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Ἡ δὲ κωμῳδία ἐστὶν ὥσπερ εἴπομεν μίμησις φαυλοτέρων μέν, οὐ μέντοι 

κατὰ πᾶσαν κακίαν, ἀλλὰ τοῦ αἰσχροῦ ἐστι τὸ γελοῖον μόριον. Τὸ γὰρ 

γελοῖόν ἐστιν [35] ἁμάρτημά τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον καὶ οὐ φθαρτικόν, οἷον 

εὐθὺς τὸ γελοῖον πρόσωπον αἰσχρόν τι καὶ διεστραμμένον ἄνευ ὀδύνης.  

 

 

Αριστοτέλους, Ποιητική, V 
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Εισαγωγή 
 

Γραμμένη το 392 π.Χ. η κωμωδία Εκκλησιάζουσες, του Αθηναίου ποιητή Αριστοφάνη, 

παρουσιάζει πολλά στοιχεία που χρήζουν διαφυλικής διερευνήσεως καθώς εμφανίζεται για 

πρώτη φορά στα παγκόσμια λογοτεχνικά κείμενα, έστω και εν είδει ουτοπικής ιδέας, η 

πρόταση αναλήψεως της εξουσίας από δημοκρατικά εκλεγμένες εκπροσώπους του 

γυναικείου φύλου. Διαφοροποιούμενες αρκετά από τις γυναίκες που παρουσιάζονται στην 

κωμωδία Λυσιστράτη του ιδίου συγγραφέα, οι εκκλησιάζουσες της ομώνυμης κωμωδίας, 

αναλαμβάνουν μόνιμα την εξουσία από τους άνδρες και διοικούν την πόλη. Παράλληλα, η εν 

λόγω κωμωδία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς προτείνεται από την 

πρωταγωνίστρια Πραξαγόρα, η εφαρμογή της πρωτοποριακής ιδέας της κοινοκτημοσύνης, 

όχι μόνο στα υλικά αγαθά αλλά και στον έρωτα.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ενδελεχής ανάλυση των διαφυλικών δομών 

της κωμωδίας ενώ κύριο στόχο αποτελεί η καταγραφή των σχέσεων των δύο φύλων μεταξύ 

τους. Επιπρόσθετα, βασικό άξονα μελέτης αποτελεί η επισκόπηση των σχέσεων της 

Πραξαγόρας με το ανδρικό αλλά και με το γυναικείο φύλο. Για τον παραπάνω λόγο, 

αναλύονται εις βάθος όλοι οι κύριοι ρόλοι του έργου. Επίσης, η εργασία επικεντρώνεται 

στους λόγους δημιουργίας του δράματος αυτού από τον Αριστοφάνη μέσα από μια 

γενικευμένη θεώρηση της επικρατούσας πολιτικής κατάστασης που κυριαρχεί την εποχή της 

συγγραφής του έργου. Ωστόσο, η εργασία διερευνά περαιτέρω, στο μέτρο του δυνατού, τους 

λογούς εκείνους που καθιστούν το έργο διαχρονικό και επίκαιρο υπό την οπτική της 

διαφυλικής μελέτης των ρόλων, των δομών, των συμπεριφορών και της εν γένει και 

επιμέρους ιδεολογίας, όπως παρουσιάζονται από τον συγγραφέα. 

Αναζητώντας την πλήρη ανάδειξη των χαρακτήρων της κωμωδίας, στην εργασία 

αναλύονται όλοι οι προηγούμενοι και επόμενοι χρονικά πρωταγωνιστικοί ρόλοι των έργων 

του Αριστοφάνη, γυναικείοι και ανδρικοί. Γίνεται έτσι προσπάθεια κατανοήσεως των 

διαφόρων διανοητικών επιπέδων τα οποία οδήγησαν τον ποιητή στη δημιουργία των ηρώων 

τής υπό ανάλυση κωμωδίας.  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας 

είναι η βιβλιογραφική έρευνα αρχαίων κειμένων αλλά και ο έλεγχος σύγχρονων ελληνικών 

και ξένων πηγών. Τα πορίσματα των ερευνητών τέθηκαν υπό το ερευνητικό πρίσμα της 

βιβλιογραφικής ανάλυσης και έγινε προσπάθεια ταξινομήσεως και συνδυασμού των 

πληροφοριών και των σχετικών προς την διαφυλικότητα πορισμάτων της έρευνας. 
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Η παρούσα εργασία διαιρείται σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο τιτλοφορείται 

«Η ζωή στην Αθήνα του Αριστοφάνη» και αποτελείται από πέντε θεματικές ενότητες στις 

οποίες αναλύονται οι σχέσεις και η ιστορική πραγματικότητα των δύο φύλων κατά την εποχή 

συγγραφής του έργου. Το δεύτερο κεφάλαιο, με τίτλο «Οι σχέσεις των δύο φύλων στα έργα 

του Αριστοφάνη» χωρίζεται σε τρεις ενότητες στις οποίες αναλύονται οι ανδρικοί και οι 

γυναικείοι ρόλοι των έργων του ποιητή. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο «Οι διαφυλικές 

σχέσεις στις Εκκλησιάζουσες», οι πέντε ενότητες που το απαρτίζουν έχουν σκοπό την εις 

βάθος ανάλυση των διαφυλικών σχέσεων του έργου και την αναλυτική διερεύνηση των 

πρωταγωνιστικών ρόλων που εμφανίζονται σε αυτό. 

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται αρχικά προσπάθεια 

χωροχρονικής τοποθετήσεως των κωμωδιών του ποιητή. Παρατηρείται ότι τα τρία τέταρτα 

περίπου του συνόλου του έργου του Αριστοφάνη γράφτηκαν κατά τη διάρκεια του 

Πελοποννησιακού πολέμου. Για το λόγο αυτό, ένα από τα κυριότερα μοτίβα που επανέρχεται 

στη θεματολογία των κωμωδιών του, είναι η αξία της ειρήνης και η στηλίτευση του πολέμου 

και όλων των δεινών που αυτός προκαλεί στη ζωή των ανθρώπων. 

Εν συνεχεία, γίνεται μνεία στην δημόσια και ιδιωτική πραγματικότητα των γυναικών 

της Αθήνας, ανεξάρτητα από τα κοινωνικά στρώματα από τα οποία προέρχονται. Μέσα από 

τη βιβλιογραφική έρευνα, διαπιστώνεται ότι οι Αθηναίες, δε θεωρούνταν ‘πολίται’, δηλαδή 

άτομα με πολιτικά και δημόσια δικαιώματα, αλλά προσδιορίζονται από το σύνολο της 

κοινωνικής συνείδησης ως αστές, δηλαδή ως άτομα, τα οποία είχαν περιορισμένα αστικά 

δικαιώματα και ένα πενιχρό μερίδιο στη θρησκευτική, νομική και οικονομική τάξη της 

αθηναϊκής κοινωνίας. Ωστόσο, ακόμα και μέσα από την εξαίρεση των θρησκευτικών 

τελετών, που χάριζαν στις γυναίκες ορισμένα δικαιώματα ελευθερίας, εκείνες παρέμεναν στο 

περιθώριο του δημόσιου βίου. Αυτό φαίνεται από τις δημόσιες συζητήσεις μεταξύ ανδρών 

και οι οποίες έχουν καταγραφεί. Οι γυναίκες αναφέρονται περισσότερο ως οντότητες και 

φυσικές υπάρξεις, παρά ως άτομα ελεύθερα και ισότιμα με τον ανδρικό πληθυσμό.  

Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο διερευνώνται επίσης οι φιλοσοφικές θεωρήσεις και οι 

λογοτεχνικές ιδέες που επικρατούσαν την εποχή κατά την οποία ο Αριστοφάνης συνέγραψε 

τις κωμωδίες του, αλλά και εκείνες οι απόψεις γύρω από τα δύο φύλα και το ρόλο των 

γυναικών όπως είχαν εκφραστεί από προγενέστερους, φιλοσόφους.  

Σ’ ότι αφορά στη φιλοσοφική θεώρηση του γυναικείου ζητήματος, ουσιαστικά, πριν 

την εποχή του Αριστοφάνη, τα θέματα των δύο φύλων είχαν προκαλέσει ελάχιστο 

ενδιαφέρον στους κύκλους των φιλοσόφων. Αν και οι θεωρητικές προσεγγίσεις των ελλήνων 

φιλοσόφων δεν ήταν δυνατό να εφαρμοστούν στην πράξη, εντούτοις, ακόμα και η πρωτόλεια 
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διατύπωσή τους καταδεικνύει τις πνευματικές αναζητήσεις που είχαν αρχίσει να απασχολούν 

τη σκέψη των αρχαίων Ελλήνων σχετικά με τις σχέσεις των δύο φύλων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, διερευνάται αρχικώς, η βιβλιογραφία γύρω από 

τις απόψεις του ποιητή για τις σχέσεις των δύο φύλων και κυρίως για τη γυναικεία υπόσταση 

μέσα στην κοινωνία και την οικογένεια. Για τον λόγο αυτό, γίνεται αναφορά στον μύθο του 

‘ανδρόγυνου’, έναν μύθο, τον οποίο ο ποιητής υποστηρίζει με πάθος στο Συμπόσιο του 

Πλάτωνα, και ο οποίος ήταν ευρύτερα γνωστός στην εποχή του. 

Εν συνεχεία, αναλύονται οι κωμωδίες του Αριστοφάνη, εκτός των τριών έργων όπου 

οι γυναίκες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Κατά την ανάλυση, προκύπτει ότι στο σύνολο 

των έργων του Αριστοφάνη, προσδίδεται μια αρνητική χροιά στις γυναικείες φιγούρες και 

μάλιστα, πολλές φορές, αισχρή και άσεμνη. Μέσω των γυναικείων χαρακτήρων που 

δημιουργεί στα έργα του ο Αριστοφάνης, χρησιμοποιώντας τη σάτιρα, η οποία προσφέρεται 

για κριτική στον θεσμό του γάμου, στηλιτεύει εμμέσως τις κοινωνικές δομές και τη θέση της 

γυναίκας. Ωστόσο, παρόλο που οι γυναικείες μορφές στις κωμωδίες του είναι λίγες και 

ήσσονος δραματουργικής αξίας εν σχέσει προς τους ανδρικούς ρόλους, γίνεται προσπάθεια 

ενδελεχούς αναλύσεως των γυναικείων ρόλων και εξετάζονται οι λόγοι της εμφάνισής τους. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου, γίνεται εκτεταμένη επισκόπηση των ρόλων των ανδρών 

και παρατηρείται ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά των αρσενικών προσώπων που 

δημιουργεί ο ποιητής προέρχονται από καθημερινούς τύπους ανδρών, χαρακτηριστικής 

υφολογίας. Οι χαρακτηριστικοί και διαφορετικοί τύποι ανδρών που απαντώνται στα έργα 

χρήζουν ιδιαίτερης μνείας, και για τον παραπάνω λόγο μελετώνται όλοι οι κύριοι ανδρικοί 

ρόλοι. 

Στο τρίτο μέρος του κεφαλαίου, εξετάζονται και αναλύονται εις βάθος οι δύο από τις 

τρεις ονομαζόμενες ‘γυναικείες’ κωμωδίες, δηλαδή η Λυσιστράτη και οι Θεσμοφοριάζουσες 

δεδομένου ότι η κωμωδία Εκκλησιάζουσες αναλύεται ξεχωριστά στο τρίτο κεφάλαιο. Σε μια 

πρώτη θεώρηση του φαινομένου των ‘γυναικείων’ κωμωδιών, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο 

ποιητής χρησιμοποιεί στους κεντρικούς ρόλους γυναίκες έτσι ώστε να καταδείξει μέσω 

αυτών, την ανδρική ανεπάρκεια στην χρηστή και σώφρονα διαχείριση των κοινών. Οι 

ηρωίδες και πρωταγωνίστριες αυτών των έργων πολλές φορές, εμφανίζουν προκλητική 

συμπεριφορά απέναντι στους άνδρες με τους οποίους συνδιαλέγονται.  

Στην κωμωδία Λυσιστράτη, γίνεται αντιληπτό ότι η θεατρική παρουσίαση γυναικών 

που συνεδριάζουν, συνωμοτούν και επιβάλλουν αλλαγές στην πολιτική, αποτελούν 

αποκλειστικά και μόνο μια φαντασιακή κατάθεση του Αριστοφάνη, που επικυρώνει δι’ αυτής 

την κωμική του επινόηση μιας ιδανικής, ουτοπικής εντούτοις, πολιτείας. Οι γυναίκες, 
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αναλαμβάνουν την εξουσία προσωρινά και έτσι μπαίνουν, έστω και για κάποιες στιγμές, στην 

πρότερη, εξουσιαστική θέση των ανδρών. 

Διαφοροποιούμενη αρκετά από τη Λυσιστράτη, η κωμωδία Θεσμοφοριάζουσες 

παρουσιάζει τις γυναίκες να εμφανίζονται μόνο ως μέλη ενός Χορού. Σ’ αυτή την κωμωδία, ο 

Αριστοφάνης, δίνει τη δικαστική εξουσία στις γυναίκες ενώ το σύνολο της θεματικής της 

κωμωδίας αποτελεί έμπνευση από διάφορες τραγωδίες του Ευριπίδη.  

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι οι ‘γυναικείες’ κωμωδίες, σε αντίθεση με τα 

πρώτα έργα του Αριστοφάνη, οδηγούν την τέχνη του ποιητή πέρα από τις παραδοσιακές 

συνταγές κατασκευής γυναικείων ρόλων και συμπεριφορών, ενώ, αντίθετα, οι άνδρες, 

παρωδιοποιούνται απροκάλυπτα από τον ποιητή υπομένοντας μάλιστα έναν μερικό 

υποβιβασμό της θεατρικής τους, αν μη τι άλλο, υπόστασης. 

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, επιδιώξαμε μια ενδελεχή μελέτη της 

κωμωδίας Εκκλησιάζουσες, και μια περαιτέρω διερεύνηση των διαφυλικών δομών και 

σχέσεων που παρουσιάζονται σε αυτήν. Αρχικά, αναλύεται εις βάθος, ο ρόλος της 

πρωταγωνίστριας του έργου, Πραξαγόρας. Η πρωταγωνίστρια εμφανίζεται στο προσκήνιο με 

την ιδιότητα του «θεάτρου εν θεάτρω». Κυρίως, στο πρόσωπό της ενσαρκώνεται το πρότυπο 

της δυναμικής Αθηναίας, που παίρνει στα χέρια της τις υποθέσεις του κράτους. Παράλληλα, 

διερευνώνται οι λόγοι που οδηγούν στην διαφορετικότητα της Πραξαγόρας, εν σχέσει προς 

τις λοιπές γυναίκες και οι αιτίες οι οποίες την αναδεικνύουν καλύτερη από τους άνδρες στον 

τομέα της διαχείρισης των κοινών. 

Σε ό,τι αφορά στις διακηρύξεις της Πραξαγόρας θεωρούνται άκρως καινοτόμες και 

πρωτοποριακές. Μολαταύτα, ο Αριστοφάνης, στηρίζει τον λόγο της πάνω στα παλιά έθιμα. 

Συγκεκριμένα ερευνώνται εδώ τα θεμέλια των ‘κομουνιστικών’ θεωριών, τις οποίες υιοθετεί 

η Πραξαγόρα βάσει των οποίων, κύριος νόμος του κράτους είναι η κοινοκτημοσύνη σε όλους 

τους τομείς της ζωής. 

Εν συνεχεία, γίνεται εκτεταμένη ανάλυση των ανδρικών ρόλων του έργου. 

Παρατηρείται δε ότι ο χαρακτήρας του Βλέπυρου, του συζύγου της Πραξαγόρας, 

γελοιοποιείται και υποβαθμίζεται συνεχώς, ενώ η δυναμική του προσώπου του, φαίνεται 

ακόμα πιο αποδυναμωμένη μπροστά στην εμβέλεια της αποφασιστικότητας της γυναίκας. 

Επίσης, αναλύεται ο ρόλος του Χρέμη ο οποίος στην πρώτη του εμφάνιση λειτουργεί ως 

αγγελιαφόρος των εξελίξεων της πόλης, ενώ στη δεύτερη εμφάνισή του, παρουσιάζεται ως 

αρωγός του σχεδίου της Πραξαγόρας δίνοντας ένα πρώτο στίγμα της υποδοχής του σχεδίου 

των γυναικών από την πόλη. Τέλος, η τρίτη εμφάνισή του σηματοδοτεί την εφαρμογή του 

σχεδίου της Πραξαγόρας καθώς ο ίδιος, υπεραμύνεται του εν λόγω σχεδίου. 
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Η εμφάνιση του σκεπτικιστή, ανώνυμου πολίτη τοποθετείται σκοπίμως από τον 

Αριστοφάνη, για να εκφράσει τον ενάντιο λόγο. Ο σκεπτικιστής συγκεντρώνει όλα τα 

επιβλαβή, για την πόλη, στοιχεία. Τέλος, εξετάζεται η εμφάνιση του Νέου, του αγοριού που 

θέλει να εκφράσει, και εν συνεχεία, να ζήσει τον έρωτά του με τη νεαρή κοπέλα σε πείσμα 

των επιχειρημάτων που προβάλλουν οι γηραιές γυναίκες οι οποίες εμφανίζονται διεκδικώντας 

τον έρωτά του, σύμφωνα με τους νέους νόμους που θέσπισε η Πραξαγόρα. Παράλληλα, 

ερευνάται η σύνδεση των σωματικών διαταραχών που βιώνουν οι άνδρες κατά τη διάρκεια 

του έργου με την διαταραχή της ομαλότητας της δημόσιας ζωής καθώς και η εν γένει 

αδυναμία και η εξασθένιση του ανδρικού φύλου απέναντι στο γυναικείο. 

Μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα, γίνεται αντιληπτό ότι ο Αριστοφάνης τοποθετεί 

το κοινό στη θέση ενός κρυφού παρατηρητή της γυναικείας μεταμφίεσης για να δείξει 

καθαρά ότι το παιχνίδι των ρόλων παραμένει το ίδιο. Ομοίως, εξετάζεται το φαινόμενο της 

τριπλής μεταμφίεσης και, αναλύεται το ερωτικό ντουέτο μεταξύ του Νέου και της Κοπέλας. 

Πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι που το τραγουδούν οι δύο νεαροί εραστές και το οποίο 

αποδεικνύεται άκρως ενδιαφέρων διάλογος ρόλων καθώς ο Αριστοφάνης επιθυμεί να δώσει 

έναν λυρικό σχολιασμό στον νέο, ουτοπικό κόσμο της Πραξαγόρας 

Τέλος, εξετάζεται το θέμα της κοινοκτημοσύνης των αγαθών και του έρωτα. Ένα 

θέμα του οποίου ερευνώνται οι λόγοι επιλογής του από τον ποιητή ο οποίος είχε πιθανώς 

σκοπό να σατιρίσει τις νέες ιδέες που προτείνονταν από τους φιλοσόφους του καιρού του. 

Σύμφωνα με τους σκοπούς της εργασίας, δίνεται έμφαση στις εξαγγελίες της 

Πραξαγόρας, οι οποίες πέρα από την κοινοκτημοσύνη των αγαθών, εστιάζουν στην 

σεξουαλική κοινοκτημοσύνη την οποία προτείνει η πρωταγωνίστρια ως συνθήκη sine qua 

non μεταξύ των δύο φύλων. Τέλος, επισκοπείται η πρόταση του συγγραφέα για ένα καθαρά 

κοινοβιακό σύστημα που προϋποθέτει τη διαχείριση των κοινών από τις γυναίκες και το 

οποίο εξουδετερώνει δυνητικά την φαυλότητα της ανδρικής κυριαρχίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

Η ζωή στην Αθήνα του Αριστοφάνη 
 

1.1 . Πολιτικές εξελίξεις και κοινωνικές διαστρωματώσεις 
 

 

Ο Αριστοφάνης, από νεαρή ηλικία παρακολούθησε με πάθος τις πολιτικές εξελίξεις του 

τόπου του και υπήρξε μάρτυρας όλων των κοινωνικών ανακατατάξεων, που 

διαδραματίστηκαν αμέσως μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. Παρατήρησε από 

κοντά τις συνέπειες της ιμπεριαλιστικής πολιτικής του Περικλή, τη δεσποτική εξουσία των 

δημαγωγών, όπως για παράδειγμα του Κλέωνα, του Υπέρβολου και άλλων, έζησε την 

ολιγαρχική κυριαρχία των Τετρακοσίων, την τυραννία των Τριάκοντα, τον εμφύλιο πόλεμο, 

που ανέτρεψε το τυραννικό αυτό καθεστώς και τη συμφιλίωση των παρατάξεων1. Μέσα από 

τη γραφή του επέκρινε με σκληρό και δηκτικό τρόπο ό,τι πίστευε πως έβλαπτε την ειρήνη, 

οτιδήποτε θεωρούσε ότι αναστάτωνε την ζωή των Ελλήνων. 

 Το θέατρο του Αριστοφάνη περιέχει πολλές αναφορές στα γεγονότα και τις κρίσεις 

που σημάδεψαν και ταλαιπώρησαν την Αθήνα, σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 

επίπεδο. Άλλωστε, οι περισσότερες κωμωδίες του βασίζονται εξ ολοκλήρου σε τρέχοντα 

ζητήματα της εποχής. 

 Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να γίνει εδώ ιδιαίτερη μνεία στις πολιτικές εξελίξεις της 

εποχής του Αριστοφάνη, καθώς και στις κοινωνικές διαστρωματώσεις, που διαμόρφωναν την 

κοινωνία στην οποία ζούσε και από την οποία αντλούσε τα θέματα για τις κωμωδίες του. 

 Τοποθετώντας χρονικά τις κωμωδίες του, παρατηρούμε ότι τα τρία τέταρτα περίπου 

του συνόλου του έργου του Αριστοφάνη γράφτηκαν κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού 

πολέμου. Το πρώτο μάλιστα οι Δαιταλείς2 γράφτηκε δύο χρόνια μετά το θάνατο του Περικλή 

και τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου3. 

 Σε ό,τι αφορά στις πολιτικές εξελίξεις, αμέσως μετά το θάνατο του Περικλή, η 

κατάσταση στην Αθήνα γίνεται ασταθής και η εξουσία έγινε ‘βορά’ στους εμπνευσμένους 

δημαγωγούς της εποχής με κυριότερο εκπρόσωπο τον Κλέωνα, ο οποίος ήταν πρόσωπο με 

1 Pascal Thiercy, Ο Αριστοφάνης και η αρχαία κωμωδία, (μτφρ. Γ.Φ. Γαλάνης), εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 1999, p.52 
2 Thiercy, ό.π, σελ.  59 
3 Ν.Γ. Μπούρας, Αριστοφάνης και Αθήνα, εκδ. Ταμείο Σπουδών και Εκδόσεων Κολλεγίου Αθηνών, Αθήνα, 
1986, σελ. 79. 
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σαφή επιρροή στην Εκκλησία του δήμου και ο οποίος απασχόλησε εκτενώς τον Αριστοφάνη 

σε κωμωδίες του4. Την ίδια χρονική περίοδο, αυξήθηκε σημαντικά η δράση των 

στρατιωτικών αρχηγών, όπως του Δημοσθένη, για παράδειγμα, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη 

περισσότερο τις θέσεις των δημαγωγών και το επιχείρημά τους ότι η πόλη τους είχε ανάγκη5. 

Επιπροσθέτως, παράλληλα με τους δημαγωγούς δρούσε και ο πολιτικός τους αντίπαλος, ο 

Νικίας, του οποίου η πορεία ξεκινούσε από την εποχή του Περικλή. Το τέλος της πολιτικής 

δράσης του Νικία βρίσκει την Αθήνα στη λήψη της απόφασης για την εκστρατεία στη 

Σικελία, μια απόφαση στην οποία κυρίαρχο ρόλο έπαιξε ο Αλκιβιάδης, ενώ μετά τον 

Αλκιβιάδη υπήρξε μια σειρά πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι στην ουσία προλείαναν το έδαφος 

για την τυραννία των Τριάκοντα6. 

 Σε ό,τι αφορά στις διοικητικές αρχές και τον τρόπο λειτουργίας τους, την εποχή κατά 

την οποία έζησε ο Αριστοφάνης, βασικός σκοπός του αθηναϊκού πολιτεύματος ήταν η όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη και ποικιλότροπη ανάμειξη των πολιτών με τα κοινά. Για την υλοποίηση 

της μεγαλόπνοης αυτής ιδέας συνέβαλλαν αισθητά και οι πνευματικοί άνθρωποι της εποχής 

και για το λόγο αυτό έγινε σημαντική προσπάθεια να εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής 

ακόμα και σε πολίτες, οι οποίοι, λόγω οικονομικής κατάστασης σε άλλη περίπτωση θα είχαν 

αποκλειστεί από μια ουσιαστική συμμετοχή. Ωστόσο, στην πράξη το σύστημα –ακόμα και 

κατά τη διακυβέρνηση του Περικλή- εξακολουθούσε να συντηρείται και να λειτουργεί 

σχεδόν αποκλειστικά από τους εύπορους πολίτες καθώς οι υπόλοιποι Αθηναίοι, 

απασχολημένοι από προβλήματα καθημερινής επιβιώσεως δε μπορούσαν να διαθέσουν χρόνο 

για τις υποθέσεις της πόλης7.  

Κατά την εποχή του Αριστοφάνη, οι ουσιαστικές δομές του πολιτεύματος παρέμειναν 

στα κύρια σημεία τους οι ίδιες: Κυρίαρχο ρόλο διαδραμάτιζε η εκκλησία του δήμου, η βουλή, 

οι άρχοντες και τα δικαστήρια. Η εκκλησία του δήμου είχε, με νομοθετική ρύθμιση του 

Περικλή, τροποποιηθεί και όριζε ότι δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν είχαν οι άνδρες 

Αθηναίοι των οποίων και οι δύο γονείς έπρεπε να ήταν Αθηναίοι πολίτες. Στις συνελεύσεις 

του δήμου η συμμετοχή τουλάχιστον τριών χιλιάδων ατόμων –δηλαδή οι μισοί απ’ όσους 

ορίζονταν ως ενεργοί πολίτες- ήταν προαπαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεων, ενώ η ευθύνη 

των εν λόγω αποφάσεων είχε κατά ένα μεγάλο μέρος μεταβιβαστεί στους πιο ηλικιωμένους. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, η θέση του λαού –που εκπροσωπούνταν πολυπληθώς- παρέμενε 

4 Πρβλ. Αριστοφάνη Ιππείς, Σφήκες. 
5 Ν.Γ. Μπούρας, ό.π., σελ. 81. 
6 Για αναλυτική περιγραφή της πολιτικής κατάστασης της εποχής εκείνης, παραπέμπουμε στο βιβλίο του Ν.Γ. 
Μπούρα, ό.π., σσ. 85-88. 
7 Αυτόθι, σελ. 89. 
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κυριαρχική και γι’ αυτό επιρρεπής σε κάθε δημαγωγό, που κατηύθυνε κατά καιρούς τη γνώμη 

της πλειοψηφίας σύμφωνα με τις βλέψεις του. Ιδιαίτερα, οι κίνδυνοι λήψεως λαθεμένων 

αποφάσεων διογκώθηκαν μετά το θάνατο του Περικλή καθώς μεγάλο μέρος του κοινού των 

συνελεύσεων, κάνοντας χρήση της ισηγορίας μπορούσαν να ανατρέψουν τις καταστάσεις. 

Αυτό ακριβώς το στοιχείο –η εξάρτηση δηλαδή της κάθε απόφασης από διάφορους 

παράγοντες, συνήθως δημαγωγικούς- ήταν που ώθησε πολλούς πνευματικούς ανθρώπους της 

εποχής να αμφισβητήσουν την τελειότητα της δημοκρατίας8. 

Από την άλλη μεριά, η εξουσία της βουλής –η οποία συγκέντρωνε και τον έλεγχο της 

εκτελεστικής εξουσίας- θεωρούνταν η πρώτη αρχή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Από τα 

χρόνια του Κλεισθένη, ένα πολύπλοκο σύστημα συνεχών ρυθμίσεων είχε κατορθώσει να 

δώσει στη βουλή απεριόριστες δυνατότητες για ό,τι αφορούσε το πολίτευμα και ταυτόχρονα 

να μπορεί να ελέγχει αυτές τις ίδιες τις πράξεις των βουλευτών. Στο τέλος της θητείας της 

βουλής, κάθε βουλευτικό σώμα λογοδοτούσε στο λαό για τις πράξεις και για τον τρόπο που 

χειρίστηκε τις καταστάσεις που είχαν ανακύψει. Αν ο λαός δεχόταν την λογοδοσία, τότε η 

βουλή βραβευόταν με χρυσό στεφάνι. Ωστόσο, δε θα πρέπει να παραλειφθεί ότι και κατά τη 

διάρκεια της θητείας του ένας βουλευτής υπόκειτο σε ελέγχους και μπορούσε ανά πάσα 

στιγμή να εκπέσει από το αξίωμά του ή ακόμα –αν το αδίκημα ήταν βαρύ- να παραπεμφθεί 

σε δίκη από ειδικό δικαστήριο. Οι συνεδριάσεις της βουλής ήταν συνήθως ανοιχτές στο 

ακροατήριο, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις απαγορευόταν η παρουσία κοινού. Τη διεύθυνση 

της βουλής αναλάμβαναν με τη σειρά οι εκπρόσωποι κάθε φυλής, οι οποίοι, στην ουσία, 

συγκροτούσαν την πρυτανεία του βουλευτικού σώματος. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

ακόμα και οι πρυτάνεις, παρόλο που θεωρούνταν ότι κατείχαν το ύπατο αξίωμα, ελέγχονταν 

και αυτοί από τον ‘επιστάτη’9. 

Εντούτοις, οι Αθηναίοι, οι οποίοι είχαν εν πολλοίς επηρεαστεί στο παρελθόν και από 

την ευρέως διαδομένη άποψη του Αριστοτέλη ότι το κυριότερο γνώρισμα του ανθρώπου είναι 

η δυνατότητα άλλοτε να βρίσκεται στη θέση του άρχοντα και άλλοτε σε εκείνη του 

αρχόμενου10, είχαν δώσει πολλά δικαιώματα και προνόμια σε αξιωματούχους διαφόρων 

κατηγοριών με την προϋπόθεση πάντα ότι το σύστημα ελέγχου θα απέκλειε κάθε πιθανότητα 

ανάληψης της εξουσίας χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες. Έτσι, θεωρητικά κάθε Αθηναίος 

είχε την ευκαιρία να λάβει κάποιο αξίωμα. Ωστόσο, το ιδιότυπο σύστημα αμοιβής που είχε 

8 Αυτόθι, σελ. 91. 
9 Ο επιστάτης, ο οποίος ήταν ένας από τους πρυτάνεις, κληρωνόταν, ένας για κάθε μέρα ενώ οι αρμοδιότητές 
και τα καθήκοντά του ισοδυναμούν με εκείνα ενός σύγχρονου προέδρου δημοκρατίας. Ν.Γ. Μπούρας, ό.π., σελ. 
94. 
10 Αριστοτέλη, Πολιτικά, VII (VI), 1, 6. 
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διαμορφωθεί, καθώς και η προϋπόθεση διάφορων χορηγιών-μισθοδοσιών από τους άρχοντες, 

απέκλειε τους πολίτες κατώτερων οικονομικά στρωμάτων από το να αναλάβουν σημαντικές 

εξουσίες, όπως τη συμμετοχή στην Εκκλησία του Δήμου και άφηνε, κατ’ αυτό τον τρόπο, 

περιθώριο μόνο στους οικονομικά ισχυρούς να διεκδικήσουν τις ανώτερες θέσεις11. 

Τέλος, το πολιτικό τοπίο της Αθηναϊκής δημοκρατίας συμπλήρωνε η δικαστική 

εξουσία. Από το σύνολο των διάφορων δικαστικών μονάδων, που λειτουργούσαν την περίοδο 

αυτή στην Αθήνα, εκείνο που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον -και απασχόλησε 

αρκετά τον Αριστοφάνη- είναι το λαϊκό δικαστήριο της Ηλιαίας, το οποίο, εξαιτίας του 

τεράστιου αριθμού των μελών του και της ευρύτητας των δικαιοδοσιών του, αποτελούσε 

ουσιαστικά τον κορμό της δικαστικής αρχής. Το εν λόγω δικαστήριο ξεκίνησε να λειτουργεί 

την εποχή του Σόλωνα, όταν θεωρήθηκε ότι το δικαίωμα της δίκης ανήκε επίσης στους θήτες, 

την κατώτερη δηλαδή οικονομική τάξη της αθηναϊκής κοινωνίας. Στην εποχή του Περικλή 

όμως, όταν καθιερώθηκε μισθοδοσία για τα μέλη του, η προσέλευση ήταν αθρόα με 

αποτέλεσμα να προκληθούν διάφορα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του. Μέρος των 

προβλημάτων, οφειλόταν και στις αντιδράσεις και τις ανησυχίες των συντηρητικών, οι οποίοι 

διέβλεπαν την αργή αλλά σταθερή επιβολή της λαϊκής βούλησης12. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η κοινωνική κατάσταση της κλασικής Αθήνας παρουσιάζει 

μεγάλο ενδιαφέρον και αποτελεί πρόσφορο έδαφος για κριτική και διακωμώδηση, γεγονός 

που εκμεταλλεύθηκε σε όλες του τις εκφάνσεις ο Αριστοφάνης. 

Ο πληθυσμός της Αθήνας συνίστατο από τρεις ουσιαστικά διακριτές κοινωνικές 

ομάδες: τους πολίτες, τους μέτοικους και τους δούλους. Πολίτης της Αθηναϊκής δημοκρατίας 

θεωρείτο κάθε άνδρας Αθηναίος, του οποίου και οι δύο γονείς ήταν Αθηναίοι, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί. Οι άνδρες Αθηναίοι πήγαιναν στο σπίτι τους συνήθως μόνο την ώρα του φαγητού 

και του ύπνου καθώς κατά τη διάρκεια των πρωινών ωρών τακτοποιούσαν τις 

επιχειρηματικές ασχολίες τους ενώ η υπόλοιπη ημέρα προσφέρονταν για διασκέδαση κάθε 

είδους. Οι ελεύθεροι άνδρες Αθηναίοι, χωρίζονταν σε κοινωνικές τάξεις ανάλογα με το ύψος 

της περιουσίας τους, η οποία καθόριζε το κοινωνικό επίπεδό τους. Έτσι, στην υψηλότερη 

βαθμίδα κύρους διακρίνονται οι αριστοκράτες (η αριστοκρατική τάξη διακρίνεται σε 

πεντακοσιομέδιμνους και τριακοσιομέδιμνους), οι οποίοι κατέχουν μεγάλα εδάφια γης και 

έχουν τη δυνατότητα πλοιοκτησίας, ακολουθούν οι πολίτες μεσαίας τάξης (δηλαδή οι 

ζευγίτες και οι θήτες), λόγω περιορισμένου εισοδήματος και οι αγρότες, οι οποίοι έχουν στην 

ιδιοκτησία τους μικρά κομμάτια γης. Τέλος οι θήτες, οι οποίοι είναι είτε τεχνίτες είτε 

11 Ν.Γ. Μπούρα, ό.π., σελ. 95. 
12 Αυτόθι, σελ. 97 
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κωπηλάτες σε τριήρεις, κατατάσσονται στην κατώτερη κοινωνική βαθμίδα της πόλης των 

Αθηνών13.  

Η δεύτερη βασική κατηγορία, κατοίκων της αθηναϊκής γης, αποτελείτο από τους 

μέτοικους, δηλαδή τους μη Αθηναίους πολίτες, οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει στην Αττική γη 

για εύρεση εργασίας. Οι μέτοικοι δεν μπορούσαν να είναι ιδιοκτήτες γης –πράγμα το οποίο 

θεωρείτο ζωτικό στοιχείο πλούτου στην κλασική Αθήνα- αλλά μπορούσαν να αναλάβουν 

δουλειές, τις οποίες τους ανέθεταν Αθηναίοι ιδιοκτήτες γης, ενώ, παράλληλα, ήταν 

υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρο στο κράτος.  

Τέλος, η δουλεία, με τη μορφή που είχε λάβει στην Αθηναϊκή δημοκρατία είχε 

καταστεί απαραίτητος και ζωτικός θεσμός για την λειτουργία του πολιτεύματος και την 

οικονομία της πόλης. Οι δούλοι αποτελούσαν ιδιοκτησία των κυρίων τους και μπορούσαν 

ανά πάσα στιγμή να πουληθούν σε διαφορετικό εργοδότη. Δεν είχαν ούτε νομικά αλλά ούτε 

πολιτικά δικαιώματα. Οι μορφές εργασίας των δούλων διέφεραν ανάλογα με τον αφέντη. 

Πολλοί, χρησιμοποιούνταν για τις δουλειές του σπιτιού ενώ άλλοι εργάζονταν εξωτερικά, σε 

αγροτικές ασχολίες πολλές φορές κάτω από σκληρές και αντίξοες συνθήκες14. Εντούτοις, θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι σήμερα, μέσα από διάφορα αρχαία κείμενα που έχουν διασωθεί, ο 

σύγχρονος μελετητής είναι σε θέση να γνωρίζει παραδείγματα όπου δούλοι είχαν στενές, 

σχεδόν φιλικές, σχέσεις με τους εργοδότες τους15. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Ανάκτηση από: http://www.pbs.org/empires/thegreeks/educational/lesson1.html  
14 Ανάκτηση από: http://www.clas.ufl.edu/users/kapparis/AOC/SocialHistory.html   
15 Ανάκτηση από: http://www.clas.ufl.edu/users/kapparis/AOC/SocialHistory.html  
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1.2. Η γυναικεία πραγματικότητα στο δημόσιο βίο και την πολιτική 
 

 

Στην Αθήνα του 4ου αιώνα π.Χ. οι γυναίκες είχαν, εξοβελιστεί από κάθε δημόσια 

ενεργή δραστηριότητα16 και, ουσιαστικά, είχαν περιοριστεί στις ιδιωτικές ενασχολήσεις που 

περιελάμβαναν τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας. Η απόλυτη ανδρική κυριαρχία 

σε κάθε έκφανση του δημόσιου βίου είχε κατορθώσει να ‘εξοστρακίσει’ από κάθε δημόσια 

λειτουργία τη γυναικεία παρουσία. Κυρίως, οι Αθηναίες, παντρεμένες γυναίκες, 

περιφρονούνταν από την κοινή γνώμη, μια γνώμη που βασικά εξέφραζε τα ανδρικά ‘πιστεύω’ 

της εποχής εκείνης. Στην αθηναϊκή πόλη, στο τέλειο οικοδόμημα της δημοκρατίας, οι 

γυναίκες παρέμεναν εκτός δημόσιων δικαιωμάτων17. 

Οι Αθηναίες, δε θεωρούνταν ‘πολίται’, δηλαδή άτομα με πολιτικά και δημόσια 

δικαιώματα, αλλά προσδιορίζονταν ως αστές, δηλαδή άτομα που είχαν ορισμένα αστικά 

δικαιώματα και μερίδιο στη θρησκευτική, νομική και οικονομική τάξη της αθηναϊκής 

κοινωνίας18. Σε αυτή την ελληνική «πόλη», την πολιτική κοινότητα, δύο κατηγορίες είχαν 

στην πραγματικότητα αποκλειστεί από κάθε πολιτικό δικαίωμα: οι δούλοι και οι γυναίκες. 

Και ενώ οι λόγοι αποκλεισμού των δύο αυτών ομάδων τυπικά ήταν διαφορετικοί, στην 

θεωρητική δικαιολόγησή τους, ήταν η φύση των δύο αυτών ομάδων που τους 

διαφοροποιούσε από τους ελεύθερους άνδρες. Η ‘αδύναμη’ φύση ήταν και το κύριο εμπόδιο 

για τις γυναίκες, στο να αποτελέσουν μέρος της ενεργής πολιτείας. Είναι σημαντικό δε να 

αναφερθεί ότι η διαφορά αυτή καταστάλαξε στην κοινωνική συνείδηση του αρχαίου 

ελληνικού κόσμου προοδευτικά, με την πάροδο του χρόνου, καθώς μέσα από διάφορες 

νομοθετικές ρυθμίσεις, αργά αλλά σταθερά, η παρουσία των γυναικών στη δημόσια πολιτική 

ζωή αποδυναμώθηκε και, εν τέλει, εξέλειψε. Οι Αθηναίες της κλασικής περιόδου, μόνο όταν 

έφταναν σε μια σεβάσμια ηλικία είχαν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα έξω από το 

σπίτι. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτού, αποτελεί μια αποστροφή από τα λεγόμενα του ρήτορα 

Υπερείδη: « Η γυναίκα που βγαίνει έξω από το σπίτι της οφείλει να είναι μιας τέτοιας ηλικίας 

ώστε οι άνδρες όταν την συναντούν να μη ρωτούν τίνος γυναίκα είναι αλλά τίνος μητέρα»19.  

16 Marilyn Katz, Women, children and men in “Cambridge Illustrated History of Ancient Greece”, εκδ. Paul 
Cartledge, Καίμπριτζ,, 1998, p.100. 
17 Eva Cantarella, Οι γυναίκες της αρχαίας Ελλάδας, (μτφρ. Π.Δημάκη), εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα, 1998,  σελ.73. 
18 Sue Blundell, Γυναίκα στην Αρχαία Ελλάδα, (μτφρ. Λίτσα Χατζηφώτη), εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 
2004, σελ. 198. 
19 William Stearns Davis, A day in old Athens, e-book-Gutenberg project, http://www.gutenberg.org , 2003, p. 
39. 
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Οι γυναίκες, από τον 7ο περίπου αιώνα π.Χ. αναγκάζονται βαθμιαία να μειώσουν τις 

‘δημόσιες’ εμφανίσεις τους και, κατά αυστηρότερο τρόπο, να φτάσουν, τον 4ο περίπου αιώνα 

π.Χ., να περιορίζονται αποκλειστικά στο χώρο του σπιτιού τους και πιο συγκεκριμένα στον 

ειδικά διαμορφωμένο γι’ αυτές χώρο, το γυναικωνίτη. Αποδεχόμενες τον κοινωνικό ρόλο της 

γυναίκας-μηχανής αναπαραγωγής, οι γυναίκες στην ουσία δέχτηκαν τον περιορισμό και τον 

εγκλεισμό τους στο σπίτι και στις οικιακές και οικογενειακές υποχρεώσεις20.  

Ήδη, από τον 7ο αιώνα, με τους νόμους του Δράκοντα, ισχυροποιήθηκε έτι 

περισσότερο η παντοδυναμία των ελεύθερων Αθηναίων πολιτών και περιορίστηκε αισθητά ο 

ρόλος των γυναικών. Χαρακτηριστικό δείγμα της πλήρους αδιαφορίας της Πόλεως προς τις 

γυναίκες αποτελούσε και το γεγονός ότι σε περίπτωση μοιχείας προβλεπόταν η θανάτωση του 

άνδρα, όχι όμως και της γυναίκας. Κι αυτό γιατί οι γυναίκες δε θεωρούνταν δρώντα 

υποκείμενα της θεσμοθετημένης κοινωνίας αλλά εξακολουθούσαν να ζουν στο περιθώριο, 

νοούνταν στην ίδια μοίρα με τους δούλους. Στην ουσιαστική της δόμηση, η ιδέα της γυναίκας 

στην εξουσία χαρακτηρίζεται ρητώς αφύσικη στην ελληνική ιδεολογία21. 

