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I. Πρόλογοσ  

 θνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη όζν ην 

δπλαηόλ πην ζθαηξηθά ηηο θνηλέο θαηαβνιέο πνπ θέξνπλ ή θαη ηηο επηξξνέο πνπ έρνπλ 

δερζεί νη ζύγρξνλεο ιατθέο κνξθέο ζεάηξνπ. Πξόθεηηαη γηα ζεαηξηθά είδε πνπ έρνπλ 

άκεζε ζύλδεζε κε ηελ θνηλσλία ηεο επνρήο ηνπο θαη αληινύλ ην πιηθό ηνπο από ηελ 

εθάζηνηε ζεκαηηθή απηήο. Ζ αξρή ηέηνησλ εηδώλ ζεάκαηνο αλάγεηαη ζηελ αξραία 

ειιεληθή επνρή θαη έρεη ζπλδεζεί άξξεθηα κε ηα θσκηθά δξώκελα. Σν ζθῶκκα ή, 

όπσο είζηζηαη λα νλνκάδεηαη ζήκεξα, ε ζάηηξα απνηειεί ην βαζηθό εξγαιείν ησλ 

ζεακάησλ απηώλ. Μέζσ ηεο ζάηηξαο αζθνύληαλ θξηηηθή επί ζθελήο ζηα 

θνηλσληθνπνιηηηθά γεγνλόηα, ζηνπο αμησκαηνύρνπο θαη ζε απινύο πνιίηεο. Ζ ζάηηξα 

είρε θαη έρεη απήρεζε ζηα πιαηηά ζηξώκαηα ηεο θνηλσλίαο γηαηί είλαη ην «όπιν θαηά 

θύξην ιόγν ησλ αδπλάησλ. Πξάγκαηη, νη πάληεο γλσξίδνπλ όηη ν ηζρπξόο γηα λα 

ρηππήζεη ηνλ αδύλαην δε ρξεηάδεηαη ηε ζάηηξα, αθνύ κπνξεί θαη ηνλ ρηππάεη κε ρίιηα 

δπν άιια κέζα».
1
  

Με ηελ αθκή ηεο ζάηηξαο ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηνπ ζεάκαηνο αζρνιείηαη ε 

παξνύζα εξγαζία. Αξρήο γελνκέλεο από ηηο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε, νη νπνίεο 

πνιιάθηο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί θαη σο ζάηηξεο, άιισζηε είλαη γλσζηό όηη ε αηηηθή 

θσκσδία «απνηειεί κηα εμειηγκέλε κνξθή ηεο παλειιήληαο ζάηηξαο».
2
 Ζ επηζεώξεζε 

είλαη ην δεύηεξν είδνο πνπ ζα καο απαζρνιήζεη. Ζ επηζεώξεζε εηζήρζε ζηελ Διιάδα 

ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη επηβηώλεη σο ηηο κέξεο καο. Σέινο, πεξλώληαο θαη ζηνλ 

ρώξν ηεο ηειεόξαζεο από ηνλ νπνίν θπξίσο εθπξνζσπείηαη ζηηο κέξεο καο ε ζάηηξα, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πην δεκνθηιή ζαηηξηθή εθπνκπή Αι ηζαληίξη ληνπο, ε νπνία 

ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο παξνπζίαζεο ηεο – ζθελή, θνηλό, δσληαλή παξνπζίαζε –  

απνηειεί ζηελ νπζία ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ παξάιιεια πξνβάιιεηαη δσληαλά θαη 

ζηνπο ηειενπηηθνύο δέθηεο.  

Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ ζεάκαηνο έγηλε ζηελ πξνζπάζεηα λα 

δηεξεπλεζεί θαηά πόζν κπνξνύλ λα ηεθκεξησζνύλ νη απόςεηο πνπ ζπλδένπλ ηα δύν 

απηά κεηαγελέζηεξα είδε κε ηνλ Αξηζηνθάλε, λα εμεηαζηνύλ πνηα είλαη απηά ηα 

ζηνηρεία πνπ νδεγνύλ θάπνηνπο ζε απηέο ηηο απόςεηο θαη πνπ νθείινληαη, ελ ηέιεη, ηα 

                                                             
1 Καξδήο 2005: 16. 

2 Καξδήο 2005: 41-42. 
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θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη, ζηελ παξνύζα εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα λα 

αλεπξεζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελόο είδνπο, λα κειεηεζνύλ θαη λα 

ζπγθξηζνύλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ άιισλ δύν εηδώλ, ώζηε λα εληνπηζηνύλ ηα 

θνηλά ηνπο ζεκεία, ώζηε λα εμεηαζηνύλ, όζν ην δπλαηόλ βαζύηεξα, νη ιόγνη πνπ 

ππάξρνπλ απηά ηα θνηλά ζηνηρεία.  

Σα εκπόδηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο απηήο είλαη 

δηαθνξεηηθά γηα θάζε είδνο πνπ εμεηάζηεθε. Γηα ηηο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε ην 

πξόβιεκα έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε δπλαηόηεηαο λα βξεζνύλ θάπνηα ζηνηρεία θαζώο 

έρεη παξέιζεη κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Γηα ηελ επηζεώξεζε βαζηθή δπζθνιία 

απνηειεί ε απνπζία ελόο ζηαζεξνύ θεηκέλνπ θαζώο γίλνληαλ αιιαγέο ζην θείκελν κε 

βάζε ηόζν ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνύ όζν θαη ησλ εμειίμεσλ ηεο επηθαηξόηεηαο. 

Σέινο, γηα ηε ζαηηξηθή ηειενπηηθή εθπνκπή Αι ηζαληίξη ληνπο δελ έρεη παξέιζεη ν 

απαηηνύκελνο ρξόλνο γηα λα ππάξμεη κηα πιήξεο θαη ζθαηξηθή δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαζώο ε εθπνκπή δελ έρεη ζηακαηήζεη λα πξνβάιιεηαη.  

II. Α΄ Μϋροσ: Η Αττικό Κωμωδύα & ο Αριςτοφϊνησ 

1) Ειςαγωγό:  

ην Α‟ κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα εμεηαζηεί ε αηηηθή θσκσδία κε επίθεληξν ηεο 

κειέηεο ηηο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε. Αξρηθά, γίλεηαη κία ζύληνκε ηζηνξηθή 

αλαζθόπεζε ζηελ αηηηθή θσκσδία θαη έπεηηα ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ θύξηνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο, ηνπ Αξηζηνθάλε. Αθνινπζεί αλάιπζε ηεο δνκήο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ έξγνπ ηνπ Αξηζηνθάλε. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απνδνρή ή 

κε ησλ αξηζηνθαληθώλ έξγσλ από ηνπο κεηαγελέζηεξνπο, ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε 

αηηηθή θσκσδία επεξέαζε θαη πνηνύο θηάλνληαο σο ηε ζύγρξνλε επνρή.  

2) Συνοπτικό ιςτορικό αναςκόπηςη τησ Αρχαύασ Κωμωδύασ 

ύκθσλα κε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ε αηηηθή θσκσδία επηβίσζε από ην 486 π.Υ. 

σο ην 120 π.Υ. Σν 486 π.Υ είλαη ε ρξνληά πνπ αλαγλσξίζηεθε ε θσκσδία σο επίζεκν 

δξακαηηθό είδνο θαη ζπκκεηείρε ζηνπο δξακαηηθνύο αγώλεο.
3
 Οη Αιεμαλδξηλνί 

                                                             
3 Κσλζηαληάθνο xxx: 1-2. 
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θηιόινγνη θαίλεηαη όηη ρώξηζαλ ζε ηξεηο πεξηόδνπο απηό ην δηάζηεκα ιακβάλνληαο 

ππόςε ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ησλ έξγσλ, έηζη δηέθξηλαλ: α) ηελ αξραία ή 

παιαηά ή θιαζηθή ή αηηηθή θσκσδία ηνπ 5
νπ

 αηώλα, β) ηε κέζε θσκσδία (400-320 

π.Υ.) θαη γ) ηε λέα θσκσδία (320 π.Υ. – 120 π.Υ.).
4
  

Ζ αηηηθή θσκσδία γελλήζεθε κέζα από ηα θαιιηθά άζκαηα πνπ 

ηξαγνπδνύζαλ κεηακθηεζκέλνη κέζπζνη (θσκαζηέο) θαηά ηηο αγξνηηθέο γηνξηέο 

(θσκνύο) πξνο ηηκήλ ηνπ ζενύ Γηνλύζνπ ηελ πεξίνδν ηνπ ηξύγνπ. ηηο γηνξηέο απηέο 

νη θσκαζηέο «πεξηέπαηδαλ ηνπο πάληεο μεζηνκίδνληαο βσκνινρίεο θαη άιια 

πεηξάγκαηα»
5
, θαη νπζηαζηηθά από απηνύο ηνπο θσκνύο θαίλεηαη όηη πξνήιζε θαη ην 

όλνκα ηεο θσκσδίαο.
6
 Οη επηξξνέο ηεο πξνέξρνληαη από εηεξόθιεηα είδε πνπ 

αλαπηύρζεθαλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο Αξραίαο Διιάδνο. πγθεθξηκέλα, επεξεάζηεθε 

από ηε κεγαξηθή θάξζα, από ηελ θσκσδία πνπ είρε αλαπηπρζεί ζηε ηθειία, αθόκα 

θαη από ηελ ηακβηθή πνίεζε.
7
 Πξόγνλνί ηεο ζεσξνύληαη θαη νη δσόκνξθνη ρνξνί, πνπ 

ήηαλ θσκνί κε ρνξεπηέο κεηακθηεζκέλνπο ζε δώα θαη ρόξεπαλ ππό ηε κεισδία ηνπ 

απινύ.
8
  

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε θσκσδία εληάζζεηαη ζηνπο δξακαηηθνύο 

αγώλεο ην 486 π.Υ., θαζπζηεξεκέλα ζε ζρέζε κε ηελ αξραία ηξαγσδία, ε νπνία 

εηζήρζε ζηα Μεγάια Γηνλύζηα ήδε από ην 534 π.Υ. ηνπο δξακαηηθνύο αγώλεο 

παξαηεξείηαη λα παίδνληαη πέληε θσκσδίεο θαηά ηε δεύηεξε κέξα ησλ ενξηώλ.
9
 ζνλ 

αθνξά, δε, ηελ πεξίνδν αθκήο ηεο παιαηάο θσκσδίαο δηαθξίλνπκε ηξεηο γεληέο 

θσκσδηνγξάθσλ. Από ηελ πξώηε γεληά θσκσδηνγξάθσλ (Υησλίδεο, Μάγλεο θαη 

Δθθαληίδεο) ζώδνληαη κόλν ηίηινη θαη ειάρηζηα ςήγκαηα ζηίρσλ, κέζα από απηά 

θαίλεηαη λα αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε κεηακθηέζεηο θαη δσόκνξθνπο ρνξνύο.
10

 Ζ 

                                                             
4 Zimmermann 2002: 15 & 18-19. 

5 Παππάο 1994: 25. 

6 θῶκνο + ᾠδή = ηξαγνύδη ηνπ θώκνπ 

7 «Ζ αξραία ειιεληθή θσκσδία επεξεάζηεθε από ηε κεγαξηθή θάξζα, ηε ζηθειηώηηθε θσκσδία θαη 

ηελ ηακβηθή πνίεζε, παξακέλεη όκσο θαζαξό δεκηνύξγεκα ηεο Αηηηθήο».  Παππάο 1994: 28.  

8 Κσλζηαληάθνο xxx: 5-6. 

9 Παππάο 1994: 28. 

