οποία η Μοιχαλίδα μπαίνει στο σπίτι. Επτά είναι τα σημεία στα οποία 

δηλώνεται ότι θα το πράξει: 

1. στ. 29 εἰσελεύσοµα[ι] 

2. στ. 46 [          Σπι]νθήρ, Μάλακε, µετ’ ἐµοῦ. / [καλεί τους δύο δούλους 

να μπουν στο σπίτι μαζί της]ἐξιοῦσα [επανέρχεται στην σκηνή]. 

3. στ. 56 εἴσελθε, µαστιγία σε συνδυασμό με τον στ. 58, από τον οποίο 

προκύπτει ότι η Μοιχαλίδα μπαίνει στο σπίτι μαζί με τον δούλο της. Η 

αποχώρηση δεν δηλώνεται άμεσα, οι μελετητές όμως δέχονται ομόφωνα ότι 

πραγματοποιείται. 

4. στ. 64 ἀπελθόντες καὶ ἡµεῖς 

5. στ. 70 εἰσελθοῦσα. Ο Sudhaus και ο Manteuffel θεωρούν πως η έξοδος 

της Μοιχαλίδας δεν πραγματοποιείται. 

6. στ. 76 εἰσελθ[όν]τες. Πραγματοποίηση της αποχώρησης δέχονται ο 

Andreassi και ο γράφων. 

7. στ. 80 ἄγωµεν, παράσιτε σε συνδυασμό με το signum . Το χωρίο 

δεν αποδίδουν όλοι οι μελετητές στην Μοιχαλίδα. ΄Ολοι δέχονται ωστόσο, με 

μόνη εξαίρεση τον Rostrup 44, ότι η Μοιχαλίδα δεν συμμετέχει στην τελική 

ΣΚΗΝΗ. 

Το κείμενο που έχουμε μπροστά μας περιέχει, με εξαίρεση την τελική 

ΣΚΗΝΗ, μόνο τον ρόλο της Μoιχαλίδας. Τι λένε ή κάνουν τα υπόλοιπα πρόσωπα 

μπορούμε, ως ένα βαθμό, να το αντιληφθούμε από τα δικά της λόγια. Στην 

τελική ΣΚΗΝΗ, στην οποία η Μοιχαλίδα δεν συμμετέχει, συνομιλούν ο 

Σπινθήρας, ο Παράσιτος, ο Μάλακος και ο Γέρος. Η δράση διαμορφώνεται ως 

εξής: 

ΑΡΧΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΛΛΕΙΠΟΝ): Για το περιεχόμενο των αρχικών τριάντα 

τεσσάρων στίχων του Μίμου, που δεν σώζονται, έχουν διατυπωθεί οι εξής 

υποθέσεις: Η Μοιχαλίδα εκθέτει τους λόγους της διαμάχης με τον Γέρο και τα 

μελλοντικά της σχέδια (Suhhaus 248)· εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο 

προέκυψε η διαμάχη, ενώ η ίδια η Μοιχαλίδα, φλεγόμενη από έρωτα για τον 

Αίσωπο, αποφασίζει να δηλητηριάσει τον Γέρο (Manteuffel 47)· η Μοιχαλίδα 

                                                             
11
 Στο εξής θα αναφέρονται ως «ΣΚΗΝΕΣ» (πεζοκεφαλαίοι χαρακτήρες) προς διάκριση από την 

«σκηνή» (πεζοί χαρακτήρες), που είναι ο χώρος όπου παίζεται το έργο. 
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μιλά για τον Γέρο και για τον έρωτα που η ίδια τρέφει για τον Αίσωπο (Nicoll 

118)· το ελλείπον τμήμα αποτελεί την «΄Εκθεση» του έργου (πβ. τους εκθετικούς 

προλόγους του Ευριπίδη), όπου εκτίθεται η σχέση Αισώπου-Απολλωνίας, μια 

ρομαντική ιστορία στο περιθώριο της κύριας δραματικής πλοκής (Wiemken 94) 

καθώς και η ρήξη ανάμεσα στην Μοιχαλίδα και τον Γέρο (id. 103). 

ΣΚΗΝΗ 1: Η Μοιχαλίδα καλεί τον δούλο της Αίσωπο για να 

συνουσιασθούν, αλλά αυτός αρνείται. Τον καταδικάζει σε θάνατο μαζί με την 

δούλα Απολλωνία, ερωμένη του. Δούλοι, εντεταλμένοι να εκτελέσουν την 

απόφαση, απομακρύνουν τους καταδικασθέντες και η Μοιχαλίδα πηγαίνει μέσα 

για να περιμένει την αναφορά τους. 

ΣΚΗΝΗ 2: Οι δούλοι, που προφανώς άφησαν ελεύθερους τους συνδούλους 

τους, αναφέρουν στην Μοιχαλίδα ότι οι καταδικασθέντες κατάφεραν να 

αποδράσουν χάρη σε θεϊκή επέμβαση. Η Μοιχαλίδα θέλει να κάνει θυσία στους 

θεούς, η τελετή όμως διακόπτεται γιατί μέσα στο σπίτι βρίσκεται η Απολλωνία. 

Η Μοιχαλίδα διατάζει να την συλλάβουν. Διατάζει επίσης να βρουν τον Αίσωπο 

και να τον φέρουν μπροστά της νεκρό. Αποσύρεται και πάλι.  

ΣΚΗΝΗ 3: Δούλοι φέρνουν τον Αίσωπο “νεκρό” (ο Αίσωπος είναι σε 

κατάσταση ύπνωσης ή προσποιείται τον νεκρό). Η Μοιχαλίδα τον αναγνωρίζει 

και τον θρηνεί. Παράξενη συμπεριφορά εκδηλώνουν ο Σπινθήρας και ο 

Μάλακος. Η Μοιχαλίδα εισέρχεται στο σπίτι μαζί με τον Μάλακο. 

ΣΚΗΝΗ 4: Η Μοιχαλίδα εκμυστηρεύεται στον Μάλακο το σχέδιό της να 

δηλητηριάσει τον Γέρο. Στο σχέδιό της τον θέλει συνεργό. Αποφασίζουν να 

εμπλέξουν τον Παράσιτο εν αγνοία του. Αποχωρούν μαζί. 

ΣΚΗΝΗ 5: Το “πτώμα” της Απολλωνίας μεταφέρεται στην σκηνή 

καλυμμένο. Έρχονται η Μοιχαλίδα και ο Παράσιτος. Η Μοιχαλίδα ζητεί να της 

αποκαλύψουν την νεκρή για να δει το πρόσωπό της. Στέλνει τον Παράσιτο να 

καλέσει τον Γέρο για συμφιλίωση και φεύγει για να ετοιμάσει το μοιραίο γεύμα. 

ΣΚΗΝΗ 6: Η Μοιχαλίδα επανέρχεται μαζί με τον Μάλακο, ο οποίος κρατά 

το ποτήρι με το δηλητήριο. Το σχέδιό τους φαίνεται ωστόσο πως το γνωρίζουν ο 

Σπινθήρας και ο Παράσιτος, που έχουν αποφασίσει να την τρομάξουν: Ο 

Παράσιτος αρπάζει το ποτήρι, προσποιείται ότι πίνει το δηλητήριο και αποχωρεί 

ξεκαρδισμένος στα γέλια. Η Μοιχαλίδα στέλνει τους δούλους να τον προσέχουν. 

Η ίδια εισέρχεται στο σπίτι μαζί με τον Μάλακο για να ελέγχουν την κατάσταση. 

ΣΚΗΝΗ 7: Η Μοιχαλίδα και ο Μάλακος επανέρχονται στην σκηνή. Η ίδια 

είναι βέβαιη πως τα πάντα βαίνουν κατ’ ευχήν. Έρχεται ο Παράσιτος 

αναστατωμένος (προσποιητά) και της ανακοινώνει ότι ο Γέρος είναι νεκρός. Η 

Μοιχαλίδα θριαμβολογεί και αποσύρεται. 

ΣΚΗΝΗ 8: Δούλοι φέρνουν το “πτώμα” του Γέρου. Ο Σπινθήρας, 

συγκρατώντας με δυσκολία τα γέλια του, ξεκινά τον θρήνο, τον διακόπτει όμως 

ο Μάλακος, ο οποίος αντί να θρηνήσει, χλευάζει τον νεκρό. Ξαφνικά ο Γέρος 

εγείρεται, χαστουκίζει τον Μάλακο και αναθέτει στον Σπινθήρα την σωματική 
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του τιμωρία. Βλέπει τα “πτώματα” και απορεί. Ο Σπινθήρας τον πληροφορεί ότι 

είναι σώοι και αβλαβείς. 

Διαφωνία υπάρχει ως προς το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ 

των ΣΚΗΝΩΝ. «Αρκετό» λέει ο Sudhaus ό.π., «λίγων δευτερολέπτων» ο Page 350, 

ενώ ο Rostrup 89, ο Manteuffel 47 και ο Nicoll 119 δεν το προσδιορίζουν. Ο 

Wiemken 92 κ.ε. υποστηρίζει ότι τα τμήματα των «ενδιάμεσων ΣΚΗΝΩΝ» του 

Μίμου απλώς δεν έχουν σωθεί, παίζονταν όμως κανονικά από τα υπόλοιπα 

πρόσωπα στην διάρκεια της απουσίας της Μοιχαλίδας (προβαίνει μάλιστα σε 

προσπάθεια αποκατάστασης της δράσης που λάμβανε χώρα στα διαστήματα 

μεταξύ των αποχωρήσεων και επανόδων της). Στην εικασία του Romagnoli 220 

ότι επρόκειτο για μουσικοχορευτικά διαλείμματα θα μπορούσε να αντιπροταθεί 

ότι, αντιστρόφως, οι ΣΚΗΝΕΣ του Μίμου κάλυπταν τα “διαλείμματα” ενός 

ευρύτερου μουσικοχορευτικού θεάματος-γιορτής. Φαίνεται πάντως πιθανότερη 

η άποψη του Andreassi 123 ότι το χρονικό διάστημα ήταν οπωσδήποτε μικρό και 

ότι η αποχώρηση και επάνοδος των προσώπων ήταν αρκετή για να υποτεθεί, 

κατά θεατρική σύμβαση, και να εννοήσουν οι θεατές, ότι μεσολάβησε όλο το 

αναγκαίο διάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τα γεγονότα τα οποία είτε 

πληροφορούμαστε δια στόματος της Μοιχαλίδας στην αρχή της εκάστοτε 

επόμενης ΣΚΗΝΗΣ (βλ. αρχή ΣΚΗΝΗΣ 2) είτε προοικονομήθηκαν στο τέλος της 

προηγούμενης (βλ. το τέλος των ΣΚΗΝΩΝ 2-7). 

Η ταχύτητα στην δράση είναι το κύριο δραματουργικό χαρακτηριστικό 

αυτού του Μίμου και ενδεχομένως του λαϊκού Μίμου γενικά. Τα επιμέρους 

συμβάντα, τα “επεισόδια” που απαρτίζουν το όλον, 12  αποδίδονται με μια 

τεχνική “μικρογραφίας”: Σε 1-3 στίχους ολοκληρώνονται τυπικές σκηνές που 

στο έπος, την τραγωδία ή ακόμη και την κωμωδία (εν είδει παρωδίας) 

καταλαμβάνουν 5-25 στίχους. Η θυσία των στ. 35-8, η αναγνώριση του “νεκρού” 

Αισώπου στους στ. 48-9, ο θρήνος των στ. 49-52, η αναγνώριση της “νεκρής” 

Απολλωνίας στον στ. 67, οι θρήνοι των στ. 83-86 επιτελούνται με συνοπτικές 

διαδικασίες. Πβ. Page 353, ο οποίος κάνει λόγο για «οικονομία στο ύφος». Η 

μικρογραφική αυτή δραματουργία επιτρέπει την συσσώρευση στον Μίμο 

πολλών τέτοιων “επεισοδίων”, γεγονός που εμπλουτίζει την δράση και αυξάνει 

την δυναμική του κωμικού της χαρακτήρα. Το γεγονός ότι «μια σειρά από 

μικρές σκηνές περνούν σαν αστραπή από μπροστά μας» (Arnott 124) καθιστά 

τον Μίμο πλούσιο δραματουργικά και σκηνικά και πρέπει να προσμετρηθεί στις 

αρετές του. [Αντίθετος ο Arnott ό.π. και ο Crusius(1910) 99, σύμφωνα με τον 

οποίο τα πάντα στην Μοιχαλίδα συμβαίνουν με «μια βιασύνη μη πραγματική», σε 

αντίθεση με τον ρεαλισμό των Μιμιάμβων του Ηρώδα]. 

Η Μοιχαλίς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «ο Μίμος της ίντριγκας», 

στον οποίο κυριαρχούν πέντε μηχανορραφίες των δούλων σε βάρος της 

                                                             
12 Πβ. Αριστοτ. Περί Ποιητ. 1455b.1-2: τούς τε λόγους καὶ τοὺς πεποιηµένους δεῖ καὶ αὐτὸν 

ποιοῦντα ἐκτίθεσθαι καθόλου, εἶθ' οὕτως ἐπεισοδιοῦν καὶ παρατείνειν. 
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Μοιχαλίδας και μία της Μοιχαλίδας σε βάρος του Γέρου. Ενορχηστρωτής των 

πρώτων ο Σπινθήρας. Οι δούλοι αφήνουν τους δύο κατάδικους, Αίσωπο και 

Απολλωνία, να αποδράσουν, επινοώντας θεϊκή επέμβαση. Ακολούθως, 

εξαπατούν την Μοιχαλίδα άλλες δύο φορές, φέρνοντας στην σκηνή, δήθεν 

νεκρούς, πρώτα τον Αίσωπο και έπειτα την Απολλωνία. Το ίδιο κάνουν με το 

“πτώμα” του δήθεν δηλητηριασθέντος Γέρου. Λίγο νωρίτερα την τρόμαξαν με 

την αλλόκοτη συμπεριφορά του Παράσιτου, ο οποίος ήπιε, υποτίθεται, το 

δηλητήριο. Αν όμως οι συνωμοσίες των δούλων γίνονται για να σώσουν τις ζωές 

των συνδούλων τους και του κυρίου τους, η ραδιουργία της Μοιχαλίδας σε 

βάρος του Γέρου είναι αδίστακτα εγκληματική: μεθοδεύει σχέδιο δολοφονίας με 

συνεργό τον Μάλακο. Η ίντριγκα ως λογοτεχνικό μοτίβο ανάγεται στον 

Ευριπίδη, ειδικότερα δε οι μηχανορραφίες δούλων σε βάρος των κυρίων τους 

ανάγονται στην Νέα Κωμωδία.13. 

Η Μοιχαλίδα αποδεικνύεται τελικά κατώτερη των δούλων της: 

α. Πνευματικά κατώτερη από τον Σπινθήρα, ο οποίος την αφήνει ως την 

τελευταία στιγμή να βαυκαλίζεται πως τα σχέδιά της βαίνουν κατ’ ευχήν (στ. 75-

8) και ότι είναι η νικήτρια του παιχνιδιού. 

β. Ηθικά κατώτερη από τον Αίσωπο, ο οποίος μένοντας πιστός στην 

αγαπημένη του Απολλωνία περιφρονεί σταθερά την ανήθικη πρόταση-εντολή 

της κυρίας του· όταν απειλεί να τον μαστιγώσει (στ. 13) ή να τον χτυπήσει στο 

πρόσωπο (στ. 17), όταν τον χτυπά (στ. 17 κ.ε.), ακόμη κι όταν τον καταδικάζει σε 

θάνατο μαζί με την Απολλωνία (στ. 23 κ.ε.). Την αγέρωχη στάση του 

παραδέχεται η ίδια, έστω κι αν την καταδικάζει ως ανοησία (στ. 20). 14 Η 

Μοιχαλίδα ηττάται κατά κράτος από τους δούλους χωρίς να το αντιλαμβάνεται. 

Μαινόμενη, ορμητική και αυταρχική, δεν κατορθώνει μολαταύτα να φοβίσει στο 

ελάχιστο τους δούλους (με την εξαίρεση του Μάλακου), οι οποίοι με τις δικές 

τους μεθοδεύσεις ακυρώνουν τις προθέσεις και την επικινδυνότητα της 

Μοιχαλίδας.15 Η απάτη την οδηγεί στην πλάνη και η πλάνη τελικά στην ήττα. 

                                                             

13
Κατά τον Sudhaus 266, βασική διαφορά μεταξύ της Μοιχαλίδος και των κωμωδιών του 

Μενάνδρου, όσον αφορά στην τεχνική της μηχανορραφίας, είναι ότι στον Μένανδρο ο θεατής 
είναι ενήμερος για την απάτη, γνωρίζει τα σχέδια του δολοπλόκου, ενώ στην Μοιχαλίδα έχουμε 
πάντοτε την αίσθηση ότι κάτι αποτρόπαιο συμβαίνει, ώσπου να αποκαλυφθεί στο τέλος η 

αλήθεια. Τότε φαίνεται ότι όλα ήταν απλώς ένα παίγνιον. Πβ. Manteuffel 47 και Harsh, P.W. 
1955, «The Intriguing Slave in Greek Comedy», TAPhA 86, 135-42. 
14Η σχέση της Μοιχεύτριας με τον Αίσωπο, την Απολλωνία (αλλά και τους υπόλοιπους δούλους 
πλην του Μάλακου) παραπέμπει σε αντίστοιχες σχέσεις κυρίων-δούλων στον Αριστοφάνη και 
συγκεκριμένα σε αυτές που αποδίδονται με την, κατά Στεφανή 146, αντανακλαστική περιγραφή. 
Σύμφωνα με αυτήν, ο δούλος «χρησιμοποιείται σαν όργανο που φωτίζει αντανακλαστικά την 
προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του δεσπότη»: «δούλοι καταπιέζονται (δέρνονται, 
απειλούνται, κακοχαρακτηρίζονται) από τους δεσπότες τους, για να αποδοθούν με τον τρόπο 
αυτό αρνητικές πτυχές του χαρακτήρα των τελευταίων ή δυσάρεστες γι΄ αυτούς ψυχολογικές 
καταστάσεις». 
15

 ΄Οσον αφορά στην εκμετάλλευση της ιδέας για υπεροχή του δούλου, ο Στεφανής(1980) 150 
διακρίνει στις αριστοφανικές κωμωδίες μια «αυξητική πορεία από τα πρώτα στα τελευταία 
έργα». Πρόκειται για μια «διαρκώς τολμηρότερη αντιμετώπιση του δεσπότη από τον δούλο» που 
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Κατά τον Furley 204, η «ψυχαγωγική αξία» της Μοιχαλίδος βρίσκεται ακριβώς 

στην «ικανοποίηση για την αποτυχία των απρεπών σχεδίων της 

πρωταγωνίστριας». 

Δεν είναι ίδια η σχέση των δούλων με τον κύριό τους, προς τον οποίο 

δείχνουν πίστη, υπακοή και, κυρίως, αλληλεγγύη. Η Μοιχαλίς επιβεβαιώνει την 

άποψη του Πλάτωνα (Νόμοι 776d.7-e.1): πολλοὶ γὰρ ἀδελφῶν ἤδη δοῦλοι καὶ 

ὑέων τισὶν κρείττους πρὸς ἀρετὴν πᾶσαν γενόµενοι, σεσσεσσεσσεσώώώώκασιν δεσπκασιν δεσπκασιν δεσπκασιν δεσπόόόότας τας τας τας 

κακακακαὶὶὶὶ    κτκτκτκτήήήήµαταµαταµαταµατα τάς τε οἰκήσεις αὐτῶν ὅλας. Ο Σπινθήρας και η παρέα του 

σώζουν τον Γέρο από βέβαιο θάνατο αλλά και την περιουσία του οίκου από το 

ξεπούλημα (στ. 59-60). Ο Σπινθήρας αποδεικνύεται δούλος εὔνους προς τον 

κύριό του (βλ. Ευρ. Ιπ. 698, Ανδρ. 59, Ι.Α. 867, Αριστοφ. Πλ. 25).16 

Μοιχεύτρια ή Φαρμακεύτρια; 

Το παπυρικό κείμενο δεν φέρει τίτλο. 17  Υιοθετήθηκε από τους 

περισσότερους μελετητές ο τίτλος Μοιχεύτρια (Moicheutria) που έδωσε στον 

Μίμο ο Crusius (1905). Στην παρούσα μελέτη προτιμήθηκε ο πιο οικείος στην 

Νέα Ελληνική τίτλος Μοιχαλίς του Πλωρίτη. Αξίζει ωστόσο να επισημανθεί ότι η 

κυρία του οίκου είναι μοιχαλίδα μόνο στις προθέσεις της, αφού η μοιχεία δεν 

πραγματοποιείται στο σωζόμενο τμήμα του έργου ούτε έχουμε κάποια ένδειξη 

ότι είχε συνουσιαστεί μαζί του κατά το παρελθόν ή ότι είχε απατήσει και άλλη 

φορά τον σύζυγό της με άλλον δούλο (ή άλλους)· η ερμηνεία που δίνεται από 

τον Wiemken 97 στον στ. 58 και την ακόλουθη έξοδο της Μοιχαλίδας και του 

Μάλακου (συνουσιασμός των δύο) παραμένει υποθετική. 

Ο Wiemken διαφοροποιήθηκε ονομάζοντας τον Μίμο Φαρμακεύτρια 

(Giftmischermimus). Ο τίτλος αυτός δικαιολογείται μόνο αν η Μοιχαλίδα είχε 

αποφασίσει ούτως ή άλλως να δηλητηριάσει τον Γέρο (σε συνδυασμό και με 

τους στ. 59-60, όπου δηλώνει την πρόθεσή της να τους σκοτώσει όλους και να 

φύγει για άλλο τόπο) και απλώς επισπεύδει την υλοποίηση της απόφασης 

ύστερα από τις δυσάρεστες εξελίξεις σχετικά με τον Αίσωπο (στ. 59-60). Η 

ύπαρξη τέτοιας απόφασης ευθύς εξ αρχής (και η έκθεσή της στο αρχικό 

ελλείπον τμήμα του Μίμου) δεν μπορεί να αποκλεισθεί αν κρίνει κανείς από την 

                                                                                                                                                                               

συμβαδίζει «με την προφανή επιδίωξη του ποιητή να εξαίρει όσο προχωρούν τα χρόνια τη 
σημασία του δούλου ως δρώντος προσώπου» και από την άλλη «με την τάση να χειραφετείται 
βαθμιαία ο δούλος από την εξάρτηση του δεσπότη, μια τάση που εκδηλώνεται κυρίως με τη 
βαθμιαία χειροτέρευση των αισθημάτων και της διαγωγής του απέναντι στη δεσποτική εξουσία» 
[Στεφανής(1980) 151]. 
16

 Η προσφορά, και δη οικειοθελής, συμπαράστασης από έναν δούλο προς τον κύριό του ή την 
κυρία του απαντά ως μοτίβο αρκετά συχνά στον Ευριπίδη: βλ. Brandt, passim, ιδίως 59 κ.ε. Για 
τον «καλό δούλο» στον Πλαύτο βλ. Hunter 204-5. 
17

 Θεωρητικά, θα μπορούσε ο τίτλος να αναγράφεται στην αρχή της σχεδόν ολοσχερώς 

φθαρμένης col.1, φαίνεται όμως πως ούτε ο Μίμος που περιέχεται στην άλλη όψη του παπύρου 

έφερε τίτλο. 
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φράση καὶ γὰρ εὐκαίρως ἔχω φάρµακον θανάσιµον (στ. 61-2): πιθανότατα δεν 

είναι τυχαίο ότι “της βρίσκεται” το κατάλληλο δηλητήριο, αλλά είχε φροντίσει 

να το προμηθευτεί, προσχεδιάζοντας την εξόντωση του Γέρου. 

Ο ορισμός που δίνει η Σούδα στην λ. µοιχεία (μ 1357) αίρει το δίλημμα: 

µοιχεία καὶ φαρµακεία ταυτόν ἐστιν. καὶ γὰρ ἀµφότερα λάθρα γίνεται. 

λέγονται δὲ καὶ ἐπιβουλαί· καὶ οὔτε ἡ µοιχευοµένη οὔτε ἡ φαρµακεύουσα 

φιλεῖ τὸν ἄνδρα. Από τα συμφραζόμενα της Σούδας μπορεί κανείς να σκεφθεί 

και τους εξής τίτλους για τον υπό εξέταση Μίμο: Η ἐπιβουλεύουσα ή η τὸν 

ἄνδρα οὐ φιλοῦσα. 

Εντούτοις, τον κύριο θεματικό και δομικό άξονα αποτελεί η µοιχεία και 

όχι η φαρµακεία. 18  Η σύλληψη και η θανάτωση του Αισώπου και της 

Απολλωνίας, άμεσο επακόλουθο της άρνησης του Αισώπου, συνιστά τον 

κεντρικό πυρήνα γύρω από τον οποίο αρθρώνονται όλες οι σωζόμενες ΣΚΗΝΕΣ: 

από την εντολή να συλληφθούν και να θανατωθούν (ΣΚΗΝΗ 1) ως την υλοποίηση 

της θανάτωσης (ΣΚΗΝΕΣ 3 και 5) και την τελική αποκάλυψη (ΣΚΗΝΗ 8) ότι οι 

θανατωθέντες ζουν. Τα δύο “πτώματα” θα παραμείνουν στην σκηνή ως το τέλος 

του έργου ως σημεία της εκτροπής που προκάλεσε η ανικανοποίητη επιθυμία 

της Μοιχαλίδας, η ζήλεια και η οργή της αλλά και ως προσημάνσεις ότι «το 

κακό θα τριτώσει» με μια ακόμη θανάτωση, με την επικείμενη έλευση ενός 

ακόμη “πτώματος” (του Γέρου). Η φράση πρίν τι τούτ(ων) ἐπιγνοῖ (στ. 61) 

αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µοιχείας και φαρµακείας: Πριν ο Γέρος 

αντιληφθεί την απόπειρα μοιχείας και την συνακόλουθη θανάτωση του δούλου, 

θα πρέπει να “βγει από την μέση”, η αποτυχία της µοιχείας γίνεται η θρυαλλίδα 

της φαρµακείας. H άποψη ότι «υπάρχει πολύ μεγάλη διάχυση του 

ενδιαφέροντος, χωρίς πραγματική ενότητα ή προσπάθεια να ολοκληρωθεί ένα 

σύνολο με σωστή σύλληψη» (Arnott 124) παραγνωρίζει την οργανική σύνδεση 

των επιμέρους συμβάντων καθώς και τα δυσερμήνευτα σημεία ενός δραματικού 

κειμένου που προοριζόταν για άμεση παράσταση. Είναι λάθος να επιχειρείται 

αξιολόγηση της δομής της Μοιχαλίδος μέσω της σύγκρισης με την Ζηλότυπο 

(«the unity of the theme [σ.σ. της Ζηλοτύπου] contrasts well with the diffuse 

twitchings and switchings of the Oxyrhynchus Mime»: Arnott 125), κείμενο που 

είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν γράφτηκε για να παρασταθεί. Πβ. την άποψη της 

Puppini 24, σύμφωνα με την οποία οι υποτιθέμενες «αδυναμίες» της Μοιχαλίδος 

οφείλονται στην διαφορετική φύση και τον προορισμό του κειμένου της 

συγκριτικά με αυτόν της Ζηλοτύπου και της κωμωδίας. Eπίσης την άποψη του 

                                                             

18
 Ο τίτλος Φαρμακεύτρια παραπέμπει άλλωστε στο 2ο ειδύλλιο του Θεόκριτου, όπου το 

φάρµακον χρησιμοποιείται από την Σιμαίθα όχι για να εξοντώσει κάποιον, αλλά για να 
ξαναφέρει κοντά της τον εραστή της που την εγκατέλειψε. 
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Page 352-3 για την Μοιχαλίδα: «Η δομή είναι περίτεχνη και από δραματική 

άποψη καλή». 

Πρόσωπα και Ρόλοι. 

 Η κυρία δεν ονομάζεται. Μία φορά μόνο (στ. 11) γίνεται, αυτοαναφορικά, 

επίκληση της θέσης της στον οίκο: ἐγὼ ἡ κυρία (πβ. και την αμφιλεγόμενη, ως 

προς τον τονισμό της, προσφώνηση στην αρχή του στ. 18). Στην παρούσα 

μελέτη ονομάζεται «Μοιχαλίδα» χάριν συμφωνίας με τον καθιερωμένο τίτλο του 

Μίμου, Μοιχεύτρια ή Μοιχαλίς. Ο κύριος του οίκου προσφωνείται από τους 

δούλους ακριβώς με αυτή την ιδιότητά του: κύριος (στ. 83, 84). Στην παρούσα 

μελέτη ονομάζεται «ο Γέρος», δάνειο από το λεξιλόγιο της Μοιχαλίδας, η οποία 

για να ονομάσει τον σύζυγό της, αναφέρεται στην ηλικία του: ὁ γέρων (στ. 60, 

69, 78). Ας σημειωθεί πάντως ότι πουθενά δεν δηλώνεται ρητά ότι όντως 

πρόκειται για τον σύζυγό της (ο Furley 204 δεν αποκλείει την πιθανότητα να 

πρόκειται για τον πατέρα της). Τέσσερις δούλοι, κύρια πρόσωπα της πλοκής, 

αναφέρονται στο κείμενο με τα ονόματά τους, τα οποία και διατήρησα –με 

νεοελληνική μορφή: «Αίσωπος» (στ. 16), «Απολλωνία» (στ. 21), «Μάλακος» (στ. 

46, 59, 71, 77), «Σπινθήρας» (Σπινθήρ, στ. 34, 46, 54, 81, 87). Με την ιδιότητά 

του ονομάζεται ο «Παράσιτος» (στ. 65, 66, 68, 74, 79, 80, 81), ο οποίος, ας 

σημειωθεί, δεν είναι «ο τυπικός παράσιτος στη μορφή του συκοφάντη, όπως τον 

συναντάμε στον Μένανδρο, τον Τερέντιο και τον Πλαύτο» (Zimmermann, B. 

2002, Η Αρχαία Ελληνική Κωμωδία, μτφρ. Τσιριγκάκης, Η., Αθήνα). 

Τα “επώνυμα” πρόσωπα επομένως ανέρχονται σε επτά (πέντε ανδρικοί 

ρόλοι, δύο γυναικείοι). Συμμετέχουν επίσης ανώνυμοι δούλοι, τον αριθμό των 

οποίων δεν είναι δυνατό να προσδιορίσουμε με ακρίβεια. Φαίνεται όμως πως 

ήταν τουλάχιστον τέσσερις, αν κρίνουμε από την ΣΚΗΝΗ 2, όπου δύο δούλοι 

(τουλάχιστον) διατάζονται να παραδώσουν την Απολλωνία στους ορεοφύλακες 

και άλλοι τόσοι να βρουν, να συλλάβουν και να θανατώσουν τον Αίσωπο. 

Οι ακόλουθες παρατηρήσεις (να αντιβάλλεται η Κατανομή προσώπων ανά 

ΣΚΗΝΗ, σ. 3) θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να διαγνώσουμε την σύνθεση του 

θιάσου και την διανομή των ρόλων: 

α. Οι ανώνυμοι δούλοι που απαραιτήτως παρίστανται σε κάθε ΣΚΗΝΗ 

κυμαίνονται από έναν έως τέσσερις, χωρίς όμως να απαιτείται αντίστοιχος 

αριθμός μίμων, αφού έναν ανώνυμο δούλο θα μπορούσε, κατά περίπτωση, να 

τον υποδύεται μίμος που σε άλλη ΣΚΗΝΗ υποδύεται κάποιο από τα επώνυμα 

πρόσωπα. Μια τέτοια λύση στην διανομή των ρόλων δεν προϋποθέτει την χρήση 

προσωπείων, αρκεί ο μίμος να φορέσει αμφίεση δούλου, για να γίνει δεκτή η 

σύμβαση από τον θεατή. Η λύση αυτή εξασφαλίζει κάποια οικονομία στον 

αριθμό των μίμων και στο κόστος της παράστασης, όσο μπορεί να γίνει λόγος 
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για οικονομία σε ένα τόσο πολυπρόσωπο έργο (πβ. Schmid 338: «η μίσθωση έξι 

προσώπων για ένα τόσο σύντομο έργο φαίνεται υπερβολική»). 

β. Το μέγιστο minimum μίμων που είναι αναγκαίο να βρίσκονται επί 

σκηνής ανέρχεται στον αριθμό οκτώ και εντοπίζεται στις ΣΚΗΝΕΣ 2 και 6. 

γ. Σε καθεμία από τις ΣΚΗΝΕΣ 1-7 τα πρόσωπα με τα οποία η Μοιχαλίδα 

συνάπτει κάποιας μορφής διάλογο (εξαιρουμένων των ανώνυμων δούλων στους 

οποίους δίνει εντολές διεκπεραιωτικού χαρακτήρα) είναι ένα ή δύο: Αίσωπος και 

Μάλακος (ΣΚΗΝΗ 1), Σπινθήρας και Μάλακος (ΣΚΗΝΕΣ 2 και 3), Μάλακος 

(ΣΚΗΝΗ 4), Παράσιτος (ΣΚΗΝΗ 5), Μάλακος και Παράσιτος (ΣΚΗΝΕΣ 6 και 7). 

Στην ΣΚΗΝΗ 8 συμμετέχουν ο Σπινθήρας, 0 Παράσιτος, ο Μάλακος και, αντί της 

Μοιχαλίδας, ο Γέρος, τον οποίο υποδύθηκε μίμος που στις προηγούμενες 

ΣΚΗΝΕΣ υποδυόταν κάποιον από τους ανώνυμους δούλους. 

Καταλήγουμε σε έναν οκταμελή θίασο με την εξής σύνθεση και την εξής 

πιθανή διανομή ρόλων: 

 
μίμος ρόλος ΣΚΗΝΕΣ παρατηρήσεις 

αρχιμίμα19  Μοιχαλίδα 1-7  

1ος µῖµος 

δεύτερος20 
Μάλακος 1-4, 6-8 

Η παρουσία 
του στην 

ΣΚΗΝΗ 1 κατά 
εικασία 

2ος µῖµος 

δεύτερος 
Σπινθήρας 1-3, 5-6, 8 

Η παρουσία 
του στην 5 και 

την 6 κατά 
εικασία 

3ος µῖµος 

δεύτερος 

Παράσιτος 

Ανώνυμος δούλος 

5-8 

2-3 
 

4ος µῖµος 

δεύτερος 

Αίσωπος 

“Πτώμα” Αισώπου  

Ανώνυμος δούλος 

1 

3-8 

2 

 

5ος µῖµος 

δεύτερος 

Ανώνυμος δούλος 

Γέρος 

1-3, 5-6 

8 

Η παρουσία 
του στην 1 όχι 
απαραίτητη 

 

6ος µῖµος 

δεύτερος 

Απολλωνία 

“Πτώμα” Απολλωνίας 

2 

5-8 
 

7ος µῖµος 

δεύτερος 
Ανώνυμος δούλος 1-6, 8  

  

                                                             

19
Ο όρος ἀρχιµῖµα είναι αμάρτυρος. Μαρτυρείται το αρσενικό ἀρχιµῖµος (Πλούτ. Σύλλας 

36.1.6). Την Μοιχαλίδα υποδύεται βεβαίως μια µιµάς (η παλαιότερη μαρτυρία του όρου στον 
Αιλιανό fr. 123.16). 
20

Ο όρος µῖµος δεύτερος (Μαλάλας, Χρονογραφία 314.15, Αλεξανδρινόν Χρονικόν 513.3 και 513.8) 
θεωρείται πως αναφέρεται στον μίμο που έπαιζε ρόλο δευτεραγωνιστικό. 
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Στοιχεία παλαιογραφίας. 

Προβλήματα κριτικής του κειμένου. 

Η Μοιχαλίς εκδόθηκε πρώτη φορά  το 1903 από τους B.P. Grenfell και 

A.S. Hunt21 στον τρίτο τόμο της σειράς The Oxyrhynchus Papyri, Λονδίνο (P. 

Oxy. III: αρ. 413). 22  Σήμερα βρίσκεται στην Βοδληιανή Βιβλιοθήκη της 

Οξφόρδης [Bodleian Library, Ms. gr. class. b IV (P)]. 

Πρόκειται για ένα οπισθόγραφο φύλλο παπύρου, διαστάσεων 22,9 x 42,3 

εκ., με τέσσερις στήλες σε κάθε όψη (απεικόνιση και των δύο όψεων στον 

Rostrup: Tav. I, II). Η εσωτερική όψη (recto) γράφτηκε περί τα μέσα του 2ου αι. 

μ.Χ., ενώ η εξωτερική (verso)23 λίγο αργότερα, εντός του 2ου αι. Η Μοιχαλίς 

καταλαμβάνει τις τρεις πρώτες στήλες (columnae 1-3) της εξωτερικής όψης, ενώ 

η τέταρτη στήλη περιέχει μια δεύτερη εκδοχή των στ. 30-57 της εσωτερικής 

όψης. Σε αυτή την όψη είναι γραμμένος άλλος Μίμος, επίσης ανώνυμος, στον 

οποίο δόθηκε ο τίτλος Χαρίτιον από το όνομα της ηρωίδας.24 Η μοναδικότητα 

του Παπύρου 413 (βλ. Santelia 94-5) έγκειται στο γεγονός ότι η δεύτερη εκδοχή 

τμήματος της Χαρίτιον στην εξωτερική όψη είναι γραμμένη με χέρι διαφορετικό 

από αυτό της εσωτερικής όψης, που φέρει ολόκληρο τον Μίμο Χαρίτιον. Είναι δε 

το ίδιο με το χέρι που έγραψε την Μοιχαλίδα στις τρεις πρώτες στήλες της ίδιας 

όψης (γραφή μεγαλογράμματη, πλάγια). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του 

Wiemken 107-9, ο οποίος επιχειρεί, συνδέοντας τους ρόλους των δύο έργων με 

                                                             

21
 Τον πάπυρο έφεραν στο φως οι ίδιοι την άνοιξη του 1903 με την ανασκαφή τους στην 

Μπαχνάσα (αρχαία Οξύρυγχο), 160 χλμ. νοτίως του Καΐρου, στις παρυφές της δυτικής όασης 
[δυτικά της κεντρικής πορείας του Νείλου, στο Μπαχρ Γιουσέφ (Κανάλι του Ιωσήφ), ένα 
παρακλάδι του Νείλου που καταλήγει στην λίμνη Μέρις και την όαση Φαγιούμ]. Για την ιστορία 
των ανασκαφών στην Οξύρυγχο βλ. Turner, E.G. 1989, Ελληνικοί Πάπυροι. Εισαγωγή στη μελέτη 
και χρήση των παπυρικών κειμένων, μτφρ. Παράσογλου, Γ.Μ., Αθήνα, 49-67. 
22

 Αρ. 1745 στο ευρετήριο του Pack R.A. 
2
1965, The Greek and Latin Literary Texts from Greco-

Roman Egypt, Ann Arbor.  Επόμενες εκδόσεις: Crusius 1905, Sudhaus 1906, Knoke 1908, Crusius 
1914, Rostrup 1915, Manteuffel 1930, Page 1941, Beare 1968, Wiemken 1972, Cunningham 1987, 
Andreassi 2001. ΄Ολες οι εκδόσεις είναι σχολιασμένες, με εξαίρεση αυτές των Knoke και 
Cunningham. Άλλες μελέτες που περιέχουν ερμηνεία-σχολιασμό: Reich 1903 DLG, Blass 1904, 
Winter 1906, Wilamowitz-Moellendorf, U. 1907 (Kultur d. Gg. 1.8, 127), Grenfell-Hunt 1908, 
Crönert W. 1909 (RhM 64, 446), Crusius 1910, Schubart 1918,  Schmid-Stählin 1920, Powell-
Barber 1921, Knox 1926, Lyngby 1928, Wüst 1932, Reynolds 1946, Swiderek 1954, Nicoll 1963, 
Arnott 1971, Cunningham 1971, Lesky 1971, Wiemken 1979, Daris 1988, Puppini 1988, Πλωρίτης 
1990, Simon 1991, Fryer 1993, Furley 2000, τα άρθρα του Andreassi (1997, 1999, 2000, 2001, 
2002). Μετάφραση της Μοιχαλίδος περιέχουν οι εκδόσεις: α. Αγγλική: Grenfell-Hunt, Page και 

Beare, β. Γαλλική: Rostrup· την μετάφραση έκανε ο Jørgensen, Ο.,  γ. Γερμανική: Wiemken, δ. 
Ιταλική: Andreassi. Ελληνική μετάφραση έχει κάνει ο Πλωρίτης, 107 κ.ε. 
23

 Η όψη δηλαδή όπου οι στίχοι της γραφής βαίνουν κάθετα προς τις ίνες του φυτού. Στην όψη 

recto βαίνουν παράλληλα.  
24

 Η Χαρίτιον έχει αιχμαλωτιστεί από τους Ινδούς, έχει γίνει ιέρεια της θεάς τους και ο αδερφός 

της έρχεται να την σώσει από τους βαρβάρους και τον βασιλιά τους. Οι αναλογίες με την 
Ιφιγένεια την εν Ταύροις αλλά και με την Ελένη του Ευριπίδη είναι πρόδηλες. Στις ιδιαιτερότητες 
του Μίμου περιλαμβάνεται η ακατάληπτη γλώσσα των βαρβάρων. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
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τους μίμους που τους υποδύονταν, να δείξει ότι οι δύο Μίμοι παραστάθηκαν από 

τον ίδιο θίασο. 

Η γραφή της Μοιχαλίδος χαρακτηρίζεται από οικονομία χώρου αν κρίνει 

κανείς από τις συχνές βραχυγραφίες (παράλειψη των τελευταίων, ενός έως 

πέντε, γραμμάτων πολλών λέξεων). Οι στίχοι γράφονται σε όλο το πλάτος της 

στήλης με αποτέλεσμα να είναι κάποτε αναγκαία η τμήση της τελευταίας λέξης 

του στίχου (στ. 29, 41, 49, 63). Πρόσωπα δεν δηλώνονται.  Παρεπιγραφή υπάρχει 

μόνο στον στ. 79: ἀγών(ισµα) – ο Wiemken εκλαμβάνει ως παρεπιγραφή και 

την λ. ἐξιοῦσα του στ. 46. Για τις συχνότατες καθέτους και τα λιγοστά signa βλ. 

κατωτέρω στα Προβλήματα Κριτικής. 

Ο Μίμος ξεκινά ήδη από την col. 1, στην οποία η φθορά είναι τέτοια ώστε 

ελλείπουν περίπου είκοσι δύο στίχοι, ενώ στους επτά που σώζονται δεν είναι 

δυνατό να αποκατασταθεί το κείμενο (διαβάζονται μόνο λίγα γράμματα). Τους 

στίχους αυτούς συμπεριέλαβαν στις εκδόσεις τους μόνο ο Manteuffel, o 

Wiemken, ο Cunningham και ο Andreassi. Περίπου δεκαπέντε στίχοι ελλείπουν 

και από το άνω τμήμα της col. 2, ενώ σώζονται οι επόμενοι σαράντα έξι (στ. 8-53 

[107-152GH]), στους οποίους πρέπει να προσθέσουμε τους στ. 19a 

(υπεργεγραμμένος) και 19b (στο περιθώριο). Η col. 3 περιέχει τριάντα πέντε 

στίχους (στ. 54-88 [153-187GH]), που έχουν διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση. 

O στ. 88 [187GH] αποτελεί και το τέλος του Μίμου, όπως συνάγεται από το 

άγραφο τμήμα, 6 εκ. περίπου, που ακολουθεί (Andreassi 17-8). Συνολικά, 

ελλείπουν οι αρχικοί περίπου τριάντα τέσσερις στίχοι του κειμένου και σώζονται 

οι υπόλοιποι ογδόντα οκτώ. 

Προβλήματα κριτικής του κειμένου και αντίστοιχες ερμηνευτικές δυσκολίες: 

α. Η αποκατάσταση του ελλείποντος αρχικού τμήματος .  Το 

γεγονός ότι το ένα τρίτο σχεδόν του Μίμου δεν σώζεται καθιστά τις 

ερμηνευτικές απόπειρες στο σωζόμενο τμήμα δυσχερείς. Η αποκατάσταση είναι 

ωστόσο αδύνατη (βλ. διατυπωθείσες εικασίες στις σσ. xiv-xv). 

β.  Η συμπλήρωση των κενών . Η φθορά του παπύρου δεν έχει αφήσει 

ανεπηρέαστο ούτε το σωζόμενο τμήμα του κειμένου. Στην col. 2 αρκετά είναι τα 

κενά, των οποίων η συμπλήρωση δεν είναι καθόλου βέβαιη: η αρχή των στ. 8-17, 

κεντρικές λέξεις των στ. 30, 34, 35, η αρχή των στ. 47-53. Δυσανάγνωστα είναι 

επίσης πολλά γράμματα των υπόλοιπων λέξεων. Για τους λόγους αυτούς 

παρουσιάζουν –όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης στο ερμηνευτικό υπόμνημα – 

αρκετές διαφορές οι αναγνώσεις του κειμένου από τους μελετητές και 

συνακόλουθα οι μεταφράσεις και οι ερμηνείες. Τα προβλήματα 

ελαχιστοποιούνται στην col. 3, την καλύτερα διατηρημένη. 

γ .  Η ανάπτυξη  των βραχυγραφιών .  Αν και γενικά δεν παρουσιάζει 

δυσκολίες, δεν παύει να είναι εξαρτημένη από την ανάγνωση και ερμηνεία του 
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κειμένου. Αξιοσημείωτο είναι ότι, κατά κανόνα, το τελευταίο γράμμα αυτών των 

βραχυγραφιών έχει γραφτεί υψηλότερα, στο διάστιχο. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

στην ανάγκη εξοικονόμησης χώρου στον πάπυρο, δεν αποκλείεται όμως τα 

υπεργεγραμμένα γράμματα να προστέθηκαν εκ των υστέρων, προκειμένου να 

μετριασθεί ο βραχυγραφικός χαρακτήρας του κειμένου προς αποφυγή 

παρανοήσεων. Σε δύο περιπτώσεις η αποκατάσταση της ανεπτυγμένης μορφής 

των λέξεων παραμένει αβέβαιη: Στον στ. 19 η βραχυγραφία συντεθραµµ μπορεί 

να αναπτυχθεί ως συντεθραµµένον, συντεθραµµένε ή συντεθραµµένωι και 

στον στ. 37 οι βραχυγραφίες προσέχ ὑµνήσ ως προσέχοντες ὑµνήσατε, 

προσέχοντας ὑµνήσοµεν ή προσέχοντας ὑµνήσειν. 

δ.  Η ένταξη στο κε ίμενο των υπεργεγραμμένων λέξεων και 

φράσεων .  Οι στ. 19a και 19b, η φράση µόνον  ἀληθῶς οὐ λέγω στον στ. 85 και 

η λ. µισο<ύ>µενε στον στ. 87 προστέθηκαν στο κείμενο εκ των υστέρων –η 

γραφή είναι η ίδια– είτε διότι παραλείφθηκαν εκ παραδρομής όταν γράφτηκε ο 

πάπυρος είτε διότι έγινε προσπάθεια να συμπληρωθεί (και βελτιωθεί) το 

κείμενο. Δεν υπάρχει ομοφωνία αν οι προσθήκες θα πρέπει να αναγνωσθούν 

πριν ή μετά από τις λέξεις / φράσεις, άνω των οποίων έχουν προστεθεί (ο στ. 19b 

είναι γραμμένος στο περιθώριο και θα πρέπει να συναφθεί με τον 19a). 

Εξαιρείται η λ. µισο<ύ>µενε, στ. 87, η οποία τοποθετείται χωρίς καμία 

αμφιβολία πριν από την υποκείμενή της λέξη. Αν όποιος έγραψε τον πάπυρο 

υπήρξε συνεπής στον τρόπο που έκανε τις προσθήκες, έστω και λόγω 

προσωπικής του συνήθειας, τότε θα πρέπει και οι υπόλοιπες προσθήκες να 

αναγνωσθούν πριν από τις υποκείμενές τους φράσεις. Από αυτή την άποψη 

υπάρχει το παράδοξο όλοι οι μελετητές, πλην του Cunningham, να διαβάζουν 

τους στ. 19a και 19b μετά από την υποκείμενη (για τον 19b παρακείμενη) φράση, 

ενώ διαβάζουν την προσθήκη του στ. 85 πριν. 

ε .  Ο καθορισμός της μορφής και  της σημασίας των συμβόλων 

(s igna) .  Η αποκωδικοποίηση του συμβολισμού τους βασίζεται αναγκαστικά 

στο νοηματικό περιβάλλον του κειμένου. Πριν όμως από το ερμηνευτικό 

πρόβλημα υφίσταται το παλαιογραφικό: οι εκδότες του κειμένου δεν 

συμφωνούν στην αποτύπωση της μορφής τους. 

Ι. στ. 17, : Χαστούκι ή χτύπημα με το μαστίγιο. Ο Cunningham, που 

αντέβαλε τον πάπυρο, αποτυπώνει την άνω παράλληλη γραμμή ως καμπύλη, 

ανοιχτή επάνω. 

ΙΙ. στ. 86, : Χαστούκι. Ο Cunningham το αποτυπώνει ως Ξ΄. 

ΙΙΙ. στ. 80, : Πέρας του ρόλου της Μοιχαλίδας. (;) 

Δυσερμήνευτη είναι εξάλλου και η μοναδική παρεπιγραφή (στ. 79), 

για την οποία βλ. ερμην. υπόμν. ad loc. 

στ .  Η “αποκρυπτογράφηση” των κάθετων γραμμών .  Συνιστά 

ιδιαιτερότητα του κειμένου της Μοιχαλίδος ότι σε ογδόντα τέσσερα σημεία καθ’ 
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όλη την έκτασή του σημειώνεται πλάγια κάθετη γραμμή: / (στο εξής κάθετος). 

Τα σημεία αυτά βρίσκονται σε ακανόνιστες αποστάσεις μεταξύ τους ορίζοντας 

τμήματα που περικλείουν άλλοτε μεμονωμένες λέξεις, άλλοτε φράσεις ή 

προτάσεις και άλλοτε μεγαλύτερα ακόμη τμήματα, αποτελούμενα από τρεις 

περιόδους. Έχει γίνει ευρύτερα δεκτή η άποψη ότι στα σημεία αυτά η Μοιχαλίδα 

διακόπτει τον λόγο της για να μεσολαβήσει είτε εκφορά λόγου από άλλα 

πρόσωπα (Rostrup 101-2) είτε «βωβή δράση» (Lyngby 52 κ.ε.). Η προσπάθεια 

του Wiemken 93-101 να αποκαταστήσει σε κάθε ΣΚΗΝΗ την δράση των άλλων 

προσώπων είναι επιτρεπτή στον βαθμό που τα λόγια της Μοιχαλίδας 

μαρτυρούν, συχνά με τρόπο παραστατικό, τις αντιδράσεις και τα συναισθήματα 

όχι μόνο τα δικά της αλλά και των άλλων προσώπων (πβ. Wiemken 91-2). Βλ., 

για παράδειγμα, τους στ. 12, 14, 38, 54, 56, 74-5.25  Σε μία περίπτωση, στ. 30-2, η 

Μοιχαλίδα επαναλαμβάνει τα λόγια που λένε (ή υποτίθεται ότι λένε) οι δούλοι, 

ενώ φαίνεται πως κάτι ανάλογο συνέβαινε και στον στ. 40. Η συμβολή του 

Andreassi 104 et passim είναι η απόδοση, για πρώτη φορά, της σημασίας 

καθεμίας καθέτου χωριστά, με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια (έξοδοι και είσοδοι 

προσώπων, χειρονομίες, νεύματα, κινήσεις των άλλων προσώπων αλλά και της 

Μοιχαλίδας). Ανάλογη προσπάθεια καταβάλλεται στην παρούσα μελέτη, πρέπει 

ωστόσο να τονιστεί ότι ο προσδιορισμός της ακριβούς σημασίας των καθέτων, 

αν και απαραίτητος για την κατανόηση της πλοκής και την θεατρική απόδοση 

του Μίμου, παραμένει υποθετικός. 

Δεν μπορεί καν να αποδειχθεί ότι τα υπόλοιπα πρόσωπα πράγματι 

εξέφεραν λόγο στις ΣΚΗΝΕΣ 1-7. Το γεγονός ότι ο Σπινθήρας, ο Παράσιτος και ο 

Μάλακος είναι στην ΣΚΗΝΗ 8 πρόσωπα ομιλούντα ενισχύει την εκδοχή αυτή, δεν 

αποτελεί ωστόσο επαρκή απόδειξη. Επτά είναι τα σημεία στα οποία η φραστική 

απάντηση άλλων προσώπων στην Μοιχαλίδα φαίνεται επιβεβλημένη. Τα σημεία 

αυτά αφορούν σε δεκαπέντε καθέτους. Οι υπόλοιπες εξήντα εννέα αντιστοιχούν 

μάλλον σε κάτι που πράττεται παρά σε κάτι που λέγεται. Ακόμη και σε αυτά τα 

επτά σημεία ωστόσο η λύση της “βωβής” απάντησης (Παντόμιμος) είναι 

θεατρικά δυνατή: 

Ι. Στ. 30-2. Έπειτα από την γεμάτη έκπληξη απορία της τί λέγετε   [   ]; η 

Μοιχαλίδα επαναλαμβάνει όσα της ανακοίνωσαν οι δούλοι με μορφή 

ερωτήσεων και αυτό είναι ένα τέχνασμα για να τα ακούσουν και οι θεατές, 

ένδειξη ότι οι υπόλοιποι μίμοι, παντόμιμοι ουσιαστικά, δεν “μπορούσαν” να 

πάρουν τον λόγο. 