Σημαντική απόδειξη του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών αποτελεί και το 

γεγονός της σπάνιας αναφοράς τους σε λογοτεχνικά ή και άλλα φιλοσοφικά ή ιστορικά 

κείμενα. Το φαινόμενο αυτό αντανακλά, την πραγματική όψη της αθηναϊκής κοινωνίας 

εκείνης της εποχής, ενώ τα λίγα σπαράγματα αναφορών σε γυναίκες, που φτάνουν ως τις 

μέρες μας, δεν ασχολούνται με την ιδιωτική ζωή των γυναικών αλλά με την κοινωνική 

συμπεριφορά τους σε ορισμένες καταστάσεις, όπως οι συχνοί τότε πόλεμοι22. 

Αντίθετα, την ίδια χρονική περίοδο, οι Σπαρτιάτισσες –γυναίκες μιας άλλης 

νοοτροπίας και με περισσότερη δημόσια ελευθερία λόγω της συνεχούς έλλειψης των ανδρών 

από τα σπίτια τους- αντιμετωπίζονταν διαφορετικά στη κοινωνία της Σπάρτης και είχαν 

περισσότερο κύρος απέναντι στα παιδιά και στους συζύγους τους. Άλλωστε, για το λόγο 

αυτό, θεωρούνταν από τους Αθηναίους ως γυναίκες ελευθερίων-ξέφρενων ηθών που είχαν 

καταφέρει να διοικούν τους άνδρες τους. Ο ρόλος των γυναικών της Σπάρτης 

διαφοροποιούνταν αρκετά σε σύγκριση με τις Αθηναίες. Κύριος σκοπός τους ήταν η 

ανατροφή των παιδιών τους –αγοριών κατά προτίμηση- καθώς με αυτό τον τρόπο θα 

συνέβαλλαν στην κοινή περιουσία του κράτους γιατί αργότερα, θα γίνονταν πολεμιστές που 

θα υπερασπίζονταν την πατρίδα τους. Οι γυναίκες της Σπάρτης, ήταν επιφορτισμένες με την 

σωστή ανατροφή του παιδιού τους μέχρι μια ορισμένη ηλικία καθώς την διαπαιδαγώγηση του 

20 Eva Cantarella, ό.π., σελ. 74-75. 
21 Angus M. Bowie, Αριστοφάνης: Μύθος, τελετουργία και κωμωδία, (μτφρ. Πόλυ Μοσχοπούλου), εκδ. 
Τυπωθήτω, 2005, σελ. 184. 
22 Rachel Finnegan, Women in Aristophanes, εκδ. Adolf Hakkert, Άμστερνταμ, 1995, ό.π., σελ. 25. 
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νέου αναλάμβανε από ένα σημείο και έπειτα η σπαρτιατική πολιτεία. Τα κορίτσια που 

γεννιόντουσαν, αν και δεν ήταν ιδιαιτέρως επιθυμητά, ωστόσο προορίζονταν και 

διδάσκονταν από την πρώτη στιγμή το ρόλο της γυναίκας-μάνας, η οποία και πάλι, ήταν 

επιφορτισμένη να φέρει στον κόσμο άνδρες πολεμιστές για το καλό της πατρίδας τους. Για το 

λόγο αυτό, η εκπαίδευση τους περιελάμβανε περισσότερους τομείς απ’ ότι η αθηναϊκή, και 

έδινε βάρος κυρίως στην υγεία και στην άθληση23.  

Επιστρέφοντας στην Αθηναϊκή κοινωνία, διαπιστώνεται ότι από τις απαρχές της 

δόμησής της, θεσμοθετήθηκε ως καθήκον κάθε πολίτη -και των δύο φύλων- να διατηρούν τα 

περιουσιακά τους στοιχεία και να διασφαλίζουν ότι αυτά θα παρέμεναν σε απογόνους τους 

και όχι σε «ξένους». Έτσι, μια Αθηναία, η οποία γινόταν κληρονόμος της οικογενειακής της 

περιουσίας, ήταν αναγκασμένη να παντρευτεί κάποιον συγγενή της ώστε η περιουσία να 

παραμείνει στην κυριαρχία της οικογένειας. Ο γάμος άλλωστε στην αθηναϊκή κοινωνία του 

4ου αιώνα αποτελούσε κορυφαίο γεγονός στη ζωή μιας κοπέλας, κι αυτό είναι εμφανές από το 

γεγονός ότι η ίδια δεν ελάμβανε καμία επίσημη παιδεία παρά μόνο κάποιες βασικές 

δεξιότητες που θα τη βοηθούσαν μετέπειτα στην οικογένεια που θα δημιουργούσε.  

Χαρακτηριστικά, ένας ικανός αριθμός λογοτεχνικών πηγών προκρίνουν ως αρετή για 

μια γυναίκα τη μετριοφροσύνη και τη σωφροσύνη. Κατά συνέπεια, η αναγνώριση της 

μετριοφροσύνης μιας γυναίκας αποτελούσε τον ύψιστο έπαινο που θα μπορούσε να λάβει από 

το κοινωνικό σύνολο.24 

Έτσι, σε ό,τι αφορά στον δημόσιο λόγο μιας γυναίκας αλλά και στην πολιτική της 

παρουσία, προκύπτει ότι μόνο κάποιες γυναίκες διακεκριμένης κοινωνικής τάξης, κάτω από 

εξαιρετικές περιστάσεις, είχαν το δικαίωμα να μιλήσουν ελεύθερα αλλά και πάλι ο 

‘δημόσιος’ αυτός λόγος τους περιοριζόταν, καθώς μπορούσαν να τον απευθύνουν μόνο σε 

άνδρες του άμεσου οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Ο αποκλεισμός τους από τη δημόσια 

ζωή, εκτεινόταν ακόμα ως και την αναφορά τους σε δημόσιες ομιλίες, αν και αρκετές φορές, 

αποτελούσαν τη βάση συγκινητικών εκκλήσεων και αναφορών σε δικανικούς λόγους. Και 

πάλι όμως, παρατηρείται μια γενικότερη απροθυμία των ομιλητών να αναφέρουν γυναίκες 

των ανώτερων τάξεων με το όνομά τους. Ήταν προτιμότερο να τις προσδιορίζουν με στοιχεία 

συγγένειας προς κάποιον άνδρα25. Άλλωστε, μια τέτοια απαγόρευση αντικατοπτρίζεται από 

τον Θουκυδίδη στον Επιτάφιο του Περικλή όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η 

23 Αυτόθι, σελ. 45 
24 Αυτόθι, σελ. 30 
25 Sue Blundell, ό.π., σελ. 198 
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μεγαλύτερη δόξα για μια γυναίκα είναι να τη συζητούν όσο το δυνατό λιγότερο, είτε για 

εξύμνηση είτε για κατηγορία»26 . 

Ωστόσο, στην κλασική Αθήνα, χαρακτηριστική εξαίρεση στην ανδρική 

πραγματικότητα, αποτελούσαν τα ιερά μυστήρια που τελούνταν κάθε χρόνο προς τιμή των 

θεών. Οι θρησκευτικές αυτές συγκεντρώσεις, κατέληξαν να αποτελούν τη μόνη ευκαιρία 

‘φυγής’ των γυναικών από τα σπίτια και τις οικογενειακές υποχρεώσεις τους ώστε να 

βιώσουν στιγμές μακριά από τη διαρκή παρακολούθηση και αστυνόμευση των ανδρών27. Στις 

συγκεντρώσεις αυτές, οι γηγενείς Αθηναίες, κατείχαν περίοπτη θέση και ο ρόλος τους προς 

στιγμήν, εξισωνόταν με εκείνον των ανδρών καθώς ερχόντουσαν σε επαφή με το θείο και 

τελούσαν παρόμοιες μαγικοθρησκευτικές διαδικασίες με εκείνες που τελούσαν οι άνδρες στις 

αντίστοιχες δικές τους τελετές. Επί παραδείγματι, αναφέρεται ο θεσμός των Θεσμοφορίων, 

μια τελετουργία, η οποία πραγματοποιούνταν κατά τόπους σε όλη την ελληνική επικράτεια 

και στην οποία λάμβαναν μέρος αποκλειστικά γυναίκες. Στην Αθήνα, τα Θεσμοφόρια 

εορτάζονταν τρεις ημέρες. Στη διάρκεια της πρώτης ημέρας, οι γυναίκες έφευγαν από τα 

σπίτια τους και συναθροίζονταν στις ειδικά διαμορφωμένες κατασκηνώσεις. Τη δεύτερη 

ημέρα εγκαθίσταντο ενώ την τρίτη και τελευταία ημέρα γιόρταζαν και προσέφεραν στους 

θεούς τις θυσίες τους28. Ενδεικτικό αυτής της φιλελεύθερης θρησκευτικής πραγματικότητας 

είναι το γεγονός ότι ακόμα και ο ναός του Παρθενώνα έχει θεωρηθεί από μελετητές, ως μια 

σαφής και αδρή γραμμή του φεμινιστικού χαρακτήρα της θρησκείας εκείνης της περιόδου29. 

Συμπληρωματικά, δε μπορεί να παραμεληθεί η σημασία της πομπής των Παναθηναίων, μιας 

πομπής στην οποία συμμετείχαν όλες οι γυναίκες και αποτελούσε κορυφαίο γεγονός κάθε 

τέσσερα χρόνια για την πόλη της Αθήνας30. Το ιερό ύφασμα που τοποθετούνταν στο άγαλμα 

της Αθηνάς ήταν υφασμένο από γυναίκες και συνοδεύονταν ως εκεί αποκλειστικά από νεαρές 

κοπέλες31. 

Συνοπτικά, σε μια γενικότερη αποτίμηση της ζωής των γυναικών, διαπιστώνει κανείς 

ότι, ακόμα και με την εξαίρεση των θρησκευτικών τελετών, που χάριζαν στις γυναίκες 

δικαιώματα ελευθερίας, εκείνες παρέμεναν στο περιθώριο του δημόσιου βίου και ουσιαστικά, 

26  «ει δε με δει και γυναικείας τι αρετής, όσαι νυν εν χηρεία έσονται, μνησθήναι, βραχεία παραινέσει άπαν 
σημανώ. Της τε γαρ υπαρχούσης φύσεως με χείροσι γενέσθαι υμίν μεγάλη η δόξα και ης αν επ’ ελάχιστον 
αρετής πέρι ή ψόγου εν τοις άρσεσι κλέος η». Θουκυδίδη, Περικλέους Επιτάφιος, εκδ. Οργανισμού εκδόσεων 
διδακτικών βιβλίων, Αθήνα, 1997, σελ. 40. 
27 Charles Seltman, “The status of women in Athens”, in Greece and Rome vol. 2 no 3, Oct. 1955,  
www.jstor.org , p. 119. 
28 Marilyn A. Katz,ό.π., σελ. 102 
29 Charles Seltman,ό.π., p. 121 
30 Marilyn A. Katz, ό.π., σελ. 103. 
31 William Stearns Davis, ό.π., p. 235. 
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στις δημόσιες συζητήσεις που γίνονταν μεταξύ ανδρών, οι ίδιες αναφέρονταν μάλλον ως 

οντότητες παρά ως άτομα ελεύθερα και ισότιμα με τον ανδρικό πληθυσμό.  
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1.3. Η γυναικεία πραγματικότητα στην ιδιωτική ζωή 
 

Καθώς η Αθηναία σύζυγος και μητέρα της κλασικής περιόδου, ήταν αποκλεισμένη 

από τη δημόσια ζωή και δεν της επιτρεπόταν να συζητά ακόμα και με τον άνδρα της θέματα 

φιλοσοφίας ή εξωτερικής πολιτικής, προσανατολίστηκε στη φροντίδα του σπιτιού και της 

οικογένειας και διοχέτευσε όλη της την ενέργεια εκεί. Βασική της ασχολία –όπως άλλωστε 

είχε διδαχτεί από την παιδική της ηλικία32- ήταν η συνετή διαχείριση του νοικοκυριού και της 

οικογένειάς της. Μέσα στις καθημερινές ασχολίες της, περιλαμβανόταν η καλή διαχείριση 

των εργασιών των δούλων και εν συνεχεία, η διασφάλιση της σωστής παιδείας που θα έπρεπε 

να λάβουν τα παιδιά της από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Από την οικία τους, οι πλούσιες 

Αθηναίες έβγαιναν όταν ήταν αναγκασμένες να παραβρεθούν σε κοινωνικές υποχρεώσεις –

γάμοι, κηδείες- ή σε θρησκευτικές τελετές, πάντα όμως συνοδευόμενες από το σύζυγό τους33. 

Η παρουσία τους σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση θεωρείτο σκανδαλώδης και μάλιστα, η 

παρουσία τους σε συμπόσιο, λόγου χάρη, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε δικαστήριο ως 

στοιχείο εναντίον τους34. Γενικότερα όμως, οι γυναίκες, αν και είχαν περιορισμένη ελευθερία 

έξω από το σπίτι, μέσα σε αυτό είχαν την απόλυτη εξουσία και μάλιστα, ορισμένες, 

διαχειριζόμενες έξυπνα το νοικοκυριό τους, κατάφερναν πολλές φορές να αποσπάσουν την 

εμπιστοσύνη του συζύγου τους και να χαίρουν της εκτιμήσεώς του.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Sue Blundell, ένα δείγμα της σημαντικότητας του 

ρόλου των γυναικών μέσα στο σπίτι διαφαίνεται σε απόσπασμα από το έργο του Ευριπίδη, 

Μελανίππη: «Οι γυναίκες κουμαντάρουν τα σπίτια και συντηρούν τα αγαθά που έρχονται 

απέξω. Σπίτια που δεν έχουν νοικοκυρά, δεν έχουν ούτε τάξη ούτε προκοπή. Και στη 

θρησκεία, εμείς οι γυναίκες παίζουμε το μεγαλύτερο ρόλο…Πώς λοιπόν μπορεί να είναι 

σωστό το ότι το γυναικείο φύλο είναι τόσο περιφρονημένο;…»35. Είναι φανερό λοιπόν, ότι 

κάποιοι εκπρόσωποι της τέχνης -φορείς μιας νέας σκέψης- είχαν αξιολογήσει τη σημασία του 

ρόλου των γυναικών, γι’ αυτό και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που κάνουν αναφορά σε 

αυτές, κυρίως στα δραματικά κείμενα.  

Επιστρέφοντας, στην καθημερινότητα της Αθηναίας της κλασικής περιόδου, 

αντιλαμβάνεται κανείς από διάσπαρτα κείμενα ότι, κατά τη διάρκεια της έγγαμης ζωής της, 

υπήρχαν διακριτά μέρη στο σπίτι, τα οποία συντελούσαν, κι αυτά με τη σειρά τους, στο 

διαχωρισμό των δύο φύλων. Οι άνδρες προσκεκλημένοι διασκέδαζαν, στον ειδικό γι’ αυτούς 

32 Rachel Finnegan, ό.π., p. 27 
33 Αυτόθι, p. 29. 
34 Αυτόθι, p. 30. 
35 Sue Blundell, ό.π., σελ. 216. 
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χώρο, τον ‘ανδρών’ ενώ οι γυναίκες περνούσαν τον περισσότερο καιρό στο ‘γυναικείον’. 

Εκεί, επεξεργάζονταν το μαλλί, διασκέδαζαν με άλλες φίλες τους και φρόντιζαν τα παιδιά 

τους. Στο ‘γυναικείον’, κοιμόντουσαν οι δούλες και οι ανύπαντρες αλλά και οι παντρεμένες 

γυναίκες τα βράδια που δεν ήταν με το σύζυγό τους36.  

Η καταλληλότερη ηλικία για να παντρευτεί μια γυναίκα, ήταν περίπου στην αρχή της 

εφηβείας, τότε δηλαδή που θεωρούνταν ότι από κορίτσι γινόταν γυναίκα. Η επιλογή του 

συζύγου ήταν θέμα των οικογενειών και γίνεται σαφές ότι, συνήθως, η νύφη δεν είχε κανένα 

λόγο πάνω σ’ αυτό το ζήτημα37.  

Η γυναίκα της κλασικής Αθήνας ειδικότερα από τη στιγμή που παντρευόταν, έθετε σε 

πρώτη προτεραιότητα το φυσικό κάλλος της και τη διατήρησή του με σκοπό να είναι αρεστή 

στον σύζυγό της. Πέρα από το φυσικό της κάλλος όμως, με τη συμπεριφορά και τις πράξεις 

της, θα έπρεπε να πασχίσει με κάθε τρόπο να διατηρήσει την καλή γνώμη του άνδρα της γι’ 

αυτήν.38. Ιδιαίτερα δε, θεωρούνταν καθήκον της γυναίκας να γεννήσει νόμιμους γιους στο 

σύζυγό της, οι οποίοι θα λάμβαναν την κληρονομιά του πατέρα τους. Είναι γεγονός άλλωστε, 

ότι η μη γέννηση γιων, πολλές φορές, μπορούσε να αποτελέσει και σοβαρό λόγο διαζυγίου39. 

Βασική ενασχόληση για τις Αθηναίες των ανώτερων κοινωνικά στρωμάτων, των 

οποίων η οικονομική κατάσταση επέτρεπε να είναι κλεισμένες στο σπίτι τους και να μην 

αναγκάζονται να δουλέψουν40, αποτελούσε η κατεργασία του μαλλιού. Η παραγωγή 

υφασμάτων ήταν υψίστης σημασίας την εποχή εκείνη κυρίως για την οικιακή οικονομία -

καθώς μ’ αυτό τον τρόπο, οι οικογένειες παρέμεναν αυτάρκεις ως προς την ένδυση- ενώ η 

σπουδαιότητα που της απέδιδαν φαίνεται από τη συνήθεια που υπήρχε να τιμούν τις θεότητες 

προσφέροντάς τους κομμάτια εξαιρετικών υφασμάτων.  

 Μια ξεχωριστή κατηγορία -αν όχι και τόσο πολυάριθμη- αποτελούσαν οι γυναίκες 

που εργάζονταν. Οι Αθηναίες εργαζόμενες ήταν κυρίως γυναίκες κατώτερων κοινωνικών 

στρωμάτων, οι οποίες συνήθως εργάζονταν ως πλύστρες και μαίες. Τα επαγγέλματα δηλαδή 

που ασκούνταν από αυτές ήταν και ένα είδος ‘δημοσιοποίησης’ των στερεότυπων κοινωνικά 

ικανοτήτων του φύλου τους. Περιορίζονταν δηλαδή όπως φαίνεται, σε επαγγέλματα που 

αναδείκνυαν τις φυσικές -όπως θεωρούσαν τότε- αρετές μιας γυναίκας, δηλαδή  τις οικιακές 

δουλειές και την παιδική ανατροφή. Χαρακτηριστικά, από σωζόμενες πηγές, γνωρίζουμε 

σήμερα ότι το πιο εξυψωμένο κοινωνικά επάγγελμα που μπόρεσε ποτέ να ασκήσει μια 

36 Sue Blundell, ό.π., σελ. 214. 
37 Rachel Finnegan, ό.π., p. 28. 
38 William Stearns Davis, ό.π., p. 40. 
39 Rachel Finnegan, ό.π., p. 29. 
40 Αυτόθι, ό.π., p. 29. 
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γυναίκα ανώτερης κοινωνικής τάξης, ανήκει σε μια γυναίκα των μέσων του 4ου αιώνα π.Χ., 

τη Φανοστράτη, η οποία, σύμφωνα με την επιτύμβια στήλη της, ήταν μαία και παράλληλα 

γιατρός41. Ωστόσο, είναι σαφές, αν και, ακόμα κατά τον 4ο αιώνα π.Χ., υφίστατο το στίγμα 

της εργαζόμενης γυναίκας, ότι τα οικονομικά προβλήματα που είχαν ανακύψει ως συνέπεια 

του Πελοποννησιακού πολέμου είχαν αμβλύνει τις κρατούσες αντιλήψεις και είχαν επιτρέψει 

σε μεγαλύτερο αριθμό γυναικών -πάντα σε σύγκριση με το παρελθόν- να απασχολούνται 

εκτός της οικίας τους. 

 Παράλληλα με τις Αθηναίες, μια ακόμα κοινωνική ομάδα που έπαιζε σημαντικό ρόλο 

στην κοινωνική διαστρωμάτωση της Αθήνας της κλασικής εποχής ήταν οι μέτοικοι. Η 

Αθήνα, ως πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο είχε σαφώς προσελκύσει ένα μεγάλο αριθμό 

μεταναστών από άλλα μέρη της Ελλάδας αλλά και από την Ανατολή. Οι μη Αθηναίοι που 

είχαν λάβει άδεια να ζουν και να εργάζονται στην Αθήνα, πληθυσμιακά, την περίοδο του 

Πελοποννησιακού πολέμου σχεδόν  άγγιζαν το ένα έκτο του πληθυσμού42. Το βιωτικό και 

κοινωνικό τους επίπεδο θεωρούνταν σαφώς κατώτερο αφού δεν είχαν δικαίωμα ιδιόκτητης 

γης. Σ’ ότι αφορά στις γυναίκες της τάξης των μετοίκων, η πλειονότητα αυτών ήταν σύζυγοι 

ή θυγατέρες των μεταναστών. Αν και οι σύγχρονοι μελετητές δεν έχουν στοιχεία που να 

καταδεικνύουν με ασφάλεια τον τρόπο ζωής των γυναικών μετοίκων, ωστόσο, φαίνεται πως 

καθώς δεν είχαν μέσα για μεταβίβαση του πολιτικού δικαιώματος, ο ανδρικός έλεγχος πάνω 

στη συμπεριφορά τους ήταν λιγότερο αυστηρός και, τα ήθη και οι συνήθειες τους ήταν πιο 

απελευθερωμένα απ’ ότι για τις γηγενείς Αθηναίες. Οι μέτοικοι, συνήθως διαβιούσαν στην 

πόλη παρά στην ύπαιθρο και το πλέον πιθανό είναι οι σχέσεις των γυναικών τους με άλλες 

Αθηναίες κατώτερων κοινωνικών ομάδων να ήταν πολύ καλές και ελεύθερες από 

προκαταλήψεις. Εντούτοις, η εξαίρεσή τους από τα θρησκευτικά δρώμενα στα οποία 

συμμετείχαν οι γηγενείς Αθηναίες και η ανώτερη συνήθως οικονομική τους δυνατότητα, ίσως 

να ήταν στοιχεία που λειτουργούσαν ως κοινωνικοί φραγμοί43. 

 Επίσης, μια σημαντική ομάδα που διαμόρφωνε την κοινωνία της Αθηναϊκής 

δημοκρατίας και έπαιζε σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της ήταν οι δούλοι. Η 

απόκτηση δούλων και η συντήρησή τους μέσα στο σπίτι για να βοηθούν στις οικιακές 

δουλειές αποτελούσε ένδειξη εύρωστης οικονομικής κατάστασης, γι’ αυτό παρατηρείται πως 

ακόμα και οι αγρότες –μια από τις πιο κοινωνικά χαμηλές τάξεις- οι οποίοι κατείχαν ένα 

μικρό μερίδιο γης, απασχολούσαν έστω και ένα δούλο ώστε να τους βοηθάει στις αγροτικές 

41 Sue Blundell, ό.π., p.223 
42 Αυτόθι, p. 224 
43 Αυτόθι, p. 225 
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εργασίες. Οι περισσότεροι από τους δούλους που απασχολούνταν σε σπίτια φαίνεται πως 

ήταν γυναίκες, οι οποίες ήταν επιφορτισμένες με διάφορες δουλειές, ενώ σε ένα πλούσιο 

σπίτι ορισμένες δούλες διατηρούσαν ειδικευμένο ρόλο, όπως αυτόν της οικονόμου, της 

μαγείρισσας ή της νοσοκόμας. Σε ό,τι αφορά στην ιδιωτική τους ζωή, μόνο κάποιες 

εξαιρετικά ευνομούμενες δούλες λάμβαναν από τον αφέντη τους το δικαίωμα να παντρευτούν 

και να κάνουν παιδιά, ενώ στις περισσότερες, είναι πιθανό ότι απαγορεύονταν να έχουν 

ακόμα και περιστασιακές ερωτικές σχέσεις. Εντούτοις, εάν ο αφέντης επέτρεπε τη γέννηση 

παιδιών, τότε τα παιδιά αυτά θεωρούνταν αυτομάτως και επισήμως δική του ιδιοκτησία44. 

Επίσης, σε ό,τι αφορά στις θρησκευτικές τελετές, πέρα από τη πομπή των 

Παναθηναίων, την οποία και οι δούλες είχαν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν, φαίνεται 

πως στην τελετή των Ανθεστηρίων είχαν μια κάποια συμμετοχή αν και αρκετά 

περιορισμένη45. Παρατηρείται δε, ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι δούλες ήταν έμπιστα άτομα 

των κυριών τους γεγονός που αποτυπώνεται και σε ορισμένες τραγωδίες όπως για 

παράδειγμα στη Μήδεια46 και στη Φαίδρα47 όπου οι δύο πρωταγωνιστικοί ρόλοι, συζητούν με 

τις παραμάνες τους και τους εκμυστηρεύονται τα βαθύτερα αισθήματά τους. Είναι πιθανό δε, 

η ανδρική επιβολή και ο αποκλεισμός από τη δημόσια ζωή που ίσχυε για όλες τις γυναίκες, 

ανεξαιρέτως κοινωνικής τάξης, να είχε δημιουργήσει ορισμένα αισθήματα αλληλεγγύης 

ανάμεσα στις Αθηναίες και τις υπηρέτριές τους48. 

 Επιπρόσθετα, ξεχωριστή θέση στην κοινωνική διαστρωμάτωση της Αθήνας 

αποτελούσαν οι γυναίκες ελευθερίων ηθών. Καθώς οι άνδρες Αθηναίοι δεν είχαν σε ιδιαίτερη 

εκτίμηση την εργασία των γυναικών εν γένει, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι πηγές που 

σώζονται μέχρι σήμερα για τα επαγγέλματα που ασκούσαν, είναι πενιχρές. Αντιθέτως, καθώς 

οι πόρνες είχαν ιδιαίτερες σχέσεις με τους άνδρες και συνδιαλέγονταν με αυτούς πολλές 

φορές, είναι η μοναδική γυναικεία απασχόληση για την οποία υπάρχει λεπτομερής 

πληροφόρηση. Συνήθως, οι πόρνες ήταν δούλες που δούλευαν σε νόμιμα πορνεία –κυρίως 

στις περιοχές του Πειραιά ή του Κεραμεικού- για λογαριασμό κάποιας γυναίκας ή, 

συνηθέστερα, για κάποιον άνδρα49. Όπως διασώζεται, κάθε πόρνη ήταν υποχρεωμένη να 

πληρώνει ειδικό φόρο στο κράτος για να ασκεί το επάγγελμά της. Γενικότερα, στην κλασική 

Αθήνα παρατηρείται ότι υπήρχε μια μεγάλη ποικιλία ερωτικών συντρόφων επί πληρωμή. Οι 

44 Rachel Finnegan, ό.π, p. 41. 
45 Marilyn A. Katz, Women, children and men in “Cambridge Illustrated History of Ancient Greece”, εκδ. Paul 
Cartledge, Καίμπριτζ, 1998, p.105. 
46 Πρβλ. Ευριπίδη Μήδεια, (μτφρ. Π. Πρεβελάκη), εκδ. Σκορπιός, Αθήνα, 1956. 
47 Πρβλ. Ευριπίδη, Ιππόλυτος, (μτφρ. Τάσος Ρούσσος), εκδ. Κάκτος, Αθήνα, 1993. 
48 Sue Blundell, ό.π., p. 226 
49 Marilyn A. Katz, ό.π., σελ. 120 
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πιο προσιτές οικονομικά ήταν οι ‘πόρνες’. Ελαφρώς ανώτερης τάξης ήταν οι 

‘ελευθεριάζουσες’, οι οποίες ήταν είτε απελευθερωμένες δούλες, είτε ελεύθερες γυναίκες, 

είτε μέτοικοι, είτε Αθηναίες που είχαν υποχρεωθεί σ’ αυτόν τον τρόπο εργασίας λόγω 

φτώχιας. Ορισμένες φορές, μια ευνοούμενη πόρνη, αν ήταν δούλα, μπορούσε να αγοραστεί 

από έναν πελάτη και να γίνει ‘παλλακίδα’ του50. Τελευταίες, στην κορυφή του έρωτα επί 

πληρωμή, βρισκόντουσαν οι ‘εταίρες’, μερικές από τις οποίες ήταν Αθηναίες, αλλά συνήθως, 

προέρχονταν από την τάξη των μετοίκων. Οι εταίρες ήταν καλλιεργημένες, όμορφες και 

παρείχαν τις υπηρεσίες τους πολύ ακριβά για μια νύχτα μόνο και, κυρίως, περιορίζονταν σε 

λίγους εραστές. Ουσιαστικά, θεωρείται ότι οι εταίρες, ήταν οι μόνες που αποτελούσαν 

αξιόλογη, οικονομικά ανεξάρτητη, ομάδα γυναικών στην κλασική Αθήνα51. 

 Τέλος, ξεχωριστή θέση στην αθηναϊκή κοινωνία κατείχαν οι ηλικιωμένες γυναίκες. 

Συνήθως, ηλικιωμένες θεωρούσαν τις γυναίκες που ήταν περίπου στην ηλικία των 30 χρόνων 

και οι οποίες, στην πλειονότητά τους ήταν χήρες συνήθως με μικρά παιδιά. Όσες από αυτές 

είχαν αξιόλογη προίκα, είχαν μια καλή πιθανότητα να ξαναπαντρευτούν. Εάν πάλι, μια χήρα 

είχε γιους σε ικανή ηλικία να τη συντηρήσουν, τότε έμενε με τους γιους της ενώ, αν ήταν 

άκληρη, μπορούσε είτε να επιστρέψει στο πατρικό της σπίτι, είτε να παραμείνει στο σπίτι του 

συζύγου της. Άλλωστε, το πρόσωπο, στο οποίο είχε περάσει η κηδεμονία της περιουσίας της, 

ήταν από τον νόμο υποχρεωμένο να τη φροντίζει. Σε ό,τι αφορά στην ιδιωτική τους ζωή, 

γυναίκες οι οποίες δεν ήταν πλέον ικανές αναπαραγωγικά, απολάμβαναν περισσότερα 

δικαιώματα απ’ ότι οι νεότερες τους. Οι κανόνες ευπρέπειας που είχαν οριστεί από τους 

άνδρες, στην περίπτωση τους, χαλάρωναν και τους επέτρεπαν μεγαλύτερη ελευθερία 

κινήσεων. Για το λόγο αυτό, παρατηρείται ότι ένας σημαντικός αριθμός από τις εργαζόμενες 

γυναίκες ήταν στην εμμηνόπαυση, και φαίνεται ότι συχνά οι νοσοκόμες αλλά και οι μαίες 

που απασχολούνταν σε σπίτια, είχαν περάσει την ηλικία της αναπαραγωγής52. 

 Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε, ότι οι γυναίκες των ανώτερων κοινωνικών 

τάξεων ήταν περισσότερο ανελεύθερες σε σχέση με εκείνες των κατώτερων στρωμάτων, οι 

οποίες απολάμβαναν περισσότερες ελευθερίες εντός αλλά -κυρίως- εκτός του σπιτιού τους. 

Οι γηγενείς Αθηναίες εξαιτίας της ευγενούς τους καταγωγής, ήταν υποχρεωμένες να 

καταπνίγουν τα προσωπικά τους δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, ενώ, όπως 

διαπιστώνεται, έπρεπε να φτάσουν σε μια σεβάσμια ηλικία ώστε να έχουν δικαίωμα κάποιων 

δημόσιων δικαιωμάτων. 

50 Sue Blundell, ό.π., p. 228 
51 Αυτόθι, p. 228 
52 Αυτόθι, p. 230 
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1.4. Η ανδρική αντίληψη για τις γυναίκες 
 

 

Μία από τις κύριες εκφράσεις της ανδρικής αντίληψης για τις γυναίκες, υπήρξε η 

λογοτεχνική και ποιητική έκφραση, ενώ σημαντική υπήρξε και η φιλοσοφική αντίληψη που 

εκφράστηκε εκείνη την εποχή και η οποία περιελάμβανε –αν και όχι σε μεγάλο βαθμό- 

θεωρίες γύρω από το γυναικείο φύλο και τον περιορισμό του κοινωνικού του ρόλου. Από τον 

8ο ακόμα αιώνα π.Χ. άρχισαν να διαφαίνονται στην ελληνική λογοτεχνία κάποια ψήγματα 

μισογυνιστικής αντίληψης. Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η 

λογοτεχνία ακολούθησε –ή ακόμα, κατέγραψε- τις επικρατούσες ιδέες της εποχής και, εν 

τέλει, φαίνεται πως ενίσχυσε τη γενικευμένη θεωρία, η οποία αντιλαμβανόταν τη φύση της 

γυναίκας ως υποδεέστερη. Η αντίληψη αυτή, διαδόθηκε αρκετά μέσα από γνωστά έργα της 

εποχής που κυκλοφορούσαν ανά την ελληνική επικράτεια, ενώ σημαντικά συνέβαλλε η 

οπτική του αρχαίου δράματος, η οποία στις μεν τραγωδίες έδινε μια σοβαρή υπόσταση στο 

ρόλο της γυναίκας και τοποθετούσε την κοινωνική κατάσταση σε ένα άλλο, ανώτερο επίπεδο, 

στις δε κωμωδίες, διακωμωδούσε και περισσότερο σατίριζε, τις μισογυνιστικές απόψεις που 

κυριαρχούσαν53. 

 Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της αντίληψης, το οποίο απαντάται σε μεγάλο 

αριθμό λογοτεχνικών κειμένων είναι η επαναλαμβανόμενη χρήση της λέξης «κακόν» με 

σκοπό την απόδοση της έννοιας της γυναίκας και του γυναικείου φύλου. Η χρήση της λέξης 

αυτής, χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές στη θέση γυναικείων χαρακτηριστικών, ώστε να 

περιγράψει -σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη της κοινωνίας- την κακοποιό και 

κακόβουλο φύση της γυναίκας. Μάλιστα, ο Ησίοδος στη Θεογονία του, περιγράφοντας τη 

δημιουργία της γυναίκας από τον Δία, χρησιμοποιεί την οξύμωρη έκφραση «καλόν κακόν» 

για να περιγράψει την ύπαρξη αυτή ως την πηγή του κακού, καθώς «απ’ αυτήν πηγάζει η 

κάκιστη φυλή των γυναικών»54. 

 Συνεχιστές του Ησίοδου στη λογοτεχνία ως προς αυτή τη θεωρία αναδείχτηκαν οι 

σατιρικοί ποιητές. Ειδικότερα, βασικός εκφραστής της άποψης περί κατωτερότητας της 

γυναικείας φύσης, θεωρήθηκε ο Συμωνίδης κυρίως για το ποίημά του Ο γυναικείος νους, στο 

οποίο, οι διαφορετικές πτυχές του γυναικείου νου παρομοιάζονται με ζώα55. 

53 Rachel Finnegan, ό.π., p. 49. 
54 « Ὥς φάτο χωόμενος Ζεὺς…. καὶ ἀνήκεστον κακόν ἐστιν», Ησίοδου, Θεογονία, στ. 561-612. 
55 Rachel Finnegan, ό.π., p. 50. 
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 Στη δραματική ποίηση, όπου το θέμα της διαμάχης των δύο φύλων απαντάται συχνά, 

η παρουσίαση του μισογυνισμού είναι σχεδόν αναπόφευκτη.  Συγκεκριμένα, σ’ ότι αφορά 

στην ποιητική δημιουργία των αρχαίων δραματουργών, χαρακτηριστικό παράδειγμα 

μισογυνισμού παρατηρείται στη Μήδεια του Ευριπίδη, όπου ο Ιάσονας ‘καταριέται’ το 

γυναικείο γένος και υποστηρίζει πως θα ‘πρεπε «να ‘λειπε το γένος το θηλυκό· και τότε τους 

ανθρώπους δε θα τους έβρισκε κακό κανένα»56. Ο Ευριπίδης, δια μέσω του στόματος του 

Ιάσονα, εμφανίζεται υποστηρικτής της άποψης της μη χρησιμότητας των γυναικών και, ότι 

στην πραγματικότητα, για το μόνο λόγο που είναι απαραίτητες είναι για την ικανότητα τους 

να αναπαράγονται. Γι’ αυτό, συμφώνως προς την αντίληψη του ποιητή, ένας ιδανικός κόσμος 

θα έπρεπε να περιείχε και άλλους, εναλλακτικούς τρόπους αναπαραγωγής57. Αντίστοιχα, 

παρόμοια άποψη αναπτύσσεται εκ νέου από τον Ευριπίδη στον Ιππόλυτο, όπου ο κεντρικός 

ήρωας μόλις μαθαίνει για τον έρωτα της Φαίδρας στο πρόσωπό του, σπεύδει να ‘καταγγείλει’ 

τη γυναικεία φυλή και να αποδείξει ότι προξενεί περισσότερα κακά και δημιουργεί 

περισσότερα προβλήματα στους άνδρες, παρά ότι χρησιμεύει σε κάτι58. Στην ουσία, η έκταση 

του μισογυνισμού στη λογοτεχνία, βρίσκει τον κύριο εκφραστή της στο πρόσωπο του 

Ευριπίδη, καθώς στις περισσότερες τραγωδίες του59, εμμένει σταθερός στην άποψη για την 

καθ’ ολοκληρίαν μη χρησιμότητα του γυναικείου φύλου.  

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναφερθεί πως αρκετές φορές, στη δραματική 

δημιουργία, σε περιπτώσεις όπου η ανδρική κυριαρχία έχει παράλογες απαιτήσεις από τις 

γυναίκες, εκείνες -αντίθετα προς την κοινωνική πραγματικότητα- εμφανίζονται να έχουν την 

επιλογή είτε να υποταχθούν στην ανδρική βούληση, είτε να εξεγερθούν εναντίον της60. 

Αντίστοιχα, για τους άνδρες ισχύει το ίδιο ως προς την βούληση των θεών ή της πόλης. Κατ’ 

αυτό τον τρόπο, επαναστατικοί χαρακτήρες, όπως η Αντιγόνη του Σοφοκλή, με την εξέγερσή 

τους, ξεσήκωναν κοινωνικές αντιδράσεις τόσο στους ανδρικούς χώρους -εξαιτίας του φόβου 

που προξενούσαν στους άνδρες ότι τάχα θα έχαναν την κυριαρχία τους επί των γυναικών- 

όσο και από τις ίδιες τις γυναίκες, οι οποίες δε φαίνεται ότι επιδοκίμαζαν τέτοιες 

56 Ευριπίδη, Μήδεια, (μτφρ. Π. Πρεβελάκη), εκδ. Σκορπιός, Αθήνα, 1956, στ. 569-572. 
57 Rachel Finnegan, ό.π, p. 50 
58 Χαρακτηριστικά αναφέρει: «ὦ Ζεῦ, τί δὴ κίβδηλον ἀνθρώποις κακὸν γυναῖκας ἐς φῶς ἡλίου 
κατώικισας; εἰ γὰρ βρότειον ἤθελες σπεῖραι γένος, οὐκ ἐκ γυναικῶν χρῆν παρασχέσθαι τόδε/…/ 
μισῶν δ' οὔποτ' ἐμπλησθήσομαι  γυναῖκας, οὐδ' εἴ φησί τίς μ' ἀεὶ λέγειν· ἀεὶ γὰρ οὖν πώς εἰσι 
κἀκεῖναι κακαί». Ευριπίδη, Ιππόλυτος, στ. 612-668 
59 Πρβλ.  Ευριπίδη, Εκάβη στ. 1178-1180, 1199, Ικέτιδες στ. 299-300, Ίων στ. 398-400 και 1090-1099. 
60 Βλ. Σοφοκλή Αντιγόνη. 
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επαναστατικές ιδέες, επειδή θεωρούσαν ότι θα ζημιωνόταν περαιτέρω η κοινωνική τους θέση 

και θα αντιμετώπιζαν περισσότερες στερήσεις και αποκλεισμούς61. 

 Σ’ ότι αφορά στη φιλοσοφική θεώρηση του γυναικείου ζητήματος, θα πρέπει να 

ειπωθεί ότι ουσιαστικά, πριν την εποχή του Αριστοφάνη, τα θέματα των δύο φύλων είχαν 

προκαλέσει ελάχιστο ενδιαφέρον στους κόλπους των φιλοσόφων. Στην πραγματικότητα, ένας 

μεγάλος αριθμός φιλοσόφων, συμφωνούσε με την άποψη της διαφοράς των φύλων ως 

θεμελιακού στοιχείου, σε μια τάξη του κόσμου, ο οποίος δημιουργήθηκε με την 

αλληλεπίδραση αντίθετων ουσιών ή δυνάμεων62.  

 Την παραπάνω πεποίθηση, ήρθαν να καταρρίψουν με τη θεωρία τους οι σοφιστές τον 

5ο αιώνα υποστηρίζοντας ότι αξίες και θεσμοί που μέχρι τότε βασίζονταν στη ‘φύση’, στην 

ουσία ήταν κοινωνικές κατασκευές. Πέρα από τους σοφιστές όμως, λεπτομερείς συζητήσεις 

για τις σχέσεις των δύο φύλων, απαντώνται στα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. 

 Ο Πλάτωνας, στην Πολιτεία του, υποστήριζε ότι οι μόνες διαφορές μεταξύ ανδρών 

και γυναικών, είναι αυτές που αφορούν στη διαδικασία της αναπαραγωγής και πώς τέτοιες 

διαφορές, δεν έπρεπε να θέτουν φραγμούς στη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά της 

πόλης63. Παρομοίως, οι ανδρικές και γυναικείες ικανότητες θεωρούνταν σχεδόν ισότιμες από 

τον Σωκράτη, αν και αναγνώριζε μια κάποια υπεροχή στις ικανότητες των ανδρών. 

Εντούτοις, η παραπάνω αντίληψη δε μείωσε τη «φεμινιστική»64 πεποίθηση του Πλάτωνα για 

την κοινωνική και διαφυλική ισότητα καθώς θεωρούσε, ότι και στα δύο φύλα, απαντάται η 

ίδια κλίμακα φυσικών ικανοτήτων. Για το λόγο αυτό, υποστήριζε ότι ορισμένες γυναίκες 

μπορούν να έχουν φυσική κλίση προς διάφορα επαγγέλματα ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο 

που συνέβαινε στους άνδρες65. 

 Επιπρόσθετα, έχοντας εδραιώσει τα παραπάνω σημεία, ο Πλάτωνας προχώρησε και 

στην ιδιωτική ζωή των γυναικών και των ανδρών, δηλαδή στο γάμο και την οικογενειακή 

ζωή. Σύμφωνα με τον φιλόσοφο, στην ιδανική Πολιτεία που προτείνει, οι δύο αυτοί θεσμοί 

θα διαλυθούν: οι οικογένειες δεν θα είναι πλέον ξεχωριστές αλλά όλοι οι πολίτες θα 

μοιράζονται από κοινού τα αγαθά · όλοι μαζί θα τρέφονται και θα εκπαιδεύονται. Δε θα 

61 Rachel Finnegan, ό.π, σελ. 53. 
62 Sue Blundell, ό.π., σελ. 279. 
63 Πλάτωνος, Πολιτεία Ε’, 451γ-456 α. 
64 Eva Cantarella,  ό.π., σελ. 113. 
65 «᾿Αλλ’ ἔστι γὰρ οἶμαι, ὡς φήσομεν, καὶ γυνὴ ἰατρική, ἡ δ’ οὔ, καὶ μουσική, ἡ δ’ ἄμουσος φύσει 
/…/ γυμναστικὴ δ’ ἄρα οὔ, οὐδὲ πολεμική, ἡ δὲ ἀπόλεμος καὶ οὐ φιλογυμναστική; /…/ Τί δέ; 
φιλόσοφός τε καὶ μισόσοφος; καὶ θυμοειδής, ἡ δ’ ἄθυμός ἐστι;/…/῎Εστιν ἄρα καὶ φυλακικὴ γυνή, ἡ 
δ’ οὔ. ἢ οὐ τοιαύτην καὶ τῶν ἀνδρῶν τῶν φυλακικῶν φύσιν ἐξελεξάμεθα; -Τοιαύτην μὲν οὖν.- Καὶ 
γυναικὸς ἄρα καὶ ἀνδρὸς ἡ αὐτὴ φύσις εἰς φυλακὴν πόλεως, πλὴν ὅσα ἀσθενεστέρα, ἡ δὲ 
ἰσχυροτέρα ἐστίν. -Φαίνεται.» Πλάτωνος Πολιτεία Ε’, 455 ε- 456 α. 
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υπάρχει ερωτικός διαχωρισμός, όλοι θα μπορούν να ενωθούν ερωτικά με όλους, γι’ αυτό και 

κάθε παιδί θα θεωρεί κάθε άνδρα για πατέρα του66. Αυτή η ριζοσπαστική ιδέα της 

κοινοκτημοσύνης, η οποία δημιουργεί μια εντελώς νέα σύσταση της κοινωνίας, σύμφωνα με 

τον Πλάτωνα έχει δύο κύρια πλεονεκτήματα: επιτρέπει στην πολιτεία να εισαγάγει ένα 

σύστημα ευγονικής και δημιουργεί κοινωνική συνοχή, απαλλάσσοντας έτσι την πόλη από τον 

κίνδυνο του εξατομικισμού που έτεινε να εξαπλωθεί μέσα από το θεσμό της οικογένειας67. 