10 «Ο πνηεηήο -ππνθξηηήο δηαζθέδαδε ην θνηλό ηνπ θπξίσο κε θσκηθά θακώκαηα θαη ιηγόηεξν 

παξνπζηάδνληαο κηαο άξηηα θσκσδία κε νξηζκέλε δνκή. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ήηαλ, εθηόο 
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δεύηεξε γεληά (Κξαηίλνο, Κξάηεο, Φεξεθξάηεο) αζρνιήζεθε κε ηελ παξσδία κύζσλ 

πνπ είραλ αιιεγνξηθή ζύλδεζε κε ηε ζύγρξνλε επνρή, όπσο ν Γηνλπζαιέμαλδξνο ηνπ 

Κξαηίλνπ (ππνλννύζε όηη ν Πάξεο ήηαλ ν Πεξηθιήο θαη ε Διέλε ήηαλ ε Αζπαζία), 

παξάιιεια, ε γεληά απηή θαιιηέξγεζε ηελ πνιηηηθή θσκσδία, ε νπνία άλζηζε 

ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηξίηε γεληά πνηεηώλ (Δύπνιηο, Ακεηςίαο, Πιάησλ ν θσκηθόο, 

Φξύληρνο ν θσκηθόο). ‟ απηήλ ηελ ηξίηε γεληά θσκσδηνγξάθσλ αλήθεη ν 

Αξηζηνθάλεο, ν νπνίνο είλαη θαη ν κνλαδηθόο θσκηθόο πνηεηήο ηεο επνρήο πνπ  νη 

θσκσδίεο ηνπ καο ζώδνληαη νιόθιεξεο. πγθεθξηκέλα, έρνπλ ζσζεί έληεθα αθέξαηα 

έξγα ηεο αηηηθήο θσκσδίαο θαη αλήθνπλ όια ζηνλ Αξηζηνθάλε.
11

  

Αμηνζεκείσην είλαη όηη ηα δύν ηειεπηαία έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε 

Δθθιεζηάδνπζεο θαη Πινύηνο δηαθέξνπλ αξθεηά από ηα ππόινηπα θαη απνηππώλνπλ 

κία εηθόλα γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ αξραία θσκσδία. Πξόθεηηαη 

γηα ην κεηαβαηηθό δηάζηεκα κεηαμύ αηηηθήο θσκσδίαο θαη λέαο θσκσδίαο, θαη ζε 

γεληθέο γξακκέο ην δηάζηεκα απηό νξίδεηαη κεηαμύ 385 π.Υ. κε 336 π.Υ. θαη 

νλνκάδεηαη κέζε θσκσδία. Καηά ηε κέζε θσκσδία, παξαηεξνύκε όηη ν ξόινο ηνπ 

Υνξνύ πεξηνξίδεηαη θαη ε παξάβαζε εμαθαλίδεηαη, κεηώλεηαη ην θαληαζηηθό ζηνηρείν 

θαη ε πνιηηηθή ζάηηξα απνδπλακώλεηαη. Παξάιιεια, εηζάγνληαη ε εξσηηθή πινθή θαη 

νη ζηαζεξνί ηύπνη.
12

 Σα έξγα Κώιαθνο θαη Αηνινζίθελ ηνπ Αξηζηνθάλε απνηεινύλ 

κπζνινγηθέο παξσδίεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ε εξσηηθή πινθή θαη ην κνηίβν ηεο 

αλαγλώξηζεο. Χζηόζν, ηα έξγα δελ ζώδνληαη αθέξαηα θαη, θαζώο είλαη δύζθνιν λα 

θαζνξηζηνύλ νη ζπλζήθεο κεηαβνιώλ, δελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε αλ ν 

Αξηζηνθάλεο ήηαλ απηόο πνπ εηζήγαγε ηα δύν απηά ζηνηρεία ή αλ απιώο 

πξνζαξκόζηεθε ζηηο αιιαγέο πνπ ζπλέβαηλαλ ζηελ θσκσδία.
13

   

Σέινο, από ην 320 π.Υ. αθκάδεη ε λέα θσκσδία ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ. Από ηε λέα θσκσδία έρεη ζσζεί νιόθιεξν, 

δπζηπρώο, έλα κόλνλ έξγν, ν Γύζθνινο ηνπ Μελάλδξνπ, απνηειεί σζηόζν 

                                                                                                                                                                              
από ηνλ θσκηθό ιόγν, θπξίσο κηκεηηθή δεμηόηεηα, ρνξόο, ζπλδπαζκόο κηκεηηθήο – ρνξνύ, θαη αθόκα 

άπξεπεο θηλήζεηο πνπ ζπλνδεύνληαλ όρη ζπάληα κε θαθέκθαηα». ππξόπνπινο 1988: 212. 

11 Κσλζηαληάθνο xxx: 16-19. 

12 Κσλζηαληάθνο xxx: 19-21. 

13 Κσλζηαληάθνο xxx: 46. 
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ηθαλνπνηεηηθό ζηνηρείν γηα λα απνθηήζνπκε κηα εηθόλα ησλ κεηαβνιώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ θσκσδία θαη ησλ λέσλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ απόθηεζε.  

3) Δομό & Θεματολογύα τησ Αττικόσ Κωμωδύασ   

 Ζ θσκσδία σο πξνο ηε κνξθή ηεο δαλείζηεθε ζηνηρεία ηόζν από ηελ 

ηξαγσδία όζν θαη από ηνλ θσκό
14

. Δηδηθά από ηνλ 4
ν
 αηώλα ηόζν ε δνκή όζν θαη ην 

πεξηερόκελό ηεο αιιάδνπλ πιεζηάδνληαο πην θνληά ζην πξόηππν ηεο ηξαγσδίαο. 

Χζηόζν, όπσο δηαπηζηώλεηαη θαη από ηα έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε, πνπ έρνπλ ζσζεί 

απηνύζηα, δελ αθνινπζείηαη πάληα πηζηά ε νινθιεξσκέλε δνκή ηεο θσκσδίαο, 

αληηζέησο, κπνξεί ζπρλά λα παξαιείπνληαη θάπνηα κέξε ηεο. 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε κία ζύληνκε παξνπζίαζε ησλ θαηά πνζόλ κεξώλ ηεο 

θσκσδίαο:
15

 

Καηά πνζόλ κέξε  

1. Πξόινγνο               5. Επεηζόδηα  

2. Πάξνδνο               6. Χνξηθά 

3. Αγώλ: ᾠδή, θαηαθειεπζκόο, ἐπίξξεκα, 

πλῖγνο, ἀληῳδή, ἀληηθαηαθειεπζκόο, 

ἀληεπίξξεκα, ἀληηπλῖγνο, ζθξαγίο 

              7. Έμνδνο  

4. Παξάβαζηο: θνκκάηηνλ, ἀλάπαηζηνη ή 

θαηεμνρήλ παξάβαζηο, πλῖγνο, ᾠδή, 

ἐπίξξεκα, ἀληῳδή, ἀληεπίξξεκα 

 

 

Αθόκα, παξαηεξείηαη όηη ε θσκσδία ρξεζηκνπνηνύζε ηνλ ίδην ζθεληθό ρώξν 

κε ηελ ηξαγσδία, θαζώο θαη ηα κεραλήκαηα ηεο ηξαγσδίαο κε ζθνπό βέβαηα ηελ 

παξσδία.
16

 Δπίζεο, νη ππνθξηηέο ζηελ θσκσδία ήηαλ ηξεηο ή ηέζζεξηο θαη ν Υνξόο 

απνηεινύληαλ από 24 κέιε, σζηόζν, κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη έλαο δεύηεξνο 

βνεζεηηθόο Υνξόο, ην παξαρνξήγεκα, όπσο νλνκαδόηαλ. Ο Υνξόο έπαηξλε ζέζε, 

                                                             
14 Από ηνλ θσκό πήξε ζηνηρεία όπσο ηα άζεκλα αζηεία, ην πξνζσπείν θαη ηε ρξήζε θαιινύ. Παππάο 

1994: 29. 

15 Zimmermann 2002: 50-53. 

16 Zimmermann 2002: 34. 
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όπσο θαη ζηελ ηξαγσδία, ζην κέξνο ηεο νξρήζηξαο, σζηόζν είρε πεξηζζόηεξεο 

ειεπζεξίεο θηλήζεσλ από όηη ν Υνξόο ηεο ηξαγσδίαο. Κόξδαμ ιεγόηαλ ην πην 

δεκνθηιέο ρνξεπηηθό είδνο πνπ εθηεινύζε ν Υνξόο ηεο θσκσδίαο. Οη θηλήζεηο ησλ 

ρνξεπηώλ ήηαλ έληνλεο θαη αζειγείο. Καηά ην α΄ κέξνο ηεο θσκσδίαο ν Υνξόο έρεη 

ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δξάζε ηεο ππόζεζεο θαη εηδηθά ζηα κέξε ηεο παξάβαζεο θαη 

ηνπ αγώλα όπνπ πξσηαγσληζηεί. Αληίζεηα, ζην β΄ κέξνο ηνπ έξγνπ γίλεηαη πην 

παζεηηθόο θαη πεξηνξίδεηαη ζην ζρνιηαζκό ησλ εμειίμεσλ, ζηνηρείν πνπ βνεζάεη ηνπο 

ζεαηέο λα δηακνξθώζνπλ κία πην ζαθή άπνςε γηα ηα γεγνλόηα.
17

  

Ο θσκηθόο Υνξόο – πνιππιεζήο θαη δηπιάζηνο ηνπ ηξαγηθνύ Υνξνύ ζε 

αξηζκό κειώλ – επηηεινύζε ζεκαληηθό δηακεζνιαβεηηθό ξόιν αλάκεζα ζην ζθεληθό 

ρώξν ηεο κπζνπιαζηηθήο δξάζεο θαη ηνλ πξαγκαηηθό ρώξν ηνπ αξραίνπ 

αθξναηεξίνπ, κεηαθέξνληαο εληόο ηνπ πξώηνπ έλα ηθαλό ζπλεθδνρηθό δείγκα από ηνλ 

δεύηεξν. Με ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα ζρνιηάδεη θαη λα θξίλεη ηηο πξάμεηο θαη ηνπο 

ιόγνπο, ηόζν ησλ δξακαηηθώλ πξνζώπσλ όζν θαη ελόο πιήζνπο ηζηνξηθώλ πξνζώπσλ 

από ηνλ πνιηηηθό θαη θαιιηηερληθό θόζκν ηεο επνρήο, δηαζθάιηδε ζε όιε ηε δηάξθεηα 

ησλ αξραίσλ θσκηθώλ παξαζηάζεσλ αλνηθηή ηε δίνδν επηθνηλσλίαο κεηαμύ 

θαληαζίαο θαη πξαγκαηηθόηεηαο, κεηαμύ δξακαηηθνύ κύζνπ θαη θνηλσληθνύ – 

ηζηνξηθνύ ιόγνπ, δηαηεξώληαο δηαξθώο ηνλ αξραίν ζεαηή ζην κεηαίρκην αλάκεζα 

ζηελ ηαπηηζκέλε παξαθνινύζεζε θαη ηνλ θξηηηθό, απνζηαζηνπνηεκέλν ζρνιηαζκό ηεο 

θαληαζηηθήο δξάζεο κε ηηο εκθαλείο θνηλσληθνπνιηηηθέο πξνεθηάζεηο.
18

  

ζνλ αθνξά ηνπο ππνθξηηέο ηεο θσκσδίαο θνξνύζαλ γθξνηέζθα πξνζσπεία 

ηα νπνία βνεζνύζαλ ηνπο ζεαηέο λα θαηαιάβνπλ ην θύιιν θαη ηελ ειηθία ησλ εξώσλ. 

Αθόκα, είραλ θνπζθσκέλε θνηιηά θαη εμνγθσκέλα νπίζζηα. Σέινο, έλαο ππεξκεγέζεο 

θαιιόο πξνεμείρε από ηα ελδύκαηά ηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ν θαιιόο απηόο 

ζπλδέεη ηελ θσκσδία κε ηε γηνξηή ηνπ ζενύ Γηνλύζνπ. Οη ρνξεπηέο παξνπζηάδνληαλ 

επί ζθελήο είηε ληπκέλνη κε θαζεκεξηλά ξνύρα είηε κε ακθίεζε δώνπ αλάινγα κε ηελ 

ππόζεζε ηνπ έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα, όπσο καξηπξνύλ θαη νη ηίηινη ησλ έξγσλ ηνπ 

                                                             
17 Παππάο 1994: 115. 

18 Γηακαληάθνπ – Αγάζνπ 2007:168-169. 
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Αξηζηνθάλε, ζηνπο Βαηξάρνπο ν Υνξόο ζα θνξνύζε ελδπκαζία πνπ ζα ζύκηδε 

βαηξάρνπο.
19

  

 Χο πξνο ηε ζεκαηνινγία, ε αηηηθή θσκσδία αληινύζε ην πιηθό ηεο από ηελ 

επηθαηξόηεηα. Οη θσκσδηνγξάθνη ζαηίξηδαλ πξόζσπα θαη γεγνλόηα ηεο ζύγρξνλεο 

επνρήο. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ζηηο θσκσδίεο ηνπ 5
νπ

 αηώλα ζπρλά ζπλαληάκε λα 

ζαηηξίδνληαη επηθαλή άηνκα αξεζηά ζην θνηλό ηεο επνρήο, όπσο γηα παξάδεηγκα ν 

Πεξηθιήο. Λέγεηαη πσο ν Αξηζηνθάλεο είπε όηη πξνηηκνύζε ηε γηνξηή ησλ Λήλαησλ, 

πνπ δελ ππήξραλ ζηελ Αζήλα αξθεηνί μέλνη, γηαηί κπνξνύζε λα εθθξαζηεί ειεύζεξα, 

θαζώο δελ θνβόηαλ κήπσο ππνβαζκίζεη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ ζηα κάηηα ησλ μέλσλ.
20

  

4) Βιογραφύα & εργογραφύα Αριςτοφϊνη 

 Ο Αξηζηνθάλεο γελλήζεθε ην 445 π.Υ. πεξίπνπ από Αζελαίνπο γνλείο ζην 

δήκν Κπδαζελαίσλ ηεο Παλδηνλίδνο θπιήο. Αλέβαζε ηελ πξώηε ηνπ θσκσδία ην 427 

π.Υ. ζε ειηθία 18 ρξνλώλ θαη θαζώο ήηαλ αλήιηθνο ηε δίδαμε ν θίινο ηνπ 

Καιιίζηξαηνο.
21

 Βέβαηα, ν Αξηζηνθάλεο θαη αξγόηεξα πνπ ελειηθηώζεθε πξνηηκνύζε 

λα κε δηδάζθεη εθείλνο ηα έξγα ηνπ, έηζη αλέζεηε ηε ζθελνζεζία ησλ παξαζηάζεώλ 

ηνπ είηε ζηνλ Καιιίζηξαην είηε ζηνλ Φηισλίδε.
22

 Έγξαςε πεξίπνπ ζαξάληα θσκσδίεο 

από ηηο νπνίεο ζήκεξα, όπσο πξναλαθέξζεθε, ζώδνληαη νιόθιεξεο νη έληεθα.  

