«Ο ΠΛΟΥΤΟΣ» ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
Ασκήσεις
Κυριακή 31-1-11
Σκουπίζουμε το χώρο με δουλειές
Άσκηση 1,2,3,4 και ο στίχος
Αγροτικές εργασίες: σκάβω, σκαλίζω, φυτεύω, κλαδεύω, μαζεύω μήλα, πορτοκάλια,
κεράσια, τινάζω αμύγδαλα, τινάζω ένα κλαδί για να πέσουν ελιές ή αχλάδια, θερίζω,
δένω ένα δεμάτι, φορτώνω ένα ζώο, μαζεύω σταφύλια, γεμίζω κοφίνια, πετάω με το
καρπολόι, κόβω με την κόσα, κόβω ξύλα, χτίζω με πέτρα, πελεκάω το ξύλο ή την
πέτρα,

κλαδεύω

λουλούδια,

ανοίγω

καλαμπόκια,

βγάζω

ζαχαρότευτλα,

ξεχορταριάζω, σηκώνω κουβά με νερό, ή γάλα, μαζεύω καρύδια, καθαρίζω το χώρο
με τη τσουγκράνα, γεμίζω στο καρότσι και το πετάω, βάζω ξύλα ν’ ανάψω φωτιά και
φυσάω, γεμίζω τσουβάλια με καρπούς και τα κουβαλάω, κουβαλάω ξύλα στις
πλάτες ή σπορά, θέρισμα, κουβάλημα νερού, όργωμα.
Δουλειές σπιτιού: γνέσιμο, υφαίνω, τσικρίκι, ζυμώνω, κόσκινο, τραχανάς, κέντημα,
τσιμπίδι στο τζάκι, χτίσιμο, μυστρί, σοβάτισμα, γύρισμα της σούβλας, απλώνω
ρούχα.
Κάνουμε μια σκηνή και οι άλλοι την υποστηρίζουν με ήχο.
Μαίρη Λίντα : Δεν τη θέλεις πια την αγκαλιά μου, ξέχασες τα χάδια και τα φιλιά μου.
Αφού το θες τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο.
Βίκυ Μοσχολιού: Είπα να σβήσω τα παλιά (πάνω στην κρύα καρδιά)
Μουσική: ο ένας πλούτος, επίδειξη, ο άλλος προσπαθεί να τον κατακτήσει, ή
υποκλίνεται.
Δείχνουν τις σκηνές με παγωμένη εικόνα και τις εξελίσσουμε στα αντίθετα.

Ενέργειες
Πλούτος: σκιάζομαι, φοβούμαι, χεσμένος.
Δύναμη, παρακαλώ (οι άνθρωποι), υποκλίνομαι, δουλευτάδες, κλέβω, αρπάζω,
δεν χορταίνω # λόρδα, δίκαιο # άδικο, βιάζομαι, ορμώ, χαίρομαι, μαγεύω, μάγια
βήμα – παράστημα χορτάτου και εξουσίας, βρωμοδουλειά – φοβάμαι,
κυβερνάει το χρήμα = μαγνήτης, θα σας σκίσω, κάθαρμα, προστάζω (πενία ),
ζητιανεύω, περπάτημα κοιλαρά, φως, κρύο μπάνιο στη θάλασσα, σούρσιμο φίδια
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ρυθμικό, χτύπημα στα παντοφλάκια, μαλακά, με το μέτωπο καθαρό, ανάκριση,
κίνηση – δράση # χαζός,
καίγομαι, καίγομαι ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά
Τώρα είν’ αργά αγάπη μου γλυκιά
Δεν τη θέλεις πια την αγκαλιά της
Δεν μ’ αρέσουν πλέον τα γινάτια, δεν ποθώ τα ολόγλυκά μάτια σου
Ερμής – Μανία του Δία # λιποτάκτης
Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαίς θυμάμαι κάτι πολύ ωραίο που είχα.

Σκηνές
1) Πλούτος
2) Χρεμύλος – Βλεψίδημος
3) Πενία
4) Η γυναίκα του Χρεμύλου
5) Δίκαιος - Συκοφάντης
6) Γριά
7) Ερμής
8) Ιερέας
Άσκηση 1-2-3-4
1) Σκιάζομαι

1) κλέβω

2) Δείχνω δύναμη

2) ζητιανεύω

3) Υποκλίνομαι

3) ορμώ

4) Προστάζω

4) παράστημα χορτάτο

Για χορό: Μαρκόπουλος θεσσαλικός κύκλος: 19 (χορός καπετανέικος, Εισαγωγή –
Ντελάλης, 11(Η Βασίλω)
Δουλειές σπιτιού: γνέσιμο, υφαίνω, τσικρίκι, ζυμώνω, καζάνι για βάψιμο, κόσκινο,
τραχανάς, κέντημα, τσιμπίδι στο τζάκι, κτίσιμο, μυστρί, σοβάτισμα, γύρισμα της
σούβλας, απλώνω ρούχα, ανοίγω φύλλο για πίτσα, χάσκα.
Σκηνικό
Μεγάλες γλάστρες δοχεία τυριού με πρασινάδα
1 νταμιτζάνα, 1 καζάνι, καλάθια, στάμνες στη σειρά δίπλα σ’ ένα τραπέζι ξύλινο
τετράγωνο.
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Οδός δραχμής
Είσοδος δραχμής
Έξοδος Ευρώ
Η άδικη κατανομή των αγαθών
Γεωργοί και αγρότες: ο πλούτος αποκτάται με την τύχη και όχι με το επιχειρείν και
τη σωστή διαχείριση.
Η βάση της άποψης: Οι άνθρωποι πλουτίζουν με την ανεντιμότητα, αλλά αυτοί είναι
φτωχοί και τίμιοι. Μετά τον πόλεμο πήγαν στην πόλη, όπου αφθονούσαν οι
ασθένειες, η φτώχεια, οι στερήσεις και οι επιδημίες, συμπληρώνουν δηλαδή την
καταστροφή. Η πνευματική κρίση κορυφώνεται, νέες οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες. Το άτομο απομακρύνεται από το κράτος. Ο ατομικισμός κερδίζει έδαφος
και μείωση ενδιαφέροντος για τα κοινά, κοινωνικές αντιθέσεις. Τα κέντρα
αποφάσεων αγνοούν τους πολίτες και υπηρετούν τα συμφέροντα των ολίγων.

Lesky: Ιστορία της αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας
Εισαγωγή
Α) Αρχαία Ελλάδα
Προϋπόθεση της καλλιτεχνικής κωμωδίας
1) Έθιμα (κείμενα του Kaibel)
Πληθωρικό ξέσπασμα ζωής, κεφάτη και χοντρή κοροϊδία.
Χοντρή αδιαντροπιά, τολμηρά αστεία  η αντίληψη για την αποτροπαϊκη δύναμη
του άσεμνου.
Φεσκένια = τραγούδια στο Ρωμαϊκό γάμο.
Μουρντάρικο σκώμμα  συνοδεύουν το θριαμβευτή
Β) Ελληνιστική εποχή
Γένεση κωμωδίας: κώμη = χωριό. Χωρικοί πηγαίνουν τη νύχτα και τραγουδούν
μπροστά στα σπίτια πολιτών που τους αδίκησαν σαν τραγούδια, που τους
κατηγορούν.
Τρυξ = μούστος, μούργοι

στο θέατρο οι ηθοποιοί πασαλείφονται με μούστο –

τύπος λαϊκής δικαιοσύνης.
Χελιδονιστές = παρέες στη ζητιανιά. Κορόιδευαν ανθρώπους που συναντούσαν 
αντίληψη: το σκώμμα = πεποίθηση για την ευλογία του θεού την καλή τύχη.
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Πλούτος: στιχ. 295. Το κοστούμι του χορού πολύ παρδαλό και μετατρέπεται
εύκολα. – Χονδροειδές παραγέμισμα δηλαδή το σωματίων και τον φαλλό. Τα μέρη
της κωμωδίας σε πολύ χαλαρή σύνδεση.
Αρχαϊκή εποχή: Λείπει ολωσδιόλου η ενιαία δράση και μόνο τον το διονυσιακό
πανηγυριώτικο κέφι έδενε με χαλαρό δεσμό τα διάφορα και διαφορετικά στοιχεία.
Πολιτική κωμωδία
Lesky σελίδα 582
Θανάσης Μητσόπουλος: Ιστορία και ανθολογία της Αρχαίας Ελληνικής σκέψης.
GASTEPLING – B.M.W KNOX : Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας.
Σοφοκλής + Αριστοφάνης = η ολοκλήρωση του Αθηναϊκού χαρακτήρα, ο ξέφρενος
χρωματικός σίφουνας μιας φαντασίας  προς μεγάλη ποίηση για τον ανθρώπινο
πόνο.
Πλούτος: Κοινό θέμα με Δαιταλείς και Νεφέλες (Πατέρας – Γιός)
Δαιταλείς: Ο πατέρας διαπαιδαγωγεί διαφορετικά τους δυο γιούς του και ελέγχει τα
αποτελέσματα.
Νεφέλες: Ο Στρεψιάδης παίρνει πλούσια γυναίκα, που δεν του ταιριάζει. Ο γιός του
Φειδιππίδη αγαπά την ιππασία  το γέρο στην καταστροφή. Μόνη σωτηρία ο γιός
 στους σοφούς _ Δίκαιος και Άδικος Λόγος (Σωκράτης).
Πλούτος: Το παλιό παράπονο – Άδικη κατανομή των αγαθών.
Η Αττική Κωμωδία – F… Mac Ponald Conford.
Εισαγωγή: Τα σταθερά γνωρίσματα της Αριστοφανικής κωμωδίας.
Η παράβαση = μακρά περικοπή, κόβει το έργο στα δυο, αναστέλλει εντελώς τη
δράση. Είναι πέρα για πέρα μη δραματική. Ο χορός αποχαιρετά τους ηθοποιούς
που αδειάζουν τη σκηνή και επιστρέψουν μετά για να ολοκληρώσουν το έργο. Ο
χορός γυρίζει την πλάτη προς τη σκηνή και απευθύνεται άμεσα προς το
ακροατήριο.  Παράβαση.
Έτσι η δράση διαιρείται σε 2 μέρη:
1ο) Πρόλογος = σκηνές έκθεσης, είσοδος χορού (Πάροδος) και Αγών = άγρια
αναμέτρηση ανάμεσα σε 2 παρατάξεις δηλαδή ο Πρωταγωνιστής και ο “κακός” του
όλου έργου. Η νικήτρια αντίληψη ενσαρκώνεται από τον πρωταγωνιστή ή ήρωα του
έργου. Σ’ αυτή την αναμέτρηση το ενδιαφέρον του πρώτου μέρους πυκνώνεται και
κορυφώνεται.
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2ο). Το υπόλοιπο της δράσης: = Κώμος (μια εορταστική πομπή) και “Γάμος” (μια
ένωση).
Η υποδομή της δράσης. Αγών, θυσία, Συμπόσιο, Γάμος, Κώμος. Και η διακοπή
θυσίας ή Συμπόσιο από 1 ή 2 παρείσακτους, που χλευάζονται από τον
πρωταγωνιστή και διώχνονται κλοτσηδόν.
Η κωμωδία αναδύθηκε και διαμορφώθηκε σε συνάρτηση με τη διονυσιακή ή
φαλλική ιεροτελεστία. Οικοδομήθηκε πάνω στο σκελετό ενός λαϊκού θεατρικού
έργου που είχε ήδη δραματική μορφή και κάτι από αυτό υπόκειται μια πρωιμότερη
φάση, όπου η δράση του έργου παριστάνονταν δραματικά στη θρησκευτική
τελετουργία.
Ζητούμενο: Ο υποκείμενος τύπος πλοκής, οι τελετουργικές πηγές απ’ όπου
προέρχεται.
Η ΕΞΟΔΟΣ
α) Γάμος και Κώμος
Το τελευταίο όριο από τη σταθερή σειρά των επεισοδίων – ο τύπος πλοκής –
Αριστοφανικής κωμωδίας.
Τα έργα τελειώνουν κανονικά με πομπή, όπου ο χορός αποχωρεί από την
ορχήστρα οδηγώντας θριαμβευτικά τον πρωταγωνιστή και τραγουδώντας μια ωδή –
η Έξοδος. Ο ήρωας συνοδεύεται σ’ αυτόν τον Κώμο του από μια γυναίκα εταίρα
(βουβό πρόσωπο).
Η κωμωδία του 5ου αιώνα είναι πέρα για πέρα απαλλαγμένη από κάθε έννοια
ρομαντικού έρωτα. Ο ήρωας είναι γέρος, παντρεμένος με παιδιά. Η ηρωίδα
παντρεμένη, ή εχθρική προς το άλλο φύλο ή εταίρα – πρόσωπο βουβό.
Τελετουργικός γάμος = ιερός γάμος: Γαμπρός και νύφη: οι εκπρόσωποι θεϊκών ή
δαιμονικών πλασμάτων – οι δυνάμεις της γονιμότητας στη φύση – Μητέρα Γη και –
Πατέρα Ουρανός π.χ. Γάμος Δία – Δήμητρας, Δία – Ήρας.
β) Καινούργιος θεός και καινούργιος βασιλιάς
ο νέος βασιλιάς σκοτώνει το γέρο και παντρεύεται τη γυναίκα του ή την κόρη του 
θάνατος του Χειμώνα  εμφάνιση Καλοκαιριού.
Η βασιλεία του Δία = η θέση της κρατούσας τάξης.
ΤΑ ΦΑΛΛΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Κωμωδείν = σατιρίζειν. Πομπές της γονιμότητας. Τα έθιμα του χωριάτικου
πανηγυριού γέννησαν 2 είδη χορού: α) ο πομπικός ( ο χορός γύρω γύρω στα
σύνορα από ένα χωράφι, σπίτι, πηγάδι. β) ο κυκλικός γύρω από ένα ιερό
αντικείμενο – δέντρο ή φωτιά π.χ. το Γαϊτανάκι.
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Όλα τα πρωτόγονα πανηγύρια του καλοκαιριού περικλείουν έναν εξαγνισμό: κατά
τη διάρκειά του το είδωλο ή το δέντρο = ο δαίμονας. 2 επιδιώξεις: α) το μοίρασμα
της αγαθής επίδρασης, β) να αποτρέψει τις κακές επιδράσεις οποιουδήποτε είδους
και ο φαλλός = αρνητικό φυλαχτό για κακά πνεύματα και θετικός παράγοντας
γονιμοποίησης. Μέθοδος αποτροπής η καθύβρισή τους με βίαιη γλώσσα.
Έθιμονα βρίζονται ή και δέρνονται πρόσωπα και πράγματα που είναι να
απαλλαγούν από τις κακές επιδράσεις π.χ. το χαλί το χτυπάμε για να φύγει η
σκόνη, όχι επειδή φταίει.
Αριστοτέλης: η πρωτόγονη ποίηση – εγκώμιο, λοιδορία
Δικαιόπολης: - φαλλικό τραγούδι  κατ’ αγρούς Διονύσια  μετά το χειμερινό
ηλιοστάσιο 

για να α) παρακινηθούν οι δυνάμεις της γονιμότητας και β)

αποτραπούν οι ενάντιες επιδράσεις καταστροφής και θανάτου.
Ηρόδοτος: το ίδιο και στην Αίγυπτο.
Η δραματική ιεροτελεστία της γονιμότητας.
α) Ταξινόμηση των τύπων.
Όλες οι παραλλαγές συμβολίζουν το ίδιο φυσικό γεγονός: το θάνατο του παλιού
χρόνου # τη γέννηση του νέου, το μαρασμό στις παγωνιές του χειμώνα # την
απολύτρωση και το ξανάνιωμα της ζωής την άνοιξη.
Τα τυπικά τυπικά των τελετών:
α) η εκφορά του θανάτου: ένα ομοίωμα του κακού κηδεύεται ή καταστρέφεται. // η
Εκδίωξη της Πενίας – Πείνας δηλαδή α) μισό: διώχνονται η πείνα και ο θάνατος # β)
μισό: προσκαλούνται ο Πλούτος και η υγεία. Ελλάδα, η πομπή της συνοδεύει ένα
κλαδί ελιάς πλεγμένο με μαλλί απ’ όπου κρέμονται σύκα, ψωμί, δοχεία με κρασί και
λάδι 1 κύπελλο # η αποπομπή των φαρμάκων. Η Πενία στον Αγώνα διώχνεται με
κατάρες σαν φαρμακός.
β) Η πάλη Καλοκαιριού – Χειμώνα ή το καλό # το κακό.
γ) Ο Νέος και ο Γέρος Βασιλιάς. Η δράση τελειώνει με το θρίαμβο του Νέου Βασιλιά
και τον ιερό γάμο του με την επιτόπια θεά – Γη.
δ) θάνατος και ανάσταση.
Οι “πάγιες μορφές” της τραγικής πλοκής:
1) Ένας Αγών: Το Έτος εναντίον του Εχθρού του Φως # Σκότος, Καλοκαίρι #
Χειμώνας.
2) Τα Πάθη του Δαίμονος – Ενιαυτού : Ένας τελετουργικός θυσμικός, θάνατος
π.χ. Άδωνις, Άττις θανατώνονται, Διόνυσος, Ορφέας, Ιππόλυτος κόβονται
κομμάτια. – σπαραγμός.
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3) Ένας Άγγελος – αγγελιοφόρος φέρνει τη μεγάλη είδηση.
4) Αυτό οδηγεί σ’ ένα θρήνο.
5) και 6) Μια Αναγνώριση του σκοτωμένου Δαίμονα  Ανάσταση ή Αποθέωσή του
= Θεοφάνεια.
β’ Σύγχρονες επιβιώσεις
α) Η αγγλική παντομίμα
β) Τα πανηγυρικά έργα στη Βόρεια Ελλάδα – π.χ. Θράκη
γ’ Αρχαιοελληνικά παράλληλα
α) Η ένοπλη όρχηση – Ανάβαση ( Ξενοφών) , Πενθέας, Αθήνα – πυρρίχη,
Βελλεροφόντης – Χίμαιρα.
β) Η πάλη Ξάνθου – Μέλανθου – Ελευθερές – Αθήνα.
Η ουσία της ιεροτελεστίας: στη διττή όψη της: την τραγωδία για το θάνατο και τη
χαρά για την αναβίωση του πνεύματος της βλάστησης.
Ο ΑΓΩΝ
α) Καταγωγή του Αγώνα
Δράμα = σύγκρουση Αγών = το α’ μισό του έργου: Πάροδος – Αγών – Παράβαση
Ο γαμπρός του γάμου = και ο νικητής του Αγώνα.
Κωμωδία Αριστοφάνης: όχι ρομαντική πλοκή # Ο ήρωας ένας δύστροπος γέρος
πατέρας και ο Αγών στρέφεται γύρω στις πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις.
Η δράση του έργου: καυγάς ή μάχη

καθαυτό Αγώνας = είδος δίκης με

αυστηρούς κανόνες διαδικασίας. Ο ήρωας υπερασπίζεται τον εαυτό του – β’ μισό
απολαμβάνει τους καρπούς της νίκης του

θριαμβικά στη γαμήλια πομπή.

Αγών – ρόλο - : 3-4. / α) οι 2 Αντίπαλοι: Αγωνιστής και Ανταγωνιστής. Αγωνιστής =
καλός, δέχεται την επίθεση

νικητής # Ανταγωνιστής = κακός – ηττάται κατά

κράτος.
β) ο Χορός – ο κορυφαίος του διευθύνει τη δίκη και εκφωνεί την ετυμηγορία. – ο
χορός

ωδή και απωδή…

γ) φίλος ή σύντροφος του Αγωνιστή  ο ρόλος του Μπούφου = απλοϊκά, εύθυμα ή
άσεμνα σχόλια και ανέκδοτα προς το ακροατήριο.
Η δομή του Αγώνα
Μπάτσερ: Ένα έργο του Αριστοφάνη = μια δραματοποιημένη αντιδικία με αντίθετες
αρχές – Αγών – ανταγωνιστικό αλλά. Ο Αγών είναι η πρώτη στιγμή στη δράση.
85

Τελειώνει στο κρίσιμο και αποφασιστικό σημείο του έργου, αντιστρέφει τη θέση των
2 αντιπάλων οδηγεί σε όλη την υπόλοιπη δράση που ακολουθεί. Είναι οργανικά
συναρτημένος με τον τελικό γάμο – νικητής ο γαμπρός, θρίαμβος του καινούργιου
θεού ή του καινούργιου Βασιλιά.
Καταγωγή

του

Αγώνα



οι

τελετουργικές

αναμετρήσεις

ανάμεσα

σε

αντιπροσώπους του Καλοκαιριού # Χειμώνα, Ζωής # Θανάτου.
β’ το μοτίβο του θανάτου και της Ανάστασης του Αγώνα
Η αρχή του καλού, ο ήρωας περνά από το θάνατο και επιστρέφει στη ζωή ή
ξανανιώνει.
Αθηναϊκά Λήναια : Ο εκπρόσωπος της αρσενικής δύναμης της γονιμότητας
κατεβαίνει στον Κάτω Κόσμο για να ανεβάσει στη γη τη μητέρα του ή τη γυναίκα του
π.χ. Ορφέας  Ευρυδίκη, Ηράκλεια Άλκηστη, Διόνυσος  Σεμέλη (μητέρα του).
Ο Γιατρός στον Πλούτο είναι ο ίδιος ο Ασκληπιός, θεός της ιατρικής που σκότωσε ο
Δίας με τον Κεραυνό του, επειδή ανάσταινε τους νεκρούς.
Οι γέροι φαίνονται σαν γέροι στην αρχή  στο τέλος μεταμορφώνονται σε νεαρούς
γαμπρούς.
ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ
Πλούτος: θαυμαστή θεραπεία  θυσία χοίρου, κριαριού, τράγου + καλάθι με σύκα,
καρποί (καταχύσματα). Ο Δίκαιος ανήρ αφιερώνει τα παλιοπάπουτσά του. – Ο
Ερμής που λιμοκτονεί  παίρνει μερίδα φαγητό.
Δύο ερμηνείες για θυσία και γεύμα: α) Ο πανηγυρισμός της νίκης του αντιπάλου
στον Αγώνα.

β) Η τελετουργία του μαγειρέματος = το μέσο της αναγέννησης:

Αγών: Η αρχή του καλού θανατώνεται και ύστερα επαναφέρεται στη ζωή.
Ο Ρόλος του χορού
α) Ο χορός στον Αγώνα
Συκοφαντία – όπως και στις κωμωδίες: ο συκοφάντης, ο συκοφαντούμενος και το
τρίτο πρόσωπο (ο χορός).
Κριτής: άτομο, ο χορός, το κοινό
Στον αγώνα = ο Μπούφος, παρεμβάλλει εύθυμα σχόλια “κατά μάνας”.
Ο Χορός – λειτούργημα: Εποπτεύει την κονίστρα της μάχης σαν αγωνοθέτης ή
ραβδούχος. Ο Κορυφαίος = ανοίγει και κλείνει την αντιδικία. Ο χορός γενικά δεν
επεμβαίνει. Ο ρόλος του Χορού Άνοιγμα αντιδικίας (κατακελευσμός) β) ενθάρρυνση
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των αντιπάλων να βάλουν τα δυνατά τους (Ωδή και Αντωδή) και γ) εκφώνηση
ετυμηγορίας (Σφραγίς)
Η

εσώτερη ψυχική τους στάση – καθόλου αμερόληπτη. Στον αγώνα: με βίαιο

τρόπο υπέρ του ενός ή του άλλου αντιπάλου ή διαιρεμένος στα 2.
1) Ποιο ήταν το αρχικό τελετουργικό λειτούργημα του Χορού. Ο χορός στον τύπο
της φαλλικής ιεροτελεστίας, οπωσδήποτε παρών.
2) Τι ρόλο έπαιξε αυτός ο χορός;
Δραματική παράσταση – θρησκευτική τελετή  η διαφορά στο ότι η τελετή δεν
χρειάζεται θεατές. Οι παρόντες όλοι συμμετέχουν. Όταν η τελετερουργία γίνεται
θέατρο: Η ομάδα των πιστών γίνεται ο Χορός που στέκεται σε ενδιάμεση θέση
ανάμεσα σε ηθοποιούς και στους θεατές, που το δράμα τους αφορά μόνο
διαμέσου της συμπαθητικής θεώρησης.
Στην Τραγωδία: Χορός = υψηλό λειτούργημα, εξωτερικεύει συναισθήματα που δεν
μπορεί να πει κανένας ήρωας επί σκηνής. Ομοιογενής χορός, αδιαίρετο το
λειτούργημά τους.
Στην Κωμωδία: Χορός = Το ακρωτήριο δίνει διέξοδο στα συναισθήματα του με
γέλιο. Δεν υπάρχουν καταπιεσμένες σκέψεις, ούτε οικουμενικό κήρυγμα. Δεν
υπάρχει τίποτα αποκαλυπτικό να πει ο χορός.
Μοναδική δουλειά του: Να διασκεδάζει το ακροατήριο στα διαλείμματα. Γεμίζει το
κενό με αστεία ανέκδοτα ή παραμένει σιωπηλός. Ο χορός χρειάζεται στον Αγώνα
(δράση και ακροατήριο).
Τραγωδία! Ο χορός κάνει ό,τι μπορεί για να καταπραΰνει της διαφορές # Κωμωδία:
τα δύο ημιχόρια παρασέρνουν έναν πρωτομαχητή. Μονομαχία δύο ανταγωνιστών =
Χειμώνας # Καλοκαίρι  Αγώνας  Η αναμέτρηση των υποστηρικτών τους
διασώζεται στην καθαρά χορική Παράβαση.
Αγών = σοφιστική Αντιλογία
Πρωταγόρας: Παίρνει τις δυο πλευρές κάθε ζητήματος για να δείξει πώς η
φυσιολογικά πιο αδύνατη θέση μπορούσε να ενισχυθεί, έτσι ώστε εκ των
πραγμάτων να μπορεί να ανταγωνιστεί η “πιο δυνατή”, που είχε με το μέρος της τον
κοινό νου για να αρχίσει από εκεί.
Αντιδικία π.χ. ο κούκος – Η Άνοιξη τον επαινεί # ο Χειμώνας τον κατηγορεί. – Οι
βοσκοί

να τον πνίξουν ή να τον κλέψουν γιατί το καλοκαίρι δεν έρχεται.

Πουλτσινέλα σελ. 78 Χειμώνας # Καλοκαίρι

διάλογος

αγώνες.
β) Ο χορός στην Παράβαση
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πάλη. Αντιδικία

εποχικοί

Αγών = αντιδικία ανάμεσα σε ατομικούς εκπροσώπους 2 ανθρώπων.
Παράβαση: Είναι η επιβίωση ενός παλιού χορικού Αγώνα;
1) Η φυσιολογική δομή της. 2) Οι πιθανές τροποποιήσεις της.
1) Η φυσιολογική “Δομή”: Αυστηρά κανονική μορφή: 2 μέρη α και β
α) Κορυφαίος: κομμάτιον

ανάπαιστοι

πνίγος

β) Επιρρηματική δομή – Ο χορός 2 μέρη (ημιχόρια) εκτελούν αντιφωνικά : Ωδή –
επίρρημα

Αντωδή – αντεπίρρημα (ο Χορός μιλά σαν ένας ήρωας, αν και

απευθύνονται στο ακροατήριο. / Τελειώνει, οι ηθοποιοί επιστρέφουν χωρίς πρόλογο
και η πορεία του έργου συνεχίζεται σαν να μην έχει διακοπεί ποτέ. – Στον Πλούτο
λείπει τελείως.
Διαφορά Τραγωδίας – Κωμωδίας: Η τραγωδία δεν έχει ίχνη του Χορικού Αγώνα. Οι
κωμωδίες τελειώνουν με την πομπή του ενωμένου Χορού στον Κώμο του νικητή.
Το φαλλικό τραγούδι είναι κατάλληλο για την έξοδο.
Ο Αλαζών
Σταθερό μοτίβο της κωμωδίας: ανεπιθύμητοι παρείσακτοι που συχνά φορτώνονται
στον ήρωα κατά το β’ μέρος. Αυθάδεις, φθάνουν πριν το μαγείρεμα ή το γεύμα
(χρησμολόγος, ποιητής, συκοφάντης) για να απαιτήσουν μερίδιο που δεν
δικαιούνται – αυτοσυστήνονται και διώχνονται με βρισιές και ξυλιές.
Πλούτος: 1 Αλαζών = ο Συκοφάντης – θρηνεί ότι επάγγελμά του αφανίσθηκε τώρα
ο Πλούτος πάει μόνο στους δικαίους. Ο Δίκαιος Ανήρ και η ερωτιάρα Γραύς
αντιμετωπίζονται από τον Καρίονα και το Χρεμύλο με ειρωνική γελοιοποίηση ως
Αλαζόνες.
Ο μόνιμος ρόλος του Αλαζόνα: να διαταράσσει τις σκηνές της θυσίας, του
μαγειρέματος ή του γεύματος, ανάμεσα στην Παράβαση και την Έξοδο.
Αριστοτέλης = ταξινομεί τους χαρακτήρες της Κωμωδίας σε 3 κατηγορίες:
Βωμολόχος (Μπούφος), Είρων και Αλαζών (αγύρτης).
Αλαζών # Βωμολόχος και Είρων στα δυο διαστρεμμένα άκρα της προσποίησης που
αντιστοιχούν στην ενάρετη αμεσότητα της αλήθειας.
Αλαζών
Είρων

ότι κατέχει ιδιότητες ανώτερες απ’ αυτές που έχει.
κατασταίνει τον εαυτό του χειρότερο απ’ ότι είναι.

Όλα τα είδη της αυτοϋποτίμησης, που πολλές μορφές της δεν είναι κωμικές. Ο
Αντίπαλος του Αλαζόνα = προσποιητή κουταμάρα (ιδιαίτερο είδος ειρωνείας).
Είρων= πονηρός, πανούργος – Που μασκαρεύει τα αποθέματα της πανουργίας του
πίσω από μια επίφαση καλού χαρακτήρα ή που τρέφει κρυφή υπερηφάνεια και
88

έπαρση για τη σοφία του, ενώ προσποιείται άγνοια και υποτιμά τον εαυτό του, αλλά
εν τω μεταξύ αφήνει τον άλλον να δει ότι θα μπορούσε να τον φωτίσει αν το ήθελε,
και έτσι τον εμπαίζει. Αλεπού ντυμένη με το προβατίσιο ρούχο του μπούφου.
Επίτηδες κάνω το βλάκα.
Δευτερεύων ή ελάσσων χαρακτήρας – δούλος.
Πλούτος: ο Καρίων που βρίσκεται στο δρόμο. Ο Μπούφος = μη ευγενής άνθρωπος
που κάνει χωρατά για να διασκεδάσει τους άλλους.
Οι Αλαζόνες: τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Αναίσχυντοι και γελοίοι καυχηματίες.
Αλαζών = ψεύτης – επαγγελματικοί τύποι: ιερέας, χρησμολόγος,
μικροαξιωματούχος, καταδότης.
Κωμωδία

επεισόδιο = σκηνή που παρεμβάλλεται ακριβώς σε μια κωμωδία,

άσχετα από την υπόθεση του έργου, μόνο και μόνο για να προκαλέσει γέλιο.
Αλαζών – σχεδόν πάντα μαύρος: καρβουνιάρης, νέγρος, ή Μαυριτανός,
οδοκαθαριστής.
ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
α) Τύποι του Αλαζόνα.
α) Αλαζών = ελάσσων γελοίος τύπος = αντίγραφα του Ανταγωνιστή.
β) Αλαζόνες ανώτερης τάξης.
β) Τύποι κατά το φύλο και την ηλικία
α) Γέρος – Νέος και Γριά – Νέα
Νέος = ταυτόσημο με τον μεταμορφωμένο και ξανανιωμένο γονιό του. Είναι ό,τι ο
Γέρος πατέρας του δεν είναι στην αρχή και προσπαθεί να γίνει στο τέλος.
Γέρος – Νέος: Χοντροκοπιά και χωριατιά: σταθερά γνωρίσματα
Δικαιόπολις: αγρότης που μισεί την πόλη που τον εγκλώβισε ο πόλεμος Φιλοκλέων:
δεισιδαιμονία, μωροπιστία, χωριατιά
Τρυγαίος. : καλόκαρδος αγρότης

μοχθηρία.

τσουχτερή γλώσσα

Α)Πισθέταιρος = Δικαιόπολις + καλόκαρδος και έξυπνος
Δήμος = γέρος, αυθεντικά αληθινός τύπος δύστροπου και ευερέθιστου γέροχωριάτη.
Γέρος = ο ίδιος ο Αριστοφάνης – λάμπει με τη χάρη και την ευφυΐα του δημιουργού
του.
Νέος = ελάσσων χαρακτήρας. – Ο γέρος γίνεται γαμπρός τελικός θρίαμβος. Ο
Νέος έχει μακρό μέλλον μπροστά του στη Νέα Κωμωδία.
Β) Γριά – Νέα
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Νέα = βουβό πρόσωπο. Πρέπει να γίνει γάμος  γονιμότητα, ξαφνικά η θέση της
στο Κώμο.
Προσωπεία της Παλιάς Κωμωδίας
Γέρος = χωριάτης, οργίλος, δύστροπος, τσιγκούνης, δέρνει τους δούλους του.
Γριά = ζαρωμένη, αηδής, ερωτιάρα, μεθυσμένη, χορεύει τον κόρδακα
Νέα = βουβό πρόσωπο, μόνο νύφη.
Σοφολογιότατος = ισχνός, χλωμός, έξω κόσμος.
Μάγειρος.
Παράσιτο (Κλέων, δωρικό παράσιτο)
Αλαζόνας – Στρατιώτης (Λάμαχος, Αισχύλος)
Κωμικός Δούλος – πολλαπλασιασμένος σε ατέλειωτους επαγγελματικούς τύπους.
ΚΩΜΩΔΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Ερώτημα: Τραγωδία και κωμωδία προήλθαν από το ίδιο τύπο τελετουργικού
δράματος. Πώς και γιατί χωρίσθηκαν και πήραν τους διισταμένους δρόμους τους
προς μορφές τέχνης τόσο πολύ διαφορετικές;
Τελετουργική βάση της Κωμωδίας από την ύπαιθρο, από ένα λαϊκό δράμα. σαν τα
σύγχρονα πανηγυρικά έργα της Βόρειας Ελλάδας.
Ποιητική – Αριστοτέλης: Τραγωδία: δράση, πλοκή, χαρακτήρες.(το δευτερεύον) –
Σκοπός της: η δράση, τα γεγονότα, η πλοκή (μπορεί και χωρίς χαρακτήρες).
Τραγωδία = η Πορεία του κόσμου, η κίνηση της ζωής, τα έργα του πεπρωμένου, το
τέλος που προκύπτει αναπόφευκτα από μια δεδομένη αρχή, όπως το φυτό ή το
ζώο προκύπτουν από το σπόρο τους.
Η εσώτερη δομική αναγκαιότητα  τραγικό αποτέλεσμα. Η τύχη = κακόβουλη
δύναμη αδυσώπητος νόμος. Δυνατός ο τραγικός = εσωτερική συνοχή ή αθέατη
ενότητα ζωντανό (όχι αληθοφανές). Χαρακτήρας: δεσπόζεται και κατευθύνεται
από τη δράση ή δοκιμασία, δηλαδή (πράξις).
Κωμωδία

Δεν ισχύει τίποτα από την Τραγωδία

Θεατής – μεγάλη ευχαρίστηση να προβλέπει μια τροπή των γεγονότων, όταν οι
ήρωες του έργου οδηγούνται τυφλά. Απροσδόκητα = διασκεδαστικά. Τύχη = η
αναγνωρισμένη θεότητα της Νέας Κωμωδίας. Κωμική πλοκή  τυχαίο περιστατικό.
Δομή = καθαρότητα και ελαφρά ισορροπημένη συμμετρία – Όχι αίσθηση πυκνά
υφασμένης αναγκαιότητας. Όσο η αναγκαιότητα είναι παρούσα σε μεγάλο
Ποσοστό, η Κωμωδία πλησιάζει το έσχατο όριο  τραγωδία και δεν μπορεί να
διακριθεί με σαφήνεια.
Κωμωδία: η υπόθεση όχι “μύθος”, αλλά ελεύθερη επινόηση.
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Λόγος = θέμα, ιδέα του έργου. Όχι πυκνά υφασμένο πλέγμα επεισοδίων που
διατρέχει το όλο. Ο πρόλογος του Αριστοφάνη διατυπώνει μόνο την κύρια ιδέα.
Μέθοδος Αριστοφάνη: Παίρνει ένα γενικό θέμα – λόγος – π.χ. η ιδέα μιας απεργίας
των γυναικών για χάρη της ειρήνης και το εικονογραφεί με τα πλέον διασκεδαστικά
περιστατικά που επινοεί.
Χαρακτήρας: μεγαλύτερη ελευθερία.
Τραγωδία: δράση κίνητροχαρακτήρας. Επινοήθηκαν οι χαρακτήρες, ξάφνιαζαν
και σκανδάλιζαν την καθημερινή ζωή, δεν ήταν από την καθημερινή ζωή.
Κωμικός ποιητής: δεν νιώθει την παρόρμηση να τον σπρώχνει να εξερευνήσει τις
σπανιότερες δυνατότητες των ευγενών και ηρωικών χαρακτήρων. Το μάτι του
προσηλωμένο όχι πάνω από το συνηθισμένο άνθρωπο που συχνά διαφεύγει την
κατανόησή του, αλλά σε ό,τι κείτεται χαμηλότερα απ’ αυτόν, έτσι ώστε αυτός να
μπορεί να κοιτάξει κάτω, να το δει όλο, γύρω – γύρω με μια διασκεδαστική
περιφρόνηση και με μια κολακευτική αίσθηση ανωτερότητας.
Ο γενικός τύπος προόδου της Κωμωδίας = σταθερή μετατόπιση από το Μυστήριο
 Μίμος.
Το έτοιμο προσωπείο της ιεροτελεστίας πινακοθήκη επαγγελματικών τύπων, που
τα ειδικά γνωρίσματά τους στη λόγια σκηνή είναι φυσικά συμπληρωμένα από την
παρατήρηση της καθημερινής ζωής. Το θέλγητρο τους: η γενικευμένη ομοιότητά
τους με τους απατεώνες που κυκλοφορούν καθημερινά στους δρόμους της πόλης,
κάτω από το κοινό φως της συνηθισμένης ζωής.
Αριστοτέλης: Η Κωμωδία αναπαριστά καθολικούς τύπους, ή αφαιρέσεις του
ανθρώπινου χαρακτήρα. Οι διατυπώσεις της ποίησης είναι καθολικές. Καθολικός =
το τι είναι συνήθης φυσικό ή αναγκαίο να λέει ή να κάνει ο άνθρωπος τούτου ή
εκείνου του είδους.
Προσωπείο = καθολικός χαρακτήρας.
Σκοπός της Κωμωδίας: “να δείξει στην αρετή το ίδιο της το πρόσωπο, να χλευάσει
την ίδια της την εικόνα, και στον ίδιο το χρόνο και το σώμα του καιρού τη μορφή και
το σφυγμό του.” Η σκηνή η Αθήνα και ο χρόνος είναι το παρόν. Η ατμόσφαιρα
πρέπει να έχει το άπλετο φως της καθημερινής ζωής. Οι θεοί στον Αριστοφάνη
πάντα κατώτεροι από τον πρωταγωνιστή. # Τραγωδία = ήρωες θεϊκοί. “Μίμηση
σπουδαίων” – Η Τραγωδία αναπαριστούσε τη ζωή των ηγεμόνων και η Κωμωδία
για να περιγράφονται οι πράξεις του λαού;

91

Λειτουργία της Τραγωδίας: να αναπαραστήσει το πεπρωμένο του ανθρώπου, το
αεικίνητο τροχό του χρόνου και της μοίρας, όχι τους χαρακτήρες της καθημερινής
κοινωνίας.
Γενικότερο φως: Τραγωδία: ύβρις τιμωρία.// Το κάθε Έτος έρχεται, μεγαλύνεται,
διαπράττει Ύβρι  θάνατος = κύκλος ζωής εποχών: Καλοκαίρι # Χειμώνας = δομή
τραγωδίας = περιπέτεια // άνοδος και πτώση των μεγάλων της ανθρωπότητας.
Η Αλαζονεία = το κωμικό αντίστοιχο της τραγικής Ύβρεις. Στην Τραγωδία
χαιρόμαστε τα δάκρυα μας. Ο πόνος στην Κωμωδία πιο ασαφής.
Πλάτων – Γελοίος : έλκει την ουσία του από την αποτυχία του, ή διαστροφή ή
αδυναμία (“γνώθι αυτού”). 3 τύποι υπερεκτιμούν εαυτόν ως προς : α) Εξωτερική
επιτυχία β) τα σωματικά προσόντα γ) πνευματικές αρετές – άρα  πλουσιότεροι,
ωραιότεροι, σοφότεροι απ’ όσο είναι. Όταν η έπαρσή τους δεν στηρίζεται στη
δύναμη για να γίνουν μισητοί και τρομεροί, είναι απλώς γελοίοι. Το γέλιο μας προς
αυτούς ανάμεικτο με φθόνο = πικρό γέλιο.
Κωμωδία : Η αλαζονεία βρίσκει το δάσκαλό της στην κοροϊδευτική ειρωνεία του
ήρωα που βγάζει στη φόρα τις γελοιότητες του Αλαζόνα και τις κονιορτοποιεί.
Η σωφροσύνη στην κωμωδία = το πνεύμα της ιλαρής εχεφροσύνης σε όλη της την
κλίμακα: δηλαδή: αναλαμπή φωτισμένης λογικής.
Αστραπή εξυπνάδας  χοντρός αστεϊσμός του κοινού νου  καλαμπούρια του
χαζού που ειρωνεύεται και περιπαίζει κάθε μορφή γελοιότητας.
# Ανταγωνιστής της: προσποίηση, σφετερισμός, αλαζονεία, έπαρση.
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