ΙΙ. Στ. 35-36. Δύο εντολές της Μοιχαλίδας, ακολουθούμενες από 

καθέτους, είναι πολύ δύσκολο να δεχτούμε ότι εκτελούνται με μιμητικές κινήσεις 

και όχι με λόγο: ὄµοσον (προς τον Σπινθήρα) και λ[έγ]ετε τὰ πρὸς τὰ[ς] 

                                                             

25
 Στις κωμωδίες του Μενάνδρου συμβαίνει επίσης ένα ομιλούν πρόσωπο να ερμηνεύει ενίοτε τις 

χειρονομίες ή τις μιμητικές κινήσεις ενός βωβού προσώπου: Frost 3, όπου και παραπομπές σε 
σχετικά χωρία. 
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θυσίας (προς τους παρόντες δούλους), με την επιφύλαξη της συμπλήρωσης του 

ρήματος. Δεν μπορεί ωστόσο να αποκλεισθεί ότι η Μοιχαλίδα διακόπτει τον 

λόγο της για να ακούσει τα λόγια του όρκου και της θυσίας αντίστοιχα, οι δούλοι 

ετοιμάζονται να εκφωνήσουν τα απαιτούμενα λόγια, αλλά πριν αρθρώσουν 

λόγο, η Μοιχαλίδα, ανυπόμονη και αναστατωμένη από τα νέα της απόδρασης, 

τους προλαβαίνει και τις δύο φορές με την επόμενη ατάκα της. Θα ήταν 

άλλωστε έντονα κωμικό το αποτέλεσμα, αν η Μοιχαλίδα, ενώ δίνει εντολές, 

είναι η ίδια που διαρκώς εμποδίζει την εκτέλεσή τους με την ακατάπαυστη 

φλυαρία της. 

ΙΙΙ. Στον στ. 40 η ερώτηση τί φησιν; δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι 

ακούστηκε κάποιος να μιλά· αρκεί η ίδια η ερώτηση για να υποβάλει στους 

θεατές την εντύπωση ότι κάποιος μέσα στο σπίτι ακούστηκε να λέει κάτι. 

Άλλωστε, η Μοιχαλίδα ακολούθως επαναλαμβάνει αυτό που “ειπώθηκε” (η 

πλήρης φράση δυστυχώς δεν διαβάζεται). 

IV. Η απάντηση στην ερώτηση του στ. 54 θα μπορούσε να είναι ένας 

μορφασμός, ανασήκωμα των ώμων ή χειρονομία του Σπινθήρα, απάντηση 

αρκετά αδιάφορη και παραπλανητική, ώστε η Μοιχαλίδα να την προσπεράσει 

και να στραφεί, στον επόμενο στίχο, στον Μάλακο. 

Στα επόμενα τρία σημεία δημιουργείται η αίσθηση ενός πραγματικού 

διαλόγου. 

V. Στους στ. 66-7 διατυπώνονται διαδοχικά τρεις ερωτήσεις, καθεμία από 

τις οποίες ακολουθείται από μία κάθετο, η οποία αντιστοιχεί στην απάντηση που 

δίνεται. Η ύπαρξη απάντησης σε κάθε ερώτηση είναι βέβαιη, διότι έτσι μόνο 

δικαιολογείται κάθε επόμενη ατάκα. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να αποφανθούμε 

αν η απάντηση δινόταν με λόγο ή με μιμητικές κινήσεις. 

VI. Στους στ. 72-3 η υπόθεση ότι οι κάθετοι σημαίνουν μιμητικές κινήσεις 

είναι περισσότερο εύλογη (βλ. ερμην. υπόμν. ad loc.). 

VII. Στον στ. 79 είναι πρόδηλο ότι ο Παράσιτος απαντά στις δύο 

διαδοχικές ερωτήσεις που του απευθύνει η Μοιχαλίδα, είναι όμως άδηλος και 

εδώ ο τρόπος της απάντησης. 

Μοιχαλίς: Ένας «μη λογοτεχνικός» Μίμος με λογοτεχνικές αξιώσεις 

Τι είδους κείμενο αποτελεί η Μοιχαλίς; Πρέπει να θεωρείται βέβαιο –και 

αυτή είναι η κρατούσα άποψη– ότι γράφτηκε για να παρασταθεί από έναν θίασο 

µιµολόγων26 και όχι για να απαγγελθεί μονολογικά από έναν μίμο (ή μια 

µιµάδα), ο οποίος άλλαζε ενδεχομένως την φωνή του για να υποδυθεί όλα τα 

                                                             

26
 Πβ. την επιγραφή στο πήλινο λυχνάρι από την Ακρόπολη της Αθήνας µιµολόγοι, ὑπόθεσις 

Ἕκυρα [μεταγραφή Nicoll 46, όπου και ερμηνεία –πβ. Bieber, M. 1920, Die Denkmäler zum 

Theaterwesen im Altertum, 176, Bieber(
2
1961) 107 και Cunningham(1971) 6-7]. Πρώτη 

δημοσίευση: Watzinger, C. 1901, «Mimologen», Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen 
Instituts: Athenische Abteilung 26, 1-8. 
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πρόσωπα [άποψη που υποστηρίχτηκε, με παραλλαγές, από τους Reich 1903 

DLZ, 2685, Wilamowitz-Moellendorf, U. 1907 (Kultur d. Gg. 1.8, 127), Blass 280, 

Schmid-Stählin 338). 

Κατά τον Sudhaus 264 ωστόσο, το κείμενο της Μοιχαλίδος δεν είναι παρά 

το πλαίσιο («Rahmen») ενός Μίμου· οι ασαφείς και γεμάτες κενά ΣΚΗΝΕΣ καθώς 

και η συντομία του (έχει περίπου το μέγεθος των Μιμιάμβων του Ηρώδα) δεν 

επιτρέπουν την παράστασή του, τουλάχιστον «στην μορφή αυτή». Το πρώτο 

όμως είναι μάλλον ένδειξη παρά αντένδειξη: Η ύπαρξη των ασαφειών αποτελεί 

μαρτυρία του γεγονότος ότι αυτός που έγραψε το κείμενο εμπλεκόταν άμεσα  με 

την παράσταση (πρόκειται για τον μιμογράφο, που ήταν ο ίδιος και σκηνοθέτης 

του έργου του ή για έναν από τους μίμους του θιάσου, που εκτελούσε και χρέη 

σκηνοθέτη), οπότε όλες οι «ασάφειες» αίρονταν· οι ασάφειες υφίστανται ως 

τέτοιες μόνο για μας, που βρισκόμαστε στην θέση του (σημερινού) αναγνώστη 

και όχι του (τότε) θεατή. Ένα είναι βέβαιο –και τούτη είναι βασική διαφορά από 

τους Μιμιάμβους του Ηρώδα, τα Ειδύλλια του Θεοκρίτου και φυσικά την 

τραγωδία και την κωμωδία: το κείμενο της Μοιχαλίδος δεν θα μπορούσε «στην 

μορφή αυτή» απλώς να αναγνωσθεί (πβ. Puppini 24). Σε ό,τι αφορά στο 

δεύτερο, η συντομία φαίνεται πως ήταν διακριτικό χαρακτηριστικό του μιμικού 

θεατρικού είδους, το οποίο εμφάνιζε άλλωστε τεράστια ποικιλία μορφών, 

υπηρετώντας ανάλογη ποικιλία περιστάσεων (κρατικές ή ιδιωτικές εορτές, 

ψυχαγωγία του πλήθους στις ρωμαϊκές επαρχίες από περιοδεύοντες θιάσους). 

Το μικρό μέγεθος δεν θα συνιστούσε πρόβλημα αν η συγκεκριμένη παράσταση 

συνδυαζόταν με άλλα θεάματα στο πλαίσιο μιας ψυχαγωγικής εκδήλωσης, 

χωρίς όμως και αυτό να κρίνεται απαραίτητο. Ας μην παραβλέπουμε τέλος ότι η 

σωζόμενη έκταση του έργου (88 στίχοι) δεν είναι η αρχική (περ. 120 στίχοι). 

Ο Wiemken 106 υποστήριξε ότι πρόκειται απλώς για μια καταγραφή του 

ρόλου της αρχιμίμας, πιθανότατα από την ίδια, για να διευκολυνθεί στην 

απομνημόνευσή του. Αντίστοιχα, οι τελευταίοι οκτώ στίχοι δεν είναι παρά ένα 

σκαρίφημα της τελικής διαλογικής ΣΚΗΝΗΣ που σκοπό έχει να «προσανατολίσει 

την πρωταγωνίστρια για την περαιτέρω εξέλιξη του έργου από την αποχώρησή 

της ως την αρχή του εξόδιου άσματος»27. Κατά τον Wiemken 153-7 [πβ. και 187, 

επίσης Wiemken (1979) 422], λόγω του αυτοσχεδιαστικού, και δη προφορικού, 

χαρακτήρα που είχε ο λαϊκός Μίμος, το κείμενό του, όταν γραφόταν, δεν ήταν 

ένα ολοκληρωμένο και οριστικό προς εκμάθηση από τους υποκριτές κείμενο 

παρά μόνο ένα προσχέδιο σκηνοθεσίας, ένα πλάνο, υποκείμενο σε 

τροποποιήσεις κατά την φαντασία και την έμπνευση του σκηνοθέτη ή του 

                                                             

27
 Ο Wiemken υποθέτει ότι ακολουθούσε ένα εξόδιο άσμα αντίστοιχο με αυτό της Χαρίτιον, στ. 

96 κ.ε. Πβ. Sudhaus 263-4. 
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υποκριτή28, που σημαίνει ότι το σωζόμενο κείμενο της Μοιχαλίδος δεν είναι 

οπωσδήποτε αυτό που τελικά παρουσιάστηκε στην σκηνή. Κατ’ αυτή την έννοια 

δεν πρόκειται για λογοτεχνικό κείμενο και δεν μπορεί να υπαχθεί στα 

λογοτεχνικά γένη. Αντίστοιχες απόψεις –πρόκειται για ένα διάγραμμα του έργου, 

ένα πλάνο σκηνοθεσίας, ένα βοηθητικό κείμενο για την καθοδήγηση των μίμων 

που θα το παρίσταναν ή μια απλή καταγραφή ενός από τους ρόλους του έργου– 

διατυπώθηκαν πριν και μετά τον Wiemken (συγκεντρωμένες συνοπτικά στον 

Andreassi 25-7). 

Οι πέντε ωστόσο ακόλουθες διαπιστώσεις ενδεχομένως θεμελιώνουν την 

άποψη ότι πρόκειται όχι για σημειώσεις της αρχιμίμας αλλά για ένα καλά 

μελετημένο κείμενο, που προοριζόταν να είναι το τελικό κείμενο της 

παράστασης, χωρίς να  στερείται λογοτεχνικών αξιώσεων. Ο ίδιος ο Wiemken 

άλλωστε στην μεταγενέστερη σύνοψη της αρχικής του μελέτης παραδέχεται ότι 

η μορφή που έχει το κείμενο της Μοιχαλίδος θα μπορούσε να είναι πολύ κοντά 

στο εκφερόμενο επί της σκηνής κείμενο: «[…]der Text in einer Form überliefert 

ist, die […] dem gesprochenen Bühnentext sehr nahe stehen dürfte» [Wiemken 

(1979) 422]. 

α. Μπορεί οι παρεπιγραφές να απουσιάζουν σχεδόν, άφθονες είναι 

ωστόσο οι έμμεσες “σκηνικές οδηγίες” που περιέχει το ίδιο το κείμενο: έστηκεν 

Αἴσωπ(ος) (στ. 16), ὡς ἐστὶν πεφιµωµένη (στ. 22-3), ἰδ[ο]ῦ οὗτος (στ. 49), 

οὕτω ῥιφῆναι (στ. 50), κε]ίµενον δὲ κωφὸν (στ. 51), ποταπὰ περιπατεῖς; (στ. 

56), τάλας, γελᾶι (στ. 74)· “σκηνικές οδηγίες” αποτελούν επίσης οι συχνότατες 

προστακτικές καθώς και τα επτά σημεία στα οποία δηλώνεται έξοδος-είσοδος 

της Μοιχαλίδας ή άλλων προσώπων (βλ. ανωτέρω σ.xiv). Η συχνότητα των 

“οδηγιών” και η θέση τους είναι τέτοια που αποκλείει την πιθανότητα η 

παρουσία τους να είναι υπό αίρεση. Αντιθέτως, υπηρετούν τον δραματικό 

χαρακτήρα του κειμένου υπογραμμίζοντας και χρωματίζοντας την ορατή δράση29 

κατά την θεατρική απόδοση του έργου. 

β. Ογδόντα τέσσερις κάθετοι, οι οποίες δηλώνουν με απόλυτη ακρίβεια τα 

σημεία στα οποία πρέπει να “παρεμβληθεί” η αντίδραση των άλλων προσώπων ή 

της Μοιχαλίδας, δείχνουν αυστηρή προετοιμασία και προσεκτική συγκρότηση 

του κειμένου. Και αν για εμάς παραμένει γριφώδης ο προσδιορισμός των 

νευμάτων, των χειρονομιών ή των κινήσεων των προσώπων, ο “ποιητής”, ο 

συντάκτης του κειμένου, ήταν εκεί, σκηνοθέτης ο ίδιος και ενδεχομένως ένας 

από τους μίμους, για να καθοδηγήσει την σκηνική δράση.  

                                                             
28 Εξαίρεση αποτελούν στον Μίμο Χαρίτιον α. τα “ξενόγλωσσα” χωρία, β. τα έμμετρα χωρία και γ. 
οι λίγοι στίχοι που εκφέρονται από τον Χορό. Σκηνοθετικοί λόγοι επιβάλλουν να εκφέρονται τα 
χωρία αυτά χωρίς αλλαγές όταν παίζεται ο Μίμος στην σκηνή: Wiemken 75. 
29

 H oρατή δράση αφορά στις «διαδικασίες ορατών μεταμορφώσεων», η αόρατη τις 
«ψυχολογικές και ηθικές διαφοροποιήσεις»: Pavis 117. 
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γ. Αξιοσημείωτη είναι η ενότητα της πλοκής και η δομική συνοχή της, για 

την οποία βλ. σσ. xix-xx, «Εντούτοις – καλή»» (αντίθετος ο Arnott 124-5). 

δ. Το κείμενο διαθέτει ρωμαλέο ύφος χωρίς να στερείται της υφολογικής 

ποικιλίας που απαιτεί η πλοκή με τις κωμικές προθέσεις που ενυπάρχουν σε 

αυτήν. Είναι βεβαίως γραμμένο στην κοινή ομιλούμενη γλώσσα 30 , με την 

ελευθεροστομία που χαρακτήριζε τον λαϊκό Μίμο –πβ. Arnott 124, «γλώσσα 

ευθεία και καθαρή, κατά βάση πεζή και χωρίς λεπτότητα», και Cunningham 

(1971) 9, «γλώσσα στρωτή και ρωμαλέα, σχεδόν απότομη». Συχνά όμως ενδύεται 

υψηλή γλώσσα, που παραπέμπει στο έπος ή την τραγωδία. Το υψηλό και 

επίσημο ύφος που υιοθετείται στους στ. 21-2, 23, 29, 32, 47, 49-53, 67, 82, 83-4, 

85-6 (βλ. ερμην. υπόμν. ad loc.), ιδιαίτερα δε ο χαρακτήρας παρωδίας που έχουν 

οι θρήνοι των στ. 49-53, 83-4 και 85-6, προϋποθέτουν την πρόσληψη από τους 

θεατές των διακυμάνσεων του ύφους (υψηλό στα χωρία αυτά, χαμηλό στους 

υπόλοιπους στίχους) προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το κωμικό αποτέλεσμα. Οι 

επαναλήψεις, οι παρηχήσεις, τα ασύνδετα σχήματα, οι σωρεύσεις και 

κλιμακώσεις [βλ. ερμην. υπόμν. ιδίως ad 18-(19), 20, 23-9, 30-2, 41-3, 55-7, 69-71, 

85-6] αποδίδουν δραστικά τα συναισθήματα και τις προθέσεις, τα ξεσπάσματα 

και τις υφέσεις της Μοιχαλίδας, την έκπληξη, την ζήλεια, την οργή, την 

εκδικητικότητα, τον σαρκασμό, την αμηχανία, την διάθεση εκμυστήρευσης. Η –

μάλλον απρόσμενη– υφολογική επεξεργασία του κειμένου καθιστά λιγότερο 

αυτονόητη την κατάταξή του στην κατηγορία του λαϊκού (μη λογοτεχνικού) 

Μίμου, αφού οι λογοτεχνικές αρετές του μιμογράφου δύσκολα μπορούν να 

αγνοηθούν. Η Μοιχαλίς ολοφάνερα «γειτνιάζει με την περιοχή της λογοτεχνίας»  

[Andreassi (2002) 30].31 

Πβ. Page 352-3, ο οποίος θεωρεί την Μοιχαλίδα «ένα ωραίο δείγμα λόγου 

στην κατηγορία του» και την γλώσσα της «δυνατή, παραστατική, σε ορισμένα 

σημεία ακόμη και ποιητική». Τις λογοτεχνικές αρετές της Μοιχαλίδος 

αναγνωρίζει και ο Arnott 123-5 αλλά με πολλή φειδώ, αντιβάλλοντας την 

Ζηλότυπο του Ηρώδα. Αντίθετοι ο Crusius(1910) 99 και ο Manteuffel 47, για τον 

οποίο η Ζηλότυπος «παρόλο που αποδίδει μια αληθινή εικόνα της ζωής, υπερέχει 

κατά πολύ της Μοιχαλίδος από καλλιτεχνική άποψη». 

                                                             

30
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ύπαρξη αρκετών για τόσο μικρό κείμενο άπαξ ειρημένων 

λέξεων ή φράσεων: ὀρεοφύλακες (στ. 33, 42), ἡµέρωται ὁ ὀφθαλµὸς (στ. 54), Πανόληµπτος 
(στ. 74). Πβ. και ερμην. υπόμν. ad 29, 34, 53. 
31

 Η απουσία μέτρου δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί ένα κείμενο «μη λογοτεχνικό». Οι Μίμοι του 

Σώφρονος (5
ος

 αι. π.Χ.) ήταν επίσης πεζοί, αλλά κατατάσσονται ανεπιφύλακτα στην περιοχή της 
λογοτεχνίας. Εκτός του γεγονότος ότι είναι επώνυμοι (αποτελούν είδος γραπτού λόγου που 
καλλιεργήθηκε από κάποιον επώνυμο), διέθεταν «ρυθμό», όπως μας πληροφορεί ο Σχολ. στον 
Γρηγ. Ναζιανζ. Προς παρθ. παραιν. Πβ. Hordern, J.H., ed., 2004, Sophron’s Mimes. Text, 
Translation, and Commentary, Oxford, 11 κ.ε., ιδίως 15-6. 
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ε. Στο κείμενο μπορεί να διαπιστωθεί «επανεπεξεργασία θεμάτων 

παραδοσιακά λογοτεχνικών» [Andreassi (2002) 30], για την οποία βλ. κατωτέρω 

στις Λογοτεχνικές Καταβολές, καθώς και Andreassi (1997). 

Η υιοθέτηση της άποψης ότι έχουμε μπροστά μας το τελικό προς 

παράσταση κείμενο32 οδηγεί σε ένα περαιτέρω συμπέρασμα: Είναι απίθανο ο 

μιμογράφος να έχει γράψει σε άλλο φύλλο παπύρου, που δεν σώζεται, τους 

ρόλους των υπόλοιπων προσώπων του Μίμου, τις ατάκες δηλαδή που “λείπουν” 

και σημαίνονται με τις καθέτους. Ο μιμογράφος έγραψε τους ρόλους της τελικής 

ΣΚΗΝΗΣ, και το ίδιο θα είχε κάνει στις ΣΚΗΝΕΣ 1-7, αν τα υπόλοιπα πρόσωπα 

εξέφεραν λόγο. Η λειτουργία των καθέτων είναι επομένως να δηλώσουν τα 

σημεία στα οποία υπάρχει “βωβή” σκηνική δράση. Η δράση αυτή είναι, σε επτά 

περιπτώσεις (βλ. σ. xxv-xxvi), η “απάντηση” που δίνουν τα άλλα πρόσωπα σε 

ερωτήσεις της Μοιχαλίδας –ή η ετοιμασία τους να απαντήσουν χωρίς τελικά να 

προλαβαίνουν. Σε πολλές ακόμη καθέτους “λέγεται” κάτι, χωρίς αυτό να 

αποτελεί απάντηση σε προηγηθείσα ερώτηση της Μοιχαλίδας (άλλες κάθετοι 

βεβαίως δηλώνουν απλώς την έξοδο ή την είσοδο κάποιου προσώπου). Η 

Μοιχαλίς έχει σαφέστατα διαλογική μορφή, όχι μόνο στην τελική ΣΚΗΝΗ αλλά 

και στις υπόλοιπες, στις οποίες τον λόγο υποκαθιστά η μιμητική. Πρόκειται 

τελικά όχι για απουσία αλλά για παρουσία λόγου και αυτή την παρουσία 

αντιπροσωπεύουν οι κάθετοι, που είναι για αυτό τον λόγο αναγκαίες στο κείμενο. 

Η τεχνική του “βωβού λόγου” δεν είναι άγνωστη στον Μένανδρο, όπου 

επίσης χρησιμοποιούνται “οι χειρονομίες ή η μιμητική στην θέση του λόγου” 

(Frost 3), συμβαίνει όμως σποραδικά και οφείλεται στην τήρηση του κανόνα των 

τριών υποκριτών (Frost 3, 67, 78, 83, 98, 110, όπου και παραπομπές σε χωρία). 

Αυτή η τεχνική, μια αναγκαστική λύση στις κωμωδίες του Μενάνδρου, 

εξελίσσεται στην Μοιχαλίδα σε κυρίαρχο τρόπο εκφοράς του θεατρικού λόγου 

και σκηνοθεσίας του διαλόγου.33 Ο συνδυασμός λόγου και μιμητικής με τον ως 

άνω τρόπο αποτελεί μοναδική περίπτωση στην σωζόμενη αρχαία ελληνική 

γραμματεία, ενώ πρόσθετο ενδιαφέρον αποκτά το γεγονός ότι τα πρόσωπα που 

ως τον στ. 80 ήταν “βωβά” γίνονταν ξαφνικά ομιλούντα για τις ανάγκες της 

τελικής ΣΚΗΝΗΣ, στην οποία η Μοιχαλίδα δεν συμμετέχει (πβ. Andreassi 24-5). 

Αν, ως σκηνοθετικό εύρημα, επιφύλασσε στους θεατές το στοιχείο της 

έκπληξης, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, διότι δεν αποκλείεται να ήταν 

εξοικειωμένοι με αναμείξεις ειδών του Μίμου. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του Andreassi 28-31, ο οποίος 

δέχεται ότι πρόκειται πράγματι για το τελικό κείμενο της παράστασης, το οποίο 

                                                             

32
 Με την έννοια ότι αυτός ήταν ο σκοπός για τον οποίο το συνέταξε ο μιμογράφος. Δεν μας 

αφορούν, στην συζήτησή μας, αυθαίρετες τροποποιήσεις κατά την βούληση των υποκριτών, οι 
οποίες ήταν έξω από τις προθέσεις του μιμογράφου. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις υπέστησαν 
πολλές και οι τραγωδίες του 5

ου
 αι., ιδίως του Ευριπίδη, κατά την επανάληψή τους τον 4

ο
 αι. 

33
 Για την πολύ μεγάλη σημασία που είχαν γενικότερα στον Μίμο οι χειρονομίες βλ. Kindermann 

210-1. Πβ. Reich 168 και Webb 288.  



[[[[xxxixxxixxxixxxi]]]]    

 

κατέγραψε ο βασικός κωμικός ενός περιοδεύοντος θιάσου, σκηνοθέτης ο ίδιος 

και ενδεχομένως μιμογράφος. Ο θίασος διέθετε ένα ρεπερτόριο έργων, κάποια 

από τα οποία, προερχόμενα από την προφορική παράδοση των Μίμων, 

απαιτούσαν σκηνοθεσία απλή και απομνημονεύονταν εύκολα. Κάποια άλλα 

όμως, πιο πολύπλοκα και δεσμευτικά, όπως η Χαρίτιον και η Μοιχαλίς, ήταν 

ανάγκη να γράφονται για να είναι ανά πάσα στιγμή στην διάθεση του θιάσου 

στην συγκεκριμένη μορφή. Το γραπτό αυτό ρεπερτόριο αποτέλεσε σταδιακά 

περιουσία που μεταβιβαζόταν από τον ένα αρχικωμικό στον άλλο με συνεχείς 

προσθήκες –εξ ου και οι δύο γραφές στις δύο όψεις του παπύρου. Αν η υπόθεση 

ευσταθεί, οι δύο μίμοι της Οξυρύγχου συνιστούν «ένα πολύτιμο ιδιόχειρο 

αντίτυπο των «λαϊκών» Μίμων» (Andreassi 31). 

Μοιχαλίς και Ζηλότυπος 

Λογοτεχνικές καταβολές 

Το πλέον εύγλωττο λογοτεχνικό παράλληλο της Μοιχαλίδος αποτελεί ο 

πέμπτος Μιμίαμβος του Ηρώδα με τον τίτλο Ζηλότυπος. Ο θεματικός πυρήνας 

είναι κοινός: Μια αυταρχική κυρία (Μοιχαλίδα – Βίτιννα) καταλαμβάνεται από 

ερωτικό πόθο για έναν δούλο της (Αίσωπος – Γάστρωνας). Αυτός όμως έχει 

άλλη ερωμένη (Απολλωνία – Αμφυταία), κάτι που προκαλεί την ζήλεια και την 

εκδικητικότητα της κυρίας του, η οποία αποφασίζει να τον τιμωρήσει σκληρά. 

Πρόκειται για ένα χυδαίο θέμα από την καθημερινή ζωή, που αποδίδεται, και 

στα δύο έργα, με μια τάση προς την ελευθεροστομία και τον άσεμνο λόγο. 

Ανήκουν επομένως και τα δύο στην κατηγορία των Μίμων με θέμα την μοιχεία 

(«adultery mimes», για τους οποίους βλ. Theocharidis 83-7, Reynolds, passim, 

και Kehoe, passim). 

Επιμέρους θεματικές αναλογίες εντοπίζονται σε συγκεκριμένα μοτίβα των 

δύο Μίμων [πβ. Andreassi (2002) 33-6]: 

α. Στην επίδειξη ισχύος από την πλευρά της κυρίας, η οποία απαιτεί 

ερωτική πίστη από τον δούλο της. Η Μοιχαλίδα εκπλήσσεται που ο Αίσωπος 

είναι απρόθυμος να την πλησιάσει και του θυμίζει την θέση του: δοῦλε, 

προσελθὼν (στ. 10), ἐγὼ ἡ κυρία [      ]υτου.  κελεύω καὶ οὐ γίνεται; (στ. 11-

12). Αντίστοιχα η Βίτιννα: δεῖ σ' ὀτεύνεκ' εἰ<ς> δοῦλος […]  γινώσκειν (στ. 20-1). 

Νωρίτερα ο Γάστρωνας αναγνώρισε ο ίδιος την ισχύ της κυρίας του: Βίτιννα, 

δοῦλός εἰµι· χρῶ ὄτι βούληι <µοι> (στ. 6). [Την αναλογία των χωρίων 

επισημαίνει ο Andreassi (2002) 3410]. Η  προσπάθεια επιβολής της ισχύος της 

κορυφώνεται και στα δύο έργα με την αυστηρή τιμωρία των “ενόχων”. 

Αλλά και σε ό,τι αφορά στον χαρακτήρα τους, τόσο η κυρία της 

Μοιχαλίδος όσο και η Βίτιννα ενσαρκώνουν όχι μόνο τον «τύπο» της Μοιχαλίδας 

αλλά και αυτόν της εκδικητικής γυναίκας, της αδίστακτης και αιμοδιψούς 

“μέγαιρας” με τα έντονα ξεσπάσματα και την λαχτάρα της εξόντωσης. Ο Page 
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θεωρεί πιθανό ότι στον χαρακτήρα της άσκησε επίδραση η Μήδεια του Ευριπίδη 

[συμφωνεί ο Cunningham(1971) 9], o Furley 204 προσθέτει την Κλυταιμήστρα,   

την Φαίδρα και την Εκάβη ως παραδείγματα εκδικητικών γυναικών από την 

τραγική παράδοση. Η απεγνωσμένη παράκληση του Γάστρωνα προς την 

Βίτιννα, ήδη στον στ. 7, µὴ τό µευ αἶµα νύκτα κἠµέρην π[ῖ]νε (παροιμιακή 

έκφραση) ταιριάζει απολύτως στον τρόπο που συμπεριφέρεται η Μοιχαλίδα 

τόσο προς τους δούλους της όσο και προς τον Γέρο. 

β. Στην εξημμένη ζήλεια της κυρίας για την νεότερή της αντίζηλο. Η 

Μοιχαλίδα αναφέρεται δύο φορές στην σχέση του Αισώπου με την Απολλωνία 

(στ. 16 και 20-1). Ομοίως η Βίτιννα αναφέρεται δύο φορές στην σχέση του 

Γάστρωνα με την Αμφυταία (στ. 3 και 29-30). Ο παραλληλισμός όμως δεν 

εξαντλείται στον αριθμό: 

Η πρώτη από τις δύο αναφορές και στα δύο έργα τονίζει την ένωση των 

δύο εραστών: Αἴσωπ(ος) ὁ τὴν δούλ(ην) καταδεξό(µενος) – Ἀµφυταίηι τῆι 

Μένωνος ἔγκεισαι. Οι δύο σύνθετοι ρηματικοί τύποι αποδίδουν το ερωτικό 

πάθος και το δόσιμο στην σύντροφο ψυχή τε και –κυρίως– σώματι (βλ. για τον 

πρώτο ερμην. υπόμν. ad loc. και για τον δεύτερο Headlam ad loc. και LSJ s.v. 

ἔγκειµαι: Ι.1). 

Στην δεύτερη αναφορά είναι αξιοσημείωτος και στα δύο έργα ο 

υποτιμητικός τόνος προς την αντίζηλο αλλά και η έμφαση στην σύμπραξη του 

δούλου με την ερωμένη του, που αποδίδεται με τα εμπρόθετα σὺν τῆι πώλ(ωι)  

– µετ' ἦς (στ. 20 και 30 αντίστοιχα). 

΄Εκφραση της ζήλειας της αποτελούν οι ερωτηματικοί συλλογισμοί-

συγκρίσεις στις οποίες προβαίνει για να αναδείξει και να λοιδορήσει την 

περιφρόνηση του δούλου προς αυτήν και την προτίμηση που δείχνει προς την 

ερωμένη του: Μοιχαλίς 18-19 (βλ. ερμην. υπόμν. ad loc.) – Ζηλότυπος 1-2 [πβ. 

Andreassi (2002) 35]. Τα χωρία ὁ ἐµός σοι κύσθ(ος)  (Μοιχαλίς) και τἀµά σοι 

σκέλεα (Ζηλότυπος) περιέχουν τα τεκμήρια του πόσο ανεπαρκής σεξουαλικά 

υπήρξε για τον δούλο η ομιλούσα («η δική μου η τρύπα σου φάνηκε τόσο 

σκληρή» – «τα δικά μου τα σκέλια δεν σου φτάνουν»). 

Οι ερωτήσεις αυτές συνιστούν εξάλλου ένα είδος ανάκρισης ή άτυπης 

δίκης, η οποία προηγείται της επιβολής της τιμωρίας (πβ. ερμην. υπόμν. ad 22). 

Μέσω των ερωτήσεων διατυπώνεται η κατηγορία που βαραίνει τον δούλο και το 

επιχείρημα που την στηρίζει. Ακριβώς αυτή την αίσθηση ότι δικάζεται έχει ο 

Γάστρωνας όταν ζητεί από την Βίτιννα να μην τον θανατώσει προτού εξετάσει αν 

η κατηγορία είναι αληθινή ή ψευδής (στ. 35-6). 

γ. Στην ανάθεση της εκτέλεσης της τιμωρίας σε δούλους. Η Μοιχαλίδα 

αναθέτει στον Σπινθήρα και σε άλλους δούλους να συλλάβουν και να οδηγήσουν 

τον Αίσωπο (και την Απολλωνία) στον τόπο της τιμωρίας (στ. 26-9, πβ. και 41-

5). Το ίδιο ακριβώς προστάζει η Βίτιννα τον Πυρρία σχετικά με τον Γάστρωνα 
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(στ. 32-4 και 47-9), έστω και αν η τιμωρία διαφέρει. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

και στα δύο έργα δίνονται ακριβείς οδηγίες για την υλοποίηση της τιμωρίας 

(Μοιχαλίς 23-8, Ζηλότυπος 25, 32-4, 44-6, 52-3). Το κωμικό αποτέλεσμα υπηρετεί 

και στα δύο έργα η αυστηρότητα της τιμωρίας, δυσανάλογη του 

“παραπτώματος”: σφαγιασμός στην Μοιχαλίδα, δύο χιλιάδες ξυλιές στην 

Ζηλότυπο. Ομοιότητες στο είδος της τιμωρίας εντοπίζονται χύδην: Όχι μόνο ο 

Αίσωπος αλλά και ο Γάστρωνας τιμωρείται με θανάτωση αφού με τις δύο 

χιλιάδες ξυλιές δεν πρόκειται να επιζήσει (στ. 35). Χτυπήματα (και δη 

μαστίγωση) φαίνεται πως υφίσταται και ο Αίσωπος (στ. 17 και ίσως 18-9). Η 

Βίτιννα διατάζει τον Πυρρία να δέσει τον Γάστρωνα, η Μοιχαλίδα έχει διατάξει 

να φιμωθεί η Απολλωνία (στ. 23), ενώ μετά την απόδραση και δεύτερη σύλληψή 

της διατάζει να την οδηγήσουν στους ορεοφύλακες για να την αλυσοδέσουν (στ. 

42-3). Απαιτεί μάλιστα την προσεκτική φύλαξή της (στ. 43) για να αποκλεισθεί 

απόπειρα απόδρασης. Το ίδιο ζητά η Βίτιννα από τον Πυρρία σχετικά με τον 

Γάστρωνα [στ. 31· πβ. Andreassi (2002) 3512). 

δ. Στην αλληλεγγύη που δείχνουν προς τον τιμωρημένο δούλο οι 

σύνδουλοί του. Στην Μοιχαλίδα ο Σπινθήρας μαζί με άλλους δούλους αφήνουν 

τον Αίσωπο και την Απολλωνία να διαφύγουν προφασιζόμενοι κάποια 

θεοφάνεια. Ακολούθως, εξαπατούν την Μοιχαλίδα, παρουσιάζοντας τον  

Αίσωπο και την Απολλωνία ως νεκρούς προκειμένου να εκτονώσουν την οργή 

της και συνάμα να εξασφαλίσουν την σωτηρία τους. Στην Ζηλότυπο η Κύδιλλα 

επιπλήττει τον Πυρρία που χειρίζεται βίαια τον Γάστρωνα (στ. 56-9) και 

παρακαλεί επίμονα την Βίτιννα να μην τιμωρήσει τον Γάστρωνα (στ. 69 κ.ε.), 

πετυχαίνοντας τελικά την αναβολή της τιμωρίας του. Το κοντινότερο ωστόσο 

παράλληλο εντοπίζεται στην απροθυμία και αργοπορία ενός δούλου να 

εκτελέσει αμέσως την εντολή της κυρίας για σωματική τιμωρία του “ενόχου”: 

Στην Μοιχαλίδα, στ. 13-5, κάποιος δούλος καθυστερεί να φέρει τα μαστίγια για 

να δαρεί ο Αίσωπος και στην Ζηλότυπο, στ. 10 και 23-4, ο Πυρρίας αργεί να δέσει 

τον Γάστρωνα. 

Από την άλλη πλευρά, υφίστανται σημαντικές διαφοροποιήσεις: 

α. Από τον στ. 2 της Ζηλοτύπου προκύπτει ότι η μοιχεία έχει ήδη 

διαπραχθεί. Η σαρκική σχέση κυρίας-δούλου προϋπάρχει, η κυρία εξοργίζεται 

επειδή στην πορεία ο δούλος-εραστής της την απατά. Αντιθέτως, στην 

Μοιχαλίδα προϋπάρχει η σχέση Αισώπου-Απολλωνίας και η κυρία εξοργίζεται 

επειδή ο δούλος αρνείται να απατήσει την αγαπημένη του. Η μοιχεία δεν 

διαπράττεται. Ο Αίσωπος αναδεικνύεται περισσότερο ηθικός από τον Γάστρωνα. 

β. Η ερωμένη του Αισώπου είναι δούλα, κάτι που εξοργίζει διπλά την 

Μοιχαλίδα, αφού ηττάται ερωτικά αλλά και ταξικά: ο Αίσωπος προτιμά την 

δούλα και όχι την κύρια. Ο Γάστρωνας προδίδει την κυρία του για κάποια 

ελεύθερη, επομένως της ίδιας τάξης με την απατημένη κυρία. 
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γ. Ο Γάστρωνας παραδέχεται ότι έσφαλε και παρακαλεί την Βίτιννα να 

τον συγχωρήσει (στ. 26-8). Ο Αίσωπος αντιθέτως δέχεται αγέρωχα (και 

“σιωπηρά”) την αυταρχική συμπεριφορά της Μοιχαλίδας και την τιμωρία του. 

δ. Η Βίτιννα δέχεται τελικά, με τις παρακλήσεις της Κύδιλλας, να 

αναβάλει την τιμωρία του δούλου. Τέτοια καλοσύνη ή αστάθεια (πβ. και Ζηλότ. 

53-4) δεν διακρίνει την Μοιχαλίδα, με εξαίρεση τον θρήνο του “νεκρού” Αισώπου 

(στ. 49-53), όπου τα αισθήματά της προς τον Αίσωπο μεταστρέφονται –

ενδέχεται ωστόσο να μην πρόκειται πράγματι για συμπόνια αλλά για σαρκασμό 

(βλ. ερμην. υπόμν. ad loc.). Η Μοιχαλίδα ενσαρκώνει επομένως με πολύ πιο 

έντονο τρόπο μία από τις απόψεις που ενθουσίαζαν το κοινό του Μίμου στην 

ρωμαϊκή εποχή: «μόνο αγάπη και μίσος, τρίτο δεν γνωρίζουν οι γυναίκες» 

(Kindermann 142). 

δ. Στην Ζηλότυπο απουσιάζει η ίντριγκα, βασικό δομικό στοιχείο της 

Μοιχαλίδος (βλ. σ. xvii). 

ε. Καμία νύξη δεν γίνεται στην Ζηλότυπο για την σχέση της Βίτιννας με 

τον σύζυγό της. Το θέμα επικεντρώνεται αυστηρά στην ερωτική σχέση κυρίας-

δούλου και στην τιμωρία του δεύτερου. Η Μοιχαλίς παρουσιάζει μεγαλύτερο 

θεματικό εύρος και ποικιλία δρωμένων. 

Τα δύο έργα, εκπρόσωποι το πρώτο του λόγιου Μίμου, το δεύτερο του 

λαϊκού, και απευθυνόμενα σε διαφορετικό κοινό (βλ. Andreassi 33) 34 , 

αναμφισβήτητα ανοίγουν “διάλογο” μεταξύ τους35, δύσκολα μπορεί όμως να 

γίνει λόγος για κειμενική εξάρτηση τέτοια, που να αποδεικνύει ότι όποιος 

συνέθεσε την Μοιχαλίδα είχε διαβάσει ή ακούσει το κείμενο της Ζηλοτύπου. Την 

άποψη –και βεβαιότητα– του Page 353 ότι «το πρότυπο του συγγραφέα [σ.σ. της 

Μοιχαλίδος] ήταν ολοφάνερα ο πέμπτος Μίμος του Ηρώδα» [πβ. και Andreassi 

(2002) 339], απορρίπτει ο Cunningham (1971) 148, επί τη βάσει των πολύ 

μεγάλων διαφορών των δύο έργων. Πβ. Furley 204, σύμφωνα με τον οποίο δεν 

υπάρχει γνωστό λογοτεχνικό πρότυπο για αυτό τον Μίμο. 

Το μόνο βέβαιο –και καθόλου ασήμαντο– συμπέρασμα που μπορεί να 

συναχθεί είναι ότι στην παράδοση που φέρει πίσω του ο λαϊκός Μίμος της 

αυτοκρατορικής εποχής και που συνέβαλε στην διαμόρφωσή του ανήκει ο 

λόγιος Μίμος του 3ου αι. π.Χ., εποχή κατά την οποία είναι άλλωστε πιθανότατη η 

άνθιση (αναβίωση;) του λαϊκού Μίμου λόγω της παρακμής του αττικού 

                                                             

34
 Για το κοινό του Ηρώδα βλ. αναλυτικά Mastromarco, G. 1984, The public of Herondas, 

Amsterdam. 
35

Για τον “διάλογο” μεταξύ των λογοτεχνικών έργων βλ. Todorov, Τ. 1981, Mikhail Bakhtine, Le 

Principle dialogique, Paris, 96. Κατ’ επέκταση η Μοιχαλίς και η Ζηλότυπος προσφέρονται για 
«διακειμενική» προσέγγιση, όπως την εννοούν η Kristeva, J. 1974, La Révolution du langage 
poétique, Paris, 59-60 και ο Riffaterre, M. 1979, La production du texte, Paris, passim. Πβ. 
Σιαφλέκης, Ζ.Ι. 1988, Συγκριτισμός και Ιστορία της Λογοτεχνίας, Αθήνα και Σιαφλέκης, Ζ.Ι. 1994, 
Η Εύθραυστη Αλήθεια - εισαγωγή στη θεωρία του λογοτεχνικού μύθου, Αθήνα. 



[[[[xxxvxxxvxxxvxxxv]]]]    

 

δράματος συμπεριλαμβανομένης της Νέας Κωμωδίας. 36  H παράδοση αυτή 

φαίνεται ωστόσο ότι είναι παλαιότερη και μακροχρόνια, τόσο όσο και το θέμα 

της ερωτικής συνεύρεσης ελεύθερης γυναίκας με δούλο, αναφορές στο οποίο 

βρίσκει κανείς πάμπολλες στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή λογοτεχνία ως τον 

2ο αι. μ.Χ. (βλ. Headlam xlv-xlvi). Εξίσου παλαιά είναι, τέλος, η λογοτεχνική 

παράδοση του «θέματος του Πετεφρή»: Το συναντούμε στον Ευριπίδη 

(Ιππόλυτος, Σθενέβοια, Βελλεροφόντης), με τον οποίο άλλωστε δείχνει πολύ καλά 

εξοικειωμένος ο δημιουργός της Χαρίτιον. Τα θέματα και τα μοτίβα που 

αποτελούν τα συστατικά στοιχεία των Μίμων κατά τους πρώτους χριστιανικούς 

αιώνες είναι εύλογο να αντλούνται από την ευριπίδεια 37  και μενάνδρεια 

παράδοση (ίντριγκες, σχέσεις κυρίων-δούλων), ευρύτερα από την κλασική και 

ελληνιστική δραματική και εν γένει λογοτεχνική παράδοση, αφού «το μεγάλο 

ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος είχε απλωθεί σε όλα τα 

πνευματικά κέντρα της Αυτοκρατορίας τον 1ο και 2ο αιώνα, εποχή που μπορεί να 

ονομαστεί αναγέννηση του Ελληνισμού, είχε ως συνέπεια την αντιγραφή και τη 

διάδοση πολλών κλασικών κειμένων» (Mioni 65). 

Από την ίδια παράδοση φαίνεται να έχουν αντλήσει χυμούς και άλλα 

λογοτεχνικά γένη, όπως η βιογραφία και το μυθιστόρημα. Αυτό τουλάχιστον 

μαρτυρούν δείγματα των γενών αυτών σύγχρονα και μεταγενέστερα της 

Μοιχαλίδος: 

α. Το όνομα Αίσωπος έκανε τον Andreassi να αναζητήσει τις θεματικές 

αναλογίες της Μοιχαλίδος με την παράδοση που σχετίζεται με τον διάσημο 

μυθοποιό Αίσωπο όσο και με τις δύο ανώνυμες βιογραφίες του, Vita Aesopi G 

και W (με πιθανή πρώτη καταγραφή τους τον 2ο αι. μ.Χ.). Βλ. σχετικά Andreassi 

(2001) RhM 203-25, και συνοπτικότερα Andreassi (2002) 36-9. 

β. Στο κεφάλαιο Χ.2-12 των Μεταμορφώσεων του Απουλήιου (2ος αι. μ.Χ.) 

η κυρία ενός πλούσιου οίκου, με χαρακτήρα παρόμοιο με αυτόν της Μοιχαλίδας, 

είναι ερωτευμένη με τον γιο του άντρα της από τον πρώτο του γάμο και τον 

καλεί για ερωτική συνεύρεση. Επειδή αυτός την αποφεύγει, η μητριά του, για να 

τον εκδικηθεί, αποφασίζει να τον δηλητηριάσει με την συνέργεια ενός δούλου 

της. Όμως, το δηλητήριο το πίνει εν αγνοία του ο γιος της κυρίας και πέφτει 

νεκρός. Ευτυχώς, το δηλητήριο είχε αντικατασταθεί με υπνωτικό, ο 

δηλητηριασθείς αποδεικνύεται στο τέλος ζωντανός, τα δολερά σχέδια της 

κυρίας αποκαλύπτονται. Ο Reich 589 απέδωσε πρώτος την αφήγηση σε έναν 

Μίμο φαρμακείας («Giftmischermimus»), ο Wiemken 139-146 υποστηρίζει την 

προέλευση από έναν λαϊκό Μίμο που παραστάθηκε όπως η Μοιχαλίς, ο 

                                                             

36
 Πβ. την περίπτωση της Εκυράς (Πεθεράς): Ο ποιητής της Νέας Κωμωδίας Απολλόδωρος ο 

Καρύστιος είχε στο πρώτο μισό του 3
ου

 αι. π.Χ. συνθέσει κωμωδία με αυτό τον τίτλο. Στα τέλη 
του 3

ου
 αι. μαρτυρείται στο λυχνάρι της Αθήνας ένας ομώνυμος Μίμος (βλ. υποσ. 26), ενώ μισό 

περίπου αιώνα αργότερα ο Τερέντιος γράφει την κωμωδία του με τίτλο Hecyra. 
37

 Για την επίδραση του Ευριπίδη στην μετακλασική εποχή βλ. Schmid, W. - Stählin, O. 
6
1920, 

Geschichte der griechieschen Literatur 3.1, 827-32. 



[[[[xxxvixxxvixxxvixxxvi]]]]    

 

Andreassi (1997) 1-21 επισημαίνει τις αναλογίες με την Μοιχαλίδα και την 

γειτνίαση ενός δείγματος της “υψηλής” και ενός της “χαμηλής” λογοτεχνίας. 

γ. Ο πόθος της κυρίας για τον δούλο της φαίνεται πως ήταν συχνότατο 

θέμα στην λογοτεχνία της ύστερης αρχαιότητας και μετά την Μοιχαλίδα. Στα 

Εφεσιακά του Ξενοφώντα Εφ. 3.12-4.1-4 (2ος/3ος αι. μ.Χ.;) εκτίθεται ο χωρίς 

ανταπόκριση έρωτας μιας κυρίας για τον δούλο της –βλ. Andreassi (2002) 39-

44. Αντίστοιχα, το 7ο και το 8ο κεφάλαιο του 1ου βιβλίου των  Αιθιοπικών του 

Ηλιοδώρου (3ος/4ος αι. μ.Χ.) αναφέρονται στον επίσης χωρίς ανταπόκριση 

έρωτα της βασίλισσας Αρσάκης για τον δούλο Θεαγένη –βλ. Andreassi (2002) 

ό.π. Ένας αστείος απόηχος της μοιχείας κυρίας-δούλου απαντά στον Φιλόγελω 

251 (4ος αι. ;). Το θέμα φαίνεται πως επιβίωσε ως την εκπνοή της αρχαιότητας 

και λίγο πριν από την απαγόρευση του θεάτρου από τον Ιουστινιανό: βλ. την 

μαρτυρία του Χορίκιου, Λόγος υπέρ των εν Διονύσου των βίον εικονιζόντων 30-55 

(πβ. Wiemken 147-8). 

 



[[[[1111]]]]    

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΜΙΜΟΥ 

 
Μοιχαλίς (η Κυρία) 

 
Γέρος (ο Κύριος) 

 
Αίσωπος (δούλος) 

 
Απολλωνία (δούλα) 

 
Μάλακος (έμπιστος δούλος της Κυρίας) 

 
Σπινθήρας (έμπιστος δούλος του Κυρίου) 

 
Παράσιτος 

 
΄Αλλοι δούλοι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[[[[2222]]]]    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  “ΣΚΗΝΩΝ” 

 
ΣΚΗΝΗ 1: στ. 8-30 (σσ. 12-31)* 

 
ΣΚΗΝΗ 2: στ. 30-46 (σσ. 31-39) 

 
ΣΚΗΝΗ 3: στ. 46-58 (σσ. 39-47) 

 
ΣΚΗΝΗ 4: στ. 58-66 (σσ. 47-52) 

 
ΣΚΗΝΗ 5: στ. 66-71 (σσ. 52-55) 

 
ΣΚΗΝΗ 6: στ. 71-77 (σσ. 55-59) 

 
ΣΚΗΝΗ 7: στ. 77-80 (σσ. 59-63) 

 
ΣΚΗΝΗ 8: στ. 81-88 (σσ. 63-71) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
* Οι αριθμοί των σελίδων παραπέμπουν στο Ερμηνευτικό Υπόμνημα. 



[[[[3333]]]]    

    

 

Κατανομή προσώπων ανά ΣΚΗΝΗ  

 

 

Σ ΚΗΝ Ε Σ  ΠΡΟΣΩΠΑ 

1η ΜΟΙΧΑΛΙΔΑ ΑΙΣΩΠΟΣ 
ΕΤΕΡΟΣ 
ΔΟΥΛΟΣ  

(ΜΑΛΑΚΟΣ;) 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΣΠΙΝΘΗΡΑΣ 

 
1-2 

ΔΟΥΛΟΙ 

  

2η •   ΜΑΛΑΚΟΣ •  •  
 4 

ΔΟΥΛΟΙ 
  

3η •  
ΑΙΣΩΠΟΣ 

(“ΠΤΩΜΑ”) 
•   •  

 2-3 
ΔΟΥΛΟΙ 

  

4η •  •  •    

 

 

1 
ΔΟΥΛΟΣ 

(ο παῖς 

του 
στ.66) 

 

5η •  •   
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 
(“ΠΤΩΜΑ”), 

•  ΠΑΡΑΣΙΤΟΣ 
2 

ΔΟΥΛΟΙ 
•  

 

6η •  •  •  •  •  •  •  •   

7η •  •  •  •   •     

8η  •  •  •  •  •  •   ΓΕΡΟΣ 
 



 

 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[[[[4444]]]]    

 

ca. xxii uersus               col. 1col. 1col. 1col. 1 

 ] [          ]  [ 

]κτη[ ]ισυ  [ 

     ]   [   ]εντα[ 

   ]µια(ρὲ) δοῦλ(ε) τα   [1 

5555    ]αιψ  ιδρω[ ]τ 

     ]σ[ ]ψ  [   ]τ 

     ]  [              ] q 

ca. xv uersus                col. 2col. 2col. 2col. 2 

[                   ]ζωσωµαι. / ἐρῶ νῦν παιδ(   ). / 

[               αὐ]τόν ἵνα µε βινήσηι. / τί οὖν 

10101010    [          µά]στιγας. / δοῦλε, προσελθὼν 

[          ]. / φαιδρόν. / µαστιγία, ἐγὼ ἡ κυρία   [110GH] 

[          ]υτου. κελεύω καὶ οὐ γίνεται; / οὐ θέλεις 

[          ]δινες(   )  ποιησ(   ).  / µ  [  ]ν  τὰς µάστιγ(ας) 

[          ]στ(   ) ποησ(   ). / οὐδὲ σὺ θέλεις; παῖδες, τοὺς 

15151515    [          ] οὐδὲν γίνεται; δὸς ὧδε τὰς µάστιγ(ας). / 

[          ]έστηκεν Αἴσωπ(ος) ὁ τὴν δούλ(ην) καταδεξό(µενος) [115GH] 

[  ]ιον  [τοὺς ὀδό]ντας ἀράσσ(ουσα) αὐτ(ῶι) ἐκτινάξ(ω). ἰδού. / 

[κ]ύρι’ εἰ δέ σ(ε) σκάπτειν ἐκέλευο(ν); / εἰ δ’ ἀροτριᾶν; / 

19191919    [εἰ] δὲ λίθ[ους] βα[σ]τάζ(ειν); /      [118GH] 

19191919aaaa   πάντων οὖν τῶν ἐν τῶι ἀγρῶι ἔργων γινοµέν(ων)  [118aGH] 

19191919bbbb    ὁ ἐµός σοι κύσθ(ος) σκληρότερ(ος) ἐφάνη  [118bGH] 

(19)(19)(19)(19)     τῶι γυναικε(ίωι) γέν(ει) συντεθραµµ(ένωι). 

20202020 [ἀ]λόγιστ(ε), πονηρί(αν) τινὰ µέν(εις) καὶ αὐχ(εῖς), καὶ τοῦτ(ο) σὺν 

τῆι πώλ(ωι) 

Ἀπολλ(ωνίαι). ὥστε, παῖδ(ες), συλλαβόντ(ες) τοῦτον ἕλκετε ἐπὶ τὴν 
         [120GH] 

πεπρωµένην. προάγετε νῦν κἀκείνην ὡς ἐστὶν 

πεφιµωµένη. / ὑµῖν λέγω, ἀπαγαγόντες αὐτοὺς 

                                                             

13b3b3b3b om. Cunningham  7777  ]   οικ[   ] του [   ]ν Manteuffel  8888    ἵνα ἀπο]ζώσωµαι 

Crusius      9999 µάτην δὲ καλῶ αὐ]τόν Sudhaus: παρακαλῶ Αἴσω]πον Crusius     

βεινηση     11111111    Φαῖδρον Winter               15151515  µάστειγ(  )             17171717 [τοὺς ὀδό]ντας post 

Sudhaus Manteuffel        fin. expl. Robert ap. Sudhaus          18181818 [κ]ύρι’ Jørgensen ap. 

Rostrup: [κ]υρί’ ed. pr.  19a19a19a19a----b b b b affirm.    Jørgensen ap. Rostrup: interrog. ed. pr.        19191919aaaa 

litt. minutis sscr. verbis τῶι –συντεθραµµ( )                                                     19191919bbbb. in mg.      ὁ ἐµός leg. Knox: 

κενός ed. pr.  σκληρότερ(ος) Sudhaus:    σκληρό(ς) τε ed. pr.     (19)(19)(19)(19)    τω 

συντεθραµµ(ένωι) Cunningham: -(ένον) uel -(ένε) Sudhaus                  21212121 συνλαβόντ             

22222222 πεπρωµενην· interp. pap.  23232323πεφειµωµένη 



[[[[5555]]]]    

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

[…  Αρχίζω το γδύσιμο.] / Τον θέλω εδώ και τώρα τον δούλο. / 

… να με πηδήξει. / Μα γιατί 

… ; Φέρε τον] βούρδουλα! / Για πλησίασε δούλε     10101010 

… / Μην κατσουφιάζεις! / Κάθαρμα, εγώ η κυρία σου 

… Δίνω διαταγή και δεν εκτελείται; / Δεν θέλεις 

… / … τον βούρδουλα 

… / Ούτε συ θέλεις; Δούλοι, 

… τίποτα δεν γίνεται; Δώσ’ μου εδώ τον βούρδουλα. /    15151515 

Κοιτάξτε τον εκεί πώς] στέκει ο Αίσωπος· θα υποδεχτεί την δούλα βλέπεις! 