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηηο έληεθα θσκσδίεο ηνπ πνπ έρνπλ ζσζεί αθέξαηεο. Σα 

έξγα είλαη ηνπνζεηεκέλα κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, επηπιένλ ζεκεηώλεηαη θαη ε ζέζε 

πνπ πήξαλ ζηνπο δξακαηηθνύο αγώλεο.
23

 

Έξγν            Χξνλνινγία πξώηεο δηδαζθαιίαο                Θέζε  

Ἀραξλεῖο 425 π.Υ.          1
ε
 ζέζε 

Ἱππεῖο 424 π.Υ.          1
ε
 ζέζε 

Νεθέιεο 423 π.Υ.          3
ε
 ζέζε 

θῆθεο 422 π.Υ.          2
ε
 ζέζε 

                                                             
19

 Zimmermann 2002: 37-39. 

20 Μπνδίδην 2010: 27. 

21 Παππάο 1994: 59. 

22 Zimmermann 2002: 33. 

23 Dover 1978: 15∙ Zimmermann 2002: 76. 
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Δἰξήλε 421 π.Υ.          2
ε
 ζέζε 

Ὂξληζεο 414 π.ρ          2
ε 
ζέζε 

Θεζκνθνξηάδνπζεο 411 π.Υ.                - 

Λπζηζηξάηε 411 π.Υ.               - 

Βάηξαρνη 405 π.Υ.          1
ε
 ζέζε 

Ἐθθιεζηάδνπζεο 393 π.Υ.               - 

Πινῦηνο ΗΗ 388 π.Υ.               - 

 

5) Χαρακτηριςτικϊ & περιεχόμενο των ϋργων του Αριςτοφϊνη 

 Ο Αξηζηνθάλεο αληιεί ηε ζεκαηνινγία ηνπ, όπσο θαη νη θσκσδηνγξάθνη ηεο 

επνρήο ηνπ, από ηελ επηθαηξόηεηα. αηηξίδεη πξόζσπα θαη θαηαζηάζεηο ηνπ 

θνηλσληθνύ ηζηνύ, ζηνλ νπνίν δνύζε θαη ζπκκεηείρε. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνύλ 

ηελ αηηηθή θσκσδία θαη ηα βιέπνπκε θαη ζηα έξγα ηνπ θύξηνπ εθπξνζώπνπ ηεο, ηνπ 

Αξηζηνθάλε, παξαηίζεληαη παξαθάησ.  

 Ήδε, έρεη αλαθεξζεί ε άληιεζε ζεκαηνινγίαο από ηελ επηθαηξόηεηα. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινύλ ε αλαθνξά ζε πνιηηηθνύο θαη απινύο 

πνιίηεο ηεο επνρήο. Δηδηθόηεξα, ζέκαηα πνπ ζίγνληαη από ηελ επηθαηξόηεηα είλαη ε 

παηδεία, γηα παξάδεηγκα ζηηο Νεθέιεο αλαθέξεηαη ζηελ πλεπκαηηθή επαλάζηαζε ηεο 

επνρήο ηνπ, ηε νθηζηηθή. Άιιν θεληξηθό ζέκα απνηειεί ε θξίζε ηνπ ζεζκνύ ηεο 

Πόιεσο – Κξάηνπο, κε αληηπξνζσπεπηηθό παξάδεηγκα ην έξγν ηνπ θῆθεο, ζην νπνίν 

θαη γίλεηαη ιόγνο γηα ηα πξνβιήκαηα ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαζηηθνύ ηνκέα. 

Αμηνζεκείσηνο, αθόκα,  είλαη ν πξσηαγσληζηηθόο ξόινο πνπ δίλεη ν Αξηζηνθάλεο 

ζηηο γπλαίθεο. Μάιηζηα, νη γπλαίθεο παξνπζηάδνληαη ζπρλά λα επαλαζηαηνύλ θαη λα 

πξνζπαζνύλ λα δώζνπλ απηέο ιύζεηο ζηα αδηέμνδα ηεο πνιηηηθήο δσήο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηηο Ἐθθιεζηάδνπζεο θαη ζηε Λπζηζηξάηε. ια απηά, βέβαηα, 

δηαδξακαηίδνληαη κέζα ζε έλα θιίκα γέιηνπ θαη αλνξζόδνμσλ, νπηνπηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. Αθόκα, ηδηαίηεξε ζέζε ζηα έξγα ηνπ έρεη ην δίπνιν πόιεκνο - εηξήλε, 

θαζώο αξθεηά έξγα ηνπ έρνπλ γξαθηεί ηελ επνρή ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ, 

όπσο είλαη νη Ἀραξλεῖο, ε Δἰξήλε θαη ε Λπζηζηξάηε. 

Ζ Αηηηθή Κσκσδία, μεπεξλώληαο ζ‟ απηό ηελ ηξαγσδία, ήηαλ πξνηθηζκέλε κε έλα 

δηπιό πξνλόκην: από ηε κηα λα παξνπζηάδεη γπκλό ηνλ αηώλην πάλζξσπν, κε ηηο 
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εγγελείο αδπλακίεο ηνπ, θαη από ηελ άιιε λα δσγξαθίδεη ξεαιηζηηθά ηε ζύγρξνλή ηεο 

επνρή.
24

 

Αθόκα έλα ραξαθηεξηζηηθό άμην ιόγνπ, γηα ην νπνίν έρεη γίλεη ήδε αλαθνξά, 

είλαη ε ζρέζε ηεο θσκσδίαο κε ηελ ηξαγσδία ηόζν ζε επίπεδν δνκήο όζν θαη ζε 

επίπεδν πεξηερνκέλνπ. πρλά, όπσο πξναλαθέξζεθε, ε θσκσδία παξσδεί ηα ηερληθά 

κέζα ηεο ηξαγσδίαο ρξεζηκνπνηώληαο ηα ίδηα εξγαιεία κε απηήλ. Δπηπιένλ, 

ζαηηξίδνληαη ηξαγηθνί πνηεηέο ή έξγα ηνπο, κε ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηε 

δηαθσκώδεζε από ηνλ Αξηζηνθάλε ησλ θαηλνηνκηώλ ηνπ Δπξηπίδε ζηελ ηξαγσδία, 

παξά ηελ απήρεζε πνπ έρνπλ ζην θνηλό ηα έξγα ηνπ ηξαγηθνύ πνηεηή.  

Ζ παξάβαζηο απνηειεί θαζνξηζηηθό κέξνο ηεο δνκήο ηεο θσκσδίαο θαζώο ρσξίδεη 

ηα έξγα ζε δύν κέξε. Καηά ηελ παξάβαζηλ ε δξάζε ζηακαηά, ηα δξακαηηθά πξόζσπα 

απνζύξνληαη από ηε ζθελή θαη ν Υνξόο απεπζύλεηαη άκεζα ζην θνηλό, ζαλ λα 

ζπλδηαιέγεηαη καδί ηνπ. Γη‟ απηό κέζα από ηελ παξάβαζηλ ν Αξηζηνθάλεο πνιιέο 

θνξέο ππεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηα έξγα ηνπ, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ζην έξγν 

ηνπ θῆθεο όπνπ μεθάζαξα ππεξαζπίδεηαη ηελ θσκσδία ηνπ Νεθέιεο, θαζώο ζεσξεί 

όηη δελ άμηδε ηελ ηξίηε ζέζε πνπ έιαβε ηόηε, ζηνπο Ἱππεῖο, δε, δηθαηνινγείηαη όζνλ 

αθνξά ηελ θαηεγνξία όηη δελ δηδάζθεη ν ίδηνο ηα έξγα ηνπ. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ε 

παξάβαζηο απνηειεί βαζηθό δνκηθό ζπζηαηηθό ηεο θσκσδίαο θαη απαληάηαη κόλν ζε 

απηό ην είδνο θαη ζε θακία άιιε κνξθή ζεάηξνπ.
25

 Χζηόζν, ν Υνξόο κπνξνύζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ έξγνπ λα δηαθόςεη ηελ παξάζηαζε θαη λα ζρνιηάζεη θάηη 

εθηόο δξάζεσο ή λα απεπζπλζεί ζην θνηλό.
26

 

 Σν πην δεκνθηιέο ζηνηρείν ηεο αξραίαο θσκσδίαο ζήκεξα είλαη ην Ὀλνκαζηί 

θσκῳδεῖλ ή πνιηηηθό ζθῶκκα. Οη θσκσδηνγξάθνη απέθηεζαλ ην δηθαίσκα λα 

ζρνιηάδνπλ ηα πάληα ρσξίο θόβν, δηθαίσκα πνπ ηνπο έδηλε ε ύπαξμε ηνπ 

δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο, έηζη κπόξεζε λα αλαπηπρζεί ην ζθῶκκα.
27

 Μέζα, 

                                                             
24 Καξδήο 2005: 44. 

25 Γηακαληάθνπ – Αγάζνπ 2007: 170. 

26 «Ο θσκηθόο Υνξόο θαη ηα θσκηθά δξακαηηθά πξόζσπα κπνξνύλ θαη είζηζηαη αλά πάζα ζηηγκή ηεο 

δηαινγηθήο ξνήο λα δηαζπνύλ ηα κπζνινγηθά ζηεγαλά, γηα λα θάλνπλ ξεηέο αλαθνξέο ζηνλ πξαγκαηηθό 

ρώξν θαη ρξόλν ηεο παξάζηαζεο, ζην αθξναηήξην, ή θάπνηα άιιε πιεπξά ηεο γηνξηήο ή ηεο δεκόζηαο 

πξαγκαηηθόηεηαο». Γηακαληάθνπ – Αγάζνπ 2007:188-189. 

27 Καξδήο 2005: 44. 
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ινηπόλ, από απηό ην ζηνηρείν ηεο θσκσδίαο δηαθαίλεηαη θαη ην κεγαιείν πνιηηηζκνύ, 

ε ειεπζεξία δηαθίλεζεο ηδεώλ θαη ε αλεθηηθόηεηα πνπ εμαζθαιίδεη ε δεκνθξαηία. Με 

ηνλ όξν ὀλνκαζηί θσκῳδεῖλ ή πνιηηηθό ζθῶκκα απνδίδεηαη ε θαπζηηθή ζάηηξα ζε 

πνιηηηθά, πλεπκαηηθά πξόζσπα αιιά θαη απινύο πνιίηεο ηεο επνρήο, γηα παξάδεηγκα, 

ν Αξηζηνθάλεο ζαηηξίδεη ζηνπο Ἱππεῖο ηνλ Κιέσλα, ζηηο Νεθέιεο ηνλ σθξάηε θαη 

ηνλ Δπξηπίδε θ.ά.  

Αμηνζεκείσην είλαη όηη κέζα από ηα έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε γελλήζεθε ην κνηίβν 

ηνπ δηαλννύκελνπ. Δθείλνπ, δειαδή, πνπ παξνπζηάδεηαη λα γλσξίδεη πνιιά, όκσο, νη 

ππόινηπνη δελ κπνξνύλ λα ηνλ θαηαιάβνπλ, γηα παξάδεηγκα, ζηνπο Ὂξληζεο 

δηαθσκσδεί ηνλ καζεκαηηθό θαη αζηξνλόκν Μέησλα θαη ζηηο Νεθέιεο ηνλ σθξάηε 

θαη ηνπο ζνθηζηέο θαζώο θαη ηελ αξλεηηθή επηξξνή ηεο ζνθηζηηθήο ζην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα.  

Δπηπιένλ, ζηα έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ρξήζε ηνπ ιεθηηθνύ 

ρηνύκνξ, όπσο παξσδίεο
28

, ινγνπαίγληα, 

ακθίζεκα, παξνκνηώζεηο, κεηαθνξέο, θσκηθή 

ζπζζώξεπζε ιέμεσλ.
29

 Ο Αξηζηνθάλεο 

αξέζθεηαη λα παίδεη κε ηηο ιέμεηο δεκηνπξγώληαο 

ζπρλά ινγνπαίγληα θαη ρνλδξνεηδή αζηεία 

ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ.
30

 Αθόκα, από ηα 

θείκελά ηνπ δελ ιείπεη ε αηζρξνινγία θαη ε 

                                                             
28 «ξνο πνπ αλάγεη ηε δεκηνπξγία θαη ηε ρξήζε ηνπ ήδε ζηελ ειιεληθή αξραηόηεηα θαη δειώλεη ηελ 

επηξάπειε ή/θαη γεινηνγξαθηθή «παξαπνίεζε» ή «κεηακόξθσζε» ελόο αλαγλσξίζηκνπ ππνθεηκέλνπ 

«πξνηύπνπ», θη απηό είηε πξνο ράξηλ θαη κόλν ηεο κεηαζεαηξηθήο παηδηάο είηε θαη πξνο ράξηλ κηαο – 

πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν δξαζηηθήο – θαιιηηερληθήο ή/θαη θνηλσληθό-ηζηνξηθήο θξηηηθήο, πνπ θέξλεη 

ηόηε ηελ παξσδία πνιύ θνληά ζηα εζηθά θαη ξεηνξηθά εδάθε ηεο ζάηηξαο». Γηακαληάθνπ – Αγάζνπ 

2007: 98-99. 

29 ππξόπνπινο 1988: 121 & 126. 

30 «Αμίδεη επηπξόζζεηα λα επηζεκαλζεί ην γεγνλόο όηη έλα κεγάιν δηάζηεκα ζηελ αξρή ησλ 

αξηζηνθαληθώλ πξνιόγσλ θαηαιακβάλεηαη από ινγνπαίγληα, θηλεζηαθά αζηεία θαη ζρόιηα άζρεηα κε 

ην βαζηθό ζέκα ηεο θσκσδίαο ή ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε επαλαιεπηηθόηεηα ζηε κεηάδνζε ηεο 

επηζπκεηήο πιεξνθνξίαο». Γηακαληάθνπ – Αγάζνπ 2007: 174. 
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βσκνινρία
31

. ια απηά ηα ιεθηηθά ζηνηρεία, εθηόο από ηνλ γέισηα πνπ πξνθαινύλ, 

βνεζνύλ θαη ζηελ πξνώζεζε ηεο δξάζεο.
32

  

Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε κεηακθίεζε ζηα έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε, όπνπ 

αιιάδνπλ ξόινπο νη άλδξεο κε ηηο γπλαίθεο, όπσο ζπκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα, ζηηο 

Ἐθθιεζηάδνπζεο θαη ζηηο Θεζκνθνξηάδνπζεο. Αιιά θαη ν Υνξόο πνπ ζπλήζσο 

ππνδύεηαη θάπνην δών, όπσο ζηνπο Ἱππεῖο, ζηνπο Ὂξληζεο, ζηηο θῆθεο, ζηνπο 

Βαηξάρνπο. 

Γηα ηε κνπζηθή πνπ ήηαλ αλαπόζπαζην κέξνο θαη ηεο θσκηθήο παξάζηαζεο 

δπζηπρώο έρνπκε πεληρξέο πιεξνθνξίεο. Σα κνπζηθά όξγαλα πνπ ζπλόδεπαλ ηηο 

δξακαηηθέο παξαζηάζεηο ήηαλ ζπλήζσο ν απιόο θαη δηάθνξα θξνπζηά. Αμηνζεκείσην 

είλαη όηη από ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηώλα ππήξμε αλαλέσζε ζηε κνπζηθή, ηελ αλαλέσζε 

απηή ραξαθηήξηδε ε πνηθηιία θαη ζην ζέαηξν εθπξνζώπεζε θαη εηζήγαγε ν Δπξηπίδεο. 

Ο Αξηζηνθάλεο δηαθσκσδεί θαη επηθξίλεη πνιιέο θνξέο απηή ηελ θαηλνηνκία ηνπ 

Δπξηπίδε, ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινύλ ε Δἰξήλε θαη νη Βάηξαρνη.
33

  

Σέινο, είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη νη ρνξνγξαθίεο ήηαλ άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηε κνπζηθή. ζνλ αθνξά ηελ θσκσδία νη ρνξνγξαθίεο, 

ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο νλνκαζίεο ησλ ρνξεπηηθώλ (θόξδαμ, κόζσλ), ζα 

απνηεινύληαλ από άζεκλεο θηλήζεηο, δεδνκέλεο θαη ηεο ελδπκαζίαο ηνπ ρνξνύ ε 

νπνία πάληα πεξηιάκβαλε έλαλ ππεξκεγέζε θαιιό.
34

 Αμηνζεκείσην είλαη όηη ε 

κνπζηθή θαη ε ρνξνγξαθία ζπλέβαιαλ ζηελ πξνώζεζε ηεο δξάζεο θαη ζηελ 

ζθηαγξάθεζε ησλ ραξαθηήξσλ.
35

  

                                                             
31 Βσκνιόρνο < βσκό = ιαηξεπηηθό θηίζκα + ινράσ = παξακνλεύσ, ελεδξεύσ, άξα είλαη ν άλζξσπνο 

πνπ παξακόλεπε δίπια ζην βσκό γηα λα δεηηαλέςεη θαγεηό κεηά ηε ζπζία ή θαη γηα λα θιέςεη. Δπίζεο, 

βσκνινρίεο δελ ήηαλ κόλν νη γισζζηθέο απξέπεηεο αιιά αηζρξέο πξάμεηο, άζεκλνη ρνξνί θ.α. 

ππξόπνπινο 1988: 86. 

32 «Γηαπηζηώλεηαη ε ζπκβνιή ηνπ νξγαληθνύ απηνύ ζηνηρείνπ ηεο αξραίαο αηηηθήο θσκσδίαο, ηεο 

θσκηθήο ιέμεσο, ζηε δξακαηηθόηεηα, κε άιια ιόγηα ηεο επίδξαζήο ηεο ζηε δνκή ηεο θσκσδίαο θαη ηελ 

εμέιημε ηεο ππόζεζήο ηεο ή ηνπιάρηζηνλ ζηε δηάξζξσζε επηκέξνπο ζθελώλ ηεο». ππξόπνπινο 1988: 

163. 

33 Zimmermann 2002: 56-57 & 60. 

34 ππξόπνπινο 1988: 90. 

35 Zimmermann 2002: 53. 
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πλνπηηθόο πίλαθαο ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ έξγωλ ηνπ Αξηζηνθάλε ωο πξνο 

ην πεξηερόκελό ηνπο: 

(1) Άληιεζε ζεκάησλ από ηελ επηθαηξόηεηα  

(2) Κνηλσληθνπνιηηηθή ζάηηξα 

(3) Παξάβαζηο (επαθή κε ην θνηλό, ζρνιηαζκόο θσκσδηνγξάθνπ) 

(4) Ὀλνκαζηί θσκῳδεῖλ ή πνιηηηθό ζθῶκκα 

(5) Λεθηηθό ρηνύκνξ: παξσδίεο, ινγνπαίγληα, ακθίζεκα, παξνκνηώζεηο, 

κεηαθνξέο, θσκηθή ζπζζώξεπζε ιέμεσλ, εηξσλεία 

(6) αηζρξνινγία, βσκνινρία 

(7) εμνπαιηθά, άζεκλα ππνλννύκελα
36

  

(8) Μεηακθίεζε, γθξνηέζθν  

(9) Μνπζηθή  

(10) Υνξόο  

(11) Οπηνπηθό ζηνηρείν  

6) Σύντομη αναςκόπηςη τησ αποδοχόσ του Αριςτοφϊνη από 

την Ύςτερη Αρχαιότητα ωσ τη Σύγχρονη Εποχό με 

επύκεντρο τισ εξελύξεισ ςτον Ελλαδικό χώρο 

ην ζεκείν απηό αμίδεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κία ζύληνκε αλαζθόπεζε ζηελ 

πνξεία ησλ έξγσλ ηνπ Αξηζηνθάλε από ηελ ύζηεξε αξραηόηεηα σο ηε ζύγρξνλε 

επνρή κε επίθεληξν ηνλ Διιαδηθό ρώξν. Σα ζηνηρεία απηά ζα βνεζήζνπλ λα 

απνθηήζνπκε κία εηθόλα γηα ηελ πξόζιεςε ησλ αξηζηνθαληθώλ έξγσλ ζηα 

κεηαγελέζηεξα ρξόληα θαη ηνλ βαζκό επηξξνήο ηνπο ζηνπο δξακαηνπξγνύο.  

Από ηελ παξαθαηαζήθε ηεο αηηηθήο θσκσδίαο νιόθιεξα ζώζεθαλ κόλν ηα έξγα 

ηνπ Αξηζηνθάλε. Δπ‟ απηνύ έρνπλ δηαηππσζεί θάπνηεο απόςεηο, γηα παξάδεηγκα, θαηά 

ηνλ Σζίκεξκαλ (Zimmermann) ελδερόκελνη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζώζεθαλ πιήξεηο 

κόλν νη θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε είλαη νη αθόινπζνη: Πξώηνλ, ζηηο θσκσδίεο ηνπ 

εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά πξόζσπα γηα ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηνινγία, όπσο ν 

                                                             
36 «θαθέκθαηνλ είλαη ν όξνο πνπ δήισλε ην παηρλίδη κε ην άζεκλν ππνλννύκελν κηαο ιέμεο». 

ππξόπνπινο 1988: 91. 
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Αηζρύινο, ν Δπξηπίδεο, ν σθξάηεο. Γεύηεξνλ, ε γιώζζα ηνπ Αξηζηνθάλε ήηαλ 

θαηάιιειε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ. Σέινο, εηδηθόηεξα ν Πινύηνο 

απνηέιεζε ην πην δεκνθηιέο έξγν ηνπ ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξόλνπο ιόγσ ηεο 

εζηθνινγηθήο ρξνηάο ηνπ.
37

   

Σα ρξόληα ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο αθκάδεη ε λέα θσκσδία θαη, όπσο πξνείπακε, 

ην κνλαδηθό έξγν πνπ καο έρεη ζσζεί νιόθιεξν από εθείλε ηελ πεξίνδν είλαη ν 

Γύζθνινο ηνπ Μελάλδξνπ, ην νπνίν γίλεηαη πξόηππν ησλ θσκσδηνγξάθσλ θαηά ηε 

Ρσκατθή Δπνρή (Πιαύηνο θαη Σεξέληηνο). Έηζη, ζηηο επνρέο απηέο ν Αξηζηνθάλεο 

«πέθηεη» ζηελ αθάλεηα. Καηά ηε Βπδαληηλή πεξίνδν επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην 

εμαηηίαο ηεο γιώζζαο ηνπ, πνπ ήηαλ θαηάιιειε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αηηηθήο 

δηαιέθηνπ. Φπζηθά, ηελ πεξίνδν απηή ην πην δεκνθηιέο αλάγλσζκα από ηα έξγα ηνπ 

ήηαλ ν Πινύηνο, θαζώο ζεσξνύληαλ θνληά ζηηο ρξηζηηαληθέο αξρέο θαη κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα εζηθνπιαζηηθνύο ζθνπνύο.  

 ηα ρξόληα ηεο Οζσκαλνθξαηίαο, πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, δελ ζεκεηώλεηαη 

ηδηαίηεξε πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζκηθή δσή ζηνπο ρώξνπο όπνπ δηέκελαλ Έιιελεο. 

Δμαίξεζε απνηεινύλ νη πεξηνρέο πνπ απνηέιεζαλ βελεηηθέο θηήζεηο, όπσο ήηαλ ε 

Κξήηε θαη ηα Δπηάλεζα. ηνπο ηόπνπο απηνύο παξαηεξείηαη άλζηζε ησλ γξακκάησλ 

θαη μερσξίδνπλ αμηόινγνη Έιιελεο ζπγγξαθείο, πνηεηέο, δξακαηνπξγνί, θ.ά. Χζηόζν, 

θαη ζηηο δύν πεξηνρέο νη επηδξάζεηο από ηελ αξραία ειιεληθή παξάδνζε ήηαλ θπξίσο 

έκκεζεο, αθνξνύζαλ, δειαδή, ζην βαζκό πνπ είραλ επεξεαζηεί από απηήλ ηα 

βπδαληηλά θαη θπξίσο ηα επξσπατθά ηνπο πξόηππα. 

ηνλ δπηηθό θόζκν, πξόηππν εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη ν Μέλαλδξνο θαη νη 

Λαηίλνη θσκσδηνγξάθνη Σεξέληηνο, Πιαύηνο θ.ά. Ο Αξηζηνθάλεο παξακέλεη 

παξαγθσληζκέλνο θαζώο, ζε κηα επνρή πνπ αλζεί ν λενθιαζηθηζκόο, ηα έξγα ηνπ δελ 

έρνπλ ζέζε∙ ζεσξνύληαη αληηθιαζηθηζηηθά επεηδή αληηβαίλνπλ ζηνπο θαλόλεο ηεο 

αιεζνθάλεηαο, ηεο ελόηεηαο ρώξνπ θαη ρξόλνπ, θαη θπζηθά ηεο εππξέπεηαο. 

Δπηπιένλ, γηα ηνπο επξσπαίνπο ν Αξηζηνθάλεο δελ ήηαλ αγαπεηόο γηα έλαλ αθόκα 

ιόγν - ηνπ θαηαιόγηδαλ κεξίδην επζύλεο γηα ην ζάλαην ηνπ σθξάηε. Ο Αξηζηνθάλεο 

ζαηίξηδε ζην έξγν ηνπ Νεθέιεο ηνλ σθξάηε θαη, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Απνινγία ηνπ 

                                                             
37 Zimmermann 2002: 22. 
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σθξάηε, ν σθξάηεο πίζηεπε όηη ππεύζπλνο γηα ηε γλώκε πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη νη 

ζπκπνιίηεο ηνπ γη‟ απηόλ ήηαλ θπξίσο ν Αξηζηνθάλεο.
38

  

Ζ πλεπκαηηθή θίλεζε ζα επηζηξέςεη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν ιίγν πξηλ ην μέζπαζκα 

ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 κε ηνλ Διιεληθό Γηαθσηηζκό.
39

 Οη Έιιελεο ζα 

γλσξίζνπλ μαλά ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο ξίδεο κέζα από ηα έξγα ησλ δπηηθώλ, νη νπνίνη 

αληινύλ πιηθό από ηελ αξραία ειιεληθή παξάδνζε. ‟ απηή ηε ζηξνθή πξνο ην 

αξραηνειιεληθό παξειζόλ, ε αξραία ειιεληθή ηξαγσδία ζα βξεζεί ζην επίθεληξν θαη 

ζα απνηειέζεη πξόηππν, αληίζεηα ε αηηηθή θσκσδία ιόγσ ηεο γιώζζαο ηεο θαη ηεο 

ζεκαηηθήο ηεο ζα παξαγθσληζζεί αθόκα κία θνξά θαη πξόηππν ησλ λενειιεληθώλ 

θσκσδηώλ ζα απνηειέζνπλ επξσπαίνη θσκσδηνγξάθνη.
40

 Οη έιιελεο ζπγγξαθείο 

επεξεάδνληαη από ηνλ Ηηαιό Κάξιν Γθνιληόλη (Carlo Goldoni) θαη από ηνλ Γάιιν 

Μνιηέξν (Jean Baptiste Poquelin). Αξρηθά, κεηαθξάζηεθαλ ηα έξγα ηνπ Γθνιληόλη, 

γξήγνξα, όκσο, ν ηειεπηαίνο εθηνπίζηεθε από ηνλ Μνιηέξν, ν νπνίνο επεξέαζε 

ζεκαληηθά ηελ ειιεληθή θσκσδία ηνπ 19
νπ

 αηώλα.
41

  

Χζηόζν, παξά ηελ ακεραλία πνπ έθεξλαλ ηα έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε, αξθεηνί 

έιιελεο ζπγγξαθείο πξνζπάζεζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ζηνηρεία ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

έξγν πνπ ζεσξείηαη νξόζεκν ηελ πεξίνδν απηή γηα ηελ έλαξμε ηεο πξσηόηππεο 

παλειιήληαο θσκσδίαο είλαη ηα Κνξαθίζηηθα ή Γηόξζσζηο ηεο ξσκαίηθεο γιώζζαο ηνπ 

Ηάθσβνπ Ρίδνπ Νεξνπινύ πνπ ηππώζεθε ην 1813 ζηε Βηέλλε. Αμηνζεκείσην είλαη 

πσο ζην έξγν απηό ν ζπγγξαθέαο δαλείδεηαη ηδέεο από ηελ θσκσδία Νεθέιεο ηνπ 

Αξηζηνθάλε.
42

 Χζηόζν, είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη από ην έξγν δελ ιείπνπλ 

                                                             
38 Υαηδεπαληαδήο 2004: 49-51. 

39 «ηελ νπζία, ε ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ, κε ηε κνξθή θαη ην ραξαθηήξα πνπ ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα, 

εηζάγεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ πεξηνρή θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ εγρώξηνπ Γηαθσηηζκνύ, ζηηο ιίγεο 

δειαδή εθείλεο δεθαεηίεο πνπ κεζνιαβνύλ αλάκεζα ζηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1789 θαη ζηνλ 

εζλαπειεπζεξσηηθό μεζεθσκό ησλ Ρσκηώλ ηνπ 1821». Υαηδεπαληαδήο 2004: 1.  

40 «ηε ζθπξειάηεζε ηεο λέαο εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ Ρσκηώλ θαη ησλ Γξαηθώλ, ε Σξαγσδία, κε ηα 

πςειά ηζηνξηθά θαη κπζνινγηθά ζέκαηά ηεο, είρε αλαιάβεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηαύηηζεο ησλ 

αλαγλσζηώλ κε ηνλ έλδνμν παξειζόλ ηνπ Γέλνπο. Ζ θσκσδία όκσο είρε αλαιάβεη λα ραξάμεη 

επδηάθξηηα ηελ επξσπατθή πξννπηηθή ηνπ». Υαηδεπαληαδήο 2004: 5. 

41 Υαηδεπαληαδήο 2004: 21.  

42 «Από ηηο Νεθέιεο ηνπ Αξηζηνθάλε δαλείδεηαη ζπγθεθξηκέλα ν Νεξνπιόο ηελ θεληξηθή θσκηθή ηδέα 

ηεο ίδξπζεο ελόο λεσηεξηθνύ ζρνιείνπ αθηεξσκέλνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ «άδηθνπ ιόγνπ», ζηε 
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θαη ηα κνιηεξηθά ζηνηρεία. Ζ ζπλύπαξμε επηξξνώλ ζε έλα έξγν ηόζν από ηνλ 

Αξηζηνθάλε όζν θαη από ηνλ Μνιηέξν πηζηνπνηεί ηελ άπνςε πνπ επηθξαηνύζε θαηά 

ηνλ δηαθσηηζκό θαη δηαηππώζεθε από ηνλ Αδακάληην Κνξαή, όηη δειαδή ν Μνιηέξνο 

ζεσξείηαη ν γάιινο Αξηζηνθάλεο.
43

 Παξάιιεια, δείρλεη θαη ηελ αδπλακία ηνπ 

Αξηζηνθάλε λα απνηειέζεη ην κνλαδηθό πξόηππν ησλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, γεγνλόο 

πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο βσκνινρίεο πνπ πεξηείραλ ηα έξγα ηνπ. Γη‟ απηό ην ιόγν, 

όζνη Έιιελεο ζπγγξαθείο ζέιεζαλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηελ αηηηθή θσκσδία 

ζπλδύαζαλ θαη ζηνηρεία ησλ έξγσλ ηνπ Μνιηέξνπ γηα λα θαιύςνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα 

πνπ είραλ ζύκθσλα κε ηα ήζε ηεο επνρήο νη θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε.
44

 

Σελ πεξίνδν πνπ αλζεί ν ξνκαληηζκόο ζηελ Διιάδα (1830-1880) ν Αξηζηνθάλεο 

έξρεηαη ζην πξνζθήλην, θαζώο ηα έξγα ηνπ δηαζέηνπλ όια εθείλα ηα αληηθιαζηθηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέζβεπε ην θίλεκα ηνπ ξνκαληηζκνύ, δειαδή, ραιαξή δξάζε, 

έιιεηςε ελόηεηαο ρώξνπ θαη ρξόλνπ, θαιιηέξγεηα ηνπ θαληαζηηθνύ ζηνηρείνπ, 

ελαζρόιεζε κε ηνπηθά επίθαηξα δεηήκαηα.
45

 Έλα έξγν πνπ απνθόβεη ηνλ ζπλδπαζκό 

κνιηεξηθώλ θαη αξηζηνθαληθώλ ζηνηρείσλ θαη ζηξέθεηαη θπξίσο πξνο ηνλ 

Αξηζηνθάλε είλαη ε έκκεηξε πεληάπξαθηε θσκσδία πληαγκαηηθόλ ζρνιείνλ (1852) 

                                                                                                                                                                              
δηάδνζε ηεο ςεπδνύο θαη ζηξεβιήο γιώζζαο ησλ θνξαθηζηώλ (=θνξατζηώλ). πσο επηζπκεί ν 

Αξηζηνθάλεο λα θαηαγγείιεη νλνκαζηηθά ζηελ θσκσδία ηνπ σο αγύξηε θαη ιανπιάλν ηνλ σθξάηε, 

έηζη θη ν Φαλαξηώηεο θσκσδηνγξάθνο δηαιέγεη λα θαηαγγείιεη γηα αλάινγα ακαξηήκαηα πξνζσπηθά 

ηνλ Αδακάληην Κνξαή (=σηήξηνο)». Υαηδεπαληαδήο 2004: 23.  

43 «Ο Μνιηέξνο έρεη ραξαθηεξηζηεί γάιινο Αξηζηνθάλεο θαηά ηνλ λενειιεληθό δηαθσηηζκό». 

Σακπάθε 1993: 157. 

44 «ινη νη πξώηκνη λενειιεληθνί πεηξακαηηζκνί πνπ είραλ σο βάζε ηνπο ηελ Αξραία θσκσδία, όιεο νη 

ζπγγξαθηθέο πξνζπάζεηεο πνπ θηινδόμεζαλ λα αμηνπνηήζνπλ πιηθό θαηεπζείαλ δαλεηζκέλν από ηα 

θείκελα ηεο θιαζηθήο επνρήο, κεξίκλεζαλ κε ππεξβνιηθή, ζα έιεγε θαλείο, θηινηηκία λα θαιύςνπλ κε 

δάλεηα από ηνλ Μνιηέξν ην έιιεηκκα δηδαθηηζκνύ πνπ παξαηεξείηαη ζε απηά». Υαηδεπαληαδήο 2004: 

54. 

45 «Ο Αξηζηνθάλεο ζα θαηνξζώζεη πξαγκαηηθά λα κπεη ζηε δσή ησλ λεόηεξσλ Διιήλσλ κόλν κε ηελ 

έλαξμε ηνπ επόκελνπ αηώλα, ύζηεξα από ηε καδηθή ηνπ πηνζέηεζε από ηελ αληηπνιηηεπηηθή 

δεκνζηνγξαθία, ζηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηεο βαζηιείαο ηνπ Γεσξγίνπ Α‟, θη ύζηεξα από ηελ εκθάληζε 

ηεο Αζελατθήο Δπηζεώξεζεο, ελόο λένπ δξακαηηθνύ είδνπο πνπ ζα ηνλ δηεθδηθήζεη σο γελάξρε ηνπ». 

Υαηδεπαληαδήο 2004: 60.  
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ηνπ Αιέμαλδξνπ νύηζνπ.
46

 Αμηνζεκείσην είλαη όηη ζε απηό ην έξγν γηα πξώηε θνξά 

έρνπκε απνηύπσζε πξνζσπηθώλ απόςεσλ γηα επίθαηξα πνιηηηθά δεηήκαηα, θάηη πνπ 

πξνζεγγίδεη ηελ αξηζηνθαληθή ινγηθή θαη γεληθόηεξα απερεί ην πλεύκα ηεο αηηηθήο 

θσκσδίαο. 

Ο Αξηζηνθάλεο ζα θεξδίδεη όιν θαη πεξηζζόηεξν έδαθνο ζην ππόινηπν ηνπ 

αηώλνο θπξίσο κέζα από ην ρώξν ηεο δεκνζηνγξαθίαο, όπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

πνιηηηθό ζθῶκκα αιιά θαη κέζα από ηελ Αζελατθή Δπηζεώξεζε πνπ ζα ηνλ 

δηεθδηθήζεη σο γελάξρε ηεο.
47

 Γηα ηελ Δπηζεώξεζε ζα γίλεη αλαιπηηθά ιόγνο ζην 

επόκελν κέξνο ηεο εξγαζίαο. ‟ απηό ην ζεκείν, εθείλν πνπ είλαη άμην ιόγνπ, όζνλ 

αθνξά ηα έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε, είλαη πσο θαη θαηά ηνλ 20
ό
 αηώλα ζα αληηκεησπίζεη 

δπζθνιίεο απνδνρήο από ζπληεξεηηθόηεξνπο πνπ έξρνληαη αθόκα ζε ακεραλία 

εμαηηίαο ηεο αηζρξνινγίαο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην πξώην κηζό ηνπ αηώλα απαηνύληαη 

αζξόεο θαη κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο αξηζηνθαληθώλ παξαζηάζεσλ. Σν 1904 ε Νέα 

θελή αλέβαζε ηηο Δθθιεζηάδνπζεο
48

 θαη ην 1929 ν πύξνο Μειάο παξνπζίαζε ηνπο 

Όξληζεο κε κνξθή επίθαηξεο επηζεώξεζεο.
49

 Σν 1932 ν Κάξνινο Κνπλ αλέβαζε κε ην 

Κνιέγην Αζελώλ ηνπο Όξληζεο θαη ηνπο Βαηξάρνπο ηνπ Αξηζηνθάλε.
50

 Σν 1933 ζην 

Θέαηξν «Οιύκπηα» παξαζηάζεθαλ νη Νεθέιεο θαη ζην Θέαηξν «Κνηνπνύιε» 

παξνπζηάζηεθε ηε Λπζηζηξάηε. 

Χζηόζν, ζηα θξαηηθά επηρνξεγνύκελα ζέαηξα (Βαζηιηθό θαη θαηόπηλ Δζληθό), 

ελώ ε ηξαγσδία θαηέρεη ηελ θεληξηθή ζέζε, ν Αξηζηνθάλεο ζα αξγήζεη λα γίλεη 

απνδεθηόο. Ζ πξώηε παξάζηαζε Αξηζηνθάλε ζην Δζληθό Θέαηξν έγηλε ην 1951 κε ην 

έξγν Νεθέιεο, ζε ζθελνζεζία σθξάηε Καξαληηλνύ. Αθόκα θαη ζην Φεζηηβάι ηεο 

Δπηδαύξνπ ηα έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε παξνπζηάζηεθαλ κε κεγάιε θαζπζηέξεζε. 

Οπζηαζηηθά, ε πιήξεο απνδνρή ησλ έξγσλ ηνπ ζα ζπληειεζηεί κόιηο ζηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηώλα. 

                                                             
46 «Γηα πξώηε θνξά έρνπκε εδώ κηα γλήζηα αξηζηνθαληθή θαη δηόινπ κνιηεξηθή θαηάιεμε ησλ 

γεγνλόησλ». Υαηδεπαληαδήο 2004: 59.  

47 Υαηδεπαληαδήο 2004: 70. 

48 Γιπηδνπξήο 2001: 562. 

49 Γιπηδνπξήο 2001: 487. 

50 Γιπηδνπξήο 2001: 357. 
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III. Β’ Μϋροσ: Επιθεώρηςη 

1. Ειςαγωγό 

 ε απηό ην κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ιόγνο γηα ηελ επηζεώξεζε, ην είδνο 

πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Διιάδα ην 1894 θαη έρεη επηβηώζεη σο ζηηο κέξεο καο, 

πεξλώληαο ζηαδηαθά από δηάθνξεο θάζεηο αθκήο, παξαθκήο θαη αιιαγώλ ζηε δνκή 

ηνπ. ηελ ελόηεηα απηή, αθνύ νξηζηεί ν όξνο επηζεώξεζε θαη ε πξνέιεπζή ηεο, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κία ζύληνκε ηζηνξηθή αλαζθόπεζε από ηελ εκθάληζή ηεο σο ηε 

ζύγρξνλε επνρή. Έπεηηα, ζα κειεηεζνύλ θαη ζα αλαιπζνύλ ε ζεκαηνινγία ηεο, ε 

δνκή ηεο θαη νη αιιαγέο πνπ παξνπζίαζε ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ώζηε λα 

θσηηζηνύλ ηα αλαιινίσηα ζην ρξόλν ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Απηά, ηα βαζηθά θαη 

αλαιινίσηα ζην ρξόλν ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζεώξεζεο ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα 

ζπζρεηηζηνύλ κε ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ ηνπ Αξηζηνθάλε. Σέινο, 

ζα πξνζεγγίζνπκε ην εξώηεκα θαηά πόζν θαη ππό πνηεο ζπλζήθεο, ε  ζύγρξνλε 

επηζεώξεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπλέρεηα ηεο αηηηθήο θσκσδίαο. 

Ζ επηζεώξεζε απνηειεί έλα κνπζηθνζεαηξηθό είδνο πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ 

Αζελατθή ζθελή ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 19
νπ

 αηώλα. Ο όξνο απνηειεί ηελ 

ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ αληίζηνηρνπ γαιιηθνύ όξνπ revue. ηελ Διιάδα, πξώηε 

αλαθνξά ζηελ επηζεώξεζε γίλεηαη από ηνλ Άγγειν Βιάρν, ν νπνίνο παξαθνινύζεζε 

ζηελ Δπξώπε κία παξάζηαζε επηζεώξεζεο. Παξά ηελ απήρεζε πνπ είρε ε 

επηζεώξεζε ζηελ Δπξώπε ν Α. Βιάρνο ηε ζεσξεί αζήκαληε, σζηόζν, ε αληαπόθξηζε 

πνπ ζα έρεη ζηελ Διιάδα, κεηά από ιίγν θαηξό, ζα δηαςεύζεη ηηο εληππώζεηο ηνπ.
51

 

 

 

 

                                                             
51 Παλαγησηνύλεο 1993: 57. 
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2. Συνοπτικό ιςτορικό αναςκόπηςη τησ επιθεώρηςησ 

2.1.  Ειςαγωγό του εύδουσ ςτην ελληνικό ςκηνό 

Ζ πξώηε επηζεώξεζε πνπ παξαζηάζεθε επί ειιεληθήο ζθελήο ήηαλ ην Εήησ ἡ 

Ἑιιάο! ἢ Αἱ Ἀζῆλαη δηά ηῶλ αἰώλσλ, πξόθεηηαη γηα έλα πξσηόηππν κνπζηθνζεαηξηθό 

έξγν πνπ αλέβαζε ζηελ Αζήλα ν ζίαζνο Lassalle-Charlet ην 1888 έρνληαο σο 

πξόηππν ην είδνο ηεο γαιιηθήο επηζεώξεζεο. Σν έξγν ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο πξάμεηο 

θαη πξαγκαηεύεηαη ηελ θαιιηηερληθή δσή ηεο Αξραίαο Αζήλαο, κε αλάκεηθηα 

ηζηνξηθά θαη θαληαζηηθά ζηνηρεία.
52

 Ζ ηειεπηαία πξάμε πεξηιάκβαλε επηξάπειεο 

θαηαζηάζεηο από ηε ζύγρξνλε επνρή θαη κηκήζεηο γλσζηώλ πξνζώπσλ. Δίλαη ε 

πξώηε παξάζηαζε πνπ θαηαπηάλεηαη κε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο, γεγνλόο πνπ 

δεκηνύξγεζε πνηθίιεο αληηδξάζεηο. Αξθεηέο εθεκεξίδεο ελζαξξύλνπλ απηή ηελ 

θίλεζε, θαζώο ην ζέκα είλαη αξραίν θαη εζληθό ζπλάκα, άιιεο, πάιη, ελαληηώλνληαλ 

ζε απηή ηελ πξσηνβνπιία ζεσξώληαο όηη κε ηελ παξάζηαζε απηή παξσδείηαη θαη 

δηαθσκσδείηαη ε Διιάδα.
53

  

Σν κέλνο απηήο ηεο κεξίδαο ηνπ ηύπνπ ελδερνκέλσο λα κελ νθείιεηαη, κόλν, ζηε 

ζεσξνύκελε ρακειή αηζζεηηθή πνηόηεηα ηεο παξάζηαζεο θαη ζηα ρνλδξνεηδή αζηεία 

ηεο – ζηνηρεία γηα ηα νπνία ζήκεξα δελ ζώδνληαη ληνθνπκέληα, εθηόο από ην βαζηθό 

«ζελάξην» ηνπ έξγνπ, ην νπνίν νκνινγνπκέλσο δελ πξνδηαζέηεη ηνλ ζύγρξνλν 

εξεπλεηή ζεηηθά. Οη ζπληεξεηηθέο αληηδξάζεηο ζρεηίδνληαη, πεξηζζόηεξν, κε ην 

γεγνλόο όηη νη Αζελαίνη ζεαηέο δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλνη ζηελ από ζθελήο θξηηηθή ηεο 

ηξέρνπζαο επηθαηξόηεηαο, αιιά θπξίσο ζηε δεκόζηα δηαθσκώδεζε ηνπ ηζηνξηθνύ 

παξειζόληνο ηεο Διιάδαο. ε κία επνρή θαηά ηελ νπνία επηδηώθεηαη κε θάζε ηξόπν ε 

ζύλδεζε ηεο λέαο Διιάδαο κε ηελ αίγιε ηεο θιαζηθήο αξραηόηεηαο, είλαη θπζηθό 

                                                             
52 Ζ πξώηε πξάμε δηαδξακαηίδεηαη ζηνλ ιπκπν, ε δεύηεξε πξάμε κεηαθέξεηαη ζηνλ ρξπζό αηώλα ηνπ 

Πεξηθιένπο, ε ηξίηε πξάμε αθνξά ηε λαπκαρία ηνπ Ναπαξίλνπ, ε ηέηαξηε πξάμε αληιεί ζέκαηα από 

ηελ επηθαηξόηεηα ηεο επνρήο. Σέινο, ε revue-piece  πξνζσπνπνηεί ην παξειζόλ, ην παξόλ θαη ην 

κέιινλ παξνπζηάδνληαο όινπο ηνπο έλδνμνπο άλδξεο ηεο ρώξαο. Ξεπαπαδάθνπ 2009: 32-33. 

53 Ξεπαπαδάθνπ 2009: 33. 
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αθόκε θαη ε απιή ζεαηξηθή ζάηηξα λα εθιακβάλεηαη από θάπνηνπο σο απόπεηξα 

εμεπηειηζκνύ ηε παηξίδαο.
54

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1894 θαηαθηάλεη ζηελ Αζήλα ν ηηαιηθόο ζίαζνο Γθνλδάιεο ν 

νπνίνο αλεβάδεη ηελ επηηπρεκέλε ζην εμσηεξηθό ηζπαληθή επηζεώξεζε Γθξαλ Βία. Σν 

έξγν γίλεηαη ακέζσο δεκνθηιέο θαη ζηελ Διιάδα,
55

 ε κεγάιε επηηπρία ηεο νθείιεηαη 

ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο. Καηαξράο, δελ ππεξεηνύζε ηνπο μεπεξαζκέλνπο πιένλ γηα 

ηελ επνρή θαλόλεο ηνπ λενθιαζηθηζκνύ, δειαδή, δελ είρε ζπγθεθξηκέλε πινθή, 

ελόηεηα θαη δηδαθηηθά κελύκαηα. Σν έξγν απνηεινύληαλ από απηνηειείο θαη 

αζύλδεηεο ζθελέο πνπ ιάκβαλαλ ρώξα ζηε Μαδξίηε. Αθόκα, πεξηιάκβαλε 

ραξαθηεξηζηηθνύο ηύπνπο πνπ κπνξνύζε λα ζπλαληήζεη θαλείο ζηελ πόιε ηε 

ζύγρξνλε επνρή, όπσο ππεξέηξηεο, μηπαζκέλεο θπξίεο, θαληάξνπο, αμησκαηηθνύο θ.α. 

Δπηπιένλ, ζαηίξηδε κε εύζπκν ηξόπν πξόζσπα θαη ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο. Σέινο, 

όια απηά ηα λνύκεξα ζπλνδεύνληαλ από επράξηζηε κνπζηθή επέλδπζε θαη ηξαγνύδηα 

ελζσκαησκέλα ζηε δξάζε ηνπ έξγνπ.
56

 

Μεηά από ηηο δύν απηέο εκθαλίζεηο επηζεώξεζεο από μέλνπο ζηάζνπο, νη 

Έιιελεο δξακαηνπξγνί, βξίζθνληαο ζηελ επηζεώξεζε ηελ αλαλέσζε ηεο ζεαηξηθήο 

ζθελήο πνπ αλαδεηνύζαλ, απνθαζίδνπλ λα γξάςνπλ ειιεληθέο επηζεσξήζεηο. Έηζη, 

ην θαινθαίξη ηνπ ίδηνπ έηνπο γξάθεηαη ε πξώηε ειιεληθή επηζεώξεζε από ηνπο 

Νηθόιαν Η. Λάζθαξε θαη Ζιία Καπεηαλάθε κε ηνλ ηίηιν Τπαίζξηαη Αζήλαη, κε ζθνπό 

λα δνζεί ην ρεηξόγξαθν ζηνλ Γεκήηξην Κνηνπνύιε γηα λα ηελ αλεβάζεη ζην ζέαηξό 

ηνπ. Χζηόζν, θαίλεηαη όηη ε επηζεώξεζε παξνπζηάζηεθε αξγόηεξα. Ζ πξώηε, ινηπόλ, 

ειιεληθή επηζεώξεζε πνπ είδε ην θσο ηεο ζθελήο ζεσξείηαη ην Λίγν απ’ όια ηνπ 

Μηραήι Λάκπξνπ ζε κνπζηθή ηνπ Ησζήθ Καίζαξε πνπ παίρηεθε ζην ζέαηξν 

«Παξάδεηζνο» ζηηο 30 Απγνύζηνπ 1894 από ηνλ ζίαζν ηνπ Γεκ. Κνηνπνύιε. 

Αθνινύζεζαλ κία ζεηξά από επηζεσξήζεηο: ην Τπαίζξηαη Αζήλαη ησλ Ν. Λάζθαξε & 

Ζ. Καπεηαλάθε, ην Έπεζε ηνπ Νηθνιάνπ Κνηζειόπνπινπ θαη ην Πξώηνλ Ππξ ηνπ 

Μηρ. Λάκπξνπ.
 57

  

                                                             
54 Ξεπαπαδάθνπ 2009: 34. 

55 Παλαγησηνύλεο 1993: 57. 

56 Υαηδεπαληαδήο 2004: 176-177. 

57 Παλαγησηνύλεο 1993: 57-58. 
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2.2. Πρώτη ακμό τησ επιθεώρηςησ: ετόςια επιθεώρηςη (1907-

1922) 

Μεηά από απηέο ηηο θαιιηηερληθέο πξνζπάζεηεο πέξαζε κία δεθαεηία γηα λα 

επαλέιζεη θαη πάιη ζηελ Αζελατθή ζθελή ε επηζεώξεζε. Οπόηε ην 1905 αλεβαίλεη ε 

επηζεώξεζε Δδώ θη εθεί ησλ Γεσξγίνπ Σζνθόπνπινπ θαη Πνιύβηνπ 

Γεκεηξαθόπνπινπ από ηνλ ζίαζν ηνπ Δπάγγεινπ 

Παληόπνπινπ. Λίγν αξγόηεξα, ην 1907, 

εκθαλίδνληαη ηα Παλαζήλαηα ζε ζπλεξγαζία Γ. 

Σζνθόπνπινπ θαη Μπάκπε Άλληλνπ, κε ηελ 

επηζεώξεζε απηή θαζηεξώλεηαη ν ζεζκόο ησλ 

εηήζησλ επηζεσξήζεσλ, νη νπνίεο παίδνληαη θάζε 

ρξόλν αλαλεώλνληαο θαη επηθαηξνπνηώληαο ηα 

λνύκεξά ηνπο. πγθεθξηκέλα, ηα Παλαζήλαηα 

παξνπζηάδνληαη από ην 1907 σο ην 1923 

απνηειώληαο ην γεγνλόο ηεο ρξνληάο θάζε έηνο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα αθνινύζεζαλ θη άιινη 

επηζεσξεζηνγξάθνη, έηζη από ην 1908 σο ην 1912 

αλεβαίλεη ε εηήζηα επηζεώξεζε Ο Κηλεκαηνγξάθνο 

ηνπ Πνι. Γεκεηξαθόπνπινπ θαη από ην 1912 σο ην 

1922 παξνπζηάδεηαη Σν Παλόξακα ηνπ Σίκνπ 

Μσξατηίλε. Άιιεο αμηνζεκείσηεο επηζεσξήζεηο ηεο πεξηόδνπ είλαη Ο Παπαγάινο ηνπ 

Αληώλε Βώηηε πνπ αλέβεθε ην 1914, ε νπνία ήηαλ πην θνληά ζηα επξσπατθά 

πξόηππα, θαη ε πην ιατθή, Ζ ζθνύπα, πνπ παξνπζηάδνληαλ ζην Μεηαμνπξγείν.
58

  

Καηά ηελ πεξίνδν ησλ βαιθαληθώλ πνιέκσλ ε επηζεώξεζε εθθξάδεη θαη 

απνηππώλεη ηνλ εζληθό ελζνπζηαζκό, γη‟ απηό ραίξεη απνδνρήο θαη αγθαιηάδεηαη από 

όινπο.
59

 Σα Παλαζήλαηα, γηα παξάδεηγκα, κεηνλνκάδνληαη ζε Πνιεκηθά Παλαζήλαηα. 

ζν ηα ππξά ηεο ζάηηξαο αθνξνύλ θαη ζηνρεύνπλ ηνπο «ερζξνύο ηνπ έζλνπο», 

δειαδή ηνπο αληηπάινπο καο ζηνλ πόιεκν, ε επηζεώξεζε κπνξεί λα έρεη ζέζε ζην 

ζεαηξηθό ζθεληθό, όηαλ όκσο, ηα ακέζσο επόκελα ρξόληα, ζα αξρίζεη λα ζαηηξίδεη ηα 

                                                             
58 Ρνπζάθεο 2011: http://theatreviewer.blogspot.gr/2012/07/blog-post_7.html (21/11/2013). 

59 εηξαγάθεο 2009Α: 44.  

ΕΙΚΟΝΑ 1: Ο κόςμοσ με ανυπομονηςία 
περιμζνει την ανακοίνωςη για την ζναρξη 

τησ επιθεώρηςησ. 

http://theatreviewer.blogspot.gr/2012/07/blog-post_7.html
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«ἐλ νἴθῳ», ελλνώληαο ηνπο πνιηηηθνύο θαη άιια πξόζσπα ηεο θνηλσλίαο, ε 

ινγνθξηζία ζα ζηαζεί ζθιεξή απέλαληί ηεο, πξνζπαζώληαο λα πεξηνξίζεη ή θαιύηεξα 

θαη λα εμαιείςεη, αλ είλαη εθηθηό, ην θύξην ζπζηαηηθό ηεο, απηό πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη 

θαη σο είδνο, ηε ζάηηξα.  

2.3.  Δεύτερη ακμό τησ επιθεώρηςησ: περύοδοσ μεςοπολϋμου 

(1922-1940) 

Ζ πεξίνδνο ηνπ κεζνπνιέκνπ ζηελ Δπξώπε ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ηάζε ηεο 

ελαπνκείλαληνο λενιαίαο, κεηά ηνλ θαηαζηξνθηθό Α‟ παγθόζκην πόιεκν, λα 

ζηξέθεηαη πξνο ηε δηαζθέδαζε θαη ηελ αλεκειηά μεπεξλώληαο αξθεηά ηακπνύ θαη 

εζηθνύο θξαγκνύο πνπ ραξαθηήξηδαλ άκεζα ή έκκεζα ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν. Ζ 

Διιάδα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε Αζήλα, σο πηζηόο αθόινπζνο ησλ επξσπατθώλ 

εμειίμεσλ, αμηνπνίεζε απηή ηε λέα κόδα ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε σο ειαθξό κνπζηθό 

ζέαηξν.
60

 Σν ειαθξό κνπζηθό ζέαηξν ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ κπνξεί λα 

ρσξηζηεί ζε δύν βαζηθά είδε, ηα νπνία δέρνληαη αιιειεπηδξάζεηο θαη αξθεηέο θνξέο 

ηα όξηά ηνπο είλαη δπζδηάθξηηα. Πξόθεηηαη γηα ηελ νπεξέηα θαη ηελ επηζεώξεζε.
61

 

Απηό πνπ δηέθξηλε, ηειηθά, ηα δύν είδε είλαη ηα ζηνηρεία ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ηεο 

ζάηηξαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην είδνο ηεο επηζεώξεζεο.
62

 

 Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, ινηπόλ, ζηελ ειιεληθή δξακαηνπξγηθή 

παξαγσγή αλζεί θαη πάιη ην είδνο ηεο επηζεώξεζεο, ελώ ηα έξγα πνπ αθνξνύλ ην 

ιεγόκελν ζνβαξό ζέαηξν είλαη αξηζκεηηθά ιηγόηεξα θαη ζεκεηώλνπλ, ζαθέζηαηα, 

                                                             
60 «Ζ απνδνρή από ηα κεγάια ζηξώκαηα όισλ ησλ ηάμεσλ κηαο ζεηξάο έξγσλ πνπ πκλνύζαλ, ρσξίο 

πςεινύο πλεπκαηηθνύο ζηόρνπο, πάλσ απ‟ όια ηε ραξά ηεο δσήο θαη ηελ αλέκειε δηαζθέδαζε 

απνηειεί ζεκαληηθό όζν θαη ζπάλην ραξαθηεξηζηηθό ηεο επνρήο απηήο, θαζώο ζπλέλσζε ζην θνηλό ην 

ζύλνιν ζρεδόλ ηεο θνηλσλίαο. Δθ ησλ πζηέξσλ δεκηνπξγήζεθε ε αίζζεζε όηη ππήξραλ ζεάκαηα πνπ 

απεπζύλνληαλ απνθιεηζηηθά ζε κηα θνηλσληθή κεξίδα». εηξαγάθεο 2009Α: 31.  

61 Αμηνζεκείσην εδώ είλαη όηη ζην ειαθξό ζέαηξν θαηαηάζζεηαη κόλνλ ε επηζεώξεζε θαη ε νπεξέηα 

θαη άιια κνπζηθνρνξεπηηθά ζεάκαηα, όρη όκσο ε θσκσδία ή ε θάξζα. εηξαγάθεο 2009Α: 38. 

62 Ζ πξώηε ειιεληθή Οπεξέηα ία θη αξάμακε ή Θάιαηηα... ζάιαηηα θάλεη αλαθνξά ζηα πξνβιήκαηα 

ηνπ ειιεληθνύ ζηόινπ, πξνθαιώληαο αληηδξάζεηο κε απνηέιεζκα λα ινγνθξηζεί ηόζν ν ηίηινο όζν θαη 

ζθελέο ηνπ έξγνπ. εηξαγάθεο 2009Α: 69-71. «Ζ πεξηπέηεηα ηεο πξώηεο ειιεληθήο Οπεξέηαο όκσο κε 

ηε ινγνθξηηηθή παξέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο απνζάξξπλε ηνπο Έιιελεο ιηκπξεηίζηεο από ηελ πεξαηηέξσ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο επηθαηξόηεηαο. Σν βάξνο δόζεθε ζηε κνπζηθή». εηξαγάθεο 2009Α: 

71. 
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κηθξόηεξε επηηπρία.
63

 Αμηνζεκείσην γεγνλόο απνηειεί ε δηακάρε κεηαμύ ειαθξύ θαη 

ζνβαξνύ ζεάηξνπ. Σν θνηλό, σζηόζν, παξαθνινπζνύζε θαη ηα δύν είδε δείρλνληαο 

κεγαιύηεξε πξνηίκεζε ζην ειαθξό κνπζηθό ζέαηξν. Έηζη, νη δξακαηηθνί ζίαζνη 

απνζθνπώληαο ζην θέξδνο αιιά θαη ζηελ επηβίσζε ηνπ ζηάζνπ ηνπο, εθηόο από έξγα 

πξόδαο, αξρίδνπλ λα αλεβάδνπλ επηζεσξήζεηο θαη νπεξέηεο.
64

  

Χζηόζν, κε ηα γεγνλόηα ηνπ 1922 ε επηζεώξεζε εμαθαλίδεηαη από ην πξνζθήλην 

θαη όηαλ επαλεκθαλίδεηαη ςάρλεη ηξόπν λα επαλαπξνζδηνξηζηεί, ώζηε λα ζηαζεί θαη 

πάιη ζην πξνζθήλην θαη λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνύ.
65

 Καηά ηελ πεληαεηία 

1922-1925 ε επηζεώξεζε ζα ράζεη ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο ζηε ζεαηξηθή ζθελή, 

γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό θαη ζηε ινγνθξηζία, ε νπνία απαγνξεύεη 

ηε ζάηηξα. Πιένλ, αλεβαίλνπλ ζηε ζθελή θπξίσο επαλαιήςεηο επηηπρεκέλσλ 

επηζεσξήζεσλ κε πεξηθνπέο ζηα ζαηηξηθά κέξε θαη εκπινπηηζκέλεο κε θάπνηα λέα 

λνύκεξα.
66

 Φσηεηλή εμαίξεζε απνηειεί ν Αιέθνο Γνλίδεο, ν νπνίνο παξά ηηο 

δπζρεξείο ζπλζήθεο ζπλέρηζε θαη κεηά ην 1922 λα αλεβάδεη επηζεσξήζεηο κε ηελ 

παιηά κνξθή ηνπο.
67

  

Δπηπξόζζεηα, ζην Β‟ κηζό ηνπ κεζνπνιέκνπ ζα κπνξνύζε θαλείο λα ρσξίζεη ηελ 

επηζεώξεζε ζε δύν θαηεγνξίεο. ηελ πξώηε θαηεγνξία εληάζζεηαη ε επηζεώξεζε 

θαληαζκαγνξίαο πνπ παηδόηαλ ζηα θεληξηθά Αζελατθά ζέαηξα. Πόινο έιμεο ησλ 

ζεαηώλ ήηαλ ηα κεγαινπξεπή ζθεληθά θαη θνζηνύκηα θαη θαζεηί λενθεξκέλν από ηε 

Γύζε.  

Ζ επηζεώξεζε ελζσκάησζε ζηνλ θνξκό ηεο ηα πην ειθπζηηθά ζηνηρεία ηεο 

Οπεξέηαο. Φαληαζκαγνξία, λένη ρνξνί, κνπζηθή ηεο κόδαο, πινύηνο ζθεληθώλ θαη 

ακθηέζεσλ, θσκηθνί ηύπνη, άθζνλα ηξαγνύδηα, αθόκε θαη δξακαηηθά κέξε θαη ζθεηο, 

γηα λα ππαθνύζεη ζηε λέα αηζζεκαηνινγηθή ηάζε πνπ είρε θέξεη ν θηλεκαηνγξάθνο. 

Αιιά θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ζθελέο θαη βαξηεηέ θαη ξαδηόθσλν θαη ζεακαηηθά 

ζθελνγξαθηθά επηηεύγκαηα θαη εθέ θσηηζκνύ, εθπιήμεηο κέζσ ηνπ ζεαηξηληζκνύ, 

όια κπνξνύζαλ λα ρσξέζνπλ ζην λέν ηύπν επηζεώξεζεο πνπ κεζνπξαλνύζε μαλά ζηε 

                                                             
63 εηξαγάθεο 2009Α: 36. 

64 εηξαγάθεο 2009Α: 8. 

65 εηξαγάθεο 2009Α: 113-114. 

66 εηξαγάθεο 2009Α: 153-154. 

67 εηξαγάθεο 2009Α: 160. 
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δεθαεηία ηνπ 1930. Καη ήηαλ ην κόλν είδνο πνπ κπνξνύζε λα δερηεί ζηνλ θνξκό ηνπ 

όιεο απηέο ηηο εηεξόθιεηεο εηξήλεο γηα ην θνηλό.
68

 

Ζ δεύηεξε κνξθή επηζεώξεζεο ήηαλ ε ζπλνηθηαθή επηζεώξεζε γηα ηελ νπνία, 

ιόγσ έιιεηςεο πεγώλ, δελ κπνξεί λα δνζεί έλαο ζαθήο θαη νινθιεξσκέλνο 

νξηζκόο.
69

 Χζηόζν, κπνξνύκε λα πνύκε, όπσο καξηπξά θαη ε νλνκαζία ηεο, όηη 

πξόθεηηαη γηα επηζεώξεζε πνπ παξνπζηάδνληαλ ζε ζπλνηθίεο ηεο πόιεσο θαη όρη ζηα 

θεληξηθά αζελατθά ζέαηξα. Οη ζπλνηθηαθέο επηζεσξήζεηο δηαθνξνπνηνύληαη από ηηο 

επηζεσξήζεηο ησλ θεληξηθώλ ζεάηξσλ σο πξνο ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα 

πξνζειθύζνπλ ην θνηλό. Γειαδή, έδηλαλ έκθαζε θπξίσο ζην ζαηηξηθό θαη όρη ζην 

θαληαζκαγνξηθό θνκκάηη.
70

 Απηό ζπκβαίλεη, θπξίσο, ιόγσ έλδεηαο ησλ ελ ιόγσ 

ζεαηξηθώλ ζηάζσλ. Αμηνζεκείσην γεγνλόο, κάιηζηα, απνηειεί όηη ηα ζέαηξα ζηα 

νπνία παίδνληαλ απηέο νη επηζεσξήζεηο απνθαινύληαλ κάληξεο.
71

  

Ζ επηηπρία ηεο ζπλνηθηαθήο επηζεώξεζεο απέδεημε όηη ην ζεκαληηθόηεξν 

ζπζηαηηθό ηεο επηζεώξεζεο «παξέκελε ν ιόγνο, ε ζάηηξα, όζα θαη αλ είραλ επελδύζεη 

ζηελ όςε κηαο παξάζηαζεο»
72

. Σν αξλεηηθό ζεκείν ζηελ αλάδεημε ηεο ζάηηξαο από 

ηηο ζπλνηθηαθέο επηζεσξήζεηο απνηέιεζε ην γεγνλόο όηη δελ ππήξμε, ηειηθά, πνιηηηθή 

νπδεηεξόηεηα αιιά νξηζκέλεο θνξέο ρξεζηκνπνηνύληαλ ε επηζεώξεζε γηα 

πξνπαγαλδηζηηθνύο ζθνπνύο. Απηό πξνθάιεζε θαλαηηζκό, ραξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα ηέηνηνπ είδνπο θαλαηηζκνύ απνηεινύλ ηα αηκαηεξά γεγνλόηα ηνπ 

ζεάηξνπ Πεξνθέ ην 1931, θάηη πνπ ηειηθά νδήγεζε ζηελ νινθιεξσηηθή εμάιεηςε ηεο 

ζάηηξαο κε ηελ απζηεξή παξέκβαζε ηεο ινγνθξηζίαο ζηα θείκελα.
73

  

                                                             
68 εηξαγάθεο 2009Α: 378. 

69 εηξαγάθεο 2009Α: 186. 

70 «Ζ νηθνλνκηθή ζηελόηεηα αλάγθαζε ηνπο ζηάζνπο ηεο ζπλνηθίαο λα πξνζαλαηνιηζηνύλ ζηνλ 

αηρκεξό ιόγν, ζηε ζάηηξα, ζην θσκηθό ηξαγνύδη, ζε νηηδήπνηε κπνξνύζε λα ηθαλνπνηήζεη ην θνηλό ηεο 

ρσξίο κεγάιεο δαπάλεο. Κπξίαξρε ζηελ πξνζπάζεηα απηή αλαδείρζεθε ε δεμηνηερλία ησλ εζνπνηώλ. Ζ 

αηζζεηηθή ησλ ζεαηώλ ηεο ζπλνηθίαο απνδέρζεθε ην απνηέιεζκα, ην αγθάιηαζε θαη έδεημε ην δξόκν 

ηεο αλάθακςεο ζην ζέαηξν ηεο Δπηζεώξεζεο ζπλνιηθά». εηξαγάθεο 2009Α: 189. 

71 εηξαγάθεο 2009Α: 390. 

72 εηξαγάθεο 2009Α: 191. 

73 Καηά ηελ παξάζηαζε επηζεώξεζεο ζην Πεξνθέ, πνιίηεο πξνζθείκελνη ζην θόκκα ηνλ θηιειεπζέξσλ 

δηέθνςαλ ηελ παξάζηαζε ηε ζηηγκή πνπ ζαηηξίδνληαλ ην θόκκα ηνπο, δεκηνπξγώληαο ζπκπινθή κε 

απνηέιεζκα λα ηξαπκαηηζηεί ζαλάζηκα ν Παλαγηώηεο Μσξαΐηεο.  εηξαγάθεο 2009Α: 192-193. 
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2.4. Η επιθεώρηςη την περύοδο τησ κατοχόσ (1940-1945) 

ην μέζπαζκα ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ε επηζεώξεζε, έρνληαο όια 

εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ηελ θξαηνύλ πάληα επίθαηξε, αλέιαβε γηα δεύηεξε θνξά, κεηά 

ηνπο βαιθαληθνύο πνιέκνπο, ην ξόιν λα εκςπρώζεη 

ηνπο έιιελεο ζηξαηηώηεο πνπ πήγαηλαλ ζην κέησπν 

αιιά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ έκελαλ πίζσ. Γηα 

κηα αθόκα θνξά, ινηπόλ, θαη θαζώο ζην επίθεληξν 

ηνπ ελδηαθέξνληνο είλαη ν πόιεκνο ε επηζεώξεζε 

απνθηά θαη πάιη παηξησηηθό ραξαθηήξα. Οη 

επηζεσξεζηνγξάθνη γξάθνπλ έξγα κε ζέκα ηνλ 

πόιεκν θαη ε ζάηηξα επηθεληξώλεηαη ζηνλ ερζξό, 

κεξηθνί ηίηινη απηώλ είλαη: Πνιεκηθά Παλαζήλαηα, 

Ννθ-άνπη, Κνξόηδν Μνπζνιίλη, Πνιεκηθέο θαληξίιηεο, 

Πξσηνβξόρηα, Φηλίην ια κνύδηθα, Μπξάβν θνινλέιν, 

Μπέιια Γθξέηζηα, Πνιεκηθή Αζήλα, Μπόκπα, Αζήλα-

Ρώκε θαη θεύγνπκε.
74

 Αμηνζεκείσηε είλαη ε επηζεώξεζε 

Μπέιια Γθξέηζηα ηνπ Μίκε Σξατθόξνπ, ε νπνία παξαζηάζεθε ζην ζέαηξν 

«Μνληηάι». ‟ απηήλ ε νθία Βέκπν παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά ηα ηξαγνύδηα πνπ 

έγηλαλ δεκνθηιή ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο θαη παίδνληαη σο ζήκεξα ζηηο 

εζληθέο ενξηέο, όπσο Παηδηά, ηεο Διιάδνο παηδηά, Βάδεη ν Νηνύηζε ηε ζηνιή ηνπ.
75

 

Αμηνζεκείσην είλαη όηη ηε ρξνληά πνπ μέζπαζε ν πόιεκνο (1940) 

παξνπζηάζηεθαλ έμη επηζεσξήζεηο
76

: 

 Πνιεκηθά Παλαζήλαηα ηνπ Γεκ. Γηαλλνπθάθε ζην «Βαζηιηθό Θέαηξν» κε ηε 

Μαξίθα Κνηνπνύιε. 

 Μπέιια Γθξέηζηα ηνπ Μ. Σξατθόξνπ ζην «Μνληηάι». 

 Μπόκπα ησλ ώηνπ Πεηξά & Κώζηα Κηνύζε ζην ζέαηξν «Κπβέιε» από ηνλ 

ζίαζν ηνπ Παξαζθεπά Οηθνλόκνπ.  

                                                             
74 Μαπξνεηδήο 2009: http://archive.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=501076 (21/11/2013) 

75 Μαπξνεηδήο 2009: http://archive.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=501076 (21/11/2013). 

76 Κεθαιά 2009: 31. 

Εικόνα 2: Αφίςα από επιθεώρηςη τησ 
εποχήσ όπου πρωταγωνιςτεί η Σ. 

Βζμπο. 

http://archive.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=501076
http://archive.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=501076
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 ην ζέαηξν «Μνπζνύξε» παξνπζηάζηεθαλ ηξεηο επηζεσξήζεηο: Σα 

Πξσηνβξόρηα ησλ Α. αθειιάξηνπ & Γ. Δπαγγειίδε, ην Φηλίην ια κνύδηθα & 

ην κπξάβν Κνινλέιν. 

 Μεηά ηε γεξκαληθή εηζβνιή, ηα ζεαηξηθά έξγα ππνβάιινληαλ, θαη πάιη, ζε 

απζηεξή ινγνθξηζία. Χζηόζν, νη επηζεσξεζηνγξάθνη θαηάθεξλαλ λα πεξλάλε ηα 

κελύκαηά ηνπο κέζα από ππνλννύκελα, απνδεηθλύνληαο ηελ εμαίξεηε 

εθεπξεηηθόηεηά ηνπο. «Με ηνλ ηξόπν απηό έθαλε ηε δηθή ηνπ ζζελαξή αληίζηαζε ην 

επηζεσξεζηαθό ζέαηξν».
77

 

2.5. Η επιθεώρηςη & ο κινηματογρϊφοσ (1945-1967) 

 Ζ Δπηζεώξεζε ηα ρξόληα κεηά ηελ θαηνρή θαη πξηλ ηε δηθηαηνξία γλώξηζε 

κεγάιε άλζηζε. Πνιιέο επηζεσξήζεηο απνηέιεζαλ πιηθό θαη γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν 

πνπ ηόηε άξρηζε λα δίλεη ην δπλακηθό παξόλ ηνπ θαη ζηελ Διιάδα. ηνλ ρώξν ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ κεηαθέξζεθαλ αξθεηά επηηπρεκέλα λνύκεξα πνπ είραλ πξώηα 

παξνπζηαζηεί ζην ζαλίδη ζηα πιαίζηα ηεο επηζεώξεζεο, όπσο ν «κπεθξήο» κε ηνλ 

Οξέζηε Μαθξή. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ν εζνπνηόο  Κώζηαο Βνπηζάο πνπ έπαηδε ζε 

επηζεσξήζεηο ζηα πξώηα ηνπ θαιιηηερληθά βήκαηα, εηζήγαγε ηνπο επηζεσξεζηαθνύο 

θώδηθεο ζηελ θσκσδία πξόδαο.
78

 Γεληθόηεξα, νη εζνπνηνί ηεο θαξζνθσκσδίαο, ε 

νπνία άθκαζε γηα κηα εηθνζηπεληαεηία (1948-1975) πεξίπνπ, πξνέξρνληαλ από ηελ 

επηζεώξεζε, γεγνλόο πνπ ηνπο έδηλε ηελ ηθαλόηεηα λα ζηξέθνπλ ηελ ηαηλία γύξσ από 

ην πξνζσπηθό ηνπο ζηηι ππνθξηηηθήο.
79

 Αθόκα, αξθεηνί ζπγγξαθείο πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ επηζεώξεζε είλαη γλσζηνί ζε καο ζήκεξα από ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, όπνπ δηαθξίζεθαλ ζηε θαξζνθσκσδία.
80

 Αμίδεη λα αλαθεξζνύλ 

κεξηθνί από ηνπο ζπγγξαθείο ηεο επνρήο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ επηζεώξεζε: 

                                                             
77 Κεθαιά 2009: 61. 

78 Κπξηαθόο 2009: 70. 

79 «Γηα ηνπο εζνπνηνύο απηνύο ζεκεηώλεη ν Υξήζηνο Βαθαιόπνπινο: “Πξνεξρόκελνη από ην „ειαθξό‟ 

ζέακα, ηελ επηζεώξεζε, νη εζνπνηνί ηνπ εκπνξηθνύ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ κεηαηξέπνληαη ζε 

απηνθξάηνξεο ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνύ ζεάκαηνο γηαηί θαηαθέξλνπλ λα νξγαλώζνπλ ηηο ηαηλίεο 

απνθιεηζηηθά γύξσ από απηνύο, γύξσ από ην ζώκα ηνπο, ηελ παξνπζία ηνπο (...)”». Κπξηαθόο 2002: 

189. 

80 Κπξηαθόο 2002: 181. 
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Γεκήηξηνο Γηαλλνπθάθεο, ε ηξηάδα Βαζίιεηνο ππξόπνπινο, Γεώξγηνο 

Αζεκαθόπνπινο & Πάλνο Παπαδνύθαο, ην ληνπέην Αιέθνο αθειιάξηνο & Γηώξγνο 

Γηαλλαθόπνπινο θαη ν Μίκεο Σξατθόξνο.
81

 Σέινο, νη επηζεσξήζεηο ηεο επνρήο 

βξίζθνπλ θαη κόληκεο ζηέγεο, αλεβαίλνπλ, δειαδή, ζπζηεκαηηθά επηζεσξήζεηο, γηα 

παξάδεηγκα, ζηα αζελατθά ζέαηξα «Αθξνπόι» θαη «Βέκπν».
82

  

Ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνηειεί ν εζνπνηόο Κώζηαο Υαηδερξήζηνο, ν νπνίνο 

δεκηνπξγεί δηθό ηνπ ζίαζν ην 1952 θαη από ην 1962 ζην νκώλπκν ζέαηξό ηνπ, πνπ 

ιεηηνύξγεζε αδηάθνπα σο ην 1983, αλέβαζε πνιιέο επηζεσξήζεηο.
83

 Υαξαθηεξηζηηθό 

γλώξηζκά ηνπ απνηεινύλ νη αθξηβέο παξαγσγέο πνπ έθαλε, γηα παξάδεηγκα ην 1964 

αλεβάδνληαο κία επηζεώξεζε θαιεί από ηε Γαιιία ην γλσζηό κπαιέην Casino de 

Paris θαη, θαζώο ε επηζεώξεζε απέηπρε, ν Κ. Υαηδερξήζηνο έραζε κεγάιν ρξεκαηηθό 

πνζό.
84

 

πσο αλαθέξζεθε, ε επηζεώξεζε επεξέαζε ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαζώο πνιιά 

επηηπρεκέλα λνύκεξα ή θαη νιόθιεξεο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο παξνπζηάζηεθαλ 

αξγόηεξα ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Χζηόζν, απηή ε ζρέζε επηζεώξεζεο – 

θηλεκαηνγξάθνπ ήηαλ ακθίδξνκε γηαηί θαη εθείλε, κε ηε ζεηξά ηεο, πήξε θάηη από 

απηόλ. Θα κπνξνύζακε, κάιηζηα, λα ππνζηεξίμνπκε όηη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν 

νθείινπλ πνιιέο επηζεσξήζεηο ηελ επηηπρία ηνπο, γηαηί ην θνηλό πήγαηλε λα δεη 

επηζεσξήζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ αγαπεκέλνη ηνπο από ηνλ θηλεκαηνγξάθν 

εζνπνηνί. Χζηόζν, πνιινί από ηνπο αