
ΣΤΗΝ ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ

Ἀριστοφάνης, ᾧ περὶ Διόνυσον καὶ 
Ἀφροδίτην πᾶσα ἡ διατριβή.

 (Συμπόσιον)

Ἡ βα θι ά ἐ κτί μη ση τοῦ Σι κε λι α νοῦ γιά τήν ἀρ χαί α κω μω δί α ἔ χει ἐκ φρα στεῖ 
στό ποί η μα «Ἡ ρα κλῆς» μέ τήν ἐ ξί σω ση ἀ φε νός τῶν δύ ο «θε ῶν», τῆς τρα-
γω δί ας καί τῆς κωμωδίας, καί ἀ φε τέ ρου μέ τήν πα ρά δο ξη ἐ πί κλη ση στόν 
Ἀ ρι στο φά νη: 

(Ὦ θε ές
ὦ Τρα γωδί α, ὦ Κω μω δί α!)
ἦρθ’ ὁ και ρός
τίς ψεύ τι κες τοῦ ξέ νου προ σω πί δες
νά τίς συν τρί ψω ἐ δῶ, μπρο στά στά πό δια Σου,
γυ μνέ Ἡ ρα κλῆ! […]
Κ’ ἐ σύ, τυ φλέ Χο ρέ τοῦ γέ λιου,
ὡ σάν τό σκίρ τη μα μι κροῦ παι διοῦ
ὁ πού ἀ πι θώ νει τά πο δά ρια του
στοῦ πρό στυ χου γο νιοῦ του τήν κοι λιά
γιά νά πη δά ει κα λύ τε ρα,
ἄ κου στό τέ λος τήν ἀ πό χη τή σπαρ τα ρι στή
πού μέ σα της ἀ ρίθ μη τος
σάν τό λι α νό ψα ρο
σκλα βώ νε ται καί τρέ μει ὁ μά ται ος στο χα σμός,
καί ἰ δές τό δί χτυ π’ ἄ ξαφ να
πά νω ἀπ’ τίς χῶ ρες σου
λε πτο ΰ φαν το, τίς κλεῖ,
κα θώς αὐ τό πού ψά ρε ψε τούς δυ ό Θε ούς
στήν ὥ ρα τῆς λα γνεί ας τους 
γιά νά κρά ξει ὁ   Ἥ φαι στος τόν   Ὄ λυμ πο
καί νά ξυ πνή σει ἀ πά νω θέ τους
τῆς σκλη ρῆς χα ρᾶς του
ἡ ἄ κο πη βροντή!

(ΛΒγ52-53, 177-208)

Ἡ ἐ ξί σω ση τοῦ Ἱ ε ροῦ Χο ροῦ τῆς κω μω δί ας καί τῆς τρα γω δί ας (στ. 190) συ-
ναρ τᾶ ται ἄ με σα μέ τή θε ω ρη τι κή το πο θέ τη ση τοῦ ποι η τῆ στά κεί με να τοῦ 
Πε ζοῦ Λό γου, ὅ που δι α τυ πώ νει κα τη γο ρη μα τι κά τήν ἄ πο ψη ὅ τι ἡ κω μω δί α 
τοῦ Ἀ ρι στο φά νη φα νε ρώ νει «δι ά τῆς τε θλα σμέ νης» τήν ἴ δια νο σταλ γί α μέ 
ἐ κεί νη πού ἐκ φρά ζει ἡ αἰ σχύ λει α τρα γω δί α –ἀλ λά καί κά ποιοι πλα τω νι κοί 
δι άλο γοι– σχε τι κά μέ τή ἀρ χέ γο νη χθό νι α λα τρεί α τῆς Με γά λης Μη τέ ρας: 
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[Στήν] Ὀρ φι κή Πρω το ελ λά δα, τῆς ὁ ποί ας τή νο σταλ γί α ἀ πη χεῖ πο-
λύ βρα δύ τε ρα ὁ με γά λος στε ναγ μός τοῦ Αἰ σχύ λου, ἤ, σέ βαθ μούς 
ὁ λο έ να χα μη λό τε ρους καί γε νι κά ἀ σα φέ στε ρους, τό πρῶ το μέ ρος τῆς 
Δη μο κρα τί ας [=Πο λι τεί ας] τοῦ Πλά τω να, ὁ Γορ γί ας του, κα θώς καί 
τό βα θύ πι κρό γε λο τῶν κω μω δι ῶν τοῦ Ἀ ρι στο φά νη.

(ΠΛβ195-196)

Εἶ ναι ἑ πό με νο λοι πόν τό ἀ ρι στο φα νι κό ἔρ γο ὄ χι μό νο νά μήν πέ ρα σε ἀ πα-
ρα τή ρη το ἀ πό τόν Σι κε λι α νό, ἀλ λά ἀν τι θέ τως νά ἀ πο τέ λε σε πλού σι α πη γή 
ἔμ πνευ σης. Προ φα νῆ ση μεῖ α σύγ κλι σης τοῦ Ἀ ρι στο φά νη μέ τόν ποι η τή 
τοῦ Ἀ λα φρο ΐ σκιω του συ νι στοῦν: α) στοι χεῖ α πού δι α σώ ζουν τήν ἀρ χέ γο νη 
Μη τρι αρ χί α καί τή λα τρεί α τῆς Μη τέ ρας-Θε ᾶς, ὅ πως πα ρω δη μέ να ἀν τα-
να κλᾶ ται στίς κω μω δί ες Λυ σι στρά τη, Ἐκ κλη σι ά ζου σαι καί Θε σμο φο ρι ά ζου
σαι· β) οἱ φι λει ρη νι κές δι α θέ σεις καί ἡ ἀ γά πη γιά τή ζω ή τῆς ὑ παί θρου, 
ὅ πως κα τα τί θεν ται στούς Ἀ χαρ νής καί τήν Εἰ ρή νη· γ) ἡ ἐμ φα νής ἀν τί θε ση 
στή δη μο κρα τί α τοῦ ἄ στε ως τοῦ β΄ ἡ μί σε ως τοῦ 5ου αἰ ώ να π.Χ. καί κυ ρί ως 
ἡ ἔν το νη ἀμ φι σβή τη ση (ἤ ἀ προ κά λυ πτη ἐμ πά θει α;) ἀ πέ ναν τι στόν Πε ρι-
κλῆ πού ἐκ φρά ζε ται στούς Ἀ χαρ νής. Ὁ Σι κε λι α νός ἀν τί στοι χα ἀ να φέ ρε ται 
στήν «ἐμ πει ρι κή πο λι τι κή τοῦ Πε ρι κλῆ»1, τόν ὁ ποῖ ο θε ω ρεῖ ἀ φε νός ὡς 
κατ’ ἐ ξο χήν ὑ πεύ θυ νο γιά τήν πα ρα μέ λη ση τῆς Ἐ λευ σί νι ας θρη σκεί ας καί 
ἀ φε τέ ρου γιά τήν ἔ κρη ξη τοῦ Πε λο πον νη σι α κοῦ πο λέ μου· δ) ἡ δε δη λω μέ-
νη προ τί μη σή του γιά τόν Αἰ σχύ λο καί ἡ ταυ τό χρο νη ἀμ φι σβή τη ση τοῦ 
Εὐ ρι πί δη, ἡ ὁ ποί α, ἄλ λω στε, ἀ πο τε λεῖ καί τό θέ μα τῆς κω μωδί ας Βά τρα χοι. 
Αὐτή ἡ κατ’ ἐ ξο χήν φι λο λο γι κή κω μω δί α πραγ μα τεύ ε ται τήν «κά θο δο»2 
στόν Ἅ δη τοῦ ἴ διου τοῦ θε οῦ τῆς τρα γω δί ας προ κει μέ νου νά ἐ πα να φέ ρει 
στή ζω ή ἕ ναν ἀ πό τούς τρεῖς με γά λους τρα γι κούς με τά τόν θά να το καί 
τοῦ Σο φο κλῆ. Ἀ πό τήν κω μω δί α αὐ τή μά λι στα ὁ Σι κε λι α νός πα ρα θέ τει 
στό πρω τό τυ πο3 τούς ἑ πό με νους στί χους: 

σοφῶν γὰρ ἀνδρῶν ἀπορίαν ηὑρισκέτην.
οὔτε γὰρ Ἀθηναίοισι συνέβαιν’ Αἰσχύλος.

(στ. 806-807)

Στήν ἀ ρι στο φά νει α κω μω δί α πα ρα τη ρεῖ ται ἐ πί σης πλη θώ ρα πλη ρο φο ρι-
ῶν καί μυ θι κῶν ἀ να φο ρῶν, δι ά σπαρ των σέ κά θε ἔρ γο, σχε τι κῶν ὄ χι μό νο μέ 
τή λα ϊ κή λα τρεί α ἀλ λά καί μέ τή μυ στη ρι α κή λα τρεί α τοῦ Δι ο νύ σου καί τῆς 
Μη τέ ρας-Θε ᾶς· κά ποιων στοι χεί ων μά λι στα τά ὁποῖα ὑ παι νίσ σον ται τή βα θι ά 
γνώ ση τῶν ἀρ ρή των μυ στη ρί ων ἐκ μέ ρους τοῦ με γά λου κω μι κοῦ ποι η τῆ4, τή 

1. Πα ρά τήν ἀρ νη τι κή στά ση του ὁ Σι κε λι α νός πο τέ δέν ἔ φτα σε νά γί νει ὑ βρι στι κός 
ἀ πέ ναν τι στόν Πε ρι κλῆ. Ἀν τί θε τα ἡ Εὔ α (βλ. Σι κε λι α νοῦ Ε. 1997, σ. 110) θά ἐκ φρα στεῖ 
κά πο τε μέ ἀ πα ρά δε κτο τρό πο γιά τόν πο λι τι κό πού «κατεῖχε τὸ πλῆθος ἐλευθέρως», ὥ στε 
ἀ νάγ κα σε τόν Θου κυ δί δη νά ἀ πο φαν θεῖ γιά τό πο λί τευ μα τῆς Ἀ θή νας με σου ρα νού σης τῆς 
δη μο κρα τί ας: «ἐγίγνετό τε λόγῳ μὲν δημοκρατία, ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή». 
(Θουκ. 2, 65). 

2. Βλ. Χριστόπουλος, σ. 195. Βλ. ἐπίσης Σηφάκης.
3. ΠΛβ109.
4. Στήν Εἰρήνη ἀ να φέ ρε ται ὁ Δί ας Κα ται βά της (στ. 42.), στούς Ἀ χαρ νής τά Λή ναι α 
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λει τουρ γι κή πα ρου σί α δι α πι στώ σα με ἤ δη στό σι κε λι α νι κό ἔρ γο, ὅ πως εἶ ναι 
γιά πα ράδειγ μα: στούς Ἀ χαρ νής ἡ ἐ πί κλη ση στήν ἱ ε ρή σι ω πή (στ. 237) καί 
στίς Νεφέλες στόν κω μα στή Βάκ χο, τόν χο ρευ τή πυρ φό ρο Δι ό νυ σο τῶν 
Δελ φῶν (στ. 595-605). Ἀκόμη τούς Κο ρύ βαν τες, τήν Δί κτυν να, τή Σί βυλ λα 
καί τούς χρη σμω δούς, τόν δελ φι κό παι ά να στόν Ἀ πόλ λω να μέ τή συ νο-
δεί α τοῦ αὐ λοῦ καί τήν ἐ πί κλη ση στόν «ἴ ακ χον Ἀ πόλ λω»(στ. 772), στούς 
κύ κνους τοῦ Δή λι ου καί Πύ θι ου Ἀ πόλ λω να, τήν Κυ βέ λη καί τόν φρυ γι κό 
Σα βά ζι ο στούς  Ὄρ νι θες (857-877). Κυ ρί ως ὅ μως ἐν τυ πω σιά ζει ἡ προ σφώ-
νη ση στήν «Ὀρ τυ γο μή τρα» Λη τώ (στ. 872), τήν ὁ ποί α στόν Χρι στό στή 
Ρώ μη ὁ Σι κε λι α νός με τα τρέ πει, ἐ πί τό βι βλι κό τε ρον (Ψαλ. 104, 40), στῆς 
«ἐ ρή μου [τήν] «ὀρ τυ γο μή τρα»(Θβ1 30,841). Ὡς ἐκ τού του δέν ἐκ πλήσ σει τό 
γε γο νός ὅ τι ὁ ρι σμέ νοι σι κε λι α νι κοί στί χοι μοιά ζουν νά ἀ πη χοῦν λε κτι κά ἤ 
νά ἀν τα να κλοῦν ὀ πτι κά ἀ ρι στο φά νει ες εἰ κό νες, ὅ πως ἡ ἑ πό με νη ἐ πίκλη ση 
– προ τρο πή τοῦ ἀ πολ λώ νι ου παι ά να στή Σί βυλ λα: 

Σή κω καί σκίρ τα, χό ρε ψε καί παῖ ξε, 
[…] 
Σκίρ τα καί τό ξευ ε, ὦ Ἀ πόλ λων! …Σκίρ τα,
καί μή φει στεῖς τά βέ λη Σου ἀπ’τήν ἅ γι α
φα ρέ τρα! 

Σκίρ τα! χτύ πα! 
Χτύ πα! σκίρ τα!

(Θα143-144, 1666, 1677-78)

Στίς Νε φέ λες ὁ «Ἄ δι κος Λό γος» προ τρέ πει: 
χρῶ τῇ φύσει, σκίρτα, γέλα, νόμιζε μηδὲν αἰσχρόν.

(στ. 1078)

Ἀλ λά καί ἡ ἐν τός πα ρεν θέ σε ως προ σφώ νη ση τοῦ Σι κε λι α νοῦ στίς δύ ο 
«θε ές», τήν τρα γω δί α καί τήν κω μω δί α τοῦ ποι ή μα τος «Ἡ ρα κλῆς» πού 
προ α να φέρ θη κε, συ νι στᾶ, πι στεύ ω, ἀ συ νεί δη τη ἀ ρι στο φα νι κή μί μη ση, 
ὅ πως ἐ κεί νη τοῦ Τρυ γαί ου πρός τήν Ὀ πώ ρα καί τή Θε ω ρί α (Εἰ ρή νη, στ. 
523-526). Στούς Ὄρνιθες ἐ ξάλ λου ὁ Ἀ ρι στο φά νης πα ρου σιά ζει μέ ἀ πα ρά-
μιλ λο λυ ρι σμό τίς δι ά χυ τες ὀρ φι κές δο ξα σί ες τῆς ἐ πο χῆς του5 (στ. 691-
702) –λαν θά νουν ἄλ λω στε καί στόν μύ θο τοῦ ἔ ρω τα πού ἀ φη γεῖ ται ὁ 
ἴ διος στό πλα τω νι κό Συμ πό σι ον6– ἐ νῶ ἐ ξαι ρε τι κά πο λύ τι μη ὡς μαρ τυ ρί α 
πα ρα μέ νει ἡ σκη νή τήν ὁ ποί α πε ρι γρά φουν οἱ στί χοι 133-143 καί 250-268 

(στ. 504) καί τά «κατ’ ἀγρούς Δι ο νύ σι α» (στ. 250), ἐνῶ στήν Εἰρήνη μνημονεύονται τά 
μυστήρια τῆς Σαμοθράκης (στ. 277-278). Στούς Ἱππής ὁ ποιητής χρησιμοποιεῖ τό ρήμα 
«συβιλλιῶ» προκειμένου νά μιλήσει γιά χρησμούς (στ. 61) καί μνημονεύει τόν «ἀγαθὸν 
δαίμονα» (στ. 85). Στό ἴδιο ἔργο ἀναφέρεται ὁ «Ὄρθιος Νόμος» (στ. 1279) –ἀπαντᾶ καί 
στόν Ἀγαμέμνονα, στ. 1153– πού, πιθανόν, ἀπηχεῖται στόν «Ὄρθιο Σκοπό» τοῦ «Ταξιδεύω 
μέ τόν Διόνυσο» (ΛΒγ11, 1). Πρβλ. καί τόν «ἀηδόνιον νόμον» τῶν Βατράχων (στ. 684).

5. Βλ. Guthrie, σ. 176, «Ἡ θε ο γο νί α τῶν Ὀρ νί θων ἔ χει με γά λη ἀ ξί α ὡς μαρ τυ ρί α γιά τήν 
ὕ παρ ξη ἑ νός δη μι ουρ γοῦ πού γεν νή θη κε ἀ πό ἕ να αὐ γό καί εἶ χε τό ὄ νο μα Ἔ ρως, ἤ δη ἀ πό 
τόν πέμ πτο αἰ ώ να». 

6. Γιά τή μορ φή τοῦ πλα τω νι κοῦ Ἀ ρι στο φά νη βλ. Συ κου τρῆς 1998, σ. 114-126. 
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τῶν Νεφελῶν, ὅ που πα ρω δεῖ ται μυ η τι κή τε λε τή7. Ἡ ἐ πα να λαμ βα νό με νη 
ἐ πι πλέ ον –καί τό σο κα θο ρι στι κή γιά τή δι α φο ρο ποί η ση τῆς ἐ πι τυ χη μέ νης 
θε ο νύμ φης Σί βυλ λας ἀ πό τήν “ἀ πο τυ χη μέ νη” προ φή τι δα Κασ σάν δρα– 
“ἐ πω δό ς”: «ὅ που μέ πᾶς, πη γαί νω»8, ἴ σως βρῆ κε τήν τε λι κή της δι α τύ πω ση 
μέ τή βο ή θει α τοῦ ἀ ρι στο φά νει ου στί χου (1188) τῆς Λυ σι στρά της: «ἄγ’ ὅπᾳ 
τυ λῇς», ὁ ὁ ποῖ ος στή με τά φρα ση τοῦ Θρα σύ βου λου Σταύ ρου («Ὅ που μᾶς 
πᾶς θά πᾶ με»9), συμ πί πτει σχε δόν ἀ πο λύ τως μέ τή σι κε λι α νι κή ἔκ φρα ση.

Ἡ σι κε λι α νι κή Πο λι τεί α καί ἡ «Νε φε λο κοκ κυ γί α» 
Ἀ πό τήν ἀ ρι στο φα νι κή Εἰρήνη, ἔρ γο πού βρί σκε ται πι ό κον τά ἀ πό ὁ ποι ο-
δή πο τε ἄλ λο στό ὅ ρα μα τοῦ Σι κε λι α νοῦ γιά τήν παγ κό σμι α ἑ νό τη τα, ἀ νι-
χνεύ ον ται ἐ πι δρά σεις στήν τρα γω δί α Ὁ θά να τος τοῦ Δι γε νῆ. Τό δι ά χυ το 
«κω μι κό ὅ ρα μα τοῦ κό σμου»10, τό ὁ ποῖ ο ὁ Victor Ivanovici δι έ κρι νε στό 
ἔρ γο αὐ τό καί τό συ νέ δε σε μέ καρ να βα λι κά δρώ με να, ὀ φεί λε ται, πι στεύ ω, 
πε ρισ σό τε ρο στήν πυ κνή συ νο μι λί α τοῦ Σι κε λι α νοῦ μέ τίς ἀ ρι στο φά νει ες 
κω μωδί ες γε νι κό τε ρα. Ἡ συ νο μι λί α αὐ τή μπο ρεῖ νά ἐν το πι σθεῖ σέ συγ κε κρι-
μέ να ση μεῖ α, ὅ πως εἶ ναι: α) ἡ με τα τρο πή τῶν ὅ πλων σέ γε ωρ γι κά ἐρ γα λεῖ α, 
πού πραγ μα τώ νει τό μεσ σια νι κό ὅ ρα μα τῆς παγ κό σμι ας ἀ δελ φο σύ νης, καί 
τό ὁ ποῖ ο ὁ ποι η τής εὐ αγ γε λί ζε ται στήν τρα γω δί α Ὁ Χρι στός στή Ρώ μη μέ 
τήν πα ρά θε ση τῆς βι βλι κῆς προ φη τεί ας ἀ πό τόν Ἠ σα ΐ α (Θβ95,189-211)11, 
ἀ πο τε λεῖ τό ἰ δα νι κό ὅ λων σχε δόν τῶν ἀ ρι στο φα νι κῶν ἡ ρώ ων, ὅ πως συ χνά 
ἐκ φρά ζε ται σέ ἕ να πλαί σι ο μᾶλ λον ἀ συ νή θι στο γιά τά δε δο μέ να τῆς ἀ θη να-
ϊ κῆς δη μο κρα τί ας τοῦ 5ου αἰ ώ να. Στή σκη νή κα τά τήν ὁ ποί α ὁ Κων σταν-
τᾶς ἀ πευ θυ νό με νος στόν αὐ το κρά το ρα Βα σί λει ο τόν προ ει δο ποι εῖ: 

Μά ξέ ρε τώ ρα, 
π’ ἄν ἦρ τες ξάφ νου μέ χω σιά νά μᾶς χτυ πή σεις,

— κα θώς σά στούς Σα ρα κη νούς ἀ νοί γεις πό λε μον αἰφ νί δι ο –
ξέ ρε, πώς κά του ἀπ’ τά φτω χά τά σύ νερ γά μας, 

— τί ὅ λα μας τ’ ἅρ μα τα εἶ ναι δέ κα χρό νι α τώ ρα 
τά κά μα με τσα πιά κι ἀ λέ τρια καί δι κέ λες
νά δώ σουν μά χη τοῦ ψω μιοῦ καί τῆς πλα τιᾶς ἀ γά πης —
ἀπ’ τά φτω χά μας κά του, λέ ω, τά σύ νερ γα, εἶ ναι ἀ κό μα
λί γα κον τά ρια καί σπα θιά, π’ ὅ σο ἄν σκου ριά σουν, 
μπο ρεῖ στά χέ ρια μας ν’ ἀ στρά ψου νε ρομ φαῖ ες. 

(Θγ80, 1212-1220)

7. Βλ. ΠΛβ70, ὅ που ἐ πι βε βαι ώ νε ται ἡ γνώ ση τῆς κω μω δί ας αὐ τῆς μέ τήν πα ρά θε ση πα-
ρα φρα σμέ νων ἀ ρι στο φά νει ων στί χων: «Τό βέ βαι ον εἶ ναι πώς ἐ τού τη τή στιγ μή, ὁ πού τά 
σύν νε φα τῶν πρώ των χρό νων τῆς ση με ρι νῆς δε κα ε τί ας ἀρ χί σα νε νά φεύ γου νε ἀ πό τόν 
ὁ ρί ζον τα τοῦ κό σμου, καί πού (κα θώς λέ ει στίς Νε φέ λες του ὁ Ἀ ρι στο φά νης) «οἱ μορ φές 
τῆς γῆς ἀρ χί σαν νά δι α γρά φον ται καί πά λι κα θα ρά». 

8. Θα119, 208-120, 
9. Βλ. Σταύρου, σ. 441. 
10. Βλ. Ivanovici, σ. 63-67. 
11. Βλ. Φράγκου 2001, σ. 464-465. 
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ὁ ὑ πο ψι α σμέ νος ἀ να γνώ στης θά ἀ να κα λέ σει τήν προ α να φερ θεί σα ἀρ χαί α 
κω μω δί α, ὅ που τήν ἐ κτε νή πε ρι γρα φή τῆς συμ φι λί ω σης τῶν Ἑλ λή νων καί 
τήν ἀ παλ λα γή τους ἀ πό τά στρα τι ω τι κά ἔρ γα (στ. 300-360) ὁ λο κλη ρώ νει 
ἡ με τα τρο πή τῶν ὅ πλων σέ ἀ γρο τι κά ἐρ γα λεῖ α (στ. 543-570). Γε ωρ γούς 
ἐ ξάλ λου θά δε χθεῖ ὡς βο η θούς του ὁ Τρυ γαῖ ος στήν τε λι κή φά ση τῆς ἀ πε-
λευ θέ ρω σης τῆς Εἰ ρή νης: 

Χο. ἄγ’ ὦνδρες αὐτοὶ δὴ μόνοι λαβώμεθ’ οἱ γεωργοί.
Ερ. χωρεῖ γέ τοι τὸ πρᾶγμα πολλῷ μᾶλλον ὦνδρες ὑμῖν. 
Χο. χωρεῖν τὸ πρᾶγμά φησιν· ἀλλὰ πᾶς ἀνὴρ προθυμοῦ. 
Τρ. οἵ τε γεωργοὶ τοὔργον ἐξέλκουσι κἄλλος οὐδείς.

(στ. 508-511)

Μέ τήν ἀ πε λευ θέ ρω ση τῆς Εἰ ρή νης βγαί νουν στό φῶς ἡ Ὀ πώ ρα καί ἡ 
Θε ω ρί α. Με τά τόν χαι ρε τι σμό πού τούς ἀ πευ θύ νει ὁ Τρυ γαῖ ος, ἀ πα ριθ-
μών τας τά κα λά πού θά προ κύ ψουν στό μέλ λον ἀ πό τήν πα ρου σί α τους, 
πε ρι γρά φε ται ἐ ναλ λάξ ἀ πό τόν ἴ διο, τόν Ἑρ μῆ καί τόν Χο ρό ἡ εὐ ερ γε τι κή 
πα ρου σί α τους στίς πό λεις καί στούς ἀν θρώ πους, ἐ νῶ το νί ζε ται ἰ δι αι τέ ρως 
ἡ καλ λι έρ γει α τῆς γῆς πού τό σα χρό νι α πα ρέ μει νε χέρ σα: 

Χο.  ὦ ποθεινὴ τοῖς δικαίοις καὶ γεωργοῖς ἡμέρα,  
ἄσμενός σ’ ἰδὼν προσειπεῖν βούλομαι τὰς ἀμπέλους,  
τάς τε συκᾶς, ἃς ἐγὼ ’φύτευον ὢν νεώτερος,  
ἀσπάσασθαι θυμὸς ἡμῖν ἐστι πολλοστῷ χρόνῳ. 

Τρ.  νῦν μὲν ὦνδρες προσευξώμεσθα πρῶτον τῇ θεῷ,  
ἥπερ ἡμῶν τοὺς λόφους ἀφεῖλε καὶ τὰς Γοργόνας·  
εἶθ’ ὅπως λιταργιοῦμεν οἴκαδ’ ἐς τὰ χωρία.

(στ. 556-562) 

Στούς   Ὄρ νι θες, ἐ ξάλ λου, ἀ παν τᾶ τό μο τί βο τῆς δι εκ δί κη σης τῆς ἰ δα νι-
κῆς πο λι τεί ας, τῆς Νε φε λο κοκ κυ γί ας, τήν ὁ ποί α δη μι ούρ γη σαν οἱ ἄν θρω-
ποι καί τά που λιά. Ἡ εὐ τρά πε λη πα ρου σί α τοῦ Προ μη θέ α στήν κω μω δί α 
αὐ τή –ἔρ χε ται σκε πα σμέ νος μέ «σκι ά δι ον», ὥ στε νά μήν τόν ἀν τι λη φθεῖ ὁ 
Δί ας, μέ σκο πό νά προ ει δο ποι ή σει τόν Πι σθέ ται ρο γιά τόν θυ μό τῶν θε ῶν, 
για τί δέν τούς προ σφέ ρουν πλέ ον οἱ ἄν θρω ποι θυ σί ες ἀ φό του οἱ κά τοι-
κοι ἔ χτι σαν μέ τεῖ χος τόν ἀ έ ρα– δέν πρέ πει νά πέ ρα σε ἀ πα ρα τή ρη τη ἀ πό 
τόν Σι κε λι α νό, ὁ ποῖ ος «στήν τε θλα σμέ νη τῆς κω μω δί ας», δι ά βα ζε πο λύ 
πε ρισ σό τε ρα γιά τόν Προ μη θε ϊ κό μύ θο. (Ὁ Ἀ ρι στο φά νης στό ση μεῖ ο αὐ τό 
ἀ κο λου θεῖ τήν ἡ σι ό δει α πα ρά δο ση πού ἤ θε λε τόν Προ μη θέ α νά ἐ ξα πα τᾶ 
τούς θε ούς στό θέ μα τῆς θυ σί ας12, ἐ νῶ ἡ Παν δώ ρα τῆς ἡ σι ό δει ας ἐκ δο χῆς 
γί νε ται «Βα σί λει α» στήν κω μι κή ἐκ δο χή τῆς ἱ ε ρῆς Βα σι λεί ας13). Ἡ ἄ φι ξη 
ἐ πί σης τοῦ αὐ το κρά το ρα Βα σι λεί ου στήν Ἐ φρα τη σι ά τοῦ Δι γε νῆ καί τῶν 
Ἀ κρι τῶν του εἶ ναι ἡ ἐ πί τό σο βα ρό τε ρο δι α σκευ ή τῆς σκη νῆς στήν ὁ ποί α 
ἐμ φα νί ζε ται ὁ   Ἡ ρα κλῆς καί ὁ Πο σει δώ νας, ὡς ἀ πε σταλ μέ νοι τῶν θε ῶν, 

12. Βλ. Cornford, σ. 110-121. 
13. Ὅ.π., σ. 23-39, ὅ που γί νε ται λό γος γιά τόν Ἱ ε ρό Γά μο καί τόν ἀ γώ να τοῦ «και νούρ-

γιου θε οῦ καί και νούρ γιου βα σι λιᾶ»-νέ ου ἔ τους».
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γιά νά δι εκ δι κή σουν με ρί δι ο ἀ πό τήν ἰ δα νι κή πο λι τεί α τῶν Ὀρ νί θων. Κά-
ποια ἀ να λο γί α πα ρα τη ρεῖ ται ἐ πί σης στή δη μι ουρ γί α ὁ ρι σμέ νων χα ρα κτή-
ρων14, ὅ πως π.χ. ὁ συ κο φάν της, ὁ κό λα κας ἤ ὁ ἀ λα ζών, πού ἀ παν τοῦν 
κυ ρί ως στή Σί βυλ λα, στούς ἀ κο λού θους τοῦ Νέ ρω να, καί στόν Θά να το 
τοῦ Δι γε νῆ, στούς ἀ κο λού θους τοῦ Βα σι λεί ου. Στήν ἀ πό κοι νοῦ ἐ ξάλ λου 
ὁ ρι στι κή “Ἀ να χώ ρη ση” τοῦ ἥ ρω α καί τῆς γυ ναί κας του, μέ τίς ἀ μοι βαῖ ες 
προ σφω νή σεις-πα ρο μοι ώ σεις τους μέ που λιά («κίρ κας» καί «πε τρο πέρ δι-
κα» ἀ πο κα λοῦν ται ἀν τί στοι χα ὁ Δι γε νής καί ἡ Βδο κι ά, Θγ1 06, 1726, 1729, 
1725), μοιά ζει σάν ἡ ἀρ χέ τυ πη Ἀ νά λη ψη ἀν θρώ πων, τήν ὁ ποί α ὑ πο δη λώ-
νει ἡ προ τρο πή τοῦ Δι γε νῆ: 

Τώ ρα, γε ρά πού ἀ πό τήν Ἄμ πε λο κρα τι έ μαι,
– και τήν σει ῶ καί σει έ ται ἡ γῆς– πιά σου κ’ ἐ σύ, κυ ρά μου,
μα ζί νά βγοῦ με ἀ πό τά σύ νο ρα τοῦ κό σμου… 

(Θγ105, 1717-1718)

νά ἀν τα να κλᾶ τό πέ ταγ μα στόν οὐ ρα νό («ἐ πὶ δά πε δον Δι ός») τῆς Βα σί-
λει ας καί τοῦ Πι σθαί τε ρου, τοῦ νε ό νυμ φου ζεύ γους τῶν Ὀρ νί θων, μέ τό 
ὁ ποῖ ο τε λει ώ νει ἄλ λω στε ἡ κω μω δί α:

Πι. ἕπεσθε νῦν γάμοισι ὦ
φῦλα πάντα συννόμων
πτεροφόρ’ ἐπὶ δάπεδον Διὸς
καὶ λέχος γαμήλιον. 
ὄρεξον ὦ μάκαιρα σὴν
χεῖρα καὶ πτερῶν ἐμῶν
λαβοῦσα συγχόρευσον· αἴ
ρων δὲ κουφιῶ σ’ ἐγώ.

(στ. 1755-1762)

Ὅ σο καί ἄν πρό θε ση τοῦ Σι κε λι α νοῦ ἦ ταν ἡ πα ρα πομ πή στίς ὁ ρι α κές 
κα τα στά σεις τοῦ ἔ ρω τα καί τοῦ θα νά του πού βι ώ νουν οἱ με μυ η μέ νοι στά 
Μυ στή ρι α15, στήν ἔ ξο δο τοῦ ἔρ γου ἡ προ τρο πή τοῦ Κω σταν τᾶ νά ποῦν 
τρα γού δι τοῦ Γά μου:

Καί τώ ρα, πρίν τό νε κρο κρέ βα το ση κῶ στε,
πρίν βα σι λέ ψει ὁ ἥ λι ος καί φα νοῦν τ’ ἀ στέ ρια,
τοῦ Γά μου ὅ πως ἀ ξί ζει ἄς ποῦ με τό τρα γού δι,
γιά τή με γά λη κλί νη πού ’ν’ γι’ αὐ τούς ὁ Τά φος.

(Θγ107, 1754-1757)

ἀ πη χεῖ τή ρή ση τοῦ Ἀγ γέ λου τῆς κω μω δί ας πού ἀ να κοι νώ νει τόν γά μο- 
πα ρω δί α τοῦ   Ἱ ε ροῦ Γά μου: 

ἀλλ’ ὑμεναίοις
καὶ νυμφιδίοισι δέχεσθ’ ᾠδαῖς
αὐτὸν καὶ τὴν Βασίλειαν. 

(στ. 1729-1730)

14. Γιά τήν τυ πο λο γί α τῶν ἀ ρι στο φα νι κῶν κω μω δι ῶν βλ. ὅ.π., σ. 155-226. 
15. ΛΒα 53: «Γιά τήν Ἐ λευ σί νι α Μύ η ση, Θά να τος καί Sexus ἦ ταν ἡ ὁ μο ού σι α δύ να μη». 
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Στή Σί βυλ λα ἐ ξάλ λου οἱ ὑ περ φορ τω μέ νες κο λα κεί α –ἀ δι α νό η τες ὡς δι α τύ-
πω ση (λέ ξις) γιά τήν δι ά νοι αν καί τό ἦ θος τῶν τρα γι κῶν ἡ ρώ ω ν– προ σφω-
νή σεις τοῦ Κλού βιου Ρού φου στόν Νέ ρω να: 

Κ’ Ἐ σέ να, 
τοῦ Παρ νασ σοῦ ἱ ε ρέ λα έ, Ἐ σέ να, 
πού, θά ’λε ες, ἐ πα ρά τη σε γιά πάν τα 
τίς χῶ ρες Σου ὁ Ἀ πόλ λω νας, ἀ κέ ρια
δέ θά σκιρ τή σει μέ σα Σου ἡ καρ διά Σου
σά θά ἰ δεῖς τόν Ἀ πόλ λω να τόν ἴ διο 
μέ τή λύ ρα στά χέ ρια Του καί πά λι
νά φα νι στεῖ μπρο στά Σου; Δέ θ’ ἀ νά ψει
σέ πα ρα μί λη μα ἡ καρ διά Σου, ὡς αὔ ρι ο, 
μ’ ὅ λα τά στέ φα να μπρο στά κι νών τας, 
ὡ σάν ἀπ’ τή Λυ κί α νά κα τε βαί νει
μιᾶς ἀ παρ χῆς ὁ Φοῖ βος ἤ ἀπ’ τῆς Κύν θου
νά ρο βο λοῦ σε τίς πλα γιές, θά λάμ ψει
μέ τό χρυ σό τό δι ά δη μά Του ἀ πά νω
στά ὁ λό χρυ σά Του τά σγου ρά, τή γῆ Σας
δέ θά θαμ πώ σει πά λι;

(Θα94, 704-719)

κα θώς καί ἡ ἀ να φο ρά στό θεῖ ο χά ρι σμα τῆς φω νῆς τοῦ Ρω μαί ου αὐ το-
κρά το ρα: 

Μά ἀ πά νω ἀπ’ ὅ λα, φτά νει
τό θεῖ ο τρα γού δι Του,   Ἕλ λη νες, ἡ θεί α
ἱ ε ρή φω νή Του, ὄ χι νά φέ ρει μό νο 
τήν Τά ξην, ἀλλ’ ἀ κέ ρια νά μα γέ ψει
τήν πλά ση στ’ ἄ κου σμά της.

(Θα94, 692-696)

ἀ πο τε λοῦν στήν οὐ σί α μί μη ση τῆς προ σφώ νη σης τοῦ Ἀγ γέ λου –πα ρω δί α 
τρα γι κοῦ ὕ φους– τῶν Ὀρνίθων: 

ὦ τρισμακάριον πτηνὸν ὀρνίθων γένος,
δέχεσθε τὸν τύραννον ὀλβίοις δόμοις. 
προσέρχεται γὰρ οἷος οὔτε παμφαὴς
ἀστὴρ ἰδεῖν ἔλαμψε χρυσαυγεῖ δόμῳ, 
οὔθ’ ἡλίου τηλαυγὲς ἀκτίνων σέλας
τοιοῦτον ἐξέλαμψεν, οἷον ἔρχεται
ἔχων γυναικὸς κάλλος οὐ φατὸν λέγειν, 
πάλλων κεραυνόν, πτεροφόρον Διὸς βέλος· 
ὀσμὴ δ’ ἀνωνόμαστος ἐς βάθος κύκλου
χωρεῖ, καλὸν θέαμα· θυμιαμάτων δ’ 
αὖραι διαψαίρουσι πλεκτάνην καπνοῦ. 
ὁδὶ δὲ καὐτός ἐστιν. ἀλλὰ χρὴ θεᾶς 
Μούσης ἀνοίγειν ἱερὸν εὔφημον στόμα. 

(στ. 1707-1719)

Ὡ στό σο ἡ πι ό φα νε ρή σι κε λι α νι κή πα ρα πομ πή στόν Ἀ ρι στο φά νη ἀ νή-
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κει στήν τρα γω δί α Ὁ Χρι στός στή Ρώ μη: ὁ Χο ρός τῶν Μυ στῶν, μέ τήν 
ἐ νερ γό συμ με το χή του στό «Μυ στή ρι ο» (πού κα τα λαμ βά νει με γά λη ἔ κτα-
ση στό ἔρ γο), ἀν τι στοι χεῖ στόν Χο ρό τῶν με μυ η μέ νων πού ἀ παν τᾶ στούς 
Βα τρά χους καί τρα γου δᾶ τό πε ρί φη μο χο ρι κό (στ. 316-459), τό ὁποῖο 
ἀ κοῦν κα τά τήν κά θο δό τους στόν Ἅ δη ὁ Δι ό νυ σος μέ τόν Ξαν θί α. Οἱ 
λαμ πρές λυ ρι κές εἰ κό νες καί τά τε λε τουρ γι κά στοι χεῖ α πού πε ρι έ χει ὁ 
ὕ μνος αὐ τός τῆς μα κα ρι ό τη τας τῶν με μυ η μέ νων, μέ τόν ἦ χο τῶν αὐ λῶν 
καί τούς τε λε τουρ γι κούς πυρ σούς πού κρα τοῦν οἱ μύ στες τῆς ἀρ χαί ας 
κω μωδί ας, κα θώς προ χω ροῦν στούς ἀν θι σμέ νους λει μῶ νες ἐ πι κα λού με νοι 
τόν Δι ό νυ σο   Ἴ ακ χο καί τίς με γά λες θε ές τῆς Ἐ λευ σί νας, ἀν τα να κλῶν ται 
ἐν τε λῶς ἀν τε στραμ μέ νες στό νε ό τε ρο δρᾶ μα: Ἀ να τρέ πον τας δρα μα τουρ γι-
κά τό πρω τό τυ πο ὁ Σι κε λι α νός με τα τρέ πει τό ἀ ρι στο φά νει ο χο ρι κό σέ δρα-
μα τι κό δι ά λο γο με τα ξύ τοῦ ὑ πο κρι νό με νου τόν Ἰ η σοῦ καί τῶν Μυ στῶν, 
ἀλ λοι ώ νον τας, συγ χρό νως, ρι ζι κά τό πε ρι ε χό με νό του: ἡ ἀ γαλ λί α ση καί 
οἱ εὐ σε βεῖς ἐ πι κλή σεις τῶν με μυ η μέ νων τῶν Βα τρά χων γί νον ται κραυ γή 
ἀ γω νίας τῶν «ἐ σταυ ρω μέ νων» ἀν θρώ πων τοῦ σι κε λι α νι κοῦ δρά μα τος νά 
ταυ τι στοῦν μέ τόν πά σχον τα Υἱ ό τοῦ Ἀν θρώ που, ἐ νῶ οἱ τε λε τουρ γι κές 
λαμ πά δες τῶν ἀρ χαί ων μυ στῶν με τα τρέ πον ται σέ δά δες πού ἀ νά βουν τήν 
κα θαρ τή ρι α πυρ κα γιά στήν πό λη τοῦ Νέ ρω να. Οἱ ἀ να φο ρές τοῦ ἀρ χαί ου 
κει μέ νου στόν χο ρευ τή θε ό, τόν Δι ό νυ σο -  Ἴ ακ χο τῶν μυ στη ρί ων, γί νον ται 
ἐ δῶ ὅ ρος «ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄ νευ», γιά νά αἰ σθαν θεῖ κα νείς τό μυ στή ρι ο τῆς 
ταύ τι σής του μέ τό Ἀρ χέ τυ πο, τόν Δι ό νυ σο-Ἰ η σοῦ:

Ἰ δές με κα λά, κ’ εἶ μαι γιά σέ βα θι ός πο λύ κα θρέ φτης…
Δές τόν ἑ αυ τό σου μέ σα μου κι ἀπ’ τό χο ρό βο η θή σου...
Κα νείς δέ νοι ώ θει μέ σα του τί θέ λω, ἄν δέ χο ρεύ ει.

(Θβ124, 752-754) 

Ἡ ἔ ξο δος ὅ μως τοῦ σι κε λι α νι κοῦ δρά μα τος δέν πα ρα πέμ πει οὔ τε στόν 
τρό πο τῆς τρα γω δί ας (τῶν Βακ χῶν), οὔ τε τῆς κω μω δί ας πού μᾶς ἀ πα-
σχο λεῖ (τῶν Βα τρά χων), ἀλ λά στήν ἀρ χε τυ πι κή (καί ἱ στο ρι κή) Ἔ ξο δο τῶν 
Ἰ ου δαί ων ἀ πό τήν πο λύ χρο νη αἰχ μα λω σί α τους στήν Αἴ γυ πτο ὑ πό τήν 
κα θο δή γη ση τοῦ Μω υ σῆ:

Ἀ πά νω ἀ πό τόν πό νο σας χο ρέ ψε τε, ἀ δερ φοί,
στό πι ό ψη λό σκα λί τῆς συλ λο γῆς σας,
Ἔ τσι μο νά χα ἀγ γί ζε ται ἡ κορ φή
ἀπ’ ὅ που θά φα νεῖ ἡ και νούρ για γῆ σας.
Κι ὅ σος καί νά ’ν’ ὁ ἀ νή φο ρος,
κι ὅ ση καί νά ’ναι τῆς σαρ κός ἡ ἀ πο στα σί α,
τοῦ πόν του φτά στε τήν ψη λό τε ρη κορ φή,
κ’ αἰχ μα λω τί στε τήν αἰχ μα λωσία! 

(Θβ125, 762-769)

Μο λο νό τι, δη λα δή, ἡ πρό σκλη ση σέ χο ρό πα ρα πέμ πει στίς Βάκ χες, ἡ ἀ φε-
τη ρί α τῆς εἰ κό νας εἶ ναι κα θα ρά βι βλι κή, κα θώς με τα γρά φει τόν ψαλ μι κό 
στί χο:
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ἀνέβης εἰς ὕψος, ᾐχμαλώτευσας αἰχμαλωσίαν. 
(Ψαλμ. 66 , 19)

Ἡ πα ρά θε ση ἐ ξάλ λου ἀ πό τόν Σι κε λι α νό σέ κεί με νο τοῦ Πε ζοῦ Λό γου16 
τοῦ στί χου 886 τῶν Βα τρά χων «Δή μη τερ ἡ θρέ ψα σα τὴν ἐ μὴν φρέ να» 
(με τα φρα σμέ νου «μέ τή φρέ να ἀπ’ τή Δή μη τρα θρεμ μέ νη»), μέ τόν ὁ ποῖ ο 
αὐ το συ στή νε ται ὁ ἀ ρι στο φα νι κός Αἰ σχύ λος, ὁ δη γεῖ στήν ὑ πό θε ση ὅ τι καί 
ὁ στί χος: 

εἶναί με τῶν σῶν ἄξιον μυστηρίων. 
(στ. 887)

ἀ πη χεῖ ται λε κτι κά στό ἑ πό με νο δί στι χο ἀ πό τό ποί η μα Μή τηρ Θε οῦ, γιά 
τούς ὁ ποί ους ὁ ποι η τής εἶ χε ἐκ φρά σει τήν ἐ πι θυ μί α (καί τήν πε ποί θη ση) 
νά μπο ροῦν νά στα θοῦν ὡς ἐ πι τύμ βι ο ἐ πί γραμ μα γιά τόν ἴ διο:

Ὦ κυ πα ρίσ σια, δῶ στε μου, σάν ἔρ χο μαι σι μά σας,
νά ’μ’ ἄ ξι ος γιά τό μύ ρο σας καί γιά τ’ ἀ νά στη μά σας! 

(ΛΒδ40, 13-14)

Ἡ νό σος τῆς πό λε ως ἤ ἡ πό λις ὡς νό σος;
ἰάσασθαι νόσον ἀρχαίαν ἐν τῇ πόλει ἐντετοκυῖαν.

(Σφῆκες)

Ἀ να φερ θή κα με ἤ δη στή συ νο μι λί α τῶν δύ ο τε λευ ταί ων τρα γω δι ῶν τῆς 
Θυ μέ λης ( Ὁ Χρι στός στή Ρώ μη καί  Ὁ θά να τος τοῦ Δι γε νῆ) μέ τούς ἀ ρι-
στο φα νι κούς   Ὄρ νι θες, χω ρίς, ὡ στό σο, ἀ κό μη νά προσ δι ο ρί σου με τό βα θύ-
τε ρο ἴ σως κοι νό δο μι κό στοι χεῖ ο τους: τήν ἀ πο μά κρυν ση ἀ πό τήν πό λη 
τῶν ἀν θρώ πων, δί κην ὁ μα δι κῆς μυ η τι κῆς ἀ να χω ρή σε ως. Ὡς πα ρω δί α μυ η-
τι κῆς ἀ να χώ ρη σης μπο ρεῖ νά θε ω ρη θεῖ ἐ πί σης ἡ ἱ στο ρί α τοῦ Με λα νί ω νος 
(στ. 785-795), τήν ὁ ποί α μνη μο νεύ ει ὁ Ἀ ρι στο φά νης στή Λυ σι στρά τη. Στά 
ἔρ γα αὐ τά ὑ πάρ χουν ἄν θρω ποι πού ἀ να χω ροῦν ἀ πό τήν πό λη, εἴ τε αὐ τή 
εἶ ναι τό κλει νόν Ἄ στυ τῶν Ἀ θη νῶν, εἴ τε ἡ Νέ α Βα βυ λώ να, ἡ Ρώ μη τοῦ 
Νέ ρω νος, εἴ τε ἡ «Νέ α Ρώ μη» τοῦ Βα σι λεί ου, σέ ὅ λες τίς πε ρι πτώ σεις εἶ ναι 
ἡ «ἁ μαρ τω λή πό λη». Οἱ ἄν θρω ποι φεύ γουν, για τί ἀ πηύ δη σαν ἀ πό τή νό σο 
πού ἐν δη μεῖ στίς πό λεις τῶν ἀν θρώ πων17. Ἐξ αἰ τί ας πα ρό μοι ων ἀ πό ψε ων 
ἀ πο δό θη καν στόν Ἀ ρι στο φά νη, ἄν ὄ χι ὀ λι γαρ χι κές τά σεις, ὁ πωσ δή πο τε 
ὅ μως ἀ-πο λι τι κές18, πού τόν το πο θε τοῦν στόν ἀν τί πο δα τῶν τρι ῶν τρα γι-
κῶν, γιά τούς ὁ ποί ους ἡ πό λις ἦ ταν τό ὕ ψι στο ἀ γα θό, ὅ πως δι α τυ πώ θη κε 
ἀ πό τόν Σο φο κλῆ στήν Ἀντιγόνη: 

16. ΠΛβ197.
17.

 
Γιά τήν ἀ πή χη ση τῶν προ βλη μά των τῆς δη μο κρα τί ας στήν κω μω δί α βλ. Romilly 

1992, σ. 40-42, 50, 54, 58, 72, 82-85 καί Glotz, σ. 240 καί 332-333. 
18. Βλ. Ὀρ φα νός, στό ἄρ θρο μέ τί τλο «Ἀ φῆ στε με στήν ἡ συ χί α μου» (Πο λι τι κό σύν θη-

μα μιά κω μι κῆς οὐ το πί ας τοῦ 5ου αἰ ώ να π.Χ.)», ὅ που ὑ πο στη ρί ζε ται μέ πει στι κό τρό πο 
ἡ ἄ πο ψη αὐ τή. 
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ἥδ’ ἐστὶν ἡ σῴζουσα καὶ ταύτης ἔπι
πλέοντες ὀρθῆς τοὺς φίλους ποιούμεθα.

(στ. 189-190)

Ἡ εἰ δο ποι ός δι α φο ρά τοῦ Ἀ ρι στο φά νη ἀ πό τούς τρα γι κούς εἶ ναι ἴ σως ἡ 
προ σκόλ λη ση τῶν δεύ τε ρων στή δη μο κρα τι κή πό λη19. Τή ση μα σί α πού 
ἀ πο δί δουν καί οἱ τρεῖς τρα γι κοί ποι η τές στήν κοι νω νί α τῶν πο λι τῶν φα-
νε ρώ νουν μέ με γά λη ἐ νάρ γει α δύ ο χω ρί α ἀ πό τόν Οἰ δί πο δα Τύ ραν νο: τό 
πρῶ το ἀ φο ρᾶ στήν ἀ πο μό νω ση τοῦ με μι α σμέ νου, ἕ να εἶ δος ζων τα νοῦ νε-
κροῦ, πού μέ τό ση τρα γι κή εἰ ρω νεί α ἐ κτο ξεύ ει ἐ ναν τί ον τοῦ ἑ αυ τοῦ του 
ὁ Οἰ δί πους: 

τὸν ἄνδρ’ ἀπαυδῶ τοῦτον, ὅστις ἐστί, γῆς 
τῆσδ’, ἧς ἐγὼ κράτη τε καὶ θρόνους νέμω, 
μήτ’ ἐσδέχεσθαι μήτε προσφωνεῖν τινα, 
μήτ’ ἐν θεῶν εὐχαῖσι μηδὲ θύμασιν 
κοινὸν ποεῖσθαι, μήτε χέρνιβας νέμειν·
ὠθεῖν δ’ ἀπ’ οἴκων πάντας, ὡς μιάσματος.

(στ. 236-241)

Τήν εἰ κό να αὐ τή τοῦ ζων τα νοῦ νε κροῦ θά κα τα στή σει σα φέ στε ρη ὁ Σο-
φο κλῆς στήν ἔ ξο δο τῆς τρα γω δί ας: ὁ τυ φλω μέ νος βα σι λιάς, ζη τών τας ὡς 
ἔ σχα τη τι μω ρί α του τήν ἀ πο μά κρυν σή του ἀ πό τήν πό λη, πα ρο μοι ά ζει τή 
δι α μο νή του στόν Κι θαι ρώ να, ὅ που θά κα τα φύ γει, σάν πλη γω μέ νο θη ρί ο, 
μέ πραγ μα τι κό τά φο. Τόν ἴ διο τά φο πού τοῦ “δι ά λε ξα ν” οἱ γο νεῖς του βρέ-
φος ἀ κό μη: 

ἐμοῦ δὲ μήποτ’ ἀξιωθήτω τόδε
πατρῷον ἄστυ ζῶντος οἰκητοῦ τυχεῖν, 
ἀλλ’ ἔα με ναίειν ὄρεσιν, ἔνθα κλῄζεται 
οὑμὸς Κιθαιρὼν οὗτος, ὃν μήτηρ τέ μοι 
πατήρ τ’ ἐθέσθην ζῶντε κύριον τάφον.

(στ. 1449-1453)

Ἡ ἄ πο ψη αὐ τή (ἀ πο μά κρυν ση ἀ πό τήν πό λη=θά να τος), τήν ὁ ποί α 
συμ με ρί ζον ται ἐξ ἴ σου καί οἱ τρεῖς τρα γι κοί, βρί σκει τήν ἀ πό λυ τη ἔκ φρα-
σή της στόν Εὐ ρι πί δη. Γιά τούς εὐ ρι πί δει ους ἥ ρω ες ἡ ἐ ξο ρί α ἀ πό τήν πα-
τρί δα εἶ ναι τό μέ γι στο κα κό πού μπο ρεῖ νά πά θει ὁ ἄν θρω πος, ἀ φοῦ, ὅ πως 
συ νο ψί ζει ἡ Χα ρά Μπα κο νι κό λα20, ὁ γε νέ θλι ος τό πος εἶ ναι:

1)  Ὁ τό πος πού τοῦ ἐ ξα σφα λί ζει τήν οἰ κο νο μι κή του ἐ πι βί ω ση καί 
τήν ὑ λι κή εὐ η με ρί α.

2)  Ὁ τό πος πού δι α μορ φώ νει τήν κοι νω νι κή του ὑ πό στα ση (ὡς μέ-
λους οἰ κο γε νεί ας, ὡς μέ λους κοι νω νί ας).

19. Ὁ Σι κε λι α νός, ἀν τί θε τα, ἐν τάσ σον τας τά πάν τα στό δι κό του ἑρ μη νευ τι κό σχῆ μα, θά 
ταυ τί σει τήν πό λη μέ τόν «Νεμ ρω δι σμό», καί τήν τυ ραν νί α γε νι κό τε ρα, καί θά πα ρου σιά-
σει καί τόν ἴ διο τόν Αἰ σχύ λο νά ἐ ναν τι ώ νε ται «ὡς ἀ νή λε η μά στι γα κα τά παν τός ἱ ε ροῦ καί 
ὁ σί ου, μέ τ’ ὄ νο μα «Πο λι τι κή», ἀ νέν δο το, πυ ρί πνο ο, τρο με ρό». (ΠΛβ107). 

20. Βλ. Μπακονικόλα 1994, σ.154.
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3)  ὁ τό πος πού τόν βε βαι ώ νει γιά τίς βι ο λο γι κές καί πο λι τι στι κές του 
ρί ζες, δη λα δή γιά τήν ὀν τι κή του συ νέ χει α καί γιά τό πνεῦ μα τῆς 
φυ λῆς στήν ὁ ποί α ἀ νή κει ὀρ γα νι κά.

4)  Ὁ τό πος πού τοῦ πα ρέ χει τή δυ να τό τη τα, ἀλ λά καί τό κα θῆ κον 
νά δι α θέ τει ἕ ναν ἠ θι κό βί ο (ἠ θι κές ἀ ξί ες, στα θε ρούς φί λους).

5)  Ὁ τό πος πού τοῦ πα ρέ χει στα θε ρά με τα φυ σι κά ἐ ρεί σμα τα (μέ σῳ 
τῆς ἄ σκη σης τῶν θρη σκευ τι κῶν του κα θη κόν των, τῆς συγ κε κρι-
μέ νης θε ο λο γι κῆς πα ρά δο σης, τῆς ἀ να φο ρᾶς στούς προ γό νους, 
νε κρούς).

6)  ὁ τό πος πού τοῦ δι δά σκει τή δύ να μη τοῦ συλ λο γι κοῦ, ὅ ταν ἡ ἀν-
θρώ πι νη κοι νό τη τα χα ρα κτη ρί ζε ται ἀ πό ὁ μο γέ νει α καί ἐμ φο ρεῖ ται 
ἀ πό τίς αὐ τές κοι νω νι κές, θρη σκευ τι κές, πο λι τι κές, πο λι τι στι κές 
ἰ δέ ες. 

7)  Τέ λος, ὁ γε νέ θλι ος τό πος εἶ ναι ὁ κατ’ ἐ ξο χήν χῶ ρος ἐκ δί πλω σης 
τῆς ἀν θρώ πι νης ἀ το μι κό τη τας, δη λα δή τῆς ὕ παρ ξης: ὁ χῶ ρος 
ἀ νά πτυ ξης τῆς ἐ λευ θε ρί ας, ὁ χῶ ρος ὅ που ἡ προ σω πι κό τη τα τοῦ 
ἀ τό μου γί νε ται ἀ πο δε κτή μέ σα στό σῶ μα τῆς κοι νό τη τας. 

Στόν τρό πο, ἑ πο μέ νως, πού ὁ ποι η τής χει ρί ζε ται τό μο τί βο τῆς ἀ να χώ ρη-
σης-ἐ ξο ρί ας τοῦ ἥ ρω ά του στήν ἐ ρη μί α τῶν ὀ ρέ ων (ἡ ἐ ξο ρί α τοῦ τρα γι κοῦ 
ἥ ρω α – ἡ μυ η τι κή ἀ να χώ ρη ση-ὀ ρει βα σί α τοῦ σι κε λι α νι κοῦ ἥ ρω α) ἐν το πί-
ζε ται, πι στεύ ω, καί ἡ εἰ δο ποι ός δι α φο ρά τοῦ σι κε λι α νι κοῦ μυ η τι κοῦ δρά-
μα τος ἀ πό τήν ἀρ χαί α τρα γωδί α. Γιά τούς τρα γι κούς ποι η τές ἡ πό λις, καί 
ἰ δι αι τέ ρως τό πο λί τευ μα τῆς πό λε ως, ἡ δη μο κρα τί α, πού συν δέ ε ται ἄρ ρη-
κτα μέ τήν τρα γω δί α21, πα ρά τά πολ λά της προβλήματα22, συ νι στᾶ, κα τά 
κα νό να, τήν ὑ πέρ τα τη ἀ ξί α –τό σο πού κά ποιοι με λε τη τές ἑρ μή νευ σαν τήν 
τρα γω δί α ἀ πο κλει στι κά ὡς «πο λι τι κή τέ χνη»23– πού κα θο ρί ζει συγ χρό νως 
καί τήν ἀ ξί α ἤ ἀ πα ξί α τοῦ ἀν θρώ που. Ὡ στό σο στόν «θρυμ μα τι σμέ νο κα-
θρέ φτη τῆς τρα γω δί ας, ὅ που κά θε θραῦ σμα ἀν τα να κλᾶ συ νά μα τήν τά δε 
ἤ τήν δεῖ να κοι νω νι κή πραγ μα τι κό τη τα»24, βα σι κή πα ρα μέ νει ἡ ἀρ χή ἡ 
ὁ ποί α συ νο ψί ζε ται στό πε ρί φη μο δί πο λο «ὑψίπολις–ἄπολις»25, ὅ πως δι α-
τυ πώ νε ται στό πρῶ το στά σι μο τῆς Ἀν τι γό νης, ὅ που ὁ Χο ρός εὔ χε ται νά 
μήν συγ κα τοι κή σει πο τέ μα ζί του ὁ πα ρα βά της τῶν νό μων της:

νόμους περαίνων χθονὸς
θεῶν τ’ ἔνορκον δίκαν·
ὑψίπολις· ἄπολις ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν
ξύνεστι τόλμας χάριν.
μήτ’ ἐμοὶ παρέστιος
γένοιτο μήτ’ ἴσον φρονῶν
ὃς τάδ’ ἔρδοι.

(στ. 368-375)

21. Βλ. Romilly 2004. 
22. Βλ. Romilly 1992. Γενικά γιά τά ἀρχαῖα πολιτεύματα βλ. Μικρογιαννάκης.
23. Βλ. Meier.
24. Βλ. Vidal-Naquet 2003, σ. 46. 
25. Βλ. Vernant - V.N. 1991, σ. 181-210: 198.
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Ἡ μο να ξιά τοῦ ἐ ξό ρι στου τρα γι κοῦ ἥ ρω α ἀ πό τή “μο να ξι ά” τοῦ σι κε λι-
α νι κοῦ ἥ ρω α ἐκ φρά ζει ἀ κρι βῶς τή δι α φο ρά τοῦ πο λί τη ἀ πό τόν θεῖ ο ἄν
δρα: ὁ πρῶ τος βι ώ νει τήν ἀ πο μά κρυν ση ἀ πό τήν πό λη του ὡς τό ἔ σχα το 
κα κό, ἐ νῶ γιά τόν δεύ τε ρο ἡ ἑ κού σι α ἀ να χώ ρη ση συνιστᾶ conditio sine 
qua non τῆς μυ η τι κῆς του ἀ νέ λι ξης. Τό μο τί βο λοι πόν αὐ τό, δί νον τας τό 
μέ τρο τῆς ἀ πό κλι σης τοῦ Σι κε λι α νοῦ ἀ πό τήν κλα σι κή ἔν νοι α τῆς δη μο-
κρα τι κῆς πό λε ως, δι α φο ρο ποι εῖ ρι ζι κά καί τό θε α τρι κό του ἔρ γο ἀ πό τήν 
ἀρ χαί α τρα γω δί α, ἐ νῶ τό φέρ νει ἀ φε νός πι ό κον τά στήν κω μω δί α καί τό 
σα τυ ρι κό δρᾶ μα, τόν χῶ ρο ὅ που αἴ ρον ται ὅ λες οἱ ἀντιθέσεις, καί ἀ φε τέ ρου 
πρός τήν πλα τω νι κή φι λο σο φί α26, ἡ ὁ ποί α δι α δέ χτη κε τήν πα ρακ μά ζου σα 
τρα γω δί α. Ὁ πρό δρο μος, κυ νι κοῦ-στω ι κοῦ τύ που27, ἀ να χω ρη τι σμός τῶν 
ἀ ρι στο φα νι κῶν ἡ ρώ ων, πού ἀ πο δί δουν τήν κα κο δαι μο νί α τους στή «νό σο 
τῆς πό λε ως», φαί νε ται νά λει τούρ γη σε ὡς ὑ πό δειγ μα γιά τούς “ἀ να χω ρη-
τέ ς” τοῦ σι κε λι α νι κοῦ σύμ παν τος, τῶν ὁ ποί ων τό κο σμο εί δω λο ται ριά ζει 
μᾶλ λον στή στω ι κή Κο σμό πο λιν28. Ἄλ λω στε ἄς μή μᾶς δι α φεύ γει τό γε-
γο νός ὅ τι ὁ σι κε λι α νι κός θε ός, ὁ ἀρ χέ γο νος Δι ό νυ σος, «εἶ ναι ὁ λι γό τε ρο 
πο λι τι κός θε ός τῶν Ἑλ λή νων»29. 

Ὁ Τυ φλός Πλοῦ τος καί ὁ Χο ρός-Δι ό νυ σος 
Ἄν στούς Βα τρά χους καί στίς Νε φέ λες πα ρωδοῦν ται μυ η τι κές τε λε τές καί 
στούς   Ὄρ νι θες ἀ να φέ ρον ται ὀρ φι κές δο ξα σί ες, στόν Πλοῦ το ὁ Σι κε λι α νός 
θά δι έ κρι νε, πι στεύ ω, τήν εὐ τρά πε λη πλευ ρά τοῦ πά σχον τος ἥ ρω α. Θε ρα-
πευ τι κές πρα κτι κές τῆς ἀ σθέ νει ας, πού συν δέ ον ται μέ μυ η τι κές τε λε τές, 
ἀ να φέ ρον ται ἐ πί σης στούς Σφῆ κες, ὅ που ὁ Βδε λυ κλέ ων ἀ πελ πι σμέ νος ἀ πό 
τή δι κο μα νί α – ἄλ λο σύμ πτω μα πα ρακ μῆς τοῦ δι καί ου30– τοῦ πα τέ ρα του 
Φι λο κλέ ω να, ἀ φοῦ με τῆλ θε ποι κί λες με θό δους γιά νά τόν συ νε φέ ρει, ὅ πως 
κα θαρ μούς καί τε λε τουρ γι κούς χο ρούς στά ἱ ε ρά τῶν Κο ρυ βάν των, κα τέ-
λη ξε στό Ἀ σκλη πι εῖ ο: 

εἶτ’ αὐτὸν ἀπέλου κἀκάθαιρ’, ὁ δ’ οὐ μάλα.
μετὰ τοῦτ’ ἐκορυβάντιζ’, ὁ δ’ αὐτῷ τυμπάνῳ 
ᾄξας ἐδίκαζεν ἐς τὸ καινὸν ἐμπαισών.
ὅτε δῆτα ταύταις ταῖς τελεταῖς οὐκ ὠφέλει,
διέπλευσεν εἰς Αἴγιναν, εἶτα ξυλλαβὼν
νύκτωρ κατέκλινεν αὐτὸν εἰς Ἀσκληπιοῦ,

(στ. 118-123) 

Στόν Πλοῦ το ἐ πα να λαμ βά νε ται ἡ δι α δι κα σί α τῆς ἐγ κοι μή σε ως μέ εὐ τυ χή 
ἔκ βα ση αὐ τή τή φο ρά: ὁ βα σι κός ἥ ρω ας τοῦ ἔρ γου Χρε μύ λος ὁ δη γεῖ τόν 
τυ φλό θε ό Πλοῦ το στό ἱ ε ρό τοῦ θε οῦ τῆς Ἰ α τρι κῆς, στήν Ἐ πί δαυ ρο. Στόν 

26. Γιά τή σχέ ση-δι α μόρ φω ση τῆς φι λο σο φί ας στό πλαί σι ο τῆς πα ρακ μῆς τῆς πό λε ως βλ. 
Vernant 1992, σ. 79-138 καί Dodds σ. 131-146. 

27. Βλ. Δαράκη 2001, σ. 31-46, 59-82. 
28. Βλ. Schofild, σ. 77-116.
29. Βλ. Jeanmaire, σ. 12. 
30. Βλ. Glotz, σ. 240, 332.
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Ἀ σκλη πι ό ἡ πε ρι γρα φή τῶν δρω μέ νων ἐν τός τοῦ ἱ ε ροῦ ἀ πο τε λεῖ πι στή δι-
α σκευ ή τοῦ ἀ ρι στο φα νι κοῦ κει μέ νου31, μέ ἀ φαί ρε ση φυ σι κά τῶν κω μι κῶν 
πα ρεκ βά σε ων:

Ντύ νον ται τώ ρα οἱ Ἱ ε ρεῖς τό ντύ μα
τῆς λι τα νεί ας τό χρυ σο ΰ φαν το, καί γύ ρα
τρα βᾶ νε ἀπ’ τά καρ φιά τά θυ μια τή ρια. 
Τά σκυ λιά δέ βα βί ζου νε τούς ξέ νους,
μά μέ μά τια πο νε τι κά κοι τών τας 
ὅ ποιον ἔρ τει, ἀ πό πέ ρα τίς οὐ ρές τους
σαί νουν, κι ἥ με ρα τοῦ Θε οῦ τά φί δια 
δέ μο νι ά ζουν στό διά βα τῶν ἀν θρώ πων,
ἀλλ’ ὀμ πρός τους γλι στρᾶ νε μές στούς δρό μους
τούς ἱ ε ρούς, ἤ βο σκᾶ νε ἀ πό τῶν τοί χων
τίς ραγὲς τ’ ἁ πα λό τα τα βο τά νια…
Κι ὁ Θε ός, μέ ρανύ χτα, ὡς ἕνας κύ κνος
πού κλωσ σά ει, μές στόν κόρ φο του ζε σταί νει
δί χως μι λιά τόν πό νο τῶν ἀρ ρώ στων…

(Θγ132, 148-161)

Στό ἀρ χαῖ ο κεί με νο (στ. 653 κ.ἑ.) πα ρα τη ρεῖ ται ἀλ λα γή προ σώ που καί 
ἐγ κλί σε ως, δί κην προ ε ξαγ γελ τι κῆς πα ρα θέ σε ως, πού προ δι κά ζει τό αἴ σι ο 
ἀ πο τέ λε σμα, κα θώς ἡ δρά ση δέν στα μα τᾶ μέ τή θε ρα πεί α τοῦ Πλού του: 
ἀ κο λου θεῖ ἡ «πε ρι πέ τει α» μέ τήν ἐ πι στρο φή του στό σπί τι τοῦ Κα ρί ω να. 
Στό προ πα ρα σκευ α στι κό στά δι ο τοῦ ἀ γώ να (κα θαρ μοί), τό ὁ ποῖ ο ὁ ἴ διος ὁ 
Ἡ γε σί ας ἀ φη γή θη κε στόν Ἀ σκλη πι ό, ἀλ λά καί στήν, μέ βά ση τά εὑ ρε θέν τα 
«Ἁ γι ά σμα τα», πε ρι γρα φή τῶν ἀ σθε νῶν πού φθά νουν στό Ἀ σκλη πι εῖ ο τῆς 
Ἐ πι δαύ ρου, ἀν τι στοι χεῖ ἡ ἀγ γε λι κή ρῆ σις τοῦ Κα ρί ω νος:

ὡς γὰρ τάχιστ’ ἀφικόμεθα πρὸς τὸν θεὸν
ἄγοντες ἄνδρα τότε μὲν ἀθλιώτατον,
νῦν δ’ εἴ τιν’ ἄλλον μακάριον κεὐδαίμονα, 
πρῶτον μὲν αὐτὸν ἐπὶ θάλατταν ἤγομεν,
ἔπειτ’ ἐλοῦμεν […]
ἔπειτα πρὸς τὸ τέμενος ᾖμεν τοῦ θεοῦ.
ἐπεὶ δὲ βωμῷ πόπανα καὶ προθύματα
καθωσιώθη πέλανος Ἡφαίστου φλογί, 
κατεκλίναμεν τὸν Πλοῦτον, ὥσπερ εἰκὸς ἦν·
ἡμῶν δ’ ἕκαστος στιβάδα παρεκαττύετο.

Γυ. ἦσαν δέ τινες κἄλλοι δεόμενοι τοῦ θεοῦ;
Κα. […] ἕτεροί τε πολλοὶ παντοδαπὰ νοσήματα

ἔχοντες· ὡς δὲ τοὺς λύχνους ἀποσβέσας

31. Ἡ ἀ ρι στο φα νι κή Ἐ πι φά νει α τοῦ Ἀ σκλη πι οῦ ἀ πο τε λεῖ τό σι κε λι ανι κό πρό τυ πο, σύμ-
φω να καί μέ τίς προ σω πι κές ση μει ώ σεις τοῦ ποι η τῆ στόν κα τά λο γο τῶν εὑ ρε θέν των βι βλί-
ων του, στό Ἀρ χεῖ ο Σι κε λι α νοῦ τοῦ μου σεί ου Μπε νά κη. Στόν «Κα τά λο γο τῶν εὑ ρε θέν των» 
ἀ να γρά φον ται σέ ἑλ λη νι κές ἐκ δό σεις α) ἀ πό τόν Πά πυ ρο, Ἀθήνα 1938, ὁ Πλοῦ τος, με τά-
φρα ση, εἰ σα γω γή, ση μει ώ σεις: Σπ. Ν. Φί λιπ πας καί οἱ Βά τρα χοι, 1939, με τα φρ. εἰ σαγ. σχό-
λι α. Νίκ. Σ. Μπα ξε βα νά κις καί β) ἀ πό τόν Ζα χα ρό που λο οἱ Νε φέ λες σέ με τά φρα ση Κώ στα 
Βάρ να λη, Ἀ θή να 1939 (βλ. Πα πα δά κη 1995, σ. 350). 
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ἡμῖν παρήγγειλεν καθεύδειν τοῦ θεοῦ
ὁ πρόπολος, εἰπών, ἤν τις αἴσθηται ψόφου
σιγᾶν, ἅπαντες κοσμίως κατεκείμεθα.

(στ. 653-671) 

Πα ρά τήν κω μι κή πε ρι γρα φή τοῦ Ἀ ρι στο φά νη, ἡ με γα λό πρε πη στά ση τοῦ 
θε οῦ, τόν ὁ ποῖ ο συ νο δεύ ουν οἱ θυ γα τέ ρες του Ἰ α σώ καί Πα νά κει α (στ.701-
702), μέ λη ἐ πί σης τοῦ σι κε λι α νι κοῦ ὀ νει ρι κοῦ Χο ροῦ, ὑ περ το νί ζε ται στό 
νε ό τε ρο κεί με νο, ἐ νῶ ἀ παν τᾶ ἐ πί σης ἡ πα ρου σί α τῶν ἱ ε ρῶν φι διῶν: 

ἐκεῖνος δ’ ἐν κύκλῳ τὰ νοσήματα
σκοπῶν περιῄει πάντα κοσμίως πάνυ.
[…] 
μετὰ τοῦτο τῷ Πλούτωνι παρεκαθέζετο,
καὶ πρῶτα μὲν δὴ τῆς κεφαλῆς ἐφήψατο,
ἔπειτα καθαρὸν ἡμιτύβιον λαβὼν 
τὰ βλέφαρα περιέψησεν· ἡ Πανάκεια δὲ
κατεπέτασ’ αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν φοινικίδι
καὶ πᾶν τὸ πρόσωπον· εἶθ’ ὁ θεός ἐπόππυσεν.
ἐξῃτάτην οὖν δύο δράκοντ’ ἐκ τοῦ νεὼ
ὑπερφυεῖς τὸ μέγεθος. Γυ. ὦ φίλοι θεοί.

Κα. τούτω δ’ ὑπὸ τὴν φοινικίδ’ ὑπονδύνθ’ ἡσυχῇ
τὰ βλέφαρα περιέλειχον, ὥς γ’ ἐμοὶ δοκεῖ· 

(στ. 708-709 καί στ. 727-736) 

Στήν πε ρι γρα φή, τέ λος, τοῦ θε ρα πευ μέ νου Ἡ γε σί α ἀν τι στοι χεῖ ἡ ρε α λι-
στι κή εἰ κό να-ἔκ φρα ση τῆς χα ρᾶς τῶν πα ρι στα μέ νων γιά τήν θε ρα πεί α τοῦ 
Πλού του, μέ τούς «ἐ στε φα νω μέ νους» ἀ κο λού θους πού πα ρα κι νοῦν ται νά 
χο ρέ ψουν καί νά χα ροῦν μέ ἔν το νες ἐκ δη λώ σεις: 

οἱ δ’ ἐγκατακείμενοι παρ’ αὐτῷ πῶς δοκεῖς
τὸν Πλοῦτον ἠσπάζοντο καὶ τὴν νύχθ’ ὅλην
ἐγρηγόρεσαν, ἕως διέλαμψεν ἡμέρα.
ἐγὼ δ’ ἐπῄνουν τὸν θεὸν πάνυ σφόδρα,
ὅτι βλέπειν ἐποίησε τὸν Πλοῦτον ταχύ.
[…]
ἀλλ’ ἦν περὶ αὐτὸν ὄχλος ὑπερφυὴς ὅσος.
οἱ γὰρ δίκαιοι πρότερον ὄντες καὶ βίον
ἔχοντες ὀλίγον αὐτὸν ἠσπάζοντο καὶ
ἐδεξιοῦνθ’ ἅπαντες ὑπὸ τῆς ἡδονῆς· 
[…]
οἱ δ’ ἠκολούθουν κατόπιν ἐστεφανωμένοι
γελῶντες, εὐφημοῦντες· ἐκτυπεῖτο δὲ
ἐμβὰς γερόντων εὐρύθμοις προβήμασιν.
ἀλλ’ εἶ’ ἁπαξάπαντες ἐξ ἑνὸς λόγου
ὀρχεῖσθε καὶ σκιρτᾶτε καὶ χορεύετε· 

(στ. 742-761)

Με τα τρέ πον τας ὁ Σι κε λι α νός τήν προ η γού με νη εἰ κό να σέ ποι η τι κή πα ρο-
μοί ω ση-ταύ τι ση τοῦ Ἡ γε σί α μέ τόν ἴ διο τόν Δι ό νυ σο καί τούς συ νο δούς 
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του– δέν κα τορ θώ νει μό νο νά δώ σει μιά ἀ πό τίς πι ό λυ ρι κές σκη νές τοῦ 
Ἀ σκλη πι οῦ, ἀλ λά ἀν τι κα θι στᾶ τό θαῦ μα τῆς ἀρ χαί ας πί στης μέ τήν ψυ χο-
λο γί α καί τήν ἐ ναλ λα κτι κή ἰ α τρι κή! 

Ἀλ λά οἱ ἀ ρι στο φά νειες ὀ φει λές δέν τέ λει ω σαν ἀ κό μη. Στόν Δι θύ ραμ βο 
τοῦ Ρό δου ἡ πα ρά κλη ση τοῦ Ὀρ φέ α πρός τόν   Ἥ λι ο: 

«Ἥ λι ε, ἀ πό σέ να ἐ γύ ρε ψα βο ή θει α».
(Θα42, 290).

ἀ κού γε ται σάν ἀν τε στραμ μέ νος ἀ πό η χος τῆς εὐ χα ρι στή ρι ας ἐ πί κλη σης τοῦ 
ἰ α θέν τος Πλού του πρός τόν   Ἥ λι ο: 

 καὶ προσκυνῶ γε πρῶτα μὲν τὸν ἥλιον.
(στ. 771)

Ἄν ἡ «κά θο δος» ἀ πό τό «ἐν Λί μναις ἱ ε ρόν» τοῦ Δι ο νύ σου ἀ να γνω ρί ζε ται 
ὡς μυ η τι κή κατάβασις («εἰς ᾍδου κάθοδος»)32, ἐ φό σον καί στίς δύ ο πε ρι-
πτώ σεις –τοῦ τυ φλοῦ Πλού του-Πλού τω νος, ἀλ λά καί στή “με τα μόρ φω ση” 
τοῦ Δι ο νύ σου σέ  Ἡ ρα κλῆ στούς Βα τρά χου ς– λαν θά νει ὁ ὀρ φι κός Δι ό νυ σος-
Ἡ ρα κλῆς, τό τε ὁ Πλοῦ τος δέν εἶ ναι πα ρά ὁ «Τυ φλός  Ἔ ρω τας» τῶν ἑ πό με-
νων σι κε λι α νι κῶν στί χων ἀπό τό ποίημα «Τά περιστέρια»: 

ἕ να μέ τοῦ Ἀ δύ του
τό ἄ ναρ χο σκό τος, πού κα νείς δέ βλέ πει
πα ρά ὁ Τυ φλός ὁ   Ἔ ρω τας βα θι ά του. 

(ΛΒε94, 13-15)

Βε βαι ω νό μα στε τώ ρα ὅ τι στήν τύ φλω ση τοῦ Πλού του ὁ Σι κε λι α νός βλέ πει 
τό κω μι κό ἰ σο δύ να μο τῆς νό σου τοῦ ἥ ρω α33 ἤ τῆς μα νί ας τοῦ «κω μα στοῦ» 
Δι ο νύ σου, ὅ πως τόν πε ρι γρά φει ὁ ἴ διος ὁ ποι η τής του:

Παρνασσίαν θ’ ὃς κατέχων
πέτραν σὺν πεύκαις σελαγεῖ
Βάκχαις Δελφίσιν ἐμπρέπων,

κωμαστὴς Διόνυσος. 
(Νεφέλαι, στ. 603-606) 

Ἀ πο μέ νει ὡ στό σο ἀ να πάν τη το ἕ να ἀ κό μη ἐ ρώ τη μα: ποιός εἶ ναι ὁ «Τυ-
φλός Χο ρός τοῦ γέ λιου» τόν ὁ ποῖ ο ὁ Σι κε λι α νός ταυ τί ζει μέ τόν Ἀ ρι στο-
φά νη; Ἡ αὐ το νό η τη ἀ πάν τη ση εἶ ναι ὅ τι, ἐ φό σον ὁ ποι η τής δέν εἶ ναι τυ-
φλός, πρέ πει νά ἀ να ζη τή σου με ἕ να τυ φλό πού νά ἀ πο τε λεῖ τό προ σω πεῖ ο 
του. Αὐ τός δέν εἶ ναι πα ρά ὁ τε λευ ταῖ ος του ἥ ρω ας, ὁ τυ φλός Πλοῦ τος-
Πλού των, ὁ ὁ ποῖ ος, κα τά πᾶ σα πι θα νό τη τα, ἔ δω σε στόν ποι η τή τήν ἰ δέ α 
τοῦ Ἀ σκλη πι οῦ, δη λα δή ὁ ἴ διος ὁ Δι ό νυ σος. Ὁ Ἀ ρι στο φά νης, ἑ πο μέ νως, δέν 
εἶ ναι πα ρά ἡ εὐ τρά πε λη ἐν σάρ κω ση τοῦ Δι ο νύ σου. 

Πα ρά ταῦ τα, ὅ μως, τό ση μαν τι κό τε ρο ση μεῖ ο σύγ κλι σης τοῦ Σι κε λι α-
νοῦ μέ τόν Ἀ ρι στο φά νη πα ρα μέ νει, πι στεύ ω, ἡ βα θύ τε ρη κοι νή τους πε-

32. Βλ. Δα ρά κη σ. 28-29 καί Χρι στό που λος.
33. Τή συ νο μι λί α τοῦ Σι κε λι α νοῦ μέ τόν Πλοῦ το ὑ πο δει κνύ ει καί ὁ χρό νος συγ γρα φῆς 

τοῦ πρώ του Ἀ σκλη πι οῦ πού δέν ἀ πέ χει χρο νι κά ἀ πό τόν «Ἡ ρα κλῆ».



392 Τά προσωπεῖα τοῦ Διονύσου

ποί θη ση: ἡ ἀ κλό νη τη πί στη τους στήν παι δευ τι κή ἀ ξί α τῆς ποί η σης, ὅ πως 
δι α τυ πώ νε ται ἀ ξι ω μα τι κά στούς ἑ πό με νους στί χους τῶν Βα τρά χων: 

τοῖς μὲν γὰρ παιδα
ρίοισιν ἔστι διδάσκαλος ὅστις φράζει, τοῖσιν δ’ ἡβῶσι ποιηταί.
πάνυ δὴ δεῖ χρηστὰ λέγειν ἡμᾶς.

(στ. 1054-1056)

«Ἄν γιά τά παι διά ὁ δά σκα λος εἶ ναι ὁ κα τάλ λη λος ἄν θρω πος πού μπο ρεῖ 
νά τά δι δά ξει ὅ σα χρει ά ζον ται, ἐκ παι δευ τής τῶν ἐ νη λί κων εἶ ναι ὁ ποι η-
τής»· ἡ φρά ση αὐ τή φαί νε ται νά ἀ πο τε λεῖ τό πρό τυ πο τῆς τό σο συ χνά 
ἐ πα να λαμ βα νό με νης φρά σης τοῦ Σι κε λι α νοῦ γιά τόν ρό λο τοῦ ποι η τῆ 
ὡς «παι δευ τὴ σύμ παν τος τοῦ ἀν θρώ που βί ου». Ὁ ποι η τής αὐ τός γιά τόν 
Ἀ ρι στο φά νη εἶ ναι ὁ Αἰ σχύ λος. Γιά τήν σύγ κλι ση τῶν ἀ πό ψε ων τοῦ Σι κε-
λι α νοῦ μέ τόν Ἀ ρι στο φά νη ὡς πρός τήν ποι η τι κή ἀ ξί α τοῦ Αἰ σχύ λου καί 
τήν (ἐ πι φα νει α κή ἐκ μέ ρους τοῦ νε ό τε ρου ποι η τή) ἀ πα ξί α τοῦ Εὐ ρι πί δη, 
σέ συν δυ α σμό μέ τήν κα τα λυ τι κή πα ρου σί α τοῦ Σω κρά τη, ἰ δι αί τε ρα ση-
μαν τι κή εἶ ναι ἡ συμ βο λή τοῦ Bruno Snell μέ τή με λέ τη πού φέ ρει τόν 
τί τλο «Ὁ Ἀ ρι στο φά νης καί ἡ Αἰ σθη τι κή»34. Στό κεί με νο αὐ τό ὁ σπου δαῖ ος 
φι λό λο γος, μέ ἀ φορ μή τίς ἀ ρι στο φα νι κές κρί σεις τῶν Βα τρά χων, δι ε ρευ νᾶ 
μέ ἰ δι αί τε ρα δι εισ δυ τι κό τρό πο τό πρό βλη μα τῆς τέ χνης, ὅ πως τό ἀν τι-
λαμ βά νε ται ὁ Ἀ ρι στο φά νης, ἀ πό τό ὁ ποῖ ο πα ρα θέ του με ἕ να ση μαν τι κό 
ἀ πό σπα σμα: «Ἀ πό τόν ὁ ρι σμό τοῦ ρό λου τοῦ ποι η τῆ ἀ κό μη καί σή με ρα 
ἐ πι κα λοῦν ται τόν Ἀ ρι στο φά νη ὅ σοι πι στεύ ουν ὅ τι θε με λι α κός στό χος τῆς 
τέ χνης καί γε νι κά τοῦ πο λι τι σμοῦ εἶ ναι ἡ παι δεί α. Αὐ τή τήν ἠ θι κή προ-
στα γή υἱ ο θε τεῖ καί ὁ Πλά των μέ μό νη δι α φο ρά ὅ τι γι’ αὐ τόν, ἐν τε λῶς δι-
α φο ρε τι κά ἀ πό ὅ, τι γιά τόν Ἀ ρι στο φά νη, ἁρ μό δι ος γιά τόν κα θο ρι σμό τοῦ 
ἀ γα θοῦ εἶ ναι ὁ Σω κρά της. Σ’ αὐ τό τό φι λο σο φι κό ἀ ξί ω μα ἀν τι πα ρα θέ τει 
ὁ Πλά των στόν Γορ γί α τό ἐμ πει ρι κό δε δο μέ νο ὅ τι ἡ τρα γω δί α μό νο τήν 
ἱ κα νο ποί η ση τῶν αἰ σθή σε ων (ἡ δο νή) ὑ πη ρε τεῖ, ἄ πο ψη ἡ ὁ ποί α προ κά λε σε 
ἀ νε ξάν τλη τες συ ζη τή σεις μέ θέ μα ἄν πρω ταρ χι κό κα θῆ κον τῆς ποί η σης 
εἶ ναι ἡ ὠ φέ λει α ἤ ἡ τέρ ψη (prodesse aut delectare). Οἱ συ ζη τή σεις αὐ τές 
μέ σῳ τοῦ Ὁ ρά τι ου φτά νουν ὡς τόν 18ο αἰ ῶ να». Με τά τόν Herder ὁ A. W. 
Schlegel ἀ νά πτυ ξε καί δι έ δω σε αὐ τές τίς ἀ πό ψεις τοῦ Ἀ ρι στο φά νη, πού 
ἀ πο τε λοῦν καί κα τη γο ρί α ἐ ναν τί ον τοῦ Εὐ ρι πί δη, ἀλ λά κυ ρί ως αὐ τός πού 
ἐ πα νέρ χε ται, γιά τό ἴ διο θέ μα, στόν με γά λο κω μι κό εἶ ναι, σύμ φω να πάν-
το τε μέ τόν Bruno Snell, ὁ Nietzsche. Στόν τε λευ ταῖ ο ἐ πι μέ νει πα ρα θέ-
τον τας τό πε ρί φη μο ἀ πό σπα σμα ἀ πό τή Γέν νη ση τῆς Τρα γω δί ας, τό ὁ ποῖ ο 
ἀ να φέ ρε ται στή σχέ ση τοῦ Εὐ ρι πί δη μέ τόν Σω κρά τη: «Ἄν πα ρακ μά ζει ἡ 
πα λαι ό τε ρη τρα γω δί α αὐ τό ὀ φεί λε ται στό δο λο φο νι κό ὅ πλο τοῦ σω κρα-
τι κοῦ τρό που ἀν τι με τώ πι σης τῆς τέ χνης ἀ πό τόν Εὐ ρι πί δη. Καί ὅ σο γιά 
τήν ἐ χθρι κή ἀ πό στα ση ἀ πέ ναν τι στό δι ο νυ σι α κό στοι χεῖ ο τῆς πα λαι ό τε ρης 
τέ χνης, ἀ να γνω ρί ζου με στόν Σω κρά τη τόν ἀν τί πα λο τοῦ Δι ό νυ σου» 35.

34. Βλ. Snell σ. 159-182.  
35. Ὅ.π., σ. 167.
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Και ρός νά ἐ πα νέλ θου με στό ἀρ χι κό ἐ ρώ τη μα: ἡ προ σφώ νη ση-ταύ τι ση 
τοῦ ἴ διου τοῦ Ἀ ρι στο φά νη μέ τόν τυ φλό Πλοῦ το στόν στί χο «καί σύ, Τυ-
φλέ Χο ρέ τοῦ γέ λιου», ἀ να φέ ρε ται, πι στεύ ω, πε ρισ σό τε ρο στήν (πνευ μα-
τι κή) “τυ φλό τη τα” τοῦ Ἀ ρι στο φά νη ἀ πέ ναν τι στό φαι νό με νο Σω κρά της, 
ἀ φοῦ, στόν ποι η τή τῶν Νε φε λῶν «δι αρ ρή δην ὁ Πλά των (Ἀ πολ. 18cd καί 
19cd) ἀ πο δί δει πε ρισ σό τε ρον πα ρά εἰς τῶν κα τη γό ρων τά ἐ πι χει ρή μα τα 
τήν κα τα δί κην τοῦ δι δα σκά λου», ὑ πο γραμ μί ζει ὁ Ἰ ω άν νης Συ κου τρῆς36, 
βα σι ζό με νος στό ἑ πό με νο χω ρί ο τῆς πλα τω νι κῆς Ἀπολογίας: 

«Σωκράτης ἀδικεῖ καὶ περιεργάζεται ζητῶν τά τε ὑπὸ γῆς καὶ οὐρά-
νια καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν καὶ ἄλλους ταὐτὰ ταῦτα 
διδάσκων.» τοιαύτη τίς ἐστιν· ταῦτα γὰρ ἑωρᾶτε καὶ αὐτοὶ ἐν τῇ τοῦ 
Ἀριστοφάνους κωμῳδίᾳ, Σωκράτη τινὰ ἐκεῖ περιφερόμενον, φάσκο-
ντά τε ἀεροβατεῖν καὶ ἄλλην πολλὴν φλυαρίαν φλυαροῦντα, ὧν ἐγὼ 
οὐδὲν οὔτε μέγα οὔτε μικρὸν πέρι ἐπαΐω. 

(19c)

Στήν κυ ρί αρ χη ἐ ξάλ λου ὁ μη ρι κή εἰ κό να τῶν σι κε λι α νι κῶν στί χων πού 
μᾶς ἀ πα σχο λοῦν, μέ τήν ἐν τυ πω σι α κή πα ρα πομ πή στό γνω στό κω μι κό 
ἐ πει σό δι ο (τόν   Ἥ φαι στο πού δέ νει τούς θε ϊ κούς μοι χούς μέ τά ἀ ό ρα τα 
δί χτυ α του), λαν θά νει, πι στεύ ω, μιά ἄλ λη σκη νή: ἡ ὑ πο συ νεί δη τη εἰ κό να 
τῶν “θε ϊ κῶν ἀν θρώ πω ν” τοῦ πλα τω νι κοῦ Συμ πο σί ου, πού φι λο σο φοῦν γιά 
τόν ἔ ρω τα, πλέ κον τας τό ἐγ κώ μι ο τοῦ Σω κρά τη· καί τήν τρα γι κή πρά ξη 
πού ἐ πε τέ λε σε ὁ ἴ διος ὁ με γά λος κω μι κός “δέ νον τα ς” μέ τά θα να τη φό ρα 
“δί χτυ α” τῆς φή μης τόν ἴ διο τόν «ἐ ρω τι κό σο φό». Ὁ με γά λος ποι η τής, λοι-
πόν, ὁ ὁ ποῖ ος κατ’ ἐ ξο χήν ἐν δι α φέ ρει τόν Σι κε λι α νό εἶ ναι, πι στεύ ω, ὁ Ἀ ρι-
στο φά νης ὡς «συ νέ στι ος» τοῦ μο να δι κοῦ αὐ τοῦ Συμ πο σί ου, πού «ἀ σχο λεῖ-
ται μέ τόν Δι ό νυ σο καί τήν Ἀ φρο δί τη», ἀλ λά καί ἑλ κύ ε ται ἀ πό τή μορ φή 
τοῦ Σω κρά τη· κι ἄς ἰ σχυ ρί ζε ται ὁ Χο ρός στό ἐ ξό δει ο ἆ σμα τῶν Βατράχων: 

χαρίεν οὖν μὴ Σωκράτει
παρακαθήμενον λαλεῖν,
ἀποβαλόντα μουσικὴν
τά τε μέγιστα παραλιπόντα
τῆς τραγῳδικῆς τέχνης.
τὸ δ’ ἐπὶ σεμνοῖσιν λόγοισι
καὶ σκαριφησμοῖσιν λήρων
διατριβὴν ἀργὸν ποιεῖσθαι,
παραφρονοῦντος ἀνδρός. 

(στ. 1491-1499)

Αὐ τός εἶ ναι ὁ σι κε λι α νι κός Ἀ ρι στο φά νης καί ὄ χι ὁ ποι η τής-κα τή γο ρος τοῦ 
Σω κρά τη τῶν Νε φε λῶν. Τό ἔρ γο αὐ τό, πού ἔ χει ὡς θέ μα του τήν, ὀ λέ θρι α 
γιά τή συμ πε ρι φο ρά τῶν νέ ων, “σο φι στι κή” δι δα σκα λί α τοῦ Σω κρά τη, τε-
λει ώ νει μέ τήν πυρ πό λη ση τοῦ σπι τιοῦ τοῦ «ἀ λα ζό νος» φι λο σό φου, τήν 
ὁ ποί α ἐ πι βάλ λει ὁ κεν τρι κός ἥ ρω ας τοῦ ἔρ γου Στρε ψι ά δης: 

36. Βλ. Συκουτρῆς 1998, σ. 115
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ὦ φίλ’ Ἑρμῆ […]
ὀρθῶς παραινεῖς οὐκ ἐῶν δικορραφεῖν,
ἀλλ’ ὡς τάχιστ’ ἐμπιμπράναι τὴν οἰκίαν
τῶν ἀδολεσχῶν. […]
ἐμοὶ δὲ δᾷδ’ ἐνεγκάτω τις ἡμμένην, 
κἀγώ τιν’ αὐτῶν τήμερον δοῦναι δίκην
ἐμοὶ ποιήσω, κεἰ σφόδρ’ εἴσ’ ἀλαζόνες.

(στ. 1478-1492)

Ὁ Σι κε λι α νός ἔ χον τας μά θει ἀ πό τό “μά θη μα” τοῦ Ἀ ρι στο φά νη, πού 
«δέν κα τόρ θω σε νά κα λω σο ρί σει τό και νού ριο»37, ἐ πα νε κτί μη σε τή “μυ θι-
κή” μορ φή τοῦ Σω κρά τη μέ σα ἀ πό τή “μυ θι κή σκέ ψη” τῆς ἐ πο χῆς του, 
τήν ψυ χο λο γί α τοῦ βά θους. 

37. Βλ. Snell, σ. 180.