… θα φάει κοπάνισμα που θα του τινάξω τα δόντια. Νάαα! / 

Κι αν σ΄ έβαζα, κύριε, να σκάψεις; / Αν να οργώσεις; / 

Να κουβαλήσεις κοτρόνες; /        19191919 

Απ’ όλες λοιπόν τις αγροτικές δουλειές    19191919aaaa 

η δική μου η τρύπα σού φάνηκε πιο σκληρή.   19191919bbbb 

Γυναίκα, γέννημα θρέμμα!   (19)(19)(19)(19) 

΄Αμυαλε, κακός μπελάς θα σε βρει κι εντούτοις κοκορεύεσαι, και σ’ αυτό  

            έχεις μαζί σου την πουτανίτσα, 20202020 

την Απολλωνία. Λοιπόν, δούλοι: Αρπάξτε τον και σύρτε τον 

όπου του μέλλεται. Φέρτε έξω και τη λεγάμενη, φιμωμένη  

όπως είναι. / Ακούστε με καλά: Πάρτε τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[[[[6666]]]]    

 

 

κατὰ ἀµφότερα τὰ ἀκρωτήρι[α ]   τὰ παρακείµενα 

25252525 δένδρα προσδήσατε, µακρὰν διασπ[ά]σαντες 

ἄλλον ἀπ’ [ἄ]λλου, καὶ βλέπετε µή πο[τε] τῶι ἑτέρωι [125GH] 

δείξητε µὴ τῆς ἀλλήλων ὄψεως [πλ]ησθέντες 

µεθ’ ἡδονῆ[ς] ἀποθάνωσι. σφαγιάσαντες δὲ αὐτοὺς 

πρός µε ε   ἀντᾶτε. εἴρηκα. ἐγὼ δ’ ἔνδον εἰσ- 

30303030    ελεύσοµα[ι]. / 

               τί λέγετε   [   ]; ὄντ(ως) ο[ἱ] θεοὶ ὑµῖν 

ἐφαντάσθ(ησαν); / [κ]αὶ ὑµεῖς ἐφοβήθ[ητ]ε; / κα[ὶ] ἐκεῖν(οι)   [ ]  (    ) 
         [130GH] 

γεγόνασι; / [ἐ]γὼ [ὑ]µῖν καταγγέλ[λω]. / ἐκεῖνοι 

εἰ καὶ ὑµᾶ[ς] δ[ιέ]φυγεν τοὺς ὀρε[ο]φ[ύλ]ακας οὐ µὴ λάθωσι.2 

νυνὶ δὲ τοῖς θεοῖς    αρασαι βούλοµαι, Σπινθήρ. / 

35353535    ὄµοσον. / επιπ  σ       ινοµενα. / λ[έγ]ετε 

τὰ πρὸς τὰ[ς] θυσίας. / ἐπειδὰν οἱ θεοὶ καὶ ἐπ’ ἀγαθῶι [135GH] 

ἡµῖν φα[ί]νεσθαι µέλλω(σιν) ὡς προσέχ(οντας) ὑµνήσ(οµεν) 

τοὺς θεού[ς]. / µαστιγία, οὐ θέλ(εις) ποιεῖν τὰ ἐπιτασσόµε(να); / 

τί γέγονε[ν; ἦ] µαίνηι; / εἰσελθόντ(ες) ἴδετε τίς ἐστιν. / 

40404040    τί φησιν; [ ]   ν ἄρα; / ἴδετε µὴ [κ]αὶ ὁ ὑπερήφανος 

ἔσω ἐστί. / ὑµῖν λέγω, ἀπαλλά[ξα]ντες ταύτην πα-  [140GH] 

ράδοτε τ[οῖς] ὀρεοφύλαξι καὶ εἴπατε ἐν πολλῶι σιδήρωι 

τηρεῖν ἐ[π]ιµελῶς. / ἕλκετε, σύρετε, ἀπάγετε. / 

καὶ ὑ[µ]εῖ[ς δ]ὲ ἐκεῖνον ἀναζητήσαντες ἀποσφά- 

45454545    [ξατε      ]ε προβάλετε, ἵνα [ἐγ]ὼ αὐτὸν νεκρὸν ἴδω. 

[          Σπι]νθήρ, Μάλακε, µετ’ ἐµοῦ. /  

                   ἐξιοῦσα   [145GH] 

[                 ἀκρ]ιβῶς νῦν ἰδεῖν πειράσοµαι εἰ τέθνηκε    

[                     ὅ]πως µὴ πάλιν πλανῆι µ’  ἔρις. / ὧδε µεν 

[                          ]  µαι τὰ ὧδε. ἐέ. / ἰδ[ο]ῦ οὗτος· αἲ ταλαί- 

50505050    [πωρε     ] ἤθελες οὕτω ῥιφῆναι µᾶλλον ἢ ἐµὲ 

 

                                                             

224242424    κ]αὶ ed. pr.: πρ]ὸς Crusius  29292929 ἔσω ed. pr.  30303030    ὑµ[εῖς] ed. pr.   32323232 

κατανγελ[    33333333 διέφυγον Crusius       34343434 δὲ τοῖς θεοῖς ἀπαρᾶσ<θ>αι ed. pr.: δὲ 

τοῖς θεοῖς ἐπαρᾶσ<θ>αι Crusius: δ’ ἐπί σε ἐρ<ε>ίσασθαι ὡς ἀ<ε>ί Knox (init. leg. Hunt)        

37373737 προσέχ(οντας) ὑµνήσ(οµεν) uel ὑµνήσ(ειν) Sudhaus: προσέχ(οντες) ὑµνήσ(ατε) ed. pr     

39393939 γέγονε[ν; ἦ] Sudhaus µαίνη  40404040 [ἥ]δ΄ ἦν Crusius: [π]οῖον Manteuffel       

42424242 πολλωσιδηρω      46464646    ἐξιοῦσα esse παρεπιγραφήν censet Wiemken    48484848 µερις: µέ 

τις Sudhaus 



[[[[7777]]]]    

 

και δέστε τους χεροπόδαρα στα πρώτα 

δέντρα που θα συναντήσετε, απομακρύνοντας     25252525 

τον έναν απ΄ τον άλλο· και τον νου σας μην τυχόν και τους βάλετε  

να βλέπει ο ένας τον άλλο, μην πάει και πεθάνουν ευχαριστημένοι, 

έχοντας χορτάσει ο ένας την θέα του άλλου. Κι άμα τους σφάξετε, 

ελάτε να με βρείτε [μέσα]. Τελεία και παύλα. Πηγαίνω 

μέσα. /  

2. 

   Τι λέτε …; Φανερώθηκαν όντως μπροστά σας    30303030 

οι θεοί; / Και σεις τρομάξατε; / Και εκείνοι έγιναν 

[άφαντοι]; / Εγώ σας το δηλώνω: / Εκείνοι, 

ακόμη κι αν ξέφυγαν από σας, δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουν από τους  

φρουρούς των βουνών. 

Και τώρα θέλω [να απευθύνω προσευχή] στους θεούς, Σπινθήρα. / 

Ορκίσου. / … / Πείτε         35353535 

τα σχετικά με την θυσία. / Όταν οι θεοί το αποφασίσουν 

και για καλό μας να φανερωθούν, θα τους υμνούμε που μας 

νοιάζονται. / Κάθαρμα, δεν θέλεις να εκτελέσεις την διαταγή που σου δίνουν; / 

Τι τρέχει; Παλάβωσες [εντελώς]; / Πηγαίνετε μέσα και δείτε ποιος είναι. / 

Τι λέει; [Εκείνη] λοιπόν; / Κοιτάξτε μην είναι μέσα και η αυτού   40404040 

εξοχότης. / Εσείς: πάρτε την από δω και πα- 

ραδώστε τη στους φρουρούς των βουνών και πείτε τους να την αλυσοδέσουν 

και να την φρουρούν με προσοχή. / Αρπάξτε τη, σύρτε τη, πάρτε τη στα  

κάτεργα. / 

Και σεις ψάξτε να βρείτε εκείνον, σφά- 

ξετέ τον [και] ρίξτε τον εδώ μπροστά μου, για να τον δω με τα μάτια μου 

          νεκρό.  45454545 

… Σπινθήρα, Μάλακε, ακολουθήστε με. /  

3. 

          Να ’μαι έξω 

[πάλι!] Να εξακριβώσω θέλω τώρα αν έχει πεθάνει, 

… για να πάψει να με παρασύρει η έχθρα./ Εδώ 

… εδώ. Ααχ, ααχ! / Αυτός είναι. Άι, ά- 

θλιε! … προτιμούσες να σε πετάξουν έτσι παρά να    50505050 

  

 

 

 

 



[[[[8888]]]]    

 

[       ; κε]ίµενον δὲ κωφὸν πῶς ἀποδύροµαι; νεκρῶι  [150GH] 

[            ] ε γέγονεν, ἦρται πᾶσα ἔρις. ἀνάπαυσον. 

[            ]  [ ] µενας φρένας αρω. 

Σπινθὴρ, / πόθεν σου ὁ ὀφθαλµὸς ἡµέρωται; / ὧδε ἄνω          colcolcolcol. 3. 3. 3. 3 

55555555    συνείσελθέ µοι, µαστιγία, ὅπως οἶνον διυλίσω. / εἴσελθε, 

εἴσελθε, µαστιγία. / ὧδε πάρελθε. / ποταπὰ περιπατεῖς; [155GH] 

ὧδε στρέφου. / ποῦ σοῦ τὸ ἥµισυ τοῦ χιτωνί(ου); / τὸ ἥµισυ. 

ἐγώ σοι πάντα περὶ πάντων ἀποδώσω. /  

             οὕτω µοι  

δέδοκται, Μάλακε. πάντας ἀνελοῦσα καὶ πωλήσασα 

60606060    τὰ ὑπάρχοντά πού ποτε χωρίσεσθαι. / νῦν τοῦ γέροντ(ος) 

ἐγκρατὴς θέλω γενέσ(θαι) πρίν τι τούτ(ων) ἐπιγνοῖ.καὶ γὰρ εὐκαίρως 
         [160GH] 

ἔχω φάρµακον θανάσιµον ὃ µετ’ οἰνοµέλιτος διηθήσασα 

δώσω αὐτῶι πεῖν. ὥστε πορευθεὶς τῆι πλατείαι θύραι κά- 

λεσον αὐτὸν ὡς ἐπὶ διαλλαγάς. / ἀπελθόντες καὶ ἡµεῖς 

65656565    τῶι παρασίτωι τὰ περὶ τοῦ γέροντος προσαναθώµεθα. / 

παιδίον, παῖ. /3 

    τὸ τοιοῦτόν ἐστιν, παράσιτε. / οὗτος τίς ἐστι(ν); / 
         [165GH] 

αὕτη δέ; / τί οὖν αὐτῆι ἐγένετο; / ἀ[ποκ]άλυψον ἵνα ἴδω 

αὐτήν. / χρείαν σου ἔχω. / τὸ τοιοῦτόν  ἐστιν, παράσιτε. / 

µετανοήσασ(α) θέλ(ω) τῶι γέροντ(ι) διαλλαγ(ῆναι). / πορευθεὶς οὖν 

70707070    ἴδε αὐτὸν καὶ ἄγε πρὸς ἐµὲ, ἐγὼ δὲ εἰσελθοῦσα τὰ πρὸς τὸ 

ἄριστον ὑµῖν ἑτοιµάσ[ω]. / 

                  ἐπαινῶ, Μάλακε, τὸ τάχος. [170GH] 

τ[ὸ] φάρµακον ἔχεις συγκεκραµένον; / καὶ τὸ ἄριστον 

ἕ[τοι]µόν ἐστι; / τὸ ποῖον; / Μάλακε. / λαβὲ ἰδοὺ οἰνόµελι. / 

τάλας, δοκῶ Πανόληµπτος γέγονεν ὁ παράσιτος. / τάλας, γελᾶι. 

75757575 σ[υν]ακολουθήσ[α]τε αὐτῶι µὴ καί τι πάθηι. / τοῦτο µὲν ὡς 

ἐβ[ο]υλόµην τετ[έ]λεσται. εἰσελθ[όν]τες περὶ τῶν λοιπῶν [175GH] 

ἀσφαλέστερον βουλευσώµεθα. /  

Μάλακε, πάντα ἡµῖν κατὰ 

 

                                                             

351515151 [φιλεῖν ed. pr.: [βινεῖν Cunningham                                                        53535353 τὰς κ]εκ[α]ρµένας ed. pr.: τὰς κ]εκ[λ]ιµένας 

Sudhaus ἀρῶ ed. pr.: ἄρω Sudhaus        61616161 ενκρατης                        63636363    αυτω  

τηπλατιαθυρα          65656565    τωπαρασιτω          67676767 αυτη         69696969 τω    72727272 συνκεκραµενον  



[[[[9999]]]]    

 

… εμένα; Κείτεσαι όμως βουβός· τι κάθομαι λοιπόν και σε θρηνώ; Για τον νεκρό 

… παύει κάθε έχθρα.  Αναπαύσου. 

… την γερ]μένη μου ψυχή να ανακουφίσω. 

Σπινθήρα, / γιατί έχεις αυτό το υποταγμένο βλέμμα; / Εδώ σε μένα, 

κάθαρμα, μπες μέσα μαζί μου· θέλω να σουρώσω κρασί. / Μπες,  55555555 

μπες, άτιμε. / Εδώ έλα. / Γιατί πηγαίνεις πέρα δώθε; 

Γύρνα από δω. / Τον άλλο μισό χιτώνα τι τον έκανες; / Τον μισό! 

Τα πάντα εγώ αναλυτικά θα σου εξηγήσω. /  

4. 

           Μάλακε, έχω αποφασίσει 

το εξής: Θα τους σκοτώσω όλους, θα πουλήσω 

την περιουσία και θα αναχωρήσω επιτέλους για αλλού. / Τώρα τον γέρο 60606060 

θέλω να εξουδετερώσω προτού πάρει χαμπάρι το παραμικρό. Μου βρίσκεται  

μάλιστα 

ένα δηλητήριο θανατηφόρο· θα το σουρώσω μαζί με κρασόμελο 

και θα του δώσω να το πιει. Πήγαινε λοιπόν από την μεγάλη πόρτα και  

φώναξέ τον να έρθει τάχα για να τα βρούμε. / Πάμε και μεις 

κι ας αναθέσουμε στον Παράσιτο τα σχετικά με τον γέρο. /   65656565 

Μικρέ! Ε, δούλε! / 

5. 

                   Έτσι έχει το πράγμα, Παράσιτε. / Αυτός ποιος είναι; / 

Κι αυτή; / Τι της συνέβη λοιπόν; / Ξεσκέπασέ τη για να την 

δω. / Την ανάγκη σου έχω! / Έτσι έχει το πράγμα, Παράσιτε. / 

Άλλαξα γνώμη και θέλω να φιλιώσω με τον γέρο. / Πήγαινε λοιπόν 

να τον βρεις και να μου τον φέρεις κι εγώ θα πάω μέσα να   70707070 

ετοιμάσω για το φαγητό. / 

6. 

            Εύγε, Μάλακε, για την σβελτάδα σου. 

΄Εχεις ανακατέψει μαζί και το φαρμάκι; / Και το φαγητό 

είναι έτοιμο; / Ποιο; / Μάλακε! / Πάρε δω το κρασόμελο. / 

Ο φουκαράς ο Παράσιτος· μου φαίνεται ότι του σάλεψε. / Ο κακομοίρης,  

       χασκογελάει! 

Πάρτε τον το κατόπι, μην τυχόν και πάθει τίποτα. / Ως εδώ όλα   75757575 

έγιναν όπως τα ήθελα. Για τα υπόλοιπα πάμε μέσα 

να σκεφτούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. /  

7. 

Μάλακε, τα πάντα μάς έχουν 
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γνώµην προκεχώρηκε, ἐὰν ἔτι τὸν γέροντα ἀνέλωµεν. / 

παράσιτε, τί γέγονεν; / αἲ πῶς; / µάλιστα. πάντων γὰρ (ισµα)     

80808080 ν[ῦ]ν ἐγκρατὴς γέγονα. / ἄγωµεν, παράσιτε. / τί οὖν θέλεις;  

[ΠΑΡ.] Σπινθήρ, ἐπίδος µοι φόνον ἱκανὸν. / [ΣΠΙΝ.] παράσιτε,  

φοβο[ῦ]µαι [180GH] 

µὴ γελάσω. / [ΠΑΡ.] καὶ καλῶς λέγεις. / [ΣΠΙΝ.] λέξω τί µε δεῖ  

λέγειν. /  

πά[τ]ερ κύριε, τίνι µε καταλείπεις; / ἀπολώλεκά µου τὴν 

παρρησ(ίαν). / τὴν δόξ(αν). / τὸ ἐλευθέριον φῶς. / σύ µου ἦς ὁ  

                κύριος. / τούτωι4 

85858585     µόνον  ἀληθῶς οὐ λέγω. [ΜΑΛ.] ἄφες ἐγὼ αὐτὸν θρηνήσω. / οὐαί σοι,  

ταλαίπωρε, ἄκληρε,  

ἀ[λγ]εινέ, ἀναφρόδιτε· οὐαί σοι / [∆ΕΣΠ.] οὐαί µοι. / οἶδα γάρ σε  

ὅστισ-  [185GH] 

π[ε]ρ εἶ, µισο<ύ>µενε. Σπινθήρ, ξύλα ἐπὶ τοῦτον. / οὗτος πάλιν τίς  

ἐστιν; / 

            [ΣΠΙΝ.] µένουσι σῶοι, δέσποτα. 
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ἄφες – αὐτὸν  87878787 π[ε]ρ Crusius: π[οτὲ] Sudhaus µεισοµενε litt. minutis sscr. 

verbo Σπινθήρ 
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έρθει δεξιά, φτάνει να βγάλουμε από την μέση και τον γέρο. / 

Παράσιτε, τι συμβαίνει; / Αα, πώς; / Ωραιότατα! Έχω πλέον  

νικήσει τους πάντες. / Πάμε, Παράσιτε. / Τι θέλεις λοιπόν;    80808080 

8. 

ΠΑΡΑΣΙΤΟΣ  Σπινθήρα, δος μου κι άλλο φαρμάκι· θέλω αρκετό.  

              ΣΠΙΘΑΣ         Παράσιτε, φοβάμαι 

ότι θα με πάρουν τα γέλια.  ΠΑΡΑΣΙΤΟΣ Και δεν έχεις άδικο.  

              ΣΠΙΘΑΣ               Θα πω τι πρέπει να πω. / 

Πατέρα μου, αφέντη μου, πού μ’ αφήνεις; / Έχασα πια το 

δικαίωμα να λέω αυτά που θέλω. / Την υπόληψή μου. / Της ελευθερίας το  

     φως. / Εσύ ήσουν ο αφέντης μου. / Μόνο  

γι’ αυτόν δεν λέω την αλήθεια.  ΜΑΛΑΚΟΣ Άσε να τον  

θρηνήσω εγώ. / Αλί από σένα, δύσμοιρε, άπορε, 85858585 

άθλιε, ανέραστε· Αλί από σένα! /  ΓΕΡΟΣ Αλί από μένα! / Μωρέ σε ξέρω 

     καλά τι  

είσαι, σιχαμένε. Σπινθήρα, τον φάλαγγα. / Αυτός πάλι ποιος είναι; / 

ΣΠΙΘΑΣ Δεν έχουν πάθει τίποτα, αφέντη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[[[[12121212]]]]    

 

Ε ΡΜΗΝ ΕΥΤΙΚΟ  ΥΠΟΜΝ ΗΜΑ  

ΣΚΗΝΗ 1 

(στ.  8-30) 

ΑΠΡΟΘΥ ΜΙ Α ΤΟΥ  ΑΙΣΩΠΟΥ ΝΑ ΣΥ ΝΑΙ ΝΕΣ ΕΙ  ΣΤΗΝ Σ ΥΝΟΥΣΙΑ .  

ΚΑΤ ΑΔΙΚΗ  ΑΙΣ ΩΠΟΥ  Κ ΑΙ  Α ΠΟΛΛΩΝΙ ΑΣ  ΣΕ  Θ ΑΝΑΤΟ .  

8. 8. 8. 8. [                   ]ζωσωµαι. /[                   ]ζωσωµαι. /[                   ]ζωσωµαι. /[                   ]ζωσωµαι. /: Η ζώνη (αλλιώς ζῶµα και μτγν. ζωστὴρ) 

ήταν συνηθέστατο εξάρτημα της γυναικείας ενδυμασίας· με μία ζώνη στο ύψος 

της μέσης έδεναν τον πέπλο, ενώ τον χιτώνα είτε με μία ζώνη στο ύψος κάτω 

από το στήθος είτε με δύο, μία κάτω από το στήθος και μία ακριβώς πάνω από 

τους γοφούς (στην περίπτωση αυτή ζώνη λεγόταν κυρίως η δεύτερη: LSJ s.v. 

ζώνη: Ι). Αναλυτικότερα: Bieber, M. 1928, Griechische Kleidung, Berlin und 

Leipzig,  17-20 και οικείοι πίνακες. 

Εύλογα ο Crusius(1914) 111 συμπληρώνει ἵνα ἀπο]ζώσωµαι. Η απόρριψη 

της ζώνης ως ενέργεια προηγούμενη της σεξουαλικής πράξης υπόκειται στο 

χωρίο του Φιλόστρατου Τα ες τον Τυανέα Απολλ. 7.6.1-6 καὶ µὴν καὶ λόγου 

ἀφικοµένου, ὡς λαµπρὰν κάθαρσιν εἴη ∆οµετιανὸς πεποιηµένος τῆς 

Ῥωµαίων Ἑστίας, ἐπειδὴ τρεῖς τῶν Ἑστιάδων ἀπέκτεινεν ἐπ' αἰτίᾳ τῆς 

ζώνης καὶ τῷ µὴ καθαρεῦσαι γάµων, ἃς ἁγνῶς τὴν Ἰλιάδα Ἀθηνᾶν καὶ τὸ 

ἐκεῖ πῦρ θεραπεύειν ἔδει, όπου, σύμφωνα με το LSJ s.v. ζώνη: Ι.1.a, η λ. ζώνη 

αποκτά, μετωνυμικά την σημασία της σεξουαλικής πράξης. Το χωρίο αφορά 

βεβαίως στην απώλεια της παρθενικής αγνότητας [πβ. την μτφρ. του χωρίου 

από τον Conybeare, F.C. 1950 στο Philostratus. The life of Apollonius of Tyana II, 

The Loeb Classical Library, Cambr., Mass. & London], ενώ η Μοιχαλίδα 

προτίθεται να απολέσει την συζυγική της πίστη, είναι ωστόσο σαφής και ευθεία 

η σύνδεση της ζώνης με την σεξουαλική πράξη (πβ. ἵνα µε βινήσηι στον επόμενο 

στίχο). 

Ο Sudhaus 248 και ο Andreassi 104 προτείνουν την διατήρηση του απλού 

ζώσωµαι διατεινόμενοι ότι η Μοιχαλίδα δεν θέλει να βγάλει, αλλά αντιθέτως να 

φορέσει την ζώνη της, όπως έκαναν οι αθλητές πριν από έναν αγώνα ή οι 

πολεμιστές πριν από την μάχη (ἄγε δὲ καὶ πρὸς ἔτερόν τινα ἀγῶνα] ζώσωµαι 

Sudhaus). Για ποιον “αγώνα” όμως ετοιμάζεται η Μοιχαλίδα; Κατά τον Sudhaus 

249, γνωρίζει ήδη την άρνηση του δούλου (εξ ου και συμπληρώνει τον στ. 9 ως 

µάτην δὲ καλῶ αὐ]τόν ἵνα µε βινήσηι) και με το ρ. ζώσωµαι δηλώνει ότι 

ετοιμάζεται να συγκρουστεί μαζί του. Είναι ωστόσο πολύ πιο δραστικό 

σκηνοθετικά να δεχτούμε ότι εκπλήσσεται, ανακαλύπτοντας την άρνησή του 

μόλις στους επόμενους στίχους· αν η Μοιχαλίδα γνωρίζει ήδη την άρνησή του, 

αποδυναμώνονται οι ερωτήσεις του στ. 12 (πβ. κατωτέρω ad 12). Ο Andreassi 

θεωρεί ότι η λέξη παραπέμπει μεταφορικά στην ετοιμασία για την σεξουαλική 
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πράξη (μεταφορά από τον αθλητισμό ή τον στρατό στο ερωτικό λεξιλόγιο), 

όμως πουθενά το κείμενο δεν δίνει λαβή για να δεχτούμε ότι η Μοιχαλίδα 

έβλεπε την ερωτική της συνεύρεση με τον δούλο ως “μάχη” [η ∆ιὸς ἀπάτη, Ιλ. 

Ξ 157 κ.ε., την οποία επικαλείται για επίρρωση της εικασίας του, δεν σχετίζεται 

με την μεταφορά που υποθέτει, αφού η Ήρα ενδύεται μια ζώνη φορτωμένη με 

στολίδια (Ξ181), επειδή θέλει να σαγηνεύσει τον Δία και όχι ως κίνηση που 

συμβολίζει ετοιμασία για αγώνα].  

Κάθετος: Είναι αβέβαιο τι αντιπροσωπεύει. Πιθανότατα η Μοιχαλίδα 

πραγματοποιεί αυτό που δήλωσε με το προηγούμενο ρήμα, βγάζει δηλαδή τη 

ζώνη της (ἀπόζωσις). Για την λειτουργία των καθέτων βλ. εισαγωγή, σ.xxv-xxvi. 

ἐἐἐἐρρρρῶῶῶῶ    ννννῦῦῦῦν παιδ(   ). /ν παιδ(   ). /ν παιδ(   ). /ν παιδ(   ). /: Το ρ. ἐρῶ χρησιμοποιείται με την σημασία «ποθώ», 

«λαχταρώ», «έχω έντονη επιθυμία». Η έμφαση βρίσκεται στην χρονική 

αμεσότητα που δηλώνει εδώ το επίρ. νῦν· το νόημα είναι «τον θέλω εδώ και 

τώρα», «τον επιθυμώ διακαώς τώρα αμέσως». Ο παῖς [παιδ(ός) Crusius] είναι ο 

δούλος Αίσωπος, που αποτελεί το αντικείμενο του ερωτικού της πόθου. Η 

φράση αυτή θα μπορούσε να λέγεται καθώς η Μοιχαλίδα ἀποζώννυται και ως 

αιτιολόγηση αυτής της ενέργειας· ο σύνδ. γάρ καθίσταται περιττός επειδή 

ακριβώς η φράση αιτιολογεί την ενέργεια που παρακολουθεί ο θεατής και όχι 

κάτι που λέχθηκε. Το γεγονός ότι η Μοιχαλίδα δεν αποκαλεί με το όνομά του 

τον δούλο (εκτός αν δεχτούμε την συμπλήρωση του Crusius στον στ. 9 

παρακαλῶ Αἴσω]πον) δείχνει ότι το όνομά του και πιθανότατα η επιθυμία της 

γι΄ αυτόν έχουν αναφερθεί στους προηγούμενους, ελλείποντες, στίχους. 

Κάθετος: Κατά τον  Andreassi 105, δηλώνει ίσως την έξοδο στην σκηνή 

ενός δούλου, από τον οποίο η Μοιχαλίδα ζητεί στον επόμενο στίχο να της 

φωνάξει τον Αίσωπο. Σε αυτήν την εκδοχή ωστόσο ο ερχομός του δούλου μένει 

αναιτιολόγητος, από την στιγμή που είναι δύσκολο να διακρίνουμε αν γίνεται 

“τυχαία”, κατά θεατρική συμβατικότητα, ή αν προοικονομήθηκε στους 

προηγούμενους στίχους. Εξίσου πιθανό είναι η Μοιχαλίδα να έστειλε ήδη έναν 

δούλο (τον Μάλακο;) για να καλέσει τον Αίσωπο (αυτό επιβεβαιώνει ότι για 

τους θεατές είναι σαφές σε ποιον αναφέρεται η γενική παιδ(ός) του στ. 9) και η 

κάθετος του στ. 8 να δηλώνει την έξοδο των δύο στην σκηνή: ο δούλος φέρνει 

τώρα τον Αίσωπο, σχεδόν τον σέρνει. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, στο μικρό 

διάστημα που μεσολάβησε ώσπου ο εντεταλμένος δούλος να βρει τον Αίσωπο 

και να τον φέρει, η Μοιχαλίδα έχασε την υπομονή της και άρχισε ήδη να 

γδύνεται βγάζοντας την ζώνη της. Το γδύσιμο ωστόσο σταματά μόλις 

εμφανίζονται οι δύο δούλοι στο τέλος του στ. 8, ο οποίος απευθύνεται ad 

spectatores. Ο διάλογος ξεκινά από τον στ. 9. 
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9. 9. 9. 9. [               α[               α[               α[               αὐὐὐὐ]τ]τ]τ]τόόόόν ν ν ν ἵἵἵἵνα µε βιννα µε βιννα µε βιννα µε βινήήήήσηι. /σηι. /σηι. /σηι. /: Το ρ. βινέω υπήρξε ο κύριος 

χυδαίος όρος για την σεξουαλική συνεύρεση σε όλη την αρχαιότητα: βλ. Bain 54, 

όπου παρατίθεται και η βιβλιογραφία σχετικά με την αβέβαιη ετυμολογία της 

λέξης (για την οποία βλ. και LG 75). Οι περισσότερες λογοτεχνικές μαρτυρίες 

προέρχονται από την Αρχαία Κωμωδία (βλ. Ληναίου 134-5), στην οποία  το ρ. 

βινέω αποτελεί την χυδαία vox propria για την συνουσία (Henderson 151 και 

Bain 59), αναφέρεται δε στον άνδρα όταν χρησιμοποιείται στην ενεργητική 

φωνή και στην γυναίκα όταν χρησιμοποιείται στην παθητική (Henderson 152) 

ήτοι ο άνδρας βινεῖ και η γυναίκα βινεῖται. Το τελευταίο ισχύει και στο χωρίο 

της Μοιχαλίδος, το οποίο αποτελεί ωστόσο την μοναδική γνωστή μαρτυρία 

χρήσης του ενεργητικού ρήματος από γυναίκα η οποία ομιλεί in propria persona 

(Bain 55). Ειδικά για την σύνταξη ἵνα + βινῶ πβ. Αριστοφ. Όρν. 560: ἐπιβάλλειν 

σφραγῖδ' αὐτοῖς ἐπὶ τὴν ψωλήν, ἵνα µὴ βινῶσ' ἔτ' ἐκείνας. Το ρ. βινέω 

απαντά επίσης στον Αρχίλοχο και τον Ιππώνακτα, ενώ απουσιάζει από τον 

Μένανδρο, τον Ηρώδα και τους σοβαρούς συγγραφείς (βλ. LG 73). Η αντίστοιχη 

χυδαία φράση στην Ζηλότυπο του Ηρώδα είναι τἀµά σκέλεα κινεῖν στον στ. 2 

(πβ. Αριστοφ. Ειρ. 889, Εκκλ. 265, Μαρτιάλης Επιγράμματα 11.71.7-8).38 

Με την εμφάνιση των δύο δούλων η Μοιχαλίδα αντιλαμβάνεται ότι κάτι 

δεν πηγαίνει καλά, γι΄ αυτό και απευθύνεται όχι άμεσα στον Αίσωπο αλλά στον 

έτερο δούλο. Επί τη βάσει πολλών χωρίων όπου απαντάται η προτροπή / 

προσταγή ἄγε + Προστακτική (ενδεικτικά: Αριστοφ. Αχ. 98, 111, Ιππ. 155, Νεφ. 

478, 775, Ειρ. 431, 886, 956-7, 1115, Βάτρ. 1500, Διον. Αλ. Ρωμ. Αρχ. 1.82.6.5-6, 

Πλούτ. Βρ. 9.4.1-2) το κενό του παπύρου θα μπορούσε να συμπληρωθεί ως ἄγε 

δὴ κόµισον αὐ]τόν ἵνα µε βινήσηι. Η Μοιχαλίδα εκφράζει έτσι την 

ανυπομονησία της, μη έχοντας ακόμη βεβαιωθεί απολύτως για την απροθυμία 

του Αισώπου. «΄Αντε λοιπόν, τι κάθεσαι; Φέρτον μου να με πηδήξει» είναι η 

πρώτη της αντίδραση, καθώς δεν μπορεί αμέσως να παραδεχτεί ότι ο Αίσωπος 

την αποφεύγει. 

Κάθετος: Ο Αίσωπος δεν θέλει να μετακινηθεί ή ο άλλος δούλος με 

κάποια χειρονομία τής δίνει να καταλάβει ότι ο Αίσωπος αρνείται. 

 9999----10.10.10.10. ττττίίίί    οοοοὖὖὖὖν || [           µν || [           µν || [           µν || [           µάάάά]στ]στ]στ]στιγιγιγιγας.ας.ας.ας.: Η Μοιχαλίδα εκφράζει την έντονη 

έκπληξή της: τί οὖν [λέγεις; είναι μια πιθανή ερώτηση βάσει του στ. 30, όπου 

φαίνεται ότι εκφράζει την έκπληξή της με τον ίδιο τρόπο: τί λέγετε   [   ];. Και 

στις δύο περιπτώσεις η ερώτηση ακολουθεί μετά από κάθετο, δείγμα ότι 

πρόκειται για την αυθόρμητη αντίδρασή της σε κάτι που μόλις ειπώθηκε ή σε 

κάτι που με κάποιον παραστατικό τρόπο –χειρονομία ή νεύμα– τής δηλώθηκε. 
                                                             
38 Σχετικά με το ερώτημα αν ταυτίζονται νοηματικά τα ρρ. βινεῖν - κινεῖν βλ. Headlam 229, 

Ληναίου 135-7, Baldwin, B. 1981, «The use of βινεῖν  κινεῖν», AJPh 102, 79-80, Bain 63-7, 
Henderson 151. 
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Εξίσου πιθανή συμπλήρωση: τί οὖν θέλεις;, όπως στον στ. 80, όπου την ερώτηση 

απευθύνει η Μοιχαλίδα στον απρόθυμο να την ακολουθήσει Παράσιτο (κατ’ 

άλλους ο Σπινθήρας στον Παράσιτο, που δείχνει κάτι να ζητεί). Η “απάντησή” 

της στην απροθυμία του Αισώπου είναι άμεση και ενδεικτική της πρόθεσής της 

να αντιμετωπίσει την κατάσταση δυναμικά: Στέλνει έναν δούλο –προφανώς τον 

ίδιο που είχε στείλει να καλέσει τον Αίσωπο– να της φέρει «μαστίγια» για την 

τιμωρία του. Αυτό είναι άλλωστε και το θέμα των τριών πρώτων ΣΚΗΝΩΝ του 

Μίμου: η τιμωρία των “ενόχων”, Αισώπου και Απολλωνίας. Ο Sudhaus 

συμπληρώνει τί οὖν ὀκνῶ; φέρε τὰς µά]στιγας (αν και τα παράλληλα χωρία 

από τον 1ο - 3ο αι. μ.Χ., Αχιλ. Τάτ. 6.21.1.3 και 7.12.2.3, Ξενοφ. Εφέσ. 2.6.2.3, 

Χαρίτων 4.2.10.3, μάς οδηγούν καλύτερα στο άναρθρο φέρε µά]στιγας, κάτι που 

δέχεται και ο ίδιος, 2501). 

Κάθετος: Ο δούλος πηγαίνει να φέρει τα «μαστίγια» (Andreassi 107). 

10. 10. 10. 10. δοδοδοδοῦῦῦῦλε, προσελθλε, προσελθλε, προσελθλε, προσελθὼὼὼὼνννν: Με την συγκεκριμένη προσφώνηση η Μοιχαλίδα 

θυμίζει στον Αίσωπο την θέση του: είναι ο δούλος και είναι η κυρία του (βλ. 

εισαγωγή σ. xxxi για αντίστοιχα χωρία στην Ζηλότυπο). Πώς είναι λοιπόν δυνατό 

να μην υπακούει στην εντολή της; Με την μτχ. προσελθὼν τον καλεί να 

πλησιάσει κοντά της για να διερευνήσει την στάση του. 

11.11.11.11. [          ]. /[          ]. /[          ]. /[          ]. /: Είναι πιθανό ότι στο φθαρμένο τμήμα του στίχου η 

Μοιχαλίδα δίνει κάποια εντολή στον Αίσωπο, που το νόημά της πρέπει να είναι 

«μην με αποφεύγεις» ή «εμένα να κοιτάς» [βλέφ’ ὧδε εναλλακτική πρόταση του 

Sudhaus 250, ἔµβλεπε µοι Crusius(1914)]. Ο Winter 56 και o Andreassi 108 

(προδήλως και ο Wiemken 94: «das Verlangte auszusführen») θεωρούν ότι η 

Μοιχαλίδα, χρησιμοποιώντας εκ νέου το ρ. βινεῖν, προστάζει τον Αίσωπο να 

συνουσιαστεί μαζί της –τελευταία ευκαιρία να υπακούσει στην εντολή της. Η 

εκδοχή αυτή μάς αναγκάζει να θεωρήσουμε ότι η αποστολή του δούλου να φέρει 

«μαστίγια» στον στ. 10 έγινε δίκην απειλής και μόνο, χωρίς να είναι, ακόμη 

τουλάχιστον, αποφασισμένη να τον τιμωρήσει [όχι σπάνια και στον Αριστοφάνη 

η αναφορά στην τιμωρία ως απειλή: Στεφανής(1980) 126]. 

Κάθετος: Είναι προφανές ότι αναφέρεται στην “απάντηση” του Αισώπου. 

Την πλησιάζει μεν, αλλά με πρόδηλη απροθυμία, πιθανότατα σκυθρωπός 

(Sudhaus ό.π. και Andreassi 89 και 108), γεγονός που θα προκαλέσει αρχικά την 

ειρωνεία και ακολούθως το ξέσπασμα της κυρίας του. 

φαιδρφαιδρφαιδρφαιδρόόόόν. /ν. /ν. /ν. /: Κατά τον Sudhaus 249 appar., 250 και 2502 (τον ακολουθoύν 

ο Wiemken ό.π. και ο Andreassi ό.π.), η Μοιχαλίδα προστάζει τον Αίσωπο να 

πάρει χαρούμενη όψη (φαιδρόν ενν. βλέπε, κατά το χωρίο του Ευρ. ΄Αλκ. 773 

οὗτος, τί σεµνὸν καὶ πεφροντικὸς βλέπεις;). 
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Κάθετος: Ο Αίσωπος “μαζεύεται” και άλλο, προκαλώντας ακολούθως το 

ξέσπασμα της Μοιχαλίδας, ή η Μοιχαλίδα αντιδρά με κάποια έντονη κίνηση ή 

χειρονομία, που είναι η αρχή της έκρηξής της. 

µαστιγµαστιγµαστιγµαστιγίίίίαααα: Όρος καθιερωμένος στην Αρχαία και την Νέα Κωμωδία ως 

υβριστική προσφώνηση προς τους δούλους. Σημαίνει αυτόν που του αξίζει να 

μαστιγωθεί. Είναι χαρακτηριστικό πώς διαφοροποιούνται μέσα σε τέσσερις 

στίχους οι προσφωνήσεις του Αισώπου και συναφώς τα συναισθήματα της 

Μοιχαλίδας: Στον στ. 8 η λ. παῖς λέγεται με συμπάθεια (πβ. τους στ. 14, 21, 66· 

την προσφώνηση χρησιμοποιεί η Μοιχαλίδα για να ζητήσει ή να αναθέσει κάτι 

στους δούλους), εύλογα, αφού η  Μοιχαλίδα διακατέχεται από ερωτική 

επιθυμία. Στον στ. 10 η λ. δοῦλος εκφράζει την επίσημη ιδιότητα και θέση του 

Αισώπου· η Μοιχαλίδα τού υπενθυμίζει έμμεσα το καθήκον του να υπακούει στις 

εντολές της. Στον στ. 11 η λ. µαστιγίας δηλώνει την αγανάκτηση της 

Μοιχαλίδας για τον Αίσωπο (πβ. στ. 38, 55, 56, όπου την προσφώνηση απευθύνει 

ομοίως η Μοιχαλίδα προς δούλους οι οποίοι δείχνουν απρόθυμοι να κάνουν 

αυτό που τους προστάζει). Η λέξη παραπέμπει εξάλλου στην σωματική τιμωρία 

που προτίθεται να του επιβάλει (από στιγμή σε στιγμή θα γυρίσει ο δούλος που 

εστάλη να φέρει «μαστίγια») εν είδει ετυμολογικού σχήματος με την λ. µάστιγας 

των στ. 10, 13 και 15· η Μοιχαλίδα ουσιαστικά επαναλαμβάνει με την 

προσφώνηση αυτή την απειλή του στ. 10. 

ἐἐἐἐγγγγὼὼὼὼ    ἡἡἡἡ    κυρκυρκυρκυρίίίίαααα: Με πολλή έμφαση προτάσσεται το ἐγὼ, ενώ με την 

παράθεση ἡ κυρία τονίζεται η εξουσία της. Είναι πρόδηλη η αιτία της οργής της: 

Η ανυπακοή του δούλου συνιστά πλήγμα στην εξουσία της και συνάμα στον 

εγωισμό της. 

12.12.12.12.    κελεκελεκελεκελεύύύύω καω καω καω καὶὶὶὶ    οοοοὐὐὐὐ    γγγγίίίίνεται; /νεται; /νεται; /νεται; /: Κατάπληξη και θυμός συνυπάρχουν στην 

απορία της Μοιχαλίδας. Η ερώτηση είναι ιδιαίτερα δραστική χάρη στην 

συντομία της διατύπωσης και την ισχυρή αντίθεση που περιέχει (με την έμφαση 

στο β΄ σκέλος). 

Κάθετος: Ο Αίσωπος “απαντά” σκύβοντας το κεφάλι ή με κάποια συναφή 

μιμητική κίνηση. 

12121212----13.13.13.13. οοοοὐὐὐὐ    θθθθέέέέλεις || [          ]λεις || [          ]λεις || [          ]λεις || [          ]δδδδινες(   )  ποιησ(   ).  /ινες(   )  ποιησ(   ).  /ινες(   )  ποιησ(   ).  /ινες(   )  ποιησ(   ).  /: Πρόκειται πιθανότατα 

για ερώτηση όπως «δεν θέλεις, άθλιε;» (πβ. οὐ θέλεις, [ἄθλιε; ἀλλὰ µ]αίνεσ(θαι) 

ποιήσ(εις) Sudhaus και οὐ θέλεις [ἄρ’ ἄθλι(ε), ἡµᾶς] συνέσ(εσθαι); Manteuffel) 

ή «δεν θέλεις να πλαγιάσεις με την κυρία σου;» [πβ. οὐ θέλεις [τῇ κυρίᾳ 

συγκ]λίνεσ(θαι); Crusius(1914)]. Η Μοιχαλίδα, σαν να δυσκολεύεται να πιστέψει 
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στα μάτια της, συνεχίζει να τον βάλλει με ερωτήσεις έντονα απορημένου και 

ενοχλημένου ύφους. Αυτό το ύφος καθιστά τις ερωτήσεις έμμεσες απειλές. 

Ανάλογη θα ήταν και η χειρονομία της Μοιχαλίδας την οποία ίσως 

αντιπροσωπεύει η κάθετος. Εναλλακτικά ή ταυτοχρόνως, είναι πιθανό στο 

σημείο αυτό να επιστρέφει ο δούλος που διατάχθηκε να φέρει τα «μαστίγια» 

(Andreassi 109). 

13.13.13.13.    µ  µ  µ  µ  [[[[        ]]]]νννν        ττττὰὰὰὰς µς µς µς µάάάάστιγ(ας)στιγ(ας)στιγ(ας)στιγ(ας): Η Μοιχαλίδα επαναφέρει την απειλή της. 

14. 14. 14. 14. [          ][          ][          ][          ]στστστστ(   ) ποησ(   ). /(   ) ποησ(   ). /(   ) ποησ(   ). /(   ) ποησ(   ). /: Η Μοιχαλίδα απευθύνεται στον δούλο που 

έφερε τα «μαστίγια» [ο Sudhaus, ο Crusius(1914) και ο Manteuffel 

συμπληρώνουν Μάλακε θεωρώντας ότι πρόκειται για τον ευνοούμενο δούλο 

της, βλ. όμως κατωτέρω ad οὐδὲ σὺ θέλεις] ζητώντας του να της τα εγχειρίσει. 

Προσκρούει όμως στην απροθυμία του δούλου (πβ. Ζηλότ. 23-4), που φαίνεται 

ότι δεν θέλει να δει τον σύντροφό του να μαστιγώνεται (Sudhaus 250, Nicoll 118, 

Andreassi ό.π.)· την άρνησή του αυτή θα μπορούσε να δηλώνει η κάθετος. 

οοοοὐὐὐὐδδδδὲὲὲὲ    σσσσὺὺὺὺ    θθθθέέέέλεις;λεις;λεις;λεις;: Προς μεγάλη της κατάπληξη ούτε αυτός ο δούλος έχει 

καμία διάθεση να συμμορφωθεί με την εντολή της, γεγονός που αποτελεί 

μάλλον αντένδειξη ότι πρόκειται για τον ευνοούμενό της δούλο Μάλακο (αν και 

για τον Wiemken 98 καθίσταται ευνοούμενός της μετά το πέρας της 3ης 

ΣΚΗΝΗΣ). Η ανυπακοή των δούλων αποτελεί μοτίβο που επανέρχεται (πβ. και 

στ. 38) δημιουργώντας ευθεία αντίθεση με την αποφασιστική και αυταρχική –

όπως τουλάχιστον θα ήθελε η ίδια να εκληφθεί– στάση της Μοιχαλίδας προς 

αυτούς. 

14141414----15.15.15.15.    παπαπαπαῖῖῖῖδες, τοδες, τοδες, τοδες, τοὺὺὺὺς || [          ] ος || [          ] ος || [          ] ος || [          ] οὐὐὐὐδδδδὲὲὲὲν γν γν γν γίίίίνεται;νεται;νεται;νεται;: Παραλλαγμένο το 

ερώτημα του στ. 12 απευθύνεται τώρα είτε προς τους δύο ανυπάκουους δούλους 

(Wiemken ό.π.) είτε γενικά προς τους δούλους της Μοιχαλίδας, η οποία 

διαμαρτύρεται για την γενική διάθεση ανυπακοής που έχει ανακύψει. Το 

τελευταίο σημαίνει ότι και άλλοι δούλοι (δύο;) είναι ήδη παρόντες στην σκηνή 

στον στ. 8 ή, βάσει της συμπλ. παῖδες, τοὺς [παῖδας καλῶ] Crusius(1914), ότι 

τώρα προσκαλούνται για πρώτη φορά και βγαίνουν στην σκηνή στην αρχή του 

στ. 15 –πβ. στ. 21. Μεταξύ αυτών και ο Σπινθήρας, ο οποίος θα διαδραματίσει 

ενεργό ρόλο από την 2η ΣΚΗΝΗ. 

15. 15. 15. 15. δδδδὸὸὸὸς ς ς ς ὧὧὧὧδε τδε τδε τδε τὰὰὰὰς µς µς µς µάάάάστιγ(ας). /στιγ(ας). /στιγ(ας). /στιγ(ας). /: Η Μοιχαλίδα στρέφεται απότομα προς 

τον δούλο και απαιτεί επιτακτικά τα «μαστίγια». Το γεγονός ότι τα «μαστίγια» 

αναφέρονται τρεις φορές, στ. 10, 13, και 15, τα καθιστά σημείο αναφοράς, 

ενδεικτικό για το πώς αντιμετωπίζει η Μοιχαλίδα τους δούλους της. Η σωματική 

τιμωρία των δούλων από τον κύριό τους (μαστίγωμα, ξυλοδαρμός) ήταν 



[[[[18181818]]]]    

 

άλλωστε στην ημερήσια διάταξη κατά την αρχαιότητα και αγαπημένο θέμα της 

κωμωδίας (αν και στον Αριστοφάνη σε ελάχιστες περιπτώσεις παριστάνεται): 

Στεφανής(1980) 126. Πβ. Ζηλότ. 33-4. 

Κάθετος: Ο δούλος, που δεν μπορεί να είναι σίγουρος αν η κυρία του 

θέλει τα «μαστίγια» μόνο για τον Αίσωπο ή και για τον ίδιο πλέον, αυτή την 

φορά θα σπεύσει να της τα δώσει.  

16. 16. 16. 16. [          ][          ][          ][          ]έέέέστηκεν Αστηκεν Αστηκεν Αστηκεν Αἴἴἴἴσωπ(ος)σωπ(ος)σωπ(ος)σωπ(ος): Το ρήμα παραπέμπει στην αδρανή, 

απρόθυμη, κατηφή στάση του δούλου, τον οποίο η Μοιχαλίδα σαρκάζει: 

«κοιτάξτε τον εκεί πώς στέκει ο Αίσωπος» [πβ. Ζηλότ. 40 και την συμπλ. του 

Crusius(1914) ἤν ἰδού, παρ]έστηκεν Αἴσωπος]. Για πρώτη φορά στο σωζόμενο 

τμήμα αναφέρεται το όνομα του δούλου που αρνείται τον έρωτα της κυρίας του. 

ὁ ὁ ὁ ὁ ττττὴὴὴὴν δον δον δον δούύύύλ(ην) καταδλ(ην) καταδλ(ην) καταδλ(ην) καταδεεεεξξξξό(ό(ό(ό(µενος)µενος)µενος)µενος): Η Μοιχαλίδα είναι ενήμερη για την 

αιτία της ανυπακοής του δούλου. Με ύφος περιφρονητικό όσο και επιθετικό 

μοιάζει να του λέει: «νομίζεις ότι δεν ξέρω γιατί μας κάνεις τον δύσκολο;» ή, 

όπως θα λέγαμε σήμερα, «αν στέκεις σαν οσία παρθένα, είναι επειδή θες να 

υποδεχτείς την δούλα». Ως εκ τούτου ο Μέλλοντας της μετοχής θα μπορούσε να 

εκληφθεί ως βουλητικός (εκφράζων πρόθεση, προσδοκία: Goodwin 20: αρ.71). 

΄Εμμεσα η Μοιχαλίδα αποκαλύπτει επίσης την βαθύτερη αιτία του θυμού της, 

που δεν είναι άλλη από την ζήλεια. Δεν την εξοργίζει απλώς η ανυπακοή του 

δούλου καθεαυτήν αλλά και ο λόγος της ανυπακοής: ο Αίσωπος την απορρίπτει 

για χάρη μιας δούλας. Το οριστικό άρθρο καθιστά πιθανό ότι οι θεατές γνωρίζουν 

ήδη το όνομά της καθώς και την σχέση της με τον Αίσωπο (πβ. Wiemken ό.π.). 

Αυτό ωστόσο δεν είναι απαραίτητο αν δεχτούμε την συμπλ. του Crusius(1914) 

Ἀπολλωνίαν στην αρχή του επόμενου στίχου. 

Το ρ. καταδέχοµαι αποκτά εδώ ερωτικές συνδηλώσεις και είναι 

δελεαστικό να το αντιβάλουμε με το χωρίο του Λουκιανού Νιγρ. 16.3-4 πάρεστι 

δὲ πάσαις πύλαις τὴν ἡδονὴν καταδέχεσθαι, τοῦτο µὲν δι' ὀφθαλµῶν, τοῦτο 

δὲ δι' ὤτων τε καὶ ῥινῶν, τοῦτο δὲ καὶ διὰ λαιµοῦ καὶ δι' ἀφροδισίων. Με 

αυτό το σημασιολογικό φορτίο το ρήμα που χρησιμοποιεί η Μοιχαλίδα αποδίδει 

δραστικά την αντίφαση που βλέπει στην στάση του δούλου της: μπροστά της 

στέκεται απολύτως “κλειστός”, αληθινή “παγοκολόνα”, ενώ την δούλα θα την 

δεχτεί με όλες τις αισθήσεις, με όλες τις “πύλες εισόδου” ανοιχτές. Το ρήμα 

ενέχει συνεπώς, στα ερωτικά συμφραζόμενα, την έννοια του πάθους ή της 

αποδοχής σε απόλυτο βαθμό και αυτό μπορεί να ενισχύσει την άποψη του 

Sudhaus ό.π. και του Wiemken ό.π. ότι έχουμε να κάνουμε με μια ρομαντική 

σχέση, με έναν αληθινό και δυνατό έρωτα μεταξύ Αισώπου και Απολλωνίας. 

Η υπόθεση του Andreassi ότι ο στ. 16 λέγεται a parte εξασθενίζει τον,  

απολύτως ταιριαστό με το επιθετικό και απειλητικό της ύφος, σαρκασμό που 
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εκφράζει η Μοιχαλίδα, ο οποίος μεγιστοποιείται ακριβώς με την χρήση του γ΄ 

ενικού προσώπου ενώ απευθύνεται στον Αίσωπο. 

17.17.17.17.    τοτοτοτοὺὺὺὺς ς ς ς ὀὀὀὀδδδδόόόό]]]]ντας ντας ντας ντας ἀἀἀἀρρρράάάάσσ(ουσα) ασσ(ουσα) ασσ(ουσα) ασσ(ουσα) αὐὐὐὐτ(τ(τ(τ(ῶῶῶῶι) ι) ι) ι) ἐἐἐἐκτινκτινκτινκτινάάάάξ(ω).ξ(ω).ξ(ω).ξ(ω).: Η κακή 

κατάσταση του παπύρου στην αρχή του στίχου (δεν είναι βέβαιη ούτε η 

συμπλήρωση του α΄ μισού της λ. ὀδόντας ούτε η ανάγνωση του β΄ μισού της) 

και ο βραχυγραφικός χαρακτήρας των λέξεων του διατηρημένου τμήματος του 

στίχου δυσχεραίνουν την εξακρίβωση της σωματικής τιμωρίας με την οποία 

απειλεί η Μοιχαλίδα τον δούλο. Είναι πάντως σαφές ότι με την χρήση των δύο 

“βίαιων” ρημάτων ἀράσσω και ἐκτινάσσω η Μοιχαλίδα εκφράζει με 

αποφασιστικότητα (ενδεικτική ως προς αυτό η χρήση του Μέλλοντα) και 

αμεσότητα την εκδικητική της διάθεση (κατά τον Sudhaus ό.π. θέλει να τον 

καταστήσει έναν αξιοθρήνητο εραστή). Πβ. την απειλή και το εξίσου εκδικητικό 

ύφος της Βίτιννας προς τον Γάστρωνα (Ζηλότ. 12-3). 

Σε ό,τι αφορά στην συμπλήρωση της λ. ὀδόντας, είναι πολύ διδακτικό το 

χωρίο του Πλουτάρχου Κάτ. Μ. 14.1.4: ὁ µὲν Ἀντίοχος εἰς τὸ στόµα λίθῳ 

πληγείς, ἐκτιναχθέντων αὐτοῦ τῶν ὀδόντων, ἀπέστρεψεν ὀπίσω τὸν 

ἵππον περιαλγὴς γενόµενος (πβ. και Ιλ. Π 348: ἐκ δ' ἐτίναχθεν ὀδόντες). 

ἰἰἰἰδοδοδοδούύύύ. . . . ////: Σύμφωνα με τους παλαιότερους μελετητές [ed. pr. 44, 

Sudhaus 251, Winter 50, Crusius(1914) 110, Rostrup 89, Manteuffel 49], το 

σύμβολο των τριών παράλληλων γραμμών σημαίνει την αλλαγή προσώπου που 

ομιλεί. Αντίθετα, ο Lyngby 56, ο Wiemken 102 και ο Andreassi 112 υποστηρίζουν 

ότι στο σημείο αυτό η Μοιχαλίδα χτυπά τον δούλο (ο Lyngby κάνει λόγο για 

χαστούκι, ο Wiemken για μαστίγωμα –τον ακολουθεί ο Andreassi 91). Είναι η 

στιγμή που πραγματοποιεί τις απειλές της προβαίνοντας στην σωματική τιμωρία 

του δούλου. Την άποψη ενισχύει το επιφώνημα ἰδού, το οποίο χρησιμοποιείται 

ευρύτατα (άφθονες οι μαρτυρίες στον Αριστοφάνη), όπως και σήμερα άλλωστε, 

για να δηλωθεί ότι εκείνη ακριβώς την στιγμή κάποιος δίνει κάτι σε κάποιον 

άλλο ή πράττει αυτό που μόλις ειπώθηκε ή ζητήθηκε. 

18.18.18.18.    [κ][κ][κ][κ]ύύύύρι’ρι’ρι’ρι’: Οι μελετητές που ερμηνεύουν το σύμβολο του προηγούμενου 

στίχου ως ένδειξη αλλαγής ομιλούντος προσώπου εκλαμβάνουν την 

προσφώνηση ως θηλυκού γένους, [κ]υρί’ (ομοίως την εκλαμβάνει ο 

Cunningham 48), και την αποδίδουν στον Αίσωπο, προφανώς ως ένα είδος 

παράκλησης του δούλου προς την Μοιχαλίδα. Η άποψη αντιθέτως ότι το 

σύμβολο αντιστοιχεί στην σωματική τιμωρία του δούλου αφήνει ανοιχτά και τα 

δύο ενδεχόμενα: είτε να την εκφωνεί ο Αίσωπος ως αναφώνηση πόνου ή και 

διαμαρτυρίας ύστερα από το πλήγμα που δέχτηκε είτε, αρσενικού γένους πλέον, 

να απευθύνεται από την Μοιχαλίδα προς τον δούλο (βλ. Jørgensen ap. Rostrup 
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93, Lyngby ό.π., Wiemken 83 και 234: σημ.140, Andreassi 90 και 112) με ύφος 

έντονα ειρωνικό. Η ειρωνεία έγκειται όχι μόνο στο ότι η προσφώνηση λέγεται 

κανονικά από τον δούλο προς τον κύριό του (πβ. στ. 83) αλλά, όπως αποκάλυψε 

το ανώνυμο Παρακλαυσίθυρον (fr.1 Cunningham), όπου η λέξη χρησιμοποιείται 

πέντε φορές (στ. 27, 42, 49, 51 και 60), μπορεί να λέγεται και από την 

ερωτευμένη προς τον αγαπημένο της (πβ. Simon 31 και Andreassi 112). Σε ό,τι 

αφορά στο πρώτο σκέλος της ειρωνείας, θα πρέπει να το συνδέσουμε με τους 

στ. 10-12, ιδίως τον 11: η Μοιχαλίδα, που υπενθύμισε εμφατικά στον ανυπάκουο 

δούλο της ότι αυτή είναι η «κυρία», αποκαλεί η ίδια τώρα τον δούλο «κύριο». 

Δεν πρόκειται απλώς για ειρωνεία αλλά για σαρκασμό αφού η Μοιχαλίδα, που 

έκανε στους στ. 10 και ιδίως 13-18 επίδειξη ισχύος με τις απειλές της για 

μαστίγωμα του δούλου και που ξεκίνησε μόλις τώρα την πραγματοποίησή τους, 

αποκαλεί τον Αίσωπο «κύριο» την στιγμή ακριβώς που τον μαστιγώνει. Σε ό,τι 

αφορά στο δεύτερο σκέλος της ειρωνείας, είναι χαρακτηριστικό ότι και στο 

Παρακλαυσίθυρον η λέξη χρησιμοποιείται από μια ερωτευμένη που δεν βρίσκει 

ανταπόκριση στον έρωτά της. Το ύφος της, όταν χρησιμοποιεί την λέξη, 

φαίνεται ότι είναι παρακλητικό (στ. 27: κύριε, µή µ’ ἀφῆις ἀποκεκλειµένην). 

Αντίστοιχα, η Μοιχαλίδα υιοθετεί ύφος δήθεν παρακλητικό: χρησιμοποιεί την 

προσφώνηση που σε άλλα συμφραζόμενα θα σήμαινε ότι ετοιμάζεται να τον 

παρακαλέσει, για να γίνει ακολούθως έντονα επιθετική έως και υβριστική. 

18181818----19.19.19.19. εεεεἰ ἰ ἰ ἰ δδδδέ έ έ έ σσσσ(ε) σκ(ε) σκ(ε) σκ(ε) σκάάάάππππτειν τειν τειν τειν ἐἐἐἐκκκκέέέέλευο(ν); / ελευο(ν); / ελευο(ν); / ελευο(ν); / εἰ ἰ ἰ ἰ δ’ δ’ δ’ δ’ ἀἀἀἀροτριροτριροτριροτριᾶᾶᾶᾶν; / || [εν; / || [εν; / || [εν; / || [εἰ] ἰ] ἰ] ἰ] δδδδὲ ὲ ὲ ὲ 

λλλλίίίίθ[ους] βα[σ]τθ[ους] βα[σ]τθ[ους] βα[σ]τθ[ους] βα[σ]τάάάάζ(ειν); /ζ(ειν); /ζ(ειν); /ζ(ειν); /: Η Μοιχαλίδα απαριθμεί βαριές αγροτικές δουλειές 

που θα μπορούσε να έχει προστάξει τον Αίσωπο να εκτελέσει αντί για αυτό που 

τον διέταξε (να την «πηδήξει»). Ότι πρόκειται για δύσκολες και επαχθείς 

αγγαρείες προκύπτει ήδη από την σύγκριση που ακολουθεί (στ. 19b: «το δικό 

μου πράμα σού φάνηκε πιο σκληρό από όλα αυτά»). Κατά τον Sudhaus ό.π., του 

δίνει την επιλογή ανάμεσα στον έρωτά της και την σκληρή αγροτική εργασία 

(απειλή-εκβιασμός). Ωστόσο, η επιλογή είναι καθαρά θεωρητική, αφού οι 

ερωτήσεις είναι ρητορικές και η Μοιχαλίδα μοιάζει να κάνει περισσότερο 

επίδειξη δυνάμεως, με στόχο να αναδείξει τον παραλογισμό της στάσης του 

Αισώπου. Το νόημα των ερωτήσεων: «Αν όμως σε έβαζα να σκάψεις, εγώ η 

κυρία σου, δεν θα έλεγες ναι, ως δούλος που είσαι; Αν σε έβαζα να οργώσεις, δεν 

θα υπάκουες; Αν σε διέταζα να κουβαλήσεις κοτρόνες, δεν θα τό ΄κανες στη 

στιγμή; … Τότε πώς δεν υπακούς στην εντολή μου να με πηδήξεις;». Οι 

ερωτήσεις μάς επαναφέρουν, μέσω της επανάληψης του ρ. κελεύω, στο νόημα 

του στ. 12, προς τον οποίο και αντιτίθενται μέσω του συνδ. δέ: «Δίνω διαταγή και 

δεν εκτελείται; (12). Αν όμως (δέ) σου ΄δινα την διαταγή να σκάψεις, δεν θα 

εκτελούσες αμέσως;» 

Δεν πρόκειται επομένως για απειλές, για επισειόμενες τιμωρίες αλλά για 

ένα ρητορικό σχήμα: Οι ερωτήσεις αποτελούν μέρη ενός υποθετικού συλλογισμού, 
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το συμπέρασμα του οποίου διατυπώνεται –βλ. κατωτέρω– στους προστεθέντες 

στίχους 19a και 19b. Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται περισσότερο αν εκλάβουμε τις 

καθέτους που έπονται των ερωτήσεων ως δηλωτικές πληγμάτων της Μοιχαλίδας 

προς τον Αίσωπο. Η Μοιχαλίδα χτύπησε τον δούλο με «τα μαστίγια» στον στ. 18 

και το ίδιο πράττει τώρα μετά από κάθε ερώτηση (ένα πλήγμα την φορά). Είναι 

μάλλον απίθανο να τον απειλεί με κάποια άλλη τιμωρία (βαριές αγροτικές 

δουλειές) την ώρα που ήδη τον τιμωρεί μαστιγώνοντάς τον. Δεν πρόκειται 

συνεπώς για πραγματική επιλογή που του δίνει παρά μόνο για αιτιολόγηση της 

κάθε βουρδουλιάς: «Αφού θα προτιμούσες να σκάψεις παρά να με πηδήξεις, 

πάρε αυτή», «αφού ευχαρίστως θα όργωνες, αλλά στο πήδημα λες όχι, πάρε κι 

αυτή» κ.ο.κ. Ο Wiemken 94 μάλιστα θεωρεί ότι η εμπάθειά της αυξάνεται 

προοδευτικά κατά την υλοποίηση της τιμωρίας («während der Exekution eifert 

die Wütende weiter»), σαν, θα προσθέταμε, η κάθε ερώτηση να ανατροφοδοτεί 

τον θυμό της παράγοντας την επόμενη ερώτηση. Πράγματι, στο περιεχόμενο 

των ερωτήσεων φαίνεται ότι τηρείται ο νόμος των τριών, με κλιμάκωση όχι από 

την ήπια στην σκληρή εργασία αλλά από την βαριά στις ακόμη βαρύτερες –βλ. 

κατωτέρω σχ. οικείων χωρίων. Στην κορυφή της κλίμακας βρίσκεται ο κύσθος 

της Μοιχαλίδας, που κατά την ίδια υπήρξε για τον Αίσωπο σκληρότερος 

πάντων τῶν ἐν τῶι ἀγρῶι ἔργων! 

Ο Wiemken ό.π. και 102 κάνει λόγο για ΣΚΗΝΗ ξυλοδαρμού 

(«Prügelszene»), στην οποία ακούγονται μόνο οι φωνές πόνου του 

μαστιγουμένου –τον ακολουθεί ο Andreassi 113, που θεωρεί πιθανό ότι η 

αντίδραση του δούλου εκδηλώνεται με θρήνο ή με μιμητική. Η επαναφορά και 

το πολυσύνδετο εἰ δέ … εἰ δ’ … [εἰ] δὲ προσδίδουν στην ΣΚΗΝΗ χαρακτήρα 

επανάληψης και συσσώρευσης, που δεν αφήνει αμφιβολία ότι και οι τρεις 

κάθετοι συμβολίζουν την ίδια ακριβώς και επαναλαμβανόμενη ενέργεια: ακόμη 

και αν δεν πρόκειται για μαστίγωμα, η Μοιχαλίδα πραγματοποιεί πιθανότατα 

την σχετική απειλητική κίνηση και ο Αίσωπος ενδεχομένως φυλάγεται ή 

αναφωνεί (ηπιότερη σκηνοθετική λύση). 

εεεεἰ ἰ ἰ ἰ δδδδέ έ έ έ σσσσ(ε)(ε)(ε)(ε)    σκσκσκσκάάάάππππτειν τειν τειν τειν ἐἐἐἐκκκκέέέέλευο(ν);λευο(ν);λευο(ν);λευο(ν);: «Η συνήθης απειλή προς τους 

κακομαθημένους δούλους» (Sudhaus ό.π.), αλλά και συχνή καταναγκαστική 

εργασία στην οποία υποχρεώνονται αιχμάλωτοι, συλληφθέντες, τιμωρούμενοι: 

Βλ. Αριστοφ. fr. 232 (Δαιτ.) Κ.-Α. (σκάπτειν κελεύεις), ΄Ορν. 1432, Μέν. Δύσκ. 417 

(σκάπτειν κελεύειν), Διόδ. Σικ. 4.31.7.6, Χαρίτων 8.8.2.5 (ἐκέλευσε σκάπτειν) 

Vit. Aes. G 10.9, W 2.2 Perry. 

[ε[ε[ε[εἰἰἰἰ] δ] δ] δ] δὲὲὲὲ    λλλλίίίίθ[ους] βα[σ]τθ[ους] βα[σ]τθ[ους] βα[σ]τθ[ους] βα[σ]τάάάάζ(ειν); /ζ(ειν); /ζ(ειν); /ζ(ειν); /: Η φράση μπορεί να σημαίνει απλώς 

«παίρνω στα χέρια μου, κρατώ, σηκώνω, βαστώ πέτρες» – πβ. Κ.Δ., Κατά Ι. 

10.31.1, Magica, Papyri magicae 1.67. Εδώ όμως, εφόσον πρόκειται για βαριά 

αγγαρεία, σημαίνει «μεταφέρω-κουβαλώ κοτρόνες, λιθάρια ή και βράχους» –πβ. 
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Φλάβ. Ιώσ. Ιουδ. Αρχ. 15.390.1, Ερμάς Ποιμήν 80.4.2 και 80.5.3. Ο πληθυντικός 

δηλώνει ότι σε αυτή την αγγαρεία θα του είχε ανατεθεί να μεταφέρει σεβαστό 

αριθμό από μεγάλες πέτρες, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η τρίτη ήταν και η 

επαχθέστερη από τις αναφερόμενες εργασίες. 

Ακολουθεί ένας καταιγιστικός μονόλογος της Μοιχαλίδας, στ. 19-29, με 

τον οποίο, επιθετική και οργισμένη προς τους δύο ερωτευμένους δούλους, 

απευθύνεται αρχικά στον Αίσωπο, στ. 19-21, και έπειτα στους υπόλοιπους 

παρόντες δούλους, στ. 21-9. Η μόνη “παρεμβολή” στον μονόλογό της δηλώνεται 

με την κάθετο του στ. 23. 

19191919aaaa----bbbb....: Οι στίχοι, με γράμματα του μισού μεγέθους από των υπόλοιπων 

στίχων, έχουν προστεθεί εκ των υστέρων και ενσωματωθεί στον στίχο 19. Ο 19a 

είναι υπεργεγραμμένος της φράσης τῶι γυναικε(ίωι) γέν(ει) συντεθραµµ(ένωι), 

ενώ ο 19b στο περιθώριο. Είναι φανερό ότι έγινε μια προσπάθεια να 

συμπληρωθεί ο συλλογισμός των στίχων 18-19, και συγκεκριμένα των τριών 

ερωτήσεων εἰ δέ σ(ε) σκάπτειν – βα[σ]τάζ(ειν);, προκειμένου να καταστεί 

εναργέστερος ο παραλογισμός που υπάρχει στην στάση του δούλου (πβ. 

Sudhaus 249) και ως εκ τούτου να αιτιολογηθούν πληρέστερα οι επόμενοι δύο 

προσβλητικοί προς αυτόν χαρακτηρισμοί τῶι γυναικε(ίωι) γέν(ει) 

συντεθραµµ() και [ἀ]λόγιστ(ε). Με τον 19b αναδεικνύεται επίσης η κυνική 

πλευρά του χαρακτήρα της Μοιχαλίδας, από την οποία πηγάζουν, στην ίδια και 

σε επόμενες ΣΚΗΝΕΣ, οι εκδικητικές και εξοντωτικές της τάσεις. Ο συλλογισμός 

της αποκτά έτσι περισσότερη κωμική δύναμη (πβ. Andreassi 115) και 

αποτελεσματικότητα. Ας τον συνοψίσουμε: 

Προκείμενες κρίσεις: 

Στ. 12:     Σε διατάζω (να με πηδήξεις) και δεν το κάνεις; 

Στ. 18-9: Αν όμως σε διέταζα να σκάψεις, να οργώσεις, να κουβαλήσεις 

κοτρόνες(, τι θα ΄κανες); (Δεν θα υπάκουες; φυσικά!) 

Συμπέρασμα: 

Στ. 19a-b: ΄Αρα, από όλες τις αγροτικές αγγαρείες η δική μου η τρύπα 

σου φάνηκε πιο σκληρή. 

 Δεν είναι εύκολο να αποφασίσουμε αν οι προστιθέμενοι στίχοι πρέπει να 

αναγνωσθούν ως κατάφαση, όπως θέλουν ο Jørgensen ap. Rostrup και ο 

Cunningham, ή αν το συμπέρασμα διατυπώνεται ως ερώτημα, όπως δέχονται οι 

υπόλοιποι μελετητές, οπότε ολόκληρος ο συλλογισμός απαρτίζεται 

αποκλειστικά από ρητορικές ερωτήσεις. 

ππππάάάάντων οντων οντων οντων οὖὖὖὖν τν τν τν τῶῶῶῶν ν ν ν ἐἐἐἐν τν τν τν τῶῶῶῶι ι ι ι ἀἀἀἀγργργργρῶῶῶῶι ι ι ι ἔἔἔἔργων γινοµργων γινοµργων γινοµργων γινοµέέέέν(ων)ν(ων)ν(ων)ν(ων): Δεν συνοψίζονται 

απλώς οι τρεις αγγαρείες που προαναφέρθηκαν, αλλά γίνεται μια γενίκευση και 

αναγωγή στο σύνολο των αγροτικών αγγαρειών με εμφανή διάθεση υπερβολής. 
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Δεν μπορεί να αποκλεισθεί εξάλλου ότι στην αναφορά των στ. 18-19a στις 

αγροτικές αγγαρείες υπόκειται η σκληρή εργασία των αγροτικών δούλων του 

ρωμαϊκού κράτους, για την οποία βλ. Alföldy, G. 1992, Ιστορία της ρωμαϊκής 

κοινωνίας, μτφρ. Χανιώτης, Ά., Αθήνα, 129, 236, 249-51, 269.39 

ὁὁὁὁ    ἐἐἐἐµµµµόόόός σος σος σος σοιιιι    κκκκύύύύσθ(ος) σκληρσθ(ος) σκληρσθ(ος) σκληρσθ(ος) σκληρόόόότερ(ος) τερ(ος) τερ(ος) τερ(ος) ἐἐἐἐφφφφάάάάνηνηνηνη: H λ. κύσθος αποτελεί τον 

συνηθέστερο από τους χυδαίους όρους που χρησιμοποιούνται στην Αρχαία 

Κωμωδία για αναφορά στα γυναικεία γεννητικά όργανα, η χρήση της δε στον 

Αριστοφάνη απαντά σε ιδιαίτερα απρεπείς σκηνές (βλ. Henderson 130). Στην 

Νέα Κωμωδία δεν μαρτυρείται. Για την μορφή της λέξης (κύσθος - κύσος - 

κυσός), τα σύνθετα παράγωγα καθώς και την επιβίωση της λέξης στην ν.ε. βλ. 

Ληναίου 23-4. 

Η απόφανση (ή ερώτηση) της Μοιχαλίδας συνιστά σύγκριση και 

οξύμωρο θαυμαστής έμπνευσης, χυδαίο όσο και κωμικό αστείο, ωμό σαρκασμό 

και προσβλητικό υπαινιγμό αμφισβήτησης του αντρισμού του Αισώπου: Το 

γυναικείο αιδοίο είναι από την φύση του μαλακό, στον Αίσωπο όμως φάνηκε 

σκληρότερο από κάθε αγροτική εργασία (cuius «duritas et asperitas est 

extrema»: Sudhaus 250)! Η Μοιχαλίδα “μαστιγώνει” τον Αίσωπο και με τον λόγο 

της· η παρήχηση του «σ» οξύνει την δριμύτητα της γλώσσας της. Πβ. Ζηλότ. 1-3, 

χωρίς όμως ανάλογο ρωμαλέο ύφος. 

(19). (19). (19). (19). ττττῶῶῶῶι ι ι ι γυναικε(γυναικε(γυναικε(γυναικε(ίίίίωι) γωι) γωι) γωι) γέέέέν(ει) συντεθραµµ(ν(ει) συντεθραµµ(ν(ει) συντεθραµµ(ν(ει) συντεθραµµ(έέέένωι).νωι).νωι).νωι).: Συντρέφοµαι σημαίνει 

«ανατρέφομαι μαζί με» κάποιον ή «εκπαιδεύομαι» σε κάτι (LSJ s.v. 

συντρέφοµαι: ΙΙ.3). Συχνά ωστόσο, και κατ΄ επέκταση των ανωτέρω, η μετοχή 

αποκτά την σημασία «θρεμμένος» από κάτι, «συνυφασμένος», σε βαθμό που κάτι 

να αποτελεί πλέον στοιχείο της φύσης του υποκειμένου. Πβ. Διόδ. Σικ. 2.60.1.3 

πονηροῖς ἐθισµοῖς συντεθραµµένους και 3.6.2.6 ἀρχαίᾳ µὲν καὶ δυσεξαλείπτῳ 

συνηθείᾳ συντεθραμμένη, Στράβ. 8.3.9.6 πολλὰ µὲν οὖν καὶ µὴ ὄντα λέγουσιν 

οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς, συντεθραµµένοι τῷ ψεύδει διὰ τὰς µυθογραφίας. 

Ομοίως ο Αίσωπος έχει ανατραφεί μαζί με τις γυναίκες, έχει τραφεί από την 

γυναικεία φύση. Η Μοιχαλίδα αμφισβητεί επομένως την αντρική του φύση, τον 

αποκαλεί, όπως θα λέγαμε σήμερα, “γυναικούλα”. Αυτό που υπαινίχθηκε στον 

στ. 19b διατυπώνεται εδώ ευθέως [πβ. ωστόσο κατωτέρω ad 20 [ἀ]λόγιστ(ε)]. 

Δικαίως ο Cunningham διαιρεί τον στ. 19 για να παρεμβάλει –και 

ενσωματώσει– τους 19a και 19b, προτείνοντας να αναγνώσουμε το δεύτερο τούτο 
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Ωστόσο, «η εκμετάλλευση των λατιφούντιων με την εργασία πλήθους δούλων δεν ήταν [σ.σ. 
κατά την αυτοκρατορική εποχή] διαδεδομένη σε όλες τις περιοχές όπου υπήρχαν μεγάλα 
κτήματα· στην Αφρική π.χ. και στην Αίγυπτο, στα λατιφούντια των ιδιωτών 
μεγαλογαιοκτημόνων και του αυτοκράτορα εργάζονταν κυρίως αγρότες τυπικά ελεύθεροι»: 
Alföldy 249. 
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ημιστίχιο μετά τους παρεμβληθέντες. Ο υποτιμητικός χαρακτηρισμός του 

Αισώπου ως «αναθρεμμένου μαζί με το γένος των γυναικών» έρχεται ως 

επακόλουθο και ως κλιμάκωση των στ. 19a και b: «Σου φαίνεται βαρύ να με 

πηδήξεις, περισσότερο και από τις βαριές αγροτικές δουλειές. ΄Αρα, άντρας δεν 

είσαι». Αντιθέτως, αν προταχθεί, οι 19a και b ακούγονται πλέον ως αιτιολογήσεις 

του, οπότε παύει να έχει λόγο ύπαρξης ο σύνδ. οὖν (στην θέση του θα υπήρχε ο 

γάρ: «και σε ονομάζω έτσι επειδή απ’ όλες τις αγγαρείες το πράμα μου σου 

φάνηκε σκληρότερο»). Εξάλλου, αν προταχθεί, συνάπτεται συντακτικά στις 

προηγούμενες τρεις ρητορικές ερωτήσεις, με τις οποίες όμως δεν υπάρχει 

νοηματική συνάφεια. 

Πριν την προσθήκη των στ. 19a και b στο κείμενο του Μίμου, η 

συμπλήρωση της μτχ. συντεθραµµ θα γινόταν με την κατάληξη -ένον ή -ένε 

(Sudhaus), ενώ μετά την προσθήκη είναι ανάγκη να εννοηθεί η κατάληξη -ένωι 

(Cunningham)· η βραχυγραφία επέτρεπε αυτή την ευελιξία στην ανάγνωση του 

κειμένου διευκολύνοντας την εκ των υστέρων τροποποίησή του. Ωστόσο, η λύση 

της κλητικής -ένε ανταποκρίνεται εξίσου στην πρότερη και την ύστερη γραφή 

του κειμένου. 

20.20.20.20. [[[[ἀἀἀἀ]λ]λ]λ]λόόόόγιστ(ε)γιστ(ε)γιστ(ε)γιστ(ε): Όπως είδαμε [ad 16 ὁ τὴν δούλ(ην) καταδεξό(µενος)], 

η Μοιχαλίδα γνωρίζει ότι η πραγματική αιτία της στάσης του Αισώπου είναι ο 

έρωτάς του για την Απολλωνία. Αυτή την προτίμηση που δείχνει για την δούλα, 

την σχέση του μαζί της, την θεωρεί ανοησία (Sudhaus 249, Wiemken 94 και 

Andreassi ό.π.) και ακριβώς την ανοησία του βλέπει τελικά ως την πραγματική 

αιτία της στάσης του δούλου. Σε αυτά τα συμφραζόμενα ο χαρακτηρισμός 

[ἀ]λόγιστ(ε) είναι ήδη επαρκώς αιτιολογημένος, μπορεί μάλιστα να θεωρηθεί, 

και αυτός, απόρροια του προηγηθέντος συλλογισμού (βλ. ανωτέρω ad 19: 2η §)· 

η Μοιχαλίδα δεν πιστεύει πραγματικά ότι ο Αίσωπος υστερεί ως άντρας, 

συνεπώς τον χαρακτηρισμό τῶι γυναικε(ίωι) γέν(ει) συντεθραµµ(ένωι) πρέπει 

να τον εκλάβουμε περισσότερο ως ένα υβριστικό ξέσπασμα που λέγεται με 

εμπάθεια (μπορούμε να την φανταστούμε εκτός εαυτού όταν το εκστομίζει), 

παρά ως την αληθινή ερμηνεία της άρνησής του. 

ποποποπονηνηνηνηρρρρίίίί(αν) τιν(αν) τιν(αν) τιν(αν) τινὰὰὰὰ    µµµµέέέέν(εις) καν(εις) καν(εις) καν(εις) καὶὶὶὶ    ααααὐὐὐὐχ(εχ(εχ(εχ(εῖῖῖῖς)ς)ς)ς): Επιπλέον επιβεβαίωση και νέα 

αιτιολόγηση της ανοησίας του Αισώπου. 

Αν η πονηρία νοηθεί ως «κακοήθεια», «κατεργαριά» (άποψη της 

πλειονότητας των μεταφραστών), θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αναφέρεται στην 

σχέση του Αισώπου με την Απολλωνία, στην οποία ο δούλος επιμένει πεισματικά 

(µένω = «επιμένω», «εμμένω»), ενώ το ρ. αὐχεῖς παραπέμπει στην ανυπακοή 

του και ιδίως στην περιφρόνηση που της δείχνει. Η αντ. τινὰ εκφράζει την 

αοριστία της φύσης του προσδιοριζόμενου ουσιαστικού («a sort of»: Smyth 310: 
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αρ.1267), ο σύνδ. καὶ συνδέει αντιθετικά τις δύο μομφές («and yet»: GP 292: 9). 

Το νόημα της φράσης: «ένα είδος κακοήθειας / μια μορφή πανουργίας / μια 

κατεργαριά ούτε λίγο ούτε πολύ είναι αυτό στο οποίο επιμένεις και καυχιέσαι κι 

από πάνω». Αυτή η αντίφαση συνιστά και την περαιτέρω ἀλογιστία του 

Αισώπου: «είναι ανόητο να κοκορεύεσαι για κάτι που δεν είναι παρά μια 

κατεργαριά – ένας λογικός άνθρωπος υπερηφανεύεται μόνο για τις καλές του 

πράξεις». Τρία “κατηγορώ” (ανοησία, κακοήθεια, υπεροψία) σε μία φράση! 

Η σχέση –και η στάση– του δούλου είναι όντως πονηρά («βασανιστική», 

«επίπονη»: LSJ s.v. πονηρός: Ι.2) για την κυρία του. Ωστόσο, η έννοια της 

πονηρίας ενέχει την ανηθικότητα και ενδεχομένως την πρόθεση της 

εξαπάτησης, στοιχεία τα οποία είναι δύσκολο να αποδώσουμε στον Αίσωπο, με 

βάση τουλάχιστον το σωζόμενο τμήμα του Μίμου, και εξίσου δύσκολο να 

αντιληφθούμε γιατί του τα προσάπτει η Μοιχαλίδα. Θα σήμαινε ότι ο Αίσωπος 

την είχε αφήσει να ελπίζει και τώρα την “πρόδωσε” ή ότι η σχέση του με την 

Απολλωνία συνάφθηκε κρυφά και συνεπώς “παράνομα”, ενώ η κυρία τους 

έπρεπε να είναι ενήμερη (υποθέσεις που δεν μπορούν να τεκμηριωθούν). Μου 

φαίνεται περισσότερο εύλογη η πρόταση του Andreassi 116, ο οποίος 

ακολουθώντας την ερμηνεία του Melero 117 (Melero, A. 1981 «Fragmentos 

mímicos» στο Herodas, Mimiambos. Fragmentos mímicos. Partenio de Nicea, 

Sufrimientos de amor, intr., trad., not. Gonzáles, Navarro J.L. y Melero, A., 

Madrid) και διαπιστώνοντας ότι η σημασία «επιμένω», «παραμένω» του ρ. µένω 

απαιτεί την σύνταξή του με τις προθέσεις ἐν ή ἐπί, μεταφράζει την πονηρίαν ως 

«κακή κατάσταση», σε συσχετισμό τώρα όχι με την  ενεργητική σημασία του 

πονηρός (ο προκαλών πόνο, ο βασανιστικός), αλλά την παθητική (ο 

υφιστάμενος πόνο, ο βασανισμένος: LSJ s.v. πονηρός: Ι.1). Πράγματι, καθώς η 

κακή κατάσταση μπορεί να είναι σωματική είτε ψυχική (πβ. LSJ s.v. πονηρία: Ι), 

η Μοιχαλίδα είναι δυνατό να αναφέρεται στην θανατική καταδίκη που τον 

περιμένει (το ρ. µένω τώρα με την σημασία του «περιμένω», «αναμένω»). 

Ακριβέστερα, δεν του λέει ότι τον περιμένουν βάσανα, αλλά, με ύφος 

σαρκασμού, ότι αυτός τα περιμένει. Το νόημα των λόγων της: «Το ξέρεις βέβαια 

και το περιμένεις ότι θα βρεθείς σε κάποια άσχημη κατάσταση και ωστόσο 

κοκορεύεσαι». Τον σαρκασμό επιτείνει η αόριστη αντ., η οποία χρησιμοποιείται 

για να προσδώσει δήθεν αοριστία σε κάτι πολύ συγκεκριμένο και ήδη με 

ακρίβεια προαποφασισμένο. Η ανοησία του δούλου έγκειται, κατ΄ αυτή την 

εκδοχή, στο γεγονός ότι υπερηφανεύεται για κάτι πολύ άσχημο που πρόκειται να 

πάθει. 

20202020----1.1.1.1.    κακακακαὶ ὶ ὶ ὶ τοτοτοτοῦῦῦῦτ(ο) στ(ο) στ(ο) στ(ο) σὺὺὺὺν τν τν τν τῆῆῆῆι πι πι πι πώώώώλ(ωι) || λ(ωι) || λ(ωι) || λ(ωι) || ἈἈἈἈπολλ(ωνπολλ(ωνπολλ(ωνπολλ(ωνίίίίαι).αι).αι).αι).: Η λ. πῶλος 

σημαίνει γενικά το νεαρό ζώο, χρησιμοποιείται όμως στους ποιητές, συχνότερα 

δε στον Ευριπίδη, με την σημασία «νεαρή γυναίκα», «κοπέλα», «παρθένα». 



[[[[26262626]]]]    

 

Επομένως, είναι πιθανό η Μοιχαλίδα, μιμούμενη το τραγικό ύφος, να 

ειρωνεύεται τόσο την ίδια την Απολλωνία –με τον υπαινιγμό ότι κάθε άλλο παρά 

παρθένα ήταν– όσο και τον Αίσωπο για την επιθυμία του να έχει για σύντροφό 

του μια κοπελίτσα, μια παρθένα –με τον υπαινιγμό ότι ο λόγος που απορρίπτει ο 

δούλος την κυρία του είναι ότι η η κυρία του δεν φέρει αυτές τις δύο ιδιότητες. 

 Ωστόσο, κατά τον Ησύχιο, s.v. πῶλος, σημαίνει την ἑταίρα και ο 

Wiemken ό.π. θεωρεί ότι με αυτή την βρισιά δηλώνεται η κορύφωση του θυμού 

της Μοιχαλίδας (φαίνεται ότι η λέξη αποκτά αυτή την χυδαία σημασία στους 

μεταχριστιανικούς αιώνες: Wiemken 235: σημ.142). Το συμπέρασμα είναι ότι είτε 

υπαινικτικά-ειρωνικά είτε ευθέως η Μοιχαλίδα προσάπτει (και;) στην 

Απολλωνία το στοιχείο της ανηθικότητας, κλιμακώνοντας με το εμφατικό καὶ 

τοῦτ(ο) την φραστική της επίθεση. 

Η απόληξη του ξεσπάσματός της είναι η ανακοίνωση, μέσω σειράς 

εντολών (στ. 21-29: ὥστε, παῖδ(ες), – ἀντᾶτε.), της τιμωρίας του ερωτευμένου 

ζεύγους με θανάτωση. Η γλώσσα της εγκαταλείπει τώρα την χυδαιότητα και 

υιοθετεί ύφος σοβαρό και αυστηρό. Η διατύπωση των εντολών της γίνεται με 

επισημότητα.  

21.21.21.21. ὥὥὥὥστε, παστε, παστε, παστε, παῖῖῖῖδ(ες), συλλαβδ(ες), συλλαβδ(ες), συλλαβδ(ες), συλλαβόόόόντ(ες) τοντ(ες) τοντ(ες) τοντ(ες) τοῦῦῦῦτον τον τον τον ἕἕἕἕλκετελκετελκετελκετε: Η Μοιχαλίδα 

απευθύνεται στους υπόλοιπους δούλους που είναι παρόντες στην σκηνή –η 

κλητική παῖδ(ες) περιλαμβάνει τουλάχιστον τον δούλο στον οποίο ανατέθηκε να 

κομίσει τον Αίσωπο στον στ. 9 και οπωσδήποτε τον Σπινθήρα, που, όπως 

προκύπτει από την επόμενη ΣΚΗΝΗ, ανήκει σε αυτούς που διατάζονται, στ. 23 

κ.ε., να θανατώσουν τον Αίσωπο και την Απολλωνία. Αρχικά προστάζει την 

σύλληψη του Αισώπου, βίαιη ενέργεια την οποία ανέθεταν συνήθως στους 

δούλους και ειδικότερα, κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, στους 

ὑπηρέτας (βλ. Πλούτ. Αρταξ. 29.9.3, Ποπλικ. 6.4.1, Ηλιόδ. Αιθιοπ. 10.8.1.4, 

Απολιν. Ιωάν. 37.24, Κύριλ. Θεολ. Ιωάν. 1.678.8, Ιωάν. Χρυσ. 59.381.26). Και στην 

Ζηλότυπο, 10 κ.ε., η σύλληψη και τιμωρία του Γάστρωνα ανατίθεται στον δούλο 

Πυρρία.  Το ρ. ἕλκω ενέχει αφ’ εαυτoύ την έννοια την βίας (πβ. και Ζηλότ. 58-9: 

τοῦτον ἐκ βίης ἔλκεις ἐς τὰς ἀνάγκας), ειδικότερα δε ο συνδυασμός συλλαβών 

ἕλκω αποδίδει την βία και κακομεταχείριση που συνοδεύει την σύλληψη και 

χρησιμοποιείτο ιδίως όταν ο συλληφθείς επρόκειτο να θανατωθεί: Πλούτ. Γυν. 

αρ. 253a.3: «ταύτας συλλαβόντες εἷλκον ἔξω πάντως µὲν ἀνελεῖν» (πβ. 

επίσης Ξενοφ. Ελλην. 2.3.55.2-4). 

21212121----22.22.22.22. ἐἐἐἐππππὶ ὶ ὶ ὶ ττττὴὴὴὴν || πεπρωµν || πεπρωµν || πεπρωµν || πεπρωµέέέένην.νην.νην.νην.: Με την σημασία του θανάτου. Λέξη 

“υψηλή” για έναν δούλο, που χρησιμοποιείται για να προσδώσει επισημότητα 

στην απόφασή της και να τονίσει τον αμετάκλητο χαρακτήρα της. Η υπερβολή 
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παράγει το κωμικό αποτέλεσμα: Όσο πιο σοβαρή και αποφασιστική η 

ανακοίνωση της απόφασης τόσο πιο εκτεθειμένη θα μείνει η Μοιχαλίδα στα 

μάτια των θεατών –και των δούλων της– από την μη υλοποίησή της. Η 

δραματική ειρωνεία είναι επίσης φανερή, αφού η Μοιχαλίδα δεν αντιλαμβάνεται 

ότι ούτε η ίδια μπορεί να διαφύγει το πεπρωμένο και ότι η απόφασή της θα 

οδηγήσει πράγματι σε αυτό που είναι προκαθορισμένο από την μοίρα (και όχι 

από την ίδια): Οι τιμωρημένοι δούλοι θα οδηγηθούν τελικά σε εκείνο που είναι 

γι΄αυτούς γραφτό, δηλ. στην σωτηρία τους! Εύλογα οι συνωμότες δούλοι θα 

επικαλεστούν στον στ. 30 τους θεούς για να δικαιολογήσουν την υποτιθέμενη 

απόδραση των δύο δούλων, που άγονται προς τον θάνατο: την πεπρωµένην 

µοῖραν δεν την καθορίζουν οι θνητοί παρά μόνο οι θεοί. 

22. 22. 22. 22. προπροπροπροάάάάγετε νγετε νγετε νγετε νῦῦῦῦν κν κν κν κἀἀἀἀκεκεκεκείίίίνηννηννηννην: Η Απολλωνία δεν είναι παρούσα στην 

σκηνή. Η Μοιχαλίδα προστάζει τους δούλους να την φέρουν και αυτή ενώπιόν 

της. Είναι εκ πρώτης όψεως δραματικά αναιτιολόγητο γιατί ζητά να την φέρουν, 

αφού στον επόμενο στίχο τους δίνει την εντολή να την απομακρύνουν 

(ἀπαγαγόντες) μαζί με τον Αίσωπο. Η παλινωδία προάγετε - ἀπάγετε, 

ενδεικτική της ψυχικής της φόρτισης, δημιουργεί από μόνη της ένα κωμικό 

αποτέλεσμα. Επιπροσθέτως, οι θεατές πρέπει να δουν την Απολλωνία φιμωμένη, 

ως ένα από τα σκηνικά ευρήματα, σκοπίμως υπερβολικά, του συγκεκριμένου 

Μίμου. Τέλος, οι μετακινήσεις αυτές συμβάλλουν στο στήσιμο μιας παρωδίας 

δίκης. Ο κατηγορούμενος οδηγείται ενώπιον του κριτή του για να είναι παρών 

στην εκφώνηση της καταδίκης. Από δω θα ξεκινήσει και η πορεία προς τον 

θάνατο. Η απουσία του κύριου μέρους της δίκης, ανάκρισης-απολογίας (της 

δίκης καθεαυτήν!), θα μπορούσε να διακωμωδεί τις συνοπτικές διαδικασίες 

δίκης των ολιγαρχικών και βασιλικών καθεστώτων (πβ. την δίκη του Θηραμένη 

από την καθεστώς των Τριάκοντα, από τον ίδιο τον Κριτία ουσιαστικά: Ξενοφ. 

Ελλην. 2.3.50-6). 

Αν οι δούλοι άρπαξαν ήδη τον Αίσωπο (αυτό ενδεχομένως δηλώνει, κατά 

τον Andreassi 119, η άνω στιγμή που σημειώνεται στον πάπυρο μετά την λ. 

πεπρωµένην στην θέση, ίσως, της καθέτου) και τον κρατούν, το νῦν θα 

μπορούσε να έχει έννοια χρονική-μεταβατική («σειρά έχει τώρα…»). Αν η εντολή 

δεν έχει εκτελεστεί ακόμη (διόλου απίθανο αφού οι δούλοι δέχονται απρόθυμα 

τις προσταγές της), τότε είναι πιθανότερο ότι πρόκειται για το εγκλιτικό νυν 

(προάγετέ νυν) που συνηθιζόταν σε διαταγές και συμπλήρωνε την προστακτική 

έγκλιση: LSJ s.v. νῦν: II.3. Η δεύτερη εκδοχή είναι πιο δραστική σκηνικά: Οι 

δούλοι στέκουν άπρακτοι –και άναυδοι– μπροστά στον καταιγιστικό μονόλογο 

της Μοιχαλίδας, περιμένοντας μια δική της παύση ή νεύμα για να εκτελέσουν τις 

δύο απανωτές διαταγές. 
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22222222----23. 23. 23. 23. ὡὡὡὡς ς ς ς ἐἐἐἐστστστστὶὶὶὶν ||πεφιµωµν ||πεφιµωµν ||πεφιµωµν ||πεφιµωµέέέένη. /νη. /νη. /νη. /: Η φράση μαρτυρεί ότι η Μοιχαλίδα 

όχι μόνο γνώριζε για τον δεσμό Αισώπου-Απολλωνίας αλλά είχε ήδη συλλάβει 

την Απολλωνία όταν καλούσε τον Αίσωπο για την ερωτική πράξη. Την κρατά 

μάλιστα, όχι απλώς φυλακισμένη, αλλά, χάριν κωμικής υπερβολής, και 

φιμωμένη. 

Κάθετος: Κάποιοι δούλοι πιάνουν τον Αίσωπο και άλλοι πηγαίνουν και 

φέρνουν στην σκηνή την Απολλωνία. 

23.23.23.23. ὑὑὑὑµµµµῖῖῖῖν ν ν ν λλλλέέέέγγγγωωωω: Η Μοιχαλίδα υιοθετεί επίσημο ύφος και τους καλεί να 

την προσέξουν· θα τους δώσει σαφείς οδηγίες που αφορούν στις λεπτομέρειες 

της καταδικαστικής απόφασης. 

ἀἀἀἀπαγαγπαγαγπαγαγπαγαγόόόόντες αντες αντες αντες αὐὐὐὐτοτοτοτοὺὺὺὺςςςς: Είναι προφανές ότι, παρά τα παρωδιακά δικανικά 

συμφραζόμενα, το ρ. ἀπάγω δεν χρησιμοποιείται εδώ με την αμιγώς δικανική 

του σημασία («οδηγώ κάποιον στο δικαστήριο και τον κατηγορώ»), αλλά 

συνδέεται με την επιβολή της ποινής («οδηγώ κάποιον στο δεσμωτήριο ή στον 

θάνατο») και αποτελεί συνώνυμο του ρ. ἕλκω (πβ. Ησύχ. α 5701: ἀπάγεσθαι· εἰς 

θάνατον ἕλκεσθαι). Το ρήμα αυτό χρησιμοποιήθηκε στον στ. 21 στην 

προστακτική έγκλιση και τώρα επαναλαμβάνεται μέσω του συνωνύμου του σε 

μετοχή ώστε να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος για να διατυπωθεί η επόμενη 

οδηγία της Μοιχαλίδας σχετικά με την υλοποίηση της τιμωρίας: συλλαβόντ(ες) 

ἕλκετε και ἑλκύσαντες (=ἀπαγαγόντες) προσδήσατε. 

24.24.24.24.    κατκατκατκατὰ ἀὰ ἀὰ ἀὰ ἀµφµφµφµφόόόότερα ττερα ττερα ττερα τὰ ἀὰ ἀὰ ἀὰ ἀκρωτκρωτκρωτκρωτήήήήρι[αρι[αρι[αρι[α    ]]]]: Με την εξαίρεση του Andreassi 91 

και 120, όλοι οι μελετητές μεταφράζουν «δύο ακρωτήρια», ο Sudhaus 251 

μάλιστα προσπαθεί να τα ταυτίσει με κάποια καμπή του Νείλου μέσω των 

χωρίων του Ξενοφώντα Εφέσιου 4.2 και του Ηλιοδώρου Αιθ. 8.9 (προφανώς από 

λάθος· το σωστό 8.14 δίνει ο Manteuffel: πρόκειται για το 8.14.3.1-6). 

Ωστόσο, ἀκρωτήρια, στον πληθυντικό, μπορεί επίσης να σημαίνει «τα 

άκρα του σώματος»: LSJ s.v. ἀκρωτήριον: ΙΙ.2. Βλ., ενδεικτικά μόνο, Λυσίας, 

Ανδ. 26.4: καὶ οὐ µόνον τὸν θάνατον ἐφοβεῖτο ἀλλὰ καὶ τὰ καθ' ἡµέραν 

αἰκίσµατα, οἰόµενος τὰ ἀκρωτήρια ζῶντος ἀποτµηθήσεσθαι. Αντιθέτως, τα 

χωρία στα οποία παραπέμπει ο Sudhaus δεν νομίζω ότι μας επιτρέπουν να 

μιλήσουμε για δύο ακρωτήρια στον Νείλο. Τι νόημα, εξάλλου, μπορεί να έχει η 

φράση «δέστε τους και στα δύο τα ακρωτήρια»; Η αντ. ἀµφότερα δεν μπορεί, 

παρά μόνο αυθαίρετα, να μεταφραστεί «τον έναν στο ένα ακρωτήριο και τον 

άλλο στο άλλο». Κατά ειρωνική μάλιστα συγκυρία, τα δύο χωρία που 

επικαλείται ο Sudhaus παρέχουν επαρκή στήριξη στην άλλη άποψη. Τόσο στο 

χωρίο του Ξενοφ. Εφ. 4.2.2.3-3.4: Ἄγουσι δὲ αὐτὸν οἷς τοῦτο προσετέτακτο 

παρὰ τὰς ὄχθας τοῦ Νείλου· ἦν δὲ κρηµνὸς ἀπότοµος εἰς <τὸ> ῥεῦµα τοῦ 
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ποταµοῦ βλέπων·  καὶ ἀναστήσαντες τὸν σταυρὸν προσαρτῶσι, σπάρτοις 

ττττὰὰὰὰς χες χες χες χεῖῖῖῖρας σφρας σφρας σφρας σφίίίίγξαντες καγξαντες καγξαντες καγξαντες καὶ ὶ ὶ ὶ τοτοτοτοὺὺὺὺς πς πς πς πόόόόδαςδαςδαςδας· τοῦτο γὰρ τῆς ἀνασταυρώσεως 

ἔθος τοῖς ἐκεῖ όσο και σε αυτό του Ηλιοδ. Αιθ. 8.9.1.2-7 (στο οποίο ο Sudhaus 

παραπέμπει αντί του σωστού 8.14) «Ὡς ἔχει» <ἔφη> «δεσµῶν ἄγετε τὴν 

ἀλιτήριον καὶ ἐν τοῖς ὁµοίοις ὄντα κατ' ἀξίαν ἐπιδείξαντες τὸν θαυµαστὸν 

αὐτῆς ἐρώµενον παντπαντπαντπαντί ί ί ί τε µτε µτε µτε µέέέέλει τλει τλει τλει τὰ ὰ ὰ ὰ δεσµδεσµδεσµδεσµὰ ἐὰ ἐὰ ἐὰ ἐπιβαλπιβαλπιβαλπιβαλόόόόντεςντεςντεςντες Εὐφράτῃ καὶ ταύτην 

παράδοτε φυλαχθησοµένην εἰς αὔριον τήν τε διὰ θανάτου τιµωρίαν ὑπὸ 

κρίσει τῶν ἐν τέλει Περσῶν ὑφέξουσαν» η τιμωρία περιλαμβάνει το σφιχτό 

δέσιμο χειροπόδαρα (οι φράσεις σπάρτοις σφίγξαντες και τὰ δεσµὰ 

ἐπιβαλόντες ισοδυναμούν με την μτχ. δήσαντες), στην πρώτη μάλιστα 

περίπτωση πρόκειται για πρόσδεση στον σταυρό (αντί για τα δέντρα της 

Μοιχαλίδος). Στον Ηλιόδωρο έχουμε επίσης να κάνουμε με ζευγάρι 

ερωτευμένων, ενώ το δέσιμο είναι, όπως και στην Μοιχαλίδα, το προστάδιο της 

θανάτωσης. Αναλυτική επιχειρηματολογία στον Andreassi(1999). Πβ. και Ζηλότ. 

25: σύσσφιγγε τοὺς ἀγκῶνας. 

    ]]]]        ττττὰ ὰ ὰ ὰ παρακεπαρακεπαρακεπαρακείίίίµεναµεναµεναµενα: Παράκειµαι σημαίνει (LSJ s.v.) «to be at hand», «to 

be available». Λόγω της ανωτέρω ερμηνείας της φράσης κατὰ ἀµφότερα τὰ 

ἀκρωτήρι[α ] προκρίνεται η συμπλ. του Crusius πρ]ὸς. 

25252525----28.28.28.28. µακρµακρµακρµακρὰὰὰὰν διασπ[ν διασπ[ν διασπ[ν διασπ[ά]ά]ά]ά]σαντες σαντες σαντες σαντες ––––    ἀἀἀἀποθποθποθποθάάάάνωσι.νωσι.νωσι.νωσι.: Η εκδικητικότητα που 

ξεχειλίζει από τα λόγια της Μοιχαλίδας (η παρήχηση του «σ», προσδήσατε-

διασπ[ά]σαντες, τονίζει την σκληρότητά τους) μόνο στην ισχυρή ζήλεια της 

μπορεί να αποδοθεί. Δεν της αρκεί να τους δέσει στα δέντρα και να τους 

θανατώσει· δίνει ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο που πρέπει να τοποθετηθούν, 

αιτιολογώντας τες με κυνισμό. Θέλει να είναι βέβαιη ότι δεν θα υπάρχει μεταξύ 

τους η παραμικρή επικοινωνία, αφού μπορεί, έστω και με το βλέμμα, να νιώσουν 

την ηδονή των ερωτευμένων (πβ. Χαρίτων 4.3.5.2-3). Η συσσώρευση αντωνυμιών 

που εκφράζουν αμοιβαιότητα (και, στα συμφραζόμενα, προσπάθεια ακύρωσής 

της), ἄλλον ἀπ’ [ἄ]λλου - τῶι ἑτέρωι - ἀλλήλων, καθιστά έκδηλο ότι εκείνο 

που κυρίως την ενοχλεί είναι η ένωσή τους, στόχος της είναι το σπάσιμο του 

δεσμού τους· το διασπ[ά]σαντες είναι μεταφορά από την στρατιωτική 

ορολογία, όπου σημαίνει «διασπώ την ενότητα», Ηρόδ. 7.236.14, «διασκορπίζω», 

«διαλύω» ένα στράτευμα, Θουκ. 6.98.3.3, Αριστοτ. Πολ. 1303b.13, «χωρίζω» ένα 

μέρος του στρατεύματος από το υπόλοιπο, Ξενοφ. Κύρου Π. 5.4.19.7. Η 

επανάληψη µή … µὴ δηλώνει το άγχος της να πάρει προφυλάξεις. 

Το «ποιητικό λεξιλόγιο» της φράσης µὴ τῆς ἀλλήλων ὄψεως 

[πλ]ησθέντες µεθ’ ἡδονῆ[ς] ἀποθάνωσι επισημαίνει ο Arnott 124. 
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ττττῆῆῆῆς ς ς ς ἀἀἀἀλλλλλλλλήήήήλων λων λων λων ὄὄὄὄψεως [πλ]ησψεως [πλ]ησψεως [πλ]ησψεως [πλ]ησθθθθέέέέντεςντεςντεςντες: Το πρώτο που πρέπει πάση θυσία να 

αποφευχθεί είναι η πλησμονή αμφοτέρων με την θέα του “ετέρου ημίσεος”. Η 

Μοιχαλίδα αντιλαμβάνεται πολύ καλά την ψυχολογία των ερωτευμένων, και δη 

των μελλοθάνατων, όσο και την δύναμη του έρωτα. 

µµµµὴὴὴὴ    …    µεθ’ µεθ’ µεθ’ µεθ’ ἡἡἡἡδονδονδονδονῆ[ῆ[ῆ[ῆ[ς] ς] ς] ς] ἀἀἀἀποθποθποθποθάάάάνωσι.νωσι.νωσι.νωσι.: «Για να μην πεθάνουν ευχαριστημένοι», 

«μέσα στην ηδονή». Πρέπει κατεξοχήν να αποσοβηθεί ένας ευτυχισμένος 

θάνατος του Αισώπου και της Απολλωνίας (κοινός τόπος στους αρχαίους 

συγγραφείς το μακάριο τέλος ως επιστέγασμα της ευτυχίας του ανθρώπου): το 

αποκορύφωμα της εκδικητικής της μανίας.40 

Κακώς ο Andreassi 121 συνάπτει την φράση µεθ’ ἡδονῆ[ς] στη μτχ. 

[πλ]ησθέντες και όχι στο ρ. ἀποθάνωσι, κάτι που δεν συμβαδίζει άλλωστε με 

την μτφρ. του, 91: «non muoiano in piacere». 

28.28.28.28.    σφαγισφαγισφαγισφαγιάάάάσαντες δσαντες δσαντες δσαντες δὲ ὲ ὲ ὲ ααααὐὐὐὐτοτοτοτοὺὺὺὺςςςς: Η θανάτωση του Αισώπου έχει ήδη 

ανακοινωθεί στον στ. 22 με την λ. πεπρωµένην. Το κἀκείνην του ιδίου στίχου 

προδιέγραφε την ίδια μοίρα και για την Απολλωνία. Ο στ. 28 (ἀποθάνωσι, 

σφαγιάσαντες) επιβεβαιώνει και συγκεκριμενοποιεί την απόφαση: θανάτωση 

με σφαγιασμό. 

29. 29. 29. 29. πρπρπρπρόόόός µε ες µε ες µε ες µε ε        ἀἀἀἀντντντντᾶᾶᾶᾶτε.τε.τε.τε.: Ο Cunningham είναι ο μοναδικός που δεν 

υιοθετεί την συμπλ. ἔσω της ed. pr. Το ρ. ἀντάω δεν χρησιμοποιείται ως 

αμετάβατο ρήμα, ενώ το χωρίο του Απολλώνιου Ρόδ. 4.490, όπου παραπέμπει ο 

Andreassi 122, είναι μεταβατικό με το αντικείμενο να εννοείται (πβ. την μτφρ. 

Seaton, R.C. στο Apol. Rh. 4.490, ed. Goold, G.P. 1912, The Loeb Classical 

Library, Cambr., Mass. & London: «met them»). O Wiemken 83 και 235: σημ. 

144 εννοεί αντικείμενο σε αιτιατική και μεταφράζει «φέρτε / παρουσιάστε τους σε 

μένα». Η σύνταξη του ρ. ἀντάω με αιτιατική μαρτυρείται άπαξ (Ευρ. Ι.Α. 150, 

όπου όμως δεν έχει την σημασία που του αποδίδει ο Wiemken στην Μοιχαλίδα). 

Φαίνεται τελικά ότι το ρήμα δεν μαρτυρείται άλλη φορά ως αμετάβατο. 

Αντιθέτως, ως αμετάβατο με την σημασία «παρουσιάζομαι» 

χρησιμοποιείται συχνά το ρ. ἀπαντάω: α. «Παρουσιάζομαι σε ένα μέρος» (LSJ 

s.v.: I.1.b): Αριστοφ. Λυσ. 13 (ἐνθάδε), Ξενοφ. Ελλην. 1.3.13.2 (εἰς Κύζικον), Πλάτ. 

Θεαίτ. 210d.4 (δεῦρο). Πβ. την συμπλ. ἔσω. β. «Παρουσιάζομαι σε κάποιον», 

«ενώπιόν του» συντασσόμενο με το εμπρόθετο πρὸς τινα: Δημοσθ. Προς Βοιωτ. 

                                                             
40 Δεύτερη δυνατή μτφρ.: «για να μην πεθάνουν με προθυμία». Έχοντας χορτάσει ο ένας τον 
άλλο όχι μόνο δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να πεθάνουν, αλλά θα το κάνουν με χαρά, 

ἡδόµενοι. Αν και φαίνεται λιγότερο πιθανή εκδοχή, πβ. ωστόσο Θουκ. 4.19.4.4 και Οι μετά 
Θεοφ. Χρον. 184.2. 
 



[[[[31313131]]]]    

 

Β΄ 40.11.2 (ὡς γὰρ πρὸς τὸν διαιτητὴν ἀπήντησεν). Χρησιμοποιείται δε ιδίως 

ως δικανικός όρος με την σημασία «παρουσιάζομαι στο δικαστήριο» (LSJ s.v. 

ἀπαντάω: I.3). Τα παραπάνω επιβάλλουν να θεωρήσουμε πιθανότερη την 

συμπλ. πρός µε ἔ[σ(ω) ἀπ]αντᾶτε με την σημασία «παρουσιαστείτε για να μου 

δηλώσετε ότι εκτελέσατε την αποστολή και να μου εκθέσετε τις λεπτομέρειες» 

(πβ. Wiemken 95: «sich zurückmelden» αλλά για το ἀντᾶτε), η οποία συνάδει 

με τον ρόλο του κριτή ή δικαστή που υιοθέτησε η Μοιχαλίδα. 

εεεεἴἴἴἴρηκρηκρηκρηκα.α.α.α.: Ο Παρακείμενος εκφράζει εμφατικά και ρητά, όπως αρμόζει 

στην αυστηρότητα των διαταγών της Μοιχαλίδας, την ολοκλήρωση του 

λογυδρίου-ξεσπάσματός της. Η αρχή και το τέλος του σημάνθηκαν αντίστοιχα 

με το ρ. λέγω του στ. 23 και το ρ. εἴρηκα του παρόντος στίχου. Η οριοθέτηση 

μέσω της επανάληψης λέγω - εἴρηκα δίνει στον μικρό αυτό διατακτικό λόγο 

επισημότητα αλλά και έναν χαρακτήρα αυτονομίας που θα επέτρεπε να 

χρησιμοποιηθεί ως γλωσσική και νοηματική μονάδα και σε άλλους Μίμους με 

ανάλογα συμφραζόμενα. 

29292929----30.30.30.30.    ἐἐἐἐγγγγὼ ὼ ὼ ὼ δ’ δ’ δ’ δ’ ἔἔἔἔνδον ενδον ενδον ενδον εἰἰἰἰσ||ελεσ||ελεσ||ελεσ||ελεύύύύσοµα[ι]. /σοµα[ι]. /σοµα[ι]. /σοµα[ι]. /: Η “ανακοίνωση” της 

Μοιχαλίδας (σχεδόν διατυμπανίζει την αποχώρησή της) καλύπτει κατά τον 

Wiemken ό.π., δίκην εύγλωττης σκηνοθετικής “οδηγίας”, την έλλειψη 

ρεαλιστικού σκηνικού. 

 Κάθετος: Η Μοιχαλίδα και οι δούλοι με τους αιχμαλώτους αποχωρούν. 

Επιστρέφουν για την 2η ΣΚΗΝΗ χωρίς τους αιχμαλώτους. 

ΣΚΗΝΗ 2 

(στ.  30-46) 

 ΑΠΟΔΡ ΑΣΗ  Τ ΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑ ΣΘΕΝΤ ΩΝ.  

 ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΥ Σ ΘΕΟΥΣ.  

ΣΥΛΛΗ ΨΗ ΤΗ Σ  ΑΠΟΛ ΛΩΝΙΑΣ.  

Παρουσιάζει την εξής τριμερή δομή: Στ. 30-3: αγγελία των δούλων, στ. 

34-8: προσευχή-όρκος, στ. 38-46: σύλληψη της Απολλωνίας. 

30. 30. 30. 30. ττττί ί ί ί λλλλέέέέγετε γετε γετε γετε         [[[[            ];];];]; – γεγγεγγεγγεγόόόόνασι; /νασι; /νασι; /νασι; /:: Ο Winter 54, ο Wiemken 95 και η 

Puppini 22-3 υποστηρίζουν ότι οι δούλοι απαντούν στις ερωτήσεις της 

Μοιχαλίδας, δίνοντας τις σχετικές πληροφορίες. Ο Sudhaus ό.π., ο Manteuffel 

48 και ο Andreassi 123-4 αντιθέτως θεωρούν ότι τα γεγονότα που οι δούλοι 

διατείνονται ότι μεσολάβησαν αποδίδονται μόνο από τις ερωτήσεις της 

Μοιχαλίδας. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι ερωτήσεις 

αντανακλούν την αγγελία των δούλων, που υποτίθεται ότι έλαβε χώρα στο 

εσωτερικό του σπιτιού κατά την απουσία των προσώπων από την σκηνή. 

Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, αμέσως μετά την ενημέρωση που της έγινε, η 
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Μοιχαλίδα εξέρχεται στην σκηνή, διαλεγόμενη, υποτίθεται, με τους δούλους και 

επαναλαμβάνοντας, μέσω των ερωτήσεων, τις πληροφορίες που της έδωσαν. Η 

τεχνική δεν είναι άγνωστη στον Μένανδρο: Κατά την έξοδο δύο προσώπων στην 

σκηνή οι ερωτήσεις που εκφράζουν δυσπιστία-έκπληξη και η αναφορά στα 

λόγια του έτερου προσώπου, χρησιμοποιούνται συχνά ως τρόποι για να δηλωθεί 

ότι μια συζήτηση που ξεκίνησε εκτός σκηνής είναι σε εξέλιξη (Frost 10-1). 

Πρόκειται για τρεις ερωτήσεις όμοιου ύφους και μορφής, που μας 

πληροφορούν για τα εξωσκηνικά γεγονότα, καθοριστικά για την επί σκηνής 

ορατή και αόρατη δράση (βλ. υποσ.29) –μπορούν να παραλληλιστούν με την, 

κατά Στεφανή(1980) 106, δεύτερη κατηγορία αγγελιών  δούλων στις κωμωδίες 

του Αριστοφάνη: «αφηγηματικές περιγραφές εξωσκηνικών γεγονότων σε 

σύντομη […] ρήση του δούλου, ανάμικτη […] με διάλογο». Σύντομες, ίδιας 

στοιχειώδους συντακτικής δομής (Υποκείμενο - Ρήμα), συνδεόμενες με τον 

συμπλεκτικό σύνδ. καὶ (με την επανάληψη του οποίου παρατίθενται, 

συσσωρευτικά, τα επακόλουθα την εμφάνισης των θεών), ακολουθούμενες από 

ισάριθμες καθέτους, οι ερωτήσεις αυτές δημιουργούν μια υφολογική επανάληψη 

που τονίζει την απορία-έκπληξη και μάλλον δυσπιστία της Μοιχαλίδας 

(ενδεχομένως και ειρωνεία αν σκεφτεί κανείς ότι επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια 

που υποτίθεται ότι της είπαν). 

30.30.30.30. ὄὄὄὄντ(ως)ντ(ως)ντ(ως)ντ(ως): Από προφανή αβλεψία ο Cunningham δεν σημειώνει την 

βραχυγραφική μορφή της λέξης στον πάπυρο. Το επίρρημα στην αρχή της 

ερωτηματικής πρότασης τονίζει την δυσπιστία της: Andreassi 124. 

30303030----31.31.31.31.    ο[ο[ο[ο[ἱ] ἱ] ἱ] ἱ] θεοθεοθεοθεοὶ ὑὶ ὑὶ ὑὶ ὑµµµµῖῖῖῖν || ν || ν || ν || ἐἐἐἐφαντφαντφαντφαντάάάάσθ(ησαν); /σθ(ησαν); /σθ(ησαν); /σθ(ησαν); /: Με την λ. πεπρωµένην, στ. 

22, η Μοιχαλίδα, χωρίς να το αντιληφθεί, είχε ήδη δώσει στους δούλους μια 

καλή δικαιολογία για την φυγάδευση του Αισώπου και της Απολλωνίας (βλ. 

ανωτέρω ad 21-22). Για την θεϊκή επιφάνεια ως αγαπητό μοτίβο των Μίμων βλ. 

Crusius(1910) 99. 

Κάθετος: Αντιστοιχεί ίσως σε κάποιο διαβεβαιωτικό νεύμα ή χειρονομία 

με την οποία, καθώς και με κάποια έκφραση δέους, οι δούλοι μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνουν την θεοφάνεια, για την οποία ενημέρωσαν την 

Μοιχαλίδα, προσποιητά έντρομοι το πιθανότερο, στο εσωτερικό του σπιτιού 

όπου και την συνάντησαν έχοντας επιστρέψει από την αποστολή τους. 

Αντίστοιχα θα πρέπει να ερμηνευθούν οι επόμενες δύο κάθετοι. 

31. 31. 31. 31. [κ]α[κ]α[κ]α[κ]αὶ ὑὶ ὑὶ ὑὶ ὑµεµεµεµεῖῖῖῖς ς ς ς ἐἐἐἐφοβφοβφοβφοβήήήήθ[ητ]ε; /θ[ητ]ε; /θ[ητ]ε; /θ[ητ]ε; /: Το παθητικό και μέσο ρήμα έχει στον 

΄Ομηρο πάντοτε την σημασία «τρέπομαι σε φυγή»: LSJ s.v. φοβέω: Β.ΙΙ. Στους 

μεταγενέστερους όμως συγγραφείς αποκτά την σημασία «καταλαμβάνομαι από 

φόβο». Η προτίμηση του Andreassi 91 και 124 στην πρώτη σημασία δεν μπορεί 

εύκολα να γίνει δεκτή, αφενός γιατί αυτή η σημασία είναι πρώιμη, όπως 
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σημειώνει και ο ίδιος, αφετέρου διότι η φυγή τους από φόβο δεν είναι εκ των ων 

ουκ άνευ, όπως υποστηρίζει, για να δικαιολογήσουν την απόδραση των 

ερωτευμένων· αρκούσε ότι τρόμαξαν από το ξαφνικό υπερφυσικό φαινόμενο για 

να περιέλθουν σε σύγχυση και να αποδράσουν οι δύο δούλοι εκμεταλλευόμενοι 

την συγκυρία. 

31313131----32.32.32.32.    κκκκαααα[[[[ὶ] ὶ] ὶ] ὶ] ἐἐἐἐκεκεκεκεῖῖῖῖνννν(οι) (οι) (οι) (οι)         [[[[    ]]]]        (    ) || γεγ(    ) || γεγ(    ) || γεγ(    ) || γεγόόόόνασι; /νασι; /νασι; /νασι; /: Εύλογη η συμπλ. 

ἀ[φα]ν[εῖς του Sudhaus (ἀόρατ(οι) Crusius, Knoke), σε μια ωραία αντίθεση 

στην αρχή και το τέλος του στ. 31: ἐφαντάσθ(ησαν) - ἀ[φα]ν[εῖς. Η εμφάνιση 

των θεών ευνόησε την εξαφάνιση των ερωτευμένων· οι δούλοι υπονοούν ότι 

ήταν θέλημα θεού να γλιτώσουν ο Αίσωπος και η Απολλωνία (πβ. και την θείαν 

νόσον, Σοφ. Αντ. 421, όπως χαρακτηρίζει ο φύλακας την ξαφνική θεομηνία, η 

οποία εμπόδισε τον ίδιο και τους υπόλοιπους φύλακες να ασκήσουν, όσο 

διήρκεσε, τα καθήκοντά τους και επέτρεψε στην Αντιγόνη να προσεγγίσει το 

πτώμα του Πολυνείκη). 

32.32.32.32. [[[[ἐ]ἐ]ἐ]ἐ]γγγγὼ [ὑ]ὼ [ὑ]ὼ [ὑ]ὼ [ὑ]µµµµῖῖῖῖν καταγν καταγν καταγν καταγγγγγέέέέλλλλ[λω]. /[λω]. /[λω]. /[λω]. /: Η Μοιχαλίδα δηλώνει ότι θα προβεί 

σε μια σημαντική ανακοίνωση. Το ύφος της μεταβάλλεται απότομα: γίνεται εκ 

νέου επίσημο και αυστηρό, ενδεχομένως θυμωμένο. Πβ. στ. 23: ὑµῖν λέγω. 

Κάθετος: Ενδεχομένως δηλώνει μια εκφραστική κίνηση των δούλων με 

την οποία δείχνουν ότι στρέφονται προς το μέρος της για να την ακούσουν 

προσεκτικά, συναισθανόμενοι ότι η κυρία τους ετοιμάζεται να διατυπώσει και 

πάλι απειλές ή να τους αναθέσει μια νέα αποστολή (πβ. Αndreassi 125). 

33.33.33.33.    εεεεἰ ἰ ἰ ἰ κακακακαὶ ὑὶ ὑὶ ὑὶ ὑµµµµᾶ[ᾶ[ᾶ[ᾶ[ς] δ[ις] δ[ις] δ[ις] δ[ιέ]έ]έ]έ]φυφυφυφυγενγενγενγεν: Παρά την εύλογη διόρθωση του Crusius σε 

δ[ιέ]φυγον, αφού το προφανές υποκείμενο του ρήματος είναι η αντ. ἐκεῖνοι του 

στ. 32, ο Cunningham εμμένει στην γραφή του παπύρου. Αν δεν πρόκειται για 

lapsus calami (όπως εικάζει ο Winter 8), θα πρέπει να αναζητηθεί ένα 

εννοούμενο υποκείμενο ενικού αριθμού, όπως το τοῦτο (= «αυτό που θα πω»). Το 

νόημα καθιστά τότε την υπό σχολιασμό πρόταση παρενθεντική, ένα είδος 

προεξαγγελτικής παράθεσης, που πρέπει να τεθεί μεταξύ κομμάτων: «εκείνοι, αν 

και εσάς σας διέφυγε, δεν θα ξεφύγουν από τους φύλακες» [πβ. Grenfell-

Hunt(1908) 313, Knoke 37, Jørgensen ap. Rostrup 95]. Πρόκειται για σαφή 

υπαινιγμό-προειδοποίηση της Μοιχαλίδας: «αν τους αφήσατε να φύγουν, σας 

διέφυγε ότι δεν πρόκειται να γλιτώσουν από τους φύλακες των βουνών!» 

Αν ωστόσο έχει δίκιο στην διόρθωση ο Crusius, τότε ο σύνδ. καὶ 

συνάπτεται στον εἰ και η φράση αποκτά την σημασία «if indeed, if really 

(though I should be surprised if it were so)» (GP 303: a), με σαφή απόχρωση 

αμφισβήτησης της απόδρασης. Δεν μπορεί να γίνει δεκτή η σύναψη του σύνδ. 

καὶ στην αντ. ὑµᾶ[ς] με την σημασία του «ακόμη», δηλωτικού κλιμάκωσης (GP 
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293: ΙΙ.A.1 και, ιδίως, 303: c), «αν ξέφυγαν κι από σας ακόμη [βλ. μτφρ. 

Wiemken και Andreassi], που είχατε αναλάβει να τους φυλάτε εντεταλμένοι 

από μένα», διότι η συνέχεια έπρεπε να είναι απαισιόδοξη: «ε, τότε είναι μάλλον 

αδύνατο να πιαστούν» (πβ. Σοφ. Τραχ. 71: Πᾶν τοίνυν, εἰ καὶ τοῦτ' ἔτλη, κλύοι 

τις ἄν) και όχι, όπως εδώ, αισιόδοξη. Σε κάθε περίπτωση, από την διόρθωση του 

Crusius προκύπτει η διάθεση της Μοιχαλίδας να υποβαθμίσει την απόδραση («τι 

κι αν ξέφυγαν από σας», «δεν πειράζει που σας ξέφυγαν, έτσι κι αλλιώς δεν 

πρόκειται να ξεγελάσουν τους φύλακες»). 

τοτοτοτοὺὺὺὺς ς ς ς ὀὀὀὀρε[ο]φ[ύλρε[ο]φ[ύλρε[ο]φ[ύλρε[ο]φ[ύλ]ακας ο]ακας ο]ακας ο]ακας οὐ ὐ ὐ ὐ µµµµὴ ὴ ὴ ὴ λλλλάάάάθθθθωσι.ωσι.ωσι.ωσι.: Ὀρεοφύλακες είναι άπαξ 

ειρημένον –το LSJ s.v. ὀρεοφύλαξ μεταφράζει «desert-guard». Κατά τον 

Rostowzew, Μ. 1905, «Die Domänenpolizei in den römischen Kaiserreiche», 

Philologus 54, 302 κ.ε. (πβ. Sudhaus 2534 και Manteuffel 141), πρόκειται για τους 

saltuarii, που ανήκαν στην οικογένεια του latifundium, του οποίου φύλασσαν τα 

όρια (ο Rostowzew ό.π. επιχειρεί εξάλλου, βάσει της ετυμολογίας της λ. saltus, 

να εξηγήσει γιατί, ενώ φρουρούν όρια, ονομάζονται ὀρεοφύλακες, «φύλακες 

των βουνών» και όχι ὁροφύλακες, «φύλακες των συνόρων»). Φαίνεται ότι στα 

καθήκοντα των «ορεοφυλάκων» συμπεριλαμβανόταν τόσο η σύλληψη των 

δραπετών όσο και η φύλαξη (ήτοι φυλάκιση) των συλληφθέντων δούλων (βλ. 

στ. 42). Αντίστοιχο ρόλο, επιφορτισμένοι όμως με την φύλαξη των συνόρων 

γειτονικών πόλεων ως “κρατικοί υπάλληλοι”, είχαν οι «οροφύλακες» που 

αναφέρονται στην συνθήκη απέλασης Ιωνία, Μίλητος: 39.87-99 (Syll.3 II: 633.87-

99), την οποία συνυπέγραψαν η Μίλητος και η Ηράκλεια τον 2ο αι. π.Χ. (βλ. 

Garlan 238) και η οποία αναγνωρίζει στους «οροφύλακες» αυξημένες 

αρμοδιότητες κράτησης δραπετών δούλων. Φαίνεται ότι οι «ορεοφύλακες» του 

2ου αι. μ.Χ. ήταν και «οροφύλακες» αλλά ιδιωτικής περιουσίας. Πβ. 

Andreassi(1999) 20-21. 

Η σύνταξη οὐ µή + υποτακτική αορίστου δηλώνει έντονη άρνηση: «δεν 

υπάρχει περίπτωση να», «με κανέναν τρόπο δεν θα» (Goodwin 102: αρ.295 και 

Smyth 404-5: αρ.1804). 

34343434.    νυννυννυννυνὶ ὶ ὶ ὶ δδδδὲ ὲ ὲ ὲ τοτοτοτοῖῖῖῖς θεος θεος θεος θεοῖῖῖῖς ς ς ς             αρασαι αρασαι αρασαι αρασαι ββββοοοούύύύλοµαι, Σλοµαι, Σλοµαι, Σλοµαι, Σπινπινπινπινθθθθήήήήρ. /ρ. /ρ. /ρ. /: Η συμπλήρωση 

είναι ιδιαίτερα προβληματική. Το ρ. ἀπαράοµαι της ed. pr. είναι άπαξ ειρημένον, 

μεταφράζεται δε «εξευμενίζω» (LSJ s.v. ἀπαράοµαι, όπου γίνεται παραπομπή 

στο χωρίο της Μοιχαλίδος) ή «ask the gods their mercy» (Page). Το ρ. 

ἐπαράοµαι (Crusius, Sudhaus, Manteuffel, Wiemken) είναι συχνότατο, έχει 

όμως την σημασία «εκστομίζω κατάρες» και δεν είναι δυνατό να λέγεται από την 

Μοιχαλίδα, εκτός αν δεχτούμε ότι έχει αποκτήσει στην ύστερη αρχαιότητα και 

την ουδέτερη σημασία «απευθύνομαι στους θεούς», τους «επικαλούμαι» 

(σιωπηρώς ο Wiemken 85). Την ίδια γενική και ουδέτερη σημασία μπορεί να 
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έχει το απλό ρ. ἀράοµαι – και μάλιστα στην φράση ἀράοµαι θεοῖς 

(«προσεύχομαι», «ζητώ από τους θεούς κάτι καλό», πβ. στ. 36-7): Βλ. Σοφ. Αίας 

508-9 ἥ σε πολλάκις θεοῖς ἀρᾶται ζῶντα πρὸς δόµους µολεῖν, Ο.Κ. 1445 

Σφῷν δ' οὖν ἐγὼ / θεοῖς ἀρῶµαι µή ποτ' ἀντῆσαι κακῶν. Ο Jørgensen ap. 

Rostrup («προσεύχομαι») και ο Andreassi («επικαλούμαι») αποδίδουν στην 

μτφρ. το νόημα του ελλείποντος ρήματος χωρίς να το αποκαθιστούν. Για την 

σύνταξη νῦν βούλοµαι + απρ. βλ. κατωτέρω ad 60-1. 

Φαίνεται πάντως ότι η Μοιχαλίδα αναγγέλλει ότι θα προσευχηθεί στους 

θεούς. Η αναγγελία της προσευχής δεν ήταν σπάνια στην Κωμωδία (πβ. 

Αριστοφ. Νεφ.263, Ειρ. 431-2, Θεσμ 331-4, Βάτρ. 382-3 και 394-6). 

Κατά τον Sudhaus ό.π., ο χαρακτήρας της Μοιχαλίδας ταλαντεύεται 

μεταξύ δυσπιστίας και δεισιδαιμονίας· ενώ άφησε να φανεί ότι αμφιβάλλει για 

την αφήγηση των δούλων περί θεοφάνειας, θέλει τώρα να προσευχηθεί. 

Ωστόσο, η συμπεριφορά της δεν είναι αντιφατική: Η δυσπιστία δεν αφορούσε 

στην δυνατότητα εμφάνισης των θεών στους ανθρώπους, αλλά στην αλήθεια 

των λεγομένων (αν δηλαδή όντως συνέβη κάτι τέτοιο στους δούλους ή μήπως το 

επινόησαν). Εξάλλου δυσπιστία δεν σημαίνει απιστία, «αμφιβάλλω» δεν 

σημαίνει «αποκλείω» και η πιθανότητα πράγματι να συνέβη το υπερφυσικό 

γεγονός είναι υπαρκτή. Για την περίπτωση αυτή, η Μοιχαλίδα στρέφεται στους 

θεούς για να τους απευθύνει ένα αίτημα (στ. 36-7). 

Κάθετος: Ο Σπινθήρας φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στο άκουσμα του 

ονόματός του στρεφόμενος προς την κυρία του ή και πλησιάζοντάς την. 

35.35.35.35. ὄὄὄὄµοσον. / µοσον. / µοσον. / µοσον. / επιπεπιπεπιπεπιπ        σ       ινσ       ινσ       ινσ       ινοµεοµεοµεοµενανανανα. /. /. /. /: Η επικρατούσα ερμηνεία είναι ότι η 

Μοιχαλίδα βάζει τον Σπινθήρα να ορκιστεί ότι δεν την εξαπάτησαν [ἐπιπ[εσ(εῖν) 

ὄντ(ως) ὑµῖν φα]ινόµενα Sudhaus]. Η πρώτη κάθετος σημαίνει ότι ο Σπινθήρας 

εκφράζει με κάποιον τρόπο την απορία του για το περιεχόμενο του όρκου, το 

οποίο και αποσαφηνίζει η Μοιχαλίδα μετά την κάθετο (Wiemken 235: σημ. 148). 

Σύμφωνα ωστόσο με τον Andreassi 127, ο Σπινθήρας στην πρώτη κάθετο 

εκφωνεί –ή ετοιμάζεται να εκφωνήσει– ένα τυπικό όρκου· η εκδοχή του αγνοεί, 

τόσο στην μτφρ. όσο και  στα σχόλια, την δεύτερη κάθετο και το μεταξύ των δύο 

καθέτων δυσανάγνωστο τμήμα. Τα πράγματα απλουστεύονται αν αποδώσουμε 

την ερμηνεία του Andreassi στην δεύτερη κάθετο και διατηρήσουμε την εκδοχή 

Wiemken για την πρώτη κάθετο, τουτέστιν με συγκερασμό των δύο απόψεων. 

35353535----36.36.36.36.     λ[λ[λ[λ[έέέέγ]ετε || τγ]ετε || τγ]ετε || τγ]ετε || τὰ ὰ ὰ ὰ πρπρπρπρὸὸὸὸς τς τς τς τὰ[ὰ[ὰ[ὰ[ς] ς] ς] ς] θυθυθυθυσσσσίίίίας. /ας. /ας. /ας. /: Ο όρκος επισφραγίζεται με 

θυσία (πβ. Αριστοφ. Λυσ. 204 κ.ε.) ή, το πιθανότερο, η θυσία είναι απαραίτητη 

για την επίκληση των θεών και την διατύπωση ενός αιτήματος προς αυτούς. 

Κάθετος: Οι δούλοι εκτελούν την εντολή “λέγοντας” το τυπικό της θυσίας 

[και στον Αριστοφάνη οι δούλοι συμμετέχουν συχνά στις τελετουργίες με 
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απαγγελίες προσευχών: Στεφανής(1980) 98]. Όχι μόνο ο “λόγος” των δούλων 

αλλά και ο λόγος της Μοιχαλίδας είναι τελεστικός και τα δρώμενα συμβατικά: 

Η θυσία θεωρείται ότι τελείται, χωρίς προετοιμασία, χωρίς άλλο τελετουργικό 

και χωρίς τον απαραίτητο σκηνικό εξοπλισμό, μόνο με τον λόγο. Για την 

λειτουργία των καθέτων των στ. 35-6 βλ. και εισαγωγή σ. xxvi. 

36363636----38.38.38.38.    ἐἐἐἐπειδπειδπειδπειδὰὰὰὰν ν ν ν – τοτοτοτοὺὺὺὺς θεος θεος θεος θεού[ύ[ύ[ύ[ς]. /ς]. /ς]. /ς]. /: Η επίκληση των θεών στις προσευχές 

για να ζητηθεί η εύνοιά τους συνηθιζόταν να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα (ο 

Pulleyn xv και 26-38 διακρίνει έξι τύπους ανταπόδοσης –πβ. και Willi 37-41). 

Στην προκειμένη περίπτωση ο πιστός υπόσχεται ότι θα προσφέρει μελλοντικά 

στους θεούς εφόσον του προσφέρουν πρώτοι αυτοί (da-ut-dem): Η Μοιχαλίδα 

δηλώνει ότι θα υμνήσουν τους θεούς ως προστάτες τους αφού οι θεοί 

(επαν)εμφανιστούν μπροστά τους με ευνοϊκές διαθέσεις –σαφής υπαινιγμός και 

έμμεση διαμαρτυρία για την σε βάρος της προηγούμενη εμφάνιση. 

Η Μοιχαλίδα δεν απευθύνεται τελικά στους θεούς σε β΄ πρόσωπο. Τα 

λόγια της περιέχουν την κεντρική ιδέα της προσευχής41 και όχι την ίδια την 

προσευχή, ότι αυτό θα ήταν ωστόσο το περιεχόμενό της προκύπτει και από την 

συχνή στις προσευχές χρήση των λέξεων ἀγαθά –εδώ ἀγαθῶι– και φανείης ή 

φάνηθι –εδώ φαίνεσθαι. Ο σύνδ. ἐπειδὰν δημιουργεί σκόπιμη αοριστία που 

εκφράζει την ενόχλησή της, την πικρία ή την απογοήτευσή της από την ως τώρα 

στάση των θεών. Η ίδια δεν είναι καθόλου σίγουρη ότι οι θεοί το ΄χουν κατά νου 

να της φερθούν ευνοϊκά. Έτσι, αν και κατά τον Willi 14 κύριος σκοπός ενός 

κλητικού ύμνου είναι να επιδιωχθεί η εύνοια του θεού, το ύφος της δεν είναι 

παρακλητικό αλλά ευθύ και αποφασιστικό. Η επανάληψη οἱ θεοὶ - τοὺς θεού[ς] 

κρύβει ίσως κάποια ειρωνεία, αν όχι προς τους θεούς, προς τους δούλους που 

επικαλέστηκαν τους θεούς. 

38.38.38.38.    / µαστιγ/ µαστιγ/ µαστιγ/ µαστιγίίίία, οα, οα, οα, οὐ ὐ ὐ ὐ θθθθέέέέλ(εις) ποιελ(εις) ποιελ(εις) ποιελ(εις) ποιεῖῖῖῖν τν τν τν τὰ ἐὰ ἐὰ ἐὰ ἐπιτασσπιτασσπιτασσπιτασσόόόόµε(να); /µε(να); /µε(να); /µε(να); /: Η “τελετή” 

διακόπτεται καθώς κάποιος δούλος, πιθανότατα ο Σπινθήρας (βλ. κατωτέρω ad 

39: β), σταματά ξαφνικά να συμμετέχει στην διαδικασία στρέφοντας αλλού την 

προσοχή του (έτσι ερμηνεύεται κατά πάσα πιθανότητα η πρώτη κάθετος): του 

την έχει αποσπάσει η φασαρία που ακούγεται από μέσα. Το μοτίβο της μη 

ολοκλήρωσης μιας θυσίας λόγω παρεμβολών (επανειλημμένων ωστόσο) το 

αξιοποίησε ιδιαίτερα ο Αριστοφάνης [βλ. Στεφανής(1980) 93 κ.ε. για Ειρ. 922 κ.ε. 

και Όρν. 848 κ.ε.]. Η αντίδραση της Μοιχαλίδας έχει το γνώριμο ύφος της 

έκπληξης από την μη εκτέλεση της εντολής της· πβ. στ. 12, 14, 15. 

Δεύτερη κάθετος: Ο δούλος, αντί άλλης απάντησης, χειρονομεί έντονα 

δείχνοντας προς το εσωτερικό του σπιτιού και καλώντας ίσως την Μοιχαλίδα να 

                                                             
41

 Η κεντρική ιδέα αναπτυσσόταν στο δεύτερο από τα τρία καθιερωμένα μέρη μιας προσευχής, 
το επιχείρημα –argumentum. Το πρώτο μέρος ήταν η επίκληση, το τρίτο η παράκληση: βλ. 
Pulleyn 132. 
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σταματήσει την τελετή και να ενδιαφερθεί και αυτή για αυτό που συμβαίνει 

μέσα. 

39.39.39.39.    ττττί ί ί ί γγγγέέέέγονε[ν; γονε[ν; γονε[ν; γονε[ν; ἦ] ἦ] ἦ] ἦ] µαµαµαµαίίίίνηνηνηνηι; /ι; /ι; /ι; /: Φαίνεται ότι τα “καμώματα” του δούλου 

είναι αρκετά έντονα (πβ. στ. 74, όπου επίσης ο δούλος «κάνει σαν τρελός»), 

ώστε να δικαιολογούν την ερώτηση της Μοιχαλίδας, η οποία δεν έχει ακόμη 

αντιληφθεί την αιτία της αναστάτωσης του δούλου για τους εξής λόγους: α. Η 

Μοιχαλίδα δυσκολεύεται από τις “τρελές” χειρονομίες του δούλου να τον 

εννοήσει, ισχυρή ένδειξη ότι τα υπόλοιπα πρόσωπα ήταν μεν δρώντα αλλά όχι 

ομιλούντα. β. Η Μοιχαλίδα αποδεικνύεται βραδύνους συγκριτικά με τον δούλο, 

ένδειξη ότι ο δούλος αυτός δεν είναι άλλος από τον «Σπινθήρα», που φαίνεται 

να είναι “όνομα και πράγμα”. 

Κάθετος: Ο δούλος αυτή την φορά προτιμά να μην ασχοληθεί άλλο με 

την κυρία του και κινείται προς το εσωτερικό του σπιτιού: Andreassi 128-9. 

εεεεἰἰἰἰσελθσελθσελθσελθόόόόντ(ες) ντ(ες) ντ(ες) ντ(ες) ἴἴἴἴδετε τδετε τδετε τδετε τίίίίς ς ς ς ἐἐἐἐστιν. /στιν. /στιν. /στιν. /: Η Μοιχαλίδα, περίεργη πλέον και η ίδια, 

εγκαταλείπει οριστικά την θυσία και διατάζει τους δούλους να σπεύσουν να 

εξακριβώσουν ποιος είναι αυτός που προκαλεί την αναστάτωση. Είναι αβέβαιο 

αν όντως ακούγονται από το εσωτερικό του σπιτιού φωνές, διαμαρτυρίες, 

συγκεχυμένες κουβέντες, έντονος βηματισμός, χτύποι επίπλων ή αν η φασαρία 

δηλώνεται μόνο από την συμπεριφορά του δούλου, ο οποίος υποτίθεται ότι 

άκουσε τους θορύβους και είναι ανάστατος, γι΄ αυτό και οι χειρονομίες του είναι 

όπως ενός “τρελού”. Η πλ. ερώτ. τίς ἐστιν προδίδει την κρυφή της ελπίδα να έχει 

πιαστεί ο Αίσωπος –βλ. κατωτέρω ad 40-41). 

Κάθετος: Οι δούλοι σπεύδουν στο εσωτερικό του σπιτιού. 

40404040. ττττί ί ί ί φησιν; [φησιν; [φησιν; [φησιν; [    ]]]]            ν ν ν ν ἄἄἄἄρα; /ρα; /ρα; /ρα; /: (Υποτίθεται ότι) κάποιος από μέσα ενημερώνει  

την Μοιχαλίδα, η οποία όμως, λόγω της απόστασης και χάριν του κωμικού  

αποτελέσματος, δεν άκουσε καθαρά και αναρωτιέται (ή ρωτά τους θεατές) τι 

λέει (τί φησιν;) αυτός που ακούστηκε από μέσα. Με την δεύτερη ερώτηση 

συγκεκριμενοποιεί αυτό που νομίζει ότι άκουσε: ἐκείν(η) ἄρα; πιθανή συμπλ. (ο 

Crusius, ο Sudhaus, ο Wiemken θεωρούν την δεύτερη ερώτηση κατάφαση). 

Κάθετος: Η αβεβαιότητα της ιδίας και των θεατών τελειώνει αμέσως 

καθώς οι δούλοι φέρνουν στην σκηνή την Απολλωνία: Wiemken 96, Andreassi 

129. Ότι πρόκειται για την Απολλωνία προκύπτει από τις λέξεις [κ]αὶ του ιδίου 

στίχου και ταύτην του στ. 41. Γιατί όμως επέστρεψε η Απολλωνία; Μία εκδοχή 

θα ήταν ότι επιχείρησε να αποδράσει και όντως την σταμάτησαν οι 

«ορεοφύλακες», όπως είχε προβλέψει η Μοιχαλίδα. 

40404040----41.41.41.41.    ἴἴἴἴδετε µδετε µδετε µδετε µὴ [ὴ [ὴ [ὴ [κ]ακ]ακ]ακ]αὶ ὁ ὑὶ ὁ ὑὶ ὁ ὑὶ ὁ ὑπερπερπερπερήήήήφανος || φανος || φανος || φανος || ἔἔἔἔσωσωσωσω    ἐἐἐἐστστστστί. /ί. /ί. /ί. /: Η Μοιχαλίδα 

εκδηλώνει την έντονη επιθυμία της να βρεθεί –και να τιμωρηθεί– ο Αίσωπος. Η 
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εντολή, που δεν είναι παρά επαναδιατύπωση και συμπλήρωση-

συγκεκριμενοποίηση της εντολής του στ. 39, αποκαλύπτει ότι η Μοιχαλίδα, 

διατάζοντας τους δούλους να εισέλθουν, στον στ. 39, είχε ήδη την προσδοκία να 

έχει αυτός συλληφθεί. Ο χαρακτηρισμός ὑπερήφανος λέγεται σαρκαστικά και 

παραπέμπει στο αὐχ(εῖς) του στ. 20, ενώ στο ερωτικό λεξιλόγιο σημαίνει αυτόν 

που περιφρονεί κάποιον ερωτευμένο μαζί του (βλ. Andreassi ό.π., όπου και οι 

παραπομπές σε σχετικά χωρία). 

Κάθετος: Κάποιοι δούλοι (δύο;) κατευθύνονται προς το εσωτερικό του 

σπιτιού: Andreassi 93. 

41414141----43.43.43.43. ὑὑὑὑµµµµῖῖῖῖν λν λν λν λέέέέγω γω γω γω ––––    τηρετηρετηρετηρεῖῖῖῖν ν ν ν ἐ[ἐ[ἐ[ἐ[π]ιµελπ]ιµελπ]ιµελπ]ιµελῶῶῶῶς. /ς. /ς. /ς. /: Είναι εμφανής η αναλογία στην 

συντακτική δομή και το ύφος με τους στ. 23-28. Η Μοιχαλίδα δίνει και πάλι 

σαφείς εντολές και οδηγίες, αν και όχι τόσο λεπτομερείς αυτή την φορά. 

23-8: ὑµῖν λέγω, ἀπαγαγόντες     αὐτοὺς … προσδήσατε … καὶ βλέπετε … 

41-3:  ὑµῖν λέγω, ἀπαλλά[ξα]ντες ταύτην     παράδοτε   …   καὶ εἴπατε   … 

πα||ρπα||ρπα||ρπα||ράάάάδοτε τ[οδοτε τ[οδοτε τ[οδοτε τ[οῖῖῖῖς] ς] ς] ς] ὀὀὀὀρεοφρεοφρεοφρεοφύύύύλαξιλαξιλαξιλαξι: Η παράδοση δούλων στους φρουρούς 

των συνόρων μιας περιοχής παραδίδεται στον πάπυρο P.S.I. IV.406.1.8-9 των 

μέσων του 3ου αι. π.Χ. (παράδοση στον ὁρυφύλακα, ρήμα: παρέδωκεν): βλ. 

Andreassi 130. Παραδίδεται επίσης στο σύμφωνο Μιλήτου-Ηρακλείας του 2ου αι. 

π.Χ. (παράδοση στους ὁροφύλακας και μάλιστα δραπετών δούλων, ρήμα: 

ἀναχθῆ[ι]): βλ. ανωτέρω ad 33 τοὺς ὀρε[ο]φ[ύλ]ακας οὐ µὴ λάθωσι. Είναι 

πιθανό ότι το ρ. παραδίδωµι αποτελούσε, όπως αντίστοιχα το ἀνάγω, νομικό 

όρο για την επίσημη παράδοση δούλων προς φρούρηση: Andreassi ό.π. 

ἐἐἐἐν πολλν πολλν πολλν πολλῶῶῶῶι σιδι σιδι σιδι σιδήήήήρωι || τηρερωι || τηρερωι || τηρερωι || τηρεῖῖῖῖν ν ν ν ἐ[ἐ[ἐ[ἐ[π]ιµελπ]ιµελπ]ιµελπ]ιµελῶῶῶῶς. /ς. /ς. /ς. /: Οι αλυσίδες ήταν μία από 

τις πιθανές τιμωρίες που περίμεναν τον δραπέτη δούλο, ομοίως το μαστίγιο, 

ακόμα και ο στιγματισμός: Garlan 238. Πβ. Ζηλότ. 10-1 και 65-8. 

Κάθετος: (Δύο;) δούλοι  παίρνουν την Απολλωνία και ξεκινούν για την 

αποστολή τους. 

43.43.43.43.    ἕἕἕἕλκετλκετλκετλκετε, σε, σε, σε, σύύύύρετε, ρετε, ρετε, ρετε, ἀἀἀἀππππάάάάγετε. /γετε. /γετε. /γετε. /: Η τριπλή εντολή, που δίνεται με ένα 

ασύνδετο σχήμα και με ρήματα συνώνυμα, μαρτυρεί το ξέσπασμα του θυμού της, 

ο οποίος είχε ήδη προκληθεί στην θέα της Απολλωνίας (Wiemken ό.π.) και 

δείχνει ίσως ότι η Μοιχαλίδα δεν ικανοποιείται από τον τρόπο που 

απομακρύνεται η Απολλωνία· τον θέλει πιο βίαιο (πβ. Ζηλότ. 58-9). Για το ρ. 

ἕλκετε βλ. ανωτέρω ad 21 και για το ρ. ἀπάγετε ad 23. Το ρ. σύρω σημαίνει 

επίσης «σύρω με την βία» (συνήθως έναν φυλακισμένο). Για τον συνδυασμό 

ἕλκετε, σύρετε βλ. Λουκ. Απολ. 1.18, Ιωάν. Χρυσ. 53.313.43 (τὸ µὴ καθάπερ 
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ἀνδράποδον οὕτως ἕλκεσθαι καὶ σύρεσθαι), 61.241.28, Παλλάδ. Λαυσιακ. 

18.23.7 και Σχόλ. Αριστοτ. Ηθ. Νικ. 1134a.6.8. 

Κάθετος: Επιστρέφουν στην σκηνή οι δούλοι που διατάχθηκαν στον στ. 

40 να διαπιστώσουν αν ο Αίσωπος είναι μέσα: Wiemken ό.π. και Andreassi ό.π. 

Σε αυτούς άλλωστε (καὶ ὑ[µ]εῖ[ς δ]ὲ) απευθύνονται οι δύο επόμενοι στίχοι. 

44444444----45.45.45.45.    ἀἀἀἀποσφποσφποσφποσφά||[ά||[ά||[ά||[ξατεξατεξατεξατε: Πβ. στ. 28. Αυτή την φορά η θανατική καταδίκη 

ορίζεται μόνο για τον Αίσωπο, ενώ για την Απολλωνία είναι αρκετή η φυλάκισή 

της. 

45.45.45.45.    ]ε προβ]ε προβ]ε προβ]ε προβάάάάλετε, λετε, λετε, λετε, ἵἵἵἵνα [να [να [να [ἐἐἐἐγ]γ]γ]γ]ὼὼὼὼ    ααααὐὐὐὐττττὸὸὸὸν νεκρν νεκρν νεκρν νεκρὸὸὸὸν ν ν ν ἴἴἴἴδω.δω.δω.δω.: Μετά το “φιάσκο” 

(απόδραση των δύο ερωτευμένων δούλων) η Μοιχαλίδα θέλει να είναι σίγουρη 

για τον θάνατο του Αισώπου. Προαναγγέλλεται η επόμενη ΣΚΗΝΗ. Το [ἐγ]ὼ 

λέγεται εμφατικά: θέλει η ίδια, με τα μάτια της, να πιστοποιήσει τον θάνατό του, 

ένδειξη ότι όντως δεν πείστηκε από την αφήγηση των δούλων περί θεοφάνειας 

και ότι η μηχανορραφία των δούλων απέτυχε (πβ. Sudhaus ό.π.). 

46.46.46.46.    [          Σπι]νθ[          Σπι]νθ[          Σπι]νθ[          Σπι]νθήήήήρ, Μρ, Μρ, Μρ, Μάάάάλακε, µελακε, µελακε, µελακε, µεττττ’ ’ ’ ’ ἐἐἐἐµοµοµοµοῦ. /ῦ. /ῦ. /ῦ. /: Τον στίχο θεωρεί ως τον 

πρώτο την επόμενης ΣΚΗΝΗΣ ο Crusius(1914), η απουσία όμως καθέτου στο τέλος 

του στ. 45 δεν συνηγορεί σε αυτό. Η Μοιχαλίδα εξαιρεί τους δύο δούλους από 

την αποστολή και τους καλεί να μείνουν μαζί της, τον μεν Σπινθήρα ίσως επειδή 

τον υποψιάζεται ως ενορχηστρωτή ραδιουργίας, τον δε Μάλακο πιθανότατα 

επειδή θέλει, δοθείσης ευκαιρίας, να τον μυήσει στα σχέδιά της σχετικά με τον 

σύζυγό της (δεν θα το κάνει τελικά πριν από το πέρας της επόμενης ΣΚΗΝΗΣ). Το 

όνομα του Μάλακου ακούμε για πρώτη φορά (µαλακός είναι α. ο ήπιος, ο 

συμβιβαστικός, ο υποχωρητικός, β. ο δειλός, γ. ο μαλθακός, ο εκθηλύνων). 

Κάθετος: Οι τρεις τους μπαίνουν στο σπίτι, ενώ οι υπόλοιποι δούλοι 

φεύγουν προς αναζήτηση του Αισώπου. 

ΣΚΗΝΗ 3 

(στ.  46-58) 

ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ  ΠΤΩΜΑ ΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙ ΣΩΠΟΥ .  

ΘΡΗΝΟΣ .  

ἐἐἐἐξιοξιοξιοξιοῦῦῦῦσασασασα: Παίζει τον ρόλο σκηνικής οδηγίας (Sudhaus 254), ενώ δεν 

μπορεί να αποκλεισθεί η εκδοχή του Wiemken 97 ότι πρόκειται για 

παρεπιγραφήν. [Yπέρ: οι πολλές παρεπιγραφές του Μίμου Χαρίτιον, 

ανεβασμένου πιθανότατα από τον ίδιο θίασο (Wiemken 108-9)· τι νόημα έχει 

εξάλλου η λέξη αυτή στο στόμα της Μοιχαλίδας όταν οι θεατές την βλέπουν να 

εξέρχεται; Κατά: η απουσία άλλης παρεπιγραφής στην Μοιχαλίδα· αφού η 

Μοιχαλίδα εξέρχεται στην αρχή κάθε ΣΚΗΝΗΣ, γιατί μόνο εδώ υπάρχει 
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παρεπιγραφή; (σημαίνει μήπως αυτό ότι εδώ μιλά καθώς εξέρχεται, ενώ στις 

άλλες ΣΚΗΝΕΣ έχει ήδη βγει στην σκηνή όταν αρχίζει να μιλά;· μια τέτοια εκδοχή 

ελαττώνει μάλλον τις πιθανότητες αυτοσχεδιασμού όπως τον εννοεί ο Wiemken 

104 και 186-7)].  

47. 47. 47. 47. [                 [                 [                 [                 ἀἀἀἀκρ]ιβκρ]ιβκρ]ιβκρ]ιβῶῶῶῶς νς νς νς νῦῦῦῦν ν ν ν ἰἰἰἰδεδεδεδεῖῖῖῖν πειρν πειρν πειρν πειράάάάσοµαι εσοµαι εσοµαι εσοµαι εἰ ἰ ἰ ἰ ττττέέέέθνηκθνηκθνηκθνηκεεεε: Στο ξεκίνημα 

της 2ης  ΣΚΗΝΗΣ είδαμε ότι είχε εκπληρωθεί η εντολή πρός µε ε   ἀντᾶτε του στ. 

29 (τέλος 1ης ΣΚΗΝΗΣ): οι δούλοι υποτίθεται ότι συνάντησαν την Μοιχαλίδα μέσα 

και της ανακοίνωσαν τα νέα. Ομοίως τώρα, στην αρχή της 3ης ΣΚΗΝΗΣ, 

υποτίθεται ότι έχει γίνει πράξη το ἐκεῖνον ἀναζητήσαντες ἀποσφάξατε, στ. 44-

5, και τώρα θα λάβει χώρα (στις καθέτους των στ. 48-9) το προβάλετε, ἵνα 

[ἐγ]ὼ αὐτὸν νεκρὸν ἴδω του στ. 45: στο σύντομο χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί μεταξύ 2ης και 3ης ΣΚΗΝΗΣ οι δούλοι ειδοποίησαν την Μοιχαλίδα ότι 

συνέλαβαν και φόνευσαν τον Αίσωπο (ξεκινά η δεύτερη μηχανορραφία), και την 

κάλεσαν να εξέλθει ἵνα αὐτὸν νεκρὸν ἴδῃ (ο στ. 47 αποτελεί παράφραση του 

στ. 45). 

Το επίρ. νῦν συντασσόμενο με Μέλλοντα σημαίνει «αμέσως τώρα», 

«χωρίς άλλη καθυστέρηση» (LSJ s.v. νῦν: I.3). Πβ. Ιλ. Ε 279: νῦν αὖτ' ἐγχείῃ 

πειρήσοµαι αἴ κε τύχωµι. Εύστοχα ο Andreassi 132 επισημαίνει ότι η 

Μοιχαλίδα, υιοθετώντας έναν ιατρικό όρο (πειράσοµαι) και έναν επιστημονικό 

όρο (ἀκριβῶς ἰδεῖν), δηλώνει ότι θα προβεί σε αυτοψία του πτώματος προς 

εξακρίβωση του θανάτου, δείχνοντας αξιοπρόσεκτη ψυχραιμία, η οποία έρχεται 

σε αντίθεση τόσο με την παρορμητική της συμπεριφορά ως τώρα όσο και με το 

θρηνητικό ξέσπασμα στους επόμενους στίχους. Οπωσδήποτε το ύφος της είναι 

υψηλό και μεγαλόστομο για την περίσταση, συνιστώντας κωμική υπερβολή. 

48. 48. 48. 48. [                     [                     [                     [                     ὅ]ὅ]ὅ]ὅ]ππππως µως µως µως µὴ ὴ ὴ ὴ ππππάάάάλιν πλανλιν πλανλιν πλανλιν πλανῆῆῆῆι µ’ι µ’ι µ’ι µ’        ἔἔἔἔρις. /ρις. /ρις. /ρις. /: Η διαμάχη με τον 

Αίσωπο δεν θα την παρασύρει ξανά, δεν θα της προκαλεί πλέον σύγχυση 

φρενών, αν διαπιστώσει ότι αυτός είναι νεκρός. Το πάλιν υπαινίσσεται την 1η 

ΣΚΗΝΗ, όπου η ἔρις πήρε σάρκα και οστά με την Μοιχαλίδα να ξεσπά πάνω 

στους δύο, ευρισκόμενους ενώπιόν της, ερωτευμένους δούλους, αλλά και τους 

στ. 40-5 της 2ης ΣΚΗΝΗΣ, όπου εκδηλώθηκε το νέο ξέσπασμά της. Το ρ. πλανέω 

(ιωνικός τύπος του ρ. πλανάω) δεν αναφέρεται επομένως σε κάποιο λάθος 

εξαιτίας της ἔριδος (παραπλάνηση) αλλά στο ψυχῆς πλάνηµα (πβ. Σοφ. Ο.Τ. 

727), την αναστάτωση δηλ. που της προκαλεί η αντιπαράθεσή της προς τον 

Αίσωπο και η εκδικητικότητά της· την είδαμε πράγματι, στ. 12, 16, 18-20, να 

απορεί και να εξίσταται με την στάση του Αισώπου. Όπως προκύπτει και από 

τον στ. 52, προϋπόθεση για να πάψει η ἔρις είναι ο θάνατος του Αισώπου· το 

ἦρται ισοδυναμεί με το µὴ πάλιν πλανῆι. Υπόκειται επομένως στους στ. 47-8 
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το σχήμα: Θάνατος Αισώπου � ἄρσις ἔριδος � παῦσις πλανήσεως (µὴ πάλιν) 

της Μοιχαλίδας. 

Κάθετος: Οι δούλοι, πιθανότατα ο Σπινθήρας και ο Μάλακος, 

ενδεχομένως και άλλοι (δύο;) ακόμη, μεταφέρουν στην σκηνή το υποτιθέμενο 

πτώμα του Αισώπου (Andreassi 132-3). Είναι δύσκολο να αποφανθούμε αν για 

την μεταφορά του χρησιμοποιείται κάποιο στοιχειώδες φορείο δίκην φερέτρου ή 

αν τον μεταφέρουν στα χέρια. Το πρώτο θα ταίριαζε περισσότερο στο (δήθεν;) 

υψηλό ύφος του θρήνου: ένα φέρετρο, που δεν θα ήταν παρά ένα υποτυπώδες 

φορείο, θα προσαύξανε, δήθεν, την επισημότητα της ΣΚΗΝΗΣ. 

Στους στ. 48-53 λαμβάνει χώρα η ΣΚΗΝΗ της αυτοψίας και του 

θρήνου. Το κωμικό στοιχείο έγκειται στην απότομη μεταβολή των αισθημάτων 

της Μοιχαλίδας, η οποία από σκληρή και εκδικητική κυρία γίνεται ευσυγκίνητη 

και μακρόθυμη γυναίκα (πβ. ωστόσο κατωτέρω ad 54 πόθεν … ἡµέρωται;: 4η 

§). Την αντιφατικότητα και αστάθειά της αποκαλύπτει το γεγονός ότι, ενώ η ίδια 

διέταξε τη θανάτωσή του, τώρα τον θρηνεί! Το υψηλό ύφος του θρήνου, ιδίως 

των στ. 51-3 μαρτυρεί, κατά τον Wiemken 97, την ύπαρξη ενός λογοτεχνικού 

προτύπου.  

48484848----9.9.9.9.    ὧὧὧὧδε µεν || [                          ]δε µεν || [                          ]δε µεν || [                          ]δε µεν || [                          ]        µαι τµαι τµαι τµαι τὰ ὧὰ ὧὰ ὧὰ ὧδε. δε. δε. δε. ἐέ. /ἐέ. /ἐέ. /ἐέ. /: Η Μοιχαλίδα τούς 

καλεί εμφατικά με την αναδίπλωση του επιρ. ὧδε να φέρουν το πτώμα μπροστά 

της. Η θρηνητική αναφώνηση ἐέ, συχνότατη στην τραγωδία ως έκφραση βαθιάς 

οδύνης, τονίζει τον χαρακτήρα παρωδίας που έχει ο θρήνος της Μοιχαλίδας. 

Κάθετος: Οι δούλοι αποθέτουν το πτώμα ενώπιον της Μοιχαλίδας για την 

“αυτοψία”. 

49.49.49.49. ἰἰἰἰδ[ο]δ[ο]δ[ο]δ[ο]ῦ ῦ ῦ ῦ οοοοὗὗὗὗτοςτοςτοςτος····: Με την αναφώνηση η Μοιχαλίδα επιβεβαιώνει ότι 

“αναγνώρισε” τον Αίσωπο, η προαναγγελθείσα στον στ. 50 αυτοψία έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί, συνοπτικά (πβ. ανωτέρω ad 35-6). 

49494949----50.50.50.50.    ααααἲ ἲ ἲ ἲ ταλαταλαταλαταλαί || [ί || [ί || [ί || [πωρε     ]πωρε     ]πωρε     ]πωρε     ]: Τόσο το επιφώνημα έκπληξης ή θλίψης 

(LSJ s.v. αἲ) όσο και το επίθετο εντείνουν το θρηνητικό ύφος του μονολόγου και 

ενισχύουν τον χαρακτήρα της παρωδίας. Το επίθετο εκφωνείται είτε 

συμπονετικά («δύστυχε», «κακόμοιρε», «άθλιε»), είτε θριαμβολογικά, 

μνησίκακα, κακόβουλα («άθλιε», «κακομοίρη»), όπως θέλει ο Wiemken ό.π. 

Πβ. στ. 85 όπου παραπέμπει ομοίως σε όσα έχει υποστεί το θρηνούμενο 

πρόσωπο. 

50505050----1. 1. 1. 1. ἤἤἤἤθελες οθελες οθελες οθελες οὕὕὕὕτω τω τω τω ῥῥῥῥιφιφιφιφῆῆῆῆναι µναι µναι µναι µᾶᾶᾶᾶλλον λλον λλον λλον ἢ ἐἢ ἐἢ ἐἢ ἐµµµµὲ || [ὲ || [ὲ || [ὲ || [                            ;;;;: Η παράλογη στάση 

του Αισώπου και δη η ανόητη επιλογή του στάθηκε η αιτία της τωρινής του 
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κατάντιας. Η συμπλ. βινεῖν του Cunningham είναι πολύ πιθανή: πβ. στ. 9 και 

19b. Άλλωστε η χυδαιολογία στον θρήνο θα ενίσχυε το κωμικό στοιχείο. 

Η χρήση του απαρ. ῥιφῆναι συνιστά υπερβολή: Ο Αίσωπος δεν 

θανατώθηκε με κατακρήμνιση (πβ. Ευρ. Τρωάδ. 725) ούτε τώρα τον “πετά” 

κανείς κάτω. Απλώς προβάλλεται νεκρός, στ. 45, όπως η ίδια άλλωστε ζήτησε. 

Η υπερβολή τονίζει την πλάνη της Μοιχαλίδας, η οποία δεν αντιλαμβάνεται την 

απάτη. 

51.51.51.51. κε]κε]κε]κε]ίίίίµµµµενονενονενονενον    δδδδὲ ὲ ὲ ὲ κωφκωφκωφκωφὸὸὸὸν πν πν πν πῶῶῶῶς ς ς ς ἀἀἀἀποδποδποδποδύύύύροµαι;ροµαι;ροµαι;ροµαι;: Η αποστροφή στον νεκρό 

συνεχίζεται με μια δεύτερη ερώτηση. O Page και ο Wiemken αποδίδουν την μτχ. 

με γ΄ πρόσωπο (το νόημα της μτφρ. τους: «πώς να τον θρηνήσω αφού είναι 

κουφός;»), ομοίως ο Jørgensen ap. Rostrup και ο Andreassi αλλά αορίστως 

(«πώς να θρηνήσω κάποιον που κείτεται κουφός;»). Πρόκειται για μια 

interrogatio ad se vel ad spectatores. Προτίμησα εντούτοις το β΄ πρόσωπο 

(interrogatio ad mortuum) χάριν διατήρησης της αμεσότητας σε ολόκληρο τον 

θρήνο, στ. 49-52 αἲ ταλαίπωρε – ἀνάπαυσον, με μόνη τριτοπρόσωπη 

παρέκβαση την φράση νεκρῶι [            ] ε γέγονεν, ἦρται πᾶσα ἔρις, που όμως 

έχει γνωμικό χαρακτήρα. 

Η μτχ. κείµενος, αναφερόμενη σε νεκρό, είναι κοινός τόπος στην τραγωδία 

και το έπος, ενώ το ρ. ἀποδύροµαι, είναι, ιδίως απρόθετο, δείγμα υψηλού 

ύφους, επικού ή τραγικού, προσιδιάζον στους θρήνους και τους κομμούς. Το 

νόημα της ερώτησης συνιστά μια σοφιστικού τύπου αντίφαση: «τι νόημα έχει να 

σε θρηνώ [πβ. Ευρ. Φοίν. 1762], αφού κείτεσαι κουφός;»· όμως οι νεκροί πάντοτε 

κείτονται κουφοί κι εντούτοις οι ζωντανοί πάντοτε τους θρηνούν (ήτοι η ίδια η 

ερώτηση συνιστά ένα άτοπο). Δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι η Μοιχαλίδα 

ενδόμυχα αμφιβάλλει για τον θάνατό του ή ότι ο μιμογράφος “κλείνει το μάτι” 

στον θεατή για την απάτη που συντελείται μπροστά στα μάτια της 

ανυποψίαστης Μοιχαλίδας. Εμφανής είναι επίσης μια διάθεση διακωμώδησης 

των υπερβολών που απαντώνται στους επικούς και τραγικούς θρήνους. Για την 

ανάγνωση και την συμπλήρωση της φθαρμένης μετοχής πβ. Ιωάν. Χρυσ. 

55.280.59-60: «ὅταν ἴδωσι τὸ σῶµα κείµενον κωφὸν καὶ ἀκίνητον». 

52.52.52.52.    ἦἦἦἦρται πρται πρται πρται πᾶᾶᾶᾶσα σα σα σα ἔἔἔἔρις.ρις.ρις.ρις.: Αυτή είναι, ουσιαστικά, η απάντηση στην 

προηγηθείσα ερώτηση: «Σε θρηνώ, σε κλαίω, γιατί δεν νιώθω πια για σένα καμία 

αντιπαλότητα». 

ἀἀἀἀννννάάάάπαυσον.παυσον.παυσον.παυσον.: Το ενεργητικό αμετάβατο ρήμα έχει μόνο την σημασία 

«ξεκουράζομαι» και είναι σπάνιο: LSJ s.v. ἀναπαύω: I.4. Η Μοιχαλίδα 

“αποχαιρετά” τον Αίσωπο: Andreassi 135. 
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53. 53. 53. 53. [            ][            ][            ][            ]        [[[[    ]]]]    µενας φρµενας φρµενας φρµενας φρέέέένας αρω.νας αρω.νας αρω.νας αρω.: Το ρ. αἴρω χρησιμοποιείται, μεταξύ 

άλλων, όταν κάποιος (υπο)φέρει ένα δυσάρεστο συναίσθημα. Ενδεικτικά βλ. 

Σοφ. Ο.Τ. 1225, ἀρεῖσθε πένθος, Απολ. Ρόδ. 4.65, ἄλγος ἀείρειν. Η 

δυσανάγνωστη μτχ. [ ] µενας που προσδιορίζει το ουσιαστικό φρένας αποδίδει 

την άσχημη συναισθηματική κατάσταση της Μοιχαλίδας. Αν η συμπλ. 

κ]εκ[λ]ιµένας του Sudhaus είναι σωστή, σημαίνει ότι η ψυχή της είναι γερμένη 

από το βάρος της λύπης, ένα βάρος που πρέπει να υπομείνει [πβ. την μτφρ. 

Seaton, R.C. στο Apol. Rh. 4.65, ό.π. (the Loeb C.L.): «to take up thy burden of 

pain»]. Η φράση κεκλιµένας φρένας είναι μεν άπαξ ειρημένη, ωστόσο μπορεί να 

κατανοηθεί και γίνει δεκτή με βάση το αντώνυμο παράλληλο χωρίο Σχ. Όμ. λ 337:  

φρένας ἔνδον ἐΐσας] ἀκλινεῖς. ἀπὸ τῶν ζυγῶν ἡ µεταφορά. 

Οι στ. 54-8 είναι ιδιαίτερα δυσερμήνευτοι. Οι περισσότεροι μελετητές 

αναζήτησαν σε αυτούς ένα κύριο χαρακτηριστικό του Μίμου, τα άσεμνα αστεία. 

Ο Sudhaus 255 κ.ε., ακολουθούμενος από τον Wiemken 97, πιστεύει ότι η 

απάντηση στο ερώτημα του στ. 54, η τελική πρόταση του στ. 55 και η ερώτηση 

του στ. 57 έχουν σεξουαλικό περιεχόμενο. Το ίδιο δέχονται ο Crusius(1914) και  ο 

Manteuffel 143 και για τον στ. 58. Το βέβαιο είναι ότι τα πολλά τοπικά 

επιρρήματα (το ὧδε τρεις φορές), οι αλλεπάλληλες και σύντομες στην 

διατύπωσή τους προσταγές, η πληθώρα των ρημάτων κίνησης (συνείσελθε, 

εἴσελθε, πάρελθε, περιπατεῖς, στρέφου), η αναδίπλωση εἴσελθε, εἴσελθε και η 

συσσώρευση των οκτώ καθέτων προδίδουν ένταση και ανυπομονησία από την 

πλευρά της Μοιχαλίδας και μαρτυρούν την ύπαρξη έντονης σκηνικής δράσης, 

που θα ήταν απολαυστική για τους θεατές. 

54.54.54.54. ΣπινθΣπινθΣπινθΣπινθὴὴὴὴρ, /ρ, /ρ, /ρ, /: Η κάθετος αναφέρεται στην αντίδραση του Σπινθήρα στο 

άκουσμα του ονόματός του. Ξαφνιάζεται (ενδεχομένως προσποιητά) που η 

κυρία του τον καλεί; Αυτό θα σήμαινε ότι αποσπάστηκε από κάτι στο οποίο ήταν 

(δήθεν;) απορροφημένος ή ότι δεν περίμενε η κυρία του να αντιληφθεί και να 

σχολιάσει το βλέμμα του. 

ππππόόόόθεν σου θεν σου θεν σου θεν σου ὁ ὀὁ ὀὁ ὀὁ ὀφθαλµφθαλµφθαλµφθαλµὸὸὸὸς ς ς ς ἡἡἡἡµµµµέέέέρωται; /ρωται; /ρωται; /ρωται; /: Η ερώτηση δείχνει την έκπληξη της 

εκφέρουσας (LSJ s.v. πόθεν: Ι.4) και αποτελεί το πρώτο γριφώδες σημείο των 

στίχων αυτών. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί ο Σπινθήρας έχει αυτό το 

«υποταγμένο βλέμμα» (το χωρίο παρατίθεται και μεταφράζεται στο LSJ s.v. 

ἡµερόω: «whence that crest-fallen look?»). Ένα ζήτημα υποκριτικής που 

ανακύπτει είναι αν ο μίμος που υποδυόταν τον Σπινθήρα μπορούσε με τα μάτια 

να εκφράσει την ψυχική κατάσταση που απαιτούσε ο ρόλος του την 

συγκεκριμένη στιγμή, και με τρόπο αισθητό στους θεατές, ή η ερώτηση της 

Μοιχαλίδας λειτουργούσε ως “οδηγία” προς τους θεατές, που τους υπέβαλε την 
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έκφραση και την διάθεση του Σπινθήρα, “τεχνική” απαραίτητη στην δραματική 

ποίηση λόγω της χρήσης προσωπείων. Πιθανότερος είναι ένας συνδυασμός: ο 

Σπινθήρας εξέφραζε μάλλον την θέση του στα δρώμενα με την συνολική στάση 

του σώματός του, την “πόζα” του, η Μοιχαλίδα οδηγεί όμως την προσοχή των 

θεατών στα μάτια του, υποδεικνύοντάς τους το βλέμμα του. Αν παρέμενε 

ακίνητος στην διάρκεια του θρήνου, αυτό εικαστικά μπορεί να παραπέμψει στις 

νατουραλιστικές στάσεις και περιπαθείς εκφράσεις πολλών ελληνιστικών και 

ρωμαϊκών γλυπτών (βλ., για παράδειγμα, το επιτύμβιο μνημείο που εικονίζει 

άλογο και δούλο, τέλη 4ου αι. π.Χ., τον Τζόκεϋ του Αρτεμισίου, 140 π.Χ., τον 

θνήσκοντα Γαλάτη, 3ος/2ος αι. π.Χ. ή περ. 100 π.Χ., το χάλκινο πορτραίτο από την 

Δήλο, 1ος αι. π.Χ., όλα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, καθώς και το 

Σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., στο Μουσείο Βατικανού). 

 Η μτφρ. του ρ. ἡµέρωται από τον Sudhaus 255 ως «[το βλέμμα σου] 

μένει χαρούμενο και ήρεμο» («heiter und gelassen bleibt»), την οποία 

ακολουθεί και ο Wiemken ως προς το σκέλος της ευθυμίας, θα σήμαινε ότι ο 

δούλος ευθυμεί και κρυφογελά είτε για την εξελισσόμενη σκευωρία σχετικά με 

τον θάνατο του Αισώπου (Wiemken 97) είτε για κάτι που διαδραματίζεται εκείνη 

την στιγμή (Sudhaus 255-6 και Wiemken ό.π.). Είναι δύσκολο ωστόσο να γίνει 

δεκτή η ερμηνεία του ρ. ἡµεροῦµαι, που σημαίνει «δαμάζομαι», ως «είμαι» ή 

«γίνομαι χαρούμενος» (πβ. Andreassi ό.π.), εκτός αν υποθέσουμε ότι το 

πρόσωπο του δούλου ήταν στην διάρκεια του θρήνου περιπαθές, σχεδόν 

αγριεμένο (προσποιητή και σκοπίμως υπερβολική έκφραση πόνου εκ μέρους 

του), και  τώρα ξαφνικά “ημέρεψε”, απαλύνθηκε, εξαιτίας του χαμόγελου που 

του προκάλεσε ένα συμβάν που μόλις συνέβη και που δεν έχει ακόμη γίνει 

αντιληπτό από την Μοιχαλίδα. Ωστόσο, ο Παρακείμενος παραπέμπει σε μια 

έκφραση του προσώπου σταθερή από την αρχή του θρήνου και όχι σε μια 

απότομη αλλαγή της. 

 Ως υποταγμένο μπορεί καλύτερα να νοηθεί το χαμηλωμένο από θλίψη 

βλέμμα (πβ. μτφρ. Page: «subdued»). Φαίνεται έτσι περισσότερο εύλογη η 

υπόθεση του Andreassi 136-7 ότι το ύφος του δούλου είναι μάλλον περίλυπο, 

λόγω του υποτιθέμενου θανάτου του Αισώπου, κάτι που προκαλεί την έκπληξη 

της κυρίας του, παρά το γεγονός ότι η ίδια θρήνησε τον δούλο. Αυτό 

ερμηνεύεται από τον Andreassi ως δείγμα της αστάθειας του χαρακτήρα της, 

είναι όμως πιθανότερο ότι την ενόχλησε αυτή η έκφραση συμπαράστασης προς 

τον Αίσωπο (φαίνεται ότι ο Σπινθήρας όντως υπερέβαλε στην έκφραση της 

λύπης του). 

Άλλη πιθανή ερμηνεία είναι ότι τα δικά της θρηνητικά λόγια ειπώθηκαν 

με σαρκασμό προς τον νεκρό. Δεν μπορούμε δηλαδή να αποκλείσουμε ότι, στην 

ΣΚΗΝΗ του θρήνου, η Μοιχαλίδα δεν λυπάται για τον θάνατο του Αισώπου, αλλά 

αντιθέτως παίρνει την εκδίκησή της (πβ. στ. 49-50 αἲ ταλαί[πωρε]). Αν η 

ερμηνεία είναι σωστή, ο σαρκασμός της Μοιχαλίδας –και η πνευματώδης 
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σύλληψη του μιμογράφου– κορυφώνεται στην φράση ἦρται πᾶσα ἔρις του στ. 

52 (ειρωνική διάψευση συνάμα του στ. 48). Πβ. τον θρήνο των στ. 85-6, όπου ο 

Μάλακος σαρκάζει τον κύριό του, ενώ υποτίθεται ότι τον θρηνεί. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι πιθανότατος ο ιδιωματικός χαρακτήρας της 

άπαξ ειρημένης φράσης ὁ ὀφθαλµὸς ἡµέρωται, λόγω και της συνεκδοχικής 

χρήσης του ενικού ὁ ὀφθαλµὸς με την σημασία «τα μάτια», «το βλέμμα» ή «η 

έκφραση του προσώπου». 

Κάθετος: αντιστοιχεί πιθανότατα στην απάντηση του Σπινθήρα δια 

χειρονομίας ή νεύματος. 

54545454----7.7.7.7. ὧὧὧὧδε δε δε δε ἄἄἄἄνω νω νω νω ––––    στρστρστρστρέέέέφου. /φου. /φου. /φου. /: Η Μοιχαλίδα απευθύνει επίμονα μια σειρά 

από αποστροφές σε κάποιον δούλο, που, κατά κοινή ομολογία των μελετητών, 

δεν είναι άλλος από τον Μάλακο. Παραμένει ωστόσο δυσερμήνευτο γιατί τον 

αποκαλεί µαστιγία, χωρίς προφανή λόγο, την στιγμή μάλιστα που αυτός είναι, 

όπως θα φανεί, ο ευνοούμενός της, και σε αυτόν υπόσχεται, στ. 58, να εξηγήσει 

τα πάντα. Ο Sudhaus 256 (ομοίως ο Wiemken 97) υποθέτει ότι ο Μάλακος, που 

στήριξε την καταρρακωμένη από το θάνατο του Αισώπου κυρία του για να μην 

πέσει (µε, ἵνα τὰς κ]εκ[λ]ιµένας Sudhaus), ερεθίστηκε ερωτικά από την επαφή 

μαζί της (εξ ου και η κατά Sudhaus «ευθυμία» του Σπινθήρα), κάτι το οποίο 

τώρα αντιλαμβάνεται η Μοιχαλίδα, η οποία ξεχνά πάραυτα την λύπη της και 

καλεί, ασυγκράτητη, τον Μάλακο να εισέλθουν για την ερωτική συνεύρεση. Ως 

εκ τούτου και η φράση ὅπως οἶνον διυλίσω του στ. 55 αποτελεί σεξουαλικό 

υπονοούμενο. 

Η ερμηνεία στερείται ερεισμάτων στο ίδιο το κείμενο (ο χαρακτηρισμός 

ἀναφρόδιτε που απευθύνει ο Μάλακος στον κύριό του, στ. 86, δεν σημαίνει 

απαραιτήτως ότι η Μοιχαλίδα απάτησε τον σύζυγό της με τον Μάλακο, Sudhaus 

ό.π., αλλά αναφέρεται στην απόπειρά της να τον απατήσει με τον Αίσωπο και 

γενικότερα στο γεγονός ότι δεν τον αγαπά, δεν το επιθυμεί). Πιθανότερο είναι 

ότι η Μοιχαλίδα έχει ήδη κατά νου να δηλητηριάσει τον σύζυγό της και θέλει να 

το εκμυστηρευτεί στον Μάλακο αμέσως μετά τον θρήνο. ΄Αλλωστε, αν πράγματι 

ο θρήνος της δεν ήταν παρά ένας σαρκασμός προς τον Αίσωπο, τίποτε δεν την 

εμποδίζει συναισθηματικά να προχωρήσει στην υλοποίηση του φονικού της 

σχεδίου. Η ερώτηση προς τον Σπινθήρα, στ. 54, είναι απλώς παρενθεντική και 

διακόπτει την ροή των σκέψεών της, ακριβώς όπως οι στ. 66-8 (βλ. και Sudhaus 

ό.π., αν και με άλλη αφετηρία). Αμέσως μετά την ερώτηση αυτή η Μοιχαλίδα 

απευθύνεται στον Μάλακο και τον καλεί επιτακτικά να εισέλθουν. Για να μην 

αντιληφθούν όμως οι υπόλοιποι τον πραγματικό λόγο της πρόσκλησης  που 

απευθύνει στον Μάλακο, παίρνει δύο προφυλάξεις: α. Του απευθύνεται δήθεν 

εκνευρισμένη και αυστηρή (εξ ου και το µαστιγία του στ. 56), όπως συνήθιζε 

προς τους δούλους της.  β. Προφασίζεται ότι θέλει να στραγγίξει κρασί και 
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χρειάζεται την βοήθειά του – ωστόσο δεν πρόκειται ακριβώς για πρόφαση, αφού 

η Μοιχαλίδα θα χρειαστεί το κρασί στην παρασκευή του δηλητηρίου: πβ. 

Andreassi 137, αντίθετος ο Sudhaus 257). Ο Μάλακος, σαστισμένος από το 

αίφνης επιτακτικό και αγενές της ύφος προς αυτόν και παραξενεμένος, αφού 

ξέρει ότι είναι ο ευνοούμενός της, τρομάζει και απομακρύνεται από κοντά της. 

Στις συνεχείς κλήσεις της την αποφεύγει διαρκώς –το περιπατεῖς του επόμενου 

στίχου τον εμφανίζει σχεδόν πανικοβλημένο· πρέπει να ήταν μια αρκετά δειλή 

φιγούρα. 

Πρώτη κάθετος του στ. 57: Ο Μάλακος στρέφεται τελικά προς την κυρία 

του. 

56.56.56.56. ποταπποταπποταπποταπὰ ὰ ὰ ὰ περιπατεπεριπατεπεριπατεπεριπατεῖῖῖῖς;ς;ς;ς;: Η αντωνυμία αποκτά επιρρηματική έννοια, ως 

σύστοιχο αντικείμενο (ποταπὰς περιπατήσεις περιπατεῖς;). Ο Andreassi 

μεταφράζει «προς τα πού πηγαίνεις;», όμως το ποδαπός –μτγν. ποταπός- έχει 

σημασία προέλευσης κι όχι κατεύθυνσης. Είναι μάλιστα πιθανό ότι, αν και 

δηλώνει την προέλευση, εδώ αποκτά σημασία αιτίας, όπως ακριβώς το πόθεν, 

στ. 54. Προκρίνεται επομένως η απόδοση του Wiemken «Γιατί πηγαίνεις πέρα 

δώθε;» (LSJ s.v. περιπατῶ: «walk up and down») ή, από την δεύτερη σημασία 

του ποταπός «τι είδους;», η απόδοση «Πώς πηγαίνεις έτσι πέρα δώθε;». Η 

ερώτηση αποτυπώνει εύγλωττα την έντονη σκηνική δράση που λαμβάνει χώρα, 

και συγκεκριμένα τα καμώματα του δούλου που αυξάνουν την ανυπομονησία 

της Μοιχαλίδας. Αυτά τα καμώματα δηλώνουν οι τρεις κάθετοι των στ. 55-6. 

57.57.57.57. ποποποποῦ ῦ ῦ ῦ σοσοσοσοῦ ῦ ῦ ῦ ττττὸ ἥὸ ἥὸ ἥὸ ἥµισυ τοµισυ τοµισυ τοµισυ τοῦ ῦ ῦ ῦ χιτωνχιτωνχιτωνχιτωνί(ί(ί(ί(ου); / του); / του); / του); / τὸ ἥὸ ἥὸ ἥὸ ἥµισυ.µισυ.µισυ.µισυ.: Γριφώδης ερώτηση, 

ίσως το πιο δυσερμήνευτο σημείο του Μίμου. Στην κάθετο ο Μάλακος, ως 

απάντηση, δείχνει ή λέει κάτι που κάνει την Μοιχαλίδα να επαναλάβει την 

αναφορά της στο «μισό». Επί τη βάσει του Catullus 67.22 («se mediam sustulit 

ad tunicam») ο Sudhaus 256 (ομοίως ο Wiemken ό.π.) θεωρεί ότι με την λ. 

χιτώνιον υπονοείται ο φαλλός, μικρού μεγέθους, τον οποίον έφερε ο Μάλακος 

κάτω από το ένδυμά του, την διέγερση του οποίου αντιλήφθηκε η Μοιχαλίδα, η 

οποία κάνει τώρα ένα αισχρό αστείο σχετικό με το μέγεθός του. Ο Andreassi 138 

εικάζει, αορίστως, κάποια σχέση με την διαδικασία διύλισης του κρασιού. 

58.58.58.58.    ἐἐἐἐγγγγώ ώ ώ ώ σοι πσοι πσοι πσοι πάάάάντα περντα περντα περντα περὶ ὶ ὶ ὶ ππππάάάάντων ντων ντων ντων ἀἀἀἀποδποδποδποδώώώώσω. /σω. /σω. /σω. /: Ο Jørgensen ap. Rostrup 

97, ο Page 357 και ο Andreassi ό.π. ερμηνεύουν το ρήμα ως υπόσχεση 

αποζημίωσης, ο Wiemken ό.π. δίνει στην αποζημίωση ερωτικό περιεχόμενο. 

Είναι ωστόσο αδύνατο να κατανοηθεί για ποιο λόγο η Μοιχαλίδα οφείλει στον 

Μάλακο ανταπόδοση, υλική (σε σχέση με το χιτώνιον;) ή ερωτική. 

Αποτελεσματικότερο είναι να εκλάβουμε το ρήμα με την σημασία «εξηγώ», 

σύμφωνα με το LSJ s.v. ἀποδίδωµι:  I.11: «give an account or definition, 
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explain» (πβ. ενδεικτικά Ευρ. Ορ. 150, Αριστοτ. Κατηγ. 2b.8-9 κ.ε.). Η Μοιχαλίδα 

υπόσχεται να του κοινοποιήσει τα σχέδιά της, κάτι το οποίο πραγματοποιείται 

στην επόμενη ΣΚΗΝΗ [πβ. Sudhaus 257-8· ο Crusius(1914) και ο Manteuffel ό.π. 

σχετίζουν την κοινοποίηση με τα σχέδιά της περί απιστίας]. Επομένως, το τέλος 

της μίας ΣΚΗΝΗΣ προαναγγέλλει, και εδώ, την αρχή της επομένης (βλ. ανωτέρω 

ad 47: 1η §), κάτι το οποίο ενισχύει την εκδοχή ότι οι αποστροφές των στ. 55-8 

απευθύνονται στον Μάλακο. Ο βεβαιωτικός εξάλλου τόνος της υπόσχεσης 

μαρτυρεί ότι αυτή δίνεται εμπιστευτικά και μάλλον χαμηλόφωνα ώστε να μην 

ακουστεί από τον Σπινθήρα και τους υπολοίπους. 

 Κάθετος: Η Μοιχαλίδα και ο Μάλακος μπαίνουν στο σπίτι ὅπως οἶνον 

διυλίσωσι. 

Σ ΚΗΝΗ 4 

(στ.  58-66) 

ΤΟ ΦΟΝΙ ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ .  

58585858----9.9.9.9. οοοοὕὕὕὕτω µοι || δτω µοι || δτω µοι || δτω µοι || δέέέέδοκται, Μδοκται, Μδοκται, Μδοκται, Μάάάάλακε.λακε.λακε.λακε.: Η Μοιχαλίδα ξαναβγαίνει στην 

σκηνή μιλώντας στον Μάλακο. Η εκμυστήρευση που ακολουθεί αποκλείει την 

παρουσία άλλων προσώπων στην ΣΚΗΝΗ. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος της 

προηγούμενης ΣΚΗΝΗΣ αποχώρησαν και οι υπόλοιποι δούλοι. 

59595959----60.60.60.60. ππππάάάάντας ντας ντας ντας ἀἀἀἀνελονελονελονελοῦῦῦῦσα κασα κασα κασα καὶ ὶ ὶ ὶ πωλπωλπωλπωλήήήήσασα || τσασα || τσασα || τσασα || τὰ ὑὰ ὑὰ ὑὰ ὑππππάάάάρχονταρχονταρχονταρχοντα: 

Διστάζοντας να εκστομίσει ευθέως την απόφασή της στον δούλο της, «θα 

σκοτώσω τον γέρο», απαλύνει την ωμότητα της ανακοίνωσης με το αόριστο, 

όσο και υπερβολικό, πάντας. Η φράση πωλήσασα τὰ ὑπάρχοντα αποτελεί 

μάλλον υπερβολή όσο και το πάντας ἀνελοῦσα, αφ’ ενός λόγω των πρακτικών 

–τουλάχιστον– δυσκολιών που θα συναντούσε κανείς κατά την υλοποίησή τους 

(ιδίως αν πρόκειται για μεγάλη ακίνητη περιουσία· όσο για τον φόνο, είναι 

αρκούντως κωμικό να φανταστεί κανείς μία γυναίκα να εξολοθρεύει ολόκληρο 

το ανθρώπινο δυναμικό ενός οίκου) και αφ’ ετέρου επειδή η αοριστία των 

λέξεων που ακολουθούν μαρτυρεί το αυθόρμητο του πράγματος. Εκφράζει 

ωστόσο αυτή η σαρωτική και αφοριστική φράση την ανάγκη της κυρίας του 

οίκου να αλλάξει ριζικά τόπο και τρόπο ζωής, αγανακτισμένη από έναν σύζυγο 

που δεν την ικανοποιεί και γενικότερα από μια κατάσταση που φαίνεται να την 

κουράζει και να την καταπιέζει. Ο Μίμος γίνεται στο σημείο αυτό προάγγελος 

της μεταγενέστερης λογοτεχνίας των ουτοπιών αποπνέοντας συνάμα κάποια 

αίσθηση κούρασης από τον αριστοκρατικό τρόπο ζωής· ειδικά η πώληση των 

υπαρχόντων εκφράζει απάρνηση των υλικών αγαθών και παραπέμπει στην 

χριστιανική διδασκαλία. Πβ. ενδεικτικά Κ.Δ., Κατά Ματθ. Ευαγ. 19.21.2-3 

πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, Κατά Λουκάν Ευαγ. 
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12.13.1-2 πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑµῶν καὶ δότε ἐλεηµοσύνην (ομοίως ο 

Εφρ. Σύρ. Περί αναστ. νεκρ. λ. 258.11). 

60.60.60.60.    ποποποπού ύ ύ ύ ποτε χωρποτε χωρποτε χωρποτε χωρίίίίσεσθαι. /σεσθαι. /σεσθαι. /σεσθαι. /: Σύμφωνα με το LSJ s.v. που, το τοπικό επίρ. 

πού με ρήματα που δηλώνουν κίνηση αποκτά, σε μεταγενέστερους ιδίως 

συγγραφείς, ενίοτε και σε πρώιμους, την σημασία του ποι, που δηλώνει 

κατεύθυνση. Επίσης το ποτέ  εδώ εκφράζει «ειλικρινή προσδοκία»: LSJ s.v. 

πότε: III.2 – μτφρ. «at length» (= «επιτέλους»· πβ. Πίνδ. Π. 4.293, Αριστοφ. 

Βάτρ. 268). Τέλος, το ρ. χωρίζοµαι  χρησιμοποιείται με την ύστερη σημασία 

«φεύγω», «αναχωρώ» (πβ. Πολύβ. 3.94.9.4 και Διόδ. Σικ. 19.65.3.5). Επομένως, η 

φράση συμπυκνώνει, λακωνικά και ευθύβολα, όλη την ανάγκη φυγής που νιώθει 

έντονα η Μοιχαλίδα και για την οποία έγινε λόγος ανωτέρω ad 59-60. 

 Κάθετος: Σημειώνεται κάποια αντίδραση του Μάλακου ή κάποια 

χειρονομία ή εκφραστική κίνηση δική της σε σχέση με τα λεγόμενα (ακόμη και 

αναστεναγμός) ή, εξίσου πιθανό, κάποια σύντομη παύση, διότι αμέσως μετά, σαν 

να συνέρχεται από την ονειροπόληση, επανέρχεται στο τώρα και στις πρακτικές 

πλευρές του φονικού της σχεδίου. Η εκδοχή του Andreassi 139 ότι στο σημείο 

αυτό βγαίνουν στην σκηνή «κάποιοι δούλοι» δεν μπορεί να γίνει δεκτή, διότι δεν 

είναι δυνατό να γίνεται ενώπιον άλλων η αποκάλυψη του σχεδίου δηλητηρίασης 

ούτε είναι πιθανό να λέγονται χαμηλόφωνα οι στ. 60-5 (όλη σχεδόν η 4η ΣΚΗΝΗ). 

60606060----1.1.1.1. ννννῦῦῦῦν τον τον τον τοῦ ῦ ῦ ῦ γγγγέέέέροντ(ος) || ροντ(ος) || ροντ(ος) || ροντ(ος) || ἐἐἐἐγκρατγκρατγκρατγκρατὴὴὴὴς θς θς θς θέέέέλω γενλω γενλω γενλω γενέέέέσ(θαι)σ(θαι)σ(θαι)σ(θαι): Δημιουργείται η 

αίσθηση ότι η πρώτη αναφορά στον σύζυγό της από την ίδια γίνεται με τρόπο 

απαξιωτικό (πβ. στ. 65, 78), ωστόσο ο στ. 66 (όπου η Μοιχαλίδα χρησιμοποιεί 

την λ. γέρων ενώ μιλά με τον Παράσιτο, τον οποίο μάλιστα θέλει να πείσει για 

τις δήθεν αγαθές προθέσεις της προς τον σύζυγό της) μαρτυρεί ότι η λ. γέρων, 

εφόσον επρόκειτο για ηλικιωμένο άτομο, ήταν ένας καθιερωμένος και 

αποδεκτός τρόπος αναφοράς, ενδεχομένως δε να εξέφραζε και σεβασμό· σε 

κάθε περίπτωση αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η Μοιχαλίδα ήταν κατά πολύ 

νεότερή του. Η σύνταξη νῦν θέλω / βούλοµαι + απρ. εκφράζει την εντός 

ΣΚΗΝΗΣ μετάβαση σε θέμα διαφορετικό από το συζητούμενο ή σε άλλη ενέργεια, 

ακριβώς όπως στον στ. 34. Η περίφραση ἐγκρατὴς γίγνοµαι, συχνότατη στην 

αρχαία ελληνική και μεσαιωνική γραμματεία, όταν χρησιμοποιείται απολύτως, 

σημαίνει «αποκτώ τον έλεγχο του εαυτού μου», «αποκτώ εγκράτεια» 

(ενδεικτικά: Πλάτ. Νόμοι 645e.8, Νικόμ. 1.33), ενώ συντασσόμενη με γενική 

συνηθίζεται για πόλεις (ενίοτε ως στρατιωτικός όρος: «αποκτώ τον έλεγχο», 

«νικώ», «κυριεύω»· βλ. ενδεικτικά Αντίοχ. 4.10, Δημοσθ. Περί Παραπρ. 127.3, 

Παρθ. Περί Ερ. Παθ. 21.3.2, Φλάβ. Ιώσ. Ιουδ. Αρχ. 12.5.1, Ευσέβ. Εκκλ. Θεολ. 

Ευαγγ. Προπαρ. 12.26.1.5). Με γενική προσώπου έχει την σημασία «αποκτώ 

απόλυτο έλεγχο», «εξουσιάζω το σώμα και την ζωή». Βλ. ενδεικτικά Πολύβ. 
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3.99.3.3 ἐὰν ἐγκρατεῖς γένωνται τῶν ὁµήρων, Ευτρ. 3.15.11 γίγνεται δὲ καὶ 

τοῦ Μάγωνος ἐγκρατὴς, Λιβάν. Μελ. 1-51 23.1.8.11 εἴ µου Φίλιππος γένοιτο 

ἐγκρατής. Το δηλητήριο δίνει πράγματι στην Μοιχαλίδα την δυνατότητα να 

θέσει υπό την εξουσία της το σώμα και την ζωή του συζύγου της. 

61.61.61.61. πρπρπρπρίίίίν τι τον τι τον τι τον τι τούύύύτ(τ(τ(τ(ων) ων) ων) ων) ἐἐἐἐπιγνοπιγνοπιγνοπιγνοῖ.ῖ.ῖ.ῖ.: Η γεν. τούτ(ων) αναφέρεται στα σχετικά 

με την ερωτική της επιθυμία προς τον Αίσωπο, την θανάτωση Αισώπου - 

Απολλωνίας και την πρόθεσή της να  “σκοτώσει τους πάντες”, να πουλήσει την 

περιουσία (προφανώς ανήκε στον σύζυγό της) και να μετοικήσει. 

62.62.62.62. φφφφάάάάρµακον θανρµακον θανρµακον θανρµακον θανάάάάσιµονσιµονσιµονσιµον: Πβ. Ιωάν. Ευαγ. Πράξ. 9.5 εὐθέως δὲ ὁ 

Ἰωάννης ᾔτησεν φάρµακον θανάσιµον. Για την σχέση του με την ιατρική 

ορολογία και δεοντολογία βλ. Andreassi 139-140. To μοτίβο του δηλητηρίου και 

ειδικότερα της χορήγησής του από γυναίκα αποτελεί κοινό τόπο στην αρχαία 

ελληνική και λατινική λογοτεχνία [αναλυτικά στον Andreassi(1997) 4-6]. 

µετ’ οµετ’ οµετ’ οµετ’ οἰἰἰἰνοµνοµνοµνοµέέέέλιτος διηθλιτος διηθλιτος διηθλιτος διηθήήήήσασασασασασασασα: Το οἰνόµελι, πολλάκις μαρτυρούμενο, 

ήταν, λόγω της πολύ γλυκιάς του γεύσης, κατάλληλο για ανάμειξη με τα 

φάρμακα που χορηγούσαν οι γιατροί, ώστε να απαλύνεται η πικράδα τους (βλ. 

Andreassi 140). Επειδή εδώ δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο γέρος ήταν 

άρρωστος και ότι έπρεπε να πιει κάποιο φάρμακο (το οποίο η Μοιχαλίδα θα 

αντικαθιστούσε με το δηλητήριο), φαίνεται ότι συνήθιζαν να πίνουν το οἰνόµελι 

και ως ρόφημα (πβ. στ. 63 δώσω αὐτῶι πεῖν) συνοδευτικό του φαγητού (πβ. 

στ. 71-3 την συσχέτιση του οἰνοµέλιτος με το ἄριστον). Το ρ. διηθέω, όπως και 

το διυλίζω, στ. 55, χρησιμοποιούνταν για το φιλτράρισμα του κρασιού και 

άλλων υγρών. 

63.63.63.63.    πορευθεπορευθεπορευθεπορευθεὶὶὶὶς τς τς τς τῆῆῆῆι πλατει πλατει πλατει πλατείίίίαι θαι θαι θαι θύύύύραιραιραιραι: Η σύνταξη πορεύοµαι + δοτική είναι 

αμάρτυρη. Του ζητεί να πάει «ως την πλατεῖαν θύραν» (Page, Andreassi), να 

κοντοσταθεί και από κει να καλέσει τον Γέρο ή του ζητεί να εισέλθει στον οίκο 

«δια της πλατείας θύρας» (Sudhaus 2582, Jørgensen ap. Rostrup, Wiemken); 

Προτιμητέα η δεύτερη εκδοχή, όχι μόνο λόγω της αναλογίας με τον στ. 69 (βλ. 

κατωτέρω ad 69-70), αλλά και διότι είναι εύλογο ότι ο Μάλακος θα έπρεπε 

μάλλον να καταβάλει κάποια, στοιχειώδη έστω, προσπάθεια για να πείσει τον 

Γέρο να προσέλθει. Κατά τον Sudhaus, το siparium του Μίμου, το ελαφρό 

παραπέτασμα, ήταν η δευτερεύουσα είσοδος, η στενὴ θύρα, προ της οποίας 

διαδραματιζόταν όλο το έργο και μέσω της οποίας έμπαιναν και έβγαιναν ως 

τώρα η Μοιχαλίδα και τα υπόλοιπα πρόσωπα. Ο Μάλακος όμως θα αποχωρήσει 

για να καλέσει τον κύριό του από την πλατεῖαν θύραν, που βρισκόταν στο πλάι. 
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64.64.64.64. κκκκάάάάλεσον αλεσον αλεσον αλεσον αὐὐὐὐττττὸὸὸὸν ν ν ν ὡὡὡὡς ς ς ς ἐἐἐἐππππὶ ὶ ὶ ὶ διαλλαγδιαλλαγδιαλλαγδιαλλαγάάάάς. /ς. /ς. /ς. /: Η Μοιχαλίδα καθιστά τον 

Μάλακο συνεργό της στην δολοφονία. Υποτίθεται ότι υπήρξε καυγάς μεταξύ της 

Μοιχαλίδας και του γέρου (κατά τον Sudhaus 248 τα αίτιά του εκτίθενται στο 

αρχικό, χαμένο, τμήμα του Μίμου), οπότε της προσφέρεται τώρα ένα πολύ 

ωραίο πρόσχημα για να τον καλέσει σε φαγητό: η συμφιλίωση. 

Κάθετος: Ο Μάλακος κινείται προς την πλατεῖαν θύραν. Κατά τον 

Wiemken 98 ωστόσο, ο Μάλακος στο σημείο αυτό εκφράζει την αντίρρηση ότι 

ο κύριός του, γνωρίζοντας ότι ο Μάλακος είναι ευνοούμενος της κυρίας, είναι 

πολύ πιθανό να υποψιαστεί την συνωμοσία. Εξ ου και η απόφαση, στ. 65, να 

αναθέσουν τελικά την πρόσκληση του Γέρου στον Παράσιτο (υλοποιείται στους 

στ. 69-70). Η ερμηνεία του Wiemken είναι εκ των ων ουκ άνευ, διότι δεν είναι 

δυνατό να ζητά, στ. 64-5, από τον Μάλακο να καλέσει τον Γέρο για την 

υποτιθέμενη συμφιλίωση και στην αμέσως επόμενη φράση της, στ. 65-6, να 

μετακυλίει, άνευ λόγου, την ανάθεση της πρόσκλησης του Γέρου στον 

Παράσιτο. Παραμένει βεβαίως η απορία αν ο Μάλακος χρησιμοποιεί τον λόγο ή 

περιορίζεται σε μιμητικές κινήσεις. 

ἀἀἀἀπελθπελθπελθπελθόόόόντες καντες καντες καντες καὶ ἡὶ ἡὶ ἡὶ ἡµεµεµεµεῖῖῖῖςςςς: Πού αναφέρεται η φράση καὶ ἡµεῖς, αν ο 

Μάλακος αποχωρεί στην προηγηθείσα κάθετο και αν άλλα πρόσωπα δεν 

παρίστανται στην ΣΚΗΝΗ (βλ. ανωτέρω ad 58-9 και ad 60 κάθετος); Κατά την 

ερμηνεία του Wiemken, ο Μάλακος, λόγω της αντίρρησής του, δεν αποχώρησε 

και η Μοιχαλίδα, δεχόμενη την ένστασή του, τον καλεί να φύγουν τώρα μαζί για 

να βρουν τον Παράσιτο. Κατά τον Sudhaus 258, η Μοιχαλίδα αποχωρεί –από 

την πλατεῖαν θύραν στο πλάι όπως και ο Μάλακος– μαζί με κάποιον, ανώνυμο 

κατά τα άλλα, δούλο που ήταν παρών στην ΣΚΗΝΗ και στον οποίο απευθύνεται η 

προσφώνηση παιδίον, παῖ του στ. 66. Αλλά και ο Wiemken πιστεύει ότι το 

ζεύγος των συνωμοτών αποχωρεί συνοδεία ενός δούλου, τον οποίο καλούν 

(παιδίον, παῖ) στο τέλος της ΣΚΗΝΗΣ. (Βλ. ωστόσο κατωτέρω ad 65.) 

65.65.65.65. ττττῶῶῶῶι παρασι παρασι παρασι παρασίίίίτωι ττωι ττωι ττωι τὰ ὰ ὰ ὰ περπερπερπερὶ ὶ ὶ ὶ τοτοτοτοῦ ῦ ῦ ῦ γγγγέέέέροντος προσαναθροντος προσαναθροντος προσαναθροντος προσαναθώώώώµεθα. /µεθα. /µεθα. /µεθα. /: Το α΄ 

πληθυντικό πρόσωπο της Υποτακτικής εκφράζει μια παρότρυνση του ομιλητή 

προς τους άλλους να προβούν μαζί του σε κάποια ενέργεια: Goodwin 88: αρ.256 

και Smyth 404: αρ.1797a. Πολύ δύσκολα η Μοιχαλίδα θα καλούσε έναν 

οποιονδήποτε δούλο σε από κοινού ανάθεση των περὶ τοῦ γέροντος στον 

Παράσιτο, ένα θέμα που μόλις εκμυστηρεύτηκε στον Μάλακο. Οι πληθυντικοί 

ἀπελθόντες και προσαναθώµεθα –αν δεν είναι πληθυντικοί μεγαλοπρέπειας που 

αναφέρονται αποκλειστικά στον εαυτό της– είναι περισσότερο εύλογο να 

απευθύνονται στον Μάλακο· ενισχύεται έτσι η εκδοχή του Wiemken (βλ. 

ανωτέρω ad 64: «κάθετος» και «ἀπελθόντες καὶ ἡµεῖς») ότι ο Μάλακος 

εξακολουθεί να βρίσκεται στην σκηνή. Προαναγγέλλεται η συνάντηση με τον 
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Παράσιτο στην επόμενη ΣΚΗΝΗ, όπου στους στ. 69-70 αποσαφηνίζεται ποια είναι 

τὰ περὶ τοῦ γέροντος. Η Μοιχαλίδα θα του αναθέσει πράγματι να καλέσει τον 

γέρο, εξαπατώντας τον όμως ως προς τον πραγματικό λόγο της πρόσκλησης.  

Κάθετος: Η Μοιχαλίδα κινείται προς αποχώρηση. Αν υιοθετήσουμε την 

άποψη του Wiemken, η Μοιχαλίδα και ο Μάλακος αποχωρούν μαζί (ομοίως ο 

Page 351). Σε κάθε περίπτωση η αποχώρηση της Μοιχαλίδας είναι σκηνοθετικά 

επιβεβλημένη, προκειμένου κατά την σύντομη απουσία της να κομισθεί στην 

σκηνή το “πτώμα” της Απολλωνίας. Εξάλλου η εμφάνιση του Παράσιτου στον 

στ. 66 δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το ἀπελθόντες καὶ ἡµεῖς … 

προσαναθώµεθα, στ. 64-5: Η Μοιχαλίδα αποχωρεί, κατά δήλωσή της, 

προκειμένου να συναντήσει τον Παράσιτο και να του μιλήσει για τον γέρο. 

66.66.66.66. παιδπαιδπαιδπαιδίίίίον, παον, παον, παον, παῖ. /ῖ. /ῖ. /ῖ. /: Προκειμένου να μην μείνει μόνο του το πτώμα στην 

σκηνή, η Μοιχαλίδα, προτού εξέλθει, κοντοστέκεται στην θύρα και φωνάζει έναν 

δούλο για την φύλαξή του. Αν ευσταθεί η υπόθεση του Sudhaus ό.π. περί 

αποχώρησης της Μοιχαλίδας από την πλατεῖαν θύραν, τότε η κάθετος πριν από 

το παιδίον σημαίνει ότι κινήθηκε προς την στενὴν θύραν για να καλέσει έναν 

δούλο από το εσωτερικό του σπιτιού και ακολούθως αποχωρεί από την 

πλατεῖαν θύραν μαζί με τον Μάλακο (η κάθετος μετά το παῖ). Η συγκεκριμένη 

προσφώνηση αποτελεί συχνό τρόπο κλήσης των δούλων στην κωμωδία 

[Αριστοφ. Νεφ. 132, Βάτρ. 37, Μέν. Δύσκ. 498, 912, 921, Επιτρ. 1076, Αδέσπ. (Νέα 

Κωμ.) 1066.1 Κ.-Α. VIII], σε όλες όμως τις περιπτώσεις ο ευρισκόμενος έξω από 

την πόρτα του σπιτιού φωνάζει τον δούλο, ή τους δούλους, που βρίσκονται 

μέσα, χτυπώντας μάλιστα συνήθως και την πόρτα, κάτι που εξασθενίζει την 

εκδοχή του Sudhaus, του Manteuffel και του Wiemken, η προσφώνηση να 

απευθύνεται σε κάποιον δούλο παρόντα επί σκηνής. Ο Page, ο Cunningham και 

ο Andreassi την θεωρούν ως την πρώτη φράση της επόμενης ΣΚΗΝΗΣ. Κατά τον 

Andreassi 141, η Μοιχαλίδα επανερχόμενη στην σκηνή αντικρύζει το δεύτερο 

πτώμα και φωνάζει για να ζητήσει εξηγήσεις έναν δούλο μέσα από το σπίτι, ο 

οποίος έρχεται αμέσως (κάθετος) και ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Μάλακο 

–είναι όμως πιθανότερο τις ερωτήσεις των στ. 66-7 να τις απευθύνει σε κάποιον 

δούλο της “αντίπαλης παράταξης”, της “συνωμοτικής μερίδας”, ο οποίος θα είχε, 

υποτίθεται, ανάμειξη στην θανάτωση της Απολλωνίας και θα γνώριζε από πρώτο 

χέρι τις απαντήσεις στις απορίες της Μοιχαλίδας. 

Κάθετος: Ο κληθείς δούλος έρχεται, η Μοιχαλίδα του δείχνει το πτώμα, 

του αναθέτει με μια χειρονομία το καθήκον της φύλαξης και μπαίνει στο σπίτι. 

Δύο (;) δούλοι (οι διαταχθέντες, στ. 41-2, να παραδώσουν την Απολλωνία στους 

«ορεοφύλακες») φέρνουν το “πτώμα” της Απολλωνίας και το τοποθετούν δίπλα 

(;) σε αυτό του Αισώπου. Για την σκηνική υλοποίηση της μεταφοράς και 
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εναπόθεσής του βλ. ανωτέρω ad 48 κάθετος. Η Μοιχαλίδα επιστρέφει μαζί με 

τον Παράσιτο. 

ΣΚΗΝΗ 5 

(στ. 66-71) 

ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑ ΤΟΣ ΤΗ Σ ΑΠΟΛΛΩΝΙ ΑΣ .  

ΔΙΑΛΟΓΟ Σ ΜΕ ΤΟ Ν ΠΑΡΑΣΙΤΟ.  

ττττὸ ὸ ὸ ὸ τοιοτοιοτοιοτοιοῦῦῦῦττττόόόόν ν ν ν ἐἐἐἐστιν, παρστιν, παρστιν, παρστιν, παράάάάσιτε. /σιτε. /σιτε. /σιτε. /: Σύμφωνα με μια τεχνική αρκετά συχνή 

στον Μένανδρο (βλ. Frost 10), η φράση λέγεται κατά την έξοδο των δύο 

προσώπων στην σκηνή και σε συνέχεια της συζήτησης που υποτίθεται ότι είχαν 

μέσα (πβ. ανωτέρω ad 30). Η Μοιχαλίδα ετοιμάζεται να συνοψίσει όσα του είπε 

[στ. 69: µετανοήσασ(α) – διαλλαγ(ῆναι)] και να διατυπώσει το «δια ταύτα» 

(στ. 69: οὖν). Την προσοχή της όμως αποσπά (αυτό δηλώνει η κάθετος) το 

δεύτερο πτώμα που βρίσκεται επί σκηνής. Η Μοιχαλίδα διακόπτει τον λόγο της 

(πβ. στ. 38) και κατευθύνεται προς το πτώμα. Οι στίχοι 66-8 [οὗτος τίς ἐστι(ν); 

– χρείαν σου ἔχω] συνιστούν μια παρεμβαλλόμενη ΣΚΗΝΗ αποκάλυψης. 

66666666----7.7.7.7.    οοοοὗὗὗὗτος ττος ττος ττος τίίίίς ς ς ς ἐἐἐἐστι(ν); / || αστι(ν); / || αστι(ν); / || αστι(ν); / || αὕὕὕὕτη δτη δτη δτη δέ; /έ; /έ; /έ; /: Οι ερωτήσεις, τις οποίες 

απευθύνει μάλλον προς τον δούλο που είχε καλέσει, στ. 66, για την φύλαξη του 

πτώματος του Αισώπου, οφείλονται στο γεγονός ότι τα πτώματα ήταν 

καλυμμένα (πβ. στ. 67 ἀ[ποκ]άλυψον), γι΄ αυτό η Μοιχαλίδα δεν μπορεί να τα 

αναγνωρίσει. Προκαλεί εντύπωση η πρώτη ερώτηση· το πτώμα του Αισώπου δεν 

μετακινήθηκε από την θέση που είχε κατά τον θρήνο και είναι απίθανο να μην 

μπορεί η Μοιχαλίδα, έστω και καλυμμένο, να καταλάβει σε ποιον ανήκει. Ο 

Sudhaus 259 θεωρεί ότι η ερώτηση δεν αφορά στον Αίσωπο αλλά στο δεύτερο 

πτώμα και απλώς η Μοιχαλίδα δεν παρατήρησε ότι πρόκειται για γυναίκα 

(διαγραφή του στήθους κάτω από το σεντόνι). Ακολούθως όμως, προσέχοντας 

καλύτερα, αντιλαμβάνεται το λάθος της και διορθώνει την ερώτηση (αὕτη δέ;). 

Κατά τον Andreassi 142, η Μοιχαλίδα, θεωρώντας πλέον τελειωμένο το θέμα του 

Αισώπου και έχοντας δοσμένη την σκέψη της στο φονικό της σχέδιο, 

αποπροσανατολίζεται βλέποντας τα δύο πτώματα ή -δεύτερη ερμηνεία του 

ιδίου- ρωτά σκοπίμως και για τα δύο πτώματα προκειμένου να φανεί στον 

Παράσιτο άσχετη με τον θάνατο των δύο δούλων, ώστε να μην του κινήσει 

υποψίες και αποτύχει το σχέδιό της να τον χρησιμοποιήσει για την θανάτωση 

του Γέρου. 

Οι δύο κάθετες γραμμές αντιστοιχούν στις απαντήσεις που της δίνει ο 

δούλος (με λόγια ή με μιμητική κίνηση). 

67.67.67.67. ττττί ί ί ί οοοοὖὖὖὖν αν αν αν αὐὐὐὐττττῆῆῆῆι ι ι ι ἐἐἐἐγγγγέέέένετο; /νετο; /νετο; /νετο; /: Η ερώτηση εκφράζει την απορία της 

Μοιχαλίδας, αφού η ίδια είχε εσχάτως διατάξει την παράδοσή της στους 
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«ορεοφύλακες», στ. 42, και όχι την θανάτωσή της. Στην κάθετο το πιθανότερο 

είναι ότι ο δούλος τής δηλώνει απλώς ότι θανατώθηκε από τους δούλους. 

67676767----8.8.8.8.    ἀἀἀἀ[ποκ][ποκ][ποκ][ποκ]άάάάλυψλυψλυψλυψονονονον    ἵἵἵἵνα να να να ἴἴἴἴδω || αδω || αδω || αδω || αὐὐὐὐττττήήήήν. /ν. /ν. /ν. /: Η έκπληξή της για το συμβάν 

δίνει αμέσως την θέση της στην προσδοκία της χαιρέκακης ικανοποίησης (η ίδια 

είχε άλλωστε αρχικά, στ. 28, διατάξει την θανάτωσή της). Δεν την ενδιαφέρουν 

περαιτέρω εξηγήσεις για τον θάνατο της Απολλωνίας, αλλά ούτε και θα την 

συνέφερε να ακουστούν ενώπιον του Παράσιτου –εξάλλου η παράθεση 

λεπτομερειών δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα του Μίμου, σε αντίθεση με την 

τραγωδία, όπου οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που πέθανε κάποιο από 

τα πρόσωπα του έργου παρατίθενται σε εκτενή ρήση ενός αγγέλου ή ενός 

δούλου. Της Μοιχαλίδας της αρκεί που η αντίζηλός της είναι νεκρή και 

ανυπομονεί να δει με τα ίδια της τα μάτια (πβ. στ. 45). 

Κάθετος: Ο δούλος αποκαλύπτει την Απολλωνία· πραγματοποιείται η 

αυτοψία. Πρόκειται για ΣΚΗΝΗ με δραστικό σκηνικό αποτέλεσμα. 

68.68.68.68.    χρεχρεχρεχρείίίίαν σου αν σου αν σου αν σου ἔἔἔἔχω. /χω. /χω. /χω. /: Η Μοιχαλίδα αποφεύγει την θριαμβολογία, 

συγκρατεί την έκφραση των ικανοποίησής της (Wiemken 99) για να μην 

προδοθεί στον Παράσιτο.  Περιορίζεται έτσι σε μια φράση, της οποίας το νόημα 

είναι δύσκολο να αντιληφθούμε. Πρέπει όμως να θεωρείται βέβαιο ότι πρόκειται 

για ένα σχόλιο σε σχέση με την αποκάλυψη του πτώματος από τον δούλο ή με 

το ίδιο το πτώμα. Η άποψη ότι λέγεται προς τον Παράσιτο δεν φαίνεται να 

ευσταθεί: η επόμενη φράση, τὸ τοιοῦτόν ἐστιν, παράσιτε, επανάληψη από τον 

στ. 66, ξαναπιάνει το νήμα του “διαλόγου” από το σημείο ακριβώς που είχε 

κοπεί, οπότε είναι μετά βεβαιότητος η πρώτη φράση στην συνέχιση του 

διαλόγου Μοιχαλίδας – Παράσιτου (Andreassi 143) και επίσης ηχεί παράταιρο η 

Μοιχαλίδα να απευθύνεται στον Παράσιτο πρώτα με το σου κι έπειτα με το 

όνομά του. Απομένουν δύο εκδοχές: 

1η εκδοχή: Ο δούλος είναι ο Μάλακος (Andreassi ό.π.), τον οποίο η 

Μοιχαλίδα χρειάζεται για την ολοκλήρωση του σχεδίου της, οπότε είναι σαν να 

του δίνει το σύνθημα για να προχωρήσει στην ανάμειξη του κρασιού με το 

δηλητήριο. 

2η εκδοχή: Είναι μια τυπική έκφραση ευχαριστίας προς τον δούλο που 

αποκάλυψε το πτώμα, με την έννοια «εσένα χρειάζομαι, να μου φέρνεις πάντα 

τέτοια καλά νέα». Η Μοιχαλίδα εκφράζει έτσι την ευχαρίστησή της για το 

θέαμα, αλλά με τρόπο συγκεκαλυμμένο, λόγω της παρουσίας του Παράσιτου· 

παρόλο που συγκρατείται μπροστά του, της είναι αδύνατο να μην κάνει κανένα 

σχόλιο. 

3η εκδοχή: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα η φράση να 

απευθύνεται, εν είδει σχολίου, στην ίδια την Απολλωνία: «σε χρειάζομαι (ως 

νεκρή) για την ολοκλήρωση της επιτυχίας μου». Ας μην παραβλέπουμε ότι και 
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στην ΣΚΗΝΗ της αυτοψίας του πτώματος του Αισώπου η Μοιχαλίδα 

απευθύνεται στον νεκρό σε β΄ ενικό πρόσωπο (στ. 49-50). 

Κάθετος: Η Μοιχαλίδα προσεγγίζει και πάλι τον Παράσιτο. 

Οι στ. 68-71 (τὸ τοιοῦτόν  ἐστιν – ἑτοιµάσ[ω]) συνιστούν την 

υλοποίηση του στ. 65.  

69.69.69.69. ττττῶῶῶῶι ι ι ι γγγγέέέέροντ(ι) διαλλαγ(ροντ(ι) διαλλαγ(ροντ(ι) διαλλαγ(ροντ(ι) διαλλαγ(ῆῆῆῆναι). /ναι). /ναι). /ναι). /: Πβ. ὡς ἐπὶ διαλλαγάς (στ. 64). 

Απουσιάζει φυσικά τώρα ο σύνδ. ὡς. Πβ. επίσης Ευρ. Ελένη 1235. Η κάθετος 

δηλώνει κατά τον Andreassi 144 ότι η Μοιχαλίδα οδηγεί τον Παράσιτο προς την 

πλατεῖαν θύραν. 

69696969----70.70.70.70. πορευθεπορευθεπορευθεπορευθεὶὶὶὶς ος ος ος οὖὖὖὖν || ν || ν || ν || ἴἴἴἴδε δε δε δε ααααὐὐὐὐττττὸὸὸὸν καν καν καν καὶ ἄὶ ἄὶ ἄὶ ἄγε πργε πργε πργε πρὸὸὸὸς ς ς ς ἐἐἐἐµµµµὲὲὲὲ: Η ίδια εντολή 

δόθηκε αρχικά προς τον Μάλακο στους στ. 63-4 (βλ. την ερμηνεία του 

Wiemken ανωτέρω ad 64: κάθετος). Την θέση της προστακτικής κάλεσον έχουν 

τώρα πάρει οι ἴδε και ἄγε (ένδειξη ότι και στον στ. 63 δεν ζητήθηκε από τον 

Μάλακο να φωνάξει απλώς τον Γέρο από την πλατεῖαν θύραν, αλλά να 

σπεύσει να τον συναντήσει): ο Παράσιτος θα πρέπει αντίστοιχα να εξηγήσει στον 

Γέρο τον λόγο της πρόσκλησης και να τον πείσει να έρθει. 

Ο συλλογισμός μετασχηματίζεται επιδέξια ανάλογα με τον αποδέκτη: Αν 

και οι αναλογίες της δομής και της διατύπωσης διατηρούνται, η πρόθεση της 

συμφιλίωσης στο συμπέρασμα του πρώτου συλλογισμού γίνεται στον δεύτερο 

συλλογισμό προκείμενη πρόταση, για να καλύψει τον πραγματικό λόγο της 

πρόσκλησης που περιείχε η προκείμενη πρόταση του πρώτου συλλογισμού. 

εὐκαίρως ἔχω φάρµακον 

θανάσιµον ὃ µετ’ 

οἰνοµέλιτος διηθήσασα 

µετανοήσασ(α) 

δώσω αὐτῶι πεῖν. θέλ(ω) τῶι γέροντ(ι) 

διαλλαγ(ῆναι). 

ὥὥὥὥστεστεστεστε οοοοὖὖὖὖνννν 

πορευθεὶς τῆι πλατείαι θύραι πορευθεὶς 

κάλεσον αὐτὸν ὡς ἐπὶ διαλλαγάς. ἴδε αὐτὸν καὶ ἄγε πρὸς ἐµὲ, 

ἀπελθόντες καὶ ἡµεῖς ἐγὼ δὲ εἰσελθοῦσα 

70707070----1.1.1.1.    ττττὰὰὰὰ    πρπρπρπρὸὸὸὸς τς τς τς τὸὸὸὸ    || || || || ἄἄἄἄριστον ριστον ριστον ριστον ὑὑὑὑµµµµῖῖῖῖν ν ν ν ἑἑἑἑτοιµτοιµτοιµτοιµάάάάσ[ω]. /σ[ω]. /σ[ω]. /σ[ω]. /: ΄Ηδη στον Θουκυδίδη 

(4.90.4.1, 7.81.1.5) ἄριστον ονομάζεται το μεσημβρινό φαγητό, το γεύμα, ενώ το 

πρωινό γεύμα ονομάζεται ἀκράτισµα: LSJ s.v. ἄριστον. H αναφορά αυτή 

αποτελεί και την μόνη ένδειξη για τον δραματικό χρόνο της Μοιχαλίδος. Η 

Μοιχαλίδα δηλώνει ότι θα κανονίσει τα σχετικά με το γεύμα –το μοιραίο γεύμα 

στο οποίο θα κεράσει τον άντρα της δηλητήριο– και όχι ότι θα ετοιμάσει το ίδιο 

το γεύμα· αυτό είναι δουλειά του Μάλακου (στ. 72-3): Andreassi 144-5. 
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Κάθετος: Η Μοιχαλίδα μπαίνει στο σπίτι ἵνα τὰ πρὸς τὸ ἄριστον 

ἑτοιµάσῃ. Θα περίμενε κανείς να αποχωρεί εδώ και ο Παράσιτος, προς 

αναζήτηση του κυρίου του, ύστερα από την “εντολή” που του δόθηκε στον στ. 

70. Κατά τον Wiemken ό.π. ωστόσο, ο Παράσιτος δεν αποχωρεί αλλά παραμένει 

στην σκηνή, όπου κατά την απουσία της Μοιχαλίδας ενημερώνεται από τον 

Σπινθήρα [ο οποίος πιθανότατα (Wiemken 98) κρυφάκουγε στην 4η ΣΚΗΝΗ] πώς 

σχεδιάζει η Μοιχαλίδα να τον χρησιμοποιήσει και καθοδηγείται τι να πράξει 

στην επόμενη ΣΚΗΝΗ. Πραγματικά, κάπου πρέπει να τοποθετήσουμε την “μύηση” 

του Παράσιτου, ο οποίος με το γέλιο του (στ. 74) δείχνει ότι ξέρει καλά τι 

ακριβώς συμβαίνει. Απόδειξη εξάλλου ότι ο Παράσιτος δεν αποχωρεί αποτελεί 

το γεγονός ότι στους στ. 74-5 είναι παρών, χωρίς να υπάρχει εξέλιξη στο θέμα 

του εντοπισμού του Γέρου –η αποχώρηση για την αναζήτηση του Γέρου θα 

πραγματοποιηθεί στον στ. 75. 

Η Μοιχαλίδα επανέρχεται στην σκηνή μαζί με τον Μάλακο και άλλους 

δούλους (πβ. στ. 75 τον πληθυντικό σ[υν]ακολουθήσ[α]τε), ενδεχομένως και με 

τον Σπινθήρα. 

Σ ΚΗΝΗ 6 

(στ.  71-77) 

ΤΟ ΔΗ ΛΗΤΗΡΙΟ.  Η “ΜΑ ΝΙΑ”  ΤΟΥ  ΠΑΡΑ ΣΙΤΟΥ .  

Όπως παρατηρεί ο Wiemken 99, σε αυτή την ΣΚΗΝΗ φορείς της δράσης 

είναι σχεδόν αποκλειστικά τα υπόλοιπα προσώπα. Από το κείμενο συνάγονται 

πολύ λίγα για αυτά που διαδραματίζονται στην σκηνή, γι’ αυτό και η ερμηνεία 

είναι εν πολλοίς υποθετική. 

71717171. . . . ἐἐἐἐπαινπαινπαινπαινῶῶῶῶ, Μ, Μ, Μ, Μάάάάλακε, τλακε, τλακε, τλακε, τὸὸὸὸ    ττττάάάάχος.χος.χος.χος.: Ο Sudhaus και ο Manteuffel δεν 

εντοπίζουν αλλαγή ΣΚΗΝΗΣ στο σημείο αυτό. Κατά τον Sudhaus 260, ενώ η 

Μοιχαλίδα ετοιμαζόταν να εισέλθει, την συναντά στο κατώφλι ο Μάλακος, ο 

οποίος βγαίνει στην σκηνή κρατώντας το θανατηφόρο ποτό. Αποσπά έτσι τον 

έπαινο της Μοιχαλίδας για την ταχύτητα με την οποία το ετοίμασε. 

Ωστόσο, ισχυρή ένδειξη ότι στην κάθετο του στ. 71 η Μοιχαλίδα 

αποχώρησε και επανήλθε αποτελεί το γεγονός ότι ο Μέλλοντας τὰ πρὸς τὸ 

ἄριστον ὑµῖν ἑτοιµάσ[ω], στ. 70-1, έχει ήδη υλοποιηθεί στους στ. 72-3 (καὶ τὸ 

ἄριστον || ἕ[τοι]µόν ἐστι;). Αυτό συνάδει απολύτως με την τεχνική αλλαγής 

των ΣΚΗΝΩΝ που έχουμε διαπιστώσει (ανωτέρω ad 47 και 58): στο τέλος κάθε 

ΣΚΗΝΗΣ προαναγγέλλεται αυτό που στην αρχή της επομένης θεωρείται άρτι 

υλοποιηθέν. Αν μάλιστα η φράση των στ. 72-3 αποτελεί κατάφαση και όχι 

ερώτηση ήτοι αν η Μοιχαλίδα ανακοινώνει στον Μάλακο ότι το τραπέζι είναι 

έτοιμο, όπως υποστηρίζει ο Wiemken 100, η Μοιχαλίδα τα διευθέτησε όλα αυτά 

κατά την απουσία της –αλλιώς δεν θα ήξερε ότι το τραπέζι είναι έτοιμο. 
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72.72.72.72. τ[τ[τ[τ[ὸὸὸὸ] φ] φ] φ] φάάάάρµακον ρµακον ρµακον ρµακον ἔἔἔἔχεις συγκεκραµχεις συγκεκραµχεις συγκεκραµχεις συγκεκραµέέέένον; /νον; /νον; /νον; /: «Έχεις αναμείξει το 

δηλητήριο με το κρασόμελο;» Η πρόθ. συν- στην μτχ. συγκεκραµένον 

ισοδυναμεί με την πρόθ. µετά στο εμπρόθετο µετ’ οἰνοµέλιτος, στ. 62. Η 

ερώτηση, παρόντος του Παράσιτου, το πιθανότερο είναι ότι λέγεται 

χαμηλόφωνα και συνωμοτικά (Romagnoli 227, Andreassi 145), όπως ο στ. 58. Ο 

Μάλακος υπήρξε τόσο γρήγορος στην παρασκευή του δηλητηρίου ώστε να 

εισπράττει τον έπαινο της κυρίας του. Πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι η 

Μοιχαλίδα του την ανέθεσε κατά την απουσία της μεταξύ 5ης και 6ης ΣΚΗΝΗΣ. 

Ακόμη και αν υποστηρίξει κανείς ότι όταν η Μοιχαλίδα στον στ. 62 

εμπιστευόταν στον Μάλακο το σχέδιό της να αναμείξει το δηλητήριο με το 

κρασόμελο, και παρά την χρήση του α΄ ενικού προσώπου, του ανέθετε 

αυτονοήτως την πράξη καθεαυτή (η ετοιμασία ενός ποτού, π.χ. του κεκραµένου 

οἴνου, ήταν υπόθεση των δούλων), δεν αναιρείται η αναγκαιότητα αποχώρησης 

της Μοιχαλίδας στον στ. 71: η Μοιχαλίδα πρέπει τουλάχιστον να του εγχειρίσει 

το δηλητήριο του οποίου την ύπαρξη ο Μάλακος αγνοούσε (στ. 62). 

Κάθετος: Ο Μάλακος “απαντά” καταφατικά. 

72727272----3.3.3.3. κακακακαὶὶὶὶ    ττττὸὸὸὸ    ἄἄἄἄριστον || ριστον || ριστον || ριστον || ἕἕἕἕ[τοι]µ[τοι]µ[τοι]µ[τοι]µόόόόν ν ν ν ἐἐἐἐστι; /στι; /στι; /στι; /: Ο Wiemken  αφαιρεί το 

ερωτηματικό (ομοίως ο Winter) που έθεσαν οι υπόλοιποι μελετητές. Εάν 

πρόκειται όντως για ερώτηση, είναι δυνατές τρεις ερμηνείες: 

1η εκδοχή (Sudhaus 258, Manteuffel 144, Page 358): Η Μοιχαλίδα ζητά να 

πληροφορηθεί από τον Μάλακο αν το τραπέζι έχει στρωθεί (δεν μπορεί να 

αποκλεισθεί ότι είναι κάτι που ανέθεσε στον ίδιο τον Μάλακο κατά την απουσία 

της μεταξύ 5ης και 6ης ΣΚΗΝΗΣ). 

2η εκδοχή (Sudhaus 260): Ο Μάλακος της έχει δώσει ήδη την 

πληροφορία ότι είναι στρωμένο και η Μοιχαλίδα την επαναλαμβάνει ως 

ερώτηση, σαν να ζητά επαλήθευση, προς χάριν των θεατών, τεχνική που 

συναντήσαμε επίσης στους στ. 31-3. 

3η εκδοχή (Andreassi 145): ζητά να πληροφορηθεί από τον Σπινθήρα, 

παρόντα στην ΣΚΗΝΗ και υπεύθυνο για την κουζίνα. 

Κάθετος: Ο ερωτηθείς απαντά καταφατικά. Πιθανότατα συμβαίνει ή 

“λέγεται” κάτι, το οποίο προκαλεί την επόμενη ερώτηση της Μοιχαλίδας. 

73.73.73.73.    ττττὸὸὸὸ    ποποποποῖῖῖῖον;ον;ον;ον;: Η ερώτηση, όπως και οι δύο προηγούμενες, ανήκει, κατά 

τον Wiemken ό.π., στον διάλογο μεταξύ της Μοιχαλίδας και του Μάλακου. 

Είναι πληροφοριακού χαρακτήρα, χωρίς όμως να μπορούμε να αντιληφθούμε σε 

τι αφορά –προφανώς σε κάτι που “κρύβεται” στην κάθετο πριν από τὸ ποῖον;, 

κάτι δηλαδή που “είπε” ο Μάλακος στην Μοιχαλίδα πέραν της καταφατικής 

απάντησης που της έδωσε στην ερώτηση περί ἀρίστου. Κατά τον Sudhaus ό.π., 

την ερώτηση εκστομίζει η Μοιχαλίδα έκπληκτη ή και τρομαγμένη καθώς βλέπει 
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τον Παράσιτο να αρπάζει ξαφνικά το ποτήρι με το δηλητήριο (αυτό προστίθεται 

στην προηγούμενη κάθετο). Ο Andreassi 145-6 τέλος εικάζει ότι ο Μάλακος 

βγήκε στην σκηνή με δύο τουλάχιστον ποτήρια, οπότε η Μοιχαλίδα ζητά να 

μάθει –σκοπίμως βραχυλογικά ώστε να μην αντιληφθεί ο Παράσιτος περί τίνος 

πρόκειται– ποιο είναι αυτό που περιέχει το δηλητήριο.  

/ Μ/ Μ/ Μ/ Μάάάάλακε. /λακε. /λακε. /λακε. /: Σύμφωνα με την πλειονότητα των μελετητών, ο Παράσιτος 

αρπάζει, με μια ξαφνική κίνηση, το ποτήρι με το δηλητήριο και το φέρνει στο 

στόμα του (η πρώτη κάθετος). Ο Μάλακος θα πρέπει αμέσως μετά την έξοδό του 

στην σκηνή κάπου να το τοποθέτησε (Wiemken 99). Η ενέργεια του Παράσιτου 

κάνει την Μοιχαλίδα να προσφωνήσει έντρομη τον Μάλακο δείχνοντάς του 

επιτακτικά τον Παράσιτο. 

Δεύτερη κάθετος: Ο Μάλακος στρέφεται ανήσυχος προς τον Παράσιτο, 

ενώ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα η Μοιχαλίδα να ορμά η ίδια 

και να αποσπά από τα χέρια του Παράσιτου το ποτήρι, εκδοχή που 

υπαγορεύεται από την επόμενη φράση της (κατά τον Andreassi 146, στην 

προηγούμενη κάθετο ο Παράσιτος άρπαξε απλώς το ποτήρι και είναι τώρα που 

το φέρνει στο στόμα). 

λαβλαβλαβλαβὲὲὲὲ    ἰἰἰἰδοδοδοδοὺὺὺὺ    οοοοἰἰἰἰννννόόόόµελι.µελι.µελι.µελι.: Η Μοιχαλίδα εγχειρίζει στον Μάλακο το ποτήρι που 

απέσπασε από τον Παράσιτο («πάρε δω το κρασόμελο») ή του φωνάζει να το 

πάρει αυτός («πάρ’ του το κρασόμελο»). Εκείνο που την τρομάζει είναι μήπως ο 

Παράσιτος δηλητηριαστεί (Sudhaus ό.π.) ή μήπως της καταστρέψει το σχέδιο 

να δηλητηριάσει τον σύζυγό της (Andreassi ό.π.). 

73737373----4.4.4.4.    /|| τ/|| τ/|| τ/|| τάάάάλας, δοκλας, δοκλας, δοκλας, δοκῶῶῶῶ    ΠανΠανΠανΠανόόόόληµπτος γληµπτος γληµπτος γληµπτος γέέέέγονεν γονεν γονεν γονεν ὁὁὁὁ    παρπαρπαρπαράάάάσιτος.σιτος.σιτος.σιτος.: Ο 

Παράσιτος (παρών από την προηγούμενη ΣΚΗΝΗ χωρίς ενδιάμεση αποχώρηση: 

βλ. ανωτέρω ad 70-1: κάθετος) αρχίζει να φέρεται αλλόκοτα (κάθετος), και η 

Μοιχαλίδα υποθέτει ότι τρελάθηκε (πβ. στ. 39 τί γέγονε[ν; ἦ] µαίνηι;). Είναι 

προφανές ότι ο Παράσιτος προσποιείται ότι το δηλητήριο άρχισε να επιδρά 

πάνω του, θέλοντας να τρομοκρατήσει την Μοιχαλίδα. Πβ. Πλαύτος, 

Menaichmi, 831 κ.ε., όπου ο ταξιδιώτης αδελφός προσποιείται ότι τρελάθηκε, 

για να τρομάξει την γυναίκα και τον πεθερό του αδελφού του. Για τις «σκηνές 

τρέλας», προσποιητής ή μη, στην, ελληνική ιδίως, κωμωδία, με κάποιες 

αναφορές και στην τραγωδία, βλ. Hunter 181-2. 

Το επίθ. Πανόληµπτος είναι άπαξ ειρημένον στην σωζόμενη αρχαία 

ελληνική γραμματεία, ενώ και το Πανόληπτος (προτεινόμενη διόρθωση) 

απαντά μόνο στον Ερμεία Φιλ. Πλάτ. Φαίδρ. Σχ. 87.23.30, όπου φέρει την 

σημασία της θεϊκής μανίας η οποία καταλαμβάνει την ψυχή, προφανώς σε 

κάποια εκστατική λατρεία, και κατατάσσεται μεταξύ αρκετών ακόμη συναφών 

µανιῶν. Ο Andreassi 146-7 θεωρεί μάλιστα πιθανό ο Παράσιτος να εκτελεί 
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συγκεκριμένες χορευτικές κινήσεις, που αντιστοιχούσαν στην μίμηση του θεού 

Πάνα. Αν και ελκυστική η υπόθεση (θα μπορούσε μάλιστα κανείς να προσδώσει 

στις κινήσεις του Παράσιτου διαστάσεις παρωδίας των εκστατικών-

μυστηριακών λατρειών), είναι εξίσου πιθανό να πρόκειται για μια λόγια μεν και 

θρησκευτικής προέλευσης λέξη αλλά καθιερωμένη στον προφορικό λόγο για 

κάποιον που φέρεται σαν τρελός, έχοντας αποβάλει πλέον τα θρησκευτικά της 

σημαινόμενα (πβ. στην ν.ε. «Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου»). 

74747474----5.5.5.5.    / τ/ τ/ τ/ τάάάάλας, γελλας, γελλας, γελλας, γελᾶᾶᾶᾶι. || σ[υν]ακολουθι. || σ[υν]ακολουθι. || σ[υν]ακολουθι. || σ[υν]ακολουθήήήήσ[α]τε ασ[α]τε ασ[α]τε ασ[α]τε αὐὐὐὐττττῶῶῶῶι µι µι µι µὴὴὴὴ    κακακακαίίίί    τι πτι πτι πτι πάάάάθηι. /θηι. /θηι. /θηι. /: 

Από τις δύο φράσεις που έπονται της πρώτης καθέτου καταλαβαίνουμε τι 

αντιπροσωπεύει αυτή: Ο Παράσιτος γελά, ανεξήγητα για την Μοιχαλίδα, και 

ταυτοχρόνως αποχωρεί προς αναζήτηση του Γέρου, όπως του ανέθεσε η 

Μοιχαλίδα, στ. 70 (πβ. και στ. 79, όπου επιστρέφει με πληροφορίες για τον 

Γέρο). Το γέλιο αποτελεί ενδεχομένως και αυτό ένα δείγμα της προσποιητής 

μανίας του. Κατ’ άλλη ερμηνεία (Sudhaus ό.π., Wiemken 100), o Παράσιτος 

γελά επειδή γνωρίζει το ακίνδυνο περιεχόμενο του ποτηριού: Ο Μάλακος 

ακούμπησε κάπου το ποτήρι και ο Παράσιτος είδε τον Σπινθήρα, που, χωρίς να 

γίνει αντιληπτός από την Μοιχαλίδα και τον Μάλακο, αντικατέστησε το 

δηλητηριασμένο κρασόμελο. Ο πληθυντικός σ[υν]ακολουθήσ[α]τε  απευθύνεται 

στον Σπινθήρα και τους υπόλοιπους δούλους τους οποίους ανήσυχη στέλνει να 

ακολουθήσουν τον Παράσιτο αγωνιώντας είτε για την ζωή του (δεν θέλει αυτή 

την στιγμή να έχει “παράπλευρες απώλειες”) είτε, το πιθανότερο με βάση τον 

χαρακτήρα της, για την ευόδωση του φονικού σχεδίου της σε βάρος του συζύγου 

της (αν πάθει κάποιο κακό ο Παράσιτος, θέλει να το ξέρει· νομίζει βεβαίως ότι οι 

δούλοι δεν γνωρίζουν τον πραγματικό λόγο της ανησυχίας της: μια επιπλοκή 

σχετική με την ζωή του Παράσιτου θα πρέπει να κρατηθεί μυστική από τον Γέρο 

ή, αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, να αναβληθεί η απόπειρα δολοφονίας του 

Γέρου ο οποίος θα είναι πλέον υποψιασμένος). 

Η φράση πάσχω τι λέγεται κατ’ ευφημισμόν για κάτι πολύ κακό και δη 

για τον θάνατο (LSJ s.v. τις: Α.ΙΙ.3). Την σημασία αυτή αποκτά, ειδικότερα, η 

πρόταση ἤν τι πάθω και οι παραλλαγές της: βλ. LG 231 (πβ. Δημοσθ.  Φιλιπ. Α΄ 

11.2 ἂν οὗτός τι πάθῃ, ταχέως ὑµεῖς ἕτερον Φίλιππον ποιήσετε). 

Δεύτερη κάθετος: Μαζί με τον Παράσιτο αποχωρούν (από την πλατεῖαν 

θύραν, που οδηγεί στον Γέρο: στ. 63) ο Σπινθήρας και οι υπόλοιποι δούλοι. Στην 

σκηνή μένουν μόνοι η Μοιχαλίδα και ο έμπιστός της Μάλακος. Η Μοιχαλίδα 

μπορεί και πάλι να του μιλήσει ανοιχτά. 

75757575----6.6.6.6. τοτοτοτοῦῦῦῦτο µτο µτο µτο µὲὲὲὲν ν ν ν ὡὡὡὡς || ς || ς || ς || ἐἐἐἐβ[ο]υλβ[ο]υλβ[ο]υλβ[ο]υλόόόόµην τετ[µην τετ[µην τετ[µην τετ[έέέέ]λεσται.]λεσται.]λεσται.]λεσται.: Η φράση λέγεται με 

απόλυτη ικανοποίηση (πβ. Οδ. ξ 160: ἦ µέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς 

ἀγορεύω) και συνιστά την κορύφωση της κωμικής ειρωνείας: Η Μοιχαλίδα 
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πιστεύει ότι όλα ως τώρα έχουν πάει κατ’ ευχήν –η θανάτωση Αισώπου και 

Απολλωνίας, η συνεργασία της με τον Μάλακο, η εξαπάτηση του Παράσιτου, η 

ετοιμασία του θανατηφόρου ποτού, του οποίου η δραστικότητα δοκιμάστηκε 

ήδη με μια γουλιά που ήπιε ο Παράσιτος (φτάνει μόνο να μην πάθει τίποτα 

χειρότερο), η ετοιμασία του γεύματος. Νομίζει ότι βρίσκεται ένα βήμα προ της 

ολοκλήρωσης του σχεδίου! 

76767676----7.7.7.7.    εεεεἰἰἰἰσελθ[σελθ[σελθ[σελθ[όόόόν]τες περν]τες περν]τες περν]τες περὶὶὶὶ    ττττῶῶῶῶν λοιπν λοιπν λοιπν λοιπῶῶῶῶν || ν || ν || ν || ἀἀἀἀσφαλσφαλσφαλσφαλέέέέστερον βουλευσστερον βουλευσστερον βουλευσστερον βουλευσώώώώµεθα. µεθα. µεθα. µεθα. 

////: Το επόμενο και τελευταίο βήμα αφορά στην μεθόδευση (βουλευσώµεθα) των 

τελευταίων λεπτομερειών αυτού που απομένει (τῶν λοιπῶν): της δολοφονίας 

του Γέρου. Το ἀσφαλέστερον (ενν. ἢ µένοντες ἔξω) εκφράζει πιθανότατα την 

ανασφάλεια που της γεννά η αναμονή των εξελίξεων –σε σχέση και με την 

αλλόκοτη συμπεριφορά του Παράσιτου και τον κίνδυνο να έχει δηλητηριαστεί 

(πβ. Αχιλ. Τάτ. 5.19.3.4-5). Προτιμά να εισέλθουν για να είναι κοντά στις 

εξελίξεις (πώς εξελίσσεται η υγεία του Παράσιτου; βρήκε τον Γέρο; τον έπεισε 

να προσέλθει προς συμφιλίωση;) και κατά περίπτωση να αποφασίσουν πώς θα 

ενεργήσουν. Το α΄ πληθυντικό πρόσωπο εμπλέκει και πάλι τον Μάλακο στην 

συνωμοσία. 

Κάθετος: Συμφωνώ με τον Andreassi 148 ότι η Μοιχαλίδα και ο Μάλακος 

μπαίνουν πράγματι στο σπίτι (υλοποίηση του εἰσελθ[όν]τες): Είναι αδύνατο να 

τον καλεί να εισέλθουν και ακολούθως, αντί γι’ αυτό (ή έστω καθώς 

κατευθύνονται προς την είσοδο), να του απευθύνει τον λόγο (η προσφώνηση 

Μάλακε ξενίζει στο σημείο αυτό) για να του πει κάτι που δεν είναι παρά 

επανάληψη ουσιαστικά της δήλωσης ικανοποίησής της των στ. 75-6 (βλ. επίσης 

κατωτέρω ad 77-8).  

Η Μοιχαλίδα και ο Μάλακος επανέρχονται στην σκηνή. 

ΣΚΗΝΗ 7 

(στ.  77-80) 

ΘΑΝΑΤΟ Σ  ΤΟΥ  ΓΕΡΟΥ .  

77777777----8.8.8.8. ΜΜΜΜάάάάλακε, πλακε, πλακε, πλακε, πάάάάντα ντα ντα ντα ἡἡἡἡµµµµῖῖῖῖν κατν κατν κατν κατὰὰὰὰ    || γν|| γν|| γν|| γνώώώώµην προκεχµην προκεχµην προκεχµην προκεχώώώώρηκερηκερηκερηκε: Αν o 

“διάλογος” συνεχιζόταν χωρίς να έχει διακοπεί, η προσφώνηση του δούλου με το 

όνομά του θα ήταν αναμενόμενη στην αρχή του “διαλόγου” (στ. 76) και όχι εδώ. 

Επίσης, σε τι θα διέφερε η δήλωση πάντα ἡµῖν κατὰ γνώµην προκεχώρηκε 

από το τοῦτο µὲν ὡς ἐβ[ο]υλόµην τετ[έ]λεσται, αν δεν είχε μεσολαβήσει κάτι 

άλλο; Η πληροφορία δίνεται, με μεγάλη ικανοποίηση, στον Μάλακο κατά την 

έξοδό τους στην σκηνή, ή αμέσως μετά, και συνοψίζει όσα στο μεσοδιάστημα 

διαπίστωσε η Μοιχαλίδα στο εσωτερικό του σπιτιού (πβ. τις υπόλοιπες 

επανόδους της Μοιχαλίδας στην σκηνή). Το επίθ. πάντα καλύπτει όχι μόνο το 
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τοῦτο µὲν, στ. 75, αλλά και ένα μέρος τῶν λοιπῶν, στ. 76: Ο Παράσιτος είναι 

καλά στην υγεία του και προσεγγίζει τον Γέρο, το τραπέζι έχει στρωθεί σύμφωνα 

με όλα τα προβλεπόμενα, τα πάντα είναι έτοιμα για την εξόντωση του θύματος. 

78. 78. 78. 78. ἐὰἐὰἐὰἐὰν ν ν ν ἔἔἔἔτι ττι ττι ττι τὸὸὸὸν γν γν γν γέέέέροντα ροντα ροντα ροντα ἀἀἀἀννννέέέέλωµεν. /λωµεν. /λωµεν. /λωµεν. /: Με τον κυνισμό των στ. 62-3 (πβ. 

και στ. 59: πάντας ἀνελοῦσα) και με κάποια ανυπομονησία η Μοιχαλίδα 

προσβλέπει στην εξόντωση του Γέρου. Η υποθετική πρόταση ωστόσο 

υποδηλώνει την συνειδητοποίηση της αβεβαιότητας της τελικής έκβασης –κάτι 

θα μπορούσε να πάει στραβά την τελευταία στιγμή. 

Κάθετος: εισβάλλει στην σκηνή προσποιητά ανάστατος ο Παράσιτος 

(κατ’ άλλη εκδοχή, ο Σπινθήρας και άλλοι φέρνουν ταυτοχρόνως το “πτώμα” 

του Γέρου στην σκηνή). 

Οι στ. 79-80 εντάσσονται από τον Sudhaus, τον Manteuffel και τον Page 

στην τελική ΣΚΗΝΗ. Το επίμαχο ερώτημα είναι πότε ακριβώς κομίζεται το 

“πτώμα” του Γέρου. Αμέσως πριν από την αποστροφή προς τον Παράσιτο, στ. 

79 (Sudhaus 261, o οποίος ως εκ τούτου προκρίνει τους στ. 79-80 ως αρχικούς 

της τελικής ΣΚΗΝΗΣ); Στην πρώτη κάθετο του στίχου 80 (Page 361 και Andreassi 

148-9); ΄Η μετά την αποχώρηση της Μοιχαλίδας, στο τέλος δηλ. του στ. 80 

(Wiemken ό.π.); 

79. 79. 79. 79. παρπαρπαρπαράάάάσιτε, τσιτε, τσιτε, τσιτε, τίίίί    γγγγέέέέγονεν; /γονεν; /γονεν; /γονεν; /: Το κρίσιμο σημείο είναι: Βλέπει ήδη 

μπροστά της το πτώμα η Μοιχαλίδα και ζητά να μάθει από τον Παράσιτο τί 

γέγονεν; ή η απορία της θα πρέπει να αποδοθεί στην εμφάνιση και μόνο του  

Παράσιτου, ο οποίος δείχνει πολύ αναστατωμένος; Αν παραβάλουμε την 

ερώτηση με αυτήν του στ. 67, όπου η Μοιχαλίδα, έχοντας μπροστά της το 

πτώμα της Απολλωνίας, θέλει να πληροφορηθεί τι της συνέβη, διαπιστώνουμε 

ότι η ερώτηση τί οὖν αὐτῆι ἐγένετο; είναι πολύ πιο συγκεκριμένη τόσο με την 

δεικτική αντωνυμία όσο και με τον Αόριστο ἐγένετο· η Μοιχαλίδα θέλει να ξέρει 

τι συνέβη στην Απολλωνία, ποια είναι η αιτία του θανάτου της. Αντιθέτως ο 

Παρακείμενος γέγονεν και η απουσία δεικτικής αντωνυμίας εκφράζουν αοριστία: 

«τι έχει συμβεί (και είσαι τόσο αναστατωμένος);»· η Μοιχαλίδα αγνοεί το ίδιο το 

γεγονός του θανάτου.  Στην πρώτη περίπτωση η απορία της εστιάζεται στην 

νεκρή (αὐτῆι), ενώ ο αποδέκτης της ερώτησης περνά σε δεύτερη μοίρα. Στην 

δεύτερη περίπτωση η απορία επικεντρώνεται στον αποδέκτη (παράσιτε· η 

πρόταξη της λέξης δείχνει και το ξάφνιασμά της από τον τρόπο που εμφανίζεται 

ο Παράσιτος). Πβ. και στ. 80. 

Κάθετος: Ο Παράσιτος της δίνει την πληροφορία ότι ο Γέρος πέθανε. 

ααααἲἲἲἲ    ππππῶῶῶῶς; /ς; /ς; /ς; /: Το επιφ. αἲ εκφράζει την έκπληξή της, ίσως και κάποια 

αποστροφή (πβ. Χαρίτιον 72) αν ο Παράσιτος στην απάντησή του υπήρξε πολύ 
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παραστατικός· αρέσκεται και τα καταφέρνει άλλωστε να την τρομοκρατεί, όπως 

είδαμε στους στ. 73-4. Νιώθοντας την ανάγκη να συνειδητοποιήσει την είδηση 

και να σιγουρευτεί, φαίνεται με το πῶς να ζητά περισσότερες πληροφορίες 

(ήπιε το δηλητήριο; πώς ακριβώς έγινε;), οι οποίες τις δίνονται από τον 

Παράσιτο· αυτός, αν δεν μιλά, θα πρέπει να ήταν πολύ καλός παντόμιμος για να 

πληροφορήσει την Μοιχαλίδα μόνο με τις κινήσεις των χεριών και του σώματος. 

79797979----80.80.80.80. µµµµάάάάλιστα. πλιστα. πλιστα. πλιστα. πάάάάντων γντων γντων γντων γὰὰὰὰρ || ν[ρ || ν[ρ || ν[ρ || ν[ῦῦῦῦ]ν ]ν ]ν ]ν ἐἐἐἐγκρατγκρατγκρατγκρατὴὴὴὴς γς γς γς γέέέέγονα. /γονα. /γονα. /γονα. /: Ο 

Wiemken 236: σημ. 164 θεωρεί ότι στην προηγηθείσα κάθετο ο Παράσιτος 

ρώτησε έκπληκτος την Μοιχαλίδα «και συ χαίρεσαι;», ερώτηση στην οποία το 

επίρ. µάλιστα έρχεται ως απάντηση (κατά το LSJ s.v. µάλιστα, όταν δίνεται ως 

απάντηση, σημαίνει «most certainly»), ενώ ο σύνδ. γὰρ αιτιολογεί την χαρά της. 

Είδαμε ωστόσο ότι η ερώτηση αἲ πῶς; εκφράζει μάλλον έκπληξη παρά, ακόμη, 

χαρά. Το µάλιστα λέγεται βεβαίως με απόλυτη ικανοποίηση και την έκφραση 

αυτής της ικανοποίησης έρχεται να αιτιολογήσει ο γὰρ. Η Μοιχαλίδα με μια 

επινίκια δήλωση γεμάτη βεβαιότητα και στόμφο “ρίχνει την μάσκα” μπροστά 

στον Παράσιτο (Wiemken 100). Η θριαμβολογία της γίνεται απόλυτη με την 

πρόταξη της γεν. πάντων. Κορυφώνεται έτσι η κωμική ειρωνεία, αφού στην 

αμέσως επόμενη ΣΚΗΝΗ πρόκειται να αποδειχθεί ότι κάθε άλλο παρά νικήτρια 

είναι. Το πάντων είναι μάλλον αρσενικού γένους, «έχω νικήσει τους πάντες» 

(πβ. τόσο την υπερβολή πάντας ἀνελοῦσα του στ. 65 όσο και την αντίστοιχη 

διατύπωση τοῦ γέροντ(ος) ἐγκρατὴς θέλω γενέσ(θαι), στ. 60-1· το νόημα: 

«αφού νίκησα τον γέρο, έχω νικήσει τους πάντες») παρά ουδετέρου, «έχω τα 

πάντα κάτω από τον έλεγχό μου». 

Κάθετος: Στο σημείο αυτό τοποθετούν ο Page και ο Andreassi την 

μεταφορά του πτώματος στην σκηνή. Η Μοιχαλίδα διαπιστώνει ιδίοις όμμασι 

(μία ακόμη αυτοψία) την αλήθεια των λεγομένων του Παράσιτου και στην 

επόμενη κάθετο αποχωρεί. Η εκδοχή των δύο μελετητών αφήνει μάλιστα το 

περιθώριο να δει κανείς αντιστικτικά την σκηνική δράση: Ο νεκρός μεταφέρεται 

στην σκηνή από την μία θύρα και, σχεδόν ταυτόχρονα, η Μοιχαλίδα αποχωρεί 

από την άλλη, δύο αντίρροπες κινήσεις με συμβολική σημασία –η συνύπαρξη 

των δύο συζύγων ήταν και παραμένει αδύνατη. Το αδύνατο σημείο αυτής της 

εκδοχής είναι ότι αμέσως μετά την έλευση του νεκρού η Μοιχαλίδα αποχωρεί 

κάπως αδέξια και εσπευσμένα χωρίς το παραμικρό σχόλιο ή την παραμικρή 

αποστροφή προς τον νεκρό. Αυτή η αποσιώπηση δεν μπορεί να οφείλεται σε 

μυστικοπάθεια –τούτη την φορά δεν έχει λόγους να κρύβεται. Δύσκολα επίσης 

θα υποθέταμε ενοχές ή συστολή-δειλία μπροστά στον Σπινθήρα και τους άλλους 

δούλους που τρέφουν αισθήματα συμπάθειας προς τον νεκρό. Απομένει λοιπόν 

η κάθετος να αντιστοιχεί σε κάποια αντίδραση –προσποιητής– έκπληξης ή 

απορίας του Παράσιτου. 
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80. 80. 80. 80. ἄἄἄἄγωµεν, παργωµεν, παργωµεν, παργωµεν, παράάάάσιτε. / τσιτε. / τσιτε. / τσιτε. / τίίίί    οοοοὖὖὖὖν θν θν θν θέέέέλεις; λεις; λεις; λεις; : Η Μοιχαλίδα καλεί τον 

Παράσιτο στο εσωτερικό του σπιτιού θέλοντας πιθανώς να του δώσει κάποιες 

εξηγήσεις σχετικά με την θανάτωση του Γέρου. Στην κάθετο θα πρέπει να 

υποθέσουμε ότι η Μοιχαλίδα κινείται προς αποχώρηση, ο Παράσιτος όμως 

αρνείται να την ακολουθήσει ή της κάνει νόημα να περιμένει διότι πρόκειται να 

φέρουν τον νεκρό, κάτι που δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται η Μοιχαλίδα, που 

τον ρωτά απορημένη τί οὖν θέλεις; Όσοι μελετητές αποδίδουν τις δύο ατάκες 

στην Μοιχαλίδα (Wiemken, Cunningham και Andreassi)42 δέχονται ομόφωνα 

ότι η Μοιχαλίδα προτιμά να μην ασχοληθεί άλλο με τον Παράσιτο και να 

αποχωρήσει μόνη της. Το signum στο τέλος του στίχου σημαδεύει μάλλον το 

πέρας του ρόλου της αρχιμίμας (Sudhaus ό.π., Manteuffel 145 και Wiemken 100-

1). Στο σημείο αυτό φέρνουν το “πτώμα” του συζύγου και ακολουθεί η διαλογική 

ΣΚΗΝΗ. 

Είναι αβέβαιο αν τη λ.  (ἀγων(ία) Crusius, ἀγων(ία) ή 

ἀγών(ισµα) Sudhaus, ἀγών(ισµα) Cunningham), που διαβάζεται μεταξύ της 

3ης  στήλης του παπύρου (στο ύψος του στ. 79) και της 4ης (Χαρίτιον) ανήκει στην 

Μοιχαλίδα. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για παρεπιγραφήν. O Sudhaus ό.π. 

αντιστοίχισε την σημασία της με αυτήν της λ. ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ, παρεπιγραφής στον 

στ. 95 της Χαρίτιον, μεταφράζοντας «τελική ΣΚΗΝΗ». Αν η υπόθεσή του ευσταθεί 

[την αποδέχονται ο Crusius(1914) και ο Andreassi 150], αποκτά ένα πρόσθετο 

επιχείρημα η άποψη (βλ. ανωτέρω, σ. 60) που θεωρεί τους στ. 79-80 ως 

αρχικούς της τελικής ΣΚΗΝΗΣ. Η “αναγγελία” ωστόσο της έναρξης της τελικής 

ΣΚΗΝΗΣ δεν έχει, σκηνοθετικά, καμία πρακτική σημασία, παρά μόνο αν στο 

σημείο αυτό, δηλ. στην αρχή του στ. 79 (στο τέλος του στίχου δεν σημειώνεται 

κάθετος και η πρόταση δεν έχει ολοκληρωθεί) ή έστω στην πρώτη κάθετο του στ. 

80, συμβαίνει κάποια αποχώρηση-επάνοδος της Μοιχαλίδας (είδαμε όμως ότι 

αυτό συμβαίνει στον στ. 77: βλ. ανωτέρω ad 76-7 κάθετος και 77-8) ή η 

μεταφορά του “πτώματος” του Γέρου στην σκηνή (βλ. ωστόσο ad 79 και 79-80 

κάθετος) ή η οριστική αποχώρηση της Μοιχαλίδας [η Μοιχαλίδα όμως αποχωρεί 

στο τέλος του στ. 80 με το πέρας του ρόλου της (Wiemken, Andreassi), εκτός 

αν αποδώσει κανείς τις δύο τελευταίες ατάκες του στ. 80 στον Σπινθήρα (βλ. 

υποσ. 42), οπότε θα μπορούσε να αποχωρεί στην πρώτη κάθετο στου στ. 80]. 

Η λ. ἀγώνισµα με την σημασία «επίτευγμα», «κατόρθωμα» θα 

μπορούσε, πιο απλά, να σχολιάζει, ειρωνικά, την θριαμβολογία της Μοιχαλίδας 

µάλιστα. πάντων γὰρ ν[ῦ]ν ἐγκρατὴς γέγονα των στ. 79-80 έχοντας το 

νόημα «η Μοιχαλίδα νομίζει ότι πέτυχε σπουδαίο κατόρθωμα», «ότι τα 

κατάφερε» (πβ. την μτφρ. «a feather in his hat» στο LSJ s.v. ἀγώνισµα: 2, ἀ. 

τινος) και, εμμέσως, να δηλώνει το θέμα της τελικής ΣΚΗΝΗΣ, όπου θα φανεί 

                                                             
42

 Ο Crusius, ο Sudhaus, ο Rostrup, ο Manteuffel και ο Page τις αποδίδουν στον Σπινθήρα· κατ’ 
αυτούς ο στ. 81 περιέχει την απάντηση του Παράσιτου. 
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περίτρανα ποιος πραγματικά πέτυχε κατόρθωμα (ο Σπινθήρας) και ποιος 

εξαπατήθηκε οικτρά (ίσως γι’ αυτό ο Cunningham τοποθετεί την λ. ἀγώνισµα 

ακριβώς πριν το αἲ πῶς; / µάλιστα, παρόλο που στον πάπυρο η λ.  

διαβάζεται όχι μέσα αλλά στο τέλος του στ. 79). 

Σ ΚΗΝΗ 8 

(στ. 81-88) 

ΘΡΗΝΟΣ  ΓΙ Α  ΤΟΝ ΓΕΡΟ .  ΤΙ ΜΩΡΙΑ ΤΟΥ  ΜΑΛΑΚΟΥ.  

81.81.81.81.    [ΠΑΡ.] Σπινθ[ΠΑΡ.] Σπινθ[ΠΑΡ.] Σπινθ[ΠΑΡ.] Σπινθήήήήρ, ρ, ρ, ρ, ἐἐἐἐππππίίίίδδδδος µοι φος µοι φος µοι φος µοι φόόόόννννον ον ον ον ἱἱἱἱκανκανκανκανὸὸὸὸν. /ν. /ν. /ν. /: Ο Knox 243 ανέγνωσε 

την φράση φόνον ἱκανὸν της ed. pr. ως φαιὸν ἱµὰτιον (κατά τον ίδιο, ο Hunt 

το αποδέχτηκε ως βέβαιο). Κανείς ωστόσο μεταγενέστερος μελετητής δεν 

υιοθέτησε την γραφή, με εξαίρεση τον Cunningham, ο οποίος επανεξέτασε τον 

πάπυρο.  Είναι γεγονός ότι η φράση φαιὸν ἱµὰτιον είναι συχνή στην ύστερη 

γραμματεία, μαρτυρείται δε και σε σχέση με το πένθος (Πλούτ. Περί Φιλαδ. 

489.Α.11: πυθόµενος οὖν ὁ Ἀντίοχος τὴν πορφύραν ἔθηκε καὶ φαιὸν ἱµάτιον 

ἔλαβε, καὶ τὰ βασίλεια κλείσας ἐπένθει τὸν ἀδελφόν) ή την άσχημη 

ψυχολογία. Αντιθέτως, η χρήση της λ. φόνος με την σημασία «όργανο φόνου», 

«φονικό μέσο», π.χ. δηλητήριο (το LSJ συμπεριλαμβάνει το χωρίο της 

Μοιχαλίδος στα παραδείγματα αυτής της σημασίας), είναι η λιγότερο συχνή. Από 

την άλλη πλευρά, οι περισσότερες σημασιολογικές εκδοχές της προστ. ἐπίδος 

οδηγούν στην ανάγνωση φόνον ἱκανὸν. Η 1η σημασία του ρ. ἐπιδίδωµι, η 

προσθετική, «δίνω περισσότερο (από το ίδιο)», «δίνω κι άλλο» (ενδεικτικά 

Ηρόδ. 2.121.δ΄23, Ευρ. Μήδ. 1128), υπαγορεύει την μτφρ. «δώσε μου κι άλλο από 

το δηλητήριο», με σαφή σαρκαστικό υπαινιγμό στην προηγούμενη ΣΚΗΝΗ, όπου 

ο Παράσιτος ήπιε από το δηλητήριο, όπως νόμισε η Μοιχαλίδα, που δεν 

αντιλήφθηκε την απάτη. Την εκδοχή αυτή ενισχύει η παρουσία του επιθ. ἱκανὸς, 

που επιτείνει τον υπαινιγμό: «τούτη τη φορά να είναι αρκετό (όχι όπως πριν που 

δεν “έδρασε”)». Η 2η σημασία, η απλή (λανθασμένα ο Andreassi ό.π. υποστηρίζει 

ότι ἐπιδίδωµι δεν σημαίνει γενικώς «δίνω», παρά μόνο «δίνω επιπλέον»), 

επιμερίζεται σε α. «παραδίδω σε κάποιον κάτι», «του το εγχειρίζω» (LSJ s.v. 

ἐπιδίδωµι: II.5), που ανταποκρίνεται και στις δύο εκδοχές: «φέρε μου σκούρο 

ρούχο» ή «δος μου αρκετό φονικό ποτό» [Πβ. Ιωάν. Ευαγ. Πράξ. (recensio) 9.7: 

Καὶ γεµίσας ὁ µάγος τὴν κύλικα, ἐπιδίδωσι τῷ θεολόγῳ]. β. «παρέχω 

αφθόνως», «επιδαψιλεύω» (LSJ s.v. ἐπιδίδωµι: II.3), που οδηγεί και πάλι στην 

προτίμηση της γραφής φόνον και συνδυάζεται πολύ καλά με το επίθ. ἱκανὸν. 

Είναι φανερό ότι δεν μπορούμε να προκρίνουμε τελεσιδίκως την μία από 

τις δύο αναγνώσεις. Προτίμησα ωστόσο την γραφή φόνον ἱκανὸν λόγω του 

νοηματικού δεσμού που δημιουργεί με την προηγούμενη ΣΚΗΝΗ. Στην περίπτωση 

αυτή είναι απαραίτητο ο Παράσιτος να απευθύνεται στον Σπινθήρα 
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χαμηλοφώνως, εφόσον στην ΣΚΗΝΗ παρίσταται ο Μάλακος, κάτι που δεν ισχύει 

για την γραφή φαιὸν ἱµάτιον. 

Κάθετος: Αν προκρίνουμε φαιὸν ἱµάτιον, η κάθετος θα μπορούσε να 

δηλώνει ότι ο Σπινθήρας δίνει πράγματι στον Παράσιτο ένα πένθιμο ρούχο για 

να το φορέσει. Στην επιλογή φόνον ἱκανὸν ανάλογη ερμηνεία της καθέτου θα 

πρέπει να αποκλεισθεί· o Παράσιτος διατύπωσε το αίτημά του αστειευόμενος 

απλώς σε βάρος της Μοιχαλίδας. Η κάθετος είναι επίσης δυνατό να δηλώνει, 

κατά τα συνήθη, κάποια χειρονομία του ίδιου του Παράσιτου ή του Σπινθήρα. 

Κατά τον Andreassi 151 κ.ε., ειδικά σε αυτή την ΣΚΗΝΗ οι κάθετοι μπορούν να 

δηλώνουν απλώς την αλλαγή του ομιλούντος προσώπου. 

81818181----2.2.2.2. [ΣΠΙΝ.] παρ[ΣΠΙΝ.] παρ[ΣΠΙΝ.] παρ[ΣΠΙΝ.] παράάάάσιτε, φοβο[σιτε, φοβο[σιτε, φοβο[σιτε, φοβο[ῦῦῦῦ]µαι µ]µαι µ]µαι µ]µαι µὴὴὴὴ    γελγελγελγελάάάάσω. /σω. /σω. /σω. /: Αυτή η φράση 

λέγεται σίγουρα χαμηλοφώνως. Ο Σπινθήρας φοβάται ότι δεν θα μπορέσει να 

συγκρατήσει τα γέλια του βλέποντας τον Παράσιτο με το φαιὸν ἱµάτιον 

(επιπλέον ένδειξη για την γραφή Knox-Cunningham) ή εκφέροντας ακολούθως 

τον “θρήνο”, κατά τον οποίο πρέπει να προσποιηθεί τον θλιμμένο. 

82. 82. 82. 82. [ΠΑΡ.] κα[ΠΑΡ.] κα[ΠΑΡ.] κα[ΠΑΡ.] καὶὶὶὶ    καλκαλκαλκαλῶῶῶῶς λς λς λς λέέέέγεις. /γεις. /γεις. /γεις. /: Η απάντηση του Παράσιτου, επίσης 

χαμηλοφώνως. Ο Sudhaus και ο Wiemken αποδίδουν την φράση στον 

Σπινθήρα. Ο πρώτος την θεωρεί απάντηση σε κάποιο νεύμα του Παράσιτου (σ.σ. 

η προηγούμενη κάθετος), ο οποίος του υποδεικνύει το πτώμα για να του θυμίσει 

ότι πρέπει να το θρηνήσει. Ο δεύτερος υποστηρίζει ότι η φράση λέγεται από τον 

Σπινθήρα σκοπίμως μεγαλοφώνως ώστε, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ξεκινά 

αμέσως τον θρήνο, να δοθεί η εντύπωση στον Μάλακο ότι ο Παράσιτος έδινε 

χαμηλοφώνως οδηγίες στον Σπινθήρα για το πώς να θρηνήσει τον νεκρό και να 

μην υποψιαστεί το πραγματικό περιεχόμενο του διαλόγου τους. 

[ΣΠΙΝ.] λ[ΣΠΙΝ.] λ[ΣΠΙΝ.] λ[ΣΠΙΝ.] λέέέέξξξξω τω τω τω τίίίί    µε δεµε δεµε δεµε δεῖῖῖῖ    λλλλέέέέγειν. /γειν. /γειν. /γειν. /: Η φράση έχει ρόλο αναγγελίας, ενός 

είδους επίσημης εισαγωγής, στον “θρήνο” των στ. 83-4 και διαθέτει θαυμαστή 

αμφισημία: α. «Θα πω αυτό που επιβάλλει η περίσταση, ό,τι πρέπει να λέγεται 

στους θρήνους» (έτσι την εκλαμβάνει ο παριστάμενος Μάλακος), β. «Θα πω ό,τι 

απαιτείται προκειμένου να εξαπατήσω τον Μάλακο, να τον αναγκάσω να 

εκδηλωθεί και αποκαλυφθεί». Ο θρήνος αποδίδεται από τον Manteuffel, τον 

Page και τον Cunningham στον Παράσιτο, κάτι που προσκρούει (Wiemken 236: 

σημ. 168, Andreassi 151 και 152) στην σχέση υποτέλειας που έχει ο θρηνών με τον 

θρηνούμενο (πβ. στ. 83 πά[τ]ερ κύριε και 84 σύ µου ἦς ὁ κύριος). 

Κάθετος: Πρέπει να φανταστούμε τον Σπινθήρα να προσποιείται ύφος 

σοβαρό, όπως αρμόζει στην περίσταση. 

83.83.83.83. ππππάάάά[τ]ερ κ[τ]ερ κ[τ]ερ κ[τ]ερ κύύύύριε, τριε, τριε, τριε, τίίίίνι µε καταλενι µε καταλενι µε καταλενι µε καταλείίίίπεις; /πεις; /πεις; /πεις; /: Οι δούλοι αποτελούσαν 

περιουσία του κυρίου τους και μπορούσαν να κληροδοτηθούν. Ο θρηνών 
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εκφράζει την αγωνία του για τον νέο του ιδιοκτήτη (έμμεσος έπαινος για τον 

Γέρο). Η ερώτηση φαίνεται ότι αποτελούσε κοινό τόπο στους θρήνους, όχι μόνο 

τους εκφερόμενους από δούλους, αλλά και από μια γυναίκα (και δη βασίλισσα) 

προς τον θνήσκοντα σύζυγο (Φλάβ. Ιώσ. Ιουδ. Αρχ. 13.399.4) ή έναν πατέρα προς 

το παιδί του που ετοιμάζεται να αυτοκτονήσει (Χαρίτων 3.5.4.4). Στην 

προκειμένη περίπτωση εκφράζει ταυτόχρονα έναν υπαινιγμό του Σπινθήρα σε 

βάρος της Μοιχαλίδας. Θα μπορούσε μάλιστα η αντωνυμία να αναγνωσθεί ως 

θηλυκού γένους: «σε ποιας τα χέρια με εγκαταλείπεις;». 

83838383----4. 4. 4. 4. ἀἀἀἀπολπολπολπολώώώώλεκλεκλεκλεκάάάά    µου τµου τµου τµου τὴὴὴὴν || ν || ν || ν || παρπαρπαρπαρρησ(ρησ(ρησ(ρησ(ίίίίαν). / ταν). / ταν). / ταν). / τὴὴὴὴν δν δν δν δόόόόξ(αν). / τξ(αν). / τξ(αν). / τξ(αν). / τὸὸὸὸ    

ἐἐἐἐλευθλευθλευθλευθέέέέριον φριον φριον φριον φῶῶῶῶς. /ς. /ς. /ς. /: Η αιτιολόγηση της προηγηθείσας ερώτησης: «Με τον θάνατό 

σου υφίσταμαι τρεις απώλειες» (άμεσος έπαινος για τον Γέρο). Ο υπαινιγμός 

προς την Μοιχαλίδα αποκτά τώρα όλο της το περιεχόμενο. Πώς προεξοφλεί ο 

δούλος ότι ο νέος του κύριος θα είναι καταπιεστικός; Μία απάντηση θα 

μπορούσε να είναι «επειδή αυτό ήταν το σύνηθες και ο θανών κύριός του 

αποτελούσε την εξαίρεση». Μια δεύτερη απάντηση όμως σχετίζεται με την 

Μοιχαλίδα, της οποίας την συμπεριφορά προς τους δούλους ο Σπινθήρας 

γνωρίζει πολύ καλά και την οποία είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν οι θεατές 

στις προηγούμενες ΣΚΗΝΕΣ, και αιτιολογεί πολύ καλύτερα την απόλυτη 

βεβαιότητα που εκφράζεται με την χρήση του Παρακειμένου ἀπολώλεκα αντί 

του Μέλλοντα ἀπολῶ (η απώλεια θεωρείται ήδη τετελεσμένη). 

Την πρώτη και τρίτη απώλεια ο Andreassi 152-3 αποδίδει στον Παράσιτο 

με το επιχείρημα ότι παρρησίαν και ἐλευθερίαν δεν είναι δυνατό να διαθέτει 

ένας δούλος, ενώ ο Παράσιτος τα διαθέτει. Ένας δούλος βεβαίως δεν τα διαθέτει 

νομικά, τυπικά, μπορεί όμως να τα διαθέτει ουσιαστικά, αν ο κύριος του είναι 

καλός και ανεκτικός με τους δούλους του, κάτι όχι και τόσο ασυνήθιστο κατά 

την εποχή που συντάχθηκε ο Μίμος, οπότε φαίνεται ότι συνιστούσε έπαινο για 

έναν κύριο ο δούλος του να τον ευγνωμονεί, διότι παρότι δούλος απολάμβανε 

συνθήκες ελευθερίας (για την ευνοϊκή μεταχείριση των δούλων στην αρχαιότητα 

βλ. Garlan 186 κ.ε.).43 Η ήπια μεταχείριση των δούλων απηχεί απόψεις των 

Στωικών, ενδεχομένως και προγενέστερες, του 5ου αι. –ας θυμηθούμε την άποψη 

του σοφιστή Αντιφώντα, fr.44(b).II-III Diggle–Hopkinson et alii (P.Oxy. 1364, 

fr.2 + P.Oxy. 3647), περί φυσικής ομοιότητας όλων των ανθρώπων44 και τις 

                                                             
43 Πβ. Ζηλότ. 15, όπου η κυρία καυχιέται πως εξασφάλισε “ανθρώπινες” συνθήκες ζωής στον 
δούλο Γάστρωνα. Φαίνεται όμως ότι αυτό οφειλόταν μόνο στην ερωτική σχέση με την κυρία του. 
Βλ. σχετικά Herwerden ap. Cunningham (1971) ad loc. – Μανδηλαράς, Β.Γ., εκδ., 

2
1986, Οι Μίμοι 

του Ηρώνδα, Αθήνα – Stern, J. 1981, «Herodas Mimiamb 5», CPh 76, 208. 
44

 Το απ. βεβαίως αναφέρεται στην βιολογική ομοιότητα Ελλήνων και βαρβάρων και όχι 

ελευθέρων και δούλων, η διαπίστωση ωστόσο που κάνει στους στ.II.17-20 περί τῶν φύσει [   ] 

ἀναγκαί[ων] πᾶσιν ἀν[θρώ]ποις, η οποία συγκεκριμενοποιείται στους στ.ΙΙ.28-ΙΙΙ.12, 

ἀναπνέοµέν τε γὰρ εἰς τὸν ἀέρ[α] ἅπαντες κατὰ τὸ στόµ[α κ]αὶ κατ[ὰ] τὰς ῥῖνας […], 
μπορεί να θεωρηθεί πως έχει γενικότερη ισχύ, παρόλο που παραμένει αβέβαιο αν ο Αντιφών 



[[[[66666666]]]]    

 

νεωτεριστικές περί δούλων απόψεις στα χωρία του Ευρ. Ίων 854-6 ἓν γάρ τι τοῖς 

δούλοισιν αἰσχύνην φέρει, / τοὔνοµα· τὰ δ' ἄλλα πάντα τῶν ἐλευθέρων / οὐδὲν 

κακίων δοῦλος, ὅστις ἐσθλὸς ἦι, fr. 511 Kn. δοῦλον γὰρ ἐσθλὸν τοὔνοµ' οὐ 

διαφθερεῖ, / πολλοὶ δ' ἀµείνους εἰσὶ τῶν ἐλευθέρων, fr. 831 Kn. πολλοῖσι 

δούλοις τοὔνοµ' αἰσχρόν, ἡ δὲ φρήν / τῶν οὐχὶ δούλων ἐστ' ἐλευθερωτέρα 

(βλ. και Synodinou, K. 1977, On the concept of slavery in Euripides, Ιωάννινα, 77 

κ.ε.). Στα ως άνω χωρία του Ευριπίδη γίνεται λόγος τόσο για την φήμη του 

δούλου, στην οποία αναφέρεται και ο Σπινθήρας με την φράση τὴν δόξ(αν) 

(κατά τον Ευρ., και μόνο το όνομα «δούλος» έφερνε ντροπή, ο Σπινθήρας όμως 

είχε καλή φήμη επειδή ο κύριός του τον επαινούσε στους άλλους), όσο και για 

τις ιδιότητες ελεύθερου ανθρώπου που μπορεί να έφερε ένας δούλος (ένας 

δούλος του οποίου ἡ φρήν είναι κατά τον Ευρ. τῶν οὐχὶ δούλων 

ἐλευθερωτέρα βεβαίως και λυπάται, όπως ο Σπινθήρας, επειδή ἀπολώλεκε τὴν 

παρρησ(ίαν) και τὸ ἐλευθέριον φῶς). Οι αναφορές στην ελευθερία των δούλων 

είναι βέβαιο ότι δεν ηχούν παράταιρες στην εποχή της “δεύτερης σοφιστικής” [οι 

εκπρόσωποι της οποίας είχαν εξάλλου πλουσιότατη γνώση της κλασσικής 

γραμματείας (βλ. Anderson, G. 1993, The Second Sophistic – A cultural 

phenomenon in the Roman Empire, London and New York, ιδίως κεφφ. 3-5)] 

αλλά και της παρακμής του δουλοκτητικού καθεστώτος του αρχαίου κόσμου 

(στην αυτοκρατορική εποχή η εργασία των δούλων για την γεωργία είναι ακριβή 

και λιγότερο απαραίτητη, ενώ η ελεύθερη εργασία φτηναίνει, οι αυτοκράτορες 

δε του 2ου αι. μ.Χ. στοχεύουν με την νομοθεσία τους και στην βελτίωση της 

νομικής και κοινωνικής θέσης των δούλων: βλ. Rostovtzeff 296, 300-1). Τέλος, 

δεν αποκλείεται ο ομιλών σκοπίμως να υπερβάλλει για να φέρει σε ευθεία 

αντίθεση την συμπεριφορά του Γέρου με την συμπεριφορά της Μοιχαλίδας, που 

βρίσκεται στο άλλο άκρο –πρόθεση που θα αποκτούσε την μέγιστη δυναμική 

της αν η Μοιχαλίδα  ήταν παρούσα στην ΣΚΗΝΗ. 

                                                                                                                                                                               

έφτανε στον σημείο να καταδικάσει την δουλεία ως αντίθετη στην φύσιν [εύλογα ο Kerfeld, G.B. 
1981, The Sophistic Movement, Cambridge-New York & elsewhere, 156 θεωρεί ανεπαρκή την 
άποψη του Nestle, W. 19422, Vom Mythos zum Logos, Stuttgart, 377-8, ο οποίος υποστηρίζει ότι 
ακολούθως ο Αντιφών ανέπτυσσε την θεωρία του για την ισότητα όλων των ανθρώπων, στην 
οποία «ήταν σχεδόν αναπόφευκτο να κηρύξει αδικαιολόγητο τον διαχωρισμό ελευθέρων και 
δούλων, τη στιγμή μάλιστα που αυτός συνδεόταν στενότατα με τη διάκριση Ελλήνων και 
βαρβάρων» (Nestle, W. 1999, Από τον μύθο στον λόγο, μτφρ. Γεωργίου, Α. 1999, τ.Β΄, Αθήνα, 
559-60)]. Το βέβαιο είναι πως ο Αντιφών έκανε λόγο για φυσική ομοιότητα των ανθρώπων είτε 

υιοθετήσουμε για το περίφημο χωρίο των στ.ΙΙ.10-5 ἐπεὶ φύσει πάντα πάντ[ες] ὁµοίως 

πεφύκ[α]µεν καὶ βάρβαροι καὶ Ἕλλην[ες] εἶναι την κρατούσα μτφρ. «αφού από τη φύση 

είμαστε πλασμένοι όλοι, Έλληνες και βάρβαροι, όμοιοι σε όλα» (Σκουτερόπουλος, Ν.Μ. 1991, Η 
Αρχαία Σοφιστική – Τα σωζόμενα αποσπάσματα, Αθήνα, 445) είτε υιοθετήσουμε την, ορθότερη 
κατά την γνώμη μου, μτφρ. του Pendrick (παρόμοια η μτφρ. του Kerfeld ό.π. 158) «for, by birth, 
at least, we are all naturally adapted in every respect to be either Greeks or barbarians» (Diggle, 
J. – Hopkinson, N. et alii, intr.-trans.-comm. Pendrick, G.J., 2002, Antiphon the Sophist: The 
Fragments, Cambridge-New York & elsewhere, 181· βλ. ιδίως 259, όπου η επιχειρηματολογία του 
καθώς και η βιβλιογραφία για τις δύο απόψεις). 
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Σε ό,τι αφορά στον Παράσιτο, δύο ενστάσεις: α. Ένας παράσιτος διέθετε 

παρρησίαν και ἐλευθερίαν αυτονοήτως και όχι κατ’ εξαίρεση, επομένως δεν 

συνιστούν λόγους επαίνου προς τον Γέρο. β. Δεν γίνεται κατανοητός ο φόβος 

του ότι θα τα χάσει. Ούτε η Μοιχαλίδα φαίνεται να του τα έχει στερήσει.  

84.84.84.84. σσσσύύύύ    µου µου µου µου ἦἦἦἦς ς ς ς ὁὁὁὁ    κκκκύύύύριος. /ριος. /ριος. /ριος. /: Ο θρήνος τελειώνει κυκλικά: με την λέξη με την 

οποία άρχισε (κύριε, κύριος). Ο θρήνος ολοκληρώθηκε σε δύο στίχους, με την 

ταχύτητα που χαρακτηρίζει την δράση σε αυτόν τον Μίμο και με την τεχνική της 

“μικρογραφίας” που διαπιστώσαμε πολλάκις. 

84848484----5. 5. 5. 5. τοτοτοτούύύύτωι ||τωι ||τωι ||τωι ||µµµµόόόόννννον ον ον ον ἀἀἀἀληθληθληθληθῶῶῶῶς ος ος ος οὐὐὐὐ    λλλλέέέέγω.γω.γω.γω.: Θεωρώντας δεδομένο ότι η 

σωστή θέση για να εντάξουμε την υπεργεγραμμένη φράση στο κείμενο είναι πριν 

από την προστ. ἄφες (βλ. εισαγωγή σ. xxiv· την ομοφωνία των μελετητών δεν 

ακολουθεί ο Andreassi, ο οποίος τυπώνει τούτωι ἄφες ἐγὼ αὐτὸν θρηνήσω· 

µόνον ἀληθῶς οὐ λέγω; /), εξακολουθούν να στερούνται βέβαιης απάντησης 

δύο ερωτήματα: α. Από ποιον εκφέρεται και β. αν συνιστά ερώτηση ή 

κατάφαση. 

Με την εξαίρεση του Andreassi, που βλέπει την παρέμβαση του Μάλακου 

ήδη από την λ. τούτωι του στ. 84, η φράση αποδίδεται ομοφώνως στο ομιλούν 

πρόσωπο (Σπινθήρα ή Παράσιτο). Ωστόσο μόνο ο Cunningham θέλει τον 

ομιλούντα να συνεχίζει ως το θρηνήσω του στ. 85, με την φράση ἀληθῶς οὐ 

λέγω; να λέγεται παρενθεντικά. Αν όμως ο ομιλητής που πήρε τον λόγο στον 

στ. 82 καταλήγει με την αναγγελία ἄφες ἐγὼ αὐτὸν θρηνήσω, τότε οι στ. 83-4 

δεν περιείχαν τον θρήνο καθεαυτόν, αλλά ήταν απλώς μια “πρόβα”· ήταν η 

υλοποίηση του λέξω τί µε δεῖ λέγειν του στ. 82: «θα πω πρώτα (δοκιμαστικά) τα 

πρέποντα λόγια». Αφού σιγουρεύτηκε ότι μπορεί να τα πει χωρίς να γελάσει [ο 

ομιλών διέτρεχε αυτόν τον κίνδυνο είτε είναι ο Σπινθήρας (παράσιτε, 

φοβο[ῦ]µαι µὴ γελάσω) είτε είναι ο Παράσιτος (καὶ καλῶς λέγεις)], νιώθει 

έτοιμος να απαγγείλει μόνος του τον θρήνο: «σε αυτό άσε μόνο εμένα –δίκιο δεν 

έχω;– Εγώ θα τον θρηνήσω.» Η ερώτηση ἀληθῶς οὐ λέγω;, «δεν λέω αλήθεια;» 

παραπέμπει στην επιτυχημένη πρόβα. Αυτή είναι μια πιθανή ερμηνεία της 

διανομής που προτείνει ο Cunningham ([ΠΑΡ.] καὶ καλῶς λέγεις. – θρηνήσω.). 

Κατά τον Wiemken 236: σημ. 168, η υπεργεγραμμένη φράση είναι 

καταφατική και λέγεται από τον Σπινθήρα a parte ως κατακλείδα του θρήνου 

του: «μόνο γι’ αυτόν δεν μιλώ στ’ αλήθεια –επειδή ξέρω ότι είναι ζωντανός». 

Εναλλακτικά, θα μπορούσε η δοτ. τούτωι να αναφέρεται στον Μάλακο και η 

φράση να λέγεται όχι a parte αλλά μεγαλοφώνως, με έμφαση στην δεικτική 

αντωνυμία, η οποία λειτουργεί ως δοτική του κρίνοντος προσώπου: «αυτός μόνο 

δεν δέχεται όσα λέω για αληθινά (επειδή συνωμότησε με την Μοιχαλίδα σε 
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βάρος του νεκρού)». Το µόνον συνιστά έναν υπαινιγμό ότι όλοι οι υπόλοιποι 

δούλοι συμφωνούν με τους επαίνους του προς τον Γέρο (εύλογο, αν η 

Μοιχαλίδα φερόταν σε όλους αυταρχικά): ο Μάλακος απομονώνεται, ανήκει 

στην “αντίπαλη μερίδα”. Η έμφαση στην λ. τούτωι θα πρέπει να συνοδεύτηκε 

από μια έντονη χειρονομία με την οποία ο Σπινθήρας έδειξε, υποτιμητικά ίσως, 

τον Μάλακο (στην τελευταία κάθετο του στ. 84 ο Σπινθήρας,  έχοντας 

ολοκληρώσει τον θρήνο, στρέφεται προς τον Μάλακο). 

Η φράση ἀληθῶς λέγω, συχνότατη στους Πατέρες και τους 

εκκλησιαστικούς συγγραφείς, θίγει το ζήτημα της αλήθειας, που έμελλε να 

καταλάβει κεντρική θέση στην εκκλησιαστική παράδοση και στην χριστιανική 

ηθική, και επίσης θίγει, στα συγκεκριμένα δραματικά συμφραζόμενα, το δίλημμα 

της αλήθειας και του ψεύδους ή της αλήθειας και της πλάνης, στο οποίο 

βασίστηκε η Μοιχαλίς. Η δοτική τούτωι θέτει την παράμετρο της οπτικής 

γωνίας: ποιος αντιλαμβάνεται την αλήθεια και ποιος όχι. Για τον Μάλακο, ο 

Σπινθήρας δεν λέει την αλήθεια για τον Γέρο. Κι όμως, ο Σπινθήρας, για τους 

περισσότερους δούλους, λέει την αλήθεια (ο Γέρος είναι πολύ καλός κύριος), ο 

Μάλακος ωστόσο, επειδή ανήκει στην “παράταξη” της Μοιχαλίδας, δεν μπορεί 

να την αντιληφθεί· για αυτόν η αλήθεια είναι άλλη και θα την εκθέσει στους 

αμέσως επόμενους στίχους. Από την άλλη, ο Μάλακος έχει δίκιο ότι ο 

Σπινθήρας ψεύδεται, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο, που ο Μάλακος δεν 

αντιλαμβάνεται: ο Σπινθήρας λέει μεν την αλήθεια για τον Γέρο, αλλά δεν μιλάει 

“στ’ αλήθεια” (ο Γέρος ζει, ο θρήνος είναι προσποιητός). 

Η απουσία καθέτου μετά την λ. λέγω, και εφόσον ισχύει ότι αμέσως μετά 

παίρνει τον λόγο ο Μάλακος, υποδεικνύει ότι οι κάθετοι της τελικής ΣΚΗΝΗΣ δεν 

σημαίνουν την αλλαγή ομιλητή (Andreassi) αλλά κάποια ορατή δράση (βλ. υποσ. 

29), όπως και στις προηγούμενες ΣΚΗΝΕΣ. 

85.85.85.85.    [ΜΑΛ.] [ΜΑΛ.] [ΜΑΛ.] [ΜΑΛ.] ἄἄἄἄφες φες φες φες ἐἐἐἐγγγγὼὼὼὼ    ααααὐὐὐὐττττὸὸὸὸν θρηνν θρηνν θρηνν θρηνήήήήσω. /σω. /σω. /σω. /: Διακόπτοντας μάλλον τον 

Σπινθήρα, ο Μάλακος παίρνει απότομα τον λόγο προκειμένου να απαντήσει, 

εκθέτοντας αυτός την αλήθεια για τον Γέρο, στην κατηγορία που του απηύθυνε 

ο Σπινθήρας. Η φράση είναι εισαγωγική στον δεύτερο “θρήνο” (πβ. λέξω τί µε 

δεῖ λέγειν, στ. 82).  Όπως θα φανεί, το ρ. θρηνήσω λέγεται ειρωνικά, εφόσον ο 

Μάλακος δεν θα επαινέσει τον νεκρό, όπως συνηθιζόταν στους θρήνους, αλλά 

θα τον απαξιώσει. 

Η σύνταξη της προστακτικής ἄφες με υποτακτική (θρηνήσω) 

χρησιμοποιείται σποραδικά στους μη λογοτεχνικούς παπύρους ως 

«περιφραστική προστακτική» (Verb 291: αρ. 680.2, με παραπομπή στο χωρίο της 

Μοιχαλίδος). Πβ. LSJ s.v. ἀφίηµι: IV, όπου και το εν λόγω χωρίο ως παράδειγμα, 

καθώς και Andreassi 153. Από την χρήση αυτή φαίνεται πώς προήλθε η 

νεοελληνική σύνταξη «ας  + υποτακτική» (η προστ. ἄφες απαντά με την 
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συγκεκομμένη μορφή ἄς ήδη στους υστερότερους παπύρους: Verb ό.π.). 

Διαφωνούν οι άλλοι μελετητές, οι οποίοι στίζουν μετά την προστ. ἄφες (τελεία ο 

Cunningham, κόμμα οι υπόλοιποι). 

Κάθετος: Ο Μάλακος υιοθετεί, όπως και ο Σπινθήρας στον στ. 82, ένα 

σοβαροφανές ύφος. 

οοοοὐὐὐὐααααίίίί    σοι, ταλασοι, ταλασοι, ταλασοι, ταλαίίίίπωρεπωρεπωρεπωρε: Η πρώτη προσφώνηση του Γέρου έρχεται σε 

ευθεία αντίθεση με την αντίστοιχη στον θρήνο του Σπινθήρα (στ. 83: πά[τ]ερ 

κύριε). Πβ. και στ. 49-50 αἲ ταλαί[πωρε, επίσης εισαγωγική θρήνου. Σε 

αντιστοιχία με την απαρίθμηση των πλεονεκτημάτων που απολάμβανε ο 

Σπινθήρας δίπλα στον κύριο του, ο Μάλακος παραθέτει, με ένα ασύνδετο σχήμα 

που κάνει τον λόγο του καταιγιστικό, τέσσερα επίθετα παθητικής σημασίας (τα 

δύο με α΄ συνθετικό το στερητικό α-), που συνοψίζουν τις ατυχίες και απώλειες 

που υπέστη ο Γέρος. Το ύφος του είναι σαρκαστικό, ο Μάλακος “ρίχνει” και 

αυτός “την μάσκα”. Ο Cunningham είναι ο μόνος που αποδίδει τους στ. 85-6 

(οὐαί σοι κ.ε.), άρα και τα τέσσερα επίθετα, στον Γέρο. 

ἄἄἄἄκληρεκληρεκληρεκληρε: Υπαινιγμός στα σχέδια της Μοιχαλίδας να πουλήσει όλη τους 

την περιουσία: στ. 59-60. 

86.86.86.86.    ἀἀἀἀ[λγ]ειν[λγ]ειν[λγ]ειν[λγ]εινέέέέ: Το επίθετο με την παθητική σημασία «υφίσταμαι πόνο» 

(πβ. Σοφ. Ο.Κ. 1664). Υπαινιγμός στην δηλητηρίασή του. 

ἀἀἀἀναφρναφρναφρναφρόόόόδιτεδιτεδιτεδιτε: Υπαινιγμός στην πρόθεση της Μοιχαλίδας να τον απατήσει 

με τον Αίσωπο (κατά τον Wiemken 97-8, τον απάτησε ήδη με τον Μάλακο). Με 

αυτό το επίθετο και με τα δύο προηγούμενα ο Μάλακος αποκαλύπτει, εμμέσως, 

μυστικά που γνωρίζει. Τον παρατραγικό χαρακτήρα της παράθεσης τριών 

επιθέτων στην σειρά με αρχικό γράμμα το ἀ επεσήμανε εύστοχα ο Andreassi 

παραπέμποντας στους στ. 1312-4 των Τρωάδων του Ευριπίδη, όπου η Εκάβη 

θρηνώντας την μοίρα του Πριάμου αναφωνεί: ἰὼ ἰώ, Πρίαµε Πρίαµε, / σὺ µὲν 

ὀλόµενος ἄταφος ἄφιλος / ἄτας ἐµᾶς ἄιστος εἶ. 

οοοοὐὐὐὐααααίίίί    σοισοισοισοι: Και ο Μάλακος, όπως και ο Σπινθήρας ανωτέρω, τερματίζει τον 

θρήνο του με την λέξη με την οποία τον ξεκίνησε (κύκλος). 

/ [∆ΕΣΠ.] ο/ [∆ΕΣΠ.] ο/ [∆ΕΣΠ.] ο/ [∆ΕΣΠ.] οὐὐὐὐααααίίίί    µοι. /µοι. /µοι. /µοι. /: Ο Γέρος εγείρεται ξαφνικά και χαστουκίζει τον 

Μάλακο. Με το ίδιο (;) signum δηλώνεται η σωματική τιμωρία και στον στ. 17, 

(βλ. και εισαγωγή σ. xxiv). Κατά τον Andreassi 156, είναι ο Μάλακος που 

αναφωνεί «αλίμονό μου», φοβισμένος για την τύχη του καθώς συνειδητοποιεί τι 

συμβαίνει και αυτοσαρκαζόμενος ταυτόχρονα, αφού την έκφραση οίκτου που 

απηύθυνε δύο φορές στον Γέρο, την απευθύνει τώρα (ως λύπηση και 
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προειδοποίηση) προς τον εαυτό του. Αποδίδοντας αντιθέτως την αναφώνηση, 

κατά την κρατούσα άποψη, στον Γέρο, θα πρέπει να την εκλάβουμε ως 

σαρκασμό προς τον Μάλακο. Εάν μάλιστα πρόκειται για ερώτηση (οὐαί µοι;, 

«ώστε αλίμονό μου, ε;»), εκφράζει τον θυμό του Γέρου, προμηνύοντας έτσι ότι 

το χαστούκι δεν ήταν παρά μόνο η αρχή της τιμωρίας του. 

86868686----7.7.7.7. οοοοἶἶἶἶδα γδα γδα γδα γάάάάρ σε ρ σε ρ σε ρ σε ὅὅὅὅστισ||στισ||στισ||στισ||ππππ[ε][ε][ε][ε]ρρρρ    εεεεἶἶἶἶ, µισο<, µισο<, µισο<, µισο<ύύύύ>µενε.>µενε.>µενε.>µενε.: Αν το προηγηθέν οὐαί 

µοι λέγεται από τον Μάλακο (Andreassi), ο σύνδ. γάρ αιτιολογεί «τον τόνο του 

προηγούμενου ομιλητή»: GP 75: 3. Αν λέγεται από τον Γέρο, αιτιολογεί τον 

τόνο/το συναίσθημά του ή την ίδια την αναφώνηση: GP 62 ή 80: 8 αντιστοίχως. 

Το συναίσθημα του μίσους δηλώνεται απερίφραστα με την κλητική. 

87.87.87.87. ΣπινθΣπινθΣπινθΣπινθήήήήρ, ξρ, ξρ, ξρ, ξύύύύλα λα λα λα ἐἐἐἐππππὶὶὶὶ    τοτοτοτοῦῦῦῦτον. /τον. /τον. /τον. /: Ο ξυλοδαρμός –ή άλλη σωματική 

τιμωρία– δούλου ήταν πολύ συνηθισμένος στην κωμωδία (βλ. LSJ s.v. ξύλον: ΙΙ.3 

για τα τρία είδη ξύλου, ήτοι οργάνου σωματικής τιμωρίας, που απαντώνται στις 

κωμωδίες του Αριστοφάνη: α. “κολλάρο” που περνούσαν στον λαιμό, β. πλαίσιο 

(«wooden frame») με το οποίο ακινητοποιούσαν τα πόδια, γ. ξύλινο όργανο με 

οπές για τον λαιμό, τους βραχίονες και τα πόδια). Δεν είναι πάντως σαφές αν 

πρόκειται για ρόπαλα ή ματσούκια, με τα οποία θα δαρθεί ο Μάλακος, ή αν 

έχουμε να κάνουμε με το “κολλάρο” ή άλλο όργανο βασανισμού. 

Κάθετος: Ο Σπινθήρας κινείται ενδεχομένως να φέρει τα ξύλα, αλλά ο 

Γέρος, συνειδητοποιώντας την ύπαρξη των πτωμάτων (ή έστω του ενός), τον 

σταματά. Είναι αβέβαιο αν ο Σπινθήρας τα έφερνε τελικά και αν 

πραγματοποιείτο ο ξυλοδαρμός ενώπιον των θεατών. 

87878787----8.8.8.8.    οοοοὗὗὗὗτος πτος πτος πτος πάάάάλιν τλιν τλιν τλιν τίίίίς ς ς ς ἐἐἐἐστιν; /|| [ΣΠΙΝ.] µστιν; /|| [ΣΠΙΝ.] µστιν; /|| [ΣΠΙΝ.] µστιν; /|| [ΣΠΙΝ.] µέέέένουσι σνουσι σνουσι σνουσι σῶῶῶῶοι, δοι, δοι, δοι, δέέέέσποτα.σποτα.σποτα.σποτα.: Είναι 

πιθανό ότι στην προηγούμενη κάθετο εγέρθηκε ο Αίσωπος και έτσι ο Γέρος τον 

είδε και εξέφρασε την απορία «ποιος είναι πάλι αυτός που σηκώνεται;» (το 

πτώμα της Απολλωνίας δεν το έχει δει ακόμη, γι’ αυτό και χρησιμοποιεί τον 

ενικό αριθμό). Το πάλιν δηλώνει την έκπληξη και απορία του, παραπέμπει δε 

στα όσα προηγήθηκαν με τον Μάλακο και τον αναστάτωσαν. 

Κάθετος: Εγείρεται τώρα και η Απολλωνία, ο Γέρος πλέον μπορεί να την 

δει. Έτσι ο Σπινθήρας, αν και ρωτήθηκε στον ενικό, θα απαντήσει στον 

πληθυντικό. Το έργο κλείνει με ένα “ευτυχές τέλος”. 

Ο Sudhaus 262-3 υποθέτει ότι για να διασφαλιστεί η σωτηρία του 

Αισώπου και της Απολλωνίας και προκειμένου να εξαπατηθεί η Μοιχαλίδα, 

δόθηκε από τον Σπινθήρα στους δύο δούλους ένα υπνωτικό ποτό, το οποίο τους 

κατέστησε φαινομενικά νεκρούς. Για να στηρίξει την υπόθεσή του παραπέμπει 

στα εξής χωρία: Πλούτ. Πότερα των ζώωιν φρονιμ. 973Α.4-974Α.5, Αχιλ. Τάτ. 

ΙΙΙ.22.6.4, Απουλ. Μεταμορφ. X.11.13 (πβ. X.2 κ.ε.). Συμφωνεί ο Wiemken 97 και 
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235: σημ.153, υποστηρίζοντας ότι λόγω της δράσης του υπνωτικού οι δύο δούλοι 

εξακολουθούν στο τέλος του Μίμου να μην εγείρονται, γι’ αυτό και ο Σπινθήρας 

χρειάζεται να διαβεβαιώσει τον Γέρο ότι είναι ζωντανοί. Την χρήση του 

υπνωτικού δεν αποκλείει ο Andreassi 22 [πβ. και Andreassi (2002) 35]. 
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Ι.  Διαγραμματική απόδοση 

της κατά Wiemken ιστορικής εξέλιξης του Μίμου 

(WIEMKEN, H. 1972, Der griechische Mimus. Dokumente zur Geschichte des 

antiken Volkstheaters, Bremen, 31-41) 

Ο Μίμος προέρχεται από το αυτοσχεδιαστικό θέατρο και σύμφωνα με 

τον Wiemken, γνωρίζει, με βάση τις μαρτυρίες που διαθέτουμε, την ακόλουθη 

εξελικτική πορεία. 

1
ο
 στάδιο  

Δωρικές μιμικές παραστάσεις στην Πελοπόννησο τον 6ο αι., ιδίως παραστάσεις 

δικηλιστῶν στη Σπάρτη (Σωσίβιος ap. Αθην. Δειπν. 621 d-f). Αυτοσχέδιες και με πιθανότερη την 
παρουσία χορού. Λαϊκό θέατρο, υπαίθριο και δημόσιο. 
 
 

2
ο
 στάδιο  

«Λογιοποίηση» του Μίμου τον 5ο αι. στη Σικελία. Ο Επίχαρμος (486: Σούδα s.v.) και ο 
Σώφρων (β΄ μισό 5

ου
 αι.) αντικαθιστούν τον αυτοσχεδιασμό των ηθοποιών με το δραματικό 

κείμενο, ποιητικό ο πρώτος, πεζό ο δεύτερος. Τα δραματικά κείμενα του Σώφρονα, πρόζες και 
με θέματα από τον καθημερινό βίο, είναι Μίμοι (λογοτεχνικοί, που θα πει ότι βασίζονται σε 
κείμενο κατά λέξη καθορισμένο), οι οποίοι έμειναν όμως πολύ κοντά στον αυτοσχεδιαστικό 
χαρακτήρα του λαϊκού θεάτρου. Αξιοσημείωτη επίσης η αποσύνδεση, οριστική έμελλε 
ν΄αποδειχθεί, του Μίμου από τη λατρεία. 

Παράλληλα με το υπαίθριο (και δημόσιο) λαϊκό θέατρο (του 1ου στάδιου), εμφανίζονται 
τώρα περιπλανώμενοι θίασοι, εν είδει «επιχειρήσεων», που προσφέρουν την τέχνη τους σε 
στενότερο ιδιωτικό κύκλο. Σε αυτούς ανήκουν όχι μόνο οι ηθοποιοί αλλά και οι ζογκλέρ, 
φαρσέρ, γελωτοποιοί, τραγουδιστές, ρετσιτάτορες, σόλο οργανοπαίχτες, χορευτές, 
ταχυδακτυλουργοί: παράλληλα με το θέατρο υπήρχαν τα «θαύματα». 

 
  

Η ΕΛΛΑΔΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΗ Η ΙΤΑΛΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΗ 
 

3
ο
 στάδιο 

Στον ελλαδικό χώρο, και δη στην Αθήνα, 
το δωρικό θέατρο επιβιώνει, ακολουθώντας 
όμως φθίνουσα πορεία, ως τον 4ο αι. Τότε η 
άνθιση της Νέας Κωμωδίας, ιδίως του 
Μενάνδρου, δίνει τη χαριστική βολή στο Μίμο· 
η παρακμή του Μίμου, που μπορεί να τη 
διακρίνει κανείς και στο παράδειγμα του 
Διονύσου και της Αριάδνης (Ξενοφ. Συμπ. 9, 2-
6), ανάγεται ήδη στα χρόνια του Σώφρονα: οι 
περιπλανώμενοι καλλιτέχνες που αναφέραμε 
οδηγούνται αναπόφευκτα σ΄ένα στυλιζάρισμα. 
Η παρακμή δε φαίνεται ωστόσο να αφορούσε 
τους «θαυματοποιούς», παρά μόνο τους 
μίμους. 

Τον 4
ο
 αι. ο Μίμος ως θέατρο ομαδικό, 

που παίζεται δηλ. από θιάσους (και όχι ως 
θέαμα σε σόλο εκτελέσεις), φθίνει ακόμη και 
στην ίδια τη Σικελία. 
 

 

 

 
 

 

3
ο
 στάδιο 

Όχι φθίνουσα, αλλά αύξουσα, τρόπον 
τινά, πορεία ακολουθεί το δωρικό λαϊκό 
θέατρο στην Κάτω Ιταλία, όπου εξακολούθησε 
να υπάρχει ως Φάρσα των Φλυάκων, ένα 
επίσης λογοτεχνικό θέατρο (γνωστότερος 
εκπρόσωπος ο Ρίνθων, 3ος αι.). 
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4
ο
 στάδιο 

Τον 3ο αι. ο Μίμος αναβιώνει χάρη στην 
παρακμή του αττικού δράματος 
(συμπεριλαμβανομένης και της Νέας 
Κωμωδίας). Οι περιπλανώμενοι μεμονωμένοι 
θαυματοποιοί ενώνονται σε ομάδες 
προκειμένου να παρουσιάζουν κοινές 
παραστάσεις, μια πρακτική που διατηρείται ως 
το τέλος της αρχαιότητας. Στα μεγάλα κέντρα 
της ελληνιστικής ανατολής, ιδίως στην 
Αλεξάνδρεια, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για 
την περαιτέρω εξέλιξη του Μίμου μέσα από 
την επανεμφάνιση του ομαδικού θεάτρου και 
τη διαμόρφωση σταθερότερων θεατρικών 
μορφών, τις οποίες μας επιτρέπουν 
στοιχειωδώς να αντιληφθούμε οι παπυρικοί 
Μίμοι: φαίνεται πως ως το τέλος της 
αρχαιότητας δεν σημειώνονται ουσιώδεις 
αλλαγές στη μορφή και τη σκηνική τεχνική 
του Μίμου. 

 

4
ο
 στάδιο 

Η υιοθέτηση από τους Φλύακες της 
γλώσσας και της μορφής των έργων του 
ιταλικού-οσκικού αρχικού πληθυσμού, 
προκάλεσε τη δημιουργία της Ατελλανής 
Φάρσας. Η οσκική Ατελλανή (που στη Ρώμη 
παριστανόταν ως την εποχή του Κικέρωνα) 
οδήγησε στη διαμόρφωση μιας λατινικής 
Ατελλανής, που ξεκίνησε από τον 
αυτοσχεδιασμό (στα χρόνια του Ναίβιου, 
π.264-199) και κατέληξε στα χρόνια του Σύλλα 
σε μια ιδιαίτερη δραματική ποίηση 
(Πομπώνιος, Νόβιος). Αφότου εισήχθη στη 
Ρώμη η μεταφρασμένη τραγωδία, οι ατελλανές 
προσαρτήθηκαν στις παραστάσεις τους ως 
εξόδια. 
 
 

5
ο
 στάδιο 

Την θέση αυτή καταλαμβάνει το 46 
(Κικέρ. epist. ad fam. 9, 16, 7) ένας λατινικός 
Μίμος που η μορφή και το περιεχόμενό του 
δεν έχουν σχέση με την Ατελλανή, αλλά 
παραπέμπουν σε ελληνικό (ελληνιστικό) 
υπόβαθρο· το ίδιο υπόβαθρο που μας οδηγεί 
στους παπυρικούς Μίμους. 

Ήδη από τα τέλη του 3
ου

 αι. οι Μίμοι της 
ελληνιστικής Ανατολής εισάγονταν (κυρίως 
από την Αλεξάνδρεια) στη Ρώμη, εισαγωγή η 
οποία θα διαρκέσει ως τον 6ο μ.Χ. αι. Αυτών 
των ελληνιστικών Μίμων λατινικές μιμήσεις 
φαίνεται πως υπάρχουν ήδη από τις αρχές του 
1ου αι. π.Χ. Στο εξής οι ελληνικοί και οι 
λατινικοί Μίμοι (Δ. Λαβέριος, Π. Σύρος: 1

ος
 αι.) 

θα συνυπάρχουν χωρίς ουσιαστικές διαφορές 
στα θέματα και τη μορφή. Πρόκειται για 
πεζούς Μίμους, πολύ κοντά στην παράδοση 
του αυτοσχεδιασμού που χαρακτηρίζει το 
είδος, οι οποίοι σε όλοι την αυτοκρατορική 
περίοδο θα συνυπάρχουν και θα 
αντιπαρατίθενται με τους έμμετρους Μίμους 
των ρωμαίων μιμογράφων. Οι τελευταίοι 
συνιστούν πλέον μια δραματική ποίηση που 
μας απομακρύνει από το χαρακτήρα των 
ελληνικών Μίμων όπως μας τον 
αποκαλύπτουν τα παπυρικά αποσπάσματα. 
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ΙΙ.  Η Ζηλότυπος (Ο πέμπτος Μιμίαμβος του Ηρώδα)  

(ed. CUNNINGHAM, I.C. 1971, Herodas Mimiambi, Oxford) 

ΒΙΤΙΝΝΑ  

λέγε µοι σύ, Γάστρων, ἤδ' ὐπερκορὴς οὔτω  

ὤστ' οὐκέτ' ἀρκεῖ τἀµά σοι σκέλεα κινεῖν  

ἀλλ' Ἀµφυταίηι τῆι Μένωνος ἔγκεισαι;  

ΓΑΣΤΡΩΝ  

ἐγὼ Ἀµφυταίηι; τὴν λέγεις ὀρώρηκα  

γυναῖκα; <ΒΙ.> προφάσις πᾶσαν ἠµέρην ἔλκεις.  5 

 <ΓΑ.> Βίτιννα, δοῦλός εἰµι· χρῶ ὄτι βούληι <µοι> 

 καὶ µὴ τό µευ αἶµα νύκτα κἠµέρην π[ῖ]νε.  

ΒΙ.           ὄσην δὲ καὶ τὴν γλάσσαν, οὖτος, ἔσχηκας.  

Κύδιλλα, κοῦ 'στι Πυρρίης, κάλει µ' αὐτόν.  

ΠΥΡΡΙΗΣ  

τί ἐστι; ΒΙ. τοῦτον δῆσον—ἀλλ' ἔτ' ἔστηκας; —   10 

τὴν ἰµανήθρην τοῦ κάδου ταχέως λύσας.  

ἢν µὴ καταικίσασα τῆι σ' ὄληι χώρηι  

παράδειγµα θῶ, µᾶ, µή µε θῆις γυναῖκ' εἶναι.  

ἦρ' οὐχὶ µᾶλλον Φρύξ; ἐγὼ αἰτίη τούτων,  

ἐγὦιµι, Γάστρων, ἤ σε θεῖσα ἐν ἀνθρώποις.    15 

ἀλλ' εἰ τότ' ἐξήµαρτον, οὐ τὰ νῦν εὖσαν  

µώρην Βίτινναν, ὠς δοκεῖς, ἔτ' εὐρήσεις.  

φέρ', εἶς σύ, δῆσον, τὴν ἀπληγίδ' ἐκδύσας.  

ΓΑ.           µὴ µή, Βίτιννα, τῶν σε γουνάτων δεῦµα 

ΒΙ.           ἔκδυθι, φηµί. δεῖ σ' ὀτεύνεκ' εἰ<ς> δοῦλος   20 

καὶ τρεῖς ὐπέρ σευ µνᾶς ἔθηκα γινώσκειν.  

ὠς µὴ καλῶς γένοιτο τἠµέρηι κείνηι  

ἤτις σ' ἐσήγαγ' ὦδε. Πυρρίη, κλαύσηι·  

ὀρῶ σε δήκου πάντα µᾶλλον ἢ δεῦντα·  

σύσσφιγγε τοὺς ἀγκῶνας, ἔκπρισον δήσας.    25 

ΓΑ.           Βίτιννα, ἄφες µοι τὴν ἀµαρτίην ταύτην.  

ἄνθρωπός εἰµι, ἤµαρτον· ἀλλ' ἐπὴν αὖτις  

ἔληις τι δρῶντα τῶν σὺ µὴ θέληις, στίξον.  

ΒΙ.           πρὸς Ἀµφυταίην ταῦτα, µὴ 'µὲ πληκτίζευ,  

µετ' ἦς ἀλινδῆι καὶ εµ··(·)η ποδόψηστρον    30 

<ΠΥ.>           δέδεται καλῶς σοι. ΒΙ. µὴ λάθηι λυθεὶς σκέψαι.  

ἄγ' αὐτὸν εἰς τὸ ζήτρειον πρὸς Ἔρµωνα  

καὶ χιλίας µὲν ἐς τὸ νῶτον ἐγκόψαι  

αὐτῶι κέλευσον, χιλίας δὲ τῆι γαστρί.  

ΓΑ.           ἀποκτενεῖς, Βίτιννα, µ' οὐδ' ἐλέγξασα   35 



[[[[75757575]]]] 

 

εἴτ' ἔστ' ἀληθέα πρῶτον εἴτε καὶ ψευδέα;  

ΒΙ.           ἂ δ' αὐτὸς εἶπας ἄρτι τῆι ἰδίηι γλάσσηι,  

"Βίτινν', ἄφες µοι τὴν ἀµαρτίην ταύτην";  

ΓΑ.           τήν σευ χολὴν γὰρ ἤθελον κατασβῶσαι.  

ΒΙ.           ἔστηκας ἐµβλέπων σύ, κοὐκ ἄγεις αὐτόν   40 

ὄκου λέγω σοι; θλῆ, Κύδιλλα, τὸ ρύγχος  

τοῦ παντοέρκτεω τοῦδε. καὶ σύ µοι, ∆ρήκων,  

ἤδη 'φαµάρτει <τῆι> σοι ἂν οὖτος ἠγῆται.  

δώσεις τι, δούλη, τῶι κατηρήτωι τούτωι  

ράκος καλύψαι τὴν ἀνώνυµον κέρκον,    45 

ὠς µὴ δι' ἀγορῆς γυµνὸς ὢν θεωρῆται.  

τὸ δεύτερόν σοι, Πυρρίη, πάλιν φωνέω,  

ὄκως ἐρεῖς Ἔρµωνι χιλίας ὦδε  

καὶ χιλίας ὦδ' ἐµβαλεῖν· ἀκήκουκας;  

ὠς ἤν τι τούτων ὦν λέγω παραστείξηις,    50 

αὐτὸς σὺ καὶ τἀρχαῖα καὶ τόκους τείσεις.  

βάδιζε καὶ µὴ παρὰ τὰ Μικκάλης αὐτόν  

ἄγ', ἀλλὰ τὴν ἰθεῖαν. οὖ δ' ἐπεµνήσθην—  

κάλει, κάλει δραµεῦσα, πρὶν µακρήν, δούλη,  

αὐτο<ὺ>ς γενέσθαι. ΚΥ∆ΙΛΛΑ Πυρρίης, τάλας, κωφέ,  55 

καλεῖ σε. µᾶ, δόξει τις οὐχὶ σύνδουλον  

αὐτὸν σπαράσσειν ἀλλὰ σηµάτων φῶρα.  

ὀρῆις ὄκως νῦν τοῦτον ἐκ βίης ἔλκεις  

ἐς τὰς ἀνάγκας, Πυρρίη; <σ>έ, µᾶ, τούτοις  

τοῖς δύο Κύδιλλ' ἐπόψετ' ἠµερέων πέντε    60 

παρ' Ἀντιδώρωι τὰς Ἀχαϊκὰς κείνας,  

ἂς πρῶν ἔθηκας, τοῖς σφυροῖσι τρίβοντα.  

ΒΙ.           οὖτος σύ, τοῦτον αὖτις ὦδ' ἔχων ἦκε  

δεδεµένον οὔτως ὤσπερ ἐξάγεις αὐτόν,  

Κόσιν τέ µοι κέλευσον ἐλθεῖν τὸν στίκτην    65 

ἔχοντα ραφίδας καὶ µέλαν. µιῆι δεῖ σε  

ὀδῶι γενέσθαι ποικίλον. κατηρτήσθω  

οὔτω κατάµυος ὤσπερ ἠ ∆άου τιµή.  

ΚΥ.           µή, τατί, ἀλλὰ νῦν µὲν αὐτόν—οὔτω σοι  

ζώιη Βατυλλὶς κἠπίδοις µιν ἐλθοῦσαν     70 

ἐς ἀνδρὸς οἶκον καὶ τέκν' ἀγκάληις ἄραις—  

ἄφες, παραιτεῦµαί σε· τὴν µίαν ταύτην  

ἀµαρτίην ... ΒΙ. Κύδιλλα, µή µε λύπει τι  

ἢ φεύξοµ' ἐκ τῆς οἰκίης. ἀφέω τοῦτον  

τὸν ἐπτάδουλον; καὶ τίς οὐκ ἀπαντῶσα    75 

ἔς µευ δικαίως τὸ πρόσωπον ἐµπτύοι;  
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οὐ τὴν Τύραννον, ἀλλ' ἐπείπερ οὐκ οἶδεν,  

ἄνθρωπος ὤν, ἐωυτόν, αὐτίκ' εἰδήσει  

ἐν τῶι µετώπωι τὸ ἐπίγραµµα ἔχων τοῦτο.  

ΚΥ.           ἀλλ' ἔστιν εἰκὰς καὶ Γερήνι' ἐς πέµπτην.   80 

ΒΙ.           νῦν µέν σ' ἀφήσω, καὶ ἔχε τὴν χάριν ταύτηι,  

ἢν οὐδὲν ἦσσον ἢ Βατυλλίδα στέργω,  

ἐν τῆισι χερσὶ τῆις ἐµῆισι θρέψασα.  

ἐπεὰν δὲ τοῖς καµοῦσιν ἐγχυτλώσωµεν  

ἄξεις τότ' ἀµελι<τῖ>τιν ἐορτὴν ἐξ ἐορτῆς.    85 

 


