
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια εντυπωσιακή αύξηση παρα-
γωγής και έκδοσης αξιόλογων και πρωτότυπων επιστημονικών με-
λετών και ερευνητικών εργασιών για το αρχαίο θέατρο . Ιδιαίτερα 
εξετάζεται και μελετάται διεπιστημονικώς ο πολυσχιδής χαρακτή-
ρας του αρχαίου θεάτρου, και συγκεκριμένα η σχέση του με την πό-
λη, τη θρησκεία την ιστορία, τη φιλοσοφία, την ηθική, την ψυχολογία, 
τη γλωσσολογία και την παιδαγωγική . Οι Έλληνες ερευνητές και σε 
αυτόν τον τομέα πρωτοστατούν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο . 

Ο Λαμπρινός Πλατυπόδης με στέρεες σπουδές στην κλασική φι-
λολογία, στη φιλοσοφία και τη θεολογία και πολυετή διδακτική, 
ερευνητική και συγγραφική εμπειρία πραγματοποίησε μια πολυεπί-
πεδη μελέτη του αρχαίου δράματος υπό την έποψη των ανωτέρω 
επιστημών στοχεύοντας στην ανάδειξη του ηθικού και παιδαγωγι-
κού χαρακτήρα του, κάνοντας σαφείς αναφορές και συνδέσεις με τη 
σύγχρονη πραγματικότητα .

Στο πλαίσιο του θρησκευτικού χαρακτήρα του αττικού δράματος 
και των θεολογικών θέσεων που εκφράζουν στα έργα τους ο Αισχύ-
λος, ο Σοφοκλής και ο Ευριπίδης αναδεικνύει και σχολιάζει εκείνες 
τις πτυχές των έργων τους που θεολογώντας παιδαγωγούν και οδη-
γούν το άτομο σε συμπεριφορές και πράξεις αρεστές στο θείο και 
στους συνετούς ανθρώπους . Οι τραγικοί κατά τον συγγραφέα όντας 
λογοτέχνες δεν κάνουν θεολογία, αλλά περιγράφοντας με το δικό 
τους λογοτεχνικό τρόπο τις ιδιότητες του θείου αναδεικνύουν την 
ωφελιμότητα που αποκομίζουν οι άνθρωποι και οι κοινωνίες όταν 
επιδεικνύουν τον απαιτούμενο σεβασμό σε αυτό . Μάλιστα δε προ-
χωρά ευφυώς στην πρόταση της αντικατάστασης του όρου θεολογία 
από τον όρο θειολογία, όταν αναφερόμαστε στο αττικό δράμα, με 
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το σκεπτικό ότι οι τραγικοί δεν μιλούν για τον έναν Θεό, δεν δογμα-
τίζουν για το λόγο του Θεού, αλλά αναφερόμενοι στις ποικίλες και 
πολλές φορές αντικρουόμενες ιδιότητες του θείου, διαγράφουν ή και 
υπονοούν εκείνη την πορεία που δύναται να οδηγήσει τον άνθρωπο 
στη θεοσέβεια και στον συνετό, σώφρονα και απαλλαγμένο από την 
ύβρη βίο .

Η εξέταση της φιλοσοφικής διάστασης του έργου των τραγικών 
και του κωμικού Αριστοφάνη αποτελεί συνέχεια της συνεπούς ερευ-
νητικής του πορείας με αντικείμενο τη διερεύνηση της σχέση του 
δράματος με τη φιλοσοφία υπό τον περικαλλή μανδύα της λογοτε-
χνίας . Εστιάζει ο συγγραφέας στον τρόπο που διαπραγματεύονται 
οι αρχαίοι συγγραφείς ιδιαίτερα ακανθώδη φιλοσοφικά ζητήματα, 
όπως τη σχέση ηθικής-πολιτικής, και στις τομές που επιχειρούν μη 
ηθικολογώντας, αλλά αναδεικνύοντας τον τιτάνιο και τραγικό αγώ-
να του ανθρώπου στην αντιμετώπιση του κακού σε όλες τις εκφάν-
σεις του . Ο κος Πλατυπόδης αλιεύει τους ηθικούς οδοδείκτες φα-
νερούς και μη, που κρατούν τον σώφρονα άνθρωπο στο δρόμο της 
αρετής και της ευτυχίας και τον αποτρέπουν από την αδιαφορία και 
την αλαζονεία . 

Το παρόν ερευνητικό πόνημα ολοκληρώνεται με την αρτίως τεκ-
μηριωμένη παιδαγωγική διάσταση του αττικού δράματος . Το αρ-
χαίο θέατρο όντας το πιο ανοικτό, φιλελεύθερο και δημοκρατικό 
«σχολείο» του αρχαίου κόσμου αλλά και διαχρονικά, θα αναλωθεί 
εκτός από την παροχή ψυχαγωγίας και τέρψης στους πολίτες και 
στην κατάλληλη διαπαιδαγώγηση τους, έτσι ώστε ως καλοί καγαθοί 
να είναι χρήσιμοι για τον εαυτό τους και την πολιτεία . Το αττικό 
δράμα κατά τον συγγραφέα επιτελούσε εκτός των άλλων και την 
αποστολή της διαπαιδαγώγησης υγιών πολιτών, των ανθρώπων που 
με το λόγο και το έργο τους προήγαγαν το κοινό καλό και συνέβαλ-
λαν στην κοινωνική ευπραγία και ευημερία . Οι τρεις τραγικοί και ο 
Αριστοφάνης, χωρίς να είναι δάσκαλοι, χωρίς να έχουν εγκλωβιστεί 
στο στείρο διδακτισμό, χωρίς να επιδιώκουν την άνευ όρων μετάγ-
γιση των ιδεών τους στους πολυπληθείς θεατές των έργων τους, κα-
τόρθωσαν να αφυπνίσουν συνειδήσεις, να ανοίξουν νέους ορίζοντες 
σκέψης και προβληματισμού, και να ανανεώσουν το ενδιαφέρον των 
ανθρώπων για τη γνώση, τη σοφία και την αλήθεια . Ο Αισχύλος, ο 
Σοφοκλής, ο Ευριπίδης και ο Αριστοφάνης καταλήγει ο συγγραφέας 
αναδείχθηκαν φωτισμένοι διδάσκαλοι και πρωτοπόροι παιδαγωγοί, 
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γιατί όπως λέει και ο Πλωτίνος –μέχρι γὰρ τῆς ὁδοῦ καὶ τῆς πο-
ρείας ἡ δίδαξις, ἡ δὲ θέα αὐτοῦ ἔργον ἤδη τοῦ ἰδεῖν βεβουλημέ-
νου– σεβάστηκαν την αυτονομία του μαθητή και δεν θεοποίησαν την 
αυθεντία του διδασκάλου . Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που και 
στις μέρες μας είναι τόσο δημοφιλείς και επίκαιροι .

Η παρούσα εργασία είναι καρπός μιας μακρόχρονης και εργώ-
δους προσπάθειας και μελέτης του συγγραφέα . Αποτελεί μια ολο-
κληρωμένη φιλολογική σύνθεση και εκπλήσσει το πλήθος των ζητη-
μάτων και των απόψεων που συζητούνται, κυρίως, όμως, η ικανότη-
τα του κ . Πλατυπόδη να ερμηνεύει κείμενα ιδιαίτερα δύσκολα και 
περίπλοκα και να προβάλλει τις δικές του τεκμηριωμένες απόψεις 
με επιστημονική επάρκεια και γλωσσική σαφήνεια .

Πιστεύω ότι είναι ένα έργο που αξίζει να μεταφραστεί για να 
δοθεί η δυνατότητα και στο αγγλόφωνο κοινό να έρθει σε επαφή με 
αυτήν την αξιόλογη ερευνητική εργασία/πρόταση προσέγγισης του 
αττικού δράματος .
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