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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εργασία αυτή εξετάζει την αναβίωση του έργου του Αριστοφάνη 

«Αχαρνής» στην νεοελληνική σκηνή, μέσα από την μελέτη θεατρικών 

μεταφράσεων που χρησιμοποιήθηκαν σε παράσταση μεταξύ των ετών 1950 

- 1980.  

Η πρώτη μετάφραση του έργου και η μετέπειτα αναβίωσή του σε 

ελληνική σκηνή, έγινε το 1961, από τον Θρασύβουλο Σταύρου, για το Εθνικό 

Θέατρο και θα μελετηθούν αναλυτικά είκοσι χρόνια μεταφραστικής και 

σκηνικής πορείας του.  Η κωμωδία αυτή, με την εξαιρετική δραματική τεχνική  

και την συμβολή στον δημόσιο διάλογο των Αθηνών, είναι αντιπροσωπευτική 

του αριστοφανικού έργου: στους «Αχαρνής» αποτυπώνονται γλαφυρά όλα 

του τα χαρακτηριστικά, ο λυρισμός, τα λογοπαίγνια, ο μεταφορικός λόγος, το 

άσεμνο, η βωμολοχία, οι αναχρονισμοί. Ένα έργο με έντονη θεατρικότητα 

όπου ο Αριστοφάνης, με έναν πρωτότυπο και ανεπανάληπτο τρόπο, συνθέτει 

στο έργο του το κωμικό με το τραγικό, το πολιτικό και το κοινωνικό με το 

ατομικό στοιχείο.. Ο αριστοφανικός λόγος, καυστικός και επικριτικός εναντίον 
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των ευγενών, των αρχόντων, της δημοκρατίας αλλά και του ίδιου του κοινού, 

ανήκει σε έναν παγκόσμιο λογοτεχνικό κανόνα, μελετάται εδώ και αιώνες, 

μεταφράζεται, και αναβιώνει στο θέατρο. Παρόλα αυτά, οι παγκόσμιες μελέτες 

για την μετάφραση της αρχαίας κωμωδίας δεν είναι αρκετές, όπως επίσης και 

οι γλωσσολογικές μελέτες σχετικά με το «χιούμορ» στην αρχαία αφηγηματική 

λογοτεχνία. Το ίδιο ισχύει και για τις μελέτες της ενδογλωσσικής μεταφοράς 

του αριστοφανικού χιούμορ, οι οποίες κυρίως περιορίζονται στα προβλήματα 

της μετάφρασης.   

       Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στον Αριστοφάνη και στο 

συνολικό του έργο και αναλυτικότερη αναφορά στην κωμωδία «Αχαρνής», με 

συνοπτικά στοιχεία για την υπόθεση και το  περιεχόμενο.  

       Το  2ο κεφάλαιο όπου αναφέρεται στην αναβίωση της Αρχαίας Ελληνικής 

κωμωδίας στην Νεοελληνική σκηνή και στις παραστάσεις και τους 

συντελεστές των «Αχαρνέων»,  από το 1950 έως το 1980, με ειδικές 

αναφορές στις παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και του Θεάτρου Τέχνης.  

Το 3ο κεφάλαιο αναφέρεται στις μεταφράσεις των «Αχαρνέων» οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν την χρονική περίοδο που εξετάζεται καθώς και 

στις βωμολοχίες και στους αναχρονισμούς του έργου.  

Το 4ο κεφάλαιο αναφέρεται τις πολιτικές διαστάσεις της κωμωδίας και 

στον θεραπευτικό της ρόλο.  

Η εργασία ολοκληρώνεται με έναν σύντομο επίλογο.  
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Στα Παραρτήματα ο αναγνώστης μπορεί να δει ενδεικτικές 

φωτογραφίες από τις παραπάνω παραστάσεις καθώς και συγκεντρωμένο το 

έργο του Αριστοφάνη και τις μεταφράσεις.  

1ο Κεφάλαιο  

1.1. Ο Αριστοφάνης και το έργο του 

Ο μεγαλύτερος κωμικός ποιητής της αρχαιότητας είναι αναμφισβήτητα 

ο Αριστοφάνης, ο οποίος εκπροσώπησε, εξέλιξε και διαμόρφωσε την αρχαία 

κωμωδία. Γεννήθηκε μεταξύ 455 και 450 π. Χ. και πιθανολογείται ότι 

απεβίωσε το 385 π. Χ. Κυρίαρχος στο Αττικό θέατρο της εποχής του, για 

περίπου 40 χρόνια και παρόλο που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής, η ζωή του ήταν 

πλήρης με πνευματικές ενασχολήσεις και απόλυτα μοναχική. Διέθετε 

πολύπλευρη μόρφωση, ήταν ενήμερος για την κοινωνική και πολιτική ζωή των 

Αθηναίων, την οποία σατίριζε απαράμιλλα στις κωμωδίες του, ενώ τα 

πρόσωπα που επέλεγε για την σάτιρά του τα παρουσίαζε στην σκηνή με 

ψευδώνυμο. Το έργο του βρίθει αισχρολογίας η οποία στην εποχή  του δεν 

θεωρείτο απρεπής και διαθέτει όλα τα καθημερινά γλωσσικά στοιχεία που 

προσδίδουν στην αττική διάλεκτο ευλυγισία και ιδιαίτερο ύφος. Ο 

Αριστοφάνης έγραψε συνολικά 44 κωμωδίες, εκ των οποίων σώζονται μόνο οι 

11.  
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1.2. «Αχαρνής» ή «Αχαρνείς», του  Αριστοφάνη 

 Οι Αχαρνείς (425 π.Χ.), είναι το παλαιότερο σωσμένο έργο του Αριστοφάνη, 

Τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν είναι: Δικαιόπολις, Κήρυξ, Αμφίθεος, 

Πρέσβεις Αθηναίων, Ψευδαρτάβας, Θεωρός, Χορός Αχαρνέων, Θυγάτηρ 

Δικαιοπολίδος, θεράπων Ευριπίδου, Ευριπίδης, Λάμαχος, Μεγαρεύς, Κόραι 

Μεγαρέως, Συκοφάντης, Θηβαίος, Νίκαρχος, Άγγελος Λαμάχου, Γεωργός και 

Παράνυμφος. (Αριστοφάνους, 1985). Κατά τον Κουμανούδη, «ο Αριστοφάνης 

έγραψε την κωμωδία «Αχαρνής» το 425 π. Χ. για τα Λήναια, που οι Αθηναίοι 

εόρταζαν το χειμώνα, τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο και πήρε το πρώτο βραβείο. 

Είναι ένα φιλειρηνικό κείμενο, που το παρουσίασε με το ψευδώνυμο 

Καλλίστρατος και έχει πάντα επικαιρότητα» (Αριστοφάνους, 1985).  

   Έξι χρόνια μετά την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέμου,  οι τραγικές 

συνέπειες είναι πλέον δυσβάστακτες και ο αγροτικός πληθυσμός πλήττεται 

καίρια, μιας και ζει αποκλεισμένος μέσα στα τείχη, ενώ η γη του 

καταστρέφεται. Στο βόρειο μέρος της Αθήνας, στην πυκνοκατοικημένη 

περιοχή του δήμου των Αχαρνών1, υπέφεραν από τις πολλές καταστροφές 

που είχαν υποστεί από την  πρώτη Πελοποννησιακή εισβολή. Αυτός ήταν και 

ο κυριότερος λόγος όπου οι Αχαρνείς επιθυμούσαν την συνέχιση του πολέμου 

και των αντιποίνων, μέχρι την οριστική τους νίκη (Dover K., 1981). Ένας 

χωρικός Αθηναίος, ο Δικαιόπολις, νοσταλγεί την ειρήνη, αγανακτισμένος από 

τους πολιτικούς και απογοητευμένος από τους συμπολίτες του, αφού οι μεν 

                                                           
1
 Σημερινό Μενίδι 
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αδιαφορούν για το συμφέρον της πόλης και τους οδηγούν στην καταστροφή 

και οι δε αδρανούν, αποφασίζει να συνθηκολογήσει μόνος του (!) με τους 

Πελοποννησίους… Αυτός και η οικογένειά του συνομολογούν μια «ιδιωτική» 

συμφωνία για ειρήνη. Το όνομα του αγρότη φέρει την «δικαιοσύνη» και ο ίδιος 

του είναι αποφασισμένος να φέρει, έστω και μόνος του, την ειρήνη στην ζωή 

του. (Αριστοφάνης, 1991)  Οι καρβουνιάρηδες2 από τον Δήμο των Αχαρνών, 

εξοργίζονται μόλις το μαθαίνουν, τον θεωρούν προδότη και τον κυνηγούν για 

να τον τιμωρήσουν. Ο αθάνατος Αμφίθεος, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να 

συμφωνήσει την ειρήνη με τους Λακεδαιμόνιους, αλλά οι Αθηναίοι αρνούνται. 

Είναι ο παραλογισμός του πολέμου, που θα οδηγήσει τους Σκύθες τοξότες να 

τον αποπέμψουν βίαια και με συνοπτικές διαδικασίες. Όταν ο Δικαιόπολις 

διαμαρτυρηθεί, τότε ο κήρυκας θα του απαντήσει «παλουκώσου και 

σκασμός». (Αριστοφάνης, 1991) Τότε είναι που ο Δικαιόπολις ζητά την 

βοήθεια του Ευριπίδη, τα βάζει με τον υπέρμαχο του πολέμου, στρατηγό 

Λάμαχο και μεταχειρίζεται κάθε μέσο για να διατηρήσει και να επιβάλει την 

ειρήνη του. Σε αυτό το σημείο του έργου παρατηρούμε τον Αριστοφάνη να 

χρησιμοποιεί  δύο μοτίβα από τις τραγωδίες του Ευριπίδη, την ομηρία και τα 

ενδύματα του επαίτη. Με αυτόν τον τρόπο προωθεί την πλοκή της κωμωδίας, 

σατιρίζοντας τον τραγικό ποιητή και δίνοντας ζωηρή εντύπωση στους θεατές 

(Zimmermann, 2005).  Όταν τελικά ο Δικαιόπολις ξαναβρεθεί μπροστά από 

τους διώκτες του, θα τους αντιμετωπίσει επιδεικνύοντας  τις ρητορικές του 

δυνατότητες, ενώ με περισσή προσοχή δεν θίγει την δημοκρατία και τους 

                                                           
2
 Η κατασκευή ξυλοκάρβουνου ήταν η κύρια ασχολία των Αχαρνέων  
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βεβαιώνει ότι μισεί τους Σπαρτιάτες  (Σολοµός, 1990). Απαξιώνει τον πόλεμο, 

αλλά ταυτόχρονα προβάλλει και το δίκιο του εχθρού και επιζητά βοήθεια. 

Είναι τότε που εμφανίζεται ο στρατηγός Λάμαχος, ο οποίος πάνοπλος 

δηλώνει την συμπαράστασή του και την ετοιμότητά του για επίθεση. Όμως ο 

Δικαιόπολις τον κατηγορεί για θεσιθήρα, για δειλό, φυγόπονο και αργόμισθο 

μισθοφόρο. Η ρητορική του Δικαιόπολι πείθει τον χορό και τον μεταστρέφει, 

ώστε σύσσωμος να υιοθετήσει την ειρήνη ως ιδανικό του και να του δώσει 

έγκριση για να ζητήσει ειρήνη. Ο χορός του πλέκει το εγκώμιο και μαζί πλέκει 

το εγκώμιο του Αριστοφάνη (Σολοµός, 1990). Στο δεύτερο μέρος ο 

Δικαιόπολις έχει πια, με θράσος και πονηριά, ξεπεράσει τα εμπόδια, έχει 

πραγματοποιήσει τον σκοπό του και εμπορεύεται ελεύθερα με τους πρώην 

εχθρούς του, απολαμβάνοντας τα καλά της ιδιωτικής του ειρήνης. Στο σημείο 

αυτό παρουσιάζονται οι συνέπειες της καινούργιας κατάστασης, μέσω 

διαφόρων εμφανίσεων, όπου στόχο έχουν είτε να ταράξουν την διάχυτη 

ευτυχία, είτε για να έχουν εμπορικές συναλλαγές με τον Δικαιόπολι. Ο 

Αριστοφάνης σε όλες αυτές τις συναλλαγές χρησιμοποιεί πολλά λογοπαίγνια, 

υπαινιγμούς και άσεμνα σεξουαλικά υπονοούμενα. Ο χορός μακαρίζει την 

δυνατότητα του να μπορεί να ξεφορτώνεται με ευκολία όσους τον 

περιτριγυρίζουν με πονηρό σκοπό και οι συμπολίτες του, μέσω του χορού, 

ζητούν να εκδιωχθούν οι χαφιέδες και επιζητούν την ειρήνη, τον έρωτα και τις 

συναλλαγές. Τα αγαθά που έχει αποκτήσει ο Δικαιόπολις και όσα πια 

απολαμβάνει με την ιδιωτική του ειρήνη, αποτελούν για τον Αριστοφάνη έναν 

μοναδικό τρόπο για να προπαγανδίσει υπέρ της ειρήνης, τονίζοντας τις 

στερήσεις, τις κακουχίες και τις πίκρες που φέρνει ένας πόλεμος 
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(Σπυρόπουλος, 2006).  Ο ποιητής αγαπά τον αντιθετικό παραλληλισμό και 

τον χρησιμοποιεί δραματουργικά στην αντιπαράθεση μεταξύ του πάντα 

έτοιμου για πόλεμο Λάμαχου και του Δικαιόπολι που ετοιμάζεται να πάει  στο 

τιμητικό δείπνο του ιερέα του Διονύσου. Στην επιστροφή του πληγωμένου 

Λάμαχου, ο οποίος παρακαλεί για γιατρειά, η αντιπαράθεση γίνεται 

εντονότερη όταν ο Δικαιόπολις επιστρέφει, μεθυσμένος και με δύο εταίρες 

συνοδούς, από το υπέροχο δείπνο. Ο Δικαιόπολις απολαμβάνοντας τα αγαθά 

της ειρήνης και κόντρα στο φιλοπόλεμο πνεύμα της πόλης, θριαμβεύει πια και 

ο Χορός του το αναγνωρίζει. Έτσι η νίκη αποδίδει αξία σε μια ζωή ειρηνική, 

στηλιτεύοντας και σαρκάζοντας την φρίκη που φέρνει μαζί του ο  πόλεμος. Η 

νίκη αυτή όμως ανήκει μόνο σε ένα άτομο, το οποίο με την συμπεριφορά του 

έχει επιβληθεί στους συμπολίτες του και είναι ένας μεμονωμένος 

φιλειρηνιστής που έχει αποδεσμευτεί από την φιλοπόλεμη πόλη 

(Zimmermann, 2005).  

2ο Κεφάλαιο  

2.1. Η αναβίωση της Αρχαίας Ελληνικής Κωμωδίας 

στην Νεοελληνική σκηνή 

Ο άνθρωπος ο οποίος αναβίωσε την αρχαία αττική κωμωδία και 

επανέφερε στο φως τα κείμενα του Αριστοφάνη, ήταν αναμφισβήτητα ο 

Αλέξης Σολομός, ο οποίος φάνηκε «ριψοκίνδυνος» όταν αποφάσισε να 

αναβιώσει την αρχαία κωμωδία, μπροστά σε ένα απαίδευτο κοινό. Η συμβολή 
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του ήταν καθοριστική και συγχρόνως παιδαγωγική, παρόλο που οι μέθοδοι 

αναπαράστασης των θεατρικών έργων ήταν αντίθετες και με τα θεατρικά και 

με τα κοινωνικά κλισέ της εποχής. Δημιούργησε σχολή για τους μετέπειτα 

σκηνοθέτες οι οποίοι ακολουθούσαν τις μεθόδους προσέγγισης των αρχαίων 

κωμωδιών.  

Ο Σολομός σκηνοθέτησε τις αρχαίες ελληνικές κωμωδίες, από τα τέλη 

της δεκαετίας του 1950 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970, για λογαριασμό 

του Εθνικού Θεάτρου, με παραστάσεις οι οποίες δόθηκαν στο Θέατρο της 

Επιδαύρου.   

Κατά τον 19ο αιώνα αυτό το οποίο κυριαρχούσε αφ’ ενός ήταν το 

ιδεολόγημα της συνέχισης του Ελληνισμού και αφ’ ετέρου οι απλουστεύσεις 

σχετικά με την αθυροστομία του ποιητή, δεδομένα που έκαναν την αναβίωση 

του Αριστοφάνη στην Ελληνική σκηνή, δύσκολη. (Χουρμουζιάδης, 2007),  

(Χατζηπανταζής, 2004), (Γουλή, 13/6/2004).  Συγκεκριμένα ο Χουρμουζιάδης 

θεωρεί ότι τα μπουλούκια της εποχής, οι θίασοι μόνο με άνδρες και οι 

ερασιτεχνικές ομάδες, ευθύνονται για την διαστρέβλωση των κωμικών 

θεατρικών του έργων του Αριστοφάνη (Χουρμουζιάδης, 2007).     

Επιπροσθέτως  η αναβίωση της αττικής κωμωδίας, κατά τον 20ο 

αιώνα, επηρεάστηκε και από την αναβίωση της αρχαίας τραγωδίας, μιας και 

τα δύο είδη έπρεπε να αποδοθούν με δυτικότροπα ερμηνευτικά μέσα, τα 

οποία ήταν οικεία στο κοινό της εποχής, όπως για παράδειγμα στοιχεία του 

γαλλικού βουλεβάρτου (Μαυρογένη, 2004).   Κατά τον Χουρμουζιάδη, αυτά τα 

στοιχεία δημιούργησαν την «εκσυγχρονιστική σκηνική προσέγγιση του 
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Αριστοφάνη», όπου υπάρχουν αρκετές αντιστοιχίες με την ελληνική 

πραγματικότητα και είναι αντίθετα με την αρχαϊστική τάση των πιστών, στην 

αρχαία παράδοση, θεατών.  

Στην περίπτωση των «Αχαρνέων» αυτή η σύγχρονη άποψη 

αποδόθηκε από τις σκηνικές προτάσεις του Κάρολου Κουν και του Αλέξη 

Σολομού, ενώ προσεγγίστηκε με βάση κάποιο επιθεωρησιακό πρότυπο της 

σύγχρονης εποχής, κυρίως στα τέλη του 20ου αιώνα. Μεταξύ αυτών των ετών 

παρουσιάστηκαν άλλοτε πετυχημένες και άλλοτε όχι και τόσο, απομιμήσεις 

μιας σύγχρονης λαϊκής ψυχαγωγίας, ενός βαριετέ ή τσίρκου, μιας λαϊκής 

πανήγυρης, απομιμήσεις αποκριάτικων εθίμων ή του Θεάτρου Σκιών. Γενικά 

εκτιμάται ότι οι προσεγγίσεις των Αριστοφανικών κωμωδιών και ειδικά των 

«Αχαρνέων», έγιναν με ατολμία και με τυποποίηση. Και όπως υποστηρίζει ο 

Κωνσταντίνος Ζαμάνης, «μέσα στις αντιφάσεις της εποχής μας εγγράφεται ένα 

ακόμα παράδοξο: υπήρξαμε πολύ πιο τολμηροί με τους ‘ιερούς’ τραγικούς και 

πολύ λιγότερο με τον κωμικό Αριστοφάνη». (Ζαμάνης, 13/6/2004)  Τελικά τα 

πρότυπα του Κουν, του Σολομού και του Ευαγγελάτου δεν ξεπεράστηκαν και 

οι προσεγγίσεις είναι επιφανειακές, με αδυναμία μετάδοσης της ποιητικής 

υπέρβασης του κωμικού δράματος. Ο δε Walton συνοψίζοντας δηλώνει ότι 

«μια παράσταση του Αριστοφάνη δεν έχει ανάγκη μόνο την ιδέα, αλλά την 

άποψη». (Walton, 2006)  Μπορεί οι προσεγγίσεις των Κουκ και Σολομού να 

θεωρήθηκαν αναχρονιστικές, ήταν όμως συγκροτημένες, ολοκληρωμένες και 

οι συνεργάτες των αποδόσεων αυτών, όπως σκηνογράφοι, μουσικοί και 



11 
 

11 Διπλωματική εργασία: «Οι μεταφράσεις της κωμωδίας του Αριστοφάνη «Αχαρνής», 

που ανέβηκαν στο Εθνικό Θέατρο, στο Θέατρο Τέχνης, 1950 -1980. Διαστάσεις 

πολιτικές & ο θεραπευτικός ρόλος της κωμωδίας», 2016 

 
 

χορογράφοι, ήταν ιδιαίτερα δημιουργικοί και αξιόλογοι, ακόμη και όταν 

χρησιμοποιούσαν ετερόκλητα στοιχεία.  

 

2.2. Το Εθνικό Θέατρο 

Η κωμωδία «Αχαρνής» ανέβηκε από το Εθνικό Θέατρο, το 1961, σε 

μετάφραση Θρασύβουλου Σταύρου, σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού, με 

σκηνογράφο και ενδυματολόγο τον Γιώργο Βακαλό, με μουσική σύνθεση του 

Αργύρη Κουνάδη, με τις χορογραφίες της Τατιάνας Βαρούτη και στον ρόλο 

του Δικαιόπολη ο Χριστόφορος Νέζερ Την παράσταση την παρακολούθησαν 

12.680 θεατές, μεταξύ αυτών και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Μισέλ 

Ντεμπρέ.  

Η σκηνοθεσία του Σολομού δίνει μεγάλη βαρύτητα στην αντιπολεμική 

σάτιρα, το έργο αποδόθηκε σύμφωνα με τις πρακτικές και τις θεωρητικές του 

αρχές και ο Κουκούλας γράφει την εποχή εκείνη στην εφημερίδα «Αθηναϊκή», 

«..όμως σε γενικές γραμμές η σκηνοθεσία του, παρουσίασε την ίδια εμμονή 

στις θεωρητικές απόψεις και στις δογματικές αρχές του, σύμφωνα με τις 

οποίες ο ποιητής και το κείμενο είναι απλά προσχήματα για την αποκλειστική 

προβολή της σκηνοθετικής επίνοιας… Πάντως σε πολλά σημεία της σκηνικής 

ερμηνείας των «Αχαρνέων» η σκηνοθετική επίνοια του κ. Σολομού ωφέλησε κι 

έδωσε μερικές πρακτικές λύσεις…» (Κουκούλας, 10/7/1961).  Οι κριτικές 

συνεχίζονται και ο Βαρίκας γράφει στην εφημερίδα «Τα Νέα», «...βέβαια 

εφέτος ο κος Σολομός, έβαλε νερό στο κρασί του. Στάθηκε λιγότερο 

«τολμηρός». Σφάλμα κατά τη γνώμη μας… Το θέαμα που παρουσίασε φέτος 
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είχε λιγότερο από άλλοτε χρώμα, ζωηράδα, κέφι και ζωντάνια…» (Βαρίκας, 

22/7/1961), ενώ ο Διαμαντόπουλος είναι επαινετικός και γράφει στην 

εφημερίδα «Το Βήμα»,  « ...(η σκηνοθεσία) από τις πιο δύσκολες, επειδή ο 

ειρμός των επεισοδίων είναι τόσο ελεύθερος, ρυθμίστηκε από τον Αλέξη 

Σολομό με μια αναλογία τόλμης και μέτρου που προέρχεται από την 

πολύχρονη πείρα του θέματος…» (Διαμαντόπουλος, 11/7/1961) και ο 

Παράσχος γράφει  χαρακτηριστικά στην εφημερίδα «Καθημερινή», «..αυτή τη 

φορά μας παρουσίασε ο Σολομός το κείμενο του Αριστοφάνη χωρίς 

εκμοδερνισμούς, έστω και ελαφροτάτους και ομολογώ η απουσία τους δεν 

ήταν καθόλου αισθητή… Ο Σολομός «εκμοντερνίζει» τον Αριστοφάνη ή μάλλον 

προσπαθεί να αποδώσει ορισμένα στοιχεία αυτής ή εκείνης της κωμωδίας του 

Αθηναίου κωμωδιογράφου με σύγχρονα ανάλογα στοιχεία, πράγμα νόμιμο...»  

(Παράσχος, 11/7/1961). Ο Πλωρίτης, δηλώνει μεν ότι η παράσταση δεν 

επιφύλαξε εκπλήξεις και ο στόχος της ήταν η θεαματικότητα, αλλά παρατηρεί 

ότι ο Σολομός απέφυγε τις υπερβολές και ότι τα ευρήματα που χρησιμοποίησε 

ήταν διασκεδαστικά (Πλωρίτης, 9/7/1961), ενώ ο Φανουράκης παρατηρεί την 

ενεργή συμμετοχή του κοινού στο έργο (Φανουράκης, 11/7/1961).  

Ο Σολομός, σε αυτήν την παράσταση, περιόρισε τα γκροτέσκ στοιχεία 

και χρησιμοποίησε με απλό τρόπο τα μέσα, επιδιώκοντας να επιβιώσει το 

πνεύμα του Αριστοφάνη, οι τύποι της αρχαίας κωμωδίας και οι τρόποι 

έκφρασης τους, ενώ δήλωνε χαρακτηριστικά, «Αν ζούσε σήμερα ο αττικός 

κωμωδιογράφος, θάτανε θιασώτης του Φασουλή, του Μίκυ Μάους, του 

Σαρλώ, των παλιάτσων του τσίρκου, της επιθεώρησης και του Καραγκιόζη- 
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γιατί όλες αυτές είναι μορφές παιχνιδιού και πηγές γέλιου, που κρύβουν λίγο ή 

πολύ κάτω απ’ την ξένοιαστη ευθυμία τους, έγνοια και συμπόνια για τον 

ανθρωπάκο» (Σολοµός, 1990).      

Ακόμη και οι κριτικές για την μετάφραση του Θρασύβουλου Σταύρου, 

είναι αντιφατικές. Ο Πλωρίτης γράφει ότι «..το κακό είναι ότι και η μετάφραση 

του Θρασύβουλου Σταύρου, ξεμάκρυνε πάρα πολύ από το πρωτότυπο και 

ξεπέρασε τη νόμιμη αναγωγή της αριστοφανικής επικαιρικής και προσωπικής 

σάτιρας, σε σάτιρα γενικότερων καταστάσεων και τύπων, ή αμαρτημάτων…» 

(Πλωρίτης, 9/7/1961) και ο Παράσχος παρατηρεί ότι στην μετάφραση 

προστέθηκαν ρουμελιώτικα και κρητικά στοιχεία (Παράσχος, 11/7/1961). Η 

παράσταση του Σολομού όμως υποστηρίχθηκε από την ευπρεπή γλώσσα του 

Σταύρου, μιας και ο σκηνοθέτης ενδιαφερόταν κυρίως για να αναδείξει το 

αστικό ύφος των περιόδων 1950-1960.    

Η έμπνευση του Βακαλό για τα κοστούμια και τα σκηνικά δεν 

παρουσίασε κάποια πρωτοτυπία, ενώ πάλι ήταν βασισμένη σε παραστάσεις 

αγγείων. Τα κοστούμια είχαν επιρροές από την ανατολή και την Βοιωτία, 

όπως παρατήρησε και ο Φανουράκης (Φανουράκης, 11/7/1961), ενώ στο 

σύνολο τους οι κριτικές δεν ήταν και ιδιαίτερα θερμές και έκαναν λόγο για 

επαναλήψεις, όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Βαρίκας «…αλλά και τα 

κοστούμια και τα σκηνικά του κ. Βακαλό, μολονότι έφεραν τη σφραγίδα του 

γούστου του και της επινοητικότητάς του, έδιναν την εντύπωση απλής 

παραλλαγής προηγούμενης εργασίας του…»  (Βαρίκας, 22/7/1961).      
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Η χορογράφος της παράστασης Τατιάνα Βαρούτη, σε γενικές γραμμές 

απέσπασε πολύ καλές κριτικές και για την τεχνική της, για την νοηματική 

απόδοση και για το πάντρεμα της μουσικής με τον χορό (Διαμαντόπουλος, 

11/7/1961), (Παράσχος, 11/7/1961). Ο Σπηλιωτόπουλος γράφει στην 

εφημερίδα «Ακρόπολις», «…κάτι ανάλογο έκανε η χορογράφος του έργου κα 

Τατιάννα Βαρούτη: κάθε μουσική φράση του συνθέτη κ. Αργύρη Κουνάδη τη 

μετέτρεψε εκείνη σε κίνηση χορού, πότε χορευτική, πότε απλά ρυθμική –με 

χαρακτήρα γκροτέσκ– αλλά πάντοτε διασκεδαστική…» (Σπηλιωτόπουλος, 

14/7/1961). 

Όσον αφορά την μουσική του Κουνάδη, οι κριτικοί εξέφρασαν 

διαφορετικές απόψεις. Έκαναν λόγο για περιττή χρήση λαϊκών στοιχείων, 

«...συνέθεσε τη μουσική συρράφων διάφορα γνωστά λαϊκά μοτίβα, μαντινάδες, 

καντάδες κτλ και συνοδεύων δι’αυτής ρυθμικώς, τα καραγκιοζιλίκια των 

ηθοποιών…» (Χ.Σ., 16/7/1961), αλλά και  για μη συμφωνία της με το κείμενο 

(Βαρίκας, 22/7/1961 ), (Πλωρίτης, 9/7/1961). 

Τέλος οι ηθοποιοί απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές και ο Σολομός 

επίσης για το ταλέντο του να τους επιλέγει σωστά. «…εις το 

αριστουργηματικόν θέατρον Επιδαύρου 12.580 θεαταί παρηκολούθησαν την 

παράστασι των ‘Αχαρνέων’. Αποθέωσις του Χριστόφορου Νέζερ…»  

(ΧρονογράφοςΠειραιώς, 11/7/1961). Ο Νέζερ κρίθηκε ως ο πλέον κατάλληλος 

για τους Αριστοφανικούς ρόλους και ο ιδανικός ενσαρκωτής τους.  

Οι Αριστοφανικές παραστάσεις του Σολομού στο Εθνικό Θέατρο, παρ’ 

όλες τις κριτικές, ήταν σύγχρονες και καινοτόμες, επηρέασαν όλους τους 
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επόμενους δημιουργούς του Εθνικού Θεάτρου, είχαν ιδιαίτερη συμβολή στα 

θεατρικά δρώμενα και «δημιούργησαν μια παράδοση συμβιβασμού του 

Αριστοφάνη με το μεγάλο αστικό κοινό». (Γεωργουσόπουλος, Τα κουρέλια του 

Τήλεφου. Αχαρνής σε παράσταση Κουν, 1990). 

Εν κατακλείδι, ο Σολομός κατόρθωσε να αποδώσει τον Αριστοφάνη με 

την πρόσθεση ποικίλλων στοιχείων, όπως του τσίρκου, της επιθεώρησης, της 

φάρσας, της λαϊκής παράδοσης, της οπερέτας και στοιχεία από σύγχρονους 

κωμωδιογράφους. (Μαυρογένη, 2004) Υπερασπίστηκε το σύγχρονο θεατρικό 

ύφος και απέδωσε μια νέα ματιά στην Αριστοφανική κωμωδία, τονίζοντας την 

έννοια της «επιβίωσης» και όχι αυτή της «αναβίωσης των μουσειακών 

παραστάσεων». (Σολοµός, 1990)  Στην πορεία η σκηνοθετική ματιά του 

Σολομού καθιερώθηκε σαν παράδοση στο Εθνικό Θέατρο, όπου ο ποιητής 

έπρεπε, για να ταιριάξει με την πολιτισμένη κοινωνία, να είναι ευπρεπής.  

Η επόμενη παράσταση των «Αχαρνέων» που δόθηκε από το Εθνικό 

Θέατρο, ηταν τον Ιούλιο του 1980, στην Επίδαυρο και σε επανεκτέλεση τον 

Αύγουστο στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού. Σε μετάφραση Θρασύβουλου 

Σταύρου, σκηνοθεσία Κώστα Μπάκα, σκηνικά και κοστούμια Ιωάννας 

Παπαντωνίου, χορογραφίες  Ντόρας Τσάτσου-Συμεωνίδου, μουσική Βασίλη 

Τενίδη και μουσική διδασκαλία Ολυμπίας Κυριακάκη-Λουκίσσα και στον ρόλο 

του Δικαιόπολι ο Ιάκωβος Ψαράς.  

Στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» ο Περσεύς Αθηναίος γράφει, «Ο 

σκηνοθέτης εθαυματούργησε κυριολεκτικά. Έστησε σ΄ένα υπαίθριο χώρο ένα 

χωριάτικο πανηγύρι, με μουσική διάνθιση αρμονικότατη, του Βασίλη Τενεκίδη, 
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που χρωμάτισε σωστά την ατμόσφαιρα. Δεν είναι εύκολη δουλειά να στήσεις 

μια τόσο πανοραμική παράσταση και να πειθαρχήσεις ένα τόσο μεγάλο από 

πρωταγωνιστές και από κομπάρσους πλήθος. Συγχαίρουμε τον Κώστα Μπάκα 

για την εκπληκτική αυτή σκηνοθετική του επίτευξη». Η εξαίσια κριτική 

συνεχίζεται συγχαίροντας τον πρωταγωνιστή, τους ηθοποιούς και τον Χορό 

(Αθηναίος, 15/07/1980).         

Ο Λέανδρος Πολενάκης, σημειώνει ότι «ο Μπάκας ισορρόπησε 

μαστορικά,  σε μια έξοχη παράσταση, δύο στοιχεία το κωμικό που 

προβάλλεται στην επιφάνεια και το σοβαρό που κρύβεται στο βάθος του». 

Τονίζει ότι ο Μπάκας ξεπέρασε τις φιλολογικές θεωρήσεις και είδε την 

ξεριζωμένη αγροτιά της Ελλάδας και τα αφανισμένα χωριά μέσα από μια  

αισιοδοξία, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της, με όπλο το χωρατό και 

το αστείο. Χωρίς να προδώσει τον Αριστοφάνη, κατάφερε να κάνει μια 

σύγχρονη παράσταση, με έναν Χορό καθαρά Αριστοφανικό. Ο Πολενάκης 

δίνει συγχαρητήρια στον Μπάκα, για τον τρόπο που απέδωσε την 

παράσταση, «γυμνή, χωρίς μανιέρες» και δεν παραλείπει να αναφερθεί με 

ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια σε όλους τους συντελεστές της παράστασης 

(Πολενάκης, 29/07/1980). Ο Παπαδόπουλος εξυμνεί και την παράσταση και 

το κοινό που την παρακολούθησε και φυσικά αναφέρεται με καλά λόγια σε 

όλους τους συντελεστές, υποστηρίζοντας ότι είναι η πρώτη φορά (ίσως) που 

οι «Αχαρνής» ήρθαν τόσο κοντά με το Ελληνικό κοινό του 1980 

(Παπαδόπουλος, 21/08/1980).  Η κριτική του Σωτηριάδη είναι κι αυτή πολύ 

ένθερμη για όλη την παράσταση. Κάνει δε μνεία στην άρνηση του Μπάκα σε 
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σκηνικό, που είναι και από τα ατού της παράστασης του Αριστοφάνη, 

γράφοντας ότι προτιμήθηκε η απλότητα και η αυστηρότητα του χώρου της 

Επιδαύρου. Τονίζει ότι ο Μπάκας χρησιμοποίησε το κείμενο όχι σαν αφορμή 

για να φτιάξει μια δικιά του μοντέρνα ερμηνεία, αλλά «για να μας μεταφέρει 

όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τότε πραγματικότητα και τους χαρακτήρες» 

(Σωτηριάδης, 19/07/1980). Ο Μαργαρίτης δε σημειώνει ότι πήγαινε στην 

Επίδαυρο με φόβο για το τι θα παρακολουθούσε, όμως οι αρχικοί του φόβοι 

τον εγκατέλειψαν με το που η παράσταση ξεκίνησε. Για τον Μπάκα γράφει ότι 

δημιούργησε μια παράσταση μετρημένη και σοβαρή, χωρίς όμως να είναι 

άτονη ή σχολαστική, βγάζοντας με σαφήνεια το κοινωνικοπολιτικό 

περιεχόμενο της κωμωδίας της Αθήνας του 425 π. Χ. (Μαργαρίτης, 

02/08/1980). Η Ντάνου γράφει επίσης ότι ο Μπάκας έδειξε έναν μεγάλο 

σεβασμό στην παράδοση, χωρίς προσθήκες εκσυγχρονισμού και μας άφησε 

να χαρούμε το Θέατρο της Επιδαύρου στην φυσική του μεγαλοπρέπεια 

(Ντάνου, 20/07/1980).  Ο δε Μικελίδης σημειώνει ότι ο Μπάκας μας επέτρεψε 

να αντιληφθούμε πόσο αληθινός και πηγαίος, πόσο κοντά στον απλό λαό, 

πόσο ανθρώπινος και μαζί αγροίκος, πόσο αυθάδης και πόσο ειλικρινής ήταν 

ο μεγάλος σατιρικός μας ποιητής (Μικελίδης, 18/07/1980).  Και ο Τσιρμπίνος 

γράφει ότι «ο Μπάκας αλώνισε κυριολεκτικά μέσα στο έργο του Αριστοφάνη», 

για να προσθέσει ότι μας έδωσε έναν άρτιο θεατρικό λόγο,  χωρίς όμως να 

ντύσει με σεμνότυφο λόγο τον ποιητή (Τσιρμπίνος, 17/07/1980). 

Ο ίδιος ο Κώστας Μπάκας δηλώνει για αυτήν την παράσταση ότι 

«συχνά ο Αριστοφάνης παραμορφώνεται τόσο πολύ, ώστε βλέπουμε μόνο τα 
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στολίδια του. Έτσι έχοντας μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο δαιμόνιο του 

Αριστοφάνη και λιγότερη στην ευρηματικότητά μας, προσπαθήσαμε, όσο η 

ματαιοδοξία μας το επέτρεψε, να αφήσουμε ελεύθερο τον συγγραφέα ν’ 

αλωνίσει στο αλώνι της Επιδαύρου».  

Το Εθνικό Θέατρο ζητάει το 1975 από τον Διονύση Σαββόπουλο να 

ανεβάσει τους «Αχαρνείς», επενδύοντας μουσικά την παράσταση. Ο 

Σαββόπουλος μεταφράζει ο ίδιος το κείμενο και δίνει και μια νέα διάσταση 

στην πλοκή. Το έργο όμως δεν ανεβαίνει από το Εθνικό Θέατρο, αλλά 

παρουσιάζεται την επόμενη χρονιά, 1976, σε μπουάτ και το 1977 κυκλοφορεί 

διασκευασμένο σε δίσκο, φέροντας τον τίτλο «Αχαρνής, ο Αριστοφάνης που 

γύρισε από τα θυμαράκια» (Hengst, 2008) .  

2.3. Το Θέατρο Τέχνης 

Ο  Κάρολος Κουν όπως και ο Αλέξης Σολομός, πλησίασε τα θεατρικά 

του Αριστοφάνη μέσα από μια σύγχρονη άποψη. Ο Κουν αντλούσε στοιχεία 

από τον Καραγκιόζη, από τις λαϊκές μας παραδόσεις, από την Αποκριά, από 

θρησκευτικά και κοινωνικά έθιμα, από τα πανηγύρια και από την βυζαντινή και 

μεταβυζαντινή τέχνη. Ο Κουν αναζητά το μήνυμα του Αριστοφάνη 

εμπλέκοντας ετερόκλητα στοιχεία και φόρμες, όπως του Ντάριο Φο, του 

επικού  ή του λαϊκού θεάτρου, του Μπρεχτ και του θεάτρου του παραλόγου 

(Κουν, 22-24 Μαΐου 2000). Κάνει επίσης χρήση των σεξουαλικών 

υπονοούμενων, όπως για παράδειγμα την φαλλική πομπή ή τη σκηνή με τις 

κόρες του Μεγαρέως, σε μια προσπάθεια του να δημιουργήσει ένα κλίμα 

λαϊκίστικο και ελευθερότητας, ενώ άνδρες ερμηνεύουν γυναικείους ρόλους 
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(Αρβανίτη, 2004). Ο Ζαμάνης γράφει για τον Κουν ότι «…η αμεσότητα και 

ευκρίνεια των επιμέρους στοιχείων, ένας κάποιου είδους πρωτογονισμός των 

υλικών, η χρωματική ένταση, ο υποβλητικός φωτισμός, συσσώρευση ποικίλων 

αντικειμένων σαφώς δανεισμένων από την ελληνική πραγματικότητα» 

(Ζαμάνης, 13/6/2004). 

Οι συνεργάτες του Κουν ήταν σταθεροί και αξιόλογοι, διακεκριμένοι ο 

καθένας στον τομέα του και όλοι μαζί υλοποιούσαν το όραμα του Κουν, για 

έναν λαϊκό εξπρεσιονισμό στις παραστάσεις του. Στη σκηνογραφία και στην 

ενδυματολογία δημιουργούσαν  η Χλόη Γεωργάκη-Ομπολένσκυ, ο Φαίδων 

Πατρικαλάκη, ο Γιάννης Τσαρούχης και ο Διονύσης Φωτόπουλος. Οι μουσικές 

ανήκαν στους Γιάννη Χρήστου, Γιάννη Μαρκόπουλο, Μάνο Χατζηδάκη και 

Χρήστο Λεοντή, ενώ τις χορογραφίες έκανε η Ζουζού Νικολούδη 3.  

Οι «Αχαρνής» ανέβηκαν από το Θέατρο Τέχνης αρχικά το 1975 και 

μέχρι το 1990 έγιναν πολλές επαναλήψεις4. Η μετάφραση ήταν του Βασίλη 

Ρώτα και η σκηνοθεσία του Κάρολου Κουν. Η καινοτομία του Κουν ήταν η 

εισαγωγή στοιχείων που έως τότε δεν είχαν παρουσιαστεί. Αρχικά η 

απαγγελία του Χορού έσπασε και ο Χορός χωρίστηκε σε ημιχόρια, άδοντας ή 

εκφωνώντας, ενώ δύο ή τρία μέλη του αναλαμβάνουν τον ρόλο του 

                                                           
3
 Ο Κουν πολύ συχνά για τις συνεργασίες του χρησιμοποιούσε και τους μαθητές της Σχολής 

του Θεάτρου Τέχνης, όπως την Νέλλη Αγγελίδου, την Μάγια Λυμπεροπούλου, τη, Ρένη 

Πιττακή, τον Μίμη Κουγιουμτζή, τον Γιώργο Λαζάνη, τον Γιώργο Αρμένη, τον Βασίλη 

Παπαβασιλείου, τον Αντώνη Θεοδωρακόπουλο, τον Γιάννη Δεγαΐτη 

4
 Θέατρο Τέχνης: η αρχικής σκηνοθεσία του Κουν 1975, έγιναν σκηνικές αναβιώσεις τα έτη 

1976, 1977, 1981, 1982, 1985, 1986, 1987 και μετά το θάνατο του Κουν το 1990 
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«κορυφαίου». Η δεύτερη καινοτομία αφορά τον Χορό ο οποίος κινείται έντονα, 

αλλά όχι με αυστηρή χορογραφία, χορεύει δημοτικούς χορούς και ζεϊμπέκικο, 

χοροπηδάει, κοροϊδεύει τους θνητούς και φορώντας προσωπείο, κουδούνια 

και μεγάλους φαλλούς, πανηγυρίζει.  Στην σκηνή δεσπόζει ένας μπερντές, 

αντιγραφή από το Θέατρο Σκιών, ο οποίος συμβολίζει το σπίτι του Δικαιόπολι-

Καραγκιόζη, το σπίτι του Ευριπίδη και το σπίτι του Λάμαχου. Και ως φιγούρες, 

πίσω από τον μπερντέ, παρελαύνουν οι δούλοι, η κόρη του και ο Λάμαχος 

στην σκηνή του αγώνα. Τα σκηνικά και τα κοστούμια φτιαγμένα  από λινάτσες 

και τσουβάλια, συνδυασμένα με σκόρδα που κρέμονταν  από την ζώνη του 

Δικαιόπολι, ήταν του Διονύση Φωτόπουλου. Το ύφος των ενδυμασιών 

παρέπεμπε στην ελληνική ύπαιθρο, είχε στοιχεία παραδοσιακών φορεσιών, 

αλλά και χρώμα καρναβαλιού. Ο Χρήστος Λεοντής υπέγραψε μουσικά την 

παράσταση με αυθεντική λαϊκή μουσική και ο Γιώργος Λαζάνης ως 

Δικαιόπολις,  μιμήθηκε την ένρινη φωνή του Καραγκιόζη, ενώ ο Χορός 

«τραγουδούσε τόσο διονυσιακά, εκμεταλλευόμενος ένστικτα που είναι απόλυτα 

συνυφασμένα με τα αρχέτυπα του Αριστοφάνη» (Τσαλαχούρης, 13.6.2004). 

Σε αυτήν την παράσταση βοηθός σκηνοθέτη ήταν ο Γιώργος Αρμένης και 

τους φωτισμούς τους επιμελήθηκε ο Μίμης Κουγιουμτζής, ενώ και οι δυό τους 

έπαιρναν μέρος και στον Χορό ως Πρώτοι Κορυφαίοι. Για τον Κουν αυτή η 

παράσταση του 1975 άνοιξε έναν νέο κύκλο, όπου συνδυάστηκε το λαϊκό 

πανηγύρι με το Θέατρο Σκιών του Καραγκιόζη και αποτελεί μια ξεχωριστή 

σκηνοθετική δημιουργία του Κουν.  
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 Η παράσταση μαγνητοσκοπήθηκε τον Ιούλιο του 1976, στο Αρχαίο 

Θέατρο της Επιδαύρου, από τον Μίμη Κουγιουμτζή και επαναλήφθηκε στην 

Αθήνα, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.  

 

3ο Κεφάλαιο  

Οι μεταφράσεις του έργου «Αχαρνής» 

  Η  πρώτη μετάφραση έγινε το 1856 από τον Ιωάννη Μ. Ραπτάρχη   

(Καραγεωργίου, 1998). Οι μεταφράσεις και οι παραστάσεις του έργου 

«Αχαρνής»5, για την περίοδο την οποία μελετάμε, έγιναν από τους: 

 Θρασύβουλο Σταύρου για το Εθνικό Θέατρο, το 1961 και το 

1980 

 Λεωνίδα Ζενάκου για το Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν, το 

1975 

 Διονύση Σαββόπουλο, το 1976 

  Η αντίφαση η οποία παρατηρείται στην μετάφραση της κλασικής λογοτεχνίας 

στην νεοελληνική γλώσσα, αλλά και του έργου των «Αχαρνέων» θεωρείται 

                                                           
5
 Χρύσα Προκοπάκη (1982 Πειραματική Σκηνή της «Τέχνης» της Θεσσαλονίκης), Στέφανου 

Κουμανούδη (1991 ΚΘΒΕ), Τάσου Λέρτα (1986 /Η.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου), Τάσου Ρούσσου (1994 

Δημοτικό Θέατρο Περιστερίου και 2000 Θέατρο Κνωσός), Ηλία Σπυρόπουλου (1995 Εθνικό 

Θέατρο), Παύλου Μάτεσι (1998 Ανοιχτό Θέατρο), Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη (2000 ΘΟΚ), 

Νίκου Αναστασόπουλου (2002 /Η.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας), και Παντελή Μπουκάλα (2005 
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φαινόμενο. Πιο συγκεκριμένα, σύμβολα, εικόνες ή μεταφορές δεν 

μεταφράζονται πιστά μιας και οι μεταφραστές είτε τα θεωρούν παράξενα, είτε 

γιατί δεν συνάδουν με κάποια πολιτισμικά πλαίσια (Newmark, 1991). Αυτό 

όμως πιθανόν να συνδέεται ή με κάποιου είδους αδυναμία να εκτιμηθεί 

αναλόγως το πολιτισμικό πλαίσιο ή ακόμη και με «δειλία» στην μετάφραση 

του πρωτοτύπου.  

Σε πολλές περιπτώσεις ο πολιτισμός της κλασικής λογοτεχνίας δεν 

μπορεί να μεταφερθεί ορθά, μιας και τα πολιτισμικά στοιχεία εκείνης της 

εποχής μοιάζουν ανοίκεια και ακραία. Πρέπει φυσικά να λάβουμε υπόψη μας 

ότι «το αρχαίο κείμενο-αφετηρία  ανήκει στο λεγόμενο «παγκόσμιο λογοτεχνικό 

κανόνα» (highbrow literature) και άρα ως προϊόν μιας ισχυρής γλωσσικής και 

πολιτισμικής κοινότητας, αναμένεται να μεταφέρεται πιστά». (Sidiropoulou, 

2002), Έχουμε όμως και περιπτώσεις όπου το αρχαίο κείμενο μεταφέρεται 

στην σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα, η οποία είναι η συνέχιση της αρχαίας. Οι 

μεταφραστές «οικειοποιούνται» και «ενσωματώνουν» διάφορα στοιχεία της 

γλώσσας, απαλείφοντας όσα είναι ξένα στοιχεία με τον σύγχρονο λόγο, με 

αποτέλεσμα να μην τηρείται η πιστότητα στο κείμενο και άρα να υπάρχει 

αλλοίωσή του. Ο Venuti υποστηρίζει ότι η μετάφραση δεν είναι απλή πράξη 

και ότι ο μεταφραστής πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί τις πολιτισμικές και 

γλωσσικές διαφορές του πρωτοτύπου, έτσι ώστε να τροφοδοτήσει την 

μετάφρασή με νέα πολιτισμικά, αλλά βοηθητικά στοιχεία. Παράλληλα όμως 

μειώνοντας ή απαλείφοντας αυτές τις πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές 

(Venuti, 2000). Όσον αφορά τα κείμενα του Αριστοφάνη η μεταφραστική 
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παράδοση δείχνει ότι το κείμενο του Αριστοφάνη μεταφέρεται στην 

νεοελληνική, επειδή οι μεταφραστές «οικειοποιούνται-εξημερώνουν» το 

αρχαίο κείμενο. Το κάνουν δε οικείο και κατανοητό στον θεατή ή στον 

αναγνώστη καθώς του δίνουν μια ευκαιρία να γνωρίσει τον πολιτισμό του, στη 

σύγχρονη γλώσσα. (Venuti, Rethinking Translation). Επίσης, στο κείμενο 

παρατηρείται μια ανακύκλωση των γλωσσικών τρόπων, σχημάτων και δομών 

της νεοελληνικής γλώσσας. Αυτό μπορεί να ενισχύει τον λόγο μεν, αλλά δεν 

εμπλουτίζει την σύγχρονη γλώσσα με διαφορετικά στοιχεία.  

Υπάρχει δε η άποψη ότι ο Αριστοφάνης μεταφράζεται στην γλώσσα 

που θα μιλούσε και αυτός σήμερα. Σε κάποιες περιπτώσεις οι μεταφραστές  

προσπαθούν να δημιουργήσουν εύκολο χιούμορ χρησιμοποιώντας 

διαφορετικούς τρόπους  επίτασης, όπως στοιχεία εύκολα αναγνωρίσιμα από 

τους θεατές και στοιχεία τα οποία παραπέμπουν σε νούμερα επιθεώρησης. 

Όταν συμβεί αυτό έχουμε ως αποτέλεσμα ένα χαμηλό επίπεδο ύφους, με 

χαρακτηριστικά λαϊκού θεάματος και εύκολου γέλιου.  Έτσι παρατηρείται 

συχνά οι μεταφραστές να καταφεύγουν στο εύκολο λογοπαίγνιο, σε εκφράσεις 

παγιωμένες και γενικά σε ένα ύφος με το οποίο ο θεατής μπορεί να ταυτιστεί 

εύκολα και να αντιδράσει έντονα. Όμως, όπως σωστά παρατηρεί ο Dover «η 

αρχαία κωμωδία στηρίζεται περισσότερο στη διαφωνία και στη σύγκρουση 

από ότι στους καλούς τρόπους και στο σεβασμό. Συνήθως δε ο κωμικός 

διάλογος περιέχει περισσότερες εχθρικές, παρά ευνοϊκές, κρίσεις και 

αξιολογήσεις για τα πρόσωπα του δράματος» (Dover Κ., 2002).  
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Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με το ειδικό πρόβλημα της μετάφρασης της 

αριστοφανικής βωμολοχίας και του ακραίου σεξουαλικού αστείου, το κριτήριο 

για τον τρόπο προσέγγισης και απόδοσης συναρτάται από παράγοντες 

συναφείς με το εκάστοτε πολιτισμικό πλαίσιο και το είδος του γούστου που 

επικρατεί, με κοινωνικούς παράγοντες που θέτουν τα όρια σε αυτό που 

μπορεί να γίνει ανεκτό. Ο Σηφάκης πιστεύει ότι η προσπάθεια να αποδοθεί 

πιο έμμεσα και λιγότερο τολμηρά η βωμολοχία, αποτελεί μία αναχρονιστική 

στρατηγική των μεταφραστών (Σηφάκης, 1985: 30-31). Ο Γεωργουσόπουλος, 

από την άλλη (1982, 1990) πιστεύει στη λύση της «σωστής αντιστοιχίας», σε 

μία κατάλληλη επιλογή λέξης που θα ενισχύσει το κωμικό αποτέλεσμα αφού 

ενταχθεί κατάλληλα στην κωμική δράση. Ο Lefevere (στον Munday: 130) 

σχετικά με το θέμα της μετάφρασης της αριστοφανικής βωμολοχίας παρατηρεί 

ότι οι ευφημιστικές μεταφράσεις είναι ενδεικτικές της κυρίαρχης ιδεολογίας την 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε μία συγκεκριμένη κοινωνία και παίρνουν τις 

διαστάσεις της ίδιας της αρχαίας κωμωδίας, αφού το κοινό δεν μπορεί να 

διαβάσει εκείνη (!) 

Το νεοελληνικό θέατρο οφείλει πολλά στις μεταφράσεις του 

Θρασύβουλου Σταύρου, ο οποίος μετέφρασε και τις έντεκα 

αριστοφανικές κωμωδίες6, με σεβασμό στην πολυμορφία του πρωτότυπου. Ο 

Σταύρου, διαθέτοντας μεγάλη φιλολογική κατάρτιση και λογοτεχνική 

ευαισθησία, συντέλεσε έτσι ώστε τα έργα του Αριστοφάνη να πάρουν την 

θέση που τους αρμόζει στην Επίδαυρο και στο Ηρώδειο.  Οι κωμωδίες 

                                                           
6
 Εκδόθηκαν από τον εκδοτικό οίκο «Εστία», το 1967 
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αποδόθηκαν στην νεοελληνική δημοτική γλώσσα, με δόκιμες έμμετρες 

μεταφράσεις, οι φραστικές ακρότητες απουσιάζουν, ενώ ο ακαδημαϊσμός και 

η απόπειρα ευπρεπισμού του πρωτότυπου κειμένου, είναι σαφής. Η γλώσσα 

που χρησιμοποιεί ο Σταύρου ανήκει στην δημοτική, των δημοτικιστών της 

σχολής Μανόλη Τριανταφυλλίδη.  

Ο Σταύρου αποφεύγει να αποδώσει με τολμηρό τρόπο τις άσεμνες 

εκφράσεις του αρχικού κειμένου και καταφέρνει να διατηρήσει την αμφισημία 

των λέξεων στην απόδοση τους.  Ο Σηφάκης σημειώνει ότι προτιμά είτε τη 

συγκαλυμμένη αναφορά (π.χ. στη απόδοση της μεταφοράς του καταγιγαρτίσαι 

του φαλλικού ύμνου), είτε την πλήρη απαλοιφή (π.χ. στην απόδοση των 

σεξουαλικών υπαινιγμών των στίχων 988-99 και των άσεμνων κυριολεξιών 

στη σκηνή της Νυμφεύτριας και στην κορυφαία σκηνή της Εξόδου (Σηφάκης, 

1985).  Οι μεταφράσεις του έχουν μετρική μορφή και μια φροντίδα και 

επιμέλεια που αντίστοιχες συναντάμε μόνο στις παλαιότερες μεταφράσεις του 

Ραγκαβή. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, αναφερόμενος σε όλες του τις 

αριστοφανικές μεταφράσεις, «αν δεν σεβαστούμε αυτή την μορφή και την 

διαλύσουμε την μετάφραση, διαλύουμε το παν, διαλύουμε ένα καλλιτεχνικό 

έργο όπου περιεχόμενο και μορφή ανάβρυσαν ταυτόχρονα από μια έμπνευση, 

από μια πηγή, με μια ορμή κι είναι γι αυτό αλληλένδετα και αξεχώριστα». 

Ακόμη, για να δικαιολογήσει την επιλογή του αυτή, δηλώνει πως ο 

Αριστοφάνης πολλές φορές «αποφεύγει την κυριολεξία και καταφεύγει σε 

υπονοούμενα», ενώ πιστεύει ότι δεν μπορεί να αγνοηθούν τα ήθη της εποχής 

κι έτσι στην θέση π.χ. των αναφορών στο γυμνό στο αρχαίο κείμενο, στο 
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κείμενο της μετάφρασης, μπαίνουν οι ανάλογες εκφράσεις. Ο δε Θ. Ξυδής, με 

αφορμή  τον θάνατο του Σταύρου7 δημοσιεύει στο περιοδικό 

«Δεκαπενθήμερο», επαινώντας τον για τις υποδειγματικές μεταφράσεις του, 

«οι οποίες αποτελούν καταφύγιο, από την επιδημία των κακόζηλων 

μεταφράσεων του Αριστοφάνη, με τις αγοραίες αυθαιρεσίες των δήθεν 

μεταφραστών του», οι οποίοι δεν εκτιμούν την κοινωνικοφιλοσοφική σάτιρα 

του ποιητή και συνηθίζουν να χρησιμοποιούν ασύδοτο λεξιλόγιο, προσθέτουν 

απαράδεκτους και αλλόκοτους υπαινιγμούς που παραχαράζουν και 

εμπαίζουν το αρχικό κείμενο. Στις μεταφράσεις του Σταύρου δεν υπάρχουν 

αναχρονισμοί, με την έννοια των επικαιρικών στοιχείων του πρωτότυπου με 

αναφορές σε πρόσωπα και καταστάσεις της εποχής του μεταφραστή. Έτσι 

όταν στο πρωτότυπο κείμενο υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές σε 

πρόσωπα  ή επώνυμο πολιτικό σχόλιο και γενικά καταστάσεις οι οποίες είναι 

άγνωστες στον θεατή του σήμερα, ο Σταύρου υιοθετεί:  

•την λύση της γενίκευσης, όπου αντί να γίνει αναφορά σε κάποιο πρόσωπο 

γίνεται στην ιδιότητά του ή σε ότι εκπροσωπεί ή στην κοινωνική του τάξη, 

•την λύση κάποιων διευκρινιστικών σχολίων σε στίχους, 

•την λύση της αναλογίας, ειδικά όταν πρόκειται για λογοπαίγνια 

(Καραγεωργίου, 1998)8. 

                                                           
7
 25/12/1979 

8
 Κατά τον  Μπαμπινιώτη (2006), αναχρονισμός σημαίνει «η απόδοση, παρουσίαση ή ερμηνεία 

γεγονότων με χρησιμοποίηση πολιτισμικών στοιχείων διαφορετικής, κυρίως μεταγενέστερης 
εποχής». Επομένως οι αναχρονισμοί είναι η μείξη αναφορών για κάτι που είτε δεν συνέβη είτε δεν 
υπήρξε την ίδια εποχή. Στην μεταφραστική τακτική ο αναχρονισμός είναι συνδεδεμένος με την 
οικειοποίηση του μεταφραστή, ο οποίος προσπαθεί να αποδώσει το κείμενο με τα σημερινά 
δεδομένα. Ο  Sommerstein είναι αντίθετος με την χρήση των αναχρονισμών, μιας και πρεσβεύει ότι 
«οι αναχρονισμού στερούν από την μετάφραση την αυθεντικότητα» (Sommerstein, 1973). Ο Κ. Θ. 
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 Σε μετάφραση του Σταύρου, οι «Αχαρνής» ανέβηκαν από το Εθνικό Θέατρο 

το 1961, σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού και το 1980 σε σκηνοθεσία Κώστα 

Μπάκα. Η συγκρατημένη αυτή γλώσσα ταίριαζε στην παράσταση του 

Σολομού, ο οποίος ενδιαφερόταν κυρίως για τη σκηνική ανάδειξη του αστικού 

ύφους των δεκαετιών 1950 και 1960. Το πέτυχε αντλώντας στοιχεία από την 

επιθεώρηση, το τσίρκο, την οπερέτα, την σύγχρονη κωμωδία, τη φάρσα, την 

λαϊκή παράδοση υπό το δικό του πρίσμα.  Ο Σολομός εισήγαγε τον όρο 

«επιβίωση» σε αντίθεση με τον όρο «αναβίωση» και απέφυγε τα αρχαῒζοντα 

στοιχεία και τις μουσειακές αναπαραστάσεις υπερασπιζόμενος την δική του 

σύγχρονη σκηνοθετική ματιά (Σολομός, 1990: 378, 379). Το ύφος το δικό του 

καθιερώθηκε σταδιακά ως παράδοση στις παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου 

και ο αρχαίος κωμικός υποτάχθηκε σε ένα καθεστώς «ευπρεπισμού» ώστε να 

ταιριάζει με το γούστο της μεγαλοαστικής τάξης όπως άλλωστε και η μουσική, 

οι φωτισμοί, οι χειρονομίες και οι μορφασμοί των ηθοποιών (Van Steen, 2000: 

201) 

   Η μετάφραση του Διονύση Σαββόπουλου το 1976, αποτελεί 

ουσιαστικά ένα εντελώς καινούργιο κείμενο. Ο Σαββόπουλος είχε 

διασκευαστική πρόθεση, αν και εκφράστηκε με επιφύλαξη σχετικά με την 

σκηνική προσέγγιση του ιστορικού άξονα και τους σκηνικούς αναχρονισμούς 

αυτού του έργου, ενώ υποστήριξε την συνεργασία του μεταφραστή με έναν 

επιθεωρησιογράφο για την καλύτερη μεταφορά της Αριστοφανικής κωμωδίας 

(Σαββόπουλος, 1978). Ο Σαββόπουλος  χρησιμοποιεί τους αναχρονισμούς 

                                                                                                                                                                      
Κακριδής είχε αντίθετη άποψη για τους αναχρονισμούς στο κείμενο, αλλά αντιλαμβανόταν την 
αναγκαιότητα αυτών, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, όπως έγραφε. (Κακριδής, 1936). 
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αποδίδοντας τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς του κειμένου με σύγχρονες 

υβριστικές εκφράσεις. Όσον φορά τον Χορό, προσπαθεί να ισορροπήσει  

μεταξύ των πραγματολογικών στοιχείου του αρχαίου κειμένου, με μια τάση 

οικειοποίησης και χωρίς πολλές αναχρονιστικές παρεμβάσεις. Αυτή η τάση 

οικειοποίησης είναι εμφανής στους μη γλωσσικούς μηχανισμούς που 

χρησιμοποιεί, όπως για παράδειγμα η επανάληψη μουσικών στίχων. 

Παράλληλα ο Σαββόπουλος προσθέτει κι άλλους αναχρονισμούς ώστε να 

ενισχύσει το κωμικό στοιχείο και αφαιρεί αρκετές πραγματολογικές 

λεπτομέρειες, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει το κείμενο και το πνεύμα του 

Αριστοφάνη ζωντανό χωρίς αλλοιώσεις. Ο Γεωργουσόπουλος θεωρεί αυτήν 

την μεταφορά του Σαββόπουλου ως «μια αιρετική και αυθαίρετη, πλην 

ιδιοφυή, ερμηνεία των «Αχαρνέων» με τη μορφή μιας λαϊκής ροκ όπερας». 

(Γεωργουσόπουλος, 24/7/2000). Η Καραγεωργίου, γράφει «η συνομιλία του 

Σαββόπουλου με τον Αριστοφάνη δεν αίρει τον σεβασμό προς τον αρχαίο 

κωμωδιογράφο, τον οποίο ο σύγχρονος καλλιτέχνης, στους καταληκτικούς 

στίχους της διασκευής του, επικαλείται για να γονιμοποιήσει το παρόν». 

(Καραγεωργίου, 1998). Επίσης, ο Σαββόπουλος διασκευάζει τον φαλλικό 

ύμνο, αποφεύγοντας τις βωμολοχίες και επιλέγοντας μια πρωτότυπη 

επίκληση  στον θεό Διόνυσο, το χορικό άσμα (στ. 988-99) αποφεύγοντας 

εντελώς τα σεξουαλικά υπονοούμενα και τη σκηνή της Εξόδου την αποδίδει 

κυρίως με υπαινιγμούς. 

Tο 1979, εκδίδονται οι «Αχαρνείς» σε μετάφραση Λεωνίδα Ζενάκου, 

όπου τα διαλογικά μέρη αποδίδονται σε πεζό λόγο και τα λυρικά σε έμμετρο. 
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Σε αυτήν την μετάφραση συναντάμε αναχρονισμούς, οι οποίοι παραπέμπουν 

σε μια συνθηματική γλώσσα επικοινωνίας. Ο Ζενάκος αποδίδει με 

συγκρατημένο ύφος τα σεξουαλικά υπονοούμενα και τις βωμολοχίες, είτε με 

την τακτική της υποσημείωσης μέσα από ευφημισμούς (π.χ. στη σκηνή με τις 

κόρες του Μεγαρέως, στη σκηνή της Νυμφεύτριας και στην σκηνή της 

Εξόδου), είτε χρησιμοποιώντας ένα ασαφές λαϊκού ύφους λεξιλόγιο (π.χ. 

στους στίχους 989-99 του χορικού άσματος η αδόκιμη φράση εγώ θα σε 

τριτώσω). Η μετάφρασή του πάντως είναι πιο ανεκτική στο άσεμνο απ’ ότι του 

Σταύρου, πιο χυμώδης και με περισσότερους υπαινιγμούς.  Η εποχή είχε 

αλλάξει πλέον και άλλωστε η μετάφραση έγινε για την παράσταση του 

Θεάτρου Τέχνης۰ το ύφος του Κουν ο οποίος προσπάθησε να αναδείξει τον 

Ελληνικό λαϊκό πολιτισμό ως ένα σύνολο λαϊκών παραδόσεων, οι οποίες 

διατρέχουν την ιστορία από την αρχαιότητα έως σήμερα, ήταν εντελώς 

διαφορετικό από του Εθνικού Θεάτρου.    

 

4ο Κεφάλαιο  

4,1. Οι πολιτικές διαστάσεις της κωμωδίας 

Κατά τον Αριστοφάνη, η συνεισφορά της κωμωδίας είναι αμφιλεγόμενη 

όχι επειδή εκείνος αμφέβαλε για την πόλη, αλλά επειδή σκοπός της κωμωδίας 

ήταν να διακωμωδήσει την πόλη, για διάφορους λόγους, όπως να 

διασκεδάσει το κοινό με ακραίους τρόπους συμπεριφοράς, να ελέγξει την 

εξουσία με σκωπτικά μέσα, ν’ αποφύγει το φθόνο των θεών για το μεγαλείο 
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της επίδειξης, ακόμη και να εξετάσει προβλήματα με λιγότερο θλιβερό τρόπο 

από την τραγωδία. Συνεπώς τα έργα μπορεί να μην προπαγάνδιζαν 

συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση, όμως λειτουργούσαν ως αφύπνιση της 

συνείδησης του κοινού σχετικά με τα προβλήματά του, ενώ παράλληλα έδιναν 

χώρο σε μορφές κωμικότητας και συμπεριφοράς οι οποίες ήταν ανεπίτρεπτες 

σε άλλες περιστάσεις.  Η Αριστοφανική κωμωδία θεωρείται μια δημόσια 

μορφή τέχνης, που προσφέρει την δυνατότητα της αυτοανάλυσης, 

περισσότερο από το κήρυγμα ή την διάλεξη. Ενώ  η σύγχρονη σάτιρα 

επικεντρώνεται σε εξέχουσες προσωπικότητες, όπου το κοινό τις βλέπει με 

απόλαυση να διασύρονται χωρίς αυτό να αναμειγνύεται, ο Αριστοφάνης με 

συστηματικό τρόπο διακωμωδεί το ίδιο το κοινό. Πότε άμεσα, προσβάλλοντας 

τον ήρωα και πότε έμμεσα βάζοντας τους πρωταγωνιστές να παρουσιάσουν 

μορφές του αθηναϊκού προσδιορισμού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

κωμωδία υψώνει στο κοινό έναν μαγικό καθρέφτη, ο οποίος αντανακλά, 

διαθλά και διαστρεβλώνει με τρόπο καλειδοσκοπικό (Bowie, 1999). 

Η κωμωδία «Αχαρνής» «χειραγωγεί την τραγωδία, ώστε να προβάλλει 

ισχυρότερα το επιχείρημα ότι μια κωμωδία μπορεί να δικαιώσει το οξυδερκές 

κοινό της, επιτρέποντας στον εξωφρενικό της ήρωα να υπερασπιστεί και να 

επιδιώξει την προδοσία. Η κωμική αδικία του ήρωα ενισχύει την περί δικαίου 

αίσθηση της κωμωδίας» (Bowie, 1999). Το έργο αναμφισβήτητα έχει μια 

πολιτική διάσταση, η οποία ακόμη και στις ημέρες μας συζητείται στο πλαίσιο 

της σάτιρας. Η φαντασία και ο λυρισμός του έργου και στην  παρατραγωδία 

του, αλλά και στα Χορικά άσματα, το χαρακτηρίζουν πολιτικό έργο, το οποίο 
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κατακρίνει τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Κατακρίνει, 

επίσης την ρητορική, τον ρόλο των δημαγωγών ενώ εμμέσως προτείνει το 

πρότυπο ενός σκεπτόμενου και ενεργού  πολίτη.  

Οι κοινωνικοπολιτικές αναφορές του έργου είναι και πολλές και 

εύστοχες και οι μηχανισμοί του κωμικού στοιχείου βρίσκουν τον επιθυμητό 

στόχο του συγγραφέα. Οι «Αχαρνείς», ως κείμενο, θεωρούνται μήτρα για τα 

επόμενα σατιρικά κείμενα του Αριστοφάνη, τα οποία ανήκουν σε τρεις ομάδες 

έργων:  

 Τα έργα για την Ειρήνη: Λυσιστράτη, Ειρήνη 

 Τα έργα για τον Ευριπίδη: Θεσμοφοριάζουσες, Βάτραχοι 

 Τα έργα της Ουτοπίας: όρνιθες, Ειρήνη 

Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη γράφτηκαν την εποχή που η Αθηναϊκή 

δημοκρατία ήταν πολύ εύθραυστη από τον πόλεμο και τις εσωτερικές 

ελλείψεις. Σε αυτήν την εποχή ο ποιητής θέτει σε ενέργεια «τα όπλα της 

κοροϊδίας του», έχοντας την δυνατότητα να θέτει τα επικίνδυνα και τα επίμαχα 

πολιτικά ζητήματα κάτω από το εκτυφλωτικό φως της σάτιρας (Albin, 2011). Η 

Αθήνα την εποχή εκείνη είχε μεταβληθεί σε ιμπεριαλιστική δύναμη και 

στηριζόταν στην οικονομική εκμετάλλευση των υποτελών και στην συνεχή 

επέκταση των αγορών. Τα κύρια δομικά της προβλήματα ήταν αφ’ ενός η 

μετατροπή της Αθηναϊκής κοινωνίας από αγροτική σε εμπορευματική και αφ’ 

ετέρου το δουλοκτητικό σύστημα το οποίο εξασφάλιζε φθηνά εργατικά χέρια, 

ενώ παράλληλα εξωθούσε τον λαό σε ανεργία και σε ανέχεια, τόσο ώστε να 

προσβλέπει στην επεκτατική πολιτική και σε πολέμους ως μέσον 



32 
 

32 Διπλωματική εργασία: «Οι μεταφράσεις της κωμωδίας του Αριστοφάνη «Αχαρνής», 

που ανέβηκαν στο Εθνικό Θέατρο, στο Θέατρο Τέχνης, 1950 -1980. Διαστάσεις 

πολιτικές & ο θεραπευτικός ρόλος της κωμωδίας», 2016 

 
 

βιοπορισμού. Οι επιπτώσεις του αλαζονικού αυτού ιμπεριαλιστικού σχήματος 

ήταν  η μεταμόρφωση του χαρακτήρα των ανθρώπων, η ανατροπή των αξιών 

και των κριτηρίων τους και η νέα ηθικοπολιτική συνείδηση  χωρίς 

ενδοιασμούς. Ο Αριστοφάνης με το έργο του στράφηκε ενάντια στον δήμο, 

καταγγέλλοντας αυτό το δημοκρατικό σύστημα, χωρίς να φοβηθεί να πει την 

αλήθεια. Προέβλεψε δε τις ολέθριες συνέπειες για τον λαό, αισθανόμενος την 

ηθική υποχρέωση να πει αυτό που πιστεύει, ακόμη και αν αυτό θα τον έφερνε 

σε αντίθεση με την πολιτική της τότε ηγεσίας, Και λίγο αργότερα, το 421, με το 

έργο του «Ειρήνη» θα μαστιγώσει ακόμη περισσότερο όχι μόνο την πολιτική 

των Αθηνών9, αλλά και την πολιτική της Σπάρτης (Χρηστίδης, 1991) 

Η πολιτική διάσταση του έργου «Αχαρνής» είναι πολυσυζητημένη σε 

συνδυασμό με την σάτιρα, την φαντασία των ασμάτων του Χορού, τον 

λυρισμό και την παρωδία. Οι «Αχαρνής» είναι σαφέστατα ένα πολιτικό έργο, 

το οποίο κατακρίνει τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, της 

ρητορικής των δημαγωγών και δεν μένει αμέτοχο αλλά προτείνει και το 

πρότυπο του πολίτη που είναι σκεπτόμενος και ενεργός.  

Ο Αριστοφάνης σε κανένα έργο του και ούτε στους «Αχαρνείς» 

προέβαλλε το θέμα του φιλειρηνισμού, αν με τον όρο αυτό εννοούμε 

«την προθυμία να υποφέρει ο ίδιος, ή να βλέπει να υποφέρουν άλλοι, 

τα πάνδεινα, προκειμένου να αποφύγει την αμαρτία της 

ανθρωποκτονίας» (Dover K., 1981).  Στους «Αχαρνείς» η ερώτηση η 

οποία προβάλλεται αφορά την σκοπιμότητα της συνέχισης του 

                                                           
9
 Κλέωνα και Περικλή 
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πολέμου, ενώ μπορεί, χωρίς μάλιστα να χαθούν σπουδαία πράγματα, 

να γίνει ειρήνη, ενώ για τη συνέχιση του πολέμου το κέρδος το οποίο 

προκύπτει είναι αβέβαιο και περιθωριακό. Ο Αριστοφάνης, όπως και το 

ακροατήριό του γνωρίζουν ότι γενικά την μεγαλύτερη ευτυχία την 

προσφέρει η ειρήνη και όχι ο πόλεμος. Εξαίρεση σε αυτήν την 

πεποίθηση αποτελούσαν κάποιοι ακροδεξιοί εξτρεμιστές, οι οποίοι 

ήταν πρόθυμοι να δεχτούν ακόμη και την διακυβέρνηση από ξένους, με 

στόχο να διατηρήσουν την δύναμή της τάξης τους στην Αθήνα. Δεν 

υπάρχει άλλη ένδειξη όμως ότι και άλλοι θα επιθυμούσαν να 

θυσιάσουν τον πλούτο και την διατήρηση της ηγεμονίας των Αθηνών 

στα μικρασιατικά παράλια και στα νησιά του Αιγαίου,  για την ειρήνη 

(Dover K., 1981). 

Το έργο «Αχαρνής» ανήκει στα έργα της νεανικής περιόδου του 

Αριστοφάνη και τονίζει την δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να 

επιβιώνει και να υπερβαίνει τα όριά του σε περιόδους κρίσης. 

Αναδεικνύεται το μοναχικό δικαίωμα για μια προσωπική ειρήνη με τον 

εχθρό του, ενώ συγκρούεται με τις συντεταγμένες του κράτους και με 

τις ιστορικές συνθήκες της εποχής του. έτσι έχουμε ταυτόχρονα ακραία 

κωμικά και ακραία τραγικά στοιχεία, που όταν αυτά τα δύο 

συναντώνται τότε αντιλαμβανόμαστε την ιδιοφυία. Μια ιδιοφυία η οποία 

στοχάζεται πάνω στο δικαίωμα της προσωπικής ειρήνης του 

Δικαιόπολι, η οποία μπορεί να προσπεράσει τις κατηγορίες για 

προδοσία, να τονίσει τις αξίες της ευγονίας της γης και τέλος να 

αναδείξει τον γεωργό, ο οποίος έχει την δύναμη να προταχθεί εναντίον 
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της καταστροφής που επιφέρει ο πόλεμος. Ο Δικαιόπολις 

απελπισμένος και με απόγνωση, επιχειρεί ένα ατομικό εγχείρημα, μέσα 

από σκέψη αμοραλισμού, η οποία δεν προσφέρει στο σύνολο, αλλά 

μόνο στην οικογένεια του. Η «πόλις» του έχει καταρρεύσει, η «ιδιωτική 

πρωτοβουλία» θριαμβεύει αλλά  δεν προσφέρει στο κοινό καλό.   

    Το έργο αυτό είναι εξαιρετικά επίκαιρο στις σημερινές συνθήκες,  στην 

πολιτισμική παρακμή, την ηθική πτώση και την οικονομική καταστροφή, στην 

οποία οδηγούν συμφέροντα που επωφελούνται από την ανθρώπινη 

εξαθλίωση. Πόλεμοι οικονομικοί και στρατιωτικοί, κρίση του πολιτεύματος, 

πολιτικοί υπό αμφισβήτηση και δημοκρατία υψηλού κινδύνου και ο 

«Δικαιόπολις» να επιχειρεί για το ιδιωτικό του εγχείρημα. Ο αγρότης 

Δικαιόπολις, αλλάζει επάγγελμα, γίνεται μπακάλης και μεταπράτης, ρυθμίζει 

τις προσφορές και όπως επιθυμεί κάθε φορά εφαρμόζει την ειρήνη του, ενώ ο 

Λάμαχος, ως θρασύδειλος εθνικιστής, μοιάζει να συντρίβεται. Ο Χορός είναι 

επιθετικός και οργισμένος και εμφανίζεται αδιάλλακτος, όμως ο Δικαιόπολις 

στέκεται απέναντι του με θάρρος, αλλά και θράσος. Στο τέλος, μεταμφιέζεται 

στον αιρετικό της εποχής, τον Ευριπίδη και  τον πείθει, με αποτέλεσμα ο 

Χορός να μεταστραφεί και να αρνηθεί τον πολεμοκάπηλο Λάμαχο. Κι όλα 

αυτά σε ένα περιβάλλον χαράς, με χορό, με χρώματα, με γιορτινά ρούχα, ένα 

περιβάλλον δηλαδή ελεύθερης αγοράς. Όταν ο πόλεμος τελειώνει ο Λάμαχος 

είναι ο αποδιοπομπαίος και  η κοινότητα επιτέλους αποφορτίζεται.  

Υπό αυτή την οπτική ο πολιτικός λόγος του Αριστοφάνη, θα τολμούσαμε να 

προτείνουμε ότι, δεν προπαγανδίζει ιδιαιτέρως την περίφημη δημοκρατία της 
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αρχαίας Αθήνας, αντιθέτως υπονομεύει την αποτελεσματικότητά της ως προς 

το συμφέρον των πολιτών και διαφαίνεται περισσότερο συντηρητικός. 

     

 4.2 Ο θεραπευτικός ρόλος της κωμωδίας - Το 

λογοπαίγνιο 

     Για τον Αριστοτέλη10 η έννοια του κωμικού είναι συνυφασμένη με την 

ανάγκη του ανθρώπου να χαλαρώνει ξεφεύγοντας από αυτά που τον 

απασχολούν καθημερινά. Το γέλιο, ως στιγμιαία εκδήλωση ευτυχίας, έχει την 

τάση να λειτουργεί αυτόνομα, σαν εκτόνωση της ψυχής, ακόμη και μέσα σε 

συνθήκες απόλυτης δυστυχίας. Κι αυτός είναι ο λόγος που συνδέεται με την 

ανάπαυση, σαν απόδραση που προσφέρει αναψυχή. Το γέλιο, όταν είναι 

αυθόρμητο, δίνει ποιότητα στη ζωή κι αποτελεί ένδειξη ευτυχίας 

καταδεικνύοντας την ισορροπία της ψυχής. Όμως, η σημασία του γέλιου στην 

ανθρώπινη ζωή δε συνεπάγεται την αποδοχή οτιδήποτε μπορεί να το 

προκαλέσει. Δεν αναιρεί δηλαδή την ανάγκη της ποιότητας του αστείου. Ο 

ελεύθερος άνθρωπος οφείλει να διαχωρίζει το αληθινά κωμικό από την 

ανοησία ή την κακοήθεια. Η φτήνια που παρουσιάζεται σαν χιούμορ είναι 

κατακριτέα, ακόμη κι αν προκαλεί το γέλιο στους περισσότερους. Θα έλεγε 

κανείς ότι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται κανείς το αστείο αποτελεί ένα 

επιπλέον στοιχείο της παιδείας του. Ο απαίδευτος άνθρωπος φαίνεται 

πρόθυμος να γελάσει ακόμη και με τη χυδαιότητα. Η ποιότητα σε συνδυασμό 

                                                           
10

 Αριστοτέλης: «Ηθικά Νικομάχεια», 4
ο
 βιβλίο, μετάφραση Δημήτριος Λυπουρλής, εκδόσεις ΖΗΤΡΟΣ, 

τόμος α ΄, Θεσσαλονίκη 2006  & «Ποιητική», κεφάλαιο 5
ο
) 
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με την απήχηση που μπορεί να έχουν τα αστεία αποτελούν κριτήριο και της 

ποιότητας του λαού που τα υιοθετεί. Ο Αριστοτέλης είναι ξεκάθαρος: 

«Δεδομένου ότι στη ζωή υπάρχει επίσης αναψυχή και ανάπαυση (στην οποία 

περιλαμβάνονται η σχόλη και η διασκέδαση), λέμε ότι και εδώ υπάρχουν 

κάποιοι κομψοί και καλαίσθητοι τρόποι επικοινωνίας με τους άλλους: να λέμε 

– αλλά και να ακούμε – αυτά που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Δεν 

είναι επίσης χωρίς σημασία το είδος των ανθρώπων στους οποίους λέμε αυτά 

που λέμε ή των ανθρώπων από τους οποίους ακούμε αυτά που ακούμε». 

(1127b 8, 39-40 και 1128a 8, 1-2). Με αλλά λόγια, ο σκοπός δεν αγιάζει τα 

μέσα, καθώς τα αστεία υπόκεινται στη δική τους δεοντολογία που έχει να 

κάνει με «αυτά που πρέπει» και «με τον τρόπο που πρέπει» προκειμένου να 

αποτελούν «κομψούς και καλαίσθητους τρόπους επικοινωνίας με τους 

άλλους». Ο Αριστοτέλης παραμένει συνεπής στον τρόπο που είχε ορίσει τη 

μεσότητα στα συναισθήματα και τις πράξεις από το δεύτερο βιβλίο των 

Ηθικών Νικομαχείων («τη στιγμή που πρέπει, σε σχέση με τα πράγματα που 

πρέπει, σε σχέση με τους ανθρώπους που πρέπει, για το λόγο που πρέπει 

και με τον τρόπο που πρέπει», 1106b 6, 23-24), καθώς η αναφορά σε «αυτά 

που πρέπει» δεν μπορεί παρά να σχετίζεται με το χρόνο, τους ανθρώπους και 

τους λόγους, που οφείλει να λαμβάνει υπόψη του το ποιοτικό αστείο. Κι εδώ 

βρίσκονται τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο που αστειεύεται, ο 

οποίος εκπληρώνοντας όλα τα δεοντολογικά δεδομένα οφείλει να 

ακολουθήσει το δρόμο της μεσότητας, αποφεύγοντας - όπως σε όλες τις 

περιπτώσεις - την υπερβολή και την έλλειψη: «Αυτούς λοιπόν που ξεπερνούν 

το μέτρο στην προσπάθειά τους να κάνουν τους άλλους να γελάσουν, η κοινή 
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αντίληψη τους θεωρεί “καραγκιόζηδες” (οι «βωμολόχοι»): ανθρώπους 

απαίδευτους και κακόγουστους, ανθρώπους που θέλουν με κάθε τρόπο να 

προκαλέσουν το γέλιο, ανθρώπους, τέλος, που έχουν πιο πολύ για στόχο 

τους να προκαλέσουν το γέλιο παρά να πουν αυτά που θέλουν να πουν με 

τρόπο αρμόζοντα και ευπρεπή, χωρίς να στενοχωρήσουν τον άνθρωπο που 

είναι το αντικείμενο του σκώμματός τους» (1128a 8, 5-9). Αν οι 

«καραγκιόζηδες» (βωμολόχοι) κινούνται προς την πλευρά της υπερβολής, οι 

«χωριάτες» στρέφονται κατάφωρα προς την έλλειψη: «Αντίθετα, αυτούς που 

ούτε οι ίδιοι είναι σε θέση να πουν κάτι το αστείο ούτε ανέχονται αυτούς που 

το κάνουν, η κοινή αντίληψη τους θεωρεί “χωριάτες” («αγροίκοι») και τραχείς 

ανθρώπους» (1128a 8, 9-11). Τη μεσότητα εκπροσωπούν οι ευτράπελοι, 

δηλαδή οι άνθρωποι που ξέρουν να συνδυάζουν το χιούμορ με τη λεπτότητα 

αποφεύγοντας οτιδήποτε άκομψο παραπέμπει στη χοντροκομμένη 

προσβολή: «Αυτούς, τέλος, που αστειεύονται με τρόπο κομψό και καλαίσθητο 

η γλώσσα μας τους λέει με τη λέξη ευτράπελοι, κάτι σαν “άνθρωποι που 

‘τρέπονται’ εύκολα τη μια προς τα εδώ και την άλλη προς τα εκεί”· γιατί αυτού 

του είδους τα πράγματα λογαριάζονται κινήσεις του χαρακτήρα, και όπως 

κρίνουμε τα σώματα με βάση τις κινήσεις τους, έτσι και τους χαρακτήρες». 

(1128a 8, 11-17).  

Η ταύτιση της αντίληψης του χιούμορ με το χαρακτήρα του ανθρώπου 

αποτελεί το αλληλένδετο της παιδείας σε όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, αφού η παιδεία δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση της 

γνώσης, αλλά ενδιαφέρεται και για τη διάπλαση του ηθικού χαρακτήρα μέσω 
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των έξεων που θα καθορίσουν τα μόνιμα στοιχεία της προσωπικότητας. Και οι 

έξεις, για να είναι ορθές, δεν μπορούν παρά να διέπονται από την αρχή της 

μεσότητας. Ο ελεύθερος άνθρωπος είναι ο κάτοχος της ηθικής αρετής, 

δηλαδή εκείνος που γνωρίζει τα όρια της έλλειψης και της υπερβολής που 

πρέπει να αποφύγει. Ακριβώς αυτά τα όρια πρέπει να υπηρετηθούν και στην 

περίπτωση του αστείου: «Στη μεσότητα προσιδιάζει και η λεπτότητα και η 

διακριτικότητα. Του λεπτού και του διακριτικού ανθρώπου γνώρισμα είναι να 

λέει και να ακούει πράγματα που ταιριάζουν στον καλό άνθρωπο και σ’ αυτόν 

που έχει πάρει την αγωγή του ελεύθερου ανθρώπου· γιατί υπάρχουν κάποια 

πράγματα που ταιριάζει να τα λέει και να τα ακούει ένας τέτοιος άνθρωπος για 

διασκέδαση, και φυσικά η διασκέδαση ενός ελεύθερου ανθρώπου διαφέρει 

από τη διασκέδαση του κοινού και τυχαίου ανθρώπου, όπως διαφέρει και η 

διασκέδαση του καλλιεργημένου από τη διασκέδαση του ακαλλιέργητου 

ανθρώπου». (1128a 8, 19-25). Ο Αριστοτέλης δεν εξηγεί τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά της διασκέδασης και των αστείων που ταιριάζουν σε 

ελεύθερους ανθρώπους. Το βέβαιο είναι ότι απορρίπτει την αισχρολογία κι 

αυτός είναι και ο λόγος που δεν του αρέσουν οι παλιές κωμωδίες: «Μπορεί 

κανείς να το προσέξει αυτό συγκρίνοντας τις παλαιές κωμωδίες με τις 

καινούργιες: στους παλαιούς ποιητές το αστείο βασιζόταν στην αισχρολογία, 

ενώ στους καινούργιους στον υπαινιγμό και στο υπονοούμενο· αυτά όμως τα 

δύο παρουσιάζουν όχι μικρή μεταξύ τους διαφορά από την άποψη της 

ευπρέπειας». (1128a 8, 25-29). 
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Από την άλλη, για τον Αριστοτέλη αυτός που αστειεύεται με σωστό 

τρόπο δεν αποσκοπεί απλώς στο να ευχαριστήσει ή, έστω, να μη 

δυσαρεστήσει την ομήγυρη. Εξάλλου, κάτι τέτοιο θα ήταν σχεδόν αδύνατο 

«αφού άλλα είναι τα πράγματα που δυσαρεστούν ή ευχαριστούν τον έναν και 

άλλα τον άλλον». (1128a 8, 32-33). Κι εδώ δε γίνεται λόγος για το κομμάτι της 

δεοντολογίας που αφορά τους ανθρώπους που απευθύνεται ένα αστείο, 

καθώς, η προσαρμογή της συμπεριφοράς σε σχέση με τα άτομα που 

συναναστρέφεται κανείς δε σημαίνει μετάλλαξη. Εκείνος που διασκεδάζει με 

χυδαιότητες είναι δύσκολο να παραστήσει τον εκλεπτυσμένο, αλλά, ακόμη κι 

αν το καταφέρει, δεν έχει καμία σχέση με την αριστοτελική οπτική, καθώς δεν 

προβάλλει τη λεπτότητα του χαρακτήρα, αλλά το χαμαιλεοντισμό 

μετατρέποντας τις ανθρώπινες σχέσεις σε πεδίο υποκρισίας. Το ξεκαθάρισμα 

του Αριστοτέλη ότι το αστείο δε γίνεται απλώς για να γελάσει κάποιος έχει να 

κάνει με την οπτική της ποιότητας, που όχι μόνο θα προκαλέσει την ευθυμία, 

αλλά ταυτόχρονα, χωρίς να προσβάλλει, θα αποδώσει με ρεαλισμό την 

προβληματική μιας συμπεριφοράς ή μιας τρέχουσας κοινωνικής αντίληψης. Κι 

αυτό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί τέχνη και ιδιαίτερα λεπτούς 

χειρισμούς, ώστε να μη γίνει χοντράδα ή κακοήθεια προκαλώντας 

αντιδράσεις. Ο ελεύθερος άνθρωπος γνωρίζει τις λεπτές ισορροπίες. Τα 

αστεία του, όσο αιχμηρά ή καυστικά κι αν είναι δε θα μπορέσουν ποτέ να 

χαρακτηριστούν κακόβουλα. Απαλλαγμένος από κάθε μοχθηρότητα μπορεί 

να αποδώσει ακριβώς αυτό που πρέπει.  
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Η παρέμβαση του νομοθέτη για τον καθορισμό της θεματολογίας και του 

τρόπου του χιούμορ κρίνεται προφανώς προβληματική σε σχέση με την 

ποιότητα της δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου. Το αστείο δεν είναι 

ζήτημα νομοθεσίας, αλλά παιδείας. Τα όρια του χιούμορ και την ποιότητά του 

τα θέτει ο κόσμος. Κι αυτό έχει άμεση σχέση με την παιδεία του. Το μόνο που 

μένει είναι το σχόλιο του Αριστοτέλη για τον «χωριάτη»: «Όσο για τον 

“χωριάτη”, αυτός είναι άχρηστος κι ακατάλληλος γι’ αυτού του είδους τις 

κοινωνικές διασκεδάσεις: μη μπορώντας να συνεισφέρει τίποτε αγανακτεί και 

γκρινιάζει για όλα» (1128b 8, 1-2). Ο «χωριάτης» είναι μια ακόμη εκδοχή της 

ανοησίας. Αδυνατώντας να ανταποκριθεί στην εγρήγορση της χιουμοριστικής 

οξύτητας προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από την ακαμψία της δήθεν 

σοβαρότητας. Στην ουσία είναι άνθρωποι που δεν ανέχονται κανενός είδους 

κριτική. Αρέσκονται να κάνουν λόγο για θρασύτητα και για έλλειψη σεβασμού. 

Εκφράζουν την κακώς εννοούμενη ευπρέπεια που ταυτίζεται με την 

αποστείρωση. Η ευθιξία και η οργή που δείχνουν αποκαλύπτουν την 

αδυναμία να ανταποκριθούν στα πειράγματα. Γι’ αυτό «αγανακτούν και 

γκρινιάζουν για όλα». Κι αν επιχειρήσουν να αστειευθούν, αλίμονο στην 

ομήγυρη που θα τους ακούσει. Το γέλιο, δηλαδή η έμπρακτη 

αποκρυστάλλωση της αίσθησης του χιούμορ, αφορά μόνο τους ανθρώπους. 

Τα ζώα μπορεί να χαίρονται, μπορεί να έχουν διάφορους τρόπους για να 

εκδηλώσουν τη χαρά τους, όμως δε γελούν. Η αίσθηση του κωμικού νοείται 

μόνο μέσα από την οπτική της λογικής, η οποία ανατρέπεται. Γι’ αυτό ο 

Αριστοτέλης ορίζει τους «ευτράπελους» ως ανθρώπους που “τρέπονται” 

εύκολα τη μια προς τα εδώ και την άλλη προς τα εκεί». Από τη μια τρέπονται 
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προς τη σοβαρότητα της λογικής κι από την άλλη προς την ελαφρότητα της 

ανατροπής της. Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, πράγμα που 

οι πραγματικά σοβαροί άνθρωποι γνωρίζουν καλά και οι «χωριάτες» δε θα 

μάθουν ποτέ.  

        Σε συνέχεια των παραπάνω, κωμωδία είναι κάθε έργο το οποίο έχει 

σκοπό, μέσα από την χιουμοριστική απόδοση του θέματός του, να 

προκαλέσει το γέλιο του θεατή. Η ακαδημαϊκή έννοια της κωμωδίας είναι 

κυρίως επηρεασμένη από το αρχαίο ελληνικό θέατρο. Στην αρχαία Αθήνα τα 

έργα της  κωμωδίας ενίσχυσαν την δημοκρατία, διακωμωδώντας τα αρνητικά 

στοιχεία της κοινωνίας τους. Στην αρχαία Ελληνική Γραμματεία, η θεά 

Αφροδίτη δώρισε στους ανθρώπους τον Γέλωτα, τον Πόθο και την Ηδονή. 

Έτσι ιδρύθηκε από τον  Λυκούργο ο ναός του Γέλωτα, στην Σπάρτη, ενώ και 

στην Θεσσαλία, στην πόλη των Αινιάνων Υπάτων, λατρευόταν ο Γέλωτας, 

ενώ τελούνται και ετήσιοι δημόσιοι αγώνες προς τιμήν του.  

Την θεραπευτική αξία του γέλιου την υποστήριξε πρώτος ο 

Ιπποκράτης. Οι αρχαίοι Έλληνες  αισθάνονταν πολύ κοντά την ευτυχία με την 

δυστυχία, την χαρά με την λύπη, την ζωή με τον θάνατο, και μπορούσαν να 

χαίρονται την ζωή, χωρίς να απωθούν τον θάνατο. Έτσι η τραγωδία με την 

κωμωδία γεννήθηκαν ταυτόχρονα και «γράφονται με τα ίδια γράμματα» 

(Τουλουμάκος, 2014). 

Έκτοτε, το κωμικό στοιχείο και το σκωπτικό γέλιο συντρόφευσαν τους 

Έλληνες σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη της 

επιβίωσης και ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας του οδηγείται στον 
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αυτοσαρκασμό και στην σάτιρα, μιας και αυτά τα στοιχεία του ανακουφίζουν 

τον πόνο και τον φόβο, ενώ του προσδίδουν και μια πιο θετική ματιά στα 

πράγματα. Το κωμικό στοιχείο είναι κυρίαρχο, ακόμη και σε αυτήν την εποχή 

της οικονομικής κρίσης, για τους Έλληνες. Παρόλη την οργή, το άγχος, την 

θλίψη, πολλές είναι οι φορές που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την 

κωμωδία, την σάτιρα, το χιούμορ και το γέλιο, ώστε να αμυνθούν ή να 

αντιδράσουν ή να ξεσπάσουν. Οι καλλιτέχνες κατακρίνοντας την πολιτική 

ηγεσία, σχολιάζουν την θλιβερή πραγματικότητα, αλλά εμμέσως παροτρύνουν 

την κοινωνία να διεκδικήσει τα δικαιώματά της. Είναι, με άλλα λόγια, το μέσον 

αυτοσυντήρησης και ο μηχανισμός άμυνας του σύγχρονου ανθρώπου, για να 

μπορέσει να ζήσει στο σήμερα και να προχωρήσει προς ένα άγνωστο και 

δυσοίωνο μέλλον. Οι γελοιογράφοι καθώς «απογυμνώνουν» τον υποκριτικό 

μανδύα της πολιτικής ηγεσίας αλλά και τη κοινωνίας, στέλνουν αιχμηρά 

μηνύματα αφύπνισης. Στο σύνολο της η σάτιρα ενώνει και συσπειρώνει τον 

κόσμο κάτω από ένα «κοινό αστείο».  

Το λογοπαίγνιο είναι καθοριστικό στην έκφραση του κωμικού μιας και 

είναι ένα παιχνίδι μεταξύ των λέξεων ή φράσεων, οι οποίες μοιάζουν λίγο ή 

έχουν διαφορετική σημασία ή διαθέτουν πολλαπλές σημασίες. Έτσι το 

λογοπαίγνιο «συνδέεται άμεσα με την παράμετρο της γλώσσας και αποτελεί 

βασικό μηχανισμό παραγωγής χιούμορ για τα ελληνικά». (Τσάκωνα, 2004)  Το 

λεκτικό χιούμορ και μία συγκεκριμένη γλώσσα συνδέονται με μία μοναδική 

σχέση και είναι μεγάλη η συζήτηση για τη δυνατότητα ή όχι της μετάφρασης 

των λογοπαιγνίων σε μία άλλη γλώσσα, «το λογοπαίγνιο ξεγυμνώνει και 
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εκθέτει τον παλμό μιας γλώσσας στην πλήρη σημασιολογική λειτουργία της, 

αποδεικνύοντας αυτό που ο Jakobson ονόμασε μεταγλωσσική λειτουργία της 

γλώσσας: το κείμενο υπονοεί ένα σχόλιο για την ίδια τη γλώσσα που 

χρησιμοποιεί» (Delabastita, 1996). Το λογοπαίγνιο αντιστέκεται στη 

μετάφραση αφού είναι ένα είδος υπογραφής που συνοψίζει τη μοναδικότητα 

κάθε γλώσσας, ένα είδος ιδιότυπης «σφραγίδας γνησιότητας».Ο χρήστης της 

ελληνικής γλώσσας μπορεί να κάνει λογοπαίγνιο βασισμένο στη σύνθεση και 

στις παραγωγικές καταλήξεις, στο μορφολογικό σύστημα της γλώσσας και 

αφού η ελληνική είναι καθορισμένη γραμματικά (καταλήξεις κ.τ.λ.) το 

λογοπαίγνιο που θα προκύψει αναμένεται να είναι εύκολα αντιληπτό 

(Antonopoulou 2004: 64). Το λογοπαίγνιο τοποθετείται μέσα στην ευρύτερη 

έννοια της ανακύκλωσης της πρώτης σημασίας που φέρνει στο νου μία 

συγκεκριμένη δομή και είναι μία δεύτερη σκέψη, ένα δεύτερο σενάριο που 

συνυπάρχει, αντιστέκεται και επικαλύπτει την πρώτη διατύπωση ( Redfem 

1984, 1996, 1997). Μπορεί να στηρίζεται στην λεξιλογική ομωνυμία, στην 

συντακτική αμφισημία, την πολυσημία, την παρωνυμία, την σύνθεση, την 

παραγωγή και την ομοιοκαταληξία (Delabastita, 1996 & Antonopoulou 2004). 

Το χιούμορ που προκύπτει και από το λογοπαίγνιο είναι ένα γλωσσικό 

φαινόμενο, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με το κοινωνικό-πολιτισμικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο και παράγεται. Έτσι για να γίνει αντιληπτό το 

χιούμορ των αρχαίων κειμένων του Αριστοφάνη πρέπει να προσαρμοστεί 

στην σημερινή εποχή, μιας και το χιούμορ της εποχής εκείνης θα ήταν 

δυσνόητο για το ευρύ κοινό. Η λέξη «χιούμορ» προέρχεται από την αγγλική 

λέξη humor ή humour και με την σύγχρονη σημασία της είναι ταυτόσημη με τις 
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έννοιες κωμικό, ειρωνεία, πνεύμα, σάτιρα ή σαρκασμό, ενώ συνδέεται με τον 

τρόπο θέασης του κόσμου. Ο δε αντίστοιχος Ελληνικός όρος «κωμικό» 

στηρίζεται σε ανθρωπολογική βάση και το χιούμορ της τέχνης αντιπαρατίθεται 

στο γελοίο της πραγματικότητας (Pavis, 1982).  

Ως εκ τούτων, σε πολλές περιπτώσεις το λογοπαίγνιο δεν μπορεί να 

μεταφραστεί ακριβώς, οι μεταφραστές χρησιμοποιούν την αντιστάθμιση 

(compensation), και επιχειρούν ν΄αναπληρώσουν την απώλεια στοιχείων του 

λογοπαίγνιου του αρχικού κειμένου που δεν μεταφέρονται στο νέο κείμενο 

μέσα από εξισορροπιστικές τεχνικές, όπως με μία κατά προσέγγιση 

αναπαραγωγή εντυπώσεων και με διαφορετικά μέσα από το αρχικό κείμενο 

(Hervey & Higgins 2001: 35)11.  

Στους «Αχαρνής» το χιούμορ είναι λεκτικό και αναφορικό και κατά την 

μεταφορά του λογοπαιγνίου το χιούμορ του αριστοφανικού κειμένου όχι μόνο 

αποδίδεται αλλά και ενισχύεται. Η απόδοση γίνεται μέσα από πρωτοτυπικά 

λογοπαίγνια αλλά και με άλλους κωμικούς τρόπους λιγότερο τυπικούς ως 

λογοπαίγνια. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αναδημιουργία παρά για 

καθαυτό απόδοση. Οι κωμικοί τρόποι που χρησιμοποιούν οι μεταφραστές 

περιλαμβάνουν χρήση χαμηλού επιπέδου ύφους, χρήση καθαρεύουσας, 

χρήση παγιωμένων φράσεων με ειρωνικό αποτέλεσμα, ανακύκλωση 

παγιωμένων λαϊκών φράσεων με μεταφορική ή ειρωνική σημασία, εναλλαγή 

επιπέδων ύφους (εναλλακτική χρήση προφορικού ιδιώματος και 

καθαρεύουσας, αναφορές σε κωμικά πρόσωπα  που αποτελούν στόχους της 

σάτιρας του ποητή ή άλλοτε παρωδία γνωστών στο ευρύ κοινό λογοτεχνικών 

ειδών12.  Μία επίμονη μεταφραστική στρατηγική αναδεικνύεται η δημιουργία-

αναπαραγωγή λογοπαιγνίου, το οποίο εισάγεται σε κάποιο σημείο του 

κειμένου της μετάφρασης ως αντιστάθμιση. Αντίστοιχα, εξαιρετικά σπάνια 

μεταφραστική επιλογή αποτελεί η παράλειψη απόδοσης στο κείμενο της 

μετάφρασης του λογοπαιγνίου που υπήρχε στο πρωτότυπο. Η 

συστηματικότερη όμως μεταφραστική επιλογή είναι ο νεολογισμός για τη 

                                                           
11

 «Η αντιστάθμιση είναι σύμφυτη με τη μετάφραση» (Delabastita 1993, 227) 
12
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δημιουργία λεκτικού χιούμορ, ενώ αντίστοιχα και τα δύο απουσιάζουν στο 

πρωτότυπο κείμενο στα συγκεκριμμένα σημεία. Αυτή η επιλογή συμφωνεί με 

την γενικότερη στρατηγική της αντιστάθμισης ή της αναπλήρωσης: α) 

αντιστάθμιση στο είδος του χιούμορ, όταν στο πρωτότυπο υπάρχει άλλο είδος 

λεκτικού ή αναφορικού χιούμορ και αποδίδεται με νεολογισμό και β) 

αντιστάθμιση στο σημείο, όταν στο πρωτότυπο απουσιάζει εντελώς το κωμικό 

στοιχείο και ο μεταφραστής επινοεί ένα νεολογισμό διότι προσπαθεί να 

αναπλάσει την κωμική ατμόσφαιρα που χάνεται. Η σύγκριση των δύο 

κειμένων οδηγεί σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα: Το αριστοφανικό κείμενο 

είναι πλούσια κωμικό κείμενο που ισορροπεί αρμονικά ανάμεσα στο λεκτικό 

χιούμορ (δεν έχει τόση ανάγκη το λογοπαίγνιο,παρωδίες, παρομοιώσεις, 

μεταφορές, σχήματα παρά προσδοκίαν κτλ.) και στο αναφορικό χιούμορ 

(αξιοποίηση δραματικών καταστάσεων και της σάτιρας των προσώπων).  

Από την άλλη, οι μεταφραστές αντιλαμβάνονται γρήγορα ότι η μετάφραση 

αδυνατεί να αποδώσει το κωμικό πνεύμα του ποιητή και τη θεατρικότητα του 

κειμένου του με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε μεταφραστικές υπερβολές 

που απέχουν ακραία από το πρωτότυπο, εισάγουν λογοπαίγνια σε αφθονία 

και προκειμένου να αναπληρώσουν την απωλεσθείσα κωμική ατμόσφαιρα, 

ακόμη περισσότερα λογοπαίγνια. Το τελικό κείμενο είναι εντελώς διαφορετικό 

αφούς τηρίζεται στην κωμική λέξη και όχι στην κωμική κατάσταση.  

4.3. Η βωμολοχία στους «Αχαρνής» 

Η βωμολοχία και τα άσεμνα πειράγματα, σύμφωνα με πολλούς κλασικούς 

μελετητές της αττικής κωμωδίας, στηρίζονται σε αποτροπαϊκά  του κακού 

λαϊκά έθιμα, διότι. την αναλύουν μέσα από δίπολα ζεύγη, όπως ζωή και 

θάνατος, χειμώνας και καλοκαίρι, καλό και κακό, θεωρώντας την ως μια 

θρησκευτική τελετουργία για την γονιμότητα (Bowie, 1999).    Ο Dover, όμως 

(2003), θεωρεί ότι τα σεξουαλικά υπονοούμενα και η κοπρολογία δίδουν στο 

κοινό της κωμωδίας συναισθηματική ικανοποίηση, προσφέροντας μια 

«αντισταθμιστική εκδίκηση» άρα και μια ψυχολογική υποστήριξη και ενίσχυση 

του θεατή έναντι της «άδικης» κοινωνίας.  Πιστεύει επομένως ότι ο 

Αριστοφάνης χρησιμοποίησε την βωμολοχία για να εξυπηρετήσει το κωμικό 

στοιχείο στο έργο του και ο Thiercy  συμφωνεί με αυτήν την άποψη τονίζοντας 

ότι ποιητής χρησιμοποιεί άφθονα γκροτέσκο στοιχεία, που χαρακτηρίζουν όλο 

το έργο του (Thiercy, 1999). 

Οι φιλόσοφοι του 4ου αι. π.Χ. Πλάτων και Αριστοτέλης, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, τάχθηκαν κατά αυτού του είδους χιούμορ και της βωμολοχίας 

(Moretti, 2004)  Η βωμολοχία θεωρείται αστεία και αποτελεί ζωτικό κομμάτι 

των κωμικών κειμένων, ενώ η χρήση απαγορευμένων λέξεων και η ανατροπή 

των ταμπού και των δομών των κοινωνικών τάξεων, αποτελούν μια 



46 
 

46 Διπλωματική εργασία: «Οι μεταφράσεις της κωμωδίας του Αριστοφάνη «Αχαρνής», 

που ανέβηκαν στο Εθνικό Θέατρο, στο Θέατρο Τέχνης, 1950 -1980. Διαστάσεις 

πολιτικές & ο θεραπευτικός ρόλος της κωμωδίας», 2016 

 
 

καρναβαλικού τύπου απελευθέρωση και είναι τα κύρια γνωρίσματα του 

αριστοφανικού λόγου (Taaffe, 1993).  Επίσης και  ο Revermann, αναλύοντας 

τα γκροτέσκο στοιχεία, υποστηρίζει ότι οι ήρωες του Αριστοφάνη, θνητοί ή και 

θεοί, μεταμφιέζονται φορώντας παραμορφωτικές μάσκες, πελώριους 

φαλλούς, τεράστιες κοιλιές, με στόχο την γελοιοποίηση των χαρακτήρων και 

τη απρόσκοπτη επιτέλεση των άσεμνων συμπεριφορών με στόχο κυρίως το 

γέλιο των θεατών (Revermann, 2006). Από την άλλη όμως, αυτά τα 

γκροτέσκο στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο της 

σωματικής βίας, ίσως και ως στρατηγική που στόχο έχει μια ιδιότυπη 

διδασκαλία του κοινού (Henderson, 1991).     

Όσον αφορά την βωμολοχία στους «Αχαρνής», η βωμολοχία χρησιμοποιείται 

με αρνητικό τρόπο, όπως όταν ο Δικαιόπολις στον πρόλογο και στον αγώνα 

στρέφεται κατά των αντιπάλων του και εκθέτει και τα ελαττώματά τους  (π.χ. η 

ομοφυλοφιλία του Κλεισθένη και του Στράτωνα ή αγανακτεί με τον 

παραλογισμό του πολέμου (π.χ. η αναφορά στην κλοπή των δύο εταιρών από 

τα Μέγαρα ως αφορμή του πολέμου). Εδώ το γέλιο είναι «σοβαρό» και η 

άσεμνες λέξεις μειωτικές και περιφρονητικές(Halliwell, 1991).. Άλλοτε, όμως, 

χρησμοποιείται με θετικό τρόπο όταν εξυμνεί τις απολαύσεις της σάρκας και 

μιλάει υπέρ της ειρήνης (Henderson, 1991): στη φαλλική πομπή, στα αγροτικά 

Διονύσια, στ. 241-279, όπου ο Δικαιόπολης υμνεί τα αγαθά της ειρήνης, στο 

χορικό άσμα, στ.  989-99, όπου οι Αχαρνείς αποστρέφονται τον πόλεμο που 

κατέστρεψε τ’ αμπέλια τους και εκφράζουν ερωτικό πάθος για την Διαλλαγή 

και τέλος στις σκηνές όπου εξυμνούνται μαζί οι απολαύσεις του έρωτα και του 

φαγητού (η σκηνή με τις κόρες του Μεγαρέως που ανταλλάσσονται για λίγο 

…αλάτι και σκόρδα, η σκηνή με το χέλι της Κωπαῒδας, στ. 878-909, η σκηνή 

της Νυμφεύτριας και τέλος, η τελική σκηνή με τον Δικαιόπολη που 

περιτριγυρίζεται από λιχουδιές και γυμνές χορεύτριες.. 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η αναβίωση των παραστάσεων των αρχαίων θεατρικών κωμωδιών, 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις μεταφράσεις, οι οποίες και υπέγραφαν 
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κάποιες παραστάσεις ορόσημα. Όπως για παράδειγμα η μετάφραση του Θρ. 

Σταύρου των «Αχαρνέων», που ήταν πιστή μετάφραση, μέχρι την πιο 

ελεύθερη διασκευή του Δ. Σαββόπουλου.  

Η θεατρική κωμωδία του Αριστοφάνη «Αχαρνής», ανεβαίνει στο θέατρο 

την δεκαετία του 1960 με μια παράσταση, την  δεκαετία του 1970 με τρεις 

παραστάσεις και την δεκαετία του 1980 με οκτώ παραστάσεις. Παρατηρούμε 

την σποραδική εμφάνιση αυτού του έργου στην νεοελληνική σκηνή αυτές τις 

δεκαετίες, αν και από το 1980 και μετέπειτα υπάρχει μια πιο συχνή 

παραγωγή. Οι Αριστοφανικές παραστάσεις στηρίζονται κυρίως στις 

μεταφράσεις τους, ενώ η σκηνοθεσία πρέπει να συμπορεύεται και να 

συνδέεται με την ερμηνευτική αντίληψη του μεταφραστή και συχνά η 

μετάφραση αποτελεί το όχημα για το σκηνοθετικό όραμα.  

Οι «Αχαρνής» έχουν παρασταθεί τρεις φορές από το Εθνικό Θέατρο, 

από το Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν, με σκηνοθεσία δική του οκτώ 

φορές και με πολλές επαναλήψεις και διαφορετικές διανομές μεταξύ του 1960 

έως του 1990 και φυσικά από πολλούς ακόμη θιάσους. Όμως το 

συγκεκριμένο έργο του Αριστοφάνη, σε σχέση με άλλα του έργα, δεν 

προτιμάται από τα καλοκαιρινά σχήματα και τους εμπορικούς θιάσους. 

Παρόλα αυτά σημαντικοί πρωταγωνιστές έχουν συνδέσει το όνομά τους με 

αυτό το θεατρικό έργο, ενώ ο κεντρικός χαρακτήρας του έργου, ο Δικαιόπολις, 

αποτελεί πρόκληση για τους κωμικούς ηθοποιούς.  

Ο Αλέξης Σολομός, ήταν εκείνος ο  σκηνοθέτης ο οποίος εδραίωσε την 

διαχρονικότητα του Αριστοφάνη και προσπάθησε να γεφυρώσει την λαϊκή 
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κουλτούρα  και την φιλοσοφία της Αθήνας του 5ου αιώνα, με την μεταπολεμική 

Ελλάδα. Κατηγορήθηκε από κριτικούς για την «στάσιμη» σκηνοθετική του 

μέθοδο στην πάροδο των χρόνων, όπως και για το ότι απέδωσε στον 

Αριστοφάνη στοιχεία που δεν του άρμοζαν. Κριτικοί με υποκειμενικά 

συντηρητικά κριτήρια, έναντι των υπολοίπων οι οποίοι επιβεβαίωναν τις 

επιλογές του και έναντι του κοινού που τον ακολουθούσε πιστά. Ένα κοινό 

όπου μέχρι  την εποχή εκείνη αντιμετώπιζε τον Αριστοφάνη με επιφύλαξη και 

δυσπιστία. Όμως ο Σολομός κατόρθωσε ώστε η σκηνοθετική του ματιά να 

μείνει ανεξίτηλη στον χρόνο και η προσφορά του δεδομένη ως σκηνοθέτης 

του Εθνικού Θεάτρου στην Αριστοφανική κωμωδία, χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι και ο Κουν δεν έμεινε στην ιστορία για την καινοτόμα ματιά του στην 

μεταφορά του έργου.  

Και οι νεοελληνικές μεταφράσεις των «Αχαρνέων» αποτελούν γεγονότα 

ιστορικής σημασίας διότι συνδέονται με παραστάσεις που είναι ορόσημα. Ο 

Ζενάκος μεταφράζει το κείμενο ως πολιτική πρόζα, ο Σταύρου με τρόπο 

αστικό, ο Σολομός μένει πιστός στο κείμενο και ο Σαββόπουλος το αποδίδει 

με μια εντελώς ελεύθερη ματιά.  

Οι δε πολιτικές και κοινωνικές αναφορές των «Αχαρνέων» είναι 

εύστοχες, με ευθύβολες κωμικές καταστάσεις, ενώ θεωρείται το έργο μήτρα 

για τα επόμενα που έγραψε ο ποιητής. Οι «Αχαρνής» ανήκουν  στην ομάδα 

των έργων του Αριστοφάνη που αναφέρονται στην ειρήνη, ενώ έχει 

χαρακτηριστεί και ως «έργο της ουτοπίας».  Είναι δε η κωμωδία που ενώ 

παραμένει πάντα επίκαιρη, δεν ανεβαίνει συχνά στη σκηνή.  
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 Όρνιθες (κωμωδία) (414 π.Χ.) 

 Λυσιστράτη (κωμωδία) (411 π.Χ.) 

 Θεσμοφοριάζουσες (κωμωδία) (411 π.Χ.) 
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 Βαβυλώνιοι (426 π.Χ.) 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%82_(%CE%BA%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%86%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%82_(%CE%BA%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1)
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%82_(%CE%BA%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7_(%CE%BA%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%82_(%CE%BA%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BF%CE%B9_(%CE%BA%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%82_(%CE%BA%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1)
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