Στην ουσία, ο Πλάτωνας, είναι ο μόνος Έλληνας φιλόσοφος που αρνήθηκε κατηγορηματικά 

την έννοια των θεμελιωδών αντιθέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών68 κάνοντας ωστόσο 

ταξικές διακρίσεις εφόσον το σχέδιο του, στην πραγματικότητα, αφορούσε στην επανάσταση 

των πολιτών των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Το βάρος της ανατροφής και φροντίδας 

των παιδιών, που προκαλεί δυσφορία στις γυναίκες και είναι ανασταλτικός παράγοντας για 

την ενασχόλησή τους με τα κοινά ή με παρόμοιες με των ανδρών δουλειές, ο Πλάτων το 

επιλύει αναθέτοντας αυτή την εργασία σε γυναίκες κατώτερων κοινωνικών τάξεων.  

 Από την άλλη μεριά, ο Αριστοτέλης, διαφοροποιούμενος αρκετά από τον δάσκαλό 

του, προέκρινε μεν την εγγενή ικανότητα των γυναικών για αυτοέλεγχο και δικαιοσύνη, 

διαχώριζε όμως τη θέση τους από εκείνη των ανδρών, καθώς υποστήριζε ότι, ενώ στους 

άνδρες οι παραπάνω αρετές συνδέονταν με την έμφυτη ικανότητά τους να διοικούν, στις 

γυναίκες τα προτερήματα αυτά συνδυάζονταν με μια έμφυτη πειθαρχία69. Ο Σταγειρίτης, στα 

Ηθικά Νικομάχεια θεωρεί ότι, άνδρες και γυναίκες συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο μέσα  στη 

σχέση του γάμου, για να κάνουν παιδιά αλλά και για την εξασφάλιση των αναγκαίων για να 

ζήσουν. Από την αρχή, θα πρέπει οι αρμοδιότητες να χωρίζονται, καθώς είναι διαφορετικές 

ανάμεσα στα δύο φύλα. Κατ’ αυτό τον τρόπο ο ένας αναπληρώνει τις ελλείψεις του άλλου70 

και επιτυγχάνεται η αρμονία στο ζευγάρι.  

Σημαντική επίσης, θεωρείται η άποψη του Αριστοτέλη στα Πολιτικά, όπου 

προσδιορίζει τρεις βασικές σχέσεις κυριαρχίας και υποτέλειας που υπάρχουν μέσα στο σπίτι 

66 «Τὰς γυναῖκας ταύτας τῶν ἀνδρῶν τούτων πάντων πάσας [d.] εἶναι κοινάς, ἰδίᾳ δὲ μηδενὶ 
μηδεμίαν συνοικεῖν· καὶ τοὺς παῖδας αὖ κοινούς, καὶ μήτε γονέα ἔκγονον εἰδέναι τὸν αὑτοῦ μήτε 
παῖδα γονέα. /…/ Οὐκ οἶμαι, ἦν δ’ ἐγώ, περί γε τοῦ ὠφελίμου ἀμφισβητεῖσθαι ἄν, ὡς οὐ μέγιστον 
ἀγαθὸν κοινὰς μὲν τὰς γυναῖκας εἶναι, κοινοὺς δὲ τοὺς παῖδας, εἴπερ οἷόν τε· ἀλλ’ οἶμαι περὶ τοῦ 
εἰ δυνατὸν ἢ μὴ πλείστην ἂν ἀμφισβήτησιν γενέσθαι.» Πλάτωνος, Πολιτεία, Ε’-457 δ. 
67 Sue Blundell, ό.π., σελ. 282. 
68 Αυτόθι, σελ. 284. 
69 Αριστοτέλη, Πολιτικά, 1260 α, 1277 β. 
70 «/…/ἀνδρὶ δὲ καὶ γυναικὶ φιλία δοκεῖ κατὰ φύσιν ὑπάρχειν· ἄνθρωπος γὰρ τῇ φύσει 
συνδυαστικὸν μᾶλλον ἢ πολιτικόν, ὅσῳ πρότερον καὶ ἀναγκαιότερον οἰκία πόλεως, καὶ 
τεκνοποιία κοινότερον τοῖς ζῴοις./…/ εὐθὺς γὰρ διῄρηται τὰ ἔργα, καὶ ἔστιν ἕτερα ἀνδρὸς καὶ 
γυναικός· ἐπαρκοῦσιν οὖν ἀλλήλοις, εἰς τὸ κοινὸν τιθέντες τὰ ἴδια. διὰ ταῦτα δὲ καὶ τὸ χρήσιμον 
εἶναι δοκεῖ (25) καὶ τὸ ἡδὺ ἐν ταύτῃ τῇ φιλίᾳ.» Αριστοτέλη, Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο VIII, 1162 α. 
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και τις συγκρίνει με τρεις διαφορετικούς τύπους εξουσίας. Κατά τον φιλόσοφο, η σχέση 

δούλου και κυρίου είναι όπως η τυραννία γιατί η εξουσία ασκείται κατά τα ενδιαφέροντα του 

κυρίου. Η σχέση του πατέρα με τα παιδιά είναι σαν τη μοναρχία, γιατί ο πατέρας διοικεί με το 

πλεονέκτημα της υπεροχής της ηλικίας, ενώ τέλος, η σχέση των δύο συζύγων είναι 

δημοκρατική, λόγω της εναλλαγής των ρόλων ανάμεσα στους δύο συζύγους, γεγονός που 

διαπιστώνεται στην πολιτική διοίκηση, όταν οι κυβερνώντες και οι κυβερνώμενοι μοχθούν 

για τη δημιουργία ισότητας. Εντούτοις, στην περίπτωση των συζύγων, η διάκριση μεταξύ 

τους είναι μόνιμη, εφ’ όσον οι γυναίκες, σύμφωνα με τη στερεότυπη κοινωνική αντίληψη, δε 

κατορθώνουν να αναλάβουν την εξουσία του συζύγου και να αποκτήσουν τον έλεγχο της 

οικογένειας71. 

 Διαφαίνεται λοιπόν, ότι ο Αριστοτέλης απέδιδε στις γυναίκες μια έμφυτη 

παθητικότητα του πνεύματος. Είναι πιθανό με την παραπάνω σύγκριση της σχέσης του 

ζεύγους με το πολίτευμα της δημοκρατίας, να προσπαθούσε να εκφράσει το συμπληρωματικό 

αλλά παράλληλα το διαρκώς ασύμμετρο των ρόλων των δύο φύλων. Σύμφωνα με την 

Blundell, ο Αριστοτέλης παρουσιάζεται ως ένας ευσυνείδητος εμπειρικός επιστήμονας αλλά 

σε ότι αφορά στις γυναίκες, ενώ θεωρούσε ότι είναι από φυσική άποψη κατώτερες, δεν 

προέβαλλε ικανά επιχειρήματα που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν και να στηρίξουν την 

άποψή του72. Φαίνεται τελικά, πως για τον φιλόσοφο, ίσχυε ο στίχος του Σοφοκλή από τον 

Αίαντα, τον οποίο ανέφερε στα Πολιτικά: «η σιωπή αποτελεί κόσμημα για τις γυναίκες»73. 

 Συνοπτικά, διαφαίνεται από τις μελέτες, ότι η φιλοσοφία, πολύ περισσότερο από τη 

λογοτεχνία έθεσε σε μια άλλη βάση το ζήτημα μεταξύ των δύο φύλων και, κυρίως, 

τουλάχιστον θεωρητικά, υποστήριξε –αν και όχι πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο- τη 

θέση της γυναίκας και την κοινωνική υπόσταση που της αρμόζει να κατέχει μέσα στην 

ανδροκρατούμενη κοινωνία. Αν και οι θεωρητικές προσεγγίσεις των ελλήνων φιλοσόφων δεν 

ήταν δυνατό να εφαρμοστούν στην πράξη, ωστόσο, ακόμα και η διατύπωσή τους κατεδείκνυε 

τις πνευματικές εκείνες αναζητήσεις που είχαν αρχίσει να απασχολούν τη σκέψη των 

αρχαίων Ελλήνων σχετικά με τις σχέσεις των δύο φύλων. 

  

 

 

 
 

71 Αριστοτέλη, Πολιτικά, 1259 α -1260 α. 
72 Sue Blundell, ό.π., σελ. 288. 
73 Eva Cantarella, ό.π., σελ. 117. 
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1.5. Μελέτες γύρω από τη γυναικεία παρουσία στο θέατρο 
 

Το θέατρο, την εποχή του Αριστοφάνη, γνώρισε μεγάλη άνθιση, κυρίως λόγω των γιορτών 

μέσα στις οποίες περιλαμβάνονταν και οι δραματικοί αγώνες. Άλλωστε, μια από τις μεγάλες 

διαφορές ανάμεσα στο θέατρο του 5ου αιώνα π.Χ. και τις υπόλοιπες γνωστές μορφές θεάτρου 

ήταν το γεγονός ότι κάθε έργο γραφόταν με το σκοπό να παρουσιαστεί σε δραματικό 

διαγωνισμό. Οι δραματικοί αγώνες διεξάγονταν στο πλαίσιο δύο μεγάλων θρησκευτικών 

εορτών αφιερωμένων στο Διόνυσο. Τα Λήναια, που γινόντουσαν γύρω στα τέλη Ιανουαρίου, 

και τα Μεγάλα Διονύσια που γιορτάζονταν την άνοιξη. Συγκεκριμένα, στα Μεγάλα Διονύσια, 

διαγωνίζονταν τρεις τραγικοί ποιητές και τρεις κωμικοί. Κάθε τραγικός παρουσίαζε μια 

τετραλογία ενώ κάθε κωμικός ποιητής παρουσίαζε ένα έργο. Αντίστοιχα, στα Λήναια, η 

κωμωδία είχε μεγαλύτερη σημασία γι’ αυτό, αν και ο αριθμός των κωμωδιών που 

παρουσιάζονταν, παρέμενε ο ίδιος, οι ποιητές που λάμβαναν μέρος ήταν μόνο δύο και ο 

καθένας παρουσίαζε από δύο έργα74. Οι ηθοποιοί που συμμετείχαν στις παραστάσεις 

φαίνεται πως ήταν επαγγελματίες, ενώ τα μέλη του χορού ήταν ερασιτέχνες. Όλοι οι ρόλοι 

υποδύονταν από άνδρες, όμως είναι πιθανό, για κάποιες εμφανίσεις χορευτών ή γυναικών 

μουσικών και κομπάρσων, να χρησιμοποιούνταν περιστασιακά κάποιες δούλες75. 

Μια από τις βασικές προβληματικές που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τους 

μελετητές, είναι η γυναικεία παρουσία –φυσική και κειμενική- στο θέατρο. Σε ό,τι αφορά 

στην φυσική παρουσία των γυναικών στο θέατρο, οι μελέτες έχουν δείξει ότι γυναίκες 

ηθοποιοί δεν υπήρχαν. Άλλωστε, το πρόβλημα της ταυτότητας των ρόλων είχε επιλυθεί χάρη 

στις μάσκες που, ειδικά στην τραγωδία, δημιουργούσε ένα ρεαλιστικό επίπεδο αναφοράς76. 

Υπάρχει ωστόσο έντονος προβληματισμός για το αν οι γυναίκες μπορούσαν να 

παρακολουθήσουν τις παραστάσεις ή το κοινό αποτελούνταν αποκλειστικά από άνδρες.  

Το κοινό, στις παραστάσεις, διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο και αποτελούσε οντότητα 

βαρύνουσα για την έκβαση των αγώνων. Ειδικότερα, από διάφορα ευρήματα και αναφορές, 

έχει γίνει γνωστό ότι αποτελείτο από ειδήμονες αφού το μεγαλύτερο μέρος των θεατών 

έπαιζαν σε χορούς θεάτρου ή σε διθυράμβους. Το πλέον πιθανό είναι λοιπόν το κοινό, να 

αποτελούνταν αποκλειστικά από άνδρες, εφόσον δεν έχει αποδειχθεί θετικά ότι έστω και 

εταίρες, μπορούσαν να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις. Στοιχείο που ενθαρρύνει την ως 

άνω άποψη και υπογραμμίζει την απουσία των γυναικών, αποτελεί το γεγονός ότι ο 

74 Thiercy, ό.π, σελ.  26-27. 
75 Αυτόθι, σελ. 40. 
76 Rachel Finnegan, ό.π, σελ. 17. 
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Αριστοφάνης, όταν απευθύνεται στο κοινό του στην ‘παράβαση’, απευθύνεται αποκλειστικά 

σε άνδρες και μάλιστα αυτό δεν αλλάζει, ούτε καν στις τρεις ‘γυναικείες’ κωμωδίες του77. 

Χαρακτηριστικά, έχει παρατηρηθεί στις συγκεκριμένες κωμωδίες ότι όταν ο χορός 

αποτελείται από άνδρες, απευθύνεται πολλές φορές στο κοινό ενώ, όταν είναι γυναικείος, 

υπάρχει σιωπή78. Έτσι, ο θεατής σε αυτές τις κωμωδίες -όπου παρατηρούμε έντονα τη 

γυναικοκρατία- παραμένει ένας απλός μάρτυρας των γεγονότων, ενώ οι Αθηναίες που 

κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, όπως σημειώνει ο Thiercy, δεν έχουν αυτόνομη 

ύπαρξη, δηλαδή δε μπορούν να λειτουργήσουν σαν ενιαίο σώμα χορού και την καλύτερη 

απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί το γεγονός ότι δε κατορθώνουν να οργανώσουν μια αληθινή 

πάροδο. Οι είσοδοί τους στη σκηνή παραμένουν άτυπες79. 

Εντούτοις, δε θα πρέπει να παραλειφθεί η άποψη του Dover, ο οποίος, αν και 

συμφωνεί με το γενικό κανόνα που ήθελε τις γυναίκες να μη μπορούν να παρακολουθήσουν 

τις παραστάσεις, ωστόσο, αναφέρει ότι ο Πλάτωνας στους Νόμους σημειώνει, ότι οι γυναίκες 

μπορούσαν ανεμπόδιστα να παρακολουθήσουν παραστάσεις όλων των δραματικών ειδών. 

Έτσι, αν και οι γυναίκες δεν πρέπει να ήταν καλοδεχούμενες ωστόσο, ειδικά οι ελεύθερες 

Αθηναίες, αν φρόντιζαν να μαζεύονται όλες μαζί, χωριστά από τους άνδρες, είναι πιθανό να 

παρακολουθούσαν και αυτές τις παραστάσεις80.  

Άλλωστε, η Rachel Finnegan, εμμένει στην άποψη ότι οι γυναίκες μπορούσαν να 

παρακολουθήσουν παραστάσεις από τη στιγμή που αυτές ήταν μέρος των μεγάλων 

θρησκευτικών εορτών στις οποίες, όπως είναι γνωστό, οι γυναίκες όχι μόνο λάμβαναν μέρος, 

αλλά αποτελούσαν σημαντικό παράγοντα για τη διεξαγωγή τους. Μ’ αυτό λοιπόν το 

σκεπτικό, η ερευνήτρια θεωρεί λογικό, οι γυναίκες της κλασικής περιόδου να είχαν 

ενεργητικό ρόλο στα Μεγάλα Διονύσια, έστω ως μέλη του κοινού81. 

Συμπερασματικά, αντιλαμβάνεται κάποιος, ότι η παρουσία ή μη των γυναικών στο 

κοινό των αρχαίων θεαμάτων, έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στους κόλπους των 

ερευνητών και, υπογραμμίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, γι’ άλλη μια φορά, η σημαντικότητα 

της γυναικείας παρουσίας στο θέατρο. Άλλωστε, κειμενικά, η συντριπτική πλειοψηφία του 

αρχαίου δράματος στηρίζεται εν πολλοίς σε γυναικείες παρουσίες και στις ενέργειές τους.  

 
 

77 Πρβλ. Αριστοφάνη Λυσιστράτη, Θεσμοφοριάζουσες και Εκκλησιάζουσες. 
78 Thiercy ό.π, σελ. 44. 
79 Αυτόθι 
80 K.J. Dover, Η κωμωδία του Αριστοφάνη, (μτφρ. Φ. Κακριδής), εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 
Αθήνα, 2003, σελ. 36. 
81 Rachel Finnegan, ό.π, σελ. 17. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

Οι σχέσεις των δύο φύλων στα έργα του Αριστοφάνη 
 

2.1. Ο κωμικός ποιητής και η αντίληψή του για τις γυναίκες 

 

 
Ο Αριστοφάνης ξεκίνησε τη συγγραφική του καριέρα περίπου το 427 π.Χ. με το έργο 

Δαιταλείς, το οποίο σώζεται μόνο αποσπασματικά. Την εποχή που ξεκίνησε να γράφει τα 

έργα του, οι γιορτές προς τιμήν του Διονύσου, στο πλαίσιο των οποίων διεξάγονταν οι 

δραματικοί αγώνες, είχαν περιοριστεί σε δύο: στα Μεγάλα Διονύσια και στα Λήναια82. 

Συνολικά, έχει διαπιστωθεί ότι ο Αριστοφάνης συνέγραψε περί τις σαράντα κωμωδίες, εκ των 

οποίων οι έντεκα διατηρήθηκαν ολόκληρες έως τη σύγχρονη εποχή. Από αυτές, τρεις έχουν 

χαρακτηριστεί από τους ερευνητές ως «γυναικείες κωμωδίες»83, δηλαδή, κωμωδίες όπου οι 

γυναίκες παίζουν κύριο ρόλο και, με τις πράξεις τους, εξελίσσουν την πλοκή του έργου. 

Αντίθετα, στις υπόλοιπες, οι άνδρες έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ το γυναικείο 

στοιχείο είτε εκλείπει τελείως, είτε γίνεται σε αυτό κάποια αόριστη αναφορά.  

Ενδιαφέρον αποτελεί επίσης για τη σύγχρονη έρευνα, η άποψη την οποία διατύπωσε  

ο Αριστοφάνης για τα δύο φύλα, και καταγράφηκε μέσα στο Συμπόσιο του Πλάτωνα. 

Συγκεκριμένα, ο ποιητής υποστηρίζει με πάθος τον μύθο που ήταν ευρύτερα γνωστός στην 

εποχή του και που ανέφερε ότι στην αρχέγονη εποχή, υπήρχε το ‘αρσενικοθήλυκο’ ή αλλιώς, 

‘ανδρόγυνο’, ότι δηλαδή οι δύο φύσεις του ανθρώπου ήταν ενωμένες σε μια μόνη μορφή, η 

οποία εν συνεχεία, χωρίστηκε από τον Δία και έτσι δημιουργήθηκαν τα φύλα84. Ωστόσο, 

κρίνεται λίαν σημαντική η έρευνα για τις θεωρίες του ποιητή γύρω από τα δύο φύλα, μέσα 

82 Σύμφωνα με τον Dover, τον 4ο αιώνα υπήρχαν και άλλες γιορτές προς τιμήν του Διονύσου. Βλ. K.J. Dover, 
ό.π., σελ. 30. 
83 Πρβλ. Αριστοφάνη Λυσιστράτη, Θεσμοφοριάζουσες και Εκκλησιάζουσες. 
84 «…. πρῶτον μὲν γὰρ τρία ἦν τὰ γένη τὰ τῶν ἀνθρώπων, οὐχ ὥσπερ νῦν δύο, ἄρρεν καὶ θῆλυ 
ἀλλὰ καὶ τρίτον προσῆν κοινὸν ὂν ἀμφοτέρων τούτων, οὗ νῦν ὄνομα λοιπόν, αὐτὸ δὲ ἠφάνισται· 
ἀνδρόγυνον γὰρ ἓν τότε μὲν ἦν καὶ εἶδος καὶ ὄνομα ἐξ ἀμφοτέρων κοινὸν τοῦ τε ἄρρενος καὶ 
θήλεος, νῦν δὲ οὐκ ἔστιν ἀλλ᾽ ἢ ἐν ὀνείδει ὄνομα κείμενον/…/μόγις δὴ ὁ Ζεὺς ἐννοήσας λέγει ὅτι· 
Δοκῶ μοι, ἔφη, ἔχειν μηχανήν, ὡς ἂν εἶέν τε ἄνθρωποι καὶ παύσαιντο τῆς ἀκολασίας 
ἀσθενέστεροι [190d] γενόμενοι. νῦν μὲν γὰρ αὐτούς, ἔφη, διατεμῶ δίχα ἕκαστον, καὶ ἅμα μὲν 
ἀσθενέστεροι ἔσονται, ἅμα δὲ χρησιμώτεροι ἡμῖν διὰ τὸ πλείους τὸν ἀριθμὸν γεγονέναι.» 
Πλάτων, Συμπόσιο, στ.189-d και 190-d, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2004, σελ.274. 
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στα χαρακτηριστικά των ρόλων, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν από τον ίδιο στα έργα του 

καθώς, τα ίδια τα έργα αντανακλούν ποικιλοτρόπως τα πιστεύω και τις πεποιθήσεις του . 

 Στις λεγόμενες «μη γυναικείες» κωμωδίες85, η αναφορά σε γυναικείες μορφές 

διαφέρει ριζικά από ό,τι συμβαίνει στις άλλες τρεις κωμωδίες, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί 

ως ‘γυναικείες’. Συνήθως, προσδίδεται στις γυναικείες φιγούρες μια αρνητική χροιά και 

μάλιστα, πολλές φορές, αισχρή και άσεμνη. Ιδιαίτερα δε, όταν οι αναφορές απευθύνονται σε 

εταίρες, τότε, αντανακλούν τις προκαταλήψεις του κοινού και παρατηρείται ότι αυτές 

γίνονται πολύ πιο πρόστυχες και χυδαίες86. Εντούτοις, πολλοί από τους γυναικείους 

χαρακτήρες, που εμφανίζονται επί σκηνής, απεικονίζονται θετικά, μετουσιώνοντας πολλές 

φορές έννοιες και ιδανικά, τα οποία οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν σημαντικά στη ζωή τους. 

Έτσι, υπάρχουν στιγμές, στις οποίες εμφανίζονται κάποιες ηρωίδες ακόμα και ως σύμβολα 

ειρήνης87, ενώ τα κωμικά γνωρίσματα του ρόλου και τα άσεμνα προς αυτές ανδρικά σχόλια, 

θεωρούνται ότι εντάσσονται στο πλαίσιο της κωμικής διάθεσης του ποιητή. Φαίνεται πως ο 

ποιητής αποσκοπούσε στη δημιουργία εναλλακτικών χαρακτήρων, αρκετά διασκεδαστικών 

για το κοινό, οι οποίοι όμως θα βρίσκονταν παράλληλα στον αντίποδα των αλληγορικών 

μορφών που παρουσιάζονταν σε δοκίμια μυθοπλασίες και επιστημονικά κείμενα 

συγγραφέων, όπως για παράδειγμα του Ησίοδου88. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφερθεί η 

διαπίστωση που προκύπτει μέσα από την ανάλυση του έργου του Αριστοφάνη, ότι μερικά 

από τα κύρια στοιχεία του ιδεολογικού προσανατολισμού του είναι μεταξύ άλλων, η πίστη 

στην ειρήνη, η προβολή της αγροτικής ζωής, αλλά και η βαθιά αντίθεσή του προς τις νέες 

παιδαγωγικές αντιλήψεις από τις οποίες εμπνεόταν η πλειονότητα των νέων της γενιάς του89. 

Έτσι, μέσα από όλες αυτές τις διαφορετικές, για την εποχή, αντιλήψεις, σκιαγραφείται η 

εσώτερη θεώρηση του ποιητή για τη φύση των γυναικών και τον ρόλο τους στην κοινωνική 

πραγματικότητα.  

 Στο πλαίσιο της σατιρικής διάθεσης του δραματουργού και της κωμικής της 

πραγμάτωσης, ο Αριστοφάνης είχε το δικαίωμα πολλών ελευθεριών, όπως δηλαδή, να 

αναφέρει ρητώς και εν συνεχεία, να διακωμωδήσει υπαρκτά πρόσωπα μεταξύ των οποίων και 

ορισμένες σεβάσμιες στην κοινωνία γυναίκες. Για το λόγο αυτό, βασίζει τους γυναικείους 

χαρακτήρες -όπως άλλωστε και τους ανδρικούς- σε αληθινούς, καθημερινούς ρόλους της 

85 Rachel Finnegan,ό.π., σελ. 11. 
86 Αυτόθι. 
87 Πρβλ. τη «Διαλλαγή» στην κωμωδία Αχαρνείς και τη «Συμφιλίωση» στη Λυσιστράτη. 
88 Rachel Finnegan ό.π., σελ. 12. 
89 Ν.Γ.Μπούρα, ό.π., σελ. 77. 
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κοινωνίας μέσα στην οποία ζει90. Κατ’ αυτό τον τρόπο, κατορθώνει να εδραιώσει την 

αληθοφάνεια που επεδίωκε για τους ρόλους του και να προσδώσει σ’ αυτούς όλα εκείνα τα 

στοιχεία της καθημερινότητας που κάνουν τους ήρωες και τις ηρωίδες οικείους στη 

συνείδηση του θεατή91. Την ίδια στιγμή, εκμεταλλεύθηκε τα στερεότυπα, που κυριαρχούσαν 

στην κοινωνία, με σκοπό να δημιουργήσει μια ιδεολογική πολυπλοκότητα, γεγονός που θα 

καθιστούσε διαχρονικούς τους ήρωες της δραματουργικής μυθοπλασίας του92. Στην 

πραγματικότητα, σύμφωνα με τον Henderson, σ’ ότι αφορά στους γυναικείους ρόλους, 

βασικός του σχεδιασμός ήταν να δημιουργήσει χαρακτήρες που θα τόνιζαν τη σπουδαιότητά 

τους στην πολιτεία και θα προκαλούσαν την καθεστηκυία τάξη των ανδρών με τις πράξεις 

τους 93. 

  Η σάτιρα αποτελεί καθώς φαίνεται, πρόσφορο έδαφος για τον ποιητή, να ασκήσει 

κριτική στον θεσμό του γάμου. Πολλές από τις ευθύνες για τη μη ομαλή έκβαση ενός γάμου 

επιρρίπτονται στη γυναικεία συμπεριφορά. Έτσι, ιδιαίτερα οι νεαρές σύζυγοι, ‘επωμίζονται’ 

πολλά αρνητικά χαρακτηριστικά στο θέατρο, όπως τους αποδίδονταν και στην κοινωνική 

ζωή. Οι γυναίκες παρουσιάζονται λοιπόν ως άτομα επιπόλαια και αφελή, που αγνοούν τις 

ανάγκες ενός σπιτιού ενώ, παράλληλα, το μόνο που τους απασχολεί είναι οι ερωτικές σχέσεις 

με τους άνδρες και η προσωπική τους ευχαρίστηση94.  

 Η κωμωδία εν γένει, -όπως άλλωστε και η τραγωδία- δεν παρουσιάζει τις γυναίκες ως 

μια μονολιθικού προσανατολισμού κατηγορία, αλλά, σύμφωνα με διάφορα τυπικά κριτήρια 

όπως αυτά της ηλικίας, της τάξης και του κοινωνικού πλαισίου που έχουν παγιοποιήσει στη 

συνείδηση του θεατή το ρόλο της γυναίκας μέσα στην κοινωνία και τις ελευθερίες που της 

παρέχονται. Πράγματι, η πλειονότητα των χαρακτήρων των γυναικών που παρουσιάζονται, 

ανήκουν στην αστική τάξη και μάλιστα στο ευυπόληπτο ανώτερο κοινωνικό επίπεδο της 

κλασικής Αθήνας, στην άρχουσα τάξη. Εντούτοις, παρατηρείται το εξής παράδοξο: ο 

Αριστοφάνης φαίνεται να σέβεται το «πρωτόκολλο» της εποχής. Έτσι οι ανδρικοί ρόλοι των 

έργων του δεν αναφέρουν ποτέ με το όνομά της μια γυναίκα εάν πρόκειται για τη μητέρα ή τη 

σύζυγο κάποιου σεβαστού προσώπου της κοινωνίας. Ωστόσο, αυτός ο κανόνας αίρεται στις 

περιπτώσεις γυναικών, για τις οποίες ο ποιητής θεωρούσε ότι δεν έχαιραν σεβασμού, –για 

παράδειγμα τη μητέρα ή τη σύζυγο κάποιου πολιτικού του αντιπάλου. Με αυτό το πρόσχημα, 

90 Jeffrey Henderson, Three plays by Aristophanes: Staging women, εκδ. Routledge, Gr. Britain, 1996, σελ. 25. 
91 Πρβλ. Αριστοφάνη Σφήκες, όπου εμφανίζεται η φουρνάρισσα, πρόσωπο αντιπαθητικό στις κωμωδίες. 
92 Κατά τον «δραματικό μύθο» του Αριστοτέλη, όπως αυτός επεξηγείται στην Ποιητική, V 1-3. Αριστοτέλους, 
Ποιητική, μτφρ. Σ. Μενάρδου, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 2000, σελ. 44-48. 
93 Jeffrey Henderson, ό.π., σελ. 26. 
94 Πρβλ. Αριστοφάνη Λυσιστράτη 
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τις προσέβαλλε περιστασιακά, αναφέροντας το όνομά τους ή ακόμα περιγράφοντάς τες 

ανάγλυφα μέσω των χαρακτήρων που δημιούργησε στα έργα του. 

 Χαρακτηριστικά, στις κωμωδίες που προηγήθηκαν της Λυσιστράτης -η οποία χρονικά, 

το 411 π.Χ. είναι η πρώτη από τις τρεις ‘γυναικείες’ κωμωδίες- οι τύποι των γυναικών που 

εμφανίζονται σε αυτές, ποικίλλουν. Έτσι, απαντώνται γυναίκες και σύζυγοι των κεντρικών 

ηρώων, αποσπασματικές εικόνες που θυμίζουν μυθολογικές φιγούρες, περιστασιακά κάποιες 

μεγαλύτερες γυναίκες ενώ, σε παρωδίες τελετουργιών και τραγωδιών, κάνουν την εμφάνισή 

τους ακόμα και μικρά κορίτσια95. Σε αυτά τα έργα, οι γυναικείες φιγούρες παρουσιάζονται η 

κάθε μία μέσα σε θεατρικό πλαίσιο: Κάθε σκηνή που εμπεριέχει μια γυναικεία φιγούρα, έχει 

συντεθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αφ’ ενός να αποκαλύπτει με εμφανή τρόπο ότι πρόκειται 

για θεατρικό κατασκεύασμα ή ότι κάτω από το ρόλο κρύβεται ένας άνδρας ηθοποιός και αφ’ 

ετέρου, να διατηρεί τη θεατρική σύμβαση96. 

 Πιο συγκεκριμένα, στους Αχαρνείς κάνουν την εμφάνιση τους η γυναίκα και η κόρη 

του κεντρικού ήρωα «Δικαιόπολη». Η κόρη εμφανίζεται στη σκηνή πίσω από τον πατέρα της. 

Τον ακολουθεί με ένα καλάθι ενώ η γυναίκα του, η οποία είναι παρούσα, αποτελεί βουβό 

ρόλο και φαίνεται να υπακούει πιστά στις διαταγές του, όταν εκείνος μάλιστα την προστάζει 

να παρακολουθήσει την πομπή των Διονυσίων από την ταράτσα του σπιτιού τους97. Κατ’ 

αυτό τον τρόπο, η γυναίκα του Δικαιόπολη, ενώ από τη μια μεριά ακολουθεί την 

προκαθορισμένη πορεία του φύλου της και υποτάσσεται στο ανδρικό στοιχείο, από την άλλη, 

ανάγεται σε δρώντα ρόλο, καθώς συναπαρτίζει μέρος του πλήθους που θα παρακολουθήσει 

την πορεία του συζύγου της στην πομπή. Από τη θέση αυτή θα είναι ταυτόχρονα, ελεύθερη 

να αλληλεπιδράσει με την ενέργεια του πραγματικού κοινού που εκείνη τη στιγμή 

παρακολουθεί την παράσταση και να λειτουργεί ως ηθοποιός ενός θιάσου μέσα στον θίασο. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μεταλλάσσεται, στην ουσία, σε μεσάζοντα ρόλο μεταξύ της 

πραγματικής υπόκρισης και του φαινομένου ‘θέατρο μέσα στο θέατρο’98. Έτσι, λοιπόν ο 

ρόλος της ως παρατηρητή της σκηνής ακολουθούσε τις παραδοσιακές φόρμες της γυναικείας 

θέσεως, σύμφωνα με τις κοινωνικές επιταγές, η θέση της ως θεατή της ίδιας της 

παραστάσεως στην οποία συμμετέχει, μετατρέπεται σε σημαντικό στοιχείο της κωμικής 

δράσης. Αντίθετα, η κόρη του Δικαιόπολη, φέρουσα το καλάθι γίνεται το επίκεντρο 

σεξουαλικών πειραγμάτων, καθώς το πλήθος της πομπής και οι ύμνοι, εστιάζουν τον λόγο 

στη σεξουαλικότητά της. Η κόρη του Δικαιόπολη, στην πραγματικότητα δεν εμφανίζεται 

95 Πρβλ. Αριστοφάνη Αχαρνείς, Ειρήνη. 
96 Lauren K. Taaffe, Aristophanes & women, εκδ. Routledge, Great Britain, σελ. 24. 
97 «σὺ δ᾽ ὦ γύναι θεῶ μ᾽ ἀπὸ τοῦ τέγους. πρόβα.», Αριστοφάνη Αχαρνείς, στ. 262. 
98 Lauren K. Taaffe, ό.π., σελ. 26. 
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μόνο ως το νεαρό κορίτσι που προσφέρει δώρα στους θεούς. Γίνεται ένας κωμικός 

χαρακτήρας που δέχεται και ανταποδίδει αισχρά σχόλια σκηνοθετούμενη από τον ίδιο τον 

πατέρα της κατά τη διάρκεια της προσφοράς στους θεούς99.  

 Στους Ιππείς, η γυναικεία παρουσία είναι περιορισμένη. Ουσιαστικά, το θηλυκό 

στοιχείο αντιπροσωπεύεται από τον χορό των ‘τριήρεων’, που εμφανίζονται επί σκηνής 

μιλώντας και προωθώντας τη δράση, δεδομένου ότι το κοινό παρακολουθεί το φαινόμενο τις 

προσωποποίησης των εν λόγω πλοίων. Παρατηρούμε δε, ότι μέσα από αυτή την 

προσωποποίηση των πλοίων, το κείμενο ανάγεται σε μια κωμική θεώρηση της απώλειας της 

παρθενίας και της αθωότητας100. Εξάλλου, προς το τέλος του έργου, εμφανίζονται οι 

«Σπονδές», οι οποίες ενσαρκώνονται από γυναικείες φιγούρες και λειτουργούν ως σύμβολα 

ειρήνης. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι, μέσω των παραπάνω προσωποποιήσεων, ο 

Αριστοφάνης προτείνει την αναπαράσταση των γυναικών στο σανίδι του θεάτρου 

χρησιμοποιώντας και άλλους τρόπους, πέρα από την δημιουργία ανθρώπινης μορφής. 

Παράλληλα, γίνεται κατανοητό ότι η γυναικεία παρουσία κρίνεται απαραίτητη για την 

έκβαση μιας κωμωδίας -είτε χρησιμοποιούνται ρόλοι ομιλούντες είτε βουβοί - έστω κι αν 

εμφανίζονται συχνά με αμφισβητούμενη μορφή. 

 Όπως και στους Ιππείς έτσι και στις Νεφέλες, αληθινοί γυναικείοι ρόλοι δεν υπάρχουν 

πουθενά. Γι’ άλλη μια φορά, η γυναικεία παρουσία εκδηλώνεται διαφορετικά. Εν 

προκειμένω, οι Νεφέλες προσωποποιούνται και παίρνουν γυναικεία μορφή και θηλυκά 

χαρακτηριστικά. Παράλληλα, αναφορά στο γυναικείο φύλο γίνεται μέσω του λόγου του 

‘Στρεψιάδη’. Συγκεκριμένα, ο ήρωας αναφέρεται στη γυναίκα του, για την οποία έχει λίαν 

κακή γνώμη, καθώς εκείνη προέρχεται από διαφορετική τάξη από αυτόν, γεγονός το οποίο 

τον ενοχλεί και τον οδηγεί στην άρνηση της αποδοχής του. Την ίδια στιγμή, οι νεφέλες, από 

γλωσσικής πλευράς, προσδιορίζουν τη θηλυκή παρουσία (η νεφέλη) και εμφανίζουν την 

ικανότητα να μιμούνται τα πάντα και να μεταλλάσσονται ανάλογα με τις καταστάσεις, 

εξαπατώντας ουσιαστικά τις αισθήσεις του ανθρώπου. Εν προκειμένω, στο έργο, οι νεφέλες 

παρουσιάζονται από τον Αριστοφάνη ως πηγή ψευδαισθήσεως καθώς εξαπατούν τους 

σοφιστές και ανατρέπουν τις θεωρίες τους. Εμμέσως δηλαδή, ο ποιητής αναφέρεται στις 

γυναίκες και στην ικανότητά τους να παραπλανούν, κυρίως τους άνδρες. Στις Νεφέλες, ο 

Αριστοφάνης μοιάζει να κοροϊδεύει τις τρέχουσες θεωρητικές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις 

και αναζητήσεις της εποχής, ενώ, με τη συμμαχία, που δείχνει ότι εδραιώνεται τελικά μεταξύ 

99 Αριστοφάνη, Αχαρνείς, στ.251-279. 
100 Lauren K. Taaffe, ό.π., σελ. 31. 
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σοφιστών και νεφελών, ‘κακολογεί’, στην πραγματικότητα, την αξιοπιστία και την 

ειλικρίνεια των σοφιστών αλλά και κάθε νέας αντίληψης101. 

 Στο έργο του Σφήκες, που συνέγραψε το 422 π.Χ., ο Αριστοφάνης για άλλη μια φορά 

χρησιμοποιεί ελάχιστες γυναικείες μορφές. Προς το τέλος του έργου, εμφανίζεται μια 

φουρνάρισσα (Μυρτιά), η οποία ζητά δικαιοσύνη από τον Φιλοκλέωνα. Η φουρνάρισσα, ως 

θεατρικός τύπος, πρέπει να αντανακλούσε μιαν αντιπαθητική στο κοινό γυναίκα. Παρόλα 

αυτά, προξενούσε το γέλιο αν και η μικρή έκταση του ρόλου της δρα μάλλον ως τυπική 

κωμική φιγούρα. Εκτός από τη Μυρτιά όμως, παρουσιάζεται και μια κοπέλα που κρατά αυλό 

και λειτουργεί στην παράσταση ως μια έξυπνη πηγή ανανέωσης του Φιλοκλέωνα κάνοντας 

λογοπαίγνιο μαζί του με τις λέξεις φαλλός-δαυλός. Στους Σφήκες, οι γυναικείες φιγούρες 

είναι μάλλον δευτερευούσης σημασίας, και δημιουργούνται στη βάση παραδοσιακών 

γυναικείων κωμικών χαρακτηριστικών· της θεατρικότητας και των μυστικών των 

κοστουμιών καθώς και της διττής φύσης των λογοπαιγνίων102. 

 Στην Ειρήνη, παρουσιάζεται η ίδια η Ειρήνη ενσαρκωμένη, μαζί με τις δύο συνοδούς 

τις, την Οπώρα, η οποία προορίζεται να γίνει γυναίκα του Τρυγαίου και τη Θεωρία, η οποία 

θα παραδοθεί στην Βουλή. Χαρακτηριστικά, η περίπτωση της Θεωρίας αποτελεί μια φανερή 

περίπτωση συμμετοχής του κοινού καθώς η πραγματική βουλή καθόταν στις πρώτες θέσεις 

του θεάτρου103. Οι τρεις αυτές φιγούρες, συνιστούν τις κεντρικές γυναικείες μορφές του 

έργου. Η θηλυκότητά τους εκλαμβάνεται ως σύμβολο γονιμότητας (γεγονός που διαφαίνεται 

προς το τέλος του έργου, άμα τη επιστροφή της Ειρήνης) και ανάγκης για ειρήνη μεταξύ των 

κρατών. Ωστόσο, παρά τη σημαντικότητα του ρόλου της, είναι πολύ πιθανό, η φιγούρα της 

Ειρήνης να παρασταινόταν από άγαλμα καθώς δεν της έχει καταχωρηθεί ποτέ λόγος. 

Αντίθετα, οι δύο συνοδοί της αν και δεν μιλάνε ούτε αυτές, ενσαρκώνονταν κατά πάσα 

πιθανότητα από ηθοποιούς δεδομένου ότι στο τέλος του έργου εμφανίζονται παντρεμένες με 

ήρωες της πλοκής104. Μέσα από την κωμωδία αυτή, ο ποιητής θέλησε να καταδείξει τη 

σημασία και τη σπουδαιότητα της ειρήνης επειδή η διασφάλισή της  προκρίνει αυτομάτως τη 

γονιμότητα. Εντούτοις, οι θηλυκές φιγούρες σ’ αυτό το έργο, όπως σημειώνει η Lauren 

Taaffe, περικλείουν μια πτυχή της άποψης του Αριστοφάνη για τις γυναίκες, ότι είναι δηλαδή 

πλάσματα αμφίβολης αξίας και ότι πρόκειται μερικώς για ψευδείς κατασκευές105.   

