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μεταφέρει νέα (ή πιθανόν και αντικείμενα) ή αναλαμβάνει να συ-
νοδεύει ήρωες, όπως εδώ τον Ηρακλή .672

Μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η σκηνική εμφάνιση του 
Ερμή παρέμεινε πανομοιότυπη στην Παλαιά και τη Μέση Κωμω-
δία . Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Ερμή από τον μύθο και 
την τραγωδία διατηρήθηκαν ίδια, καθώς πέρασαν στην κωμωδία 
αλλά διαθλάστηκαν μέσα από τον κωμικό φακό . Ο πέτασος, η χλα-
μύδα και το κηρύκειο αποτελούν τα σύμβολα του Ερμή που τον 
καθιστούν αναγνωρίσιμο στους θεατές . Στον Αριστοφάνη ο Ερμής 
διατηρεί τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ των θεών και των αν-
θρώπων . Διαφθείρεται, βέβαια, εύκολα, από τον κωμικό ήρωα και 
προδίδει την εμπιστοσύνη του Δία . 

Στη Μέση Κωμωδία ο ρόλος του γελοιοποιείται ακόμα πιο τολ-
μηρά . Ο αγγελιαφόρος που ταξιδεύει ανάμεσα στον κόσμο των θεών 
και των ανθρώπων παριστάνεται ως άγαλμα ή στήλη και αντί να 
μεταφέρει μηνύματα, κοσμείται από προσφορές . Επιπλέον, η αγ-
γειογραφία από το Παίστο φανερώνει ότι ο θεός δεν είναι πια το 
«στόμα» του Δία, αλλά το «δεξί χέρι» του στις περιπέτειες με νεαρές 
κοπέλες . Όπως και στην περίπτωση του Διονύσου με τον υπερμεγέθη 
θύρσο, έτσι και ο Ερμής απεικονίζεται με το κηρύκειο το οποίο ξε-
περνά τις φυσιολογικές διαστάσεις . Ο ρόλος του γίνεται σχεδόν συ-
νώνυμος του δούλου . Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από μία 
ακόμα αγγειογραφία του ζωγράφου Αστέα, η οποία απεικονίζει την 
ίδια νυχτερινή επίσκεψη του εραστή σε μία γυναίκα .673 Η διαφορά 
είναι ότι οι επισκέπτες δεν είναι πλέον ο Δίας και ο Ερμής, αλλά ένας 
κύριος με τον δούλο του . Ο Ερμής, έχει, δηλαδή, αντικατασταθεί από 
έναν δούλο που βοηθά τον αφέντη του κρατώντας πυρσό .

3. Δίας
Ο Δίας αποτελεί τον κεντρικό χαρακτήρα σε πολλές κωμωδίες της 

Παλαιάς και Μέσης Κωμωδίας, θέμα των οποίων είναι οι ερωτικές 

672 . Το προσωπείο αυτό εμφανίζεται σε πολλές κωμικές αγγειογραφίες της Κάτω Ιταλί-
ας: PhV αρ . 3, 26, 30, 42, 57, 68, 95, 97, 99, 125, 133, 143, 153, 157, 166 και 180 .

673 . Κρατήρας από το Παίστο, 350-340 π .Χ . PhV σελ . 35, εικ . 36 . 
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περιπέτειες του θεού, συνήθως με γυναίκες .674 Τέτοιου είδους κωμω-
δίες είναι: η Δανάη (Εύβουλος, Απολλοφάνης και Σαννυρίων), η Ιώ 
(Πλάτων Κωμικός, Αναξανδρίδης και Αναξίλας), η Ευρώπη (Έρμιπ-
πος, Πλάτων675 και Εύβουλος), η Νυξ μακρά του Πλάτωνα, ο Αμφιτρύ
ων του Άρχιππου, η Καλλιστώ (Αλκαίος και Άμφις), η Λήδα (Λάκωνες 
ή Λήδα του Ευβούλου και Τυνδάρεως ή Λήδα του Σοφίλου και πιθανόν 
η Νέμεσις του Κρατίνου) και η Πασιφάη (Αλκαίος) . Στην ίδια κατηγο-
ρία ανήκουν και ο Γανυμήδης (Αλκαίος, Εύβουλος και Αντιφάνης) . 
Κωμωδίες στις οποίες ο Δίας αποτελεί χαρακτήρα της πλοκής είναι 
επίσης ο Δαίδαλος (Αριστοφάνης, Εύβουλος και Πλάτων), ο Ενδυμίων, 
και ο Ιερός Γάμος του Αλκαίου .676 Άλλη κωμωδία με πρωταγωνιστή 
τον Δία είναι ο Ζευς κακούμενος του Πλάτωνα του Κωμικού . 677

Η Νυξ μακρά του Πλάτωνα αφορά στην αποπλάνηση της Αλκμή-
νης, συζύγου του Αμφιτρύωνα, από τον Δία . Η κωμωδία πιθανόν 
περιλάμβανε τη μεταμφίεση του Δία σε Αμφιτρύωνα .678 Η ταυτό-
χρονη παρουσία του Δία-Αμφιτρύωνα και του ίδιου του Αμφιτρύ-
ωνα παρέχει τη δυνατότητα στον κωμικό ποιητή για ποικίλες παρε-
ξηγήσεις και αστείες σκηνές, όπως στον Amphitruo του Πλαύτου . Η 
Pirotta (2009:200-201) ερμηνεύει το απόσπασμα 90 (ἐνταῦθ’ ἐπ’ ἄκρων 
τῶν κροτάφων ἕξει λύχνον/ δίμυξον) ως εξής: ένας χαρακτήρας (ενδε-
χομένως ο Ερμής) περιγράφει στους θεατές την εμφάνιση του Δία 
με λυχνάρι πάνω από τους κροτάφους του, προκειμένου να διακρί-
νεται από τον πραγματικό Αμφιτρύωνα .679

674 . Για τις ερωτικές περιπέτειες του Δία βλ . Konstantakos (2002) 157-171 .
675 . Το απόσπασμα 43 πρέπει να σχετίζεται με την αποπλάνηση της ηρωίδας από τον 

Δία . Βλ . Pirrotta (2009) 119-120 .
676 . Για τις κωμωδίες του Αλκαίου βλ . Orth (2013) 55-77 . Σε αυτήν την κατηγορία ανή-

κουν επίσης κωμωδίες, όπως Διονύσου Γοναί (Αναξανδρίδης, Δημήτριος, Πολύζηλος) και 
Μουσών Γοναί (Πολύζηλος) . Η πρώτη θα μπορούσε να πραγματεύεται την ένωση του Δία με 
τη Σεμέλη, ενώ η δεύτερη με τη Μνημοσύνη . Βλ . Casolari (2003) 34 και Pirrotta (2009) 118, 
υποσημ . 130 .

677 . Η κωμωδία Ζευς κακούμενος δεν διασώζει κανένα απόσπασμα που να ανήκει στον 
Δία . Η Pirrotta (2009:124-125) υποθέτει ότι ο Δίας είναι ο πατέρας του Ηρακλή και η κωμω-
δία πραγματεύεται την κακομεταχείριση του πατέρα από τον γιο, κατά τρόπο ανάλογο με 
τις Νεφέλες και τους Σφήκες του Αριστοφάνη

678 . Webster (1970) 87, Pirrotta (2009) 198-201 .
679 . Στην αντίστοιχη κωμωδία του Πλαύτου ο μεταμφιεσμένος Δίας έχει μία χρυσή φου-

ντίτσα (torulus aureus, 144) στο καπέλο .
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Ο Δαίδαλος του Αριστοφάνη ενδεχομένως πραγματευόταν την 
αποπλάνηση της Λήδας ή της Νέμεσης από τον Δία, καθώς τα απο-
σπάσματα 193 και 194 αναφέρουν αυγά όρνιθας .680 Η Σούδα (ε 
3718)681 και ο Ευστάθιος στα Σχόλια της Οδύσσειας682 παραδίδουν 
ότι σε αυτήν την κωμωδία του Αριστοφάνη ο Δίας αλλάζει πολλές 
μορφές και καλείται Ευρύβατος: ἤδη τις ὑμῶν εἶδεν Εὐρύβατον Δία;683 
Σύμφωνα με τον Αθήναιο (8 .10 .8), ο οποίος επικαλείται τα Κύπρια 
έπη (απόσπ . 10 .2-12 West),684 ο Δίας ερωτεύτηκε τη Νέμεση, εκείνη, 
όμως, απαρνήθηκε τον έρωτά του και δραπέτευσε . Κατά τη φυγή 
της, έφτασε στη θάλασσα και μεταμορφώθηκε σε ψάρι και, όταν 
βγήκε στη στεριά, πήρε τη μορφή διαφόρων ζώων . Στο τέλος, μετα-
μορφώθηκε είτε σε άγρια χήνα είτε σε κύκνο .685 Σε κάθε περίπτωση 
ο Δίας πήρε τη μορφή του ίδιου πτηνού με τη Νέμεση (στην πρώ-
τη εκδοχή αρσενική χήνα και στη δεύτερη κύκνος) και έσμιξε μαζί 
της .686 Από την ένωση γεννήθηκε ένα αυγό, το οποίο εκκόλαψε η 

680 . Για ανάλυση της κωμωδίας βλ . Pellegrino (2015) 130-137 .
681 . Πρβλ . απόσπ . 10 του Άμφη .
682 . Stallbaum (1826) 202: διὸ καὶ καθὰ ὁ μῦθος τὸν Δία ἔπλασε πολλάκις μορφούμενον ἄλλοτε 

ἄλλως ἐπὶ δόλῳ, οὕτω, φασὶ, καὶ Ἀριστοφάνης ἐν Δαιδάλῳ ὑποθέμενος αὐτὸν εἰς πολλὰ μεταβαλλόμε
νον καὶ πανουργοῦντα φησίν ἤδη τις ὑμῶν οἶδεν Εὐρύβατον Δία; ὡς τοῦ Εὐρυβάτου δηλαδὴ ποικίλου 
ὄντος πονηρεύεσθαι. 

683 . Ο Ευρύβατος ήταν Εφέσιος άνδρας, ο οποίος στάλθηκε από τον Κροίσο με χρή-
ματα στην Πελοπόννησο, προκειμένου να στρατολογήσει Έλληνες στον πόλεμο κατά των 
Περσών . Ο Ευρύβατος, ωστόσο, πρόδωσε τον Κροίσο και παρέδωσε τα χρήματα στον Κύρο . 
Έγινε παροιμιώδης χαρακτήρας και από αυτόν ονομάζονται όσοι είναι πονηροί και προδό-
τες . Βλ . επίσης Παυσανία, Αττικών ονομάτων συναγωγή ε 83 και Ησύχιος δ 869 . Βλ . Pellegrino 
(2015) 134 . Η ονομασία του Δία μπορεί επίσης να παραπέμπει και σε σεξουαλικό υπονοού-
μενο από το ρήμα βαίνω . Βλ . Henderson (1991) 155 .

684 . Αναφορά στον μύθο, όπως σώζεται στα Κύπρια έπη, κάνουν και μεταγενέστεροι 
μυθογράφοι, όπως ο Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη 3 .10 .7), ο Παυσανίας (1 .33 .7) και ο Ψευδο-
Ερατοσθένης (Καταστερισμοί 25) . Βλ . Luppe (1974), Graves (1960) 206-207 και Gantz (1993) 
318-323, Storey (2011) 321-325, Henderson (2012) 1-12 και Konstantakos (2016β) 213-215 . Για 
την αλλαγόμορφη Νέμεση βλ . Irving (1990) 187-191 .

685 . Σύμφωνα με την εκδοχή των Κυπρίων επών (απόσπ . 11 West) και τον Απολλόδωρο 
(3 .10 .7), η Νέμεση τράπηκε σε χήνα, ενώ στους Καταστερισμούς (25) του Ψευδο-Ερατοσθένη 
έγινε κύκνος .

686 . Η μαρτυρία των συγκεκριμένων πηγών για τη μεταμόρφωση του Δία σε κύκνο δεν 
είναι απολύτως αξιόπιστη . Το σημείο από τους Καταστερισμούς του Ψευδο-Ερατοσθένη το 
οποίο αναφέρεται στη μεταμόρφωση του Δία (ἐπεὶ αὐτὴ πᾶσαν ἤμειβε μορφήν, ἵνα τὴν παρθενίαν 
φυλάξῃ, καὶ τότε κύκνος γέγονεν· οὕτω καὶ αὐτὸν ὁμοιωθέντα τῷ ὀρνέῳ τούτῳ) θεωρείται μεταγενέ-
στερη προσθήκη . Βλ . Luppe (1974) 202 και Konstantakos (2016) 213, υποσημ . 16 . Αντίστοιχα, 
ο Απολλόδωρος (3 .10 .7) αναφέρει ότι η Νέμεση μεταμορφώθηκε σε χήνα και ο Δίας έσμιξε 
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Λήδα, η γυναίκα του βασιλιά Τυνδάρεω, απ’ όπου γεννήθηκε η Ελέ-
νη .687 Δεδομένου ότι στη χαμένη κωμωδία του Αριστοφάνη αναφέ-
ρεται ότι ο Δίας πήρε πολλές μορφές, είναι περισσότερο πιθανό να 
πραγματεύτηκε την πρώτη εκδοχή του μύθου . Ο υποκριτής υιοθετεί 
αλλεπάλληλες μεταμφιέσεις, ώστε να αποδώσει τον Δία ως κύκνο . 
Το απόσπασμα 192 εμπεριέχει προσφώνηση στον μηχανοποιό σχε-
τικά με τη χρήση της μηχανής κατά τη διάρκεια της κωμωδίας:688 ὁ 
μηχανοποιός, ὁπότε βούλει τὸν τροχὸν/ ἐᾶν †κἀνεκάς † λέγε «χαῖρε φέγγος 
ἡλίου».689 Σύμφωνα με τον Kock, ο ομιλητής μπορεί να είναι ο ίδιος 
ο Δίας ο οποίος, μετά την ερωτική περιπέτειά του, αποχωρεί προς 
τον ουρανό και πιθανόν φοβάται μήπως πέσει από την ανυψωτική 
μηχανή .690 Κατ’ επέκταση της υπόθεσης του Kock, η μηχανή είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιείται για μία από τις μεταμφιέσεις του Δία: 

μαζί της ως κύκνος (ταύτην γὰρ τὴν Διὸς φεύγουσαν συνουσίαν εἰς χῆνα τὴν μορφὴν μεταβαλεῖν, 
ὁμοιωθέντα δὲ καὶ Δία τῷ κύκνῳ συνελθεῖν) . Ο Luppe (1974:194-196) πρότεινε τον εξοβελισμό 
της λέξης τῷ κύκνῳ, προκειμένου να διορθώσει το ασύμβατο σμίξιμο του Δία-κύκνου και 
της Νέμεσης-χήνας . Με την αφαίρεση αυτή, ο Δίας μεταμορφώθηκε στο ίδιο πτηνό με τη 
Νέμεση, σε αρσενική χήνα δηλαδή, όπως στην εκδοχή των Κύπριων επών . 

687 . Μία άλλη εκδοχή του μύθου παραδίδει ότι ο Δίας αποπλάνησε τη Λήδα κατευθείαν 
με τη μορφή κύκνου . Βλ . Ομ . Οδύσσεια, 11 .299, Ιλιάδα 3 .426, Ευρ . Ελένη 18-19, 259, 1497 και 
1680 .

688 . Αποστροφή προς τον μηχανοποιό απαντά και στην Αρ . Ειρήνη 174-175 .
689 . Το δεύτερο ημιστίχιο είναι φθαρμένο και παρουσιάζει παλαιογραφικές δυσκολίες . 

Οι Kassel και Austin (III .2 σελ . 117) διατήρησαν την παραδιδόμενη γραφή των χειρογρά-
φων, αλλά πολλοί μελετητές προέβησαν σε διορθώσεις για τη φράση ἐᾶν κἀνεκάς. Ο Brunck 
πρότεινε ἐᾶν ἀνεκάς («να αφήσεις να πάει προς τα πάνω», βλ . Αρ . Σφήκ . 18), ο Bergk αντικα-
τέστησε το ἐᾶν με ἐλᾶν («να οδηγείς προς τα πάνω» . Πρβλ . Κάνθαρος απόσπ . 4), ο Cobet με 
το ἕλκειν («να τραβάς»), ο Kock με το ἱμᾶν («να έλκεις με ιμάντες») και ο Blaydes πρόσθετε 
το μ’ μετά το ἐᾶν. Τέλος, ο Kaibel μετέτρεψε το απαρέμφατο σε ρήμα και πρόσθεσε την προ-
σωπική αντωνυμία: ἔα μ’ ἀνεκάς. Οι διορθώσεις, αν και εύστοχες, παρουσιάζουν δυσκολία . 
Ο τύπος ἐλᾶν (ποιητικός τύπος του ἐλαύνω σε απαρέμφατο ενεστώτα) δεν ταιριάζει απόλυτα 
με το αντικείμενο τόν τροχόν, ενώ το ἕλκειν, που είναι καταλληλότερος τύπος και ως προς 
το νόημα και τη σύνταξη, απομακρύνεται αρκετά από τη γραφή των παπύρων . Το σπάνιο 
απαρέμφατο ἱμᾶν, κατά τη μαρτυρία του Φώτιου (ι 107), σημαίνει «αντλώ» και χρησιμοποι-
είται κυρίως για νερό . Η προσθήκη του με ως υποκείμενο του απαρεμφάτου ἐᾶν (καθώς έχει 
ήδη αντικείμενο) σημαίνει ότι ο υποκριτής απευθύνεται προς τον μηχανοποιό λέγοντας: 
«όποτε επιθυμείς εγώ να αφήσω προς τα πάνω τον τροχό», σαν να χειρίζεται ο ίδιος τον 
ιμάντα της μηχανής . Τέλος, ο τύπος ἔα ως προστακτική του ρήματος συνήθως συντάσσεται 
με απαρέμφατο ως αντικείμενο (Πρβλ . Αρ . Θεσμοφ. 176, Νεφέλ . 932 και Μένανδρ . Δύσκολ. 
339) ή χρησιμοποιείται ως επιφώνημα («εμπρός» ή «για κοίτα» βλ . Αρ . Θεσμοφ . 277 και 
699) . Ανεξάρτητα από τις διορθώσεις, η οδηγία δηλώνει ανυψωτική κίνηση της θεατρικής 
μηχανής, καθώς απαγγέλλονται οι στίχοι της τραγωδίας .

690 . Kock (1880, τόμ . 1) 436 .
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ως κύκνος ίσως καταφτάνει στη σκηνή αιωρούμενος, για να απο-
πλανήσει τη Λήδα και αποχωρεί κατά τον ίδιο τρόπο . Σ’ αυτήν την 
περίπτωση, το απόσπασμα αναφέρεται είτε στην άφιξη είτε στην 
τελική αποχώρησή του από τη σκηνή, γι’ αυτό και ο μηχανοποιός 
καλείται να χαιρετήσει το φως του ηλίου (χαῖρε φέγγος ἡλίου) ανα-
φερόμενος στην πραγματική ώρα της παράστασης .691 Ταυτόχρονα, 
η φράση φανερώνει και τον τρόμο του για την απόσταση από την 
ορχήστρα, παρωδώντας τα τελευταία λόγια της Ιφιγένειας του Ευ-
ριπίδη,692 όταν αποχαιρετά τη ζωή και το φως του ήλιου .

Τον ίδιο μύθο πραγματεύεται και ο Κρατίνος στη Νέμεσι .693 Τα 
αποσπάσματα 114 και 116 αναφέρονται στη μεταμόρφωση του Δία 
σε πουλί: ὄρνιθα τοίνυν δεῖ σε γίγνεσθαι μέγαν και ὡς ἐσθίων τοῖς σιτί-
οισιν ἥδομαι. ἅπαντα δ’ εἶναί <μοι> δοκεῖ ῥοδωνιὰ καὶ μῆλα καὶ σέλινα καὶ 
σισύμβρια .694 Το ρήμα γίγνομαι του αποσπάσματος 114 μαρτυρεί ότι 
ο χαρακτήρας του Δία δεν είναι μεταμφιεσμένος σε πτηνό εξαρχής 
αλλά σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο της πλοκής, προφανώς με-
τά από επανειλημμένες προσπάθειες να πλησιάσει τη Νέμεση .695 
Η μεταμφίεσή του σε όρνιθα είναι πλήρης, αφού στο απόσπασμα 
116, όπου ομιλητής είναι προφανώς ο Δίας, δηλώνει ότι χαίρεται 
με τη νέα τροφή του . Το γεγονός αυτό μαρτυρεί ότι η μεταμφίεσή 
του δεν περιορίζεται μόνο στην ενδυμασία, αλλά εκτείνεται και στη 
συμπεριφορά του υποκριτή . Η αμφίεσή του αποτελείται πιθανόν 
από διάστικτα ενδύματα, φτερά στις πλάτες του υποκριτή και εξαρ-
τήματα, όπως το λειρί και το ράμφος (όπως ο Χορός και ο Τηρεύς 
των Ορνίθων του Αριστοφάνη) . Ο μεταμφιεσμένος Δίας αφήνει πίσω 

691 . Αν ληφθούν υπόψη η αρχή της Ειρήνης (ο Τρυγαίος ανεβαίνει στον Όλυμπο) και 
των Νεφελών (άφιξη του Σωκράτη) του Αριστοφάνη, τότε ενδεχομένως η μηχανή να χρη-
σιμοποιείται στην αρχή της κωμωδίας, κατά την άφιξη του Δία, ο οποίος τότε αναφέρεται 
στην ανατολή του ήλιου . Πρβλ . Σοφοκλή Αντιγόνη 100-103 και Αισχύλου Αγαμέμνονα 507-
508 . 

692 . Ευρ . Ιφιγένεια εν Αυλίδι, 1505-1509 .
693 . Ψευδο-Ερατοσθένης Καταστερισμοί 25 . Για ανάλυση της κωμωδίας βλ . Bakola (2010) 

168-173 και Henderson (2012) 1-12 .
694 . Τα ονόματα των σπόρων και των φρούτων περιλαμβάνουν ερωτικά λογοπαίγνια 

βλ . Henderson (1991) 135-136, 149 και 151 .
695 . Ο Irving (1990:171) παρατηρεί ότι το ρήμα αυτό χρησιμοποιείται μόνο για θεούς 

που αλλάζουν πολλές μορφές .
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τη θεϊκή μορφή και μεγαλοπρέπειά του και μετατρέπεται σε ταπεινή 
όρνιθα: τρώει και σκέφτεται σαν πτηνό .

Ωστόσο, η Νέμεσις δεν είναι μια κωμωδία αποκλειστικά μυθολο-
γική . Πίσω από τον μανδύα του μύθου υφέρπει πολιτική σάτιρα . 
Η επίκληση του Δία στο απόσπασμα 118 (μόλ’ ὦ Ζεῦ ξένιε καὶ καραιέ) 
αποτελεί παρωδία προσευχής . Κάποιο δραματικό πρόσωπο επικα-
λείται τον ξένιο και καραιό (επί κεφαλής του κράτους) Δία απευθύ-
νοντας ταυτόχρονο υπονοούμενο για τον Περικλή και το μεγάλο 
κεφάλι του .696 Η υπόθεση αυτή για τη σάτιρα του Περικλή μέσω του 
χαρακτήρα του Δία ενισχύεται ακόμα περισσότερο από δύο επιπλέ-
ον κωμωδίες του Κρατίνου που παρουσίαζαν επί σκηνής τον Δία: 
τις Θράττες και τους Χείρωνες . Μολονότι δεν έχει σωθεί η υπόθεση 
από καμία από τις δύο κωμωδίες και δεν είναι γνωστό σε ποιον ρό-
λο ή σε τί είδους πλοκή εμφανιζόταν ο Δίας, ωστόσο, όπως αναλύει 
ο Rusten (2013:279-290), ο Κρατίνος ενσωμάτωσε στη μυθολογική 
πλοκή της κωμωδίας πολιτική σάτιρα . Το απόσπασμα 73 από τις 
Θράττες περιέχει ταυτόχρονη αναφορά στον Δία και τον Περικλή: ὁ 
σχινοκέφαλος Ζεὺς ὁδὶ προσέρχεται/ ὁ Περικλέης, τᾠδεῖον ἐπὶ τοῦ κρανίου 
ἔχων,/ ἐπειδὴ τοὔστρακον παροίχεται . Ο Πλούταρχος, που παραδίδει 
αυτό το κωμικό απόσπασμα, εξηγεί τί είδος κτίσμα είναι το Ωδείο 
και ότι ο Περικλής ανέλαβε την επίβλεψή του, γι’ αυτό και διακω-
μωδείται στο δράμα του Κρατίνου .697 Το κωμικό απόσπασμα από 
τις Θράττες προαναγγέλλει την άφιξη στη σκηνή του Δία, του οποίου 
το κεφάλι πιθανόν να ήταν ασυνήθιστα μεγάλο, σαν το Ωδείο .698 

696 . Βλ . Bakola (2010) 222-223 . Για το επίθετο καραιός ως προσωνύμιο του Δία βλ . Ησύ-
χιος (κ 763) και LSJ s .v .

697 . Πλουτ . Περικλής, 13 .9-10: τὸ δ’ Ὠιδεῖον, τῇ μὲν ἐντὸς διαθέσει πολύεδρον καὶ πολύστυλον, 
τῇ δ’ ἐρέψει περικλινὲς καὶ κάταντες ἐκ μιᾶς κορυφῆς πεποιημένον, εἰκόνα λέγουσι γενέσθαι καὶ μίμημα 
τῆς βασιλέως σκηνῆς, ἐπιστατοῦντος καὶ τούτῳ Περικλέους. διὸ καὶ πάλιν Κρατῖνος ἐν Θρᾴτταις παίζει 
πρὸς αὐτόν. Για την περιγραφή του Ωδείου βλ . Miller (1997) 218-242 .

698 . Ο Revermann (1997:197-200) επιχειρηματολογεί υπέρ ενός προσωπείου πολύ με-
γαλύτερου από το συνηθισμένο για τον χαρακτήρα του Διονύσου στον Διονυσαλέξανδρο του 
Κρατίνου, ώστε να παραπέμπει στο μεγάλο κεφάλι του Περικλή . Άλλοι μελετητές προτεί-
νουν την εκδοχή ότι ο Δίας/Περικλής είχε στο κεφάλι ένα είδος καπέλου βλ . Rusten (2013) 
279-290, Revermann (2006) 302-305 και Miller (1997) 219-220 . Στην κωμική αγγειογραφία 
του 4ου αιώνα (που θα εξεταστεί λίγο παρακάτω) ο Δίας απεικονίζεται σχεδόν σε όλες τις 
αγγειογραφίες με τον πόλον, ένα στέμμα στο κέντρο του κεφαλιού . Ο Rusten προτείνει ότι 
ο Κρατίνος αναφέρεται σε ακριβώς αυτόν τον πόλον και δεν θεωρεί απαραίτητο το καπέλο 
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Στην Υπόθεση του Διονυσαλέξανδρου αναφέρεται επίσης η διακωμώ-
δηση του Περικλή (46-47) .699 

Η παρωδία του Δία-Περικλή στις Θράττες και τους Χείρωνες, κα-
θώς και του Διονύσου-Περικλή στον Διονυσαλέξανδρο, καθιστά εξί-
σου πιθανή την παρουσίαση πάλι του Δία/Περικλή στη Νέμεσι, 
όπως υπονοεί το απόσπασμα 118 (μόλ’ ὦ Ζεῦ ξένιε καὶ καραιέ) . Είναι 
πιθανόν ο Κρατίνος να εμφάνισε τον Δία ως δραματικό χαρακτή-
ρα με τον χαρακτηριστικό πόλον στο κεφάλι ή/και με μεγαλύτερο 
προσωπείο, και με λεκτικά λογοπαίγνια βοηθά τους θεατές να τον 
συγκρίνουν με τον Περικλή . Η συγχώνευση της μυθολογικής παρω-
δίας και της πολιτικής σάτιρας μπορεί, έτσι, να φανεί στο πρόσωπο 
του Δία/Περικλή . Η Νέμεσις πιθανώς περιλάμβανε πολλαπλή με-
ταμφίεση: ο Δίας, δηλαδή, είχε στολή πουλιού (βλ . απόσπ . 114 και 
116), αλλά προσωπείο που έμοιαζε στο πρόσωπο του Περικλή . Η 
σκηνική εμφάνιση του Δία ως πτηνού με το προσωπείο του Περικλή 
καθίσταται ακόμα πιθανότερη κατ’ αναλογία με την παρουσίαση 
του Διονύσου/Περικλή ως κριαριού στον Διονυσαλέξανδρο .

Δύο ακόμα ποιητές της Παλαιάς Κωμωδίας, ο Απολλοφάνης και 
ο Σαννυρίων, πραγματεύτηκαν την ερωτική περιπέτεια του Δία με 
τη Δανάη . Η Δανάη ήταν φυλακισμένη σε ένα υπόγειο δωμάτιο, 
το οποίο στην οροφή είχε μία μικρή τρύπα για τον αέρα . Ο Δίας 
πόθησε τη Δανάη και μεταμορφωμένος σε χρυσή βροχή εισέδυσε 
στο δωμάτιο . Από την ένωση γεννήθηκε ο Περσέας .700 Η Δανάη του 
Απολλοφάνη δεν έχει διασωθεί . Τα λιγοστά σπαράγματα από τον 
Σαννυρίωνα φωτίζουν, ωστόσο, τον ρόλο του Δία στην κωμωδία 
αυτή . Ομιλητής του παρακάτω αποσπάσματος (απόσπ . 8) είναι προ-
φανώς ο Δίας, ο οποίος αναλογίζεται ποια μορφή να πάρει, για να 
τρυπώσει στο ενδιαίτημα της Δανάης και να την αποπλανήσει: τί 

του Δία να μοιάζει με το Ωδείο, δεδομένου ότι στην εικονογραφία ο Δίας διαθέτει ήδη ένα 
χαρακτηριστικό στέμμα . Βλ . Rusten (2013) 281 υποσημ . 7 . Την ίδια παρουσίαση του Δία ως 
Περικλή πρέπει να περιείχαν και οι Χείρωνες, καθώς το απόσπασμα 258 αναφέρει τη λέξη 
κεφαληγερέταν (4) . Πρόκειται για κωμικό λογοπαίγνιο με τον νεφεληγερέτα Δία του Ομήρου 
και προφανώς ο Κρατίνος έπλασε τη λέξη, ακριβώς, για να δώσει το δεύτερο επίπεδο ερμη-
νείας του Δία που βρίσκεται επί σκηνής .

699 . Βλ . το κεφάλαιο Α .4 .
700 . Για τον μύθο της Δανάης βλ . Gantz (1993) 299-304 και 309-310 και Orth (2013) 361-

363 .
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οὖν γενόμενος εἰς ὀπὴν ἐνδύσομαι;/ ζητητέον. φέρ’ εἰ γενοίμην < – > γαλῆ 
/ ἀλλ’ Ἡγέλοχος <εὐθύς> με μηνύσειεν <ἂν>/ ὁ τραγικὸς ἀνακράγοι τ’ ἂν 
εἰσιδὼν μέγα· / ἐκ κυμάτων γὰρ αὖθις αὖ γαλῆν’ ὁρῶ.701 Ο Δίας, ο πατέ-
ρας των θεών, σκέφτεται να μεταμορφωθεί σε γαλῆ, δηλαδή, σε μία 
ταπεινή νυφίτσα, για να χωρέσει από το στενό άνοιγμα (εἰς ὀπὴν 
ἐνδύσομαι) .702 Ο στίχος αυτός, εκτός του ότι προσφέρει μια ρεαλιστι-
κή λεπτομέρεια που μόνο η κωμωδία είναι σε θέση να επισημάνει 
(στην τραγωδία δεν θα υπήρχε τέτοια αναφορά), περιέχει πιθανόν 
και ένα λογοπαίγνιο με το ρήμα ἐνδύομαι.703 Στο χωρίο αυτό σημαί-
νει «εισχωρώ», «τρυπώνω», «χωρώ» ή «περνώ από μέσα» . 704 Η συ-
νήθης σημασία του ρήματος, εντούτοις, είναι «ντύνομαι» ή «τοπο-
θετώ» κυρίως για ενδύματα και εξαρτήματα .705 Για τον λόγο αυτό ο 
Blaydes (1896:98) πρότεινε τη διόρθωση σε εἰσδύσομαι, αλλά θεωρού-
με ότι ο κωμικός ποιητής πιθανώς εκμεταλλεύεται ταυτόχρονα και 
τις δύο σημασίες . Αν η «μεταμόρφωση» του Δία γίνεται επί σκηνής, 
τότε ο Ολύμπιος θεός μεταμφιέζεται σε ζώο ή σε βροχή (ίσως ιμάτιο 
με διάστικτες κιτρινωπές βούλες σαν χρυσή βροχή;), τοποθετώντας 
τα κατάλληλα ενδύματα . Είναι αξιοσημείωτο ότι για τη μεταμόρ-
φωση του Δία χρησιμοποιείται πάλι το ρήμα γίγνομαι, όπως και στο 
απόσπασμα του Κρατίνου (114), το οποίο δηλώνει την αλλαγή μορ-
φής . Το κωμικό χωρίο, ήδη γεμάτο από λογοπαίγνια και κωμικούς 
υπαινιγμούς, υποστηρίζει την ερμηνεία μιας πεζής μεταμφίεσης του 
Δία στη θέση της μαγικής μεταμόρφωσης . Παρότι δεν έχει διασωθεί 
η τελική μορφή του Δία, είναι πολύ πιθανόν ο κωμικός ποιητής να 
επέλεξε για τον θεό μία ευτελή μεταμφίεση, προκειμένου να υποβι-
βάσει το μαγικό θαύμα και την παντοδυναμία του Δία . 

Οι ερωτικές περιπέτειες του Δία αποτέλεσαν δημοφιλές θέμα κα-
τά τη διάρκεια της Μέσης Κωμωδίας, αν κρίνει κανείς και μόνο από 

701 . Βλ . Hunter (1983) 114, Κωνσταντάκος (2014) 90-91, Casolari (2003) 32, Miles (2009) 
88-89 και Orth (2015) 398-406 .

702 . Πρβλ . Αρ . Αιολοσίκων απόσπ . 10 . Για το λογοπαίγνιο μεταξύ της λέξης γαληνά και 
γαλῆ βλ . και απόσπασμα 63 του Στράττη . Miles (2009) 210-211 .

703 . Υπάρχει, βέβαια, και σεξουαλικό υπονοούμενο στη χρήση της λέξης ὀπή. Πρβλ . Αρ . 
Λυσ. 720, Εκκλ . 624 και απόσπ . 10, Henderson (1991) 141 και Orth (2015) 403-404 .

704 . Πρβλ . Ιλ. 19 .367, Αρ . Σφήκ . 1020 και Ξεν . Κύρου Παιδεία 2 .1 .13 .5 .
705 . Πρβλ . Ιλ . 2 .578, Ευρ . Άλκ. 631, Βάκχ . 853 και Ηροδ . 7 .218 .
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τους σωζόμενους τίτλους που προαναφέρθηκαν .706 Παρά τον αριθ-
μό και την ποικιλία των κωμωδιών, τα σωζόμενα αποσπάσματα δεν 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη σκηνική εμφάνιση του Δία .707 
Ένα αξιοπρόσεχτο απόσπασμα αποτελεί το 3 από τον Γανυμήδη του 
Αλκαίου: κατάχωλε θᾶττον ἢ κεραυνοπλὴξ ἔσῃ. Ομιλητής είναι ο Δίας ο 
οποίος απειλεί τον χωλό Ήφαιστο με τον κεραυνό . Είναι εξαιρετικά 
πιθανό ο Δίας στη σκηνή αυτή να κρατά τον κεραυνό και να τον 
τείνει απειλητικά προς τον Ήφαιστο . Δύο κωμικές αναπαραστάσεις 
παρουσιάζουν ακριβώς αυτή τη στιγμή τον Δία να κρατά στο ένα 
χέρι τον κεραυνό .708

Πολύτιμες πληροφορίες για τον κωμικό χαρακτήρα του Δία, πα-
ρέχουν, επιπλέον, ποικίλες αγγειογραφίες της κωμωδίας που χρονο-
λογούνται τον 4ο αιώνα π .Χ . και προέρχονται από την Κάτω Ιταλί-
α .709 Ο Green πρόσφατα δημοσίευσε και ανέλυσε μια αγγειογραφία 
από το Παίστο, η οποία προέρχεται από μία άγνωστη μυθολογική 
κωμωδία και σχετίζεται με τις ερωτικές περιπέτειες του Δία .710 Απει-
κονίζει τον Δία και μια γυναίκα να χοροπηδούν εναλλάξ πάνω σε 
μία τραμπάλα . Η σκηνή αυτή εντάσσεται στο είδος των κωμωδιών 
που αναφέρθηκαν προηγουμένως και περιλαμβάνουν τον έρωτα 
του Δία με μία γυναίκα . Όπως επιχειρηματολογεί ο Green και ο 
Konstantakos,711 η κόμμωση και η αμφίεση της γυναίκας είναι τυ-
πική μιας Αθηναίας συζύγου και, σε περίπτωση κατά την οποία η 
αγγειογραφία απηχεί την περιπέτεια του Δία με μυθολογική ηρωί-

706 . Η Δανάη και η Ευρώπη του Ευβούλου, η Ιώ του Αναξανδρίδη και (πιθανόν) του 
Αναξίλα, η Καλλιστώ του Αλκαίου και του Άμφη, οι Λάκωνες ή Λήδα του Ευβούλου, ο Τυνδά
ρεως ή Λήδα του Σοφίλου, η Πασιφάη του Αλκαίου, ο Γανυμήδης των Αλκαίου, Αντιφάνη και 
Ευβούλου και ο Ιερός Γάμος του Αλκαίου .

707 . Ο Mangidis (2003:146-148) δεν θεωρεί απίθανη τη μεταμόρφωση του Δία σε αετό 
στον Γανυμήδη του Αντιφάνη .

708 . PhV σελ . 53, εικ . 82 και PhV σελ . 33, εικ . 31 . Βλ . παρακάτω για ανάλυση .
709 . Για την απεικόνιση του Δία στην τέχνη βλ . Cook (1925), LIMC VIII .1 σελ . 310-374 

(E . Voutiras, M . Tiverios, P . Karanastassi, S . Kremydi-Sicilianou) και VIII .2 σελ . 218-241, εικ . 
1-553 και Walsh (2009) 114-127 .

710 . Ερυθρόμορφος κρατήρας από το Παίστο που αποδίδεται στον Αστέα και χρονολο-
γείται περίπου το 360-350 π .Χ . Για εικόνα του αγγείου βλ . Antiquities 1 (Vienna, 8 Δεκεμβρί-
ου 2012) εικ . 78 και Green (2014γ) σελ . 3, εικ . 1a-b . 

711 . Green (2014γ) 24 κ .εξ . και Konstantakos (2014) 30 κ .εξ .



Η ΕΝΔΥΜΑΣΊΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΊΑ ΚΩΜΩΔΊΑ 

310

δα, οι μόνες πιθανές σύζυγοι είναι η Αλκμήνη και η Λήδα .712 Ο Δίας 
αναγνωρίζεται μόνο από τον πόλον που φοράει στο κεφάλι . Είναι 
ενδεδυμένος με το κωμικό σωμάτιον και έναν βαθύ κόκκινο χιτώνα . 
Είναι εμφανής ο κωμικός φαλλός, τα παραγεμίσματα στην κοιλιά 
και τα οπίσθια και τα λευκά υποδήματά του . Ο Green ταυτοποιεί 
το προσωπείο ως τύπου G, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά για τον 
Δία, όπως θα φανεί και στην παρακάτω συζήτηση των υπολοίπων 
αγγειογραφιών .713 Έχει μαύρα κατσαρά μαλλιά (συνήθως αυτά εί-
ναι λευκά), γένι και μεγάλη μύτη . Η έκφραση του προσωπείου δη-
λώνει την αφέλεια και την ανοησία του κωμικού χαρακτήρα .714 Αν 
η αγγειογραφία απεικονίζει μία από τις περιπέτειες του Δία με την 
Αλκμήνη ή τη Λήδα, τότε ο Δίας δεν μεταμορφώνεται σε Αμφιτρύ-
ωνα ή κύκνο . Ο κωμικός χαρακτήρας μοιάζει με έναν οποιονδήποτε 
Αθηναίο αστό και μόνο ο πόλος δηλώνει τη θεϊκή ιδιότητά του .

Σε έναν ακόμα κρατήρα του Αστέα από το Παίστο, ο οποίος 
προαναφέρθηκε, απεικονίζεται επίσης ο Δίας με τον Ερμή σε μια 
ερωτική περιπέτεια (Εικόνα 13) .715 Ο Δίας έχει σκηνική εμφάνιση 
ανάλογη με την προηγούμενη αγγειογραφία: ολόσωμο σωμάτιον, 
παραγεμίσματα, κωμικό φαλλό και βαθύ κόκκινο χιτώνα . Το προ-
σωπείο του είναι πάλι τύπου G, αλλά με λευκά μαλλιά και γένια και 
πόλον στο κεφάλι . Κρατάει μια σκάλα και είναι έτοιμος να ανέβει 
στο παράθυρο, όπου βρίσκεται η ερωμένη του (ορατή από πλάγια 
όψη) .716 Ο Δίας εμφανίζεται ξανά πάνω σε έναν κρατήρα από την 
Απουλία σε μια απροσδόκητη ερωτική περιπέτεια:717 σπεύδει προς 
μία γυναίκα προς το κέντρο της σκηνής, η οποία, εντούτοις, είναι 

712 . Βλ . το κεφ . Β .7 .2 .Α .
713 . Green (2014γ) 2 και (2003) 124-130 .
714 . Green (2003) 124 .
715 . Ερυθρόμορφος κρατήρας που χρονολογείται στο 350 και 340 π .Χ . Βλ . PhV σελ . 46, 

εικ . 65, Trendall & Webster (1971) σελ . 134, εικ . IV,19 .
716 . Βλ . Kontantakos (2002) 159-160 . Αν η αγγειογραφία απεικονίζει μια κωμική εκ-

δοχή του μύθου του Αμφιτρύωνα (Trendall & Webster, 1971 σελ . 134), τότε η γυναίκα στο 
παράθυρο είναι η Αλκμήνη . Σε αυτήν την περίπτωση ο Δίας είναι περισσότερο πανούργος, 
καθώς δεν μεταμφιέζεται σε Αμφιτρύωνα αλλά εμφανίζεται ως Δίας στην Αλκμήνη, η οποία 
συμμετέχει εθελούσια στη μοιχεία . Βλ . Scolnicov (1994) 49 και τη συζήτηση στο κεφάλαιο 
Β .7 .2 .Α .

717 . Κρατήρας από την Απουλία που χρονολογείται στο 370 και 360 π .Χ . Βλ . RVAp . 
Suppl . II postscript, σελ . 564, αρ . 10/46a, Green (2001) σελ . 48, εικ . 8 .
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στραμμένη προς την αντίθετη πλευρά του θεού και κάθε άλλο πάρα 
όμορφη είναι . Ο έντονος δρασκελισμός και η εύθυμη έκφραση στο 
πρόσωπό του αυξάνουν την ειρωνεία στους θεατές που γνωρίζουν 
τη συνέχεια της συνάντησης . Ο θεός απεικονίζεται ως γέροντας της 
κωμωδίας (προσωπείο G): έχει άσπρα μαλλιά, ατίθασα γένια και 
είναι ενδεδυμένος με το κωμικό σωμάτιον και ένα ιμάτιο τυλιγμένο 
στον αριστερό ώμο του ως το κάτω μέρος του σώματός του . Διακρί-
νεται ο πόλος στο κεφάλι του, αρκετά μεγαλύτερος από τις δύο προ-
ηγούμενες αγγειογραφίες, και το σκήπτρο στο αριστερό χέρι του 
διακοσμημένο με αετό .

Κωμικός υποκριτής με στέμμα στο κεφάλι και δάδα στο χέρι 
μπορεί επίσης να αναγνωριστεί ως Δίας σε μία οινοχόη από την 
Απουλία .718 Άλλοτε απεικονίζεται όρθιος, όπως στην αγγειογραφία 
της οινοχόης, και άλλοτε καθιστός, όπως στη σκηνή που απεικονίζει 
ταξιδευτές στον Άμμωνα Δία .719 Ο θεός του Ολύμπου βρίσκεται κα-
θισμένος στον βωμό του και έχει στον ώμο αετό . Έχει λευκά μαλλιά 
και γένια και, μολονότι ο Trendall του αποδίδει το προσωπείο L, ο 
Green (2003:126) παρατηρεί ότι η έκφραση του Δία ταιριάζει περισ-
σότερο με το προσωπείο G .720 Καθιστός Δίας σε βωμό απεικονίζεται 
ξανά μαζί με τον Ηρακλή και τον Ιόλαο (ή έναν κωμικό γέροντα) σε 
έναν απουλικό κρατήρα (Εικόνα 14):721 ο Ηρακλής στέκει μπροστά 
στον ναό του Δία και καταβροχθίζει προκλητικά τις προσφορές που 
προορίζονται για τον πατέρα των θεών . 

Ο Δίας παρουσιάζεται μικροσκοπικός πάνω στον πελώριο θρόνο 
του σε τέτοιο βαθμό που τα κοντά πόδια του δεν φτάνουν το έδαφος, 
αλλά αιωρούνται μπροστά από τον Ηρακλή . Ο θεϊκός πατέρας ανα-
γνωρίζεται αμέσως από τον μεγάλο πόλον στο κεφάλι, ο οποίος έχει 
σχεδόν το ίδιο μήκος με το προσωπείο του Δία, τον κεραυνό και το 

718 . Απουλία, τρίτο τέταρτο του 4ου αιώνα π .Χ . Bieber (1961) σελ . 142, εικ . 524, PhV σελ . 
81, εικ . 183 .

719 . Κρατήρας από την Απουλία, δεύτερο τέταρτο του 4ου αιώνα π .Χ . Bieber (1961) σελ . 
132, εικ . 483 και PhV σελ . 27, εικ . 17 .

720 . Ουσιαστικά η διαφορά μεταξύ του προσωπείου L και G είναι το L έχει μαλλιά σε 
όλη την επιφάνεια του κεφαλιού, ενώ στο G ξεκινούν πιο βαθιά στο μέτωπο .

721 . Χρονολογείται το 380-370 π .Χ . PhV σελ . 33, εικ . 31, Bieber (1961) σελ . 132, εικ . 482 
και Hughes (2012) σελ . 133, εικ . 34 . Βλ . και Konstantakos (2015) 190-192 .
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μικροσκοπικό σκήπτρο πάνω στο οποίο στέκεται ο λιλιπούτειος αε-
τός . Το προσωπείο του είναι τύπου G με μαύρα μαλλιά, μακρύ γένι 
και γαμψή μύτη . Η έκφραση του προσωπείου είναι ενός πεισματά-
ρικου και ανόητου παιδιού, καθώς μάταια απειλεί εξοργισμένος τον 
Ηρακλή με κεραυνό, επειδή εκείνος τον ξεγελά . Ο πατέρας των θεών 
στέκεται, λοιπόν, ανήμπορος να τιθασεύσει και να τιμωρήσει τον 
Ηρακλή . Σημειώνεται μία συσσώρευση των χαρακτηριστικών συμ-
βόλων του Δία (ο θρόνος, ο πόλος, το σκήπτρο και ο κεραυνός),722 τα 
οποία, ωστόσο, δεν ενισχύουν το θεϊκό στάτους του, αλλά μάλλον το 
υποβαθμίζουν . Ο κωμικός υποβιβασμός του Δία συντελείται μέσω 
της σμίκρυνσης και μεγέθυνσης των προσώπων και των σκηνικών 
αντικειμένων . Η φιγούρα του Δία έχει υποστεί κωμική σμίκρυνση, 
όπως και τα σύμβολα εξουσίας του: ο κεραυνός, ο αετός και το σκή-

722 . Ο κεραυνός πρέπει να είναι συχνό εξάρτημα του Δία στις κωμωδίες, αφού εμφανί-
ζεται και σε μία ακόμα κωμική απεικόνιση του Δία . Βλ . καλυκωτό κρατήρα πιθανόν από τη 
Σικελία, 380-360 π .Χ . PhV σελ . 53, εικ . 82 .

Εικόνα 14 - Δίας και Ηρακλής σε βωμό
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πτρο . Αντίθετα, ο πόλος και ο πανύψηλος θρόνος έχουν μεγεθυνθεί, 
για να τονίσουν ειρωνικά τις μικρές διαστάσεις του θεού . 

Ανάλογη αναπαράσταση του Δία απαντά και σε ένα τμήμα αγ-
γείου που απεικονίζει τον Δία και τον Διόνυσο (Εικόνα 12) .723 Ο 
Trendall ταυτοποιεί το προσωπείο ως D (μαύρα μαλλιά, γένια και 
γαμψή μύτη), ωστόσο, το προσωπείο είναι πανομοιότυπο με τα προ-
ηγούμενα (G) που ανήκουν στον Δία . Ο θεός είναι καθισμένος πάλι 
σε έναν πελώριο κλισμό, ενώ ο ίδιος μοιάζει με νάνο . Ο ζωγράφος 
δίνει έμφαση στη μικροσκοπική φιγούρα του Δία παρουσιάζοντάς 
τον να έχει και τα δύο κοντά πόδια του πάνω στον θρόνο και να 
είναι τυλιγμένος ολόκληρος με το ιμάτιο . Το μέγεθος του καθίσμα-
τος, όπως και στην προηγούμενη αγγειογραφία, είναι αντιστρόφως 
ανάλογο με το σώμα του Δία . Αντίθετα, ο πόλος και το σκήπτρο που 
φέρει είναι σαφώς μεγαλύτερα από το μπόι του . Οι δύο προαναφε-
ρόμενες αγγειογραφίες (και ενδεχομένως άλλες που δεν σώθηκαν) 
φανερώνουν ότι υπήρχε κάτι εγγενώς αστείο στο να παρουσιάζεται 
ως νάνος ο πατέρας των θεών . Οι ζωγράφοι πρόβαλαν την κωμι-
κή σμίκρυνση του Δία με τη βοήθεια των σκηνικών αντικειμένων . 
Όπως και στις κωμωδίες του Αριστοφάνη, τα πράγματα μεγαλώ-
νουν ή μικραίνουν ελεύθερα, προκειμένου να αναδείξουν την κω-
μικότητα του ήρωα που συνοδεύουν σκηνικά .

Η ανάλυση του Green σχετικά με τη χρήση του προσωπείου G 
για τον Δία φανερώνει ότι ο πατέρας των θεών αποτελεί κωμικό χα-
ρακτήρα και σε μια ακόμα αγγειογραφία, στην οποία παραδοσιακά 
έχει αναγνωριστεί ο Ευρυσθέας . Πρόκειται για τον κρατήρα από 
την Απουλία, όπου παρουσιάζεται ο Ηρακλής να παραδίδει τους 
Κέρκωπες στον βασιλιά Ευρυσθέα .724 Η καθιστή φιγούρα απέναντι 
από τον Ηρακλή φοράει πόλο στο κεφάλι και έχει σκήπτρο στο χέρι . 
Κάθεται πάνω σε θρόνο στον ναό, όπως δηλώνει το βουκράνιο στο 
κέντρο της αγγειογραφίας . Σύμφωνα με την ανάλυση του Green 
(2003:126-127), αυτά τα αναγνωριστικά, καθώς και το προσωπείο 
του υποκριτή (G), αποτελούν χαρακτηριστικά του Δία και όχι του 

723 . Κρατήρας από την Απουλία που χρονολογείται το πρώτο τέταρτο του 4ου αιώνα 
π .Χ . PhV σελ . 45, εικ . 61, πίν . Vc . Βλ . και υποενότητα αυτού του κεφαλαίου για τον Διόνυσο .

724 . 380-370 π .Χ . Bieber (1961) σελ . 133, εικ . 486 και PhV σελ . 31, εικ . 25 .
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Ευρυσθέα, καθώς οι γραπτές πηγές δεν συνδέουν τον Ευρυσθέα με 
αυτό το μυθικό επεισόδιο .725 Τέλος, μία ακόμα αγγειογραφία από 
την Αθήνα πρέπει να παρουσιάζει επίσης τον Δία, καθώς το προσω-
πείο είναι πάλι G .726

Συνολικά θεωρημένη η σκηνική εμφάνιση του Δία στην Παλαιά 
και Μέση Κωμωδία, μπορεί να ανασυντεθεί από τις κειμενικές και 
αρχαιολογικές μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν . Η απουσία του Δία 
από τα σωζόμενα έργα του Αριστοφάνη είναι καταφανής, δεδομέ-
νης της εισόδου και εξόδου ποικίλων θεών του Ολύμπου . Ο Κρα-
τίνος παρουσιάζει τουλάχιστον τρεις μυθολογικές κωμωδίες, στις 
οποίες ο Δίας περιλαμβάνεται ως χαρακτήρας της πλοκής (Θράττες, 
Χείρωνες και Νέμεσις) . Στα δράματα αυτά, ωστόσο, ο Κρατίνος ανα-
πτύσσει μια ιδιάζουσα κωμική τεχνική: το πρόσωπο του Δία αποτε-
λεί «μανδύα» κάτω από τον οποίο κρύβεται η σάτιρα του Περικλή . 
Ο Κρατίνος, δηλαδή, συσσωματώνει τη μυθολογική πλοκή και την 
πολιτική σάτιρα μέσω του Δία . Οι μεταμορφώσεις του θεού, γνωστές 
ήδη από τον μύθο αλλά και από τα δράματα των υπόλοιπων ποιη-

725 . Ο μύθος του Ηρακλή με τους Κέρκωπες απαντά αναλυτικά μόνο σε μεταγενέστερες 
πηγές . Ο Διόδωρος Σικελιώτης (Ιστορική Βιβλιοθήκη 4 .31) και ο Απολλόδωρος (2 .6 .3) διηγού-
νται ότι ο Ηρακλής τιμώρησε τους κλέφτες Κέρκωπες στην Έφεσο άλλους σκοτώνοντάς τους 
και άλλους οδηγώντας τους στην Ομφάλη (και όχι στον Ευρυσθέα) . Σύμφωνα με τη Σούδα 
(κ 1405), α) οι Κέρκωπες τιμωρούνται από τον μελάμπυγο Ηρακλή, επειδή επιχείρησαν να 
του κλέψουν τα όπλα, β) τιμωρούνται για την πανουργία και την αδικία τους και μεταμορ-
φώνονται σε πιθήκους ή γ) σε πέτρα από τον Δία . Η πιο αναλυτική μορφή του μύθου απα-
ντά στον Ψευδο-Νόννο, Συναγωγή καί έξήγησις ών έμνήσθη ίστοριών ο έν πατήρ ήμών Гρηγόριος 
1 .39 (Westermann σελ . 375) . Η ιστορία των Κερκώπων παραδίδεται πολύ αποσπασματικά 
κατά τον 5ο και 4ο αιώνα π .Χ . Ο Ηρόδοτος (7 .216) αναφέρεται στον λίθο του Μελάμπυγου 
και των Κερκώπων . Ο μύθος των Κερκώπων θα πρέπει να ήταν διαδεδομένος σε κάποια 
μορφή του τον 4ο αιώνα π .Χ ., αφού κωμικοί ποιητές όπως ο Εύβουλος, ο Έρμιππος και ο 
Πλάτων έγραψαν κωμωδίες με τίτλο Κέρκωπες . Βλ . Hunter (1983) 139-141, Gkaras (2008) 69-
78 και Pirrotta (2009) 205-212 . Η αποσπασματικότητα των κωμωδιών αυτών δεν διαφωτίζει 
τον μύθο ή την ερμηνεία της αγγειογραφίας που παρουσιάζει τον Ηρακλή με τους Κέρκω-
πες . Ο Κρατίνος (απόσπ . 13) συνδέει τους Κέρκωπες με τη Βοιωτία και όχι με την Έφεσο και 
πιθανώς και ο Εύβουλος να ακολούθησε την ίδια παράδοση (το απόσπασμα 53 αναφέρεται 
στη Θήβα) . Στην αγγειογραφία από την Απουλία, αν η καθιστή φιγούρα είναι ο Δίας, όπως 
υποστηρίζει ο Green, τότε ακολουθείται η εκδοχή της τιμωρίας των Κερκώπων από τον Δία . 
Για τον μύθο του Ηρακλή και των Κερκώπων βλ . επίσης Gantz (1993) 441-442 και Marconi 
(2007) 150-159 . Ο Ηρακλής που κουβαλά τους Κέρκωπες απεικονίζεται στην τέχνη κυρίως 
κατά τον 6ο και 5ο αιώνα π .Χ . βλ. LIMC VI s.v . «Κέρκωπες» σελ . 32-35 (S . Woodford) .

726 . A.R.V2 σελ . 1306, αρ . 8 . και MMC3 σελ . 30, αρ . AV 1 (πριν το 400 π .Χ .) και Green 
(2003) 127 .
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τών της Παλαιάς Κωμωδίας, έδωσαν την κατάλληλη αφορμή στον 
Κρατίνο να μπολιάσει τον μύθο με τη σάτιρα . Ο Δίας, όπως και ο 
Διόνυσος, έχουν τη μαγική και παραμυθική ιδιότητα της αλλαγής 
μορφής, ιδιότητα η οποία μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με την αθη-
ναϊκή πολιτική πραγματικότητα: ο Κρατίνος παρουσιάζει τον Δία 
όχι ακριβώς ως αμιγή μυθολογικό χαρακτήρα, αλλά με μία «διάφα-
νη» μορφή-υπόσταση κάτω από την οποία φαίνεται η μορφή του 
Περικλή . Ο πατέρας των θεών γίνεται η αφορμή για τη συνένωση 
του μυθολογικού κόσμου με την πολιτική καθημερινότητα της Αθή-
νας του 5ου αιώνα .

Οι υπόλοιπες κωμωδίες της ίδιας περιόδου δίνουν περισσότερη 
έμφαση στις μεταμορφώσεις του θεού . Ο Δίας παίρνει ποικίλες μορ-
φές πιθανόν στον αποσπασματικό Δαίδαλο του Αριστοφάνη, γίνεται 
πτηνό στη Νέμεσι του Κρατίνου και σκέφτεται να μεταμορφωθεί σε 
νυφίτσα στη Δανάη του Σαννυρίωνα . Επιπλέον, πιθανώς μεταμφιέ-
ζεται σε Αμφιτρύωνα στη Νύκτα του Πλάτωνα . Δεν μπορεί να επιβε-
βαιωθεί αν και κατά πόσο οι λεκτικές αναφορές στη μεταμόρφωση 
μεταφέρονται στη σκηνή και εκπληρώνονται ως σκηνικές μεταμ-
φιέσεις . Δεδομένου ότι ο Αριστοφάνης και ο Κρατίνος αρέσκονται 
να παρουσιάζουν ζωόμορφους χαρακτήρες, είτε ως Χορό είτε ως 
μεμονωμένους υποκριτές, η υπόθεση για μεταμφίεση είναι σχεδόν 
σίγουρη . Οι μυθικές μεταμορφώσεις του Δία δεν έχουν τίποτα το 
μαγικό και θαυμαστό, ωστόσο, αλλά περιορίζονται σε απλουστευ-
μένες και εξευτελιστικές μεταμφιέσεις: ο Δίας δεν γίνεται κύκνος ή 
χρυσή βροχή αλλά ένα καθημερινό πουλί ή νυφίτσα .

Αν και οι λογοτεχνικές μαρτυρίες από τη Μέση Κωμωδία δεν 
διαφωτίζουν την αμφίεση του Δία ούτε την πλοκή των ερωτικών 
περιπετειών του θεού, εντούτοις, η εικόνα από τις κωμικές αγγειο-
γραφίες συμπληρώνει τον καμβά του είδους της μυθολογικής κω-
μωδίας . Στη Μέση Κωμωδία οι ποιητές διατήρησαν το μυθολογικό 
επίπεδο, αλλά το μπόλιασαν με καθημερινές αστικές φιγούρες και 
δραστηριότητες, κατά την τεχνική του Κρατίνου . Αντίθετα από αυ-
τόν, εντούτοις, δεν ενδιαφέρονται τόσο να παρουσιάσουν τον Δία 
ως αλληγορία για κάποιο πολιτικό πρόσωπο . Επιπλέον, η παρουσί-
αση του Δία στις σχετικές κωμωδίες δεν εστιάζει καθόλου στη μυθι-
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κή μεταμόρφωση . Ο θεός απεικονίζεται πάντα με τα αναγνωριστι-
κά στοιχεία του και όχι μεταμφιεσμένος, με σκοπό να αποπλανήσει 
μία νεαρή κοπέλα . Η θεϊκή μορφή του Δία συγχωνεύεται αυτήν τη 
φορά με τον γέροντα κωμικό εραστή (senex amator), ο οποίος είναι 
πρόθυμος να δοκιμάσει τα πάντα για χάρη της αγαπημένης του: 
σκαρφαλώνει με σκάλα σε παράθυρο ή χοροπηδά σε τραμπάλα . Εί-
ναι ενδιαφέρον ότι ο πόλος, το χαρακτηριστικό στέμμα του κωμικού 
Δία, προφανώς αποτελεί καινοτομία των κωμικών ποιητών, καθώς 
δεν απαντά σε καμία από τις σοβαρές απεικονίσεις του Δία στην 
τέχνη . Ενδεχομένως καθιερώθηκε ως εξάρτημα του Δία ήδη από τον 
Κρατίνο (πρβλ . παρωδία του Δία-Περικλή για το Ωδείο στο κεφά-
λι) και διατηρήθηκε ως τα κατοπινά χρόνια . Αντίθετα, ο κεραυνός, 
το σκήπτρο, ο θρόνος/κλισμός και ο αετός συνοδεύουν πάντα τον 
θεό, αλλά έχουν προσαρμοστεί στο ύφος του λογοτεχνικού είδους . 
Αρκετές φορές παρουσιάζονται πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με τον 
θεό, ενώ ο αετός από αρπακτικό πτηνό γίνεται μικρό διακοσμητι-
κό του σκήπτρου . Ο ίδιος ο Δίας «συρρικνώνεται» σε μέγεθος στις 
περιπτώσεις κωμωδιών που δεν προέρχονται από μυθικές ερωτικές 
περιπέτειες, όταν παρουσιάζεται μαζί με τον Ηρακλή, τον Διόνυσο 
ή ταξιδιώτες σε βωμό . Τότε, η σκηνή και τα αντικείμενα που τον 
περιβάλλουν απεικονίζονται πολύ μεγαλύτερα από τον ίδιο τον 
Δία σε μία τεχνική παρόμοια, όπως ειπώθηκε, και για τον Διόνυσο 
και τον Ερμή . Ο υποβιβασμός του πατέρα των θεών σε αυτήν την 
περίοδο δεν πραγματοποιείται μέσω μίας γελοίας μεταμόρφωσης 
αλλά μέσω της ίδιας της σκηνικής εμφάνισής του . Ο Δίας ως νάνος/
παιδί που κάθεται αδύναμος μπροστά στον Ηρακλή και απειλεί με 
κεραυνό εντάσσεται στην τεχνική της κωμικής αντιστροφής . Ο πα-
ντοδύναμος θεός που κατακεραυνώνει γίνεται κοινός μοιχός ή ένα 
ανθρωπάκι που δειλιάζει μπροστά στον Ηρακλή . 

Είναι αξιοσημείωτο ότι στη Μέση Κωμωδία ο Δίας απεικονίζεται 
με το προσωπείο G, η έκφραση του οποίου δηλώνει έκπληξη, ανοησία 
ή γελοιότητα . Ταιριάζει, δηλαδή, απόλυτα με τη συνολική παρουσί-
αση του θεού και τις κωμικές σκηνές στις οποίες εμφανίζεται (σκηνή 
με τραμπάλα, Δίας στο παράθυρο ή στον βωμό με Ηρακλή) . Άλλο-
τε απεικονίζεται με μαύρα μαλλιά και γένια και άλλοτε με άσπρα . 
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Δεν είναι εύλογη η εξήγηση αυτής της διαφοροποίησης . Σε σκηνές 
που απεικονίζουν τον Δία μαζί με γυναίκα σε ερωτική περιπέτεια 
συνήθως παρουσιάζεται με λευκά μαλλιά, παρότι αυτό δεν αποτελεί 
κανόνα . Κατά τη γνώμη μας, προφανώς οι κωμικοί ποιητές επέλεγαν 
τον Δία ως κωμικό γέροντα σε θέση εραστή, με σκοπό να τον γελοιο-
ποιήσουν ακόμα περισσότερο και να αναδείξουν τη ματαιοδοξία του 
Δία και τον αταίριαστο γι’ αυτόν ρόλο . Αντίθετα, στις υπόλοιπες σκη-
νές, στις οποίες ο Δίας δρα ως Ολύμπιος θεός και είναι καθισμένος σε 
θρόνο, θα ήταν περισσότερο αναμενόμενο να απεικονίζεται με λευκά 
μαλλιά, ως σοφός πατέρας των θεών . Η απροσδόκητη παρουσίασή 
του με μαύρα μαλλιά, ως νεαρού άνδρα, υποβιβάζει περαιτέρω τη 
θέση του και τονίζει την ασυμβατότητα ανάμεσα στα βαρυσήμαντα 
αντικείμενα που τον περιτριγυρίζουν (θρόνος, σκήπτρο, αετός, κε-
ραυνός) και την ελαφρότητα της ηλικίας και του χαρακτήρα του .

Β.6.Α.2.  Όι ήρωες ως χαρακτήρες δραμάτων στην Παλαιά                
και Μέση Κωμωδία

1. Ηρακλής
Ο Ηρακλής αποτελεί την πιο αγαπητή φιγούρα στους ποιητές 

της κωμωδίας και η παρουσία του μαρτυρείται ή εικάζεται σε μια 
πληθώρα έργων και αποσπασμάτων: στον Επίχαρμο (Βούσιρις, Δε
ξαμενός, Ήβας γάμος, Ηρακλής ο επί τον ζωστήρα, Ηρακλής ο παρ Φόλω), 
τον Αριστοφάνη (Όρνιθες, Βάτραχοι, Δράματα ή Κένταυρος και Αιολο
σίκων), τον Έρμιππο (Κέρκωπες), Πλάτωνα (Ζευς κακούμενος, Ξάντριαι 
ή οι Κέρκωπες), Φερεκράτη (Ανθρωφηρακλής, Ψευδηρακλής), Άρχιππο 
(Ηρακλής γαμών), Φιλλύλιο (Ηρακλής και Αύγη), Νικοχάρη (Ηρακλής 
γαμούμενος, Ηρακλής χορηγός), Στράττη (Καλλιπίδης), Αναξανδρίδη 
(Ηρακλής), Εύβουλο (Αμάλθεια, Αύγη, Μυσοί, Κέρκωπες,) Κρατίνο νε-
ότερο (Ομφάλη), Μένιππο (Κέρκωπες), Μνησίμαχο (Βούσιρις) Αντι-
φάνη (Άλκηστις, Ανταίος, Ομφάλη, Boύσιρις), Άλεξη (Ησιόνη, Λίνος), 
Έφιππο (Βούσιρις, Γηρυόνης), Τιμοκλή (Κένταυρος ή Δεξαμενός), Δίφι-
λο (Ηρακλής) και στον Μένανδρο (Ψευδηρακλής) . Η ενδυμασία του 
Ηρακλή στην κωμωδία συνδιαλέγεται με την παρουσίασή του τόσο 
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φέρνει στο φως ένα «νέο» αγγείο (Εικόνα 23), το οποίο χρονολογεί 
περίπου το 400 π .Χ . (και λίγο νωρίτερα) και φωτίζει πιθανώς την εν-
δυμασία της συζύγου στο μεταίχμιο Παλαιάς και Μέσης Κωμωδίας . 
Πρόκειται για έναν κρατήρα από τη Λουκανία πάνω στον οποίο 
απεικονίζεται μία κωμική σκηνή ανάμεσα σε δύο γυναίκες:944 η γυ-
ναίκα στα δεξιά της αγγειογραφίας είναι σαφώς ταραγμένη, όπως 
φανερώνει η στάση του σώματός της .945 Στηρίζει το σώμα της πάνω 
στο κρεβάτι με τον αριστερό αγκώνα, ενώ με το δεξί ακουμπά το 
κεφάλι της με έκπληξη ή απελπισία . Κατά την ανάλυση του Green 
(2014:105), απεικονίζει μια σύζυγο της κωμωδίας, όπως φαίνεται 
από τα περιποιημένα και δεμένα με κορδέλα μαλλιά και τον μα-
κρύ ραφιναρισμένο χιτώνα της που δένεται στη μέση με μια ζώνη . 
Το (άσχημο κατά βάση) προσωπείο της παρουσιάζει πολλές ομοι-
ότητες με τα προσωπεία των συζύγων της Μέσης Κωμωδίας (ιδίως 
το Τ): έχει μαύρα σγουρά μαλλιά, σιμή μύτη, σμιγμένα φρύδια και 
παχιά χείλη . Θα μπορούσε να εικάσει κανείς ότι και οι γυναίκες 
στις Εκκλησιάζουσες, στη Λυσιστράτη και στις Θεσμοφοριάζουσες του 
Αριστοφάνη παρουσίαζαν πολλές σκηνικές ομοιότητες με τον απει-
κονιζόμενο αυτόν γυναικείο κωμικό χαρακτήρα .

Β.2. Γυναίκες-Σύζυγοι στη Μέση Κωμωδία
Τα αρχαιολογικά ευρήματα από το 400 έως το 325 π .Χ . περίπου 

μαρτυρούν την ύπαρξη δύο τύπων προσωπείων (T και TT) που 
αντιστοιχούν σε ώριμες γυναίκες, συνήθως συζύγους της Μέσης Κω-
μωδίας . Κατά την καταλογογράφηση του Webster (1978), το προσω-
πείο T έχει κοντά μαύρα μαλλιά κάπως κυματιστά .946 Έχει ελαφριές 
ρυτίδες στο μέτωπο, μεγάλα μάτια, σιμή μύτη και φαρδύ στόμα . Οι 

944 . Πανεπιστήμιο του Sydney, Nicholson Museum 2013 .2, δωρεά του James Ede προς 
τιμή του Professor J .R . Green . Βλ . Green (2014β) σελ . 95 εικ . 1-3 . Ο Green (2014β:111 κ .εξ .) 
εικάζει ότι πρόκειται για παρωδία της Φαίδρας από τον Ιππόλυτο του Ευριπίδη και ο Orth 
(2018), επεκτείνοντας αυτήν την υπόθεση, επιχειρηματολογεί υπέρ της απεικόνισης πάνω 
στο αγγείο παρωδίας του Ευριπίδη από τον Ανάγυρο του Αριστοφάνη . Βλ . και την ανάλυση 
του Sells (2019) 62-64 .

945 . Ο Green (2014β:121) υποθέτει ότι η γυναίκα αναπαριστά μία κωμική Φαίδρα, η 
οποία συνομιλεί με τη νεαρή δούλη και αποκαλύπτει σε αυτήν την αιτία της βαθιάς ταραχής 
της, το έρωτά της για τον Ιππόλυτο (βλ . Ευρ . Ιππόλυτ . το 170 κ .εξ .) .

946 . MMC3 22 .
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σύζυγοι αυτής της περιόδου είναι μάλλον άσχημες . Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα μιας γυναίκας με αυτό το προσωπείο απεικονίζεται σε 
μια κωμική αγγειογραφία (Εικόνα 24) ενός απουλικού κρατήρα:947 
πάνω στη θεατρική σκηνή (η οποία στηρίζεται σε τρεις δωρικές κο-
λόνες και περιλαμβάνει την εξωτερική μισάνοιχτη θύρα του οίκου) 
στέκονται τρεις μορφές των οποίων τα ονόματα αναγράφονται πά-
νω από τις φιγούρες τους: ΦΙΛΟΤΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΙΣ ΞΑΝΘΙΑΣ . Ένας 
κωμικός υποκριτής μοιράζεται μαζί με μια γυναίκα, την Χάριν, φα-
γητά ή προσφορές πάνω σε έναν μεγάλο δίσκο . Η Χάρις κρατά με το 
αριστερό χέρι της τον δίσκο ενώ με το δεξί ετοιμάζεται να δαγκώσει 
ένα έδεσμα . Είναι ενδεδυμένη με έναν μακρύ χιτώνα που φτάνει 

947 . Χρονολογείται γύρω στο 380 π .Χ . PhV σελ . 38, εικ . 45 και Trendall & Webster (1971) 
σελ . 133, εικ . IV, 18 .

Εικόνα 23 - Φαίδρα και δούλη(;)
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ως τους αστραγάλους και τα γυμνά πόδια της και έχει τυλίξει γύρω 
από το κεφάλι και το κάτω μέρος του σώματός της ένα ιμάτιο δια-
κοσμημένο με μία μαύρη γραμμή κατά μήκος των παρυφών του . 
Η άκρη του ιματίου στερεώνεται διπλωμένη στο αριστερό χέρι της . 
Ακριβώς επειδή βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο (όπως φαίνεται από 
την πόρτα στα αριστερά της αγγειογραφίας), η Αθηναία σύζυγος, 
προφανώς, ως ένδειξη αιδούς, έχει σκεπάσει μέρος του κεφαλιού της 
με τις πτυχές του ιμάτιου σαν βέλο . Η Χάρις δεν διαθέτει κανενός 
είδους κόσμημα παρά μόνο έχει στολίσει τα κοντά μαύρα μαλλιά 
της με μία λευκή ταινία . Ο ζωγράφος έχει αποδώσει με ακρίβεια την 
κωμική ενδυμασία του υποκριτή, καθώς έχει ζωγραφίσει τον χιτώ-
να διάφανο, προκειμένου να είναι φανερό το κωμικό σωμάτιον του 
άνδρα υποκριτή στο αριστερό πόδι και στον δεξί καρπό . Εξαιτίας 
του εν λόγω προσωπείου, η γυναίκα παρουσιάζεται ιδιαίτερα άσχη-

Εικόνα 24 - Φιλοτιμίδης-Χάρις-Ξανθίας
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μη, αν και η στάση του σώματός της διαθέτει κάποια χάρη (όπως 
φανερώνει το όνομά της), καθώς υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο 
τεντωμένο αριστερό πόδι και το σηκωμένο δεξί χέρι . 

Σε έναν κρατήρα από την Απουλία απεικονίζεται σύζυγος (προ-
σωπείο Τ), η οποία διαπληκτίζεται με τον άνδρα της, όπως φαίνεται 
από τις χειρονομίες της:948 στέκεται απέναντί του με το δεξί χέρι 
σηκωμένο και τον δείκτη στραμμένο προς αυτόν, ενώ το άλλο χέρι 
της είναι κρυμμένο μέσα στο ιμάτιο αλλά ακουμπά στη μέση της 
(κίνηση που δηλώνει θυμό) . Κατ’ αυτόν τον τρόπο εκφράζει τη δυ-
σαρέσκειά της προς αυτόν . Είναι ενδεδυμένη με έναν μακρύ χιτώνα 
πάνω από τον οποίο έχει τυλίξει ένα ιμάτιο διακοσμημένο με μαύρη 
λωρίδα στις παρυφές . Το κεφάλι της είναι μερικώς καλυμμένο, όπως 
ακριβώς παρουσιάζεται η Χάρις της προαναφερόμενης αγγειογρα-
φίας .949

Το δεύτερο προσωπείο (TT) που χρησιμοποιείται αυτήν την περί-
οδο είναι περισσότερο ραφιναρισμένο και όμορφο από το προηγού-
μενο:950 έχει μακριά μαύρα μαλλιά, μικρότερη μύτη και στόμα και 
στενότερο μέτωπο (πάλι με λίγες ρυτίδες) . Έχουν βρεθεί δύο πήλινα 
αττικά αγαλματίδια, τα οποία απεικονίζουν μεσήλικη κωμική γυ-
ναίκα με αυτά τα χαρακτηριστικά . Το πρώτο ειδώλιο παρουσιάζει 
μία γυναίκα ενδεδυμένη με μακρύ χιτώνα, η οποία έχει ακουμπήσει 
το δεξί χέρι της στο στήθος και το αριστερό κρέμεται στο πλευρό 
της .951 Το αριστερό πόδι της είναι ελαφρώς μπροστά . Η δυσερμή-
νευτη αυτή χειρονομία ίσως δήλωνε συμβατικά την κοινωνική θέση 
της, τη λύπη ή την πρόθεσή της να επιτύχει κάποιο σχέδιο . Ο Green 
(2002:120) υποθέτει ότι ο συνδυασμός της έκθεσης του ποδιού (εδώ 
του αριστερού) και του ακάλυπτου χεριού (χωρίς το ιμάτιο) ενδεχο-
μένως δήλωνε επιθετικότητα ή παράπονο . Το δεύτερο αγαλματίδιο 

948 . Χρονολογείται το δεύτερο τέταρτο του 4ου αιώνα π .Χ . PhV σελ . 47, εικ . 66 και Green 
(2014β) σελ . 105, εικ . 8 .

949 . Σε ένα σπάραγμα αγγείου από την Απουλία απεικονίζεται το κεφάλι μίας γυναίκας 
με προσωπείο Τ και πολύχρωμο ύφασμα στα μαλλιά, το οποίο ανήκει προφανώς σε άσχημη 
σύζυγο της Μέσης Κωμωδίας . Χρονολογείται κατά τα μέσα του 4ου αιώνα π .Χ . βλ . PhV σελ . 
72, εικ . 150 .

950 . MMC3 22 .
951 . MMC3 σελ . 89, αρ . AT 76 (375-350 π .Χ .) .
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απεικονίζει μια γυναίκα με μακριά μαλλιά να στέκεται όρθια .952 
Είναι ενδεδυμένη με μακρύ χιτώνα και ιμάτιο δεμένο γύρω από 
τη μέση της και περασμένο πάνω από τον αριστερό ώμο . Οι περισ-
σότερες από τις απεικονίσεις γυναικών στον ρόλο συζύγων που 
αναλύθηκαν σε αυτήν την ενότητα χαρακτηρίζονται από έντονες 
χειρονομίες και δυσαρεστημένη έκφραση . Φαίνεται πως ήταν κοινό 
μοτίβο η σκηνή της διαμαρτυρόμενης ή δυσάρεστης γυναίκας, η 
οποία διαπληκτίζεται με τον σύζυγο .953 Η ενεργητικότητα των γυ-
ναικών του Αριστοφάνη διατηρείται σε αυτήν την περίοδο, αλλά 
στρέφεται σε οικιακά ζητήματα, όπως φανερώνει το σκηνικό των 
αγγειογραφιών . Αντίθετα με την προσπάθεια της Λυσιστράτης και 
των άλλων γυναικών να επιδείξουν τη θηλυκότητά τους, οι σύζυγοι 
της περιόδου αυτής είναι άσχημες και απλοϊκά ενδεδυμένες .

Β.3. Γυναίκες-Σύζυγοι στη Νέα Κωμωδία
Ο Πολυδεύκης (4 .151) περιγράφει τα προσωπεία των νέων γυ-

ναικών της κωμωδίας καταγράφοντας αρχικά τις συζύγους και στη 
συνέχεια τις νεαρές κοπέλες, εταίρες και θεραπαινίδες: νέων δὲ γυ
ναικῶν πρόσωπα λεκτική, οὔλη, κόρη, ψευδοκόρη, ἑτέρα ψευδοκόρη, σπαρ
τοπόλιος λεκτική, παλλακή, ἑταιρικὸν τέλειον, ἑταιρίδιον ὡραῖον, διάχρυσος 
ἑταίρα, διάμιτρος ἑταίρα, λαμπάδιον, ἄβρα περίκουρος, θεραπαινίδιον παρά-
ψηστον. Αν και δεν διευκρινίζει την ιδιότητα κάθε προσώπου επαρ-
κώς, οι μελετητές συμφωνούν ότι τα δύο πρώτα προσωπεία (λεκτική 
και οὔλη) ανήκουν σε μεσήλικες συζύγους .954 Το πρώτο προσωπείο 
(31 στο MINC3) αποτελεί εξέλιξη του προσωπείου TT της Μέσης 
Κωμωδίας που αναλύθηκε ανωτέρω και περιγράφεται από τον Πο-
λυδεύκη (4 .152) ως εξής: ἡ μὲν λεκτικὴ περίκομος· ἡσυχῇ παρεψησμέ-
ναι αἱ τρίχες, ὀρθαὶ ὀφρύες, χρόα λευκή . Τα μαλλιά της είναι μακριά 
και πέφτουν χωρισμένα στη μέση από τη μια και την άλλη πλευρά 

952 . MMC3 σελ . 89, αρ . AT 77 (375-350 π .Χ .) .
953 . Πρβλ . και το αδέσποτο κωμικό απόσπασμα 1062, όπου η Ρέα ως δυστυχισμένη σύ-

ζυγος, διαμαρτύρεται για τον Κρόνο . Επιπλέον, ένα απόσπασμα από άγνωστη κωμωδία του 
Μενάνδρου (απόσπ . 815) διασώζει τα παράπονα ενός συζύγου προς τη γυναίκα του Ρόδη, η 
οποία τον κυνηγά ακόμα και έξω από το σπίτι . Βλ . Olson (2007) 335-336 . 

954 . MINC3 40 .


