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ΘΤΡΑ 18: Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΦΑΝΗ  

Η ζωθ του Αριςτοφάνη 

 

Ο χρόνοσ που γεννικθκε ο μεγαλφτεροσ κωμικόσ ποιθτισ τθσ αρχαιότθτασ δεν είναι 

γνωςτόσ. Άλλοι τον τοποκετοφν ςτο 453 π.Χ. άλλοι ςτο 452 π.Χ. και άλλοι ςτο 445 π.Χ. Ήταν 

γιοσ του Φιλίππου και τθσ Τθνοδϊρασ, από τον διμο των Κυδακθναίων - ςυνδθμότθσ τοφ 

Κλζωνοσ του μεγάλου του αντιπάλου - και ανικε ςτθν Ρανδιονίδα φυλι. Τον ζλεγαν 

Αιγινίτθ και του αμφιςβιτθςαν τα δικαιϊματα του ωσ γνιςιου Ακθναίου πολίτθ.  

 

Η ονομαςία Αιγινίτθσ προιλκε από το εξισ γεγονόσ: Πταν οι Ακθναίοι πιραν τθν Αίγινα το 

430 π.Χ. τθ μοίραςαν ςε κλθροφχουσ πολίτεσ τουσ. Ζνασ απ' αυτοφσ ιταν κι ο πατζρασ του 

ποιθτι, που εγκαταςτάκθκε εκεί. Κι ο ίδιοσ ο ποιθτισ ζμεινε ςτθν Αίγινα όλθ του τθ ηωι. 

Για τθ μάνα του, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ιταν γνιςια Ακθναία. Για τον πατζρα του όμωσ 

ζλεγαν πϊσ ιταν από τθ όδο ι από τθ Ναφκρατι (τθν ελλθνικι αποικία) τθσ Αιγφπτου.  

 

Πλα αυτά βζβαια δεν είχαν καμμιά ςθμαςία, γιατί ςτθν ψυχι ο Αριςτοφάνθσ ιταν ζνασ από 

τουσ γνθςιότερουσ Ακθναίουσ και αφιζρωςε όλθ του τθ ηωι ςτθν υπθρεςία τθσ Ακινασ, 

ςφμφωνα με τισ πεποικιςεισ του βζβαια. Για τθ μόρφωςθ του δεν ζχουμε καμμιά 

πλθροφορία, όμωσ το ζργο του μασ δείχνει ότι είχε μελετιςει τουσ μεγάλουσ ποιθτζσ τθσ 

εποχισ του. Φαίνεται,επιςκίαηε  τα ζργα του, ότι δεν είχε μια βακφτερθ εποπτεία των 

πνευματικϊν ρευμάτων του καιροφ του, αν κρίνουμε από τθ κζςθ  που πιρε απζναντι ςτον 

Σωκράτθ.  

 

Άρχιςε να γράφει πολφ νζοσ. Επειδι όμωσ, δεν είχε δικαίωμα να ηθτιςει χορό κωμωδϊν ― 

παλαιό ζκιμο όριηε να μθ χορθγοφν υλικι και θκικι ενίςχυςθ ςε όποιον δεν ιταν τριάντα 

χρόνων, γιατί ο κωμικόσ ποιθτισ ζκανε κατά κάποιον τρόπο δθμόςιο ζλεγχο ςτθν πολιτικι, 

κοινωνικι και ιδιωτικι ηωι των Ακθναίων ― παρουςίαςε τισ κωμωδίεσ του με ονόματα 

φίλων του θκοποιϊν. Ζτςι το 427 π.Χ. ανζβαςε τουσ «Δαιταλισ» με το όνομα τοφ Φιλωνίδθ, 

το 426 π.Χ. τουσ «Βαβυλϊνιουσ» και το 425 π.Χ. τουσ «Αχαρνισ» με το όνομα του 

Καλλίςτρατου. Και οι δυο αυτοί θκοποιοί ιταν πολλά χρόνια ςτα ζργα του Αριςτοφανθ, ο 

πρϊτοσ τα πρόςωπα των δθμοςίων αρχόντων κι ο δεφτεροσ ιδιωτϊν.  

 

Ενκουςιαςμζνοσ ο ποιθτισ από τθ βράβευςθ τθσ κωμωδίασ του «Αχαρνισ» αφιερϊνεται 

ολοκλθρωτικά ςτο κεατρικό αυτό είδοσ. Από τότε και για ςαράντα ολόκλθρα χρόνια ιταν ο 

κυρίαρχοσ τθσ κωμικισ ςκθνισ των Ακθνϊν. Ροτζ δεν δίςταςε να πει τον λόγο του, όςο 



πικρόσ κι αν ιταν και μολαταφτα οι ςυμπολίτεσ του τον αγαποφςαν και πολλζσ φορζσ του 

ζδωςαν το πρωτο βραβείο. Από τα πρϊτα του κιολασ ζργα, χτυπά τουσ πολιτικοφσ και 

ιδιαίτερα τον Κλζωνα. Είναι μάλιςτα χαρακτθριςτικό ότι κανζνασ δεν τολμοφςε να 

παραςτιςει το πρόςωπο του Κλζωνα και γι' αυτό αναγκάςκθκε να παίξει ο ίδιοσ ό ποιθτισ.  

 

Η επιτυχία του όμωσ κορφβθςε το κυβερνθτικό κόμμα κι ο Κλζων κατάγγειλε τον 

Καλλίςτρατο με τθν κατθγορία ότι δυςφιμιςε τθν πόλθ, γιατί το ζργο παίχκθκε ςτα Μεγάλα 

Διονφςια οπότε ζρχονταν πολλοί ξζνοι ςτθν Ακινα. Ο Καλλίςτρατοσ απαλλάχκθκε από τθ 

Βουλι των πεντακοςίων.Π Κλζων ζλεγαν ότι κατθγόρθςε και τον Αριςτοφάνθ ― όλοσ ό 

κόςμοσ ιξερε ότι τα ζργα ιςαν δικά του ― με «γραφιν ξενίων», ότι δθλ. δεν ιταν γνιςιοσ 

Ακθναίοσ.Η πλθροφορία αυτι δεν φαίνεται και πολφ πικανι, γιατί ο παντοδφναμοσ Κλζων 

μποροφςε να βάλθ οποιονδιποτε πολιτικό φίλο του να καταγγείλει τον ποιθτι, για να μθν 

εκτίκεται αυτόσ. Το ίδιο απίκανθ φαίνεται κι θ πλθροφορία για τρίτθ καταγγελία. 

Τον περιςςότερο καιρό ο Αριςτοφάνθσ ζμενε ςτθν Αίγινα. Εκεί ζγραψε ίςωσ τισ κωμωδίεσ 

του, όπωσ φαίνεται από τουσ «Αχαρνισ» (ςτ. 536), όπου λζγει ότι οι Λακεδαιμόνιοι κζλουν 

να πάρουν το νθςί, όχι γιατί ενδιαφζρονται και πολφ για αυτό, αλλά για να κάνουν δικό 

τουσ τον ποιθτι, ποφ ζμενε εκεί. 

 

Ο Αριςτοφάνθσ ζηθςε υποδειγματικι και ειρθνικι ηωι ωσ τθν ιμερα που πζκανε, το 385 

π.Χ. Ζλεγαν ότι ό Ρλάτων ζγραψε για τον τάφο του το εξισ επίγραμμα:  «Οι Χάριτεσ 

κζλοντασ νάϋχουν ζνα ιερό, που να μθν πζφτει, βρικαν τθν ψυχι του Αριςτοφάνθ». 

 

 

Η προςφορά του Αριςτοφάνη ςτην κωμωδία 

 

Ρόςεσ κωμωδίεσ ζγραψε ο Αριςτοφάνθσ δεν μποροφμε να ποφμε με ςιγουριά. Άλλοι λζνε 

54, αλλοι 44 κι αλλοι 43. Ωσ εμασ ςϊκθκαν οΙ τίτλοι 37 ζργων του. Από όλα αυτά ζχουμε 

ςιμερα ζντεκα ολόκλθρεσ κωμωδίεσ του, τισ ζξθσ:  

 

 «Αχαρνισ» (425 π.Χ.), 2) «Ιππισ» (424 π.Χ.), 3) «Νεφζλαι» (423 π.Χ.), 4) «Σφικεσ» 
(422 π.Χ.), 5) «Ειρινθ» (421 π.Χ.), 6) «Όρνικεσ» (414 π.Χ.), 7) «Λυςιςτράτθ» (411 
π.Χ.), 8) «Θεςμοφοριάηουςαι» (411 π.Χ.), 9) «Βάτραχοι» (405 π.Χ.), 10) 
«Εκκλθςιάηουςαι» (392 π.Χ.) και 11) «Πλοφτοσ» (388 π.Χ.).  

 

 Ανάλογα με το περιεχόμενο τουσ χωρίηονται οι ζντεκα αυτζσ κωμωδίεσ ςε τρεισ 
κατθγορίεσ: 1) Ρολιτικζσ (Αχαρνισ, Ιππισ, Σφικεσ, Ειρινθ, Λυςιςτράτθ), 2) 



Κοινωνικζσ (Νεφζλαι, Εκκλθςιάηουςαι, Πλοφτοσ), και 3) Φιλολογικζσ (Όρνικεσ, 
Θεςμοφοριάηουςαι, Βάτραχοι). 

 

 

Ο Αριςτοφάνθσ ζηθςε τθν εποχι του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου (431 -404 .π.. Χ.) και τθσ 

παρακμισ, που ακολοφκθςε φςτερα από αυτόν. Ζηθςε δθλ. τθν τραγικότερθ εποχι τοφ 

Ελλθνιςμοφ, όταν ζπεςε θ Ακινα κάτω από τα χτυπιματα τθσ Σπάρτθσ, ενϊ βριςκόταν ςτθν 

κορυφι τθσ ακμισ τθσ κι ιταν το ςχολειό τθσ Ελλάδασ, το κζντρο όπου ανκοφςε θ ςκζψθ 

χεροδεμζνθ με τθν πράξθ ςε ζνα πρωτοφανζρωτο ςμίξιμο.  

 

Τότε είναι που μπικαν τα κεμζλια μιασ ρεαλιςτικισ προςπελάςεωσ του αντικειμενικοφ 

κόςμου καί μιασ ανκρωποκεντρικισ οργανϊςεωσ τθσ Ρολιτείασ και τθσ Κοινωνίασ.Η Ρόλθ κι 

ο άνκρωποσ ιςαν οι κυρίαρχοι, κεοί του αιϊνα, με πρωτομάςτορεσ τουσ ςοφιςτζσ, τουσ 

ςτοχαςτζσ και τουσ μεγάλουσ τεχνίτεσ του λόγου και τθσ πράξεωσ.Πμωσ, πολφ πριν από 

αυτόν τον πόλεμο, φάνθκαν οι οξφτατεσ αντικζςεισ που είχαν δθμιουργιςει εςωτερικοί κι 

εξωτερικοί παράγοντεσ.  

 

Από τουσ πρϊτουσ θ Οικονομία ζπαιξε τον ςπουδαιότερο ρόλο. Ωσ βαςικό εργαλείο τθσ 

είχε τουσ δοφλουσ. Πμωσ θ εργαςία των δοφλων και θ αυξθμζνθ παραγωγι, οδιγθςαν ςτον 

κορεςμό των αγορϊν, όπου κυριαρχοφςε θ Ακινα κι ζπρεπε να βρει  καινοφργιεσ.  

 

Η Ανατολικι Μεςόγειοσ και θ Μεγαλθ Ελλάδα ιταν αυτόσ ο καινοφργιοσ χϊροσ. Εκεί όμωσ 

εμπορεφονταν οι Ρελοποννιςιοι και πιο πολφ οι Κορίνκιοι. Αυτοί γεμάτοι ανθςυχίεσ 

προςεταιρίςκθκαν τθν Σπάρτθ, γιατί πολφ ανθςυχοφςε κι αυτι για τθν τόςο μεγάλθ αυξθςθ 

τθσ ακθναϊκισ δυνάμεωσ. Ζτςι οί επαγγελματίεσ του πολζμου Σπαρτιάτεσ κι οί 

εμποροβιοτζχνεσ τθσ Ακινασ καί τθσ Κορίνκου ιςαν φιλοπόλεμοι. Οι γαιοκτιμονεσ όμωσ κι 

οι γεωργοί κάκε άλλο παρά ικελαν τον πόλεμο, γιατί πρϊτοι αυτοί ιςαν τα τραγικά 

κφματα του, όταν ο εχκρικόσ ςτρατόσ ζμπαινε ςτθ χϊρα τουσ.  

 

Ζνασ απ' αυτοφσ ιταν κι ο Αριςτοφάνθσ που μζςτωςε κι αντρϊκθκε μεσ το φοβερό κλίμα 

του πολζμου ποφ ξζςπαςε το 431 π.Χ. και κράτθςε με μια διακοπι, 20 ολόκλθρα χρόνια. 

 

Η κοινωνικι του κζςθ λοιπόν κακόριςε και τισ ιδζεσ του. Ήταν κτθματιάσ κι θ τάξθ του 

ανικε ςτουσ φανατικοφσ ειρθνόφιλουσ και ςυντθρθτικοφσ μαηί. Θεωροφςε ωσ ιδανικό του 

τθν Ακινα του Αριςτείδθ κι αγωνιηόταν να ξαναφζρει πίςω τα πρϊτα εκείνα δοξαςμζνα 

χρόνια μετά τα Μθδικά, τότε ποφ κυβερνοφςαν ακόμθ οι ολιγαρχικοί.  

 



Δεν κατάλαβε, βζβαια, ότι εκείνα τα χρόνια ιταν θ απαρχι μόνον τθσ μεγάλθσ ανόδου τθσ 

Ακινασ με τθ ςτροφι τθσ προσ τθ καλαςςία και το εμπόριο, που είχε ωσ αποτζλεςμα το 

κεμζλιωμα τθσ Δθμοκρατίασ με τισ πολιτικζσ μεταβολζσ, που ζγιναν από τον Εφιάλτθ και 

τον Ρερικλι. Από τότε ι Ακινα είδε να περνοφν από τα κζατρά τθσ οι μεγάλοι δάςκαλοι τθσ 

Τραγωδίασ, ακοφςε τουσ Φιλοςόφουσ και τουσ Σοφιςτζσ να διδάςκουν τισ νζεσ ιδζεσ, 

καφμαςε τουσ τεχνίτεσ τθσ όταν δθμιουργοφςαν τα μνθμειακά ζργα κι ζβλεπε ανκρϊπουσ 

να ζρχονται από τα πζρατα του Ελλθνιςμοφ, αλλοι για να τθν γνωρίςουν. 

 

Ο ςυντθρθτικόσ και φιλειρθνιςτισ Αριςτοφάνθσ εφριςκε πωσ το παρελκόν ιταν καυμάςιο, 

πωσ θ παλιά αγωγι και τα ικθ κι θ πολιτεία τθσ εποχισ εκείνθσ άξιηαν κάκε ζπαινο. Τϊρα 

οι ανκρωποι ζχαςαν τον προςανατολιςμό τουσ και βαδίηουν ςαν τυφλοί προσ τον χαμό 

τουσ. Οι νζοι τρζχουν ςτουσ ςοφιςτζσ να μάκουν τα πράγματα εκείνα ποφ τουσ 

διαφκείρουν. 

 

Η πολιτεία παραδόκθκε ςτα χερια αναξίων πολιτικων (δθμαγωγϊν), ενϊ ο λαόσ, ζγινε 

ζρμαιο ςτα χζρια τουσ.Η Δθμοκρατία τθσ Ακινασ, όπωσ τθν ζβλεπε ο Αριςτοφάνθσ κι οι 

ομοϊδεάτεσ του ολιγαρχικοί. Αντίπαλοι τουσ ιςαν οι εμποροβιοτζχνεσ, θ πρωτοπορία τισ 

οικονομικισ και πολιτικισ ηωισ. Για να τουσ πολεμιςει ο ποιθτισ, ςτον τομζα του φυςικά, 

ζπρεπε να ξεκεμελιϊςει τα οχυρά τουσ. Στόχοσ λοιπόν του Αριςτοφάνθ ζγιναν οι 

δθμαγωγοί κι οι ςοφιςτζσ, οι πολιτικοί δθλ. και πνευματικοί θγζτεσ τθσ Δθμοκρατίασ. Στουσ 

δεφτερουσ περιλάβαινε τον Σωκράτθ καί τον Ευριπίδθ. 

 

α) Δθμαγωγοί: Δθμαγωγοφσ ονόμαηαν τουσ πολιτικοφσ πουκυβερνουςαν τθν πόλθ κι είχαν 

ζνα ςοβαρό όπλο γι' αυτό, τθ ρθτορικι ικανότθτα, τθν ευφράδεια, ζνα από τα μακιματα, 

που δίδαςκαν οι Σοφιςτζσ. Τουσ ζβλεπε ςαν απατεϊνεσ που κορόιδευαν τον διμο, για να 

ικανοποιιςουν τισ προςωπικζσ  τουσ φιλοδοξίεσ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θ κριτικι του 

είναι υπερβολικι ςε πάρα πολλά ςθμεία και πωσ αυτι είναι θ αιτία για τθ δυςφιμιςθ των 

πολιτικϊν εκείνων. Ζτςι οι πολιτικοί τθσ δθμοκρατικισ παρατάξεωσ παριςτάνονται ςαν 

αιςχροί κλεφτζσ, που εκμεταλλεφονται ζναν εφπιςτο κι αμζριμνο λαό, που όμωσ είναι 

ικανόσ να ςφντριψει τα πρόςκαιρα είδωλα του. 

 

 

β) Σοφιςτζσ: Οι Σοφιςτζσ ιλκαν από τισ αποικίεσ, οποφ θ Δθμοκρατία είχε κιόλασ 

καταργιςει τισ τυραννίεσ και τα ολιγαρχικά πολιτεφματα, ςτθν Ακινα, που διψοφςε για 

μάκθςθ. Γιατί θ Δθμοκρατία, που ανζβαινε χρειαηόταν ςτελζχθ πολλά και μορφωμζνα, για 

να καταλάβουν τισ κζςεισ, που δθμιουργοφςε το πολίτευμα και θ θγεμονία. Οι νζοι, που 

ικελαν να πολιτευκοφν, ς' αυτοφσ ζτρεχαν να διδαχκοφν τθ θτορικι, γιατί θ πεικϊ με τον 

λόγο ιταν το πρϊτο εφόδιο του πολιτικοφ. Οι Σοφιςτζσ δεν ιςαν μόνο δάςκαλοι τθσ 

ρθτορικισ. Κςα – ίςα, που δίδαςκαν όλεσ τίσ γνωςτζσ επιςτιμεσ και τθ φιλοςοφία. 



Ρροοδευτικοί ςτοχαςτζσ, ιςαν οι φορείσ των νζων ιδεϊν ςτο άςτυ. Επειδι λοιπόν ι 

αςχολία των Σοφιςτϊν ιταν ο άνκρωποσ κι θ μοίρα του, ο Αριςτοφάνθσ ζκανε  το λάκοσ να 

κεωρθςει και  τον Σωκράτθ Σοφιςτι, αφοφ κι αυτόσ με τον άνκρωπο καταπιανόταν. Πμωσ  

ο Σωκράτθσ  ιταν ο χειρότεροσ εχκρόσ των Σοφιςτϊν και θ κατθγορία του Αριςτοφάνθ 

άδικθ.                        

 

Ρολλοί ιςχυρίςκθκαν, ότι θ διακωμϊδθςθ αυτι του Σωκράτθ ιταν μια από τισ αιτίεσ που 

δθμιοφργθςαν τθν κακι φιμθ του μεγάλου ςοφοφ ανάμεςα ςτον λαό και οδιγθςαν ςτθν 

καταδίκθ του γι' αυτό, ςτθν Απολογία του Σωκράτθ, που ζγραψε ο Ρλάτων.  

 

Ο δεφτεροσ ςτόχοσ του Αριςτοφάνθ από τουσ πνευματικοφσ ανκρϊπουσ ιταν ο Ευριπίδθσ, 

ο μεγάλοσ τραγικόσ. Ο «από ςκθνισ φιλόςοφοσ», όπωσ τον είπαν, ιταν ο υποςτθρικτισ των 

νζων ιδεϊν, μακθτισ των Σοφιςτϊν. Αυτόν προςπακεί να τον εξευτελίςει, κατθγορϊντασ 

τον, ότι μ' αυτόν θ Τραγωδία ζχαςε το  αρχαίο μεγαλείο, ότι χρθςιμοποιεί πολφ εφκολα 

μζςα για να ςυγκίνθςθ το ακροατιριο, ότι πολλζσ φορζσ δεν ξζρει τι λζει: 

 

Με απάνω τα ποδάρια γράφεισ τα ζργα, 

ενϊ μπορείσ με κάτω τα ποδάρια. 

Και τα τραγωδοκοφρελά ςου τοφτα, 

τ' άκλια τα ροφχα τι τα κζλεισ; ϊςτε 

γι' αυτό ηθτιάνουσ πλάκεισ... 

(μετ. Θρ. Σταφρου) 

 

 

 

Η αρχαία  Αττικι κωμωδία ιταν ζνα  είδοσ φάρςασ και  προςωπικισ ςάτιρασ μαηί. Ρρόκεςθ 

τθσ δεν είναι να δθμιουργιςει αιϊνιουσ τφπουσ, αλλά ανεβάηει ςτθ ςκθνι ςφγχρονα 

πρόςωπα, όπωσ τον Κλζωνα και τον Σωκράτθ, και τα διακωμωδεί, χωρίσ να διςτάςει να 

κρίνει και τθ δθμόςια και τθν ιδιωτικι τουσ ηωι.  

 

Ρολλζσ φορζσ θ  Ρολιτεία κινικθκε εναντίον των κωμωδιογράφων και απαγορεφει να 

διακωμωδοφνται ηωντανά πρόςωπα, αλλά ποτζ δεν εφαρμόςκθκε αυςτθρά ο νόμοσ, που 

ψθφίςκθκε το 440 και ανανεϊκθκε το 415 π.Χ. Ο ρόλοσ τθσ Κωμωδιασ ιταν όμοιοσ περίπου 

με του ςθμερινοφ τφπου. Από τισ ςφγχρονεσ κωμωδίεσ διαφζρει ςθμαντικά, γιατί ςκοπόσ 



τθσ Κωμωδίασ ςιμερα είναι να δϊςει, ωσ κεατρικό είδοσ, τφπουσ κι όχι να γελοιοποίθςει 

ζνα ςυγκεκριμζνο άτομο. Η αρχαία Αττικι Κωμωδία, ωσ πολιτικι κωμωδία, κράτθςε ωσ το 

τζλοσ του 5ου αιϊνα. Από τότε χάνει τον πολιτικό χαρακτιρα τθσ καί γίνεται κωμωδία 

θκϊν. Τα δυο τελευταια ζργα του Αριςτοφάνθ ανικουν ςτο νζο είδοσ. 

 

Ο ςκελετόσ μιασ αρχαίασ κωμωδίασ ιταν ο ακόλουκοσ:  

 

α)Ο Ρρόλογοσ (μεγαλφτεροσ από τθσ Τραγωδίασ).  

 

β) Η Ράροδοσ (επίςθσ πιο μεγάλθ από τθσ τραγωδίασ και πιο γραφικι).  

 

γ) Οι ςκθνζσ (επειςόδια), που εναλλάςςονται με τα χορικά. Στθν κωμωδία μόνο υπάρχουν 

μζρθ, που ονομάηονται αγϊνεσ. Ο αγϊνασ ιταν μια ςφντομθ διαλογικι ςυηιτθςθ 

(λογομαχία) ανάμεςα ςε δυο πρόςωπα, που υποςτθρίηουν το κακζνα τθ δικι του άποψθ.  

 

δ) Η Ζ ξ ο δ οσ,  δθλ. θ λφςθ τθσ κωμωδίασ. 

 

ε) Η Ρ α ρ ά β α ς θ (και αυτό το κομμάτι υπάρχει μόνο ςτθν κωμωδία και ςυνικουσ 

βρίςκεται ςτθ μζςθ του ζργου). Σταματά για λίγο θ δράςθ και ο ποιθτισ με τον κορυφαίο 

του χοροφ εκκζτει τισ απόψεισ του ςτο κοινό.  

Οι κωμωδιογράφοι χρθςιμοποιοφςαν εκτόσ από τα μζτρα τθσ τραγωδίασ, το ιαμβικό 

τρίμετρο και το τροχαϊκό τετράμετρο, και τον ανάπαιςτο ςτισ πιο αργζσ ςκθνζσ και το 

ιαμβικό τετράμετρο ςτισ βίαιεσ ςυηθτιςεισ. Χρθςιμοποιοφςαν επίςθσ ςε μεγάλθ ζκταςθ τα 

ςυςτιματα, τα δίμετρα και τα μονόμετρα. Στα χορικά οι ρυκμοί είναι πιο ιδιότροποι από 

τθσ τραγωδίασ. Ο κυριϊτεροσ χορόσ τθσ κωμωδίασ είναι ο κόρδαξ, αςτείοσ κι αςεμνοσ 

πολλζσ φορζσ. 

 

Σκοπόσ κάκε κωμικοφ ποιθτι είναι να προκαλζςει το γζλιο κι φςτερα, ανάλογα με τισ 

δυνάμεισ του, να οδθγιςει τον κεατι ςτθν κατάςταςθ εκεινθ, ποφ κα τον κάμθ ϊριμο να 

δεχκι τα διδάγματα του ζργου. Π Αριςτοφάνθσ ιταν ό μεγάλοσ μαζςτροσ του λόγου. Τα 

κωμικά ευριματα του ― κι εϊνπ καταπλθκτικι ι εφευρετικότθτα του ― κι οί καταςτάςεισ 

ποφ δθμιουργοφςε, χωρίσ να τον ζνδιαφζρθ ι ταφτιςθ τουσ με ζνα πραγματικό γεγονόσ, 

προκαλουςαν αβίαςτα το γζλιο. Τα πρόςωπα του ιςαν κω-^μικά νευρόςπαςτα, ποφ τα 

ςατίριηε αμείλικτα. Π λόγοσ του κυρίαρχοσ χρθςιμοποιεί όλο τον Οθο'αυρό τθσ αττικισ 

γλϊςςασ από αςτεία, βωμολοχίεσ, αιςχρολογίεσ, παρωδεί, κάνει υπαινιγμοφσ, δεν ςταματά 



ςε τίποτε. Δεν φοβάται κανζναν. Ξεγυμνϊνει τουσ ανκρϊπουσ με τισ αδυναμίεσ τουσ τισ 

ςεξουαλικζσ, τθν ψευτοπερθφάνεια αλλων, ποφ ζγιναν μεγάλοι καί τρανό; χωρίσ να το 

περιμζνουν, τθ γελοιότθτα μερικϊν ποφ κζλουν να παραςτιςουν ό,τι δεν ειναι, τθν 

πονθριά των δοφλων, τθν άγυρτεία των μαντεων και των κεων ακόμθ τισ αδυναμίεσ, πολλζσ 

φορζσ. Δεν αφθςε δθλ. εκδιλωςθ πολιτικι, κοινωνικι και ατομικι ποφ να μθν τθν 

καυτθρίαςθ με ςκοπό να ξεριηϊΰ'θ ό,τι αυτόσ κεωροΰςε επιηιμιο.  

 

Ρολλζσ φορζσ, παραβλζποντασ τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ του, μιλά ςοβαρά χτυπϊντασ τοφσ 

φαφλουσ, τουσ ςυκοφάντεσ καί τουσ δθμαγωγοφσ. Με τον τρόπο αυτό όμωσ μασ δίνει μιαν 

ολοηϊντανθ εικόνα τθσ δθμοςίασ και τθσ ιδιωτικισ ηωισ τθσ Ακινασ. Ζτςι, όταν ο Διονφςιοσ, 

ο τφραννοσ των Συρακουςϊν, κζλθςε να μάκει πϊσ είναι οργανωμζνθ θ Ακθναϊκι Ρολιτεία 

και ηιτθςε κάτι ςχετικό, ζλαβε από τον Ρλάτωνα τισ κωμωδίεσ του Αριςτοφάνθ με τθ 

ςφςταςθ να τισ μελετιςει, γιατί απ' αυτζσ κα μάκθ ό,τι κζλει. 

 

Εκτοσ από όλθ τθν κλίμακα του κωμικοφ, από το πιο χοντρό ωσ το πιο ραφινάτο αςτείο, 

βρίςκαμε ςτον Αριςτοφάνθ καΙ εξαίςια λυρικά κομμάτια, που μάσ δίνουν τθ ςίγουρθ 

αίςκθςθ, ότι εδϊ, ςτισ κωμωδίεσ αυτζσ, υπάρχει ποίθςθ, θ υψθλι ποίθςθ που ςτζκεται, 

άξια κοντά ςτα ωραιότερα ποιθτικά δθμιουργιματα των μεγάλων ςυγχρόνων του ποιθτϊν: 

 

«...Τθν αγκαλιά του πατζρα μασ του Ωκεανοφ του βαρφβροντου,  

αφινοντασ οι δροςερζσ, οι φευγαλζεσ, οι αςτζρευτεσ  

ασ ανεβοφμε, οι Νεφζλεσ εμείσ, ςτισ δαςωμζνεσ κορφζσ των βουνϊν  

τα μακροκϊρθτα κείκε να δοφμε ψθλϊματα, τθν ποτιηόμενθ γθ  

και τθσ γθσ τα γεννιματα και τα κεϊκά τθσ ποτάμια τα γάργαρα,  

ϋκει το βακφβροντο πζλαο' γιατί μζςα ςε λάμψεσ 

αχτιδοβόλεσ ακοφραςτο λάμπει του αικζρα το μάτι.  

Απ' τα κορμιά μασ, Νεφζλεσ, τ' ακάνατα  

τθ βροντερι τθν αντάρα ασ τινάξουμε  

και τισ ματιζσ μασ ςτον κόςμο ασ ρίξουμε πζρα...»  

(«Νεφζλεσ», μετ. Θρ. Σταφρου)  

 

Η όταν τραγουδά τα αγακά τθσ Ειρινθσ: 

«. . . Μα τθ ηιςθ τθν παλιά μασ 



κυμθκείτε, αγαπθτοί μου, 

που μασ χάριηε θ Ειρινθ, 

κυμθκείτε τισ τςαπζλεσ 

και τα ςφκα και τα μφρτα, 

το γλυκόπιοτο κραςάκι, 

τθ βραγιά των μενεξζδων 

ςτο πθγάδι πλάι κι ακόμα 

τισ ελιζσ που λαχταροφμε... 

Κι ζτςι εςζ τα κλιματα, 

κι οι ςυκίτςεσ οι μικρζσ, 

κι όλα τ' αλλα δεντρικά, 

με χαρά κα ςε δεχκοφν 

και με το χαμόγελο...» 

(«Ειρινθ», μετ. κρ. Σταφρου) 

 

Η γλϊςςα του Αριςτοφάνθ είναι θ Αττικι, όπωσ διαμορφϊκθκε ςτθν εποχι του, θ γλϊςςα 

που μπορεί να αποδϊςει ωσ και τισ λεπτότερεσ αποχρϊςεισ ι οποιανδιποτε ψυχικι 

κατάςταςθ ι τισ υψθλότερεσ ιδζεσ. Είναι θ γλϊςςα του μορφωμζνου και του αμόρφωτου, 

τθσ Αγοράσ και του Ρειραιά, γιατί πρζπει εφκολα να καταλαβαίνει ο κακζνασ τι λζει.  

 

 Το λεξιλόγιο του, το τρυγά όπου βρει τον ανκό του λόγου, οι ονοματοποιΐεσ του, οι 
εικονικζσ και κωμικζσ εκφράςεισ του, θ κίνθςθ, ο ρυκμόσ και το χρϊμα, θ 
πλαςτικότθτα τοφ λόγου, θ εξαίρετθ γνϊςθ των μζτρων, μάσ δίνουν ζνα ςφνολο 
υποδειγματικό.  Το φφοσ του Αριςτοφάνθ αποκαλφπτει τον δάςκαλο του λόγου, 
που ςτο ζργο του θ κωμικι φανταςία ςυναγωνίηεται με τθν εφευρετικότθτα τθσ 
εκφράςεωσ. 

 

 Η αξιοκαφμαςτθ ελευκεριότθτα του λόγου του, διατθρεί τθ χάρθ τθσ Αττικισ 
γλϊςςασ τόςο, που ξεχνά κανζνασ το «χυδαίο» που υπάρχει,( «χυδαίο» βζβαια 
ςφμφωνα με τισ αντιλιψεισ μασ). 

 

 Η φυςικι χάρθ του ακόμθ και θ λυγεράδα του, μάσ επιτρζπει να τον παραβάλουμε 
με τον πλατωνικό λόγο, ζχοντασ βζβαια πάντα ςτο νου μασ, τθ διαφορά των 
φιλολογικϊν ειδϊν που καλλιεργεί ό κακζνασ. 