101 Lauren K. Taaffe, ό.π., σελ. 35. 
102 Lauren K. Taaffe, ό.π., σελ 37. 
103 K. J. Dover, ό.π., σελ 189. 
104 Lauren K. Taaffe, ό.π., σελ 39. 
105 Lauren K. Taaffe, ό.π., σελ 41. 
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 Τέλος, στους Όρνιθες (414 π.Χ.), η πρώτη θηλυκή παρουσία στο προσκήνιο είναι η 

σύζυγος του Τηρέα, η οποία δε μιλάει καθόλου, ενώ αντίθετα, της ζητείται από τους άνδρες 

της σκηνής να τους διασκεδάσει παίζοντας αυλό και μάλιστα, ένας από τους κεντρικούς 

ήρωες, ο Ευελπίδης, την αντιμετωπίζει μόνο ως πιθανή ερωτική και σεξουαλική σύντροφο 

αποκαλύπτοντας με την αντίδρασή του, τη στερεοτυπική ανδρική συμπεριφορά που ο ποιητής 

θέλει να κατακρίνει. Εν συνεχεία, και, ενώ η υπόθεση του έργου έχει προχωρήσει σημαντικά, 

κάνει την είσοδό της στη σκηνή η «Ίρις», η απεσταλμένη του Δία, η οποία γίνεται το 

αντικείμενο λεκτικής σεξουαλικής κακοποίησης από τον Πεισθέταιρο. Η εμφάνιση της 

Πανδώρας, της γυναίκας από την οποία, σύμφωνα με τον μύθο προήλθαν όλα τα δεινά του 

ανθρώπου και η μεταφορά της από τους θεούς στους ανθρώπους σηματοδοτεί την αλλαγή 

στη φύση του κόσμου106. Τέλος, παρουσιάζεται προσωποποιημένη η «Βασιλεία», η οποία 

αντιπροσωπεύει την κυριαρχία του Δία. Ο ποιητής επιλέγει να εμφανίσει τη ‘Βασιλεία’ επί 

σκηνής ως μορφή ασύγκριτης ομορφιάς. Ωστόσο την ίδια στιγμή, που ακούγονται οι έπαινοι 

για τα κάλλη της, ο Αριστοφάνης στηλιτεύει, μέσα από το κείμενο, την εξουσία που 

αντιπροσωπεύει. Η ‘Βασιλεία’ δε μιλάει ποτέ, ωστόσο, η παρουσία της κρίνεται ζωτική για 

τη λύση του προβλήματος του κεντρικού ήρωα και του έργου γενικότερα. Σε αδρές γραμμές, 

η Βασιλεία λειτουργεί ως μια αφηρημένη προσωποποίηση της εξουσίας, ως μια θεότητα-

θεσμός, χωρίς την οποία ο πολιτισμός δε δύναται να προχωρήσει107. 

 Η κωμωδία, έτσι όπως την δομεί ο Αριστοφάνης, χρησιμοποιεί το γυναικείο φύλο 

στον αντίποδα του ανδρικού δημιουργώντας ένα θεατρικό δίπολο στον αστερισμό της 

κριτικής και μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, της καυστικής σάτιρας. Έχοντας ως σκοπό 

να χρησιμοποιήσει τις ηρωίδες του έξω από τον περιορισμένο και κοινωνικά νομοθετημένο 

γι’ αυτές, χώρο του σπιτιού, ο Αριστοφάνης, τις συνδέει με τη λατρεία προς τις θεές. Στην 

πραγματική ζωή αυτός ήταν ο μόνος δρόμος που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι 

γυναίκες ώστε να αποκτήσουν κοινωνική υπόσταση και αναγνωρισιμότητα. Συμπερασματικά, 

στις ‘μη γυναικείες’ κωμωδίες, οι γυναικείες φιγούρες, που εμφανίζονται, αν και είναι 

λιγοστές, αποτελούν δομικά στοιχεία της σάτιρας, τα οποία χρησιμοποιεί ο ποιητής για να 

προκαλέσει γέλιο στο κοινό. Βασίζεται κυρίως στην σεξουαλικότητα και στα παιχνίδια που 

του προσφέρει η γλώσσα για να κατασκευάσει λογοπαίγνια ‘σεξουαλικής κακοποίησης’, τα 

οποία, οι κεντρικοί ήρωες, απευθύνουν στις θηλυκές μορφές του έργου, με απώτερο σκοπό τη 

δημιουργία αυθεντικής κοινωνικοπολιτικής σάτιρας. 

  

106 Angus M. Bowie, ό.π., σελ. 168. 
107 Lauren K. Taaffe, ό.π., σελ 45. 
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2.2. Οι άνδρες στις κωμωδίες του Αριστοφάνη 
 
 
Ο Αριστοφάνης, αν και έχει χαρακτηριστεί ως ένα λίαν ανατρεπτικό πνεύμα που μπορούσε 

να ξεπεράσει τις συμβάσεις της κοινωνίας, προτείνοντας νέες κοινωνικές δομές, δεν 

κατορθώνει πολλές φορές να ξεφύγει από τη στερεότυπη αντίληψη της επιβολής εξουσίας 

του ανδρικού φύλου στο γυναικείο εμμένοντας στη δημιουργία του, στην αριστοτέλεια 

θεωρία της «μίμησης πράξεως»108. Έτσι, οι περισσότερες από τις έντεκα κωμωδίες του 

Αριστοφάνη που έχουν σωθεί, έχουν ως κύριο, πρωταγωνιστικό ρόλο άνδρες, ενώ 

συγχρόνως, σε αυτές τις κωμωδίες, η ύπαρξη θηλυκών μορφών είναι σχεδόν μηδαμινή.  

Σύμφωνα με τους μελετητές άλλωστε, την πρωτοτυπία και τη δύναμη στην τέχνη του 

ποιητή, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, την έδωσαν τα γκροτέσκο109 δημιουργήματά του. Ο 

Pascal Thiercy, ονομάζει το εν λόγω γκροτέσκο ‘νόθο’ αναφερόμενος προφανέστατα στην 

πρόσμειξη αλλόκοτων και φαύλων χαρακτήρων που συνθέτουν μια αδρή στη σύλληψή της, 

κοινωνική και διατομική κριτική. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, το νόθο γκροτέσκο των 

ηρώων του Αριστοφάνη, που απαντάται κυρίως στις κωμωδίες με άνδρες πρωταγωνιστές, 

αποτελεί την ουσία του απόλυτου κωμικού, μια δηλαδή «διονυσιακή δύναμη που αναπλάθει 

την πραγματικότητα και δημιουργεί έναν νέο ουτοπικό, αλλά πάντα αισιόδοξο, κόσμο»110. Το 

αποτέλεσμα μιας τέτοιας πρόσμειξης, ανυψώνει την ποιητική τέχνη του Αριστοφάνη πάνω 

από την κοινή σάτιρα. Με άλλα λόγια, επιτυγχάνει να συνδέσει αναπόσπαστα την ποίηση με 

το κωμικό στοιχείο. Έτσι, οι ήρωες των κωμωδιών του, πολλές φορές υψώνονται σε μια 

διάσταση, που σχεδόν τους καθιστά α-χρονικούς, κυρίως όμως χάρη στην ‘πονηρία’111 τους, 

η κυριαρχία των δραματουργικών μέσων, μεταλλάσσει σε ‘αρετές’ των ηρώων αυτά που 

στους κοινούς θνητούς, δηλαδή αυτούς οι οποίοι δεν γίνονται ήρωες ενός θεατρικού έργου, 

θεωρούνται ελαττώματα. 

Σε γενικές γραμμές, ο Αριστοφάνης αντλεί τα θέματά του από την καθημερινή ζωή 

θέλοντας να σατιρίσει και να κάνει κριτική στα κακώς κείμενα. Για τον παραπάνω λόγο, 

πολλά από τα χαρακτηριστικά των ρόλων του προέρχονται από καθημερινούς τύπους 

ανδρών, οι οποίοι συνήθως ασκούσαν επαγγέλματα χαρακτηριστικής υφολογίας και 

108 Αριστοτέλη, Ποιητική, ό.π., σελ. 44-48. 
109 Σύμφωνα με το λεξικό «Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Πάπυρος Larousse» ως γκροτέσκο ονομάζεται κάτι που 
είναι γελοίο, κωμικό, παράδοξο ή αλλόκοτο. Ενώ ως γκροτέσκο δημιουργίες αναφέρονται συνθέσεις με 
παιγνιώδη διάθεση, κάποιες Φανταστικές φιγούρες που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ευτράπελα ή ως 
καρικατούρες. Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το γκροτέσκο, βλ. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Πάπυρος 
Larousse (Το Παπυράκι), Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, Αθήνα, 2003, λήμμα «γκροτέσκο». 
110 Thiercy, ό.π., σελ. 47. 
111 Thiercy, ό.π., σελ. 49. 

 39 

                                                 



αναγνωρίσιμης, από το κοινό, δομής. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές, που ο ποιητής 

επιλέγει να δομήσει τον χαρακτήρα ενός ρόλου του πάνω σε μια υπαρκτή προσωπικότητα 

των Αθηνών -κυρίως πολιτική ή φιλοσοφική φυσιογνωμία- ώστε, από τη μια μεριά να 

καυτηριάσει και να σατιρίσει τη δημόσια εμφάνισή του, και από την άλλη, να επιτύχει την 

άμεση αναγνώρισή του από τους θεατές. Στην πλειοψηφία τους, τα έργα αυτά αφορούν σε 

άνδρα, ο οποίος προβαίνει σε ουτοπικά, δηλαδή φανταστικά σχέδια τόσο για τον εαυτό του 

και την οικογένειά του όσο και για την πόλη των Αθηνών112. Βάζοντας σε εφαρμογή τις 

επιδιώξεις του, μπλέκεται σε κωμικές περιπέτειες ενώ στο τέλος, συνήθως όλα βαίνουν 

καλώς και στη λύση του έργου επέρχεται η κάθαρση καθώς ο θεατής παρακολουθεί τον 

κεντρικό ήρωα στην τελική έκβαση των προσπαθειών του, που ταυτίζεται με νίκη και 

επιτυχία. 

 Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη χρονικά κωμωδία του ποιητή που έχει διασωθεί, 

στους Αχαρνείς, ο αγρότης Δικαιόπολης, εμφανίζεται από τον συγγραφέα, ως εκφραστής της 

νέας τάξεως πραγμάτων, φέρουσα την ελπίδα για ειρήνη. Η στερεότυπη ανδρική εικόνα, 

ενισχύεται καθώς ο Δικαιόπολης προβάλλει ως μεσσίας της ειρήνης113. Ο ποιητής, δείχνει 

κατ’ αυτό τον τρόπο, τη συμπάθειά του στην αυθεντικότητα της αγροτικής ζωής 

τοποθετώντας έναν άνδρα από τα περίχωρα της Αττικής γης να εισηγείται την ειρηνική 

διάθεση η οποία, κατά τον ήρωα, θα έπρεπε να ήταν έμφυτη σε όλους τους πολίτες. 

Επιπρόσθετα, ο κεντρικός ήρωας, έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τους υπόλοιπους αγρότες, 

οι οποίοι εμφανίζονται πολεμοχαρείς. Ο Αριστοφάνης, καταδεικνύει τη σύγκρουση των 

διαφορετικών πεποιθήσεων για τον πόλεμο μέσα από ρόλους της ίδιας κοινωνικής 

καταγωγής. Αναδεικνύει παράλληλα, τη βαθιά διάβρωση των αντιλήψεων που ενυπάρχει σε 

κάθε τάξη της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, εκκινεί από το πιο χαμηλό κοινωνικό στρώμα, 

τους αγρότες, για να σατιρίσει και να καταγγείλει τη στάση και των υπολοίπων τάξεων. 

Ωστόσο οι αγρότες, την ίδια στιγμή που εμφανίζονται συντεταγμένοι με τις πλέον 

συντηρητικές αντιλήψεις, διαθέτουν την απαραίτητη εκείνη δυναμική που χρειάζεται ώστε να 

ανατραπεί κάθε παγιωμένη κατάσταση. Χρησιμοποιώντας αδρές γραμμές για να φτιάξει τους 

χαρακτήρες του, ο ποιητής σατιρίζει τη διάχυτη για την εποχή, φιλοπόλεμη διάθεση των 

Αθηναίων, και συνάμα στηλιτεύει τις αποφάσεις των ισχυρών για συνέχιση του πολέμου εις 

το διηνεκές. Μέσα από τους κεντρικούς ήρωες στους Αχαρνείς, οι θεατές Αθηναίοι έχουν την 

ευκαιρία να αναγνωρίσουν τους δημαγωγούς της εποχής που εισηγούνταν τον πόλεμο αλλά 

και τον απλό πολίτη που προσδοκούσε σε οφέλη ιδεολογικά αλλά κυρίως, υλικά. Εντούτοις, 

112 Lauren Taaffee, ό.π., σελ 23. 
113 Lauren Taaffee, ό.π., σελ 26. 
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η κατασκευή των κωμικών ανδρικών ρόλων, περικλείει τη δόμηση ηθών με πολυδυναμικές 

πτυχές, γεγονός που τους καθιστά ολοκληρωμένους χαρακτήρες, με αυθεντική διάθεση, οι 

οποίοι με μεγάλη ευκολία θα μπορούσαν να μετουσιωθούν σε ανθρώπινες οντότητες κάθε 

κοινωνίας. Για τον παραπάνω λόγο άλλωστε, ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 

ανδρικών μορφών του Αριστοφάνη, είναι ο δυσδιάκριτος διαχωρισμός των προσώπων της 

μυθοπλασίας από τις αυθεντικές κοινωνικές φιγούρες114. 

 Στους Ιππείς, οι κύριοι ρόλοι του έργου είναι ανδρικοί, ενώ η θηλυκή παρουσία ρόλων 

περιορίζεται μόνο στο επίπεδο της αναφοράς. Στο συγκεκριμένο έργο, η διακωμώδηση 

υπαρκτών –κυρίως πολιτικών- προσώπων γίνεται σαφώς εντονότερη συγκριτικά προς τους 

Αχαρνείς. Ο κύριος πρωταγωνιστικός ρόλος, ο Παφλαγόνας, συνοψίζει όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά, τα οποία ήταν δηλωτικά της προσωπικότητας του δημαγωγού Κλέωνα, πολύ 

γνωστού προσώπου σε όλους τους Αθηναίους πολίτες εκείνης της εποχής. Αντίστοιχα, οι δύο 

βασικοί ρόλοι που εξυπηρετούν την πλοκή του έργου, οι δούλοι του Παφλαγόνα ονομάζονται 

Δημοσθένης και Νικίας, ονόματα που παραπέμπουν απευθείας σε δύο πολύ γνωστούς 

στρατηγούς των Αθηνών. Άλλωστε, το συγκεκριμένο έργο, θεωρείται από τους ερευνητές ότι 

αποτελεί ένα ασυνήθιστο είδος αλληγορίας115. Με την εμφάνιση του Αλλαντοπώλη που 

έρχεται για να πάρει τη θέση που κατέχει ο Παφλαγόνας στο έργο, ξεκινά ένας αγώνας 

υπερίσχυσης επιχειρημάτων που φτάνει σε σημείο ύβρεων και στην τελική κυριαρχία του 

Αλλαντοπώλη σε βάρος του Παφλαγόνα. Χαρακτηριστικό σημείο της αλληγορικής διάθεσης 

του έργου, αποτελεί άλλωστε και το συμβάν κατά το οποίο οι δύο αντίπαλοι δηλώνουν στον 

Δήμο (γλωσσική και κυριολεκτική παρομοίωση της κωμικής μεταφοράς του ονόματος στην 

πραγματικότητα) ότι είναι εραστές του. Η παραπάνω δήλωση, είχε άμεση σχέση, και 

προφανή σκοπό εκ μέρους του ποιητή, να σατιρίσει το λόγο του Περικλή, ο οποίος καλούσε 

το 431 π.Χ. τους Αθηναίους να γίνουν όλοι εραστές της πόλης τους, δηλαδή του δήμου 

τους116.   

Γενικότερα, οι ανδρικοί ρόλοι του έργου –και βασικοί χαρακτήρες του- παρουσιάζουν 

σχηματικά τα υπαρκτά πολιτικά πρόσωπα της εποχής ενώ τα μεγεθυμένα στοιχεία των 

χαρακτήρων τους, όπως τα δομεί ο Αριστοφάνης, σκοπό έχουν να εξάρουν τις 

προσωπικότητές τους στα μάτια των θεατών και εμμέσως, να καταδείξουν τις πραγματικές 

114 Lauren Taaffee, σελ. 29. 
115 K. J. Dover, ό.π., σελ. 132 
116 «…ἣν ἄν τις πρὸς οὐδὲν χεῖρον αὐτοὺς ὑμᾶς εἰδότας μηκύνοι, λέγων ὅσα ἐν τῷ τοὺς πολεμίους ἀμύνεσθαι 
ἀγαθὰ ἔνεστιν, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν τῆς πόλεως δύναμιν καθ᾿ ἡμέραν ἔργῳ θεωμένους καὶ ἐραστὰς γιγνομένους 
αὐτῆς», Θουκυδίδου, ό.π., σελ. 36. 
http://www.phys.uoa.gr/~nektar/history/1antiquity/pericles_epitafios_logos.html  
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πτυχές των πολιτικών που τους κυβερνούσαν. Η τεχνική της αλληγορίας που κυριαρχεί σε 

όλο το έργο, υποχωρεί όμως και αποβάλλεται τελείως στην τελευταία σκηνή, όπου ο 

Παφλαγόνας και ο Αλλαντοπώλης φεύγουν για τη συνέλευση και ο Δήμος αναδεικνύεται σε 

προσωποποίηση του Αθηναϊκού λαού λειτουργώντας παράλληλα ως μετωνυμία117. 

Σημειωτέον ότι, η προσφυγή στον Δήμο αποτελεί, ως ένα βαθμό, παλινδρόμηση118. Ο 

Αριστοφάνης, καταχωρώντας στους ήρωες των έργων του ιδιότυπο λόγο, προβάλλει 

ενδεικτικά υφολογικά στοιχεία που απαντώνται σε κάθε μορφή εξουσίας και κατορθώνει να 

τους αναγάγει σε α-χρονικούς χαρακτήρες που αφορούν κάθε θεατή.   

Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι παρόλο που η αλληγορική διάθεση του ποιητή 

σκοπό είχε να καταδείξει τα κακώς κείμενα της πολιτικής ηγεσίας των Αθηνών, δε γίνεται 

ωστόσο από πλευράς του, κανένας φανερός ή κρυφός υπαινιγμός αλλαγής του πολιτεύματος. 

Παρουσιάζοντας ως άρχοντα του σπιτιού τον Δήμο και υπηρέτες του σημαντικά πολιτικά και 

στρατιωτικά πρόσωπα, ο Αριστοφάνης προλέγει στην ουσία, τα λεγόμενα των ρητόρων του 

4ου π.Χ. αιώνα. Οι εν λόγω ρήτορες, κινούμενοι στο πλαίσιο της δημοκρατικής πολιτικής 

παράταξης δε θα μπορούσαν ποτέ να δημιουργήσουν υποψίες αντιδημοκρατικών 

αισθημάτων, καθώς κάτι τέτοιο, θα έβαζε σε κίνδυνο την πολιτική τους σταδιοδρομία. Η 

ανδρική φιγούρα του Δήμου όπως απαντάται στο κείμενο του Αριστοφάνη, περιέχει τα 

ελαττώματα εκείνα τα οποία επιτρέπουν στους πολιτικούς να τον εξαπατούν. Το τέλος του 

έργου, καταδεικνύει το μήνυμα του ποιητή προς το κοινό του καθώς υποδεικνύει τη σωστή 

συμπεριφορά που θα έπρεπε να έχει ο εξουσιαζόμενος απέναντι στον εξουσιαστή και μάλιστα 

σε μια δημοκρατικής κοινότητα όπου οι πολίτες συμμετέχουν στις αποφάσεις της άρχουσας 

τάξης.   

Η φυσιογνωμία του Παφλαγόνα, με τον τρόπο που δομείται από τον Αριστοφάνη 

δημιουργεί αρκετά ερωτηματικά καθώς, μέσα από τον ήρωα, η κριτική του ποιητή στο 

πολίτευμα γίνεται σαφώς πιο δριμεία. Με άλλα λόγια, ο Αριστοφάνης παρουσιάζει τον 

Παφλαγόνα ως το έσχατο σημείο του κατήφορου, στον οποίο κατρακυλούσε η αθηναϊκή 

πολιτική ηγεσία119. Εντούτοις, η δόμηση του χαρακτήρα, χαρακτηρίζεται από την τριπλή της 

υπόσταση δεδομένου ότι ο Αριστοφάνης, μέσα από τον κεντρικό ήρωα στοχεύει αρχικά να 

σατιρίσει την πολιτική κατάσταση, να εξάρει παράλληλα το ορθό αισθητήριο του αθηναϊκού 

λαού και, τέλος, να επιτεθεί και να εκδικηθεί προσωπικά τον Κλέωνα και την πολιτική του. 

Έτσι, ο Παφλαγόνας μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολυμήχανος και χυδαίος, εν τέλει ένας 

117 Ο όρος μετωνυμία αναφέρεται στην τεχνική όπου παρουσιάζεται το μέρος αντί του όλου. Στην προκειμένη 
περίπτωση, ο Δήμος είναι συγχρόνως πρόσωπο-δρων και συγκεκριμένη πολιτειακή οντότητα. 
118 K. J. Dover, ό.π., σελ. 138. 
119 Αυτόθι, σελ. 143 
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χαρακτήρας γεμάτος αυτοπεποίθηση για τις ενέργειες και τις πράξεις του, ο οποίος δε θα 

λογαριάσει κανένα κόστος προκειμένου να φτάσει τον στόχο του.   

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι, πολλά στοιχεία στο έργο τονίζουν την ανάγκη 

δημιουργίας μιας συναισθηματικής ενοποίησης και συσπείρωσης όλων των τάξεων απέναντι 

σε ηγέτες όπως ο Κλέωνας, μιας δηλαδή θεωρητικής ομοιογένειας. Σκοπό θα είχε την 

αποτελματοποίηση της κατάστασης, που είχε δημιουργηθεί από τις δημαγωγικές πολιτικές 

και την τελική ομαλοποίηση του πολιτεύματος με την ισχυροποίηση της δημοκρατίας. 

Στις Νεφέλες, όπως έχει προαναφερθεί, η θηλυκή παρουσία, με πραγματικούς 

γυναικείους χαρακτήρες, είναι ανύπαρκτη. Στο έργο, κύριος ρόλος είναι ο Στρεψιάδης, ένας 

Αθηναίος πολίτης της αγροτικής τάξης, ο οποίος έχει εντούτοις περιουσία χάρη στη γυναίκα 

του. Ο ήρωας, σύμφωνα με την πλοκή, προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει τον γιο του 

Φειδιππίδη να φοιτήσει σε μια ρητορική σχολή ώστε ο ίδιος να μπορέσει να ξεφύγει των 

οφειλών του. Καθώς όμως ο Φειδιππίδης δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα, αναγκάζεται ο ίδιος ο 

Στρεψιάδης να παρακολουθήσει μια σχολή ρητορικής στην οποία μάλιστα, δάσκαλος είναι ο 

Σωκράτης120. Γενικότερα, οι ανδρικοί ρόλοι που εμφανίζονται στο έργο, ακολουθούν τη 

σαφή ρεαλιστική γραμμή που ο Αριστοφάνης έχει χαράξει στις κωμωδίες του έχοντας 

παράλληλα μεγεθυμένα διάφορα χαρακτηριστικά τους με σκοπό την εξυπηρέτηση της 

κωμικής δράσεως. Έτσι, ο κεντρικός ήρωας, εμφανίζεται πονηρός, και έχοντας πάντα στο νου 

του να εξαπατήσει τους συμπολίτες του, καταφεύγει σε δόλια μέσα, των οποίων η έκφραση 

βρίσκεται στις ρητορείες και τις απόψεις των φιλοσόφων της εποχής. Η κωμωδία Νεφέλες 

αποτελεί άλλωστε κορυφαίο παράδειγμα της σατιρικής, σχεδόν περιπαικτικής διάθεσης του 

ποιητή απέναντι στα ιδεολογικά ρεύματα της εποχής, που σκοπό είχαν να διαβρώσουν τις 

αξίες της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, ο Αριστοφάνης, στον ρόλο του φιλοσόφου τοποθετεί 

τον Σωκράτη -διατηρώντας μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση το πραγματικό του όνομα- ώστε 

η σάτιρα να γίνει ακόμα πιο εμφανής και καυστική απέναντί του. Για τον ποιητή, ο Σωκράτης 

στην πραγματική ζωή, συνόψιζε όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτήριζαν τους σοφιστές, και 

μάλιστα, ο φιλόσοφος είναι εμφανές πως φάνταζε στα μάτια του -λόγω ίσως και της φιλίας με 

τον Αλκιβιάδη- ως ένας παράσιτος διανοούμενος που ζούσε από την υποστήριξη των 

πλουσίων121.  

Εν κατακλείδι, η κωμωδία αυτή στηρίζεται σε ένα άκρως ρεαλιστικό επίπεδο 

μεταφοράς της πραγματικότητας στη θεατρική σκηνή διατηρώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό –

πολύ μεγαλύτερο απ’ ότι στις υπόλοιπες κωμωδίες του ποιητή- όλα τα κοινά γνωρίσματα και 

120 Αυτόθι, σελ. 147. 
121 Αυτόθι, σελ. 169 
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χαρακτηριστικά των ανδρικών μορφών που τους έκαναν άμεσα αναγνωρίσιμους από το 

κοινό. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της μεταφοράς, αποτελεί η διατήρηση των πραγματικών 

ονομάτων των προσώπων που σατιρίζονταν. 

Στο έργο του Σφήκες, ο Αριστοφάνης διατηρεί το κωμικό δίδυμο που είχε συλλάβει 

στις Νεφέλες, αυτό του πατέρα και του γιου και της αντιδικίας που δημιουργείται μεταξύ 

τους. Ο πατέρας Φιλοκλέων, όπως και όλοι οι συνομήλικοι του φίλοι εμφανίζεται 

διακατεχόμενος από ένα άσβεστο πάθος για τη δικαστική εξουσία. Γι’ άλλη μια φορά 

παρουσιάζεται το στερεότυπο της ανδρικής συμπεριφοράς που στηρίζεται σε ρεαλιστικά 

στοιχεία της καθημερινότητας και που ενσωματώνει μολαταύτα όλους τους φόβους και τις 

φοβίες του ανδρικού κοινού που παρακολουθεί αυτό το ανδρικό στερεότυπο. Ο 

Αριστοφάνης, γράφοντας για το αθηναϊκό ανδρικό κοινό, έπρεπε –αναζητώντας την επιτυχία 

στα έργα του- να χτυπήσει τις ευαίσθητες χορδές του ανδρικού πληθυσμοί ανάγοντας τους 

ήρωές του σε χαρακτήρες που θα συνόψιζαν το κοινό στοιχείο όλων των ανδρών που θα 

παρακολουθούσαν τα έργα του122. Για το λόγο αυτό, ‘προικίζει’ τους ήρωές του με μεγάλα 

και πολλές φορές, υπέρμετρα πάθη τα οποία, σε μεγάλο ποσοστό, αφορούσαν τους άνδρες 

θεατές. Εκείνη την εποχή, το πάθος της δικαστικής εξουσίας είχε, καθώς φαίνεται, καταλάβει 

την πλειοψηφία των πολιτών της Αθήνας και αποτελούσε ‘κοινό τόπο’ στη συνείδηση του 

αθηναϊκού λαού. Στο έργο, αντίπαλον δέος στο δικαστικό πάθος του Φιλοκλέωνα αποτελεί ο 

γιος του Βδελυκλέων –γι’ άλλη μια φορά η ονοματοποιία δεν δημιουργείται τυχαία- ο οποίος, 

εκπροσωπώντας τις νέες ιδέες της εποχής του απεχθάνεται τους δικαστικούς αγώνες, γι’ αυτό 

και σ’ όλο το έργο προσπαθεί να συνετίσει τον πατέρα και τους φίλους του –τον χορό των 

Σφηκών- αποδεικνύοντάς τους με επιχειρήματα ότι αυτή η εξουσία είναι στην ουσία μια 

ψευδαίσθηση, αποτελεί μια φενάκη για όσους την ακολουθούν123.  

Γίνεται αντιληπτό ότι, όπως και στους Ιππείς, το γενικό συμπέρασμα κλίνει προς μια 

ιδεολογική θεώρηση της πραγματικότητας και όχι προς την πολιτική. Η ιδεολογική αυτή 

προσέγγιση, στην ουσία, μπορεί να ενταχθεί σε μια διδακτική παράδοση που στόχος της δεν 

ήταν γενικά οι δομικές αλλαγές, αλλά, αλλαγές στον ανθρώπινο χαρακτήρα και στον τρόπο 

συμπεριφοράς124. 

Στην Ειρήνη, γίνεται φανερή η τάση του ποιητή να επιστρέψει στο ιδεώδες της 

ειρήνης με το οποίο είχε αρχικά καταπιαστεί στους Αχαρνείς125. Συνοπτικά, κεντρικός ήρωας 

122 Jane F. Gardner, Aristophanes and male anxiety- The defense of the ‘Oikos’, in Greece & Rome, 2nd Ser., Vol. 
36, No 1 (April 1989), p. 51-62. http://www.jstor.org  
123 K. J. Dover, ό.π.,σελ. 174. 
124 Αυτόθι, σελ. 186 
125 Lauren K. Taaffe ό.π.,σελ. 37 
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της κωμωδίας είναι ο αγρότης Τρυγαίος, ο οποίος, αγανακτισμένος από τον συνεχιζόμενο 

πόλεμο, αποφασίζει να πάει στον Όλυμπο και να ζητήσει από τους θεούς την Ειρήνη. Ο 

Ερμής, που τον υποδέχεται, τον πληροφορεί ότι η Ειρήνη παραμένει φυλακισμένη από τον 

Πόλεμο. Κάνοντας μια έκκληση στο χορό των αγροτών, ο Τρυγαίος κατορθώνει εντέλει να 

την απελευθερώσει και γυρίζει μαζί της στη γη. Το έργο τελειώνει με το γάμο του Τρυγαίου 

με την Οπώρα, μια από τις ακολούθους της Ειρήνης. Στη συγκεκριμένη κωμωδία, είναι 

εμφανής η αγωνία του ποιητή να ‘διδάξει’ στο κοινό του τις αξίες της ειρήνης και να αλλάξει 

ει δυνατόν τη φιλοπόλεμη διάθεση των συμπατριωτών του. Ο κεντρικός ήρωας, ο Τρυγαίος, 

δεν δομείται από τον Αριστοφάνη τυχαία. Έχοντας πεποίθηση στην αγνή και εκτός 

πολεμικού σχεδιασμού, διάθεση της αγροτικής τάξης -η οποία φιλήσυχα προσπαθούσε να 

βιώσει την καθημερινότητα- ο ποιητής επιλέγει τον κεντρικό ήρωά του προερχόμενο από την 

τάξη των αγροτών. Ο Τρυγαίος είναι αγνός και αθώος -πολιτικά- και η μόνη του φιλοδοξία 

είναι η αποκατάσταση του ειρηνικού πολιτεύματος. Για να πετύχει τον σκοπό του, 

χρησιμοποιεί κάθε μέσο, ενώ, δε διστάζει ακόμα και να δωροδοκήσει126 τον θεό Ερμή για να 

μπορέσει να βγάλει από τη φυλακή της την Ειρήνη.  

Στην ίδια κωμωδία, ο ποιητής βρίσκει την ευκαιρία, γι’ άλλη μια φορά, να 

καυτηριάσει το θεσμό των χρησμολόγων παρουσιάζοντας τον Ιεροκλή, ενοχλητικό σε σημείο 

που ο Τρυγαίος με το δούλο του τον διώχνουν από σκηνής με βίαιο τρόπο. Σ’ ότι αφορά στον 

χορό του έργου, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι από την αρχή έως το τέλος της κωμωδίας, τον 

χορό απαρτίζουν αγρότες, άτομα δηλαδή της ίδιας κοινωνικής τάξης με τον πρωταγωνιστή, 

που προέρχονται μάλιστα από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Εντούτοις από τον στίχο 511127 

και μετά  μένουν μόνο οι Αθηναίοι αγρότες επί σκηνής, καθώς αυτούς θεωρεί ο Τρυγαίος -

και κατ’ επέκτασιν ο συγγραφέας- ότι μπορούν να σώσουν και να φέρουν πίσω την 

Ειρήνη128. Ωστόσο, πριν από τη συγκεκριμένη έκκληση του Τρυγαίου, ο χορός των ανδρών 

αγροτών, παρουσιάζει πότε πανελλήνιο και πότε αυστηρά αθηναϊκό χαρακτήρα. Και, ενώ η 

αρχική έγνοια του Τρυγαίου ήταν όλοι οι Έλληνες να συμμετάσχουν ισόποσα, όταν 

προσκαλεί τον χορό, εκφράζεται μόνο ως ένα βαθμό πανελλήνια και ως ένα βαθμό 

‘αθηναϊκά’. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Τρυγαίος, στο τέλος του έργου –όπου ο χορός 

αποτελείται πλέον από Αθηναίους αγρότες- παρουσιάζεται πιο πολύ ως ο άνθρωπος που 

126 Τρυγαῖος «πρῶτον δέ σοι δῶρον δίδωμι τήνδ᾽, ἵνα σπένδειν ἔχῃς» Ἑρμῆς «οἴμ᾽ ὡς ἐλεήμων 
εἴμ᾽ ἀεὶ τῶν χρυσίδων» Αριστοφάνη Ειρήνη, μτρφ. Θρ. Σταύρου, εκδ. Βιβιλιοπωλείο της «Εστίας» Ι.Δ. 
Κολλάρου, 6η ανατύπωση, Αθήνα, 1991, στ. 424-425, σελ. 284. 
127 «οἵ τοι γεωργοὶ τοὔργον ἐξέλκουσι κἄλλος οὐδείς.» Αριστοφάνη Ειρήνη, μτρφ. Θρ. Σταύρου, ό.π., 
στ. 511, σελ. 286 
128 K. J. Dover, ό.π.,σελ., 194. 
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έφερε την ειρήνη στην Αθήνα παρά σε ολόκληρη την Ελλάδα129. Γίνεται δηλαδή εμφανής η 

πρόθεση του ποιητή, να εξάρει το Αθηναϊκό πνεύμα και, παράλληλα, να τονώσει την πίστη 

του κοινού, που παρακολουθούσε την κωμωδία, κατά τη διάρκεια της ειρηνικής 

διακυβέρνησης του τόπου. 

Το 414 π.Χ. ο Αριστοφάνης συγγράφει τη νέα του κωμωδία με τον τίτλο Όρνιθες. Οι 

δύο κεντρικοί ήρωες του έργου –των οποίων τα ονόματα γίνονται γνωστά μετά το ένα τρίτο 

της πλοκής- ο Πεισθέταιρος και ο Ευελπίδης, έχοντας κουραστεί να ζουν στην Αθήνα 

ξεκινούν να βρουν τον Τηρέα, που πλέον είχε γίνει τσαλαπετεινός –ήρωας του οποίου η 

μυθική μεταμόρφωση ήταν θέμα τραγωδίας του Σοφοκλή- ελπίζοντας ότι θα τους πει για 

κάποια καινούργια πολιτεία. Μετά από συζήτηση μαζί του καταλήγουν στην ιδέα να 

φτιάξουν μια νέα πολιτεία ανάμεσα στους ανθρώπους και τους θεούς που θα κυβερνάται από 

τα πουλιά –τα οποία αποτελούν και τον χορό της κωμωδίας- στερώντας από τους θεούς την 

τροφή. Εντούτοις, καθώς η Νεφελοκοκκυγία αρχίζει να χτίζεται, διάφοροι χαρακτηριστικοί 

τύποι της αθηναϊκής κοινωνίας κάνουν την εμφάνισή τους προσδοκώντας μια θέση στην 

καινούργια πόλη, όμως ο Πεισθέταιρος δεν πείθεται και τους αποδιώχνει. Παράλληλα, οι θεοί 

αναγκάζονται να υποταχθούν στη νέα πολιτεία και τις απαιτήσεις του Πεισθέταιρου και το 

έργο τελειώνει με τον γάμο του Πεισθέταιρου με την Βασιλεία, τη θεότητα που φροντίζει για 

τους κεραυνούς του Δία. 

Οι ανδρικές φιγούρες που εμφανίζονται στο έργο, γι’ άλλη μια φορά 

αντικατοπτρίζουν τις συνήθειες και την καθημερινότητα της αθηναϊκής ζωής κατά τον 3ο 

αιώνα π.Χ. Ο Αριστοφάνης επιλέγει εξέχουσες μορφές της κοινωνίας, άμεσα αναγνωρίσιμες 

από τον κάθε θεατή του έργου του. Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά ανάγονται σε μια 

διαχρονική αναγνώριση της υφολογίας τους, δεδομένου ότι αποτελούν δομικές οντότητες 

κάθε συμβατικής με τη συνείδηση του ανθρώπου κοινωνίας. Τα πρόσωπα που εμφανίζονται 

και ζητούν εξέχουσα θέση στην Νεφελοκοκκυγία δεν είναι άλλοι από έναν ιερέα, έναν λυρικό 

ποιητή –αντιπροσωπεύοντας την τέχνη που παρασιτούσε-, έναν μαθηματικό, έναν επίσκοπο-

επιθεωρητή και έναν ψηφισματοπώλη. Παρόλα αυτά, γίνεται ξεκάθαρο από τον Πεισθέταιρο 

ότι στη νέα -ιδανική γι’ αυτόν- πολιτεία, που δημιουργείται, τέτοια επαγγέλματα δεν έχουν 

πλέον θέση. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς την αποστροφή του Αριστοφάνη προς κάποιους 

θεσμούς και την ανάγκη που του είχε δημιουργηθεί ώστε να οραματιστεί την ουτοπική 

πολιτεία. Μια πολιτεία όμως, η οποία είναι αντιστοίχως σατιρική απέναντι σε αυτή που είχε 

προτείνει ο Πλάτωνας130. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην εμφάνιση του Προμηθέα στο έργο, ο 

129 Αυτόθι, σελ. 196 
130 Πρβλ. Πλάτωνος, Πολιτεία 
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οποίος προσπαθεί να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις με την αντιπροσωπεία των θεών. Η 

είσοδός του στη σκηνή γίνεται υπό περίεργες συνθήκες καθώς μπαίνει καλυμμένος με μια 

ομπρέλα, θυμίζοντας ακόλουθη, δηλαδή υπηρέτρια131. Έτσι, η είσοδός του γίνεται κωμική 

και σχεδόν φαρσική καθώς δημιουργεί μια παρωδία της γνωστής τραγωδίας του Αισχύλου132. 

Όπως και σε άλλες κωμωδίες, έτσι και στις Όρνιθες, το μήνυμα των μύθων 

επαναλαμβάνεται και υπονομεύεται. Παρά τη δομή επί της ιδρυτικής μυθολογίας, η πόλη της 

Νεφελοκοκκυγίας καταλήγει να απέχει πολύ από ότι αρχικά οραματίστηκαν οι ιδρυτές της133. 

Εντούτοις, με δεδομένη την πολιτική κατάσταση στην Αθήνα την εποχή συγγραφής του 

έργου, το μήνυμα του συγγραφέα αποτελεί κάτι σαν προειδοποίηση και στην ουσία 

καταδεικνύει –και μέσω του Πεισθέταιρου, του οποίου η τυραννική τελικά συμπεριφορά 

θυμίζει ολιγαρχική εξουσία- τους κινδύνους των ευσεβών πόθων για έναν καλύτερο κόσμο. 

Μια τέτοια δυσαρέσκεια για την παρούσα πολιτική κατάσταση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

χειρότερες ατραπούς και σε αλλαγές που θα κατέληγαν σε ένα ακόμα λιγότερο ανεκτό 

πολιτικό σύστημα.134. 

Στους Βατράχους, οι οποίοι εδιδάχθησαν το 405 π.Χ. στα Λήναια και έλαβαν το 

πρώτο βραβείο, ο Αριστοφάνης επιστρέφει μετά από τη Λυσιστράτη και τις 

Θεσμοφοριάζουσες, στο μοντέλο των ηρώων που είχε δοκιμάσει σε πολλές από τις κωμωδίες 

του. Αυτή τη φορά, οι δύο κεντρικοί ανδρικοί ρόλοι είναι ο Διόνυσος και ο βοηθός του 

Ξανθίας, οι οποίοι επισκέπτονται τον Ηρακλή, στον οποίον ο Διόνυσος εκφράζει τη 

στεναχώρια του για τον θάνατο του Ευριπίδη. Για το λόγο αυτό αποφασίζει να ταξιδέψει στον 

κάτω κόσμο για να τον φέρει πίσω. Μεταμφιεσμένος σε Ηρακλή για καλύτερη αντιμετώπιση 

των κινδύνων, ο Διόνυσος φτάνει στη λίμνη Αχερουσία και την περνά συντροφιά με τα 

βατράχια, τα οποία αποτελούν και τον χορό του έργου. Όμως η συγκεκριμένη αμφίεση, στην 

πορεία του έργου, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ο Διόνυσος οδηγείται 

σε μια συνεχή εναλλαγή μεταμφίεσης και αλλαγή ρόλων με τον δούλο του. Τελικά, ο Θεός 

καλείται από τον Πλούτωνα να αποφασίσει ανάμεσα στον Ευριπίδη και τον Αισχύλο, ποιος 

από τους δύο αξίζει προνομιούχο θέση στον κάτω κόσμο, κρίνοντας την τέχνη του καθενός. 

Καθώς ο αγώνας είναι ισάξιος και δε μπορεί να βγει κρίση, ο Διόνυσος αποφασίζει να 

ρωτήσει την ψυχή του, η οποία δείχνει την προτίμησή της στον Αισχύλο. Έτσι, το έργο 

τελειώνει με τον Διόνυσο να παίρνει μαζί με τον Αισχύλο το δρόμο για τον πάνω κόσμο.  

131 Lauren K. Taaffe, ό.π., σελ. 43. 
132 Πρβλ. Αισχύλου, Προμηθέας Δεσμώτης 
133 Angus M. Bowie, ό.π.,, σελ. 173. 
134 Αυτόθι. 

 47 

                                                 



Αν και έχει γίνει προσπάθεια να αποκλειστεί κάθε σχέση του έργου με τα Ελευσίνια 

μυστήρια, ωστόσο κάτι τέτοιο φαίνεται πως δε μπορεί να γίνει. Ήδη το ταξίδι του Διονύσου 

στον Άδη, το οποίο καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του έργου, δεν λειτουργεί μόνο ως κωμικό 

στοιχείο. Στα Ελευσίνια μυστήρια, το ταξίδι αποτελούσε πρότυπη εικόνα της μυητικής 

διαδικασίας. Άλλωστε, η επίσκεψη του Διονύσου πρώτα στον Ηρακλή, δε θεωρείται τυχαία· 

ο Ηρακλής, για την αρχαία Ελλάδα, ενσάρκωνε το μυθικό αρχέτυπο του Ελευσίνιου 

μύστη135. Έτσι ενδυναμώνεται, και στο επίπεδο της θρησκευτικής τελετουργίας,  η 

ασυνείδητη πεποίθηση της εξουσίας του ανδρικού φύλου επί του γυναικείου. Αν και οι 

γυναίκες της Αρχαίας Ελλάδας, στον τομέα της τελετουργίας, κατείχαν εξέχουσα θέση, στο 

έργο αυτό, είναι ο Ηρακλής εκείνος που εμφανίζεται ως ο εξέχων Ελευσίνιος μύστης. 

Σε ό,τι αφορά στην σκηνική παρουσίαση του Διόνυσου, φαίνεται πως ο θεός 

εμφανιζόταν με μια κωμική εκδοχή περιθωριακής ενδυμασίας, η οποία μπορεί να συνδεθεί με 

αλλαγή κοινωνικής θέσης και μύηση. Κειμενικά, ο χαρακτήρας του Διόνυσου απεικονίζεται 

διττά. Στην αρχή του έργου είναι πρόθυμος να κρατήσει το επίπεδο της θεϊκής του 

υπόστασης, αποφεύγοντας τα φαρσικά, χοντρά αστεία του δούλου του Ξανθία. Στη συνέχεια 

του έργου, είναι εύκολο να διακρίνει κανείς την πνευματική του καλλιέργεια σε αντίθεση με 

το επίπεδο του Ηρακλή ενώ ο δούλος του Ξανθίας, σε όλη τη διάρκεια του έργου, δεν 

εκφεύγει της κοινωνικής του τάξης. Διατηρεί δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία που 

πιστοποιούσαν την αναγνωρίσιμη δομή ενός δούλου, ο οποίος βρίσκεται συνήθως στο 

περιθώριο της δράσης. Το δε τέλος του έργου τακτοποιεί τον κεντρικό ήρωα απέναντι στο 

κοινό του. Ο Διόνυσος δεν είναι πλέον περίεργα ντυμένος, ενώ ένας από τους σπουδαίους 

νεκρούς ανεβαίνει μαζί του στη γη να σώσει την πόλη του και οι ζωντανοί που ταιριάζουν 

καλύτερα στον Άδη καλούνται κάτω136. 

Συμπερασματικά, και σε αυτή την κωμωδία, ο Αριστοφάνης διαλέγει υπαρκτά 

πρόσωπα της αθηναϊκής κοινωνίας. Ο Διόνυσος, αν και θεός, μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

οντότητα της καθημερινότητας. Ο Αριστοφάνης φαίνεται να ξεφεύγει από τον ηθικοπλαστικό 

χαρακτήρα των προηγούμενων έργων του, προσπαθώντας να διακωμωδήσει τη μυστικότητα 

του θρυλούμενου τυπικού των Ελευσίνιων μυστηρίων. Φαίνεται λοιπόν, ότι η σκέψη του 

προσανατολιζόταν περισσότερο σε μια καταγραφή- σκιαγράφηση της κοινωνικής δομής ως 

135 Αυτόθι, σελ. 233. 
136 «…ἄγε δὴ χαίρων Αἰσχύλε χώρει καὶ σῷζε πόλιν τὴν ἡμετέραν/…/ ἐγὼ νὴ τὸν Ἀπόλλω στίξας 
αὐτοὺς καὶ συμποδίσας μετ᾽ Ἀδειμάντου τοῦ Λευκολόφου κατὰ γῆς ταχέως ἀποπέμψω» 
Αριστοφάνη, Βάτραχοι, στ. 1504-1514. 
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είχε, κρατώντας τον μακριά από τα έμμεσα μηνύματα των έργων του που ‘έστελνε’ προς τους 

συμπολίτες του για το καλό της πατρίδας όλα τα προηγούμενα χρόνια. 

 Στην τελευταία σωζόμενη κωμωδία του, τον Πλούτο, ο Αριστοφάνης κινείται πλέον 

στα καθαρά όρια της αλληγορίας, προσωποποιώντας έννοιες και δίνοντάς τους κεντρικούς 

ρόλους μέσα στο έργο. Είναι η εποχή όπου η Αθήνα έχει εξέλθει από τον Πελοποννησιακό 

πόλεμο και αρχίζει να διαφαίνεται το τέλος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας137. Καθίσταται 

λοιπόν ζωτικής σημασίας για τον ποιητή η μνεία του πλούτου και της φτώχειας και της 

σωστής συμπεριφοράς των ανθρώπων απέναντί τους. 

Γι’ άλλη μια φορά, επιλέγει ως πρωταγωνιστικό δίδυμο έναν αστό πολίτη, τον 

Χρεμύλο, συνοδευόμενο από τον δούλο του Καρίωνα. Μετά από προτροπή του μαντείου των 

Δελφών, ο Χρεμύλος παίρνει μαζί του στο σπίτι του έναν τυχαίο διαβάτη, ο οποίος τυγχάνει 

να είναι ο τυφλός Πλούτος. Ο Χρεμύλος αποφασίζει να τον βοηθήσει γιατί πιστεύει ότι ο 

Πλούτος θα πρέπει να έχει την όρασή του για να πηγαίνει στους τίμιους ανθρώπους. Έτσι, 

τον πηγαίνει στο ιερό του Ασκληπιού, όπου όντως ο Πλούτος γιατρεύεται. Μια σειρά ατόμων 

που έρχονται να ωφεληθούν από τη γιατρειά του Πλούτου αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, 

ενώ το έργο κλείνει με μια πομπή λιτανείας προς την Ακρόπολη, η οποία θα φροντίσει την 

εγκατάσταση του Πλούτου εκεί και τις διαδικασίες θεοποίησής του. 

 Ο Πλούτος, όπως και η Πενία στο έργο προσωποποιούνται από τον ποιητή με σκοπό 

να δοθεί έμφαση στους συγκεκριμένους χαρακτήρες και να μην μείνουν απλώς στο επίπεδο 

της αναφοράς. Κύριο λόγο για αυτό, φαίνεται ότι αποτελούσε η τάση των αρχαίων Ελλήνων 

να συνδέουν τον πλούτο και τη φτώχεια περισσότερο με την τύχη και το τυχαίο και λιγότερο 

με τη σωστή διαχείριση των αγαθών ή το επιχειρηματικό πνεύμα138. Εξάλλου, απ’ ότι 

φαίνεται, η κεντρική ιδέα του έργου αυτού, εκκινούσε από το γεγονός ότι στην 

πραγματικότητα του Αριστοφάνη, οι άνθρωποι μπορούσαν να πλουτίζουν με την 

ανεντιμότητα ενώ παρέμεναν φτωχοί αν ήταν τίμιοι.  

Παράλληλα, στην κωμωδία αυτή, σημαντικό ρόλο κατέχει ο δούλος του Χρεμύλου, ο 

Καρίωνας ο οποίος συνθέτει έναν ήρωα δράσης,. Ο συγκεκριμένος δούλος εμφανίζεται 

αρκετά στο έργο τόσο ποσοτικά, σε επίπεδο έκτασης κειμένου, όσο και ποιοτικά αφού στις 

περισσότερες σκηνές αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προώθηση της πλοκής και της 

δράσης. Ωστόσο, αν και κύριος ρόλος του έργου, ο Χρεμύλος, υπολείπεται και σε κείμενο και 

σε δράση εν σχέσει προς τον δούλο του, ενώ (αυτό-)απεικονίζεται ως υποδειγματικός ήρωας. 

137 Ευθυμία Χατζηκυριακού, εισαγωγή στο βιβλίο Αριστοφάνη, Νεφέλες - Πλούτος, εκδ. De Agostini 2005, 
σελ.17. 
138 K. J. Dover, ό.π.,σελ., 287. 
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Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Χρεμύλος αναφέρει ότι τηρεί τους όρκους του, είναι οικονόμος 

και θεωρεί τον εαυτό του τον καλύτερο σε ό,τι αφορά οικονομικά ζητήματα και ηθική 

συμπεριφορά139. 

Στον Πλούτο, μεταξύ των ανθρώπινων, αλλά κυρίως των θεϊκών μορφών, 

δημιουργούνται, μέσα από τους κωμικούς διαλόγους, καταστάσεις που σκοπό έχουν γι’ άλλη 

μια φορά να αφυπνίσουν και να υποδείξουν στο κοινό, που παρακολουθεί, τις έννοιες του 

πλούτου και της φτώχειας, καθώς και τις αξίες και τα αποτελέσματα της σωστής διαχείρισης 

και της εντιμότητας. Οι κλασικές ανδρικές φιγούρες, που είχαν εμφανιστεί σε όλα τα 

προηγούμενα έργα του ποιητή, δίνουν τη θέση τους στις θεϊκές μορφές, οι οποίες, αν και 

δανείζονται πολλά από τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, διατηρούν τις υπέρκοσμες υποστάσεις 

τους. Συνεπώς, ο λόγος που εκφωνούν ανάγεται σε ένα άλλο επίπεδο σημαντικότητας και 

προσδίδεται σε αυτόν μεγαλύτερη βαρύτητα. 

Συμπερασματικά, οι κωμωδίες του Αριστοφάνη αν και φαινομενικά ασχολούνται και 

επικρίνουν ανηλεώς τα προβλήματα της αθηναϊκής δημοκρατίας140, στην ουσία, εμβαθύνουν 

στις ουσιαστικότερες δομές της ελληνικής κοινωνίας και επισημαίνουν τις σχέσεις μεταξύ 

των ανθρώπων ενδοφυλικά αλλά και διαφυλικά. Αν και, όπως παρατηρήθηκε πιο πάνω, 

υπάρχει μια εμφανής απουσία γυναικείων ρόλων από τα περισσότερα έργα του, ο 

Αριστοφάνης, υπονοεί σε κάθε του κείμενο τη θηλυκή πλευρά που χρειάζεται η κοινωνία, την 

οποία άλλωστε θεωρεί αναγκαία και απαραίτητη για την εύρρυθμη λειτουργία της. 

Καθίσταται τελικά σαφές από τον ποιητή ότι οι ανδρικές μορφές έχουν πάντα ανάγκη τις 

γυναίκες, έστω και αν αυτές παραμένουν στο περιθώριο της δράσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139 «…εγώ τέτοιος στάθηκα πάντα. Μου άρεσε να κάνω οικονομίες όσο κανένας, μα ξοδεύω πάλι όταν 
χρειάζεται»» Αριστοφάνη, Πλούτος, στ. 246-248, μτφρ. Νίκος Νικολίτσης, εκδ. De Agostini 2005, σελ. 185. 
140 Angus M. Bowie, ό.π., σελ. 288. 
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2.3. Οι «γυναικείες» κωμωδίες 

 
Από το 411 π.Χ. και έπειτα, με την συγγραφή και παραγωγή της πρώτης γυναικείας 

κωμωδίας, της Λυσιστράτης, παρατηρείται ότι οι γυναίκες, έστω και ως επιφανειακή δομή, 

αποτελούν το επίκεντρο της προσοχής του Αριστοφάνη. Στην ουσία, ο κωμικός ποιητής θέλει 

να απευθυνθεί στους άνδρες, οι οποίοι εξουσιάζουν την πόλη και είναι υπεύθυνοι για τις 

αποφάσεις. Χρησιμοποιεί όμως στους κεντρικούς ρόλους, γυναίκες για να καταδείξει μέσω 

αυτών την ανδρική ανεπάρκεια στην χρηστή και σώφρονα διαχείριση των κοινών. Έτσι, 

συγγράφει γράφει αρκετές κωμωδίες, όπως οι Θεσμοφοριάζουσες και οι Θεσμοφοριάζουσες 

β’, οι Λήμνιες, οι Φοίνισσες και οι Εκκλησιάζουσες, των οποίων η βάση στηρίζεται σε 

γυναικείους χαρακτήρες141. Οι ηρωίδες αυτών των έργων παρουσιάζονται συνήθως σε 

πολυχρωμία και πολλές φορές, εμφανίζουν προκλητική συμπεριφορά απέναντι στους άνδρες. 

Εξάλλου, πέρα από τους πρωταγωνιστικούς γυναικείους ρόλους, θα πρέπει να σημειωθεί για 

κάποιες περιπτώσεις, ότι εμφανίζεται και γυναικείος χορός μαζί με τον ανδρικό ενώ σύμφωνα 

με ορισμένους ερευνητές, ο χορός του έργου αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες142. Από 

τις παραπάνω ‘γυναικείες’ κωμωδίες, τρεις διασώθηκαν ολόκληρες ως τις μέρες μας: η 

Λυσιστράτη, οι Θεσμοφοριάζουσες και οι Εκκλησιάζουσες. Επειδή όμως οι Εκκλησιάζουσες 

αποτελούν το κύριο μέρος της παρούσας εργασίας θα τις αναλύσουμε εκτενέστερα σε 

επόμενο κεφάλαιο. 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Λυσιστράτη γράφτηκε από τον ποιητή το 411 π.Χ. Η 

υπόθεση του έργου αναφέρει την Λυσιστράτη, ως μια Αθηναία γυναίκα, η οποία, 

απογοητευμένη από τον συνεχιζόμενο πολυετή Πελοποννησιακό πόλεμο και την έλλειψη των 

ανδρών από τις πόλεις και τα σπίτια τους, αποφασίζει να συσπειρώσει τις γυναίκες όλης της 

Ελλάδας, ώστε να πείσουν τους άνδρες τους να σταματήσουν τον πόλεμο. Ανάμεσα στις 

συγκεντρωμένες γυναίκες, ξεχωρίζουν εκτός από τη Λυσιστράτη, η Αθηναία Κλεονίκη, η 

νεαρή Μυρρίνη, και η Σπαρτιάτισσα Λαμπιτώ. Η Λυσιστράτη αναπτύσσει το σχέδιό της, και 

τονίζει ότι το πρώτο μέτρο θα είναι η κήρυξη ερωτικής αποχής. Να αρνηθούν δηλαδή οι 

γυναίκες κάθε ερωτική επαφή με τους άνδρες μέχρι αυτοί να υποχρεωθούν να καταργήσουν 

τον πόλεμο. Οι γυναίκες στην αρχή διστάζουν, ωστόσο, η αποφασιστικότητα της Λαμπιτώ 

και της Λυσιστράτης, τις ενθαρρύνουν και τελικά τις πείθουν να στηρίξουν με όρκο το 

σχέδιο. Παράλληλα, γίνεται γνωστό στον θεατή το δεύτερο μέτρο του σχεδίου της 

141 Πρβλ. τον αναλυτικό πίνακα της εργογραφίας του Αριστοφάνη στο βιβλίο του Ν. Γ. Μπούρα, Αριστοφάνης 
και Αθήνα, ό.π., σελ.,. 47 
142 Rachel Finnegan, ό.π., σελ. 15. 
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Λυσιστράτης την ίδια στιγμή που ακούγονται κραυγές από τη μεριά της Ακρόπολης. Μια 

ομάδα γυναικών έχει καταφέρει να κυριεύσει την Ακρόπολη, όπου βρίσκεται το 

θησαυροφυλάκιο των δημοσίων χρημάτων, με τα οποία επιδοτούντο οι πολεμικές 

επιχειρήσεις. Καθώς λοιπόν ο πόλεμος δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτηθεί, δεν αργεί να 

εμφανιστεί ένας ανδρικός χορός με σκοπό να πατάξει τα σχέδια των γυναικών. Εκ 

παραλλήλου, όμως, η σεξουαλική αποχή έχει εμφανή αποτελέσματα και μάλιστα, όπως 

γίνεται γνωστό μέσω αγγελιοφόρων και αναφορών, η αποχή αυτή εφαρμόζεται σε 

πανελλήνιο επίπεδο. Η Λυσιστράτη, κατορθώνει τελικά ύστερα από έναν αγώνα λόγου με τον 

Πρόβουλο, να επιτύχει την ειρήνη στον τόπο εμφανίζοντας στις δύο αντιπροσωπείες μια 

αιθέρια ύπαρξη, την προσωποποιημένη Συμφιλίωση. Δεδομένου ότι, μπροστά στα κάλλη της 

κανένας άνδρας δε μπορεί να αντισταθεί, οι άνδρες συναινούν στην ειρήνη του τόπου και 

σταματούν τις πολεμικές εχθροπραξίες. Το έργο τελειώνει μ’ ένα συμπόσιο που παραθέτουν 

οι γυναίκες μέσα σε μια αποθέωση από τραγούδια και χορούς. 

 Σημειώνουμε ότι, το έργο αντιπροσωπεύει μια από τις καλύτερες στιγμές του 

συγγραφέα. Ικανοποιεί στο έπακρο τις απαιτήσεις του κοινού για συνάφεια και καθαρότητα 

δομής καθώς η συμπαγής πλοκή του έχει αρχή, μέση και τέλος143. Ουσιαστικά, αποτελεί την 

τελευταία προσπάθεια του ποιητή να εισηγηθεί στους Αθηναίους πολίτες την ειρήνη μετά 

τους Αχαρνείς και την Ειρήνη. Στην ουσία, η Λυσιστράτη τρέφει τα ίδια φιλειρηνικά 

αισθήματα με τον Τρυγαίο της Ειρήνης144: Σε αντίθεση για παράδειγμα με τον Δικαιόπολη, η 

Λυσιστράτη και ο Τρυγαίος επιθυμούν την ειρήνη όχι για λόγους προσωπικού συμφέροντος ή 

μόνο για το καλό της Αθήνας, αλλά για το συμφέρον ολόκληρου του ελληνικού κόσμου145. 

Εντούτοις, όπως συμβαίνει και με τους Αχαρνείς και με την Ειρήνη, δεν μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ανεπιφύλακτα ότι η Λυσιστράτη προπαγανδίζει την ειρήνη προβάλλοντας τη 

γυναικεία άποψη για τον πόλεμο. Η άποψή της, ωστόσο, αποτελεί αντανάκλαση της ανδρικής 

που κυριαρχούσε. Η θεατρική παρουσίαση γυναικών δηλαδή που συνεδριάζουν, συνωμοτούν 

και επιβάλλουν αλλαγές στην πολιτική, αποτελούν αποκλειστικά και μόνο μια φαντασιακή 

κατάθεση του Αριστοφάνη, που επικυρώνει δι’ αυτής την κωμική του επινόηση. Η τέχνη του 

ποιητή, απογειώνεται επειδή κατορθώνει να δημιουργήσει χαρακτήρες και καταστάσεις που 

πολύ λίγο απέχουν από μια δυνάμει πραγματικότητα αλλά που, παράλληλα, βρίσκονται πολύ 

μακριά από μια τέτοια επαναστατική διάθεση. Στη Λυσιστράτη, δίνοντας για πρώτη φορά το 

λόγο στις γυναίκες, ο ποιητής ανανεώνει την έμπνευσή του, καθώς οι εικόνες αναπτύσσουν 

143 Lauren K. Taaffe, ό.π., σελ. 48 
144 K.J. Dover, ό.π., σελ. 222. 
145 Ανάκτηση από http://el.wikipedia.org  
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νέα θέματα και τα γκροτέσκο δημιουργήματα που κυριαρχούσαν σε άλλες κωμωδίες 

εξαφανίζονται σχεδόν τελείως. Ακόμα και η σεξουαλικότητα που δεσπόζει καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έργου, εκφράζεται με λιγότερη ωμότητα και νοείται στο πλαίσιο του γάμου146. 

Το ίδιο το έργο, δομικά, θεωρείται ως μια καινοτομία στο είδος του, δεδομένου ότι 

αποτελεί την πρώτη κωμωδία στην οποία εμφανίζονται γυναίκες στους κύριους ρόλους και ο 

βασικός χορός του έργου είναι αποκλειστικά γυναικείος. Έως τότε, το κοινό των κωμωδιών 

είχε συνηθίσει να βλέπει τις γυναικείες φιγούρες στο περιθώριο της δράσης των ηρώων147. 

Στη Λυσιστράτη, τα δεδομένα αλλάζουν. Πρόκειται για μια φανερή περίπτωση ‘εναλλαγής 

ρόλων’ όχι μόνο τυπικά αλλά και ουσιαστικά. Οι γυναίκες, αναλαμβάνουν την εξουσία 

προσωρινά και έτσι μπαίνουν, έστω και για κάποιες στιγμές, στη θέση των ανδρών. Από τη 

θέση αυτή, κατορθώνουν να τους αντιμετωπίσουν κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο οι άνδρες 

τις αντιμετώπιζαν μέχρι πρότινος: θεωρούν δηλαδή τους άνδρες τους ως ιδανικές εικόνες 

σεξουαλικότητας και ως άτομα έκδηλης παθητικότητας απέναντι στην εξουσία που τους 

επιβάλλεται148. Η Λυσιστράτη βιώνει μάλιστα τόσο έντονα αυτή την αλλαγή ρόλων, ώστε 

φτάνει στο σημείο να παραφράσει γνωστό γνωμικό από την εποχή του Ομήρου, λέγοντας ότι 

«πόλεμος δὲ γυναιξὶ μελήσει»149. Αντίστοιχα, οι άνδρες βιώνουν οι ίδιοι τη νοοτροπία και 

την περιθωριακή θέση των γυναικών, στην οποία τις είχαν τοποθετήσει. Θεωρούν πλέον τους 

εαυτούς τους υποχείρια της σεξουαλικότητάς τους –αδυναμία, η οποία απεδίδετο στις 

γυναίκες- και αντιμετωπίζονται πλέον ως άτομα ικανά και χρήσιμα μόνο για 

αναπαραγωγικούς σκοπούς. 

Εντούτοις, θα πρέπει να αναφερθεί μια ιδιοτυπία στην υπόθεση του έργου. Η 

Λυσιστράτη, όταν αναφέρεται στη σεξουαλική απεργία, κάνει στην ουσία λόγο για τις 

γυναίκες των πολιτών. Ο πληρωμένος έρωτας που ανθεί την εποχή εκείνη μέσω των εταίρων 

και των παλλακίδων, δεν αναφέρεται πουθενά ότι απαγορεύεται. Έτσι εδώ, παρατηρείται ένα 

δείγμα της συνήθειας του Αριστοφάνη να επιλέγει εκείνα τα στοιχεία της πραγματικής ζωής 

που τον εξυπηρετούν για να δομήσει την υπόθεση ενός έργου του, αγνοώντας επίτηδες τα 

υπόλοιπα όπως και κάθε λογική ακολουθία που θα μπορούσε να καταστρέψει τη μυθοπλασία 

του150. Ωστόσο, παρατηρείται ότι η ταυτόχρονη δράση των γυναικών στο οικογενειακό και 

πολιτικό επίπεδο γίνεται επειδή η πόλη θεωρείται ως το σύνολο των οικογενειακών κυττάρων 

και άρα διέπεται από τις ίδιες αρχές της οικογένειας. Ας μην ξεχνάμε, ωστόσο, ότι στους 

146 Pascal Thiercy, ό.π., σελ. 115. 
147 Lauren K. Taaffe, ό.π., σελ. 48-49.    
148 Αυτόθι, σελ. 51. 
149 Βλ. Αριστοφάνη Λυσιστράτη, στ. 538. 
150 K.J.Dover, ό.π., σσ. 224-225. 
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Αθηναίους πολίτες αντιστοιχούν σύζυγοι από την ίδια τάξη με αυτούς. Ως εκ τούτου, ο 

πληρωμένος έρωτας δεν αποτελεί ισχυρό ηθικό εμπόδιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

δικαιολογείται η πλήρης απουσία αναφορών στον πληρωμένο έρωτα, ο οποίος θα είχε υπό 

διαφορετικές συνθήκες, τη δύναμη να εξασθενίσει το σχέδιο της πρωταγωνίστριας και, κατά 

συνέπεια ολόκληρο το έργο151. 

Από την αρχή ακόμα του έργου, άμα τη εμφανίσει της Λυσιστράτης, το κοινό 

αντιλαμβάνεται το ασυνήθιστο της υπόθεσης που πρόκειται να ακολουθήσει. Παρατηρείται 

μάλιστα, ότι η συγκέντρωση των γυναικών, κατά τον μυστικοπαθή τρόπο που γίνεται, θυμίζει 

περισσότερο τραγωδία: Η παρουσία πολλών γυναικών στη σκηνή, σήμαινε συνήθως σημάδι 

αναταραχής στο παλάτι152. Μέσα από τον λόγο όμως και τον τρόπο που δομείται από τον 

Αριστοφάνη, τα τραγικά γνωρίσματα ατονούν στην συνείδηση του θεατή και τη θέση τους 

παίρνουν οι κωμικές αναφορές. Η ίδια η συγκέντρωση, χαρακτηρίζεται ως αφύσικη καθώς 

γίνεται στα κρυφά και δεν είναι εγκεκριμένη από τους άνδρες. Ταυτόχρονα όμως, ο σκοπός 

για τον οποίο γίνεται η συγκέντρωση είναι απόλυτα επαινετός, άρα και η συγκέντρωση είναι 

ωφέλιμη. Κατά την πρόοδο του έργου, γίνεται εμφανές ότι η πλοκή στηρίζεται εν πολλοίς 

στα μυθικά πρότυπα των Αμαζόνων και των γυναικών της Λήμνου153. Ο Αριστοφάνης 

παρόλα αυτά, εξελίσσει τους γνωστούς στο κοινό μύθους και δημιουργεί γυναικείες μορφές 

οι οποίες, πολύ λίγη σχέση θα μπορούσαν να έχουν με τις πραγματικές γυναίκες της εποχής 

του. Δημιουργεί στην ουσία, κωμικούς χαρακτήρες, των οποίων ο προσδιορισμός του φύλου 

καθορίζεται από την σκέψη που είχαν οι άνδρες για τις γυναίκες και όχι βάσει της 

πραγματικής τους υπόστασης154. 

Στο έργο, οι άνδρες εμφανίζονται οργισμένοι εναντίον των γυναικών τους λόγω της 

ανάμειξής τους στις ανδρικές υποθέσεις. Φτάνουν μάλιστα  στο σημείο να τις κατηγορήσουν 

για ύβρη155. Σύμφωνα με το σκεπτικό των ανδρών, οι έννοιες του πολέμου και της ειρήνης, 

δεν θα έπρεπε να αφορούν τις γυναίκες, των οποίων οι ασχολίες θα πρέπει να περιορίζονται 

στα του οίκου τους156. Παράλληλα, η επίθεση των γερόντων που θέλουν να κάψουν την 

151Pascal Thiercy, ό.π., σελ. 119.  
152 Angus M. Bowie, ό.π., σελ. 186. 
153 Η κατάληψη της Ακρόπολης από τις γερόντισσες στο έργο, παραπέμπει ευθέως στη μυθολογία των 
Αμαζόνων ενώ ο σεξουαλικός αποκλεισμός σε αυτόν που είχαν κηρύξει οι γυναίκες της Λήμνου αντίστοιχα 
στους άνδρες τους. Οι μύθοι των Αμαζόνων και των γυναικών της Λήμνου, αναλύονται διεξοδικά στο βιβλίο 
της Lauren K. Taaffe, ό.π., σελ. 53. αλλά και στο βιβλίο του Angus M. Bowie, Αριστοφάνης: μύθος, τελετουργία 
και κωμωδία ό.π., σσ. 188-191. 
154 Lauren K. Taaffe, ό.π., σελ. 54. 
155 «…ὅπως ἂν αὐτὰς τῆς ὕβρεως ἐγὼ σχέθω.» Αριστοφάνη, Λυσιστράτη, στ. 425. 
156 Γίνεται φανερό μέσα από τα λόγια της Λυσιστράτης: «…ἡμεῖς τὸν μὲν πρότερον πόλεμον καὶ τὸν χρόνον 
ἠνεσχόμεθα ὑπὸ σωφροσύνης τῆς ἡμετέρας τῶν ἀνδρῶν ἅττ᾽ ἐποιεῖτε. οὐ γὰρ γρύζειν εἰᾶθ᾽ ἡμᾶς. καίτοὐκ 
ἠρέσκετέ γ᾽ ἡμᾶς ἀλλ᾽ ᾐσθανόμεσθα καλῶς ὑμῶν, καὶ πολλάκις ἔνδον ἂν οὖσαι 
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Ακρόπολη, συγκρίνεται αυτόματα με τις πράξεις των θρυλικών Αμαζόνων με τις οποίες 

συγκρίνουν κατ’ επέκτασιν τις Αθηναίες. Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί ότι σ’ αυτή την 

κωμωδία, ο κωμικός φαλλός που εμφανίζεται στο έργο, δεν αποτελεί απλώς ένα παραδοσιακό 

εξάρτημα της θεατρικής ενδυμασίας αλλά μια μόνιμη υπενθύμιση της ανδρικής λαγνείας και 

του πόθου τους για έλεγχο επί των γυναικών157. Από την ανάλυση του έργου, προκύπτει ότι η 

ανδρική μυθολογία στην ουσία, στρέφεται εναντίον των ανδρών. Οι ίδιοι δε μπορούν να 

δημιουργούν στερεότυπα ατίθασων και απείθαρχων γυναικών και στη συνέχεια να φέρονται 

οι ίδιοι κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Έτσι, τα στερεότυπα που χρησιμοποιούν για να 

περιγράψουν τις γυναίκες, δεν είναι, στην πραγματικότητα, παρά περιγραφή των χαρακτήρων 

τους. Ενώ θέλουν να παρουσιάσουν τις γυναίκες ως απειλή για την πόλη, είναι στην ουσία οι 

ίδιοι, που στρέφονται με τις πράξεις τους ενάντιων σε απαγορευμένων θεσμών. 

Προς το τέλος του έργου, αποκαθίσταται η ομαλότητα και επέρχεται η ειρήνη, αλλά η 

ομαλότητα αυτή είναι πολυσύνθετη. Οι γυναίκες έχουν ουσιαστικά καταφέρει να επιτύχουν 

την ειρήνη αλλά, ταυτόχρονα, επιτυγχάνουν τον ανδρικό έλεγχο στους δύο τομείς, της 

συνουσίας και της πολιτικής, οι οποίοι εξ αρχής είχαν προκαλέσει όλα τα προβλήματα. Ο 

διαμελισμός της Συμφιλίωσης, μιας παθητικής γυναικείας μορφής που εμφανίζεται επί 

σκηνής, και ο χωρισμός του σώματός της σε Ελληνικές περιοχές, ξαναφέρνει την ισορροπία 

στις σχέσεις των δύο φύλων. Μέσα από τον αλληγορικό διαμελισμό158 οι άνδρες επανακτούν 

τη χαμένη αυτοκυριαρχία τους στις σεξουαλικές σχέσεις (επί του σώματος της Συμφιλίωσης) 

και στην πολιτική (επί του ελληνικού εδάφους). Στην Έξοδο, βλέπει κανείς τους άνδρες να 

παίρνουν αποκλειστικά αποφάσεις για το μέλλον των διεθνών σχέσεων της πόλεςω των 

Αθηνών και της λοιπής Ελλάδας χωρίς την παρέμβαση πλέον των γυναικών159. Με την 

τελευταία σκηνή που εκπέμπει ευφορία και τονίζει την ζωή, ο Αριστοφάνης εφιστά την 

προσοχή στο τι πραγματικά επιτυγχάνουν τελετές που δίνουν στις γυναίκες εξουσία. 

Κερδίζοντας αυτό που επιθυμούν, οι γυναίκες αφήνουν τον δρόμο ανοιχτό για την 

επανάληψη του προβλήματος.160 

ἠκούσαμεν ἄν τι κακῶς ὑμᾶς βουλευσαμένους μέγα πρᾶγμα· εἶτ᾽ ἀλγοῦσαι τἄνδοθεν ὑμᾶς ἐπανηρόμεθ᾽ ἂν 
γελάσασαι,“τί βεβούλευται περὶ τῶν σπονδῶν ἐν τῇ στήλῃ παραγράψαι ἐν τῷ δήμῳ τήμερον ὑμῖν;” “τίδὲ σοὶ 
ταῦτ᾽;” ἦ δ᾽ ὃς ἂν ἁνήρ. “οὐ σιγήσει;” κἀγὼ ἐσίγων» Αριστοφάνη, Λυσιστράτη, στ. 506 κ. εξ. 
157 Angus M. Bowie, ό.π., σελ. 203. 
158 «…ἁμές γε λῶμες, αἴ τις ἁμὶν τὤγκυκλον λῇ τοῦτ᾽ ἀποδόμεν/…/ τὰν Πύλον,ἇσπερ πάλαι δεόμεθα καὶ 
βλιμάττομες…/…/ κόλπον τὸν ὄπισθεν καὶ τὰ Μεγαρικὰ σκέλη./…/ ἐγὼ δὲ κοπραγωγεῖν γα πρῶτα ναὶ τὼ 
σιώ.» Αριστοφάνη, Λυσιστράτη, στ. 1162-1174. 
159 «…ἢν τοὺς Ἀθηναίους ἐγὼ πείσω λέγων, μεθύοντες ἀεὶ πανταχοῖ πρεσβεύσομεν.νῦν μὲν γὰρ ὅταν 
ἔλθωμεν ἐς Λακεδαίμονα» Αριστοφάνη, Λυσιστράτη, στ. 1229-1232. 
160 Angus M. Bowie, ό.π., σελ. 206. 
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Ο Αριστοφάνης, επιλέγει το 411 π.Χ. να γράψει, μετά την Ειρήνη που είχε προηγηθεί, 

ένα ακόμη έργο για την ειρήνη, αυτή τη φορά όμως από τη σκοπιά των γυναικών, φωτίζοντας 

τις παράπλευρες συνέπειες του πολέμου στην οικογένεια και στον έρωτα. Ξαναγυρνώντας 

στις παραδοσιακές αξίες της οικογένειας και του ανδρισμού που κυριαρχούσε ούτως ή άλλως 

στην πραγματική διάσταση του βίου και της καθημερινότητας, ο ποιητής προσδοκεί την 

θεραπεία των πληγών του πολέμου. Η διφορούμενη διαφυλική ταυτότητα του έργου, βρίσκει 

ίσως μια εξήγηση, από τη μία μεριά, στη μίμηση της θεάς Αθηνάς, στην οποία 

καταλογίζονταν έντονα στοιχεία ανδρισμού, και, από την άλλη μεριά, γιατί αυτή η 

ανδροπρέπεια κρίνεται αναγκαία για την ταυτότητα της ‘γυναίκας’ πάνω στην σκηνή καθώς 

αποτελεί μέρος του κωμικού στοιχείου που θέλει την γυναικεία μορφή να υπονοεί με έναν 

τρόπο, τον άνδρα ηθοποιό που την ενσαρκώνει161. 

Η κωμωδία Θεσμοφοριάζουσες, γράφτηκε περίπου την ίδια χρονική περίοδο με τη 

Λυσιστράτη. Οι ερευνητές όμως πιστεύουν ότι ενώ η Λυσιστράτη εδιδάχθη από τον ποιητή στα 

Λήναια, οι Θεσμοφοριάζουσες παρουσιάστηκαν στο κοινό στα Μεγάλα Διονύσια. Αν 

θεωρείται ότι η Λυσιστράτη παρουσίαζε την παράνομη κατάληψη της εξουσίας από τις 

γυναίκες, οι Θεσμοφοριάζουσες χρησιμοποιούν μια νομιμοποιημένη από την ανδρική επιβολή 

τελετή, που θεσμοθετούσε τον έλεγχο των γυναικών προς όφελος της πολιτείας162. 

Στο έργο, κάνει αρχικώς την εμφάνισή του ο Ευριπίδης, ο οποίος, έχοντας σίγουρες 

πληροφορίες ότι οι γυναίκες στην τελετή των Θεσμοφορίων θα συζητήσουν τρόπους για την 

καταστροφή του (λόγω του τρόπου που παρουσίαζε τους γυναικείους χαρακτήρες στα έργα 

του), προσπαθεί να πείσει τον ποιητή Αγάθωνα να εισχωρήσει μέσα στη γιορτή 

μεταμφιεσμένος σε γυναίκα και να τον υπερασπιστεί. Τελικά, τον ρόλο αυτόν, δέχεται να τον 

αναλάβει ένας γέρος, συγγενής του Ευριπίδη, ο Μνησίλοχος. Εντούτοις, ο Μνησίλοχος 

αποκαλύπτεται στον χορό των γυναικών, μετά από διάφορες επεισοδιακές καταστάσεις και ο 

Ευριπίδης, δοκιμάζοντας διάφορες μεταμφιέσεις και τεχνάσματα προσπαθεί να τον σώσει 

από τη θανατική ποινή, όπως άλλωστε έχει οριστεί από τους πρυτάνεις να γίνεται σε τέτοιες 

περιπτώσεις όταν δηλαδή ένας άνδρας παραβιάζει τα άδυτα των Θεσμοφορίων. Τελικά, ο 

Ευριπίδης, με όρκους προς τις γυναίκες ότι δε θα τις ξανακακολογήσει, κατορθώνει να σώσει 

τον Μνησίλοχο και το έργο τελειώνει με τον τοξότη-φύλακα του Μνησίλοχου να προσπαθεί, 

εις μάτην, να πιάσει τον δραπέτη, ακούγοντας τις λανθασμένες πληροφορίες που του έδιναν 

οι γυναίκες. 

161 Lauren K. Taaffe, ό.π., σελ. 72. 
162 Angus M. Bowie, ό.π., σελ. 207. 
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Από την αρχή του έργου, παρατηρείται η έντονη πολιτική χροιά την οποία ο 

Αριστοφάνης τονίζει με τη συνεδρίαση, όπου οι ρήτορες μιλούν στο δήμο των γυναικών. Εν 

συνεχεία, το εύρημα του ποιητή να βάλει τις γυναίκες να δικάσουν τον τραγικό ποιητή 

Ευριπίδη, αποδεικνύει τη διάθεσή του να εξωθήσει στα όρια του κωμικού τη λογική της 

ιδεολογίας των Θεσμοφορίων. Δεδομένου ότι η εορτή αυτή αποτελούσε ένα είδος 

αντιστροφής της καθημερινής ζωής και τα δικαστήρια έκλειναν κατά τη διάρκειά της, ο 

Αριστοφάνης, εμπνεόμενος από αυτό δίνει τη δικαστική εξουσία στις γυναίκες163. 

Ωστόσο, το σύνολο της θεματικής της κωμωδίας αποτελεί έμπνευση από διάφορες 

τραγωδίες του Ευριπίδη, τις οποίες εντέχνως ο Αριστοφάνης παρωδιοποιεί, παρεμβάλλοντας 

διάφορα αποσπάσματα αυτών των έργων στον ρου της κωμωδίας του. Παρατηρείται μάλιστα, 

ότι το έργο φέρει πολλά κοινά στοιχεία με τους Αχαρνείς, επειδή και οι δύο κωμωδίες θίγουν, 

σε καίρια σημεία του, το μη διασωθέν έργο του Ευριπίδη με τον τίτλο Τήλεφος164. Εντούτοις, 

δεν είναι δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς ότι ο βασικός πυρήνας του έργου είναι οι παρωδίες 

της Ελένης και της Ανδρομέδας –οι οποίες είχαν διδαχθεί ένα χρόνο νωρίτερα- καθώς επίσης, 

και μιας τουλάχιστον τραγωδίας του Αγάθωνα. Με τον τρόπο αυτό, ο ποιητής κατορθώνει να 

αποδυναμώσει την έννοια της τραγωδίας εν γένει, ενώ, παράλληλα, μέσω της τραγωδίας την 

οποία εισάγει στην κωμωδία του, εστιάζει στη δόμηση μεταθεατρικών ενοτήτων, οι οποίες 

αποδομούν τα βασικά στοιχεία της ευριπίδειας τραγωδίας165. Το δε θέμα της παράβασης το 

καλύπτει ένα από τα κεντρικά θέματα που εμφανιζόταν και στη Λυσιστράτη, δηλαδή η 

υπεροχή των γυναικών απέναντι στους άνδρες. Ωστόσο, ακόμα και εκεί, δε γίνεται καθόλου 

λόγος για την ειρήνη δεδομένου ότι ο ποιητής, παίζει με την ετυμολογία των ονομάτων και 

κατευθύνοντας τη σκέψη του θεατή ο οποίος δύναται να συμπεράνει ότι οι γυναίκες κάνουν 

τους άνδρες να ντρέπονται και δείχνοντας περισσότερη αρετή και ανδρεία από αυτούς166.  

Οι διαφορές του έργου ως προς τη Λυσιστράτη, δεν επισημαίνονται μόνο στο 

περιεχόμενο αλλά και στα πρόσωπα. Στις Θεσμοφοριάζουσες, οι γυναίκες εμφανίζονται μόνο 

ως μέλη του Χορού καθώς στον κεντρικό ρόλο του έργου, γι’ άλλη μια φορά εμφανίζεται 

ένας άνδρας, ο Μνησίλοχος. Συγχρόνως, η δράση των γυναικών, έστω και περιπτωσιακά, 

μέσα στο πλαίσιο μιας γιορτής, αποβλέπει στην εξύψωση της ίδιας της γυναίκας και της 

κοινωνικής της αποκατάστασης. Στην Λυσιστράτη, τα ιδανικά των γυναικών και τα κίνητρά 

τους είναι υψηλότερα, εφόσον προσδοκούν την αποκατάσταση του ειρηνικού πολιτεύματος 

και την επούλωση των δεινών της πατρίδας τους. Εντούτοις, στις Θεσμοφοριάζουσες, οι 

163 Αυτόθι, σελ. 211. 
164 Pascal Thiercy, ό.π., σελ. 127. 
165 M. Thomadaki, Essais sur le tragique, ed. Paulos, Athènes, 2003, σελ. 80. 
166 K.J.Dover, ό.π., σελ. 236. 
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γυναίκες δε ζητούν αξιώματα, ούτε τον έλεγχο της εξουσίας. Απλά, δεν ανέχονται πλέον τον 

παραγκωνισμό και την ηθική ταπείνωσή τους από την κοινωνία, η οποία βρίσκει τον 

εκφραστή της στο πρόσωπο του ποιητή Ευριπίδη167. Εξάλλου, οι γυναίκες, οι οποίες 

εμφανίζονται στις Θεσμοφοριάζουσες, στερούνται παντελώς της γοητείας τους και δε 

φαίνεται να έχουν τα προτερήματα των συνωμοτισσών της Λυσιστράτης, τα οποία 

αντιστάθμιζαν εντούτοις, τα ελαττώματά τους. Ακόμα και στην παράβαση, είναι φανερό ότι ο 

Αριστοφάνης δε προσπαθεί να τις καταστήσει συμπαθείς στο κοινό168. 

Σε ό,τι αφορά στην δομή του έργου, παρατηρούμε ότι στις Θεσμοφοριάζουσες 

συναντά κανείς το φαινόμενο του θεάτρου μέσα στο θέατρο, μια τεχνική την οποία ο 

Αριστοφάνης είχε ήδη χρησιμοποιήσει στην κωμωδία Αχαρνείς με τον Δικαιόπολη να 

ενσαρκώνει τον Τήλεφο169. Από την αρχή ακόμα των Θεσμοφοριαζουσών, οι δύο άνδρες που 

εμφανίζονται, ξεκινούν ένα είδος θεάτρου μέσα στο θέατρο, στο οποίο ο Ευριπίδης, 

προσπαθεί να μυήσει τον συγγενή του (με άγνωστο μέχρι στιγμής όνομα) στο τι θα δει και τι 

θ’ ακούσει, ή στο τι δεν θα δει και τι δεν θα ακούσει170. Η συγκεκριμένη στιχομυθία, 

παρουσιάζει τον συγγενή του Ευριπίδη αφελή αλλά πνευματώδη θεατή, γεγονός που 

εξυπηρετεί την πλοκή, έτσι ώστε ο Ευριπίδης να αναγκαστεί να δώσει περισσότερα στοιχεία 

για την υπόθεση του έργου. Παράλληλα, ο συγγενής του Ευριπίδη, εμφανίζεται σαν ένας 

χωρατατζής171 εφόσον στα πρώτα του σχόλια, κοροϊδεύει τις συνήθεις εισαγωγές των 

τραγωδιών172.  

Εν συνεχεία, το φαινόμενο του θεάτρου μέσα στο θέατρο, εκκινεί από την στιγμή που 

ο Ευριπίδης ζητά από τον Αγάθωνα να μεταμφιεστεί σε γυναίκα και να εισχωρήσει στο χώρο 

των Θεσμοφορίων. Άλλωστε, η γλώσσα που χρησιμοποιεί ( «λάθρα στολήν, γυναικός 

ημφιεσμένον»173) για να περιγράψει το κοστούμι του μεταμφιεσμένου Αγάθωνα είναι καθαρά 

θεατρική. Εντούτοις, το φαινόμενο εντείνεται όταν τελικά ο συγγενής του Ευριπίδη, ο 

Μνησίλοχος δέχεται να παραστήσει τη γυναίκα ώστε να μπορέσει να μπει στην τελετή των 

Θεσμοφορίων. Στο πλαίσιο αυτής της μεταμόρφωσης, καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει 

οπωσδήποτε να εξαφανιστεί κάθε σημάδι που προδίδει τη ταυτότητα ενός άνδρα. Έτσι, το 

πρόσωπο θα πρέπει να είναι ξυρισμένο, η φωνή λεπτή σαν γυναικεία, και τα ρούχα να είναι 

ίδια με των γυναικών. Παρατηρείται εξάλλου, ότι η θεατρική μεταμόρφωση επισυμβαίνει 

167 Νικ. Φίλιππα, Εισαγωγή στο Αριστοφάνους Θεσμοφοριάζουσαι, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα, 1975, σελ. 8-9. 
168 Pascal Thiercy, ό.π., σελ. 129. 
169 Αυτόθι, σελ. 124. 
170 Αριστοφάνους, Θεσμοφοριάζουσες, στ. 1-25. 
171 Lauren K. Taaffe, ό.π., σελ. 79. 
172 «Ω Δία, δε θα βρεθεί επιτέλους και για με κανά αποκούμπι;» Αριστοφάνους, Θεσμοφοριάζουσες, μτφρ. Ν. 
Φίλιππα, ό.π., στ. 1-2. 
173 Αριστοφάνους, Θεσμοφοριάζουσες, στ. 92 
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στον ίδιο τον χώρο του θεάτρου, μπροστά στα μάτια των θεατών. Στην ουσία, πρόκειται για 

μια διπλή μεταμφίεση καθώς ο ηθοποιός που ενσαρκώνει τον ρόλο θα πρέπει να 

μεταμορφωθεί σε γυναίκα που όμως αφήνει στον θεατή αρκετά στοιχεία ώστε να μη ξεχνάει 

ότι κάτω από τη γυναικεία αμφίεση κρύβεται αφ’ ενός ένας ανδρικός ρόλος και, αφ’ ετέρου, 

ένας άνδρας ηθοποιός που τον υποδύεται174.  

Τέλος, το φαινόμενο του θεάτρου μέσα στο θέατρο, με έντονα διαφυλικά στοιχεία, 

βρίσκεται στο απόγειό του στην τέταρτη πράξη, όπου ο Ευριπίδης, προσπαθώντας να σώσει 

τον Μνησίλοχο, που τον ειδοποιεί παίζοντας κομμάτια τραγωδιών, αναλαμβάνει δράση και, 

δοκιμάζει διάφορες μεταμφιέσεις. Αρχικά, μεταμφιεσμένος σε Μενέλαο προσπαθεί να σώσει 

την Ελένη-Μνησίλοχο παρωδιοποιώντας έτσι τη γνωστή τραγωδία και τα τραγικά 

τεχνάσματα που χρησιμοποιούσε ο Ευριπίδης. Ο Αριστοφάνης, παρεμβάλλει κομμάτια της 

τραγωδίας, τα οποία ο ίδιος θεωρεί ότι ήταν κατώτερα της τραγικής τέχνης και δεικνύουν 

κατ’ αυτόν, τη σαθρότητα της τέχνης του τραγικού ποιητή. Στη συνέχεια, ο Αριστοφάνης, 

βρίσκει άλλη μια ευκαιρία για λογοτεχνική παρωδία, βάζοντας τον Μνησίλοχο, δεμένο όπως 

είναι από τον δεσμοφύλακά του, να παρομοιάζεται με την Ανδρομέδα, ενώ ο Ευριπίδης 

μεταμφιεσμένος σε Ήχω επιχειρεί εκ νέου να τον σώσει. Τελικά, ο Ευριπίδης ντυμένος σε 

γριά ‘μεσίτρα’ με τη συνοδεία ενός κοριτσιού αποπλανεί τον Σκύθη τοξότη και ο 

Μνησίλοχος καταφέρνει να δραπετεύσει. Καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, παρατηρούμε 

ότι ο Μνησίλοχος, ο οποίος είναι ντυμένος γυναίκα, αν και έχει αποκαλυφθεί η ταυτότητα 

του –ότι δηλαδή είναι άνδρας- στα κωμικά ντουέτα με τον Ευριπίδη διατηρεί τον γυναικείο 

ρόλο. Διατηρεί έτσι, όλα εκείνα τα γυναικεία χαρακτηριστικά που τον έκαναν πιστευτό όταν 

ακόμα εμιμείτο τη γυναίκα στον χορό των γυναικών, ενσαρκώνοντας την ουσία του 

απόλυτου κωμικού και ανυψώνοντας, γι’ άλλη μια φορά, την τέχνη του Αριστοφάνη πάνω 

από την κοινή σάτιρα και την παρωδία. 

Εν κατακλείδι, γίνεται φανερό ότι οι ‘γυναικείες’ κωμωδίες, σε αντίθεση με τα πρώτα 

έργα του Αριστοφάνη, οδηγούν την τέχνη του ποιητή πέρα από τις παραδοσιακές συνταγές 

κατασκευής γυναικείων ρόλων και συμπεριφορών. Καθίσταται δηλαδή φανερή η πρόθεση 

του ποιητή, εν μέσω των σκοτεινών χρόνων του Πελοποννησιακού πολέμου, αναζήτησης 

νέων συμβόλων ειρήνης και οι γυναίκες φαίνεται πως συνοψίζουν όλα εκείνα τα στοιχεία που 

θα καταδείξουν τη διαφθορά που επικρατούσε στην ανδρική διακυβέρνηση175. 

174 Lauren K. Taaffe, ό.π., σελ. 84. 
175 Kenneth S. Rothwell, Jr, Politics and persuasion, in Aristophanes ‘Ecclesiazusae’ in Supplements to 
mnemosyne, ed. E.J. Brill, Leiden, 1990, p. 20. 
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Συγκεκριμένα, στη Λυσιστράτη, η παρουσίαση των γυναικών ως αντικειμένων και 

ταυτόχρονα ως υποκειμένων λαμβάνει κεντρικό σκηνικό χώρο χάρη στην φυσική δεξιοτεχνία 

των γυναικών που χειρίζονται τη γλώσσα και την υπόστασή τους με ευθύβολο τρόπο. Στις 

Θεσμοφοριάζουσες, η χρησιμοποίηση της γυναικείας μορφής επιτελείται έτσι, ώστε ο 

γυναικείος χαρακτήρας να καθίσταται προνόμιο της κωμωδίας και όχι της τραγωδίας και να 

αποτελεί έναν πολύ πιο ενδιαφέροντα ρόλο176. Οι γυναίκες, αναλαμβάνοντας κύριο ρόλο 

στην πλοκή του έργου, ξεδιπλώνουν τους χαρακτήρες τους και, παρά το γεγονός ότι 

δομούνται πάνω σε ανδρικά πρότυπα, εμπεριέχουν όλα εκείνα τα συστατικά που τις ανάγουν 

σε δρώσες δυνάμεις, αντάξιες των ανδρικών. Αντίθετα οι άνδρες, παρωδιοποιούνται 

απροκάλυπτα από τον ποιητή και υποβιβάζονται οι ρόλοι τους. Αναγόμενοι εντούτοις σε 

κωμικές συνιστώσες της πλοκής του έργου, δίνουν σκηνικό χώρο και λόγο στις γυναίκες, οι 

οποίες δράττονται της ευκαιρίας και διατυπώνουν τα πρώτα λόγια μιας γυναικείας 

επιχειρηματολογίας, η οποία, αν και βασισμένη σε ανδρικές λεκτικές συνήθειες, προάγει τη 

γυναικεία οπτική πάνω σε διάφορες και διαφορετικές μεταξύ τους θεματικές ενότητες της 

καθημερινότητάς τους.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

176 Lauren K. Taaffe, ό.π., σελ. 138. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
 

Οι διαφυλικές σχέσεις στις Εκκλησιάζουσες 

 

3.1. Πραξαγόρα: το πρόσωπο της Αριστοφανικής μυθοπλασίας 

 
Η κωμωδία του Αριστοφάνη Εκκλησιάζουσες ξεκινά με την είσοδο στη σκηνή ενός ατόμου, 

του οποίου μπορεί μεν τα ρούχα να δείχνουν ότι πρόκειται για άνδρα, τα λόγια του όμως 

αποκαλύπτουν μια μεταμφιεσμένη γυναίκα. Με την είσοδο αυτής της Αθηναίας, η οποία 

κρατάει έναν αναμμένο λύχνο, στη σκηνή, ο Αριστοφάνης ξεκινάει και χτίζει τον ουτοπικό 

κόσμο των γυναικών που σε λίγο θα αποκαλυφθεί στα μάτια των θεατών. Πρωτοστάτρια και 

πρωταγωνίστρια αυτής της ουτοπίας είναι η Πραξαγόρα, η οποία οργανώνει και 

συγκεντρώνει τις γυναίκες με σκοπό να πάρουν από τους άνδρες την εξουσία της πόλης. Η 

επιλογή του ονόματός της από τον ποιητή, θεωρείται ότι δεν είναι καθόλου τυχαία, 

δεδομένου ότι η ετυμολογία της λέξης φανερώνει το άτομο το οποίο κινείται και δρα στην 

αγορά. Με την εξέλιξη του έργου, το κοινό αντιλαμβάνεται πλήρως την έννοια του ονόματος 

της πρωταγωνίστριας η οποία πραγματικά ‘πράττει στην αγορά’177. Συνολικά στο έργο, η 

Πραξαγόρα, παρά το σημαίνον του ρόλου της εμφανίζεται κάτι παραπάνω από 500 στίχους 

καθώς φεύγει νωρίς από τη σκηνή ενώ, και μεταξύ των επεισοδίων, η παρουσία της δεν είναι 

συνεχόμενη. Θεωρείται μάλιστα, ότι αυτή η ελάττωση του ρόλου του πρωταγωνιστή στις 

κωμωδίες του 4ου αιώνα αντισταθμίζεται με την ανάπτυξη των δευτερευόντων προσώπων178. 

 Η Πραξαγόρα, μπαίνοντας στη σκηνή μεταμφιεσμένη σε άνδρα, ξεκινάει με ένα 

μονόλογο, τον οποίο απευθύνει στο λύχνο που φέρει μαζί της. Σκηνικά, ο πρόλογος του 

έργου παραπέμπει έμμεσα σε αντίστοιχες στιγμές τραγωδιών, εντούτοις, τα λόγια που 

εκφωνεί ‘ο ήρωας’ επί σκηνής προσδίδουν στον μονόλογο όλα τα γνωρίσματα μιας 

κωμωδίας. Στην ουσία, ο εκφωνητής του μονολόγου μετατρέπει το λύχνο σε έναν ακόμη 

κωμικό ρόλο, σε έναν συνεργό του σχεδίου του. Ο λύχνος δηλαδή, ανάγεται σε δρων, σε ένα 

κωμικό αντικείμενο που αποκτά υπόσταση δραματικού προσώπου και διαδραματίζει εν τέλει 

σημαντικό ρόλο καθώς μετουσιώνεται σε πρόσωπο μιας αναφοράς. Χρησιμοποιώντας 

στοιχεία δραματικών στιγμών, η Πραξαγόρα τα μετατρέπει σε κωμικά αναπλάθοντάς τα, 

καθώς αναφέρεται σε πολύ προσωπικές και ιδιαίτερες στιγμές που δείχνουν τη σημασία του 

177 Pascal Thiercy, ό.π., σελ. 141. 
178 Αυτόθι, σελ. 143. 
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λύχνου για την γυναίκα. Άλλωστε, το φως του λύχνου δε χρησιμοποιείται εδώ μόνο για 

φωτιστικούς λόγους: αρχικά είναι ένα σινιάλο για τις συνοδούς της εκφωνήτριας, ενώ, μέσα 

από τα λόγια που του απευθύνει η Πραξαγόρα αφ’ ενός βοηθάει στο να αποκαλυφθεί το φύλο 

της και, αφ’ ετέρου, δηλώνονται οι πολλαπλές χρήσεις του για τα γυναικεία μυστικά179. 

Μάλιστα, έχει θεωρηθεί ότι αυτό το φως του λύχνου, προοικονομεί την ευτυχή έκβαση του 

σχεδίου της Πραξαγόρας καθώς φέρνει λάμψη σε μια πόλη που βρίσκεται σε πολιτικό 

σκοτάδι εξαιτίας των κακών χειρισμών από μέρους των ανδρών180.  

 Τελειώνοντας τον μονόλογό της, η Πραξαγόρα ‘υποδέχεται’ στη σκηνή τις υπόλοιπες 

συντρόφισσές της με σκοπό να τους δώσει τις τελευταίες οδηγίες του σχεδίου της. Καθώς 

καταφθάνουν οι γυναίκες, παρατηρούμε ότι οι προσπάθειες τους να εξαλείψουν τα γυναικεία 

χαρακτηριστικά είναι μάλλον επιτυχείς, ωστόσο, όταν επιχειρούν να ρητορεύσουν, εν είδει 

δοκιμής πριν την Συνέλευση, αποτυγχάνουν. Γι’ άλλη μια φορά, η Πραξαγόρα έρχεται στο 

προσκήνιο ως δομή «θέατρο εν θεάτρω». Αρχίζει να ρητορεύει, και, χρησιμοποιώντας όλα τα 

σημεία ενός ανδρικά εκφωνούμενου λόγου, αποφεύγει έντεχνα να αποκαλύψει την αληθινή 

ταυτότητά της. Σαν άλλη Λυσιστράτη, στο πρόσωπό της ενσαρκώνεται το πρότυπο της 

δυναμικής Αθηναίας, που παίρνει στα χέρια της τις υποθέσεις της πόλης, καταφέρνει να 

συσπειρώσει τις γυναίκες και τελικά, καταφέρνει η ίδια, να θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για 

να κυβερνήσει την πόλη181. 

 Ενοχλημένη από τα λάθη των γυναικών που έχουν ήδη πάρει τον λόγο και, έμμεσα ή 

άμεσα, αποκαλύπτουν τη γυναικεία τους φύση, η Πραξαγόρα τους υπενθυμίζει ότι πρέπει να 

μιλάνε σαν άνδρες και να απευθύνονται ανάλογα στους υπόλοιπους άνδρες της 

Συνέλευσης182. Ο λόγος της εν σχέσει με εκείνους των γυναικών που προηγήθηκαν, 

παρουσιάζεται από τον ποιητή, επιτυχημένος. Η ηρωίδα του Αριστοφάνη δομεί λόγο με τον 

παραδοσιακό τρόπο εκφοράς των ανδρών, συζητά δηλαδή για τα κατάλληλα θέματα, δίνει 

σωστούς όρκους στους θεούς που πρέπει, θυμάται να αναφέρει την ανδρική οπτική πάνω στο 

θέμα της εξουσίας των γυναικών και διατηρεί το ενδιαφέρον του ακροατηρίου. Η εκφορά του 

λόγου της έχει σοβαρό τόνο και η ίδια παρουσιάζεται στο κοινό της –ενδοκειμενικό και 

εξωκειμενικό- ωσάν ρήτορας με εμπειρία. Εκφράζει τις σκέψεις της για την πόλη ενώ οι 

ισχυρισμοί της είναι ειρωνικοί, σχολιάζοντας το δεδομένο ότι οι γυναίκες δεν έχουν ίσα με 

τους άνδρες δικαιώματα στην πόλη. Χρησιμοποιεί δηλαδή εύστοχα τον ρητορικό λόγο για να 

179 Lauren K. Taafe, ό.π., p. 106-107. 
180 Αυτόθι, σελ. 109. 
181 Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, Εισαγωγή, φιλολ. Ομάδα Εκδόσεων Κάκτος, εκδ. Κάκτος, Αθήνα, 1993, σελ. 
39. 
182 Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, ό.π., στ.130-160, σελ. 61-63. 

 62 

                                                 



εξαπατήσει ή ακόμα και να χειραγωγήσει το κοινό της183. Το σχόλιο που γίνεται από τη 

Γυναίκα Β’184 στη μέση του λόγου της Πραξαγόρας, έρχεται να ενδυναμώσει την αντίληψη 

του κοινού σχετικά με τον ευέλικτο χαρακτήρα και την εξυπνάδα της πρωταγωνίστριας. Το 

λάθος της Γυναίκας Β’ κλονίζει την αντίληψη του θεατή, δείχνοντας τη σκανδαλώδη διαφορά 

μεταξύ μιας έξυπνης γυναίκας που μπορεί να μιμηθεί την ανδρική ομιλία και μιας γυναίκας 

που δεν καταφέρνει να καλύψει εύστοχα το φύλο της και να μιμηθεί τον ανδρικό λόγο, 

παραμένοντας γυναίκα. Αποκαλύπτεται δηλαδή στο σημείο αυτό ένα αμυδρό στοιχείο της 

πεποίθησης του ποιητή για τη γυναικεία οπτική πάνω στην έννοια του δόλου.  

Η Πραξαγόρα, διαφέρει από τις υπόλοιπες γυναίκες γιατί, έστω και για λίγο, μπαίνει 

στην θέση των ανδρών και στον κόσμο τους. Αναδεικνύεται ωστόσο καλύτερη από αυτούς 

δεδομένου ότι χρησιμοποιεί ταυτόχρονα τη γυναικεία εξυπνάδα και την ανδρική λογική.  

Έτσι, ο λόγος της Πραξαγόρας καταφέρνει να πείσει τη γυναίκα Α’ σε σημείο που την ωθεί 

να αναφερθεί σε εκείνην ωσάν να ήταν άνδρας185. Στην ουσία, ο ίδιος ο λόγος που απευθύνει 

στις γυναίκες είναι καθαρά ανδρικός καθώς αναφέρεται στα προτερήματα των γυναικών την 

ίδια στιγμή που υπονοεί σε κάποια σημεία και με ορισμένη δόση ειρωνείας, τις κρατούσες 

αντιλήψεις των ανδρών για εκείνες, ότι δηλαδή είναι πλάσματα λαίμαργα, αρεσκόμενα μόνο 

στο κρασί και στις σεξουαλικές απολαύσεις186. Απευθυνόμενη δηλαδή στους άνδρες της 

συνέλευσης, η Πραξαγόρα τους αναφέρει όλα αυτά που είναι συνηθισμένοι να ακούν και που 

τελικά θέλουν να ακούσουν. Για τον παραπάνω λόγο, οι συντρόφισσές της την εκλέγουν 

δίκαια «στρατηγό», της αποδίδουν δηλαδή έναν τίτλο ανδρικό, ιδιοποιούμενες κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, ακόμα και τους ανδρικούς τίτλους. Με αυτή την τροπή της υπόθεσης, ο Αριστοφάνης 

αναδεικνύει την πολυπλοκότητα, την επιτελικότητα και τον μηχανορραφικό χαρακτήρα της 

γυναικείας φύσης. Είναι εμφανές ότι ο λόγος αυτός έχει ωριμάσει στην εκφωνήτρια και έχει 

περάσει από πολλές πρόβες ώστε να είναι καθ’ όλα τέλειος. Η γλωσσολογική άσκηση στην 

οποία θέτει τον εαυτό της η Πραξαγόρα, αποδεικνύεται επιτυχής και έτσι παρουσιάζεται 

ενδεχομένως στο κοινό ένας τύπος γυναίκας ‘επικίνδυνος’ για τους άνδρες εφόσον συνδυάζει 

τη γυναικεία ευστροφία με την ανδρική εξυπνάδα187. 

Στη δεύτερη είσοδό της στη σκηνή, (γυρίζοντας δηλαδή από την Εκκλησία του 

Δήμου) η Πραξαγόρα κάνει θριαμβευτική εμφάνιση δεδομένου ότι επιστρέφει με χαρμόσυνα, 

για τις γυναίκες, νέα. Μέσα στο γενικότερο αυτό κλίμα, ο χαρακτήρας της Πραξαγόρας 

183 Lauren K. Taafe, ό.π., p. 118. 
184 «Μα την Αφροδίτη, καλά τα λες αυτά» Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, ό.π., στ.189, σελ. 65. 
185 «Πόσο γνωστικός είναι ο ρήτορας» Αυτόθι, στ. 204, σελ. 65. 
186 Αυτόθι, στ. 223β- 228, σελ. 67. 
187 Lauren K. Taafe, ό.π., p. 120-121. 
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εξελίσσεται και η ετοιμολογία της απέναντι στα ανδρικά επιχειρήματα αναπτύσσεται. Άμα τη 

εμφανίσει του Βλέπυρου, η Πραξαγόρα δεν πτοείται καθόλου, αντιθέτως, στη συζήτηση 

αναδεικνύεται αυτή, κυριαρχώντας με τα επιχειρήματά της, την ίδια στιγμή που οι απέλπιδες 

προσπάθειες του Βλέπυρου να της εκμαιεύσει πού ήταν πέφτουν στο κενό. Η Πραξαγόρα 

απεκδυόμενη το ανδρικό κοστούμι, μεταλλάσσεται ευθύς σε θηλυκή ύπαρξη, η οποία όμως 

διατηρεί το δυναμισμό της ανδρικής φύσης. Έτσι, αποκρούει ευθέως τα ερωτήματα του 

Βλέπυρου ενώ, και αργότερα, με τη βοήθεια του Χρέμη, ανακοινώνει ευθύβολα και χωρίς 

φόβο τις σκέψεις και τους σκοπούς που έχει για τη διακυβέρνηση του κράτους. 

Στην θεωρητική τους εφαρμογή, οι διακηρύξεις της Πραξαγόρας θεωρούνται άκρως 

καινοτόμες και πρωτοποριακές χάρη σε δύο αιτίες. Η πρώτη αιτία στηρίζεται στο ξάφνιασμα 

που δημιουργείται στον αναγνώστη-θεατή του έργου, ότι δηλαδή μια γυναίκα είναι ικανή να 

δομήσει ένα τέλεια σχεδιασμένο σύστημα λόγου, και, κατ’ επέκταση δύναται να δομήσει και 

ένα πολιτικό σύστημα όπου, και εάν αυτό χρειαστεί. Η δεύτερη αιτία, εστιάζεται στο ότι 

αυτός καθαυτός ο χαρακτήρας των διακηρύξεων είναι πρωτάκουστος: Το θεμέλιο του 

κράτους θα αποτελείται εφεξής από τη γυναικοκρατία. Εντούτοις, υπό την γυναικεία οπτική, 

το σχέδιο της Πραξαγόρας δε θα μπορούσε να θεωρηθεί στο σύνολό του καινοτόμο. Ο 

Αριστοφάνης, στηρίζει τον λόγο της πάνω στα παλιά έθιμα και, όντας υπέρμαχος των 

παραδόσεων, τοποθετεί την ηρωίδα του στο μεταίχμιο των αλλαγών. Από τη μια μεριά, 

βρίσκεται η εκ βάθρων ανασυγκρότηση της κοινωνίας και από την άλλη, η εμμονή του σε 

ορισμένα αρχαιότερα έθιμα που θα βοηθήσουν το νέο σύστημα να εδραιωθεί. Έτσι, το 

σύστημα που τελικά προτείνεται από την πρωταγωνίστρια διχάζεται ανάμεσα σε μια νέα, 

ριζικά αναδιαμορφωμένη κοινωνία, και στο γνωστό συντηρητικό, παραδοσιακό και 

πατροπαράδοτο κοινωνικό σύστημα των προηγούμενων χρόνων188. Παράλληλα, 

αντιλαμβάνεται κανείς ότι η σύνολη διακήρυξη της Πραξαγόρας διέπεται από κανόνες που 

ως τότε όριζαν τη γυναικεία καθημερινότητα. Οι νόμοι, τα δικαστήρια, τα δημόσια συσσίτια 

στηρίζονται πάνω στους κανόνες ενός νοικοκυριού189. Έτσι, σ’ αυτό το σημείο, θα μπορούσε 

να θεωρηθεί ίσως, ότι πρόκειται για ένα σχόλιο του ποιητή για το μέλλον του κράτους. Ο 

άνθρωπος, όσο και αν θέλει να αποδειχθεί ότι εκσυγχρονίζεται πολιτικά, θα στηρίξει 

αναγκαστικά ορισμένα πιστεύω του σε παλιότερα, δοκιμασμένα από την εμπειρία του, 

συστήματα. Η γυναικοκρατία δηλαδή, στηρίζεται εν πολλοίς στις γυναικείες παραδόσεις, στις 

οποίες είναι μέχρι εκείνη τη στιγμή, συνηθισμένες οι γυναίκες. Η οικοκυρική καθίσταται 

έννοια σύμφυτη της γυναικείας δραστηριότητας, όπως έχει δομηθεί από την ανδρική οπτική. 

188 Αυτόθι 
189 Lauren K. Taafe, ό.π., p. 122. 
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Η διακυβέρνηση της Πραξαγόρας χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με σύγχρονα κοινωνικά 

μοντέλα, ως η πρώτη έκφραση μιας κομουνιστικής θεωρίας, η οποία κατορθώνει 

ακολουθώντας την έξοδο του έργου, να εφαρμοσθεί επιτυχώς και με γνώμονα τη 

λειτουργικότητα. Παρά τις αντιξοότητες που εμφανίζονται στα επιμέρους επεισόδια, η θετική 

εικόνα που αποκομίζει ο θεατής από την παράσταση καταδεικνύει την λειτουργικότητα και 

την επιτυχία του συστήματος της Πραξαγόρας. Έτσι, σύμφωνα με τις διακηρύξεις της, η 

Πραξαγόρα υιοθετεί μια κομουνιστική θεωρία βάσει της οποίας, κύριος νόμος του κράτους 

είναι η κοινοκτημοσύνη σε όλους τους τομείς της ζωής190. Από τα κοινά αγαθά της πόλης ως 

τη σεξουαλική κοινοκτημοσύνη και την κοινή κηδεμονία από τους άνδρες της πόλης όλων 

των παιδιών που εν δυνάμει θα μπορούσαν να είναι απόγονοί τους, η Πραξαγόρα δομεί μια 

ουτοπική πολιτεία, η οποία, ως το τέλος του έργου αν μη τι άλλο, επιβιώνει.  

Τα κύρια σημεία της νέας δομής της κομουνιστικής γυναικοκρατίας συνοψίζονται στα 

εξής: Αρχικά, κάνει αναφορά στα ιδιωτικά αγαθά του κάθε πολίτη και με ποιον τρόπο, θα 

πρέπει να περιέλθουν στη δημόσια περιουσία191. Καθιστά ανενεργή δηλαδή εξ ολοκλήρου, 

την έννοια της ατομικής ιδιοκτησίας και ενισχύει το αίσθημα του κοινού συμφέροντος, 

βασιζόμενη στην αρχή του οίκου όπου η οικογένεια μοιράζεται τα αντικείμενα που 

βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Παράλληλα, με τη δημόσια κοινοκτημοσύνη, προσφέρεται στους 

πολίτες το δικαίωμα σε δημόσια συσσίτια, τα ίδια για όλους, αφού ο διαχωρισμός των 

πολιτών θα γίνεται με αλφαβητική σειρά των ονομάτων και όχι με την κοινωνική τάξη του 

καθενός. Στη συνέχεια, με σκοπό να προσφέρει σε όλους τους Αθηναίους ισότητα στον 

έρωτα, καταργεί τους οίκους ανοχής και επιβάλλει ίση αντιμετώπιση στην ομορφιά και την 

ασχήμια των πολιτών, επιβάλλοντας στους Αθηναίους και τις Αθηναίες με ωραίο 

παρουσιαστικό, να διαθέτουν πρωτίστως τον εαυτό τους στους άσχημους που τους ποθούν, 

και, στη συνέχεια, σε αυτούς που οι ίδιοι θέλουν. Τέλος, το νέο κράτος θα διοικείται από την 

ίδια την ηρωίδα, η οποία θα έχει συμβούλους της γυναίκες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ίδια θα 

μπορεί να ελέγχει καλύτερα την ευρωστία του νέου συστήματος και η παρουσία της θα 

διασφαλίζει την εφαρμογή των νόμων, την ισόποση μοιρασιά των θέσεων στα δημόσια 

δείπνα και την ισότιμη μοιρασιά καινούργιων ενδυμάτων σε όλους τους Αθηναίους πολίτες, 

άνδρες και γυναίκες192. Η ανδρική παρουσία, δε μειώνεται, σύμφωνα με την Πραξαγόρα, και 

ο ρόλος των ανδρών παραμένει ισχυρός αφού τώρα η φιλοσοφία, η υπέρτατη αρετή των 

190 Rachel Finnegan, ό.π., σελ. 152 
191 Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, ό.π., στ. 587-610, σελ. 97-99. 
192 Rachel Finnegan, ό.π., σελ. 152. 
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αρχαίων Αθηναίων, θα μπορεί ανεμπόδιστα να ασκείται από τους άνδρες, οι οποίοι θα είναι 

απαλλαγμένοι από τα οικονομικό-κοινωνικά προβλήματα της πόλης. 

 Στον αντίποδα της Λυσιστράτης, όπου παρά την αναστάτωση που προξενεί το σχέδιο 

της πρωταγωνίστριας, στο τέλος του έργου η ζωή επανέρχεται στα φυσιολογικά της 

επίπεδα193, στις Εκκλησιάζουσες το σχέδιο της Πραξαγόρας είναι μόνιμο και τίποτα δε 

φαίνεται ότι μπορεί να το αντικαταστήσει. Σε όλη τη διάρκεια του έργου, παρά τις 

αντιξοότητες που εμφανίζονται, δεν τίθεται ούτε για μια στιγμή, εν αμφιβόλω η αλλαγή στην 

εξουσία προς όφελος της διακυβέρνησης της πόλης. Η ουτοπική διακυβέρνηση της 

Πραξαγόρας αντικατοπτρίζει τις οικονομικής σημασίας ανησυχίες των γυναικών, όπως αυτές 

περιγράφονται από τον Ξενοφώντα στον Οικονομικό194. Εν τέλει, προκειμένου να κάνει 

πειστικά τα επιχειρήματά της, η Πραξαγόρα δημιουργεί την πόλη-οίκο, μια πόλη της οποίας 

οι δομές μοιάζουν με το νοικοκυριό που ως τότε είχαν συνηθίσει οι γυναίκες195.  

 Συμπερασματικά, η Πραξαγόρα αν και αγγίζει το σημείο της πλήρους μιμήσεως της 

ανδρικής συμπεριφοράς, δεν αποποιείται τελικά τον γυναικείο της χαρακτήρα. Εντούτοις η 

Πραξαγόρα διαφοροποιείται από την Λυσιστράτη, την ομώνυμη ηρωίδα της Λυσιστράτης που 

γράφεται δεκαεπτά χρόνια πριν τις Εκκλησιάζουσες. Η Πραξαγόρα, αν και μετά τις 

διακηρύξεις της δεν επανεμφανίζεται στη σκηνή, έχει ωστόσο ισχυρή παρουσία ως πρόσωπο 

αναφοράς καθώς όλα τα επεισόδια που συμβαίνουν επί σκηνής είναι απόρροια δικών της 

εντολών. Η δύναμη του προσώπου της είναι εμφανής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ως το 

τέλος, είτε μέσω αναφορών στο πρόσωπό της είτε ως απούσα δομή, εκφραζόμενη από την 

δυναμική της παρουσίας της δια της μνήμης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

193 Rachel Finnegan, ό.π., σελ. 159. 
194 Ξενοφώντος, Οικονομικός,  4. 3, 5.4-6 και 7.3 
195 Helene P. Foley, The ‘female intruder’ Reconsidered: Women in Aristophanes Lysistrata and Ecclesiazusae, 
Clessical philology, vol. 77, No 1, (Jan 1982) 1-21, σελ. 17. 

 66 

                                                 



3.2. Οι ανδρικοί ρόλοι στις Εκκλησιάζουσες  
 

Στις Εκκλησιάζουσες, που χαρακτηρίζεται ως ‘γυναικεία’ κωμωδία, οι ανδρικοί ρόλοι, αν και 

φαίνεται ότι έχουν παραγκωνιστεί και βρίσκονται στο περιθώριο της δράσης των γυναικών, 

είναι πανταχού παρόντες και κατέχουν τελικά σημαντικό μερίδιο στην πλοκή του έργου. Σε 

όλη τη διάρκεια της πλοκής, εμφανίζονται συνολικά πέντε ομιλούντες ανδρικοί ρόλοι, ενώ, 

σε αντίθεση με τη Λυσιστράτη, δεν υπάρχει ανδρικός χορός. Έτσι, κατά σειρά εμφάνισης, 

παρουσιάζονται ο Βλέπυρος, ο οποίος είναι ο άνδρας της Πραξαγόρας, ένας ανώνυμος 

άνδρας, γείτονας του Βλέπυρου, ο Χρέμης, ο οποίος είναι και φίλος του, ένας άλλος Άνδρας, 

σκεπτικιστής, ο οποίος συνδιαλέγεται με τον Χρέμη, μετά την εγκαθίδρυση της νέας 

διακυβέρνησης και τέλος, ένας Νέος, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο επεισόδιο με τις τρεις γριές 

και με τη νεαρή κοπέλα. 

 Άμα τη εμφανίσει του πρώτου ανδρικού ρόλου196, του Βλέπυρου, γίνεται αντιληπτή 

σε σκηνικό επίπεδο η ετεροενδυσιομανία197, της οποίας το ένα σκέλος είχε ήδη παρουσιαστεί 

στους θεατές από την μεταμφίεση που είχε προηγηθεί των γυναικών σε άνδρες. Το ίδιο το 

έργο έχει προετοιμάσει το κοινό για τη ‘θηλυκή’ αμφίεση του Βλέπυρου, καθώς οι γυναίκες 

έχουν ομολογήσει ότι έχουν κλέψει τα ρούχα των ανδρών τους. Έτσι, η εμφάνιση του 

Βλέπυρου στη σκηνή συνοδεύεται από κωμικά γνωρίσματα της αμφίεσης του ρόλου198. 

Φορώντας ένα φόρεμα της γυναίκας του και τα δικά της ‘πασούμια’, ο Βλέπυρος 

παρουσιάζεται στην ουσία ντυμένος γυναίκα, μπροστά στους θεατές που παρακολουθούν το 

έργο, αλλά και ενδοκειμενικά σύμφωνα με την μυθοπλασία, σε δημόσιο χώρο (έξω από το 

σπίτι του) κάτω από τα βλέμματα των γειτόνων του και κάθε περαστικού.  

 Ο Βλέπυρος, με την αμφίεση αυτή και παρατημένος, όπως ο ίδιος παραδέχεται, σαν 

‘ένα άταφο σώμα’, αποτελεί συγκεντρωτικό έμβλημα της αντεστραμμένης τάξης που τίθεται 

επί σκηνής από τις Εκκλησιάζουσες. Στην ουσία, αντιπροσωπεύει τη σύγχυση του μέσα και 

έξω κόσμου199, καθώς αναφέρει ότι έψαχνε αγωνιωδώς να βρει τα ρούχα του ενώ ένας 

196 «Μωρέ, τι γίνεται; Που να ‘χει πάει η γυναίκα μου;…» Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, στ. 311, μτφρ. Τάσος 
Ρούσσος, εκδ. Κάκτος, Αθήνα, 1993, σελ. 75 
197 Έτσι ονομάζει ο Angus M. Bowie την μανία για αμφότερη αλλαγή των ενδυμάτων μεταξύ των δύο φύλων 
γεγονός που αποτελεί κατά τον ίδιο, συνηθισμένο χαρακτηριστικό της μετάβασης. Angus M. Bowie, ό.π., σελ. 
254. 
198 Mary English, The evolution of Aristophanic stagecraft, Leeds International Classical Studies, 2005, p. 9. 
http://www.leeds.ac.uk/classics/lics/  
199 Αυτόθι, σελ. 256. 
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‘κοπρίτης’ του χτυπούσε την πόρτα200. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, παρατηρούμε ότι ο 

Βλέπυρος γελοιοποιείται και υποβαθμίζεται συνεχώς201. Πιο συγκεκριμένα, ο γείτονάς του, 

που τον βλέπει με γυναικεία περιβολή δείχνει περιπαικτική διάθεση απέναντί του202. 

Αργότερα, ο Χρέμης, με φανερή χαιρεκακία, τον πληροφορεί ότι έγινε περίγελως της 

συνέλευσης203. Τέλος, χαρακτηριστική σκηνή διακωμώδησής του είναι όταν η Πραξαγόρα, 

με περίσσιο θράσος, ανταπαντά στις ερωτήσεις του, αγνοώντας τη θέση που είχαν οι γυναίκες 

απέναντι στους άνδρες τους την εποχή εκείνη204.  

Γίνεται φανερό έτσι, ότι ο Βλέπυρος αποτελεί μια κωμική φιγούρα που αδυνατεί να 

εμπνεύσει τον σεβασμό ακόμα και στην ίδια του τη γυναίκα, ενώ ο ίδιος, με τα λόγια του από 

την αρχή ακόμα του έργου, έχει αποδυναμώσει τη σεβάσμια εικόνα ενός μεγαλύτερου σε 

ηλικία και άρα ενεργού προς τα πολιτικά, ανθρώπου205. Έχει εκπέσει σε μια καρικατούρα της 

ανδρικής εικόνας, μιας εικόνας, την οποία ο Αριστοφάνης επιθυμεί να συνδέσει με την 

φυσιογνωμία και την υπόσταση της πολιτικής ζωής του τόπου καυτηριάζοντάς και 

σατιρίζοντάς την. Μάλιστα, στη δεύτερη εμφάνισή του, ο Βλέπυρος συνιστά δυνητικώς 

κάποιο εξασθενημένο κατάλοιπο τυποποιημένου προσώπου του οποίου ο ρόλος του ήταν να 

παρεμβάλλει στον αγώνα αστεία και σχόλια206. Η δυναμική του προσώπου του, φαίνεται 

ακόμα πιο αποδυναμωμένη άλλωστε, μπροστά σε μια πανίσχυρη και δυναμική γυναικεία 

φιγούρα, όπως εκείνη της Πραξαγόρας, η οποία διακηρύσσει με θέρμη το σχέδιο της και 

αντικρούοντας σε κάθε τους σημείο τις αποδυναμωμένες ενστάσεις που προβάλλει ο 

Βλέπυρος. Εν τέλει, ο ποιητικός ρόλος «Πραξαγόρα» συμπληρώνει και σχολιάζει τις 

ιστορικές αδυναμίες του κοινωνικού ρόλου «Βλέπυρος», δηλαδή του Αθηναίου πολίτη ο 

οποίος δεν έχαιρε πλέον του πρότερου σεβασμού, καθώς το έργο γράφεται λίγα χρόνια μετά 

την καταστροφή των Αθηναϊκών δυνάμεων στους Αιγός ποταμούς. 

Η δε έξοδος του Βλέπυρου από τη σκηνή αλλά και από το σύνολο της πλοκής του 

έργου, έρχεται να υπογραμμίσει την πλήρη και άνευ όρων παράδοσή του στα σχέδια των 

200 Ο Βλέπυρος λέγοντας ‘κοπρίτης’ εννοεί την προσωπική πίσω πόρτα του σώματός του και μιλάει μεταφορικά, 
ενώ το κοινό αρχικά αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να μιλάει για τον άνθρωπο που ήρθε να μαζέψει την κοπριά από 
την πίσω πόρτα του σπιτιού του. 
201 S. Douglas Olson, “Anonymous male parts in Aristophanes ‘Ecclesiazusae’ and the identity of the despoths”, 
The classical Quarterly, New Series, Vol 41, No 1, 1991, p. 40. 
202 «Πες μου τι ‘ναι αυτό το κιτρινωπό επάνω σου; Δεν πιστεύω να σε τσίρλιασε ο Κινησίας;» Αριστοφάνη, 
Εκκλησιάζουσες, στ. 329-330, ό.π., σελ. 77. 
203 «…ο νέος ωστόσο κυριαρχούσε με τη φωνή λέγοντας πολλά καλά για τις γυναίκες και για σένα πολλά κακά» 
Αυτόθι, στ. 435-436, ό.π., σελ. 83. 
204 «Μπα, από πού έρχεσαι Πραξαγόρα;/…/Μη σκοτίζεσαι, γέννησε αγόρι», Αυτόθι, στ. 520-549, ό.π., σελ. 91-
93. 
205 «Αχ! Ο κακομοίρης, τι το ‘θελα και παντρεύτηκα γέρος άνθρωπος». Αυτόθι, στ. 323, ό.π., σελ. 75. 
206 K.J. Dover, ό.π., σελ. 272. 
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γυναικών. Με τα ίδια του τα λόγια207, δέχεται αδιαμαρτύρητα τον νέο ρόλο του και θέτει 

εαυτόν υπό την εξουσία των γυναικών. Αναγνωρίζει την εξουσία της Πραξαγόρας χωρίς να 

προβάλλει καθόλου αντίσταση. Αντιθέτως, φαίνεται ότι ο δευτερεύων ρόλος που του 

‘δίδεται’ τον χαροποιεί ιδιαίτερα αφού ενέχει ειδικότερα ορισμένα ψήγματα εξουσίας: Στο 

πλευρό της γυναίκας του, θα χαίρει εκτιμήσεως εφ’ όσον εκείνη είναι η στρατηγός της πόλης. 

 Η πρώτη εμφάνιση του Χρέμη, στον στίχο 372, εισάγει νέα στοιχεία στην πλοκή του 

έργου, καθώς ο ίδιος, λειτουργεί ως αγγελιαφόρος των εξελίξεων της πόλης. Επιστρέφοντας 

από τη συνέλευση του Δήμου, ο Χρέμης πληροφορεί το κοινό και τους παριστάμενους στη 

σκηνή ότι την εξουσία της πόλης την έχουν αναλάβει πλέον οι γυναίκες, ενώ παράλληλα, 

δίνει σημαντικές πληροφορίες και λεπτομέρειες για τα όσα συνέβησαν εκτός πεδίου δράσης, 

δηλαδή, εκτός σκηνής. Ο Αριστοφάνης ‘χρησιμοποιεί’ τον ρόλο αυτό έτσι ώστε να μην 

αναγκαστεί να παραστήσει στη σκηνή αυτούσια τη συνέλευση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μέσω 

της περιγραφής της συνέλευσης από τον Χρέμη, η πλοκή εξελίσσεται και αποφεύγονται οι 

σκηνικές δυσκολίες μιας τέτοιας αναπαράστασης208.  

 Στη δεύτερη εμφάνισή του, ο Χρέμης παρουσιάζεται ως αρωγός του σχεδίου της 

Πραξαγόρας αλλά και βοηθός στην έκφραση του λόγου της209. Αντιδρώντας θετικά στις 

διακηρύξεις της, ο Χρέμης δίνει ένα πρώτο στίγμα της υποδοχής του σχεδίου των γυναικών 

από την πόλη, εκπλήσσοντας παράλληλα το κοινό –εξωσκηνικό και ενδοσκηνικό- με την 

αντίδρασή του. Τάσσεται φανερά υπέρ του σχεδίου της Πραξαγόρας, σε σημείο που προκαλεί 

τον Βλέπυρο να προσπαθήσει να βρει τρωτά σημεία σε αυτό. Παράλληλα, την προτρέπει να 

ανακοινώσει τα σχέδιά της όσο νεωτερικά και αν είναι αυτά210. 

Η τρίτη και τελευταία εμφάνιση του Χρέμη, σηματοδοτεί την εφαρμογή του σχεδίου 

της Πραξαγόρας. Μετά τη διακήρυξη που εκείνη κάνει, ο Χρέμης επανεμφανίζεται στη 

σκηνή μαζί με δούλους, κουβαλώντας όλα του τα υπάρχοντα καθώς βιάζεται να τα 

παραδώσει στο κοινό ταμείο της πόλης, που μόλις έχει δημιουργηθεί. Στον διάλογο, που 

ακολουθεί με τον σκεπτικιστή άνδρα που εμφανίζεται, ο Χρέμης υπεραμύνεται του σχεδίου 

της Πραξαγόρας με θέρμη, επιχειρηματολογώντας πάνω στα θετικά του στοιχεία. Φτάνει 

μάλιστα στο σημείο, να απαριθμήσει τα αγαθά του νοικοκυριού του σαν να επρόκειτο για 

έμβια μέλη της πομπής των Παναθηναίων. Τοιουτοτρόπως, τα εν λόγω αντικείμενα 

207 «Εντάξει, θα σε συνοδέψω, για να με βλέπουν και να λένε. «Ο άντρας της στρατηγίνας, καμαρώστε τον» 
Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, στ. 725-727, ό.π., σελ. 109. 
208 John Zumbrunnen, “Fantasy, irony and economic justice in Aristophanes’ Assemblywomen and Wealth”, 
American Political Science Review, Vol. 100, No 3, New York, August 2006, p. 324. 
209 «Άσε τη γυναίκα να μιλήσει» Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, στ. 564, ο.π., σελ. 95. 
210 «Μη φοβάσαι να νεωτερίσεις· αυτό είναι βασική μας αρχή, ν’ αφήνουμε τα παλιά» Αυτόθι, στ. 586-587, ό.π., 
σελ. 97. 
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συμβολίζουν πιθανότατα τη μέλλουσα κυριαρχία του οίκου επί της πόλεως και 

προοικονομούν το φαγοπότι και το γλέντι που επρόκειτο να ακολουθήσουν και τα οποία θα 

απολαμβάνουν στο εξής οι Αθηναίοι211. Έτσι, τα οικιακά Παναθήναια του Χρέμη 

σηματοδοτούν τη νέα εποχή και το νέο καθεστώς όπως εμφανίζονται στο έργο. Η πομπή, 

αποτελούμενη από οικιακά σκεύη, καθώς και το σχήμα της γιορτής καταδεικνύουν έναν 

βελτιωμένο κόσμο. Εν σχέσει προς τις προηγούμενες κωμωδίες του Αριστοφάνη, 

υποδηλώνεται εδώ ένα διαφορετικό στοιχείο: Όταν δηλαδή η γυναίκα κήρυκας εμφανίζεται 

καλώντας όλους τους πολίτες να λάβουν μέρος στο συμπόσιο, υπάρχουν ενδείξεις 

ανανέωσης, όπως για παράδειγμα η παιχνιδιάρικη συμπεριφορά του Γέροντα προς το νέο 

παλικάρι212 αλλά και η συμπεριφορά των Γεροντισσών. Οι γυναίκες έχουν πλέον αναλάβει 

την εξουσία των ανδρών και όλα έχουν ανατραπεί, ενώ οι άνδρες έχουν ήδη αρχίσει καθώς 

φαίνεται να προσαρμόζονται στη νέα κατάσταση. 

Στην τρίτη εμφάνιση του Χρέμη, η παρουσία του σκεπτικιστή άνδρα, δύναται να 

θεωρηθεί ως ‘διαφωτιστική’ ή ακόμα και ‘επεξηγηματική’ της πλοκής. Ο άνδρας 

τοποθετείται σκοπίμως εκεί από τον Αριστοφάνη, για να εκφράσει τον ενάντιο λόγο, τον 

λόγο που βασίζεται στις συντηρητικές θέσεις της κοινωνίας και που ενδόμυχα επιθυμεί τη 

συνέχιση της πρότερης κατάστασης. Ο λόγος του δομείται κατά τρόπο κωμικό, δεδομένου ότι 

ο ίδιος, κάνει αναφορές σε συνήθεις συμπεριφορές ατόμων που επιβουλεύονται το κοινό 

καλό για ίδιον όφελος. Έτσι, ο ανώνυμος άνδρας, προσπαθεί να υπογραμμίσει τα τρωτά 

σημεία του σχεδίου της Πραξαγόρας αναφερόμενος σε όλους εκείνους –και 

συμπεριλαμβάνοντας τον εαυτό του- που πρώτα θα σκεφτούν την προσωπική τους ευημερία 

και ύστερα αυτό που είναι ωφέλιμο για την πόλη. Η κωμική δόμηση του λόγου του όμως, 

προσεγγίζει ‘εξ απαλών ονύχων’ το πρόβλημα που εν δυνάμει θα μπορούσε να παρουσιαστεί 

από την πρακτική εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

αναζήτηση τρόπου σιτίσεως εκ μέρους του ανώνυμου πολίτη χωρίς να προσφέρει στην πόλη 

τα υπάρχοντά του, αφήνει ερωτηματικά και κάποιες επιφυλάξεις στους θεατές για την 

επιτυχία της όλης ιδέας. Ταυτόχρονα όμως, δείχνει γιατί είναι αναγκαία μια τέτοια 

ριζοσπαστική δράση για τη βελτίωση της πόλης213. Όπως με όλους τους ρόλους, έτσι και εδώ, 

ο Αριστοφάνης επιθυμεί να επισημάνει τη λανθασμένη οπτική που κυριαρχούσε στους 

κόλπους της κοινωνίας και τη διάβρωση των κοινωνικών ιδεωδών. Η φιγούρα του 

σκεπτικιστή Άνδρα, συγκεντρώνει όλα εκείνα τα επιβλαβή για την πόλη στοιχεία, που θα 

211 Angus M. Bowie, ό.π., σελ. 259. 
212 «Ο Γέρων με μάλλινο πανωφόρι/…/ακονίστε τα σαγόνια σας» Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, στ. 848-852, 
ό.π., σελ. 119-121. 
213 Angus M. Bowie, ό.π., σελ. 259 
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πρέπει άμεσα να επαναπροσδιοριστούν. Παράλληλα, σε αυτό το σημείο, από οπουδήποτε 

αλλού στο έργο, εμφανίζεται η πρόθεση του ποιητή να προτείνει μια αναδόμηση της 

πολιτείας που προσπερνά τις διαφυλικές διαφορές και αντιμετωπίζει το βαθύτερο πρόβλημα 

της κοινωνικής δομής της πόλης. 

Ο Νέος, (ή σύμφωνα με κάποιους, ο «Επιγένης») ο οποίος εμφανίζεται στον στίχο 

939, συνιστά την τελευταία ανδρική φιγούρα που παρουσιάζεται στο έργο. Ο ρόλος αυτός, 

εμφανίζεται με σκοπό να συναντήσει την κοπέλα που αγαπάει, βρίσκει όμως στο δρόμο του 

εμπόδιο τρεις γριές γυναίκες, οι οποίες ερίζουν για το ποια από αυτές θα ικανοποιήσει πρώτα 

σεξουαλικά, πριν συναντήσει ερωτικά την ερωμένη του, σύμφωνα με τους νέους νόμους της 

πόλης. Αν και αντιστέκεται σθεναρά, συνεπικουρούμενος και από τα επιχειρήματα της 

κοπέλας, στα καλέσματα των τριών γριών, ο Νέος δεν καταφέρνει να ξεφύγει και 

αναγκάζεται να ακολουθήσει τη δεύτερη και την τρίτη γριά. Εξάλλου, η συμπεριφορά του 

προς τις τρεις γριές, που μαλώνουν για την σεξουαλική του κατάκτηση, μπορεί να θεωρηθεί 

ως αιρετική καθώς ανταπαντά, με αναπάντεχο θάρρος και αναίδεια σε πιο ηλικιωμένα από 

αυτόν άτομα. Προσπαθώντας να διαφυλάξει τη σωματική του ακεραιότητα αλλά και, τα 

τρυφερά του αισθήματα για τη νεαρή κοπέλα, παρομοιάζει τις γριές, τη μία μετά την άλλη, με 

τον Άδη ή και με φρικιαστικές μορφές του Κάτω Κόσμου214. Η ανατρεπτική αυτή σκηνή 

επιφέρει πληθώρα ερωτηματικών, ειδικά λόγω της αναιδούς συμπεριφοράς του Νέου προς τις 

ηλικιωμένες γυναίκες. Εντούτοις, μπορεί να δικαιολογηθεί από την υπέρμετρα άξεστη και 

χυδαία συμπεριφορά στην οποία ο Αριστοφάνης έχει εγγράψει τις ηλικιωμένες. Είναι 

πιθανόν, όπως αναφέρει ο Angus M. Bowie, ο συγκεκριμένος τύπος της λάγνας ηλικιωμένης 

να απεικονίζει την κωμική υπερβολή της μεγαλύτερης ελευθερίας που είχαν οι γερόντισσες 

να εμφανίζονται δημόσια, να μιλούν άσεμνα και να συμμετέχουν ακόμα και σε οργιαστικές 

τελετές215. Στην ουσία, η σκηνή θέτει σε δοκιμασία τις δυνατότητες εφαρμογής του σχεδίου 

της Πραξαγόρας για ισονομία στον έρωτα καθώς αποσαφηνίζει την αντίθεση μεταξύ 

ενστίκτων και πολιτιστικών απαγορεύσεων. Ο Νέος και η νεαρή κοπέλα προβάλλουν ως 

επιχείρημα την αμοιβαία ερωτική έλξη που νοιώθουν ο ένας για τον άλλο. Αντίθετα, οι 

Γερόντισσες αντιπροτείνουν την ‘σεξουαλική προτεραιότητα’ όπως αυτή ορίζεται από τον 

νόμο ως ικανοποίηση της ζωώδους φύσης. Αντιπαραβάλλει δηλαδή τελικά ο ποιητής το 

214 στ. 993-997: «όχι κυρά μου, φοβάμαι τον αγαπητικό σου/…/ αυτός που ζωγραφίζει τους πεθαμένους στ’ 
αγγεία», στ. 1055-1056: «/…/αλλά κάποια Λάμια που σκεπάζουν το κορμί της φουσκάλες» και στ. 1072-1073: 
«Μαϊμού μπλαστρωμένη φτιασίδια ή γριά που βγήκε απ’ τον Άδη;». Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, ό.π., σσ. 133 
και 139. 
215 Angus M. Bowie, ό.π., σελ. 261. 
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ασυμβίβαστο που υπάρχει ανάμεσα στη φύση και τον πολιτισμό που δομεί το ανθρώπινο 

γένος. 

Εντούτοις, αυτό που προξενεί εντύπωση καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, είναι οι 

συχνές αναφορές των αρσενικών προσώπων στις σωματικές δυσλειτουργίες τους, κάτι που 

μπορεί να ερμηνευθεί ως αναφορά στη γενικότερη δυσλειτουργική εξουσία τους επί των 

γυναικών. Έτσι, από την πρώτη στιγμή, ο Βλέπυρος αναφέρεται εκτενώς στη δυσλειτουργία 

των σπλάχνων του, γεγονός που τον οδηγεί σε έναν μονόλογο σχεδόν 60 στίχων (στ. 311-

372) όπου γίνονται περίπου δεκαέξι αναφορές σε ακαθαρσίες, καθώς δίνει ακριβή περιγραφή 

της πάθησής του. Επιπρόσθετα, στον στίχο 433, όταν οι αγρότες αντιτίθενται στην πρόταση 

παράδοσης της εξουσίας στις γυναίκες, η αντίδραση εκφράζεται με κοιλιακά γουργουρητά, 

ενώ όταν ο Χρέμης περιγράφει τις απολαύσεις που θα κερδίσουν οι άνδρες παραδίδοντας την 

εξουσία στις γυναίκες, δεν ξεχνά να αναφέρει και τα εσωτερικά όργανα216. Οι αναφορές δε 

λείπουν και στη συνέχεια του έργου, όπου ο Βλέπυρος εκφράζει την αγωνία του για τη 

συμπεριφορά των παιδιών προς τους ηλικιωμένους όταν δε θα γνωρίζουν τον αληθινό πατέρα 

τους217. Επίσης ο Άνδρας, επιχειρηματολογώντας για την κατάθεση υπαρχόντων των 

γειτόνων του στο κοινό ταμείο κάνει παρόμοια αναφορά218. Τέλος, ο Νεανίας, προσπαθώντας 

να ξεφύγει από τη Δεύτερη Γρια, επικαλείται ομοίως μια τέτοια δικαιολογία219. Καθίσταται 

σαφές λοιπόν με τις παραπάνω αναφορές από τον ποιητή, η κατά το μάλλον ή ήττον σύνδεση 

της σωματικής ανδρικής διαταραχής με την διαταραχή της ομαλότητας της δημόσιας ζωής. 

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε, το γεγονός ότι οι διαταραχές αυτές αναφέρονται μόνο από 

τους ήρωες του έργου, ενώ οι γυναίκες δεν παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα. 

Αντίθετα, μετά τον θρίαμβό τους επί των ανδρών, ενώ εκείνοι τείνουν να 

εμφανίζονται ακόμα περισσότερο ηλικιωμένοι και κουρασμένοι, όπως αναφέρουν, οι 

γυναίκες είναι δυναμικές, δίνοντας έτσι την εντύπωση, ότι η στιγμιαία αλλαγή ρούχων και 

ρόλων μπορεί να απετέλεσε το εφαλτήριο για ανταλλαγή σωματικών δυνάμεων220. 

Υπονοείται κατ’ αυτόν τον τρόπο από τον Αριστοφάνη, ότι οι έχοντες την εξουσία δεν 

216 «Όχι μα το Δία, οι γυναίκες θα το φροντίζουν, εσύ θα μένεις στο σπίτι χωρίς στεναγμούς, θα κλάνεις μόνο» 
Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, στ. 464-466, ό.π., σελ. 87. 
217 «Τότε από δω και στο εξής θα πνίγουν εύκολα κι ωραία κάθε γέρο, μια και δε θα τον ξέρουν, αφού και τώρα, 
που γνωρίζουν πως είναι ο πατέρας τους, του στρίβουν το λαρύγγι. Φαντάσου όταν είναι άγνωστος τι χέσιμο θα 
φάει» Αυτόθι, στ. 637-640, ό.π., σελ. 103. 
218 «Θέλω να δω αν θα τα πάει ο Αντισθένης, θα φρόντιζε περισσότερο να σφίγγεται τριάντα μέρες για να χέσει» 
Αυτόθι, στ. 806-808, ό.π., σελ. 117. 
219 «Άσε πρώτα να πάω στο μέρος, για να πάρω θάρρος, αλλιώς θα με δεις μπροστά σου να κάνω κάτι ξανθωπές 
τσίρλες απ’ το φόβο», Αυτόθι, στ. 806-808, ό.π., σελ. 139. 
220 Angus M. Bowie, ό.π., σελ. 254. 
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αντιμετωπίζουν προβλήματα, ούτε καν σωματικά, και ότι οι δυνάμεις τους μεγεθύνονται και 

επαυξάνονται ευεργετικά διατηρώντας έτσι ανέπαφο το προσωπείο του ισχυρού. 

Όμως, πέρα και από τις δυσλειτουργίες των σπλάχνων, γίνεται εκτενής αναφορά σε 

πληθώρα υπονοουμένων, κυρίως εκ μέρους των ανδρών, για το φαινόμενο της στειρότητας. 

Μάλιστα, η στειρότητα αυτή, γίνεται σαφής με δύο αντιπαρατιθέμενες και συμπληρωματικές 

σκηνές. Με το τέλος της πρώτης σκηνής, όπου δεσπόζει η δυσλειτουργία των σπλάχνων, ο 

Βλέπυρος κάνει έκκληση στη θεά που βοηθούσε τις γυναίκες στον τοκετό, την Ειλείθυια, να 

τον ανακουφίσει, αν και όχι από τις ωδίνες ενός συνηθισμένου τοκετού221. Στην αντίστοιχη 

σκηνή, που αντιπαραθέτει τη στειρότητα των ανδρών με την γονιμότητα των γυναικών, η 

Πραξαγόρα, σκαρφίζεται ως δικαιολογία για την απουσία της, ότι είχε επισκεφτεί μια άλλη 

γυναίκα προκειμένου να τη βοηθήσει στον τοκετό της222. Έτσι, αν και χρησιμοποιείται ψέμα, 

δίνεται με ακρίβεια από τον Αριστοφάνη η ισορροπία του νοήματος μέσα στο κείμενο 

ανάμεσα στα δύο φύλα, ανάμεσα δηλαδή σε έναν άνδρα που δυσκολεύεται να γίνει 

παραγωγικός και σε μια γυναίκα που το πετυχαίνει. Η στειρότητα επανεμφανίζεται στους 

φόβους του Βλέπυρου απέναντι στις διακηρύξεις της Πραξαγόρας για ερωτική 

κοινοκτημοσύνη. Ο Βλέπυρος φοβάται μη τυχόν οι γέροντες δε θα μπορούν πλέον να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις των γυναικών και, μήπως δεν θα έχουν πλέον δυνάμεις για τις 

νέες και όμορφες γυναίκες αφού θα έχουν πρώτα ικανοποιήσει τις άσχημες223. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην αδυναμία και στην εξασθένιση του ανδρικού φύλου 

απέναντι στο γυναικείο, στο έργο γίνονται σημαντικές αναφορές στο θάνατο των ανδρών, 

ενώ αντίστοιχα, δε γίνεται καμία τέτοια αναφορά για τις γυναίκες. Έτσι, σε ένα χωρίο, ο 

Βλέπυρος παραπονιέται ότι η Πραξαγόρα τον παράτησε το βράδυ στο κρεβάτι σα να ήταν 

ένα πτώμα έτοιμο για ταφή224, ενώ, λίγο πιο κάτω, η Πραξαγόρα, απαντώντας στον φόβο του 

Βλέπυρου ότι κάποια παιδιά θα ισχυριστούν ότι είναι πατέρας τους, αναφέρει το χόρτο 

‘καλαμίνθη’. Το χόρτο αυτό, που ήταν άρρηκτα συνυφασμένο με τον Άδη και την 

ανικανότητα, το συνδέει με τις σωματικές λειτουργίες του Βλέπυρου, δεδομένου ότι τον 

παρουσιάζει να το χρησιμοποιεί225. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μέσα από πολυάριθμες αναφορές 

σε ακαθαρσίες, στην ανικανότητα και στον θάνατο των ανδρών, σκιαγραφείται, στην ουσία, 

221 «Ω! θεά της γέννας, μη μ’ αφήσεις να σκάσω ή να μείνω έτσι φρακαρισμένος και καταντήσω καθίκι της 
κωμωδίας», Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες,, στ. 369-371, ό.π., σελ. 79. 
222 «Μια φιλενάδα μου έστειλε και με φώναξαν γιατί την έπιασαν πρωί-πρωί πόνοι της γέννας/…/μη σκοτίζεσαι, 
γέννησε αγόρι», Αυτόθι, στ. 528-529 και 549, ό.π., 91-93 
223 Angus M. Bowie, ό.π., σελ. 255. 
224 «Εσύ όμως μ’ έγδυσες ρίχνοντάς μου το φόρεμά σου και φεύγοντας μ’ άφησες σ’ αυτά τα χάλια σα λείψανο, 
μονάχα δε μου ‘βαλες νεκρική υδρία και στεφάνι», Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, στ. 536-538, ό.π., σελ. 93. 
225 «…αν όμως έρθει ο Επίκουρος ή ο Λευκόλοφος και με φωνάξει πατερούλη θα ‘ναι φοβερό τέτοιο 
πράγμα/…/ κι εσένα θα σου μείνει η μπόχα από βρωμόχορτο», Αυτόθι, στ. 643 και 647, ό.π., σελ. 103. 

 73 

                                                 



στην εντέλεια η αποδυνάμωση του ανδρικού φύλου και κατ’ επέκταση η πολιτική εξουσία 

του, και ισχυροποιούνται οι γυναικείες δυνάμεις και συνεπώς η δίκαιη ανάληψη της εξουσίας 

από το γυναικείο φύλο. 

Καταλήγοντας, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ανδρική παρουσία στο έργο, εκφράζεται 

συν τοις άλλοις, και συν-δηλωτικά με διττό τρόπο. Αρχικά, μέσα από τη μεταμφίεση των 

γυναικών σε άνδρες με σκοπό την ανάληψη της εξουσίας από αυτές. Οι γυναίκες, με 

εξωτερικά γνωρίσματα μεταμφίεσης, προσπαθούν να προσεγγίσουν την ανδρική εξωτερική 

εμφάνιση, με σκοπό να ξεγελάσουν αυτούς τους ίδιους τους αυθεντικούς εκπροσώπους του 

ανδρικού φύλου. Έτσι, στην αρχή του έργου, όταν οι γυναίκες αρχίζουν να συγκεντρώνονται, 

ξεκινούν να απαριθμούν εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στα οποία επικέντρωσαν την 

προσοχή τους ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο πειστική η μεταμφίεσή τους. Ανάμεσα σ’ 

αυτά, περιλαμβάνεται η αλλαγή χρώματος του δέρματός τους, η σκόπιμη κάλυψη του 

δέρματός τους με τρίχες, οι γενειάδες, τα ανδρικά ρούχα, τα ραβδιά και τα παπούτσια226. Εν 

συνεχεία, η μεταμφίεση των γυναικών εισέρχεται σε πιο δομικά στοιχεία μίμησης της 

ανδρικής συμπεριφοράς. Έτσι, στη διακήρυξη-δοκιμή που κάνει η Πραξαγόρα μπροστά στις 

υπόλοιπες γυναίκες, πέρα από την αλλαγή φωνής, η οποία είναι επιβεβλημένη, γίνεται 

προσπάθεια να μην υπάρχει καμία αναφορά σε γνωρίσματα που μπορεί να προδώσουν το 

φύλο της ομιλήτριας (όπως λόγου χάρη, αναφορά σε γυναικείες θεότητες) και παράλληλα, οι 

ιδέες που θα εκφράσει, αν και καινοτόμες, θα πρέπει να δομούνται από επιχειρήματα που, εν 

δυνάμει, θα μπορούσε να τα είχε εκφράσει ένα ανδρικό σκεπτικό. Η μεταμφίεση των 

γυναικών σε άνδρες πέρα από τα εξωτερικά γνωρίσματα, για να είναι πειστική, θα πρέπει να 

αντιγράφει στην εντέλεια όλα τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της ανδρικής υπόστασης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

226 «Όπως συμφωνήσαμε, οι μασχάλες μου είναι πιο πυκνές/…./και τα ραβδιά, και τ’ αντρικά τα ρούχα, όπως 
είπαμε» Αυτόθι, στίχοι  60-75, ό.π., σελ. 55-57. 
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3.3. Μεταμφίεση: μίμηση μέσα στη μίμηση.  
 
 
 Η κωμωδία ξεκινά με μια οφθαλμαπάτη κοστουμιών και ταυτοτήτων. Στη σκηνή 

εμφανίζεται η Πραξαγόρα, η οποία είναι ενδεδυμένη με ρούχα ανδρικά και συγχρόνως φέρει 

μαζί της όλα εκείνα τα αντικείμενα227 που συνήθως είναι δηλωτικά μιας ανδρικής παρουσίας. 

Ωστόσο, με τα λόγια της, αναφερόμενη στην προστάτιδα των γυναικών Αφροδίτη, 

αποκαλύπτει την αληθινή της ταυτότητα ως γυναίκας. Θα πρέπει όμως να περάσουν αρκετοί 

στίχοι για να φανερωθεί στο κοινό η κοινωνική της ταυτότητα και το όνομά της ηρωίδας228. 

Στη συνέχεια του έργου, μετά τον μονόλογο της Πραξαγόρας, αρχίζουν να εμφανίζονται στη 

σκηνή σιγά-σιγά και οι υπόλοιπες γυναίκες μεταμφιεσμένες και αυτές σε άνδρες και η πλοκή 

του έργου αρχίζει να εξελίσσεται. 

Το τελετουργικό της μεταμφίεσης των γυναικών σε άνδρες στην αρχή του έργου (στ. 

59-80) διεκπεραιώνεται με αρκετές λεπτομέρειες229 και καθίσταται έτσι φανερή, η σημασία 

που δίδεται από τον Αριστοφάνη σε αυτή την οπτική απάτη. Οι γυναίκες, θα πρέπει να είναι 

πειστικές πρώτα απ’ όλα στην εξωτερική τους εμφάνιση ώστε να μπορέσουν να μπουν στην 

Εκκλησία του Δήμου. Η μεταμφίεσή τους γίνεται στα κρυφά, όταν ακόμα είναι πολύ νωρίς το 

πρωί και δεν έχει ξημερώσει. Στη συμπεριφορά της Πραξαγόρας προς αυτές, μπορεί να 

διακρίνει κανείς ψήγματα της μελλοντικής καθολικής της εξουσίας στην πόλη. Επιμελείται 

ιδιαίτερα της μεταμφίεσης των γυναικών σε άνδρες τόσο ως προς την εξωτερική τους 

εμφάνιση, όσο και ως προς τη συμπεριφορά τους. Ο Αριστοφάνης, δεικνύει έτσι τον 

αναβρασμό που υπάρχει πριν από κάθε μεγάλη αλλαγή που επιφέρει η κοινωνική τελμάτωση. 

Όταν οι γυναίκες επιστρέφουν θριαμβεύτριες από τη Συνέλευση, αν και πάλι στα 

σκοτεινά, ‘ξεμασκάρονται’ με ιδιαίτερη τελετουργία πάλι, και ουσιαστικά, απομακρύνουν το 

ανδρικό κοστούμι από πάνω τους μετά από προτροπή της Πραξαγόρας. Η αλλαγή στα 

πράγματα έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει. Μέχρι την είσοδο της Πραξαγόρας, οι γυναίκες, 

εμφανίζονται στη σκηνή σαν να είναι σε πάροδο. Εντούτοις, δεν πρόκειται ακριβώς για 

πάροδο, δεδομένου ότι οι γυναίκες εμφανίζονται μια-μια και όχι σε ομάδα αφαιρώντας από 

πάνω τους μόνο τα γένια. Θα πρέπει να παρουσιαστεί στην ουσία η Πραξαγόρα στη σκηνή 

227 Δηλαδή, λακωνικά παπούτσια καθώς επίσης και ένα ραβδί που κρατάει, το οποίο χρησιμοποιούνταν από τους 
άνδρες για να περπατούν στην πόλη. 
228 Το όνομα της Πραξαγόρας, αναφέρεται για πρώτη φορά στον στίχο 120: «Καλή μου Πραξαγόρα, για έλα 
εδώ, κοίτα, φαινόμαστε εντελώς γελοίες» Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, στ. 120, μτφρ. Τάσος Ρούσσος, εκδ. 
Κάκτος, Αθήνα, 1993, σελ. 59-61. 
229 «Όπως συμφωνήσαμε οι μασχάλες μου είναι πιο πυκνές/…/άλειφα το κορμί μου και στεκόμουν στον ήλιο 
όλη τη μέρα να μαυρίσω/…/κι εγώ πέταξα το ξυράφι για να γεμίσω τρίχες παντού/…/έχετε τις γενειάδες που 
είπαμε ότι θα φέρνατε;/…/έχετε και τα Λακωνικά παπούτσια και τα ραβδιά και τ’ αντρικά τα ρούχα όπως 
είπαμε» Αυτόθι, στίχοι  60-75, ό.π., σελ. 55-57. 
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και να αρχίσει να τις διατάσσει, για να αρχίσουν να αποχωρίζονται τα ανδρικά ρούχα, 

παπούτσια και διάφορα άλλα αντικείμενα και να αποκτούν ομαδική συνείδηση. Μολαταύτα, 

οι γυναίκες, γι’ άλλη μια φορά, θα πρέπει να διατηρήσουν το συνωμοτικό ύφος που είχαν και 

στην αρχή του έργου καθώς η ‘μετάβαση’ από άνδρες σε γυναίκες ενέχει κινδύνους. Κανείς 

άνδρας δεν θα πρέπει να δει τα μυστικά της μεταμφίεσης. Ωστόσο, ο Αριστοφάνης τοποθετεί 

το κοινό στη θέση ενός κρυφού παρατηρητή της γυναικείας μεταμφίεσης για να δείξει 

καθαρά ότι το παιχνίδι των ρόλων παραμένει το ίδιο, είτε συμβαίνει στην Εκκλησία του 

Δήμου, είτε στο θέατρο230. Πράγματι, το σχέδιο βαίνει καλώς και, καθώς η μετάβαση είναι 

επιτυχής, από αυτή τη στιγμή, οι γενειάδες, οι χλαίνες τα παπούτσια και τα μπαστούνια 

επιστρέφουν και ‘τύποις’ στους αρχικούς κατόχους τους και μόνο αυτοί πλέον δικαιούνται να 

τα χρησιμοποιούν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σημειολογικά, τα αντικείμενα αυτά σταματούν να 

λειτουργούν ως σύμβολα εξουσίας καθώς δεν είναι πλέον απαραίτητα στις νέες κατόχους της 

εξουσίας. 

 Σύμφωνα με τη συνήθεια των αρχαίων Ελλήνων, στο θέατρο πέρα από τους 

ανδρικούς ρόλους και οι γυναικείοι ερμηνεύονται από άνδρες ηθοποιούς. Για το λόγο αυτό, 

στην αρχή της συγκεκριμένης κωμωδίας επισυμβαίνει η λεγόμενη «τριπλή μεταμφίεση»231, η 

οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο άνδρας ηθοποιός που υποδύεται την Πραξαγόρα, 

είναι αναγκασμένος να φοράει πάνω από τη γυναικεία ένδυση του ρόλου, μια ελαφρύτερη 

μεταμφίεση ενός άνδρα. Η μεταμφίεση αυτή, η οποία είναι αναγκαία για την εξέλιξη της 

πλοκής, θα δηλώνει στο κοινό την ανδρική παρουσία, δεν θα καλύπτει όμως εξ ολοκλήρου τα 

γυναικεία χαρακτηριστικά της αμφίεσης. Έτσι, το κοινό θα μπορεί να αντιλαμβάνεται το 

ευτράπελο και την διπλή μεταμφίεση232. Με τον ίδιο τρόπο, και οι υπόλοιποι άνδρες 

ηθοποιοί, που υποδύονται τους γυναικείους ρόλους των συνωμοτισσών φίλων της 

Πραξαγόρας, μεταμφιέζονται διπλά. Όταν φορούν τις μάσκες και τα κοστούμια τους, 

υποδύονται τις γυναίκες που υποδύονται τους άνδρες· με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να 

θεωρηθεί ότι ο Αριστοφάνης επιλέγει να γελοιοποιήσει ταυτόχρονα και τα δύο φύλα233. Ο 

φαλλός που ήταν απαραίτητο εξάρτημα του κοστουμιού, μπορεί να είναι κρυμμένος αλλά 

230 Lauren K. Taafe, ό.π., p. 115. 
231 Ο όρος «τριπλή μεταμφίεση» χρησιμοποιείται από τη Lauren K. Taafe, με σκοπό να δηλώσει την τριπλή 
μεταμφίεση που αναγκαζόταν να χρησιμοποιήσει ο άνδρας ηθοποιός στις Εκκλησιάζουσες όπως και στις 
Θεσμοφοριάζουσες. Στα δύο αυτά έργα υπάρχουν σκηνές όπου ο ηθοποιός χρειάζεται να φορέσει διπλό 
κοστούμι. Έτσι, το κοινό της αρχαίας εποχής ‘αντιμετώπιζε’ τα επί σκηνής σώματα ηθοποιών ‘τριπλά’ 
μεταμφιεσμένα. Στις Εκκλησιάζουσες, η μεταμφίεση στην πρώτη σκηνή δηλώνεται ως εξής: 
ΆνδραςΓυναίκα Άνδρας, ενώ στις Θεσμοφοριάζουσες από τον στίχο 92 κ. εξ. όπου ο Μνησίλοχος ντύνεται 
γυναίκα, η μεταμφίεση δηλώνεται ως εξής: Άνδρας Άνδρας Γυναίκα. 
232 Lauren K. Taafe, Αυτόθι, p. 104.  
233 Αυτόθι, p. 105. 
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μπορεί και να φαίνεται. Αυτό που έχει σημασία, είναι ότι το κοινό γνωρίζει ότι ο φαλλός 

υπάρχει εν δυνάμει, ότι δηλαδή αποτελεί ένα λανθάνον αντικείμενο της σκηνής και συνεπώς, 

αποτελεί μέρος της κωμικής δράσης. 

Εκτός από την παραστασιακή μεταμφίεση των γυναικών σε άνδρες, σημαντικό ρόλο 

παίζει η ουσιαστική μεταμφίεσή τους σε αρσενικά πρόσωπα, με σκοπό την ανάληψη της 

εξουσίας. Οι γυναίκες, στην ουσία, αναγκάζονται να μεταμφιεστούν σε άνδρες ώστε να 

κατορθώσουν να πάρουν στα χέρια τους την διακυβέρνηση της πόλης. Χρειάζεται δηλαδή να 

μιμηθούν την ανδρική υπόσταση για να καταφέρουν ως άνδρες να δώσουν την εξουσία στις 

γυναίκες της πόλης. Αντιλαμβάνεται δηλαδή κανείς, ότι ακόμα και κάτω από τη νεωτεριστική 

και ριζοσπαστική ιδέα που προβάλλει ο Αριστοφάνης με αυτό το έργο, δηλαδή της 

κυριαρχίας των γυναικών επί των ανδρών, η αρσενική επιβολή κυριαρχεί. Ουσιαστικά, 

πρόκειται για προσπάθεια του ποιητή διαχειριστικής παρέμβασης. Σκοπός του είναι να 

διορθωθούν τα κακώς κείμενα. Όλα τα ζητήματα που μπορεί να απασχολούν τον δημόσιο 

αλλά και τον ιδιωτικό βίο, θα πρέπει πρώτα να έχουν ‘φιλτραριστεί’ από την ανδρική οπτική 

και, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που τίθενται, τότε είναι εφικτό να εφαρμοστούν προς 

όφελος όλων. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος χάρη στον οποίο η πρόταση της Πραξαγόρας 

γίνεται, στη συνέχεια του έργου, πολύ εύκολα αποδεκτή από το σύνολο της πόλης, χωρίς να 

δημιουργούνται αντιδράσεις: Η πρόταση του να δοθεί η εξουσία στις γυναίκες, έγινε στη 

συνέλευση του Δήμου από έναν άνδρα και, πάνω απ’ όλα, ψηφίστηκε από τους άνδρες που 

ήταν παρόντες234. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι το γεγονός ότι, όταν ο Βλέπυρος 

μαθαίνει ότι σύμφωνα με τη νέα διακυβέρνηση αυτός είναι ο σύζυγος της Αρχηγού του 

Κράτους, η μόνη του ανησυχία παρουσιάζεται μάλλον κωμική καθώς ενδιαφέρεται μόνο για 

την προσωπική του ασφάλεια και για το αν θα είναι ικανός να ικανοποιεί τις σεξουαλικές 

επιθυμίες των γυναικών235 ενώ παράλληλα περηφανεύεται για τη θέση που και πάλι θα έχει 

μεταξύ των ‘εκλεκτών’ της πόλης. 

Φαινομενικά, στο σύνολο της πόλης, οι γυναίκες εμφανίζονται σαν να μην είχαν 

καμία ανάμειξη σε αυτή τη νέα κατάσταση. Τα αρσενικά πρόσωπα του έργου, θεωρούν ότι 

απλά τους ανακοινώνεται ότι αυτοί τους δίνουν οικειοθελώς την εξουσία της πόλης. 

Άλλωστε, τα επιχειρήματα που προεβλήθησαν από έναν άνδρα στη συνέλευση του Δήμου, 

έπεισαν και τους υπόλοιπους παρόντες άνδρες να ψηφίσουν την πρόταση. Μεταξύ άλλων, 

υποστηρίχθηκε ότι οι γυναίκες θα διαχειριστούν τα κοινά αγαθά τόσο καλά όσο 

234 Rachel Finnegan, ό.π., σελ. 153. 
235 Αυτόθι 
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διαχειρίζονται και τα αγαθά του οίκου τους236 και μάλιστα καλύτερα απ’ όσο τα 

διαχειρίστηκαν ως εκείνη τη στιγμή οι άνδρες ιθύνοντες της πόλης. 

Εν κατακλείδι, η μεταμφίεση των γυναικών, αν και γίνεται υπό το φως ενός λύχνου, 

προβάλλεται από τον Αριστοφάνη με πολλές λεπτομέρειες. Η Πραξαγόρα και ο χορός των 

γυναικών προσπαθούν να διατηρήσουν μια ψευδαίσθηση της μεταμφίεσης, δηλώνοντας ότι 

μεταμφιέζονται στα σκοτεινά καθώς, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να επιτύχουν τον σκοπό 

τους. Τελικά, αυτό που καταφέρνουν να διατηρήσουν είναι η οφθαλμαπάτη του κοστουμιού 

και του χαρακτήρα τους ως ρόλων από τη στιγμή που οι ίδιες χρησιμοποιούν με σκανδαλώδη 

τρόπο το κοστούμι τους μπροστά στο κοινό. Αυτό που μένει να διαπιστωθεί είναι πόσο καλά 

θα κυβερνηθεί η πόλη από τις γυναίκες, εφόσον τα κοστούμια και οι κινήσεις τις 

παρουσιάζουν ανδροπρεπείς237 μετά από τη συνέλευση όπου έλαβαν μέρος. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

236 «Είπε όμως ότι η γυναίκα είναι πλάσμα γνωστικό και μπορεί να βρίσκει λεφτά/…/κι ούτε συκοφαντούν, ούτε 
κάνουν δίκες ούτε προσπαθούν ν’ ανατρέψουν τη δημοκρατία κι επαινούσε τις γυναίκες σε πολλά άλλα» 
Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, στίχοι  440-453, ό.π., σελ. 85. 
237 «Γιατί εκεί, στη συνέλευση, μέσα στο σαματά και τους κινδύνους, δείξατε μεγάλο κουράγιο» Αριστοφάνη, 
Εκκλησιάζουσες, στίχοι  518-520, ό.π., σελ. 91. Συγκεκριμένα, ο Αριστοφάνης χρησιμοποιεί τη λέξη 
«ανδρειόταται». 
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3.4. Το ‘ερωτικό ντουέτο’ 
 
 

Στους στίχους 952-975, ο Αριστοφάνης, παραθέτει ένα ερωτικό τραγούδι το οποίο 

άδουν δύο νεαροί εραστές. Το κομμάτι αυτό, δομείται σε δύο ζεύγη παράλληλων στίχων238, 

τα οποία, συνθέτουν από κοινού ένα συμμετρικό σε ύφος, δομή και περιεχόμενο, τραγούδι.  

Αναφέρεται μάλιστα ότι, το συγκεκριμένο λυρικό χωρίο, αποτελεί, σύμφωνα με τον C.M. 

Bowra, το μοναδικό διασωθέν δείγμα μιας εξαφανισμένης λυρικής ποίησης, που ανήκε σε 

προηγούμενη του Αριστοφάνη, εποχή239. Εντούτοις, σύμφωνα με τον S. Douglas Olson, το 

τραγούδι των δύο εραστών, δεν ανήκει σε κάποιο χαμένο λυρικό γένος αλλά πρόκειται για 

λογοτεχνική παρωδία, πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη ως σχόλιο του ποιητή επί της σύνολης 

δράσης του έργου, μέσα στο οποίο εμφανίζεται240.  

Σε κάθε περίπτωση, το ερωτικό ντουέτο, που διαμορφώνουν ο Νέος και η νεαρή 

κοπέλα, συνθέτει έναν άκρως ενδιαφέροντα διάλογο ρόλων δεδομένου ότι τα λόγια που 

ανταλλάσσουν βρίθουν σεξουαλικών υπονοουμένων, γεγονός όχι και τόσο σύνηθες, 

τουλάχιστον για μια νεαρή κοπέλα. Ωστόσο, και τα υπονοούμενα του Νέου, μπορούν να 

θεωρηθούν αρκετά πρωτοποριακά για κάποιον άνδρα της ηλικίας του.   

Σε ό,τι αφορά στην χωροχρονική τοποθέτηση επί σκηνής των δύο πρωταγωνιστών του 

επεισοδίου, η νεαρή κοπέλα έχει εμφανιστεί στη σκηνή πολύ πιο νωρίς από το ερωτικό 

τραγούδι. Συγκεκριμένα, έχει κάνει την εμφάνισή της από τον στίχο 884 όπου, διαμείβεται 

φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στην ίδια και σε μια μεγάλη σε ηλικία γυναίκα, σχετικά με τα 

δικαιώματα της καθεμιάς στον έρωτα. Η κοπέλα και η γριά, αφού τελειώνουν την, σε έντονο 

ύφος, συνομιλία τους, αποχωρούν και στην σκηνή παρουσιάζεται ένας νεαρός. Ο Νέος, κάνει 

την εμφάνισή του στον στίχο 938 και το τραγούδι, ξεκινάει λίγους στίχους αργότερα, μόλις 

δηλαδή κάνει την επανεμφάνισή της η κοπέλα και τον αντικρίζει. Σκηνικά, είναι πιθανό η 

νεαρή κοπέλα να βρίσκεται είτε στην οροφή του σπιτιού της, είτε μέσα στο σπίτι και τον 

βλέπει μέσα από ένα παράθυρο· ενώ ο Νέος τοποθετείται κάπου κοντά στην πόρτα του 

σπιτιού της δεδομένου ότι δεν είναι λίγες οι φορές που της ζητάει να του ανοίξει την πόρτα 

για να μπει, ενώ στο τέλος του τραγουδιού, ο ίδιος της χτυπάει την πόρτα.  

Η τέχνη του Αριστοφάνη, γι’ άλλη μια φορά, εξυψώνεται πάνω από τη κωμική 

ποίηση. Η δόμηση του τραγουδιού γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εμπλακούν μεταξύ 

238 C.M.Bowra, A love-duet, in The American Journal of Philology, Vol 79, No 4, ed. The Johns Hopkins 
University Press, 1958, p. 376. 
239 C.M.Bowra, ό.π., σελ 376-391. 
240 S. Douglas Olson, The love-duet in Aristophanes ‘Ecclesiazusae’ in The Classical Quarterly, New Series, 
Vol. 38, No 2, ed. The Classical Association, 1988, p. 328. 
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τους οι σεξουαλικές ταυτότητες των δύο νέων. Έτσι, ορισμένα από τα λόγια που απευθύνει ο 

Νέος στην κοπέλα θα μπορούσε να τα είχε απευθύνει εκείνη σ’ αυτόν241. Με αυτόν τον 

τρόπο, φαίνεται ότι ο Αριστοφάνης επιθυμεί να δώσει έναν λυρικό σχολιασμό με επίκεντρο 

στόχο τον νέο, ουτοπικό κόσμο της Πραξαγόρας. Παράλληλα, φαίνεται ότι πολλοί από τους 

στίχους θα μπορούσαν να ειπωθούν αποκλειστικά από άνδρες, χωρίς δηλαδή την παρουσία 

γυναικών. Το ίδιο το κείμενο, συντηρεί δηλαδή μια μπερδεμένη σεξουαλική ταυτότητα. Το 

ερωτικό ντουέτο των δύο νέων, ξεπερνώντας τη δομή του ‘παρακλαυσίθυρου242’ πάνω στον 

οποίο φαίνεται ότι είναι δομημένο το τραγούδι, δημιουργεί επίτηδες σύγχυση στον θεατή για 

τη σεξουαλική ταυτότητα των πρωταγωνιστών243. 

 Η τοποθέτηση του τραγουδιού στο συγκεκριμένο σημείο της πλοκής, είναι ακριβώς 

αυτό που θα περίμενε κανείς από έναν παρακλαυσίθυρο. Εμφανίζεται επί σκηνής ένας Νέος, 

ο οποίος κρατώντας πυρσό244, καταφέρνει να ξεγελάσει μια γριά με τη βοήθεια της 

αγαπημένης του ώστε να μην αναγκαστεί να ακολουθήσει την ηλικιωμένη στο κρεβάτι του 

έρωτα. Από τη στιγμή που η γριά έχει ‘εξουδετερωθεί’, ξεκινάει το ερωτικό ντουέτο των δύο 

νεαρών εραστών. Προς έκπληξιν των θεατών, η κοπέλα ξεκινάει το τραγούδι και όχι ο Νέος. 

Η κοπέλα, με πρωτοφανές θάρρος, απευθύνεται στον καλό της με σεξουαλικά λόγια και 

αποτελεί μια από τις λίγες φορές που μια ηρωίδα εκφράζεται με τόση ελευθερία απέναντι 

στον άνδρα γύρω από σεξουαλικά ζητήματα245. Δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς, ότι η κοπέλα, 

είναι Αθηναία πολίτις και δεν προκύπτει από πουθενά ότι ασκούσε το επάγγελμα της πόρνης. 

Για τον παραπάνω λόγο, το κάλεσμά της στον Νέο που βρίσκεται έξω από την πόρτα της, 

προξενεί ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη και υπογραμμίζει, γι’ άλλη μια φορά, τη δραστικότητα 

του νόμου της Πραξαγόρας και τη ριζική κοινωνική ανακατάταξη την οποία αυτός έχει 

επιφέρει. Η κοπέλα, η οποία μέχρι τη δεδομένη στιγμή, με τα πρότερα κοινωνικά δεδομένα, 

βρισκόταν κάτω από διαρκή αστυνόμευση από το οικείο της περιβάλλον, αλλά και από τον 

κοινωνικό περίγυρο, μετά τις διακηρύξεις της Πραξαγόρας και την άμεση εφαρμογή του 

σχεδίου της από το σύνολο της πόλης, αισθάνεται ελεύθερη να εκφραστεί προς τον Νέο και 

241 Χαρακτηριστικά, στα λόγια του Νεαρού αναφέρεται η Κύπριδα (δηλαδή η θεά Αφροδίτη) μια καθαρά 
γυναικεία θεά, στην οποία έκαναν επίκληση οι γυναίκες και όχι οι άνδρες. Για το λόγο αυτό, θεωρείται περίεργο 
αυτά τα λόγια να τα απευθύνει ο Νέος στην κοπέλα. 
242 Ο παρακλαυσίθυρος, ήταν άσμα που διασώθηκε από τα αρχαϊκά χρόνια.  Τραγουδιόταν από νεαρούς άνδρες, 
συνήθως μετά από κάποια γιορτή και άρα υπό την επήρεια μέθης, έξω από τις πόρτες νεαρών κοριτσιών. Το 
τραγούδι αυτό, είχε ως σκοπό να κάνει γνωστά στη νεαρή κοπέλα τα αισθήματα του αγοριού καθώς και την 
παρουσία του έξω από την πόρτα της. C. M. Bowra, ό.π., σελ. 377. 
243 S. Douglas Olson, The love-duet in Aristophanes ‘Ecclesiazusae’, ό.π. σελ. 329. 
244 Προκύπτει από τους επόμενους στίχους του κειμένου. Αριστοφάνη Εκκλησιάζουσες, στ. 978. 
245 Σε ότι αφορά στην ελευθεριότητα των λόγων, μαζί με την κοπέλα στις Εκκλησιάζουσες, θα μπορούσε να 
καταταχθεί η Μυρρίνη από τη Λυσιστράτη, στη σκηνή με τον Κινησία (στ. 900-945), όπου όμως και πάλι τα 
υπονοούμενα δεν είναι τόσα πολλά όσο στην εν λόγω σκηνή στις Εκκλησιάζουσες. 
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χωρίς αποστροφές να εκδηλώσει τα βαθύτερα συναισθήματά της προς αυτόν. 

Εκμεταλλεύεται δηλαδή τους νέους νόμους πολιτιστικής συμπεριφοράς και διατυπώνει την 

ελευθερία των ορμών, εφόσον οι απαγορεύσεις σκωπτικά και ουτοπικά έχουν αναιρεθεί. 

Έτσι, ορμώμενη ίσως από την νέα κατάσταση, και πριν αλλά και μετά το τραγούδι της στον 

Νέο, επιδεικνύει πρωτόγνωρο θάρρος και σχετική ‘αναίδεια’ προς τις μεγαλύτερες από αυτήν 

γυναίκες, διεκδικώντας την σεξουαλική αποκλειστικότητα του Νεαρού ενώ και προς τους 

νόμους της νέας διακυβέρνησης, παρουσιάζεται ασεβής. Δείχνει, δηλαδή στους θεατές, με 

τον πλέον έκδηλο τρόπο, την εφαρμογή του σχεδίου της Πραξαγόρας και την μελλοντική 

συμπεριφορά των γυναικών, όχι μόνο απέναντι στους άνδρες τους αλλά και στις ομόφυλές 

τους. Η σεξουαλική απελευθέρωση των γυναικών είναι γεγονός και η κοπέλα δεν αργεί 

έμπρακτα να την εφαρμόσει, αποδεικνύοντας παράλληλα την καταπιεστική δομή της 

κοινωνίας στην οποία ζούσε μέχρι τότε, την ίδια στιγμή που οι νέες κοινωνικές δομές που 

επιβάλλονται από το σύστημα της Πραξαγόρας, καταπιέζουν τα θέλω του Νέου. 

Ο Νέος από την άλλη μεριά, ξεκινάει το τραγούδι του κατά τον ίδιο τρόπο που είχε 

ξεκινήσει η κοπέλα246 και συνεχίζει το άσμα του προς αυτήν με συγκαλυμμένα ερωτικά και 

σεξουαλικά υπονοούμενα247. Το κοινό, αν και περιμένει μια ερωτική σερενάτα που θα 

απευθύνεται στην κοπέλα, ακούει ένα τραγούδι που θα μπορούσε κάλλιστα να απευθύνεται 

σε άνδρες248 ενώ στον στίχο 969, όπου αναφέρεται « στα στρωσίδια μου τα φλογισμένα»249, 

θα μπορούσε εύκολα ο εν λόγω στίχος να ερμηνεύεται από έναν γυναικείο ρόλο. Δεδομένου 

μάλιστα ότι δεν ήταν σύνηθες για έναν άνδρα να αναφέρει σε ερωτικό τραγούδι διάφορα 

στοιχεία που σχετίζονται με το σπίτι και τις οικιακές δουλειές, η αναφορά του αυτή 

ξαφνιάζει, πολλώ δε μάλλον, τη στιγμή που αυτός βρίσκεται στον δρόμο και η γυναίκα εντός 

της οικίας250.  

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς, ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ποιητής έχει επίτηδες 

μπερδέψει τις σεξουαλικές ταυτότητες των νεαρών εραστών καθώς ήθελε αφ’ ενός να 

υπογραμμίσει σε πρώτο πλάνο τη δραστικότητα του σχεδίου της Πραξαγόρας και αφ’ ετέρου, 

να καταδείξει μια εν δυνάμει προβληματική κατάσταση που θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε 

περίπτωση αλλαγής ρόλων και εξουσιών. Το ερωτικό ντουέτο, που συνθέτουν οι δύο 

246«Έλα καλέ μου, έλα κοντά» και «Έλα καλή μου, έλα κοντά», Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, στ. 952 και 960, 
σελ. 129. 
247 Οι στίχοι «Ποθώ βαθιά σου να χωθώ στις ρεματιές σου μπρος και πίσω» Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, στ. 
963-965, ό.π., σελ, 131, θεωρούνται κορυφαίοι στην τέχνη του Αριστοφάνη να υπονοεί βαθύτερα νοήματα, 
χρησιμοποιώντας λεξιπαίγνια της γλώσσας. 
248 “The majority of the refrains are clearly originally intended to be sung by men alone.” S. Douglas Olson, The 
love-duet in Aristophanes ‘Ecclesiazusae’, ό.π., σελ. 329. 
249 Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, στ. 969, ό.π., σελ. 131. 
250 Βλ. S. Douglas Olson, The love-duet in Aristophanes ‘Ecclesiazusae’, ό.π.,σελ. 329. 
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εραστές, εντάσσεται σε μια σκηνή του έργου γεμάτη υπονοούμενα, η οποία δεν έχει πλέον να 

κάνει με αθώες και αγνές ερωτικές σχέσεις αλλά, αποκλειστικά, με σεξουαλικές. Η νεαρή 

κοπέλα, από τη στάση και τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, αποκαλύπτεται ότι δεν είναι μια 

αφελής και αθώα παιδίσκη251. Εξάλλου, ο Νέος, που συνδιαλέγεται μαζί της, αν και 

συναγωνίζεται ισότιμα στην απαγγελία των στίχων, στη συνέχεια της σκηνής, φανερώνεται 

ανίσχυρος μπροστά στη δύναμη που επιδεικνύουν οι γυναίκες και αφήνεται τελικά να τον 

χειραγωγήσουν στην κυριολεξία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

251 Pascal Thiercy, ό.π., σελ. 144. 
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3.5. Κοινοκτημοσύνη δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.  
  
 
Μια από τις βασικότερες εξαγγελίες της Πραξαγόρας, και παράλληλα, βασικό θέμα του 

έργου, αποτελεί η κοινοκτημοσύνη της περιουσίας των πολιτών αλλά κυρίως, η 

κοινοκτημοσύνη της ερωτικής ζωής. Επιστρέφοντας από τη συνέλευση του Δήμου, και αφού 

έχει απεκδυθεί των ανδρικών της ρούχων και συμβόλων, η Πραξαγόρα ξεκινάει, στον στίχο 

587 να αναλύει στον Βλέπυρο και στο κοινό της, ενδοκειμενικό και εξωκειμενικό, τις βασικές 

αρχές του σχεδίου της. Αναφέρει λοιπόν μεταξύ άλλων: « λοιπόν λέω σε όλους πως πρέπει 

όλα τ’ αγαθά να είναι σε όλους κοινά και να ‘χει ο καθένας τη μερίδα του και να ζει απ’ 

αυτήν και να μην είναι μήτε πλούσιος μήτε φτωχός, μήτε ο ένας να ‘χει πολλή γη να δουλεύει 

κι ο άλλος ούτε για τον τάφο του· μήτε ο ένας να ‘χει πολλούς δούλους κι ο άλλος ούτε έναν, 

αλλά θα κάνω τη ζωή κοινή για όλους κι όμοια/…/η γη θα είναι κοινή για όλους και τα λεφτά 

κι ό,τι άλλο έχει ο καθένας/…/θα έχουν όλοι απ’ όλα/…/θα κάνω τις γυναίκες κοινές σε 

όλους τους άντρες να πλαγιάζουν μαζί τους κι όποιος θέλει θα κάνει παιδιά/…/οι χειρότερες 

κι οι πιο άσχημες θα κάθονται κοντά στις όμορφες· αν λοιπόν κάποιος επιθυμήσει μια απ’ 

αυτές, θα σμίξει πρώτα με την άσκημη/…/δε θα επιτρέπεται στις γυναίκες να ξαπλώνουν με 

τους ψηλούς και τους όμορφους πριν πάρουν τους κοντούς και τους άσχημους/../ τα παιδιά θα 

νομίζουν πατεράδες τους όλους τους ηλικιωμένους που θα ταιριάζουν στα χρόνια 

τους/…/λέω να κάνουμε την πόλη ένα σπιτικό γκρεμίζοντας όλες τις μεσοτοιχίες, ώστε να 

επικοινωνούμε ο ένας με τον άλλο ελεύθερα»252. 

Στην ελληνική κοινωνία του 4ου αιώνα π.Χ., το κράτος δεν θεωρείτο μηχανισμός 

προορισμένος να μεριμνά για την προστασία των ανθρώπων, που ήθελαν να αποκτήσουν και 

να μεταβιβάσουν ιδιωτικό πλούτο253. Ο Πλάτωνας, στην ιδανική Πολιτεία του οραματιζόταν 

την κυρίαρχη τάξη να μην έχει καμία απολύτως δυνατότητα να αποκτήσει ιδιωτική περιουσία 

οποιασδήποτε μορφής254. Ο Αριστοφάνης, φαίνεται, πως είχε δύο λόγους να παρουσιάζει την 

252 Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, στ. 587-674, ό.π., σελ. 97-105. 
253 K.J. Dover, ό.π., σελ. 275. 
254 «Ορα δή, εἶπον ἐγώ, εἰ τοιόνδε τινὰ τρόπον δεῖ αὐτοὺς ζῆν τε καὶ οἰκεῖν, εἰ τοιόνδε τινὰ τρόπον 
δεῖ αὐτοὺς ζῆν τε καὶ οἰκεῖν, εἰ μέλλουσι τοιοῦτοι ἔσεσθαι πρῶτον μὲν οὐσίαν κεκτημένον 
μηδεμίαν μηδένα ἰδίαν, ἂν μὴ πᾶσα ἀνάγκη· ἔπειτα οἴκησιν καὶ ταμιεῖον μηδενὶ εἶναι μηδὲν 
τοιοῦτον, εἰς ὃ οὐ πᾶς ὁ βουλόμενος εἴσεισι· τὰ δ’ ἐπιτήδεια, ὅσων δέονται ἄνδρες ἀθληταὶ 
πολέμου σώφρονές τε καὶ [e.] ἀνδρεῖοι, ταξαμένους παρὰ τῶν ἄλλων πολιτῶν δέχεσθαι μισθὸν 
τῆς φυλακῆς τοσοῦτον ὅσον μήτε περιεῖναι αὐτοῖς εἰς τὸν ἐνιαυτὸν μήτε ἐνδεῖν· φοιτῶντας δὲ εἰς 
συσσίτια ὥσπερ ἐστρατοπεδευμένους κοινῇ ζῆν· χρυσίον δὲ καὶ ἀργύριον εἰπεῖν αὐτοῖς ὅτι θεῖον 
παρὰ θεῶν ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ ἔχουσι καὶ οὐδὲν προσδέονται τοῦ ἀνθρωπείου, οὐδὲ ὅσια τὴν ἐκείνου 
κτῆσιν τῇ τοῦ θνητοῦ χρυσοῦ κτήσει συμμειγνύντας μιαίνειν, διότι πολλὰ καὶ ἀνόσια περὶ τὸ τῶν 
[417a] πολλῶν νόμισμα γέγονεν, τὸ παρ’ ἐκείνοις δὲ ἀκήρατον· ἀλλὰ μόνοις αὐτοῖς τῶν ἐν τῇ 
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κοινοκτημοσύνη ως μέσο μεταρρύθμισης που το εισηγούνται οι γυναίκες. Ο ένας λόγος, ήταν 

προφανώς εκείνος σύμφωνα με τον οποίο, οι γυναίκες, εκείνη την εποχή, δεν είχαν καμία 

συμμετοχή στην απόκτηση ή τη διάθεση περιουσίας. Κυρίως, η γυναίκα ως νύφη, 

αποτελούσε το διάμεσο για να μεταβιβάσει ο πατέρας την περιουσία του στα εγγόνια του. 

Χαρακτηριστική είναι η σκηνή όπου ο Χρέμης, εκθέτοντας τα επιχειρήματα για τα οποία 

ψηφίστηκαν οι γυναίκες να κυβερνήσουν την πόλη, λέει ότι στη συνέλευση αναφέρθηκε και 

το εξής: «Οι γυναίκες δανείζονται μεταξύ τους, μόνες τους χωρίς μάρτυρες, φορέματα, 

χρυσαφικά, χρήματα, ποτήρια και τα δίνουν πίσω, δεν τα κρατάνε· ενώ εμείς, έλεγε, αυτό 

κάνουμε οι πιο πολλοί»255.  

Σύμφωνα με τον ποιητή δηλαδή, οι γυναίκες ήταν άξιες εμπιστοσύνης σε ότι αφορά 

στα περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι άνδρες, είχαν σχεδόν συνήθεια και έθιμο να παίρνει ο ένας 

την περιουσία του άλλου και να κάνει χρήση αυτής, όπως δηλαδή συνέβαινε στη σχέση 

πεθερού-γαμπρού ή σε περίοδο πολέμου και φυσικά, σε περιπτώσεις εμπορικών συναλλαγών. 

Εντούτοις, πολύ πιο σημαντικός λόγος για τον Αριστοφάνη να παρουσιάσει τη ‘γυναικεία’ 

οπτική για την κοινοκτημοσύνη, ήταν ότι, ο γάμος δεν ήταν συνήθως το αποτέλεσμα ενός 

ερωτικού δεσμού αλλά περισσότερο ένας ‘μηχανισμός’ μεταβίβασης της περιουσίας. Στην 

αρχαία Ελλάδα ωστόσο, υπήρχε άμεση συνάφεια μεταξύ της περιουσιακής και της ερωτικής 

κοινοκτημοσύνης, γεγονός το οποίο ο Αριστοφάνης είναι φανερό ότι θέλει να σατιρίσει. Ο 

γάμος δηλαδή, ήταν άρρηκτα συνυφασμένος με την περιουσιακή ιδιοκτησία. Η γυναίκα 

αντιμετωπιζόταν κατά τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπιζόταν ένα κομμάτι γης καθώς 

θεωρούνταν και τα δύο, στοιχεία αλληλένδετα μεταξύ τους και, ταυτόχρονα, αντικείμενα 

πώλησης και εμπορικής, τελικά, συναλλαγής256. 

Η ομοιότητα των όσων προαναγγέλλει η Πραξαγόρα και των μεταρρυθμίσεων που 

εκθέτει ο Πλάτωνας στην Πολιτεία, οδηγεί τους ερευνητές στην εξέταση της σάτιρας των 

Εκκλησιαζουσών με γνώμονα το φιλοσοφικό έργο του Πλάτωνα. Χρονικά, κάτι τέτοιο 

μοιάζει ακατόρθωτο τη στιγμή που οι Εκκλησιάζουσες παρουσιάστηκαν στο Αθηναϊκό κοινό 

πολύ πριν δημοσιεύσει ο Πλάτωνας την Πολιτεία του. Παρόλα αυτά, θεωρείται πιθανό, οι 

ιδέες αυτές που εκφράζονται στην Πολιτεία, να προϋπήρχαν της συγγραφής τους από τον 

φιλόσοφο και να κυκλοφορούσαν στους αθηναϊκούς φιλοσοφικούς κύκλους. Άλλωστε, το 

πόλει μεταχειρίζεσθαι καὶ ἅπτεσθαι χρυσοῦ καὶ ἀργύρου οὐ θέμις, οὐδ’ ὑπὸ τὸν αὐτὸν ὄροφον 
ἰέναι οὐδὲ περιάψασθαι οὐδὲ πίνειν ἐξ ἀργύρου ἢ χρυσοῦ. καὶ οὕτω μὲν σῴζοιντό τ’ ἂν καὶ 
σῴζοιεν τὴν πόλιν· ὁπότε δ’ αὐτοὶ γῆν τε ἰδίαν καὶ οἰκίας καὶ νομίσματα κτήσονται, οἰκονόμοι 
μὲν καὶ γεωργοὶ ἀντὶ φυλάκων ἔσονται», Πλάτωνος Πολιτεία, 416d-417a. 
255 Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, στ. 446-450, ό.π., σελ. 85. 
256 K.J. Dover, ό.π., σελ. 277. 
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θέμα του έργου του Αριστοφάνη, σατιρίζει τον κολεκτιβισμό, ο οποίος ήταν ‘της μόδας’ την 

εποχή εκείνη, εξαιτίας των πολλών φιλοσοφικών συζητήσεων που γινόντουσαν και είχαν 

εξαπλωθεί πέρα από τους φιλοσόφους και στους υπόλοιπους κατοίκους της πόλης. Ο 

Αριστοφάνης, δεν προσπαθεί να αναπτύξει τις σοβαρές συνεπαγωγές αυτών των πρακτικών, 

παρά μόνο τις κωμικές τους δυνατότητες και προεκτάσεις. Ουσιαστικά, δεν γελάει μαζί με 

τους χαρακτήρες του, γελάει εις βάρος τους257. Κατά συνέπεια, γελάει με τη συνολική 

διαδεδομένη λογική που κυριαρχούσε την εποχή που έγραφε το έργο και σατιρίζει τις νέες 

ιδέες που προτείνονταν από τους φιλοσόφους του καιρού του. Έτσι, χρονικά, αν και η 

Πολιτεία έπεται των Εκκλησιαζουσών, δεν θεωρείται περίεργο που οι ιδέες αυτές 

σατιρίζονται από τον κωμικό ποιητή. Οι διανοούμενοι του 5ου αιώνα είχαν διατυπώσει ήδη 

κάποιες από τις ιδέες της πλατωνικής κοινοκτημοσύνης, οι οποίες έδωσαν τελικά την αφορμή 

στον Αριστοφάνη για να δημιουργήσει το σατιρικό του έργο258. 

Στις εξαγγελίες της Πραξαγόρας, το ενδιαφέρον της νέας κοινής ζωής που προτείνει 

στην πόλη, πέρα από την κοινοκτημοσύνη των αγαθών, εστιάζεται στην σεξουαλική 

κοινοκτημοσύνη την οποία προτείνει μεταξύ των δύο φύλων. Θεωρείται μάλιστα, ότι η 

Πραξαγόρα, προβαίνει στη θέσπιση της ερωτικής κοινοκτημοσύνης, για να επιτύχει την 

αποδοχή της κοινοκτημοσύνης των αγαθών259. Στο κείμενο, η Πραξαγόρα έχοντας ως 

αφορμή τις ενστάσεις του Βλέπυρου στη νέα γυναικεία διακυβέρνηση, αναγγέλλει τα κύρια 

σημεία του σχεδίου της. Έτσι, δίνει έμφαση στην κοινοκτημοσύνη των αγαθών, των 

γυναικών, των παιδιών και αντιστοίχως, των γονέων, την κοινή εγκατάσταση των πολιτών 

και, τέλος, τα κοινά συσσίτια. Με τον τρόπο αυτό, η πρωταγωνίστρια φαίνεται πως 

προσδοκούσε μια διόρθωση των υπαρχουσών ανισοτήτων στις δυνατότητες και τις 

υποχρεώσεις των πολιτών σε ένα γενικότερο συλλογικό πεδίο260. Στο πλαίσιο αυτής της 

γενικευμένης μεταρρύθμισης, οι δούλοι, ένα σημαντικό κομμάτι της δημόσιας ζωής και της 

οικονομίας του κράτους, παραμένουν υπό το ίδιο καθεστώς που μέχρι εκείνη τη στιγμή ίσχυε 

γι’ αυτούς, και μάλιστα, σύμφωνα με τα νέα μέτρα, είναι περισσότερο αποκομμένοι από τους 

ελεύθερους πολίτες, καθώς, ως κύρια απασχόλησή τους, παραμένουν τα χωράφια και η 

αγροτική ζωή.  

257 P. Thiercy, ό.π., σελ. 140. 
258 K.J. Dover, ό.π., σελ. 278. 
259 P. Thiercy, ό.π., σελ. 55. 
260 Σε ό,τι αφορά στο «συλλογικό πεδίο» που εμφανίζεται στην εν λόγω κωμωδία, πρβλ. Γιάννη Παπαδόπουλου, 
Καθάρσεως όρια και όροι, εκδ. Ψηφίδα, Αθήνα, 2005, σσ. 31-32. 
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Το σύστημα της Πραξαγόρας με τον τρόπο που παρουσιάζεται, εμφανίζεται ως ένα 

καθαρά κοινοβιακό σύστημα που προϋποθέτει τη διαχείριση των κοινών από τις γυναίκες261 

αναβαθμίζοντας έτσι τον πολιτικό-κοινωνικό τους ρόλο. Ωστόσο, παρόλο που η Πραξαγόρα 

διατείνεται ότι πρόκειται για μια ριζική ανανέωση και για μια εκ βάθρων αναδιάρθρωση της 

κοινωνίας, το νέο σύστημα συνεχίζει να στηρίζεται στα παλαιότερα κοινωνικά πρότυπα που 

μέχρι τότε ίσχυαν και, πολύ περισσότερο, να χρησιμοποιεί σε μεγαλύτερη κλίμακα τους 

δούλους. Μάλιστα, η Πραξαγόρα εμφανίζεται εν μέρει ανακόλουθη στο λόγο της, καθώς, ενώ 

στον στίχο 593, αναφέρει: «θα κάνω τη ζωή κοινή για όλους κι όμοια»262, στον στίχο 652 

στην ερώτηση του Βλέπυρου «Και τα χωράφια ποιος θα τα δουλεύει», εκείνη απαντά « οι 

δούλοι»263. Η κοινή ζωή δηλαδή την οποία εξαγγέλλει η Πραξαγόρα, γίνεται φανερό ότι 

αφορά μόνο τους ελεύθερους πολίτες και τελικά δεν πρόκειται για μια ταξική 

αναδιοργάνωση. Παράλληλα, και στον τομέα της σεξουαλικής κοινοκτημοσύνης, γι’ άλλη 

μια φορά, η εξαίρεση των δούλων από τα νέα μέτρα αναφέρεται ρητά στον στίχο 720 ως εξής 

«Κι οι δούλες δεν πρέπει να στολίζονται και να κλέβουν τους έρωτες από τις ελεύθερες, αλλά 

να σμίγουν μόνο με δούλους»264. Είναι έκδηλη, η πρόθεση της Πραξαγόρας, στο νέο 

καθεστώς, όπου θα ισχύει η σεξουαλική και άρα η γονεϊκή κοινοκτημοσύνη, να μην υπάρχει 

περίπτωση μίξης των δούλων με τους ελεύθερους πολίτες και να μην υπάρχει επομένως η 

παραμικρή αμφιβολία για το εάν ένα παιδί θα έχει καταγωγή δούλου ή ελεύθερου πολίτη. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Πραξαγόρα διαχωρίζει τη θέση των παιδιών που θα θεωρούν 

για πατέρα τους κάθε μεγαλύτερο άνδρα της πόλης. Παρόλα αυτά, προξενεί ερωτηματικά το 

γεγονός ότι ακόμα και στη διακήρυξη αυτή, που είναι υπέρ των γυναικών, η Πραξαγόρα 

αναφέρεται μόνο στον ρόλο του πατέρα στην ανατροφή του παιδιού, και καθόλου στην 

ύπαρξη της μητέρας. Αν και η θέση της μητέρας είναι αυταπόδεικτη, ωστόσο δεν γίνεται 

καμία νύξη γι’ αυτήν και για τη θέση που θα έχει στην ζωή του παιδιού265. Αντίθετα, ο 

Αριστοφάνης για να κάνει ακόμα πιο κωμική τη σκηνή, επιμένει στο μπέρδεμα που μπορεί να 

προκληθεί στους άνδρες από μια τέτοια κατάσταση, αναφέροντας ότι κάθε ενήλικας άνδρας 

μπορεί να θεωρείται εν δυνάμει πατέρας κάθε δυσάρεστου και αηδιαστικού χαρακτήρα της 

πόλης που θα δηλώνει ότι είναι γιος του266. 

Προχωρώντας τον λόγο της, η Πραξαγόρα εξαγγέλλει την κοινοκτημοσύνη του οίκου. 

Σύμφωνα με τις διακηρύξεις της, στη νέα πολιτεία που οραματίζεται, η έννοια του οίκου ως 

261 Ν. Γ. Μπούρας, ό.π., σελ. 233. 
262 Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, στ. 593, ό.π., σελ. 97. 
263 Αυτόθι, στ. 652, ό.π., σελ. 103. 
264 Αυτόθι, στ. 720, ό.π., σελ. 109. 
265 Rachel Finnegan, ό.π., σελ. 156. 
266 Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, στ. 643-650, ό.π., σελ. 103. 
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ιδιωτικής περιουσίας καταλύεται και η πόλη γίνεται στην ουσία ο οίκος των πολιτών. Μέσα 

σ’ αυτό το νέο ‘σπίτι’ οι γυναίκες εξακολουθούν να διατηρούν τη θέση που είχαν και στο 

δικό τους σπίτι και στο οποίο ο Αριστοφάνης έχει ήδη αναγνωρίσει την αξία τους267. Οι 

γυναίκες αναλαμβάνουν τη διαχείριση του νέου μεγάλου οίκου, της πόλης, επιφορτιζόμενες 

ακόμα περισσότερες ευθύνες και αποδεσμεύοντας τους άνδρες από τα πρότερα καθήκοντά 

τους. Στην παρούσα κατάσταση, οι άνδρες ξεφεύγουν από τα οικονομικά δεσμά του σπιτιού 

και της πόλης και είναι πλέον ελεύθεροι να χαρούν τον έρωτα με κάθε γυναίκα. Οι γυναίκες 

από την άλλη μεριά, αν και βαρύνονται με νέες ευθύνες, ξεφεύγουν εν μέρει από τον στενό 

εγκλεισμό τους στο σπίτι και είναι ελεύθερες πλέον να κυκλοφορούν με τις ομόφυλές τους 

στο νέο τους σπίτι, την πόλη268.  

Ο λόγος της Πραξαγόρας αν και ξεκινάει με φεμινιστικά ερείσματα, καταλήγει να 

ασχολείται μόνο με τους άνδρες και όλες οι αναφορές και οι διευκρινίσεις που γίνονται, 

αφορούν μόνο αυτούς. Οι γυναίκες δε, εμφανίζονται να έχουν την ίδια θέση που είχαν και 

πριν, δεδομένου ότι είναι και πάλι υπεύθυνες για το νοικοκυριό –έστω κι αν αυτό 

περιλαμβάνει όλη την πόλη-, τη σίτιση των ανδρών –έστω κι αν νοείται η σίτιση όλων των 

ανδρών της πόλης-, και την ανατροφή των παιδιών. Φαινομενικά, η γυναίκα αποκτά την 

πολυπόθητη εξουσία –όπως για παράδειγμα την δικαστική: Πρόκειται όμως για μια 

επίπλαστη συνθήκη καθώς οι άνδρες εξακολουθούν να διατηρούν τα δικαιώματά τους και 

μάλιστα είναι πολύ πιο ελεύθεροι να κυκλοφορούν στην πόλη χωρίς να χρειάζεται να 

ανησυχούν για σοβαρές αποφάσεις που θα πρέπει να λάβουν σχετικά με το κράτος. Εξάλλου, 

μετά τις διακηρύξεις της Πραξαγόρας, ακολουθεί η σκηνή με τον Χρέμη και τον νομοταγή 

πολίτη που αρνείται να παραδώσει την περιουσία του στην πόλη δείχνοντας την αδυναμία 

εφαρμογής της κοινοκτημοσύνης στα αγαθά269. Επίσης, αμέσως μετά το εν λόγω 

περιστατικό, ακολουθεί η σκηνή με τις τρεις Γριές, την Κοπέλα και τον Νέο270 για να 

καταδειχθεί έτσι η αδυναμία εφαρμογής του συστήματος και στον έρωτα και το ανέφικτο 

μιας τόσο ριζοσπαστικής κοινωνικής αλλαγής271. 

Τελικά, ο Αριστοφάνης, διαφοροποιούμενος από τον Πλάτωνα, ο οποίος θεωρούσε 

ότι η πόλη μπορούσε εξίσου να συγκυβερνηθεί από τους άνδρες και τις γυναίκες, 

εξουδετερώνει την έννοια της πόλης και μαζί την ανάγκη να υπάρχει ανδρική κυριαρχία. 

Παρόλο που οι γυναίκες στις αριστοφανικές κωμωδίες δίνουν συμβουλές στους άνδρες ή 

267 Βλ. Τα λόγια που μεταφέρει ο Χρέμης γυρίζοντας από τη Συνέλευση, στ. 440-455, ό.π., σελ. 85. 
268 Jeffrey Henderson, ό.π., σελ. 148-149. 
269 Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, στ. 747-832 και 855-875, ό.π., σελ. 111-123 
270 Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσες, στ. 876-1110, ό.π., σελ. 123-143. 
271 Ν. Γ. Μπούρας, ό.π., σελ. 234, 
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παρεμβαίνουν στο πολιτικό τους έργο, δε θα βρει πουθενά κανείς τον κωμικό ποιητή να 

στοχάζεται μια κατάσταση όπου οι γυναίκες και οι άνδρες θα διαχειρίζονται από κοινού 

αστικά ή οικιακά καθήκοντα272. Άλλωστε, η τελευταία λέξη του έργου273, που σηματοδοτεί 

το συμπόσιο που έχουν ετοιμάσει οι γυναίκες και στο οποίο καλούνται όλοι οι πολίτες, δεν 

έχει κανένα νόημα, ούτε γραμματικό αλλά ούτε και σημασιακό. Πρόκειται δηλαδή για μια 

λέξη κατασκευασμένη από τον Αριστοφάνη, η οποία δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο της αρχαίας 

ελληνικής και παράλληλα, δεν υπάρχει κανένας λόγος και νόημα για αυτήν την λέξη να 

βρίσκεται στην Έξοδο του έργου. Αυτή η ανατροπή του τέλους, όπως αναφέρει και ο Pascal 

Thiercy, δεν έχει νόημα όπως νόημα δεν έχει και η γυναικοκρατία: μπορούσε να γεμίσει μια 

λέξη όχι όμως και την κοιλιά των Αθηναίων274. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

272 Jeffrey Henderson, ό.π., σελ. 149 
273 Πρόκειται για τη μεγαλύτερη λέξη που έχει κατασκευάσει ποτέ ο ποιητής. Αποτελείται από 169 γράμματα 
και περιγράφει τις λιχουδιές του συμποσίου. Είναι πιθανό η λέξη αυτή να θέλει να θυμίσει κάτι από το πνίγος 
της παράβασης. Αριστοφάνης, Εκκλησιάζουσες, εισαγωγή Φιλολογική ομάδα Κάκτου, ό.π., σελ. 40. 
274 Pascal Thiercy, ό.π., σελ. 145. 
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Επίλογος 
 

Τελειώνοντας τη θεώρηση των διαφυλικών δομών, που παρουσιάζονται από τον Αριστοφάνη 

στην κωμωδία Εκκλησιάζουσες, γίνεται φανερό ότι η κωμωδία, έτσι όπως την δομεί ο 

ποιητής, χρησιμοποιεί το γυναικείο φύλο στον αντίποδα του ανδρικού, δημιουργώντας ένα 

θεατρικό δίπολο στον χώρο της κριτικής των κακώς κειμένων στην πόλη. Σε ορισμένες 

μάλιστα περιπτώσεις, η κριτική αυτή παίρνει τη μορφή της καυστικής σάτιρας. Έχοντας ως 

σκοπό να χρησιμοποιήσει τις ηρωίδες του έξω από τον περιορισμένο και κοινωνικά 

νομοθετημένο γι’ αυτές, χώρο του σπιτιού, ο Αριστοφάνης, τις συνδέει, τις περισσότερες 

φορές, με τη λατρεία προς τις θεές. Δε διστάζει όμως και να τις παρουσιάσει μέσα σε 

ουτοπικό πλαίσιο δράσης, όπως, για παράδειγμα, στις Εκκλησιάζουσες όπου η γυναίκα δρα σε 

μια γυναικοκρατούμενη ιδανική πολιτεία, την οποία εφευρίσκει ο ποιητής για να καυτηριάσει 

από διαφορετικό πραγματικό χώρο την πολιτική κατάσταση της Αθήνας. Άλλωστε, στην 

ιστορική πραγματικότητα της εποχής του ποιητή, ακόμα και με την εξαίρεση των 

θρησκευτικών τελετών, που έδιναν στις γυναίκες δικαιώματα ελευθερίας, εκείνες παρέμεναν 

στο περιθώριο του δημόσιου βίου, σύμφωνα με ιστορικές πηγές. 

Πιο συγκεκριμένα, στις ‘μη γυναικείες’ κωμωδίες, που αναλύονται, στο μέτρο του 

δυνατού, στην παρούσα εργασία, οι γυναικείες φιγούρες, που εμφανίζονται, αν και μη 

πλήρως ανεπτυγμένοι ρόλοι275, αποτελούν δομικά στοιχεία της σάτιρας. Ο ποιητής, βασίζεται 

κυρίως στην θεματική της σεξουαλικότητας, ενώ αντλεί τα σημαντικά θέματά του καθώς και 

τους χαρακτήρες των ηρωίδων του από αυθεντικές φιγούρες της αθηναϊκής ζωής, οι οποίες 

είχαν εγγραφεί ως στερεότυπα στη συνείδηση του κοινού του. Ταυτόχρονα όμως, κατορθώνει 

να δημιουργήσει τους εν λόγω χαρακτήρες ως μονάδες που υπερβαίνουν το χωρόχρονο της 

σύλληψής τους και αποτελούν αναγνωρίσιμες δομές από τον θεατή του εκάστοτε ‘εδώ και 

τώρα’. 

Σε ό,τι αφορά στις ονομαζόμενες ‘γυναικείες κωμωδίες’, αποδεικνύεται ότι στη 

Λυσιστράτη, για παράδειγμα, η παρουσίαση των γυναικών ως αντικειμένων και ταυτόχρονα 

ως υποκειμένων καταλαμβάνει κεντρικό σκηνικό χώρο χάρη στην φυσική δεξιοτεχνία της 

γυναίκας να χειρίζεται τη γλώσσα και να ‘διαχειρίζεται’ την υπόστασή της με ευθύβολα 

ευέλικτο τρόπο. Στις Θεσμοφοριάζουσες η χρησιμοποίηση της γυναικείας μορφής, αν και 

περιορισμένη, σηματοδοτείται με τρόπο ώστε οι γυναικείοι χαρακτήρες να ανάγονται σε 

275 Lauren K. Taaffe, ό.π., σελ. 47. 
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προνομιούχες δομές της κωμωδίας και όχι της τραγωδίας, σατιρίζοντας τις «κωμικοτραγικές 

γυναίκες»276 του Ευριπίδη, και να αποτελούν πολύ πιο ενδιαφέροντες ρόλους.  

Ουσιαστικά, γίνεται αντιληπτό ότι ο Αριστοφάνης, υπονοεί σε κάθε του κείμενο τη 

θηλυκή πλευρά που χρειάζεται η κοινωνία, την οποία άλλωστε θεωρεί αναγκαία και 

απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της, ενώ παράλληλα, καθίσταται σαφές από τον 

ποιητή ότι οι ανδρικές μορφές έχουν πάντα ανάγκη τις αντίστοιχες γυναικείες, έστω και αν 

αυτές παραμένουν στο περιθώριο της κεντρικής δράσης του έργου.  

Σε ό,τι αφορά στην ανάλυση της κωμωδίας Εκκλησιάζουσες, μέσα από τη μελέτη 

προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι η Πραξαγόρα παρά το γεγονός ότι αγγίζει το σημείο της 

πλήρους μιμήσεως της ανδρικής συμπεριφοράς, δεν αποποιείται τελικά τον γυναικείο της 

ρόλο. Εντούτοις, αν και μετά τις διακηρύξεις της δεν επανεμφανίζεται στη σκηνή, έχει ισχυρή 

παρουσία ως πρόσωπο αναφοράς. Επίσης, κατά τη διάρκεια του έργου είναι έκδηλη η 

προσπάθεια της Πραξαγόρας και του χορού των γυναικών να διατηρήσουν μια ψευδαίσθηση 

της μεταμφίεσης. Τελικά, αποκαλύπτεται ότι αυτό που καταφέρνουν να διατηρήσουν είναι η 

οφθαλμαπάτη του κοστουμιού από τη στιγμή που οι ίδιες το χρησιμοποιούν με σκανδαλώδη 

τρόπο μπροστά στο κοινό το οποίο αποτελείτο από άνδρες. Παράλληλα, σ’ ένα από τα 

κορυφαία επεισόδια της πλοκής, αυτό του ερωτικού ντουέτου, αντιλαμβανόμεθα ότι οι 

σεξουαλικές ταυτότητες των νεαρών εραστών μπερδεύονται επίτηδες καθώς ο ποιητής ήθελε 

αφ’ ενός να υπογραμμίσει σε πρώτο πλάνο τη δραστικότητα του σχεδίου της Πραξαγόρας και 

αφ’ ετέρου, να καταδείξει μια εν δυνάμει προβληματική κατάσταση που θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί σε περίπτωση αλλαγής ρόλων και εξουσιών.  

Τελικά, γίνεται φανερό ότι, παρόλο που οι γυναίκες στις αριστοφανικές κωμωδίες 

δίνουν συμβουλές στους άνδρες ή παρεμβαίνουν στο πολιτικό τους έργο, δε θα βρει πουθενά 

κανείς τον κωμικό ποιητή να στοχάζεται μια κατάσταση όπου οι γυναίκες και οι άνδρες θα 

διαχειρίζονται από κοινού αστικά ή οικιακά καθήκοντα. Αντίθετα, όντας υπέρμαχος των 

παλιών παραδόσεων και των εθίμων της πόλης, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι οι νεωτερικές 

του ιδέες δομούνται επί εθιμικών βάσεων και βασίζονται στα ήδη δοκιμασμένα κοινωνικά 

συστήματα. Έτσι, όσο και αν οι Εκκλησιάζουσες τοποθετούνται σε έναν ουτοπικό κόσμο, η 

κοινωνία που δημιουργούν στηρίζεται στη χρήση των δούλων, ενώ και οι ίδιες οι γυναίκες 

διατηρούν την ταυτότητα της μητέρας και τα καθήκοντά τους στην υπηρεσία των ανδρών. Η 

μόνη διαφορά που εμφανίζεται στο ‘προσκήνιο’ του έργου είναι το ότι στη νέα αυτή 

κοινωνία, οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για το σύνολο της πόλης, τόσο στο επίπεδο της 

276 Αυτόθι, σελ. 138. 
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μητρότητας όσο και στο επίπεδο της φροντίδας των ανδρών όλης της Αθήνας. Αυτή είναι εν 

κατακλείδι, η νεωτερική πρόταση του Αριστοφάνη, ο οποίος μέσω της ουτοπικής και 

κωμικής πλοκής του έργου Εκκλησιάζουσες, καταγγέλλει, θα λέγαμε, τις παλαιωμένες 

πολιτικές τακτικές και προσπαθεί να καταδείξει την επιτακτική ανάγκη αλλαγής πορείας 

πλεύσεως των υπευθύνων της πολιτικής και κοινωνικής φαυλότητας. Υπ’ αυτή την οπτική 

γωνία, οι διαφυλικές σχέσεις και το χάσμα ανάμεσα στον ανδρικό και τον γυναικείο τρόπο 

σκέπτεσθαι επιτρέπουν στον ποιητή να δημιουργήσει μια ουτοπία εξουσίας, η οποία θα 

μπορούσε να θεωρηθεί κραυγή αγωνίας ενός απλού Αθηναίου πολίτη που βλέπει τη 

φαυλότητα και προσπαθεί πάση θυσία να την αναχαιτίσει. 

Η διαχείριση της διακυβέρνησης της πόλης από τις γυναίκες δείχνει, σε τελευταία 

ανάλυση, με εξόφθαλμο και παράτολμο τρόπο, τον παραλογισμό της εξουσίας σε πραγματικό 

πλέον και όχι σε ουτοπικό επίπεδο, αν μελετήσει κανείς σε βάθος τα πολιτικά πρόσωπα και 

πράγματα στην Αθήνα την εποχή που ο Αριστοφάνης γράφει τις Εκκλησιάζουσες. 

Στο πέρας της παρούσης εργασίας, επισημαίνουμε τη διαχρονικότητα της σκέψεως 

του Αριστοφάνη, ο οποίος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσα από τα μεγάλα θέματα που 

θίγει στις Εκκλησιάζουσες –κοινοκτημοσύνη, εξουσία, γυναικεία χειραφέτηση- προοιωνίζει 

την κατάσταση της σημερινής εργαζόμενης γυναίκας. Οπωσδήποτε η γυναίκα στις μέρες μας 

έχει κατακτήσει πολυάριθμα πεδία επαγγελματικής έκφρασης και συμμετέχει σε σημαντικά 

κέντα λήψεως αποφάσεων. Έχει επομένως κατακτήσει το δικαίωμα στην εξουσία. Εντούτοις, 

όπως και η Πραξαγόρα με τις συμπολίτισσές της, καταλαμβάνοντας την εξουσία δεν δύναται 

να αποποιηθεί τις ευθύνες του οίκου της. Η εργαζόμενη γυναίκα σήμερα, εξουσιάζει –

ενδεχομένως- τον χώρο εργασίας της αλλά η ίδια εξουσιάζεται από τις ανάγκες της 

οικογένειας, επιμελείται δηλαδή τα παιδιά της, φροντίζει τον άνδρα της και εκπροσωπεί την 

οικογένειά της σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Με άλλα λόγια, η σημερινή γυναίκα υλοποιεί την 

αριστοφανική ουτοπία που παρουσιάζεται στις Εκκλησιάζουσες, εξακολουθεί όμως να 

διατηρεί όλες τις ευθύνες της ιστορικής κοινωνίας που παρήγαγε την εν λόγω κωμωδία. 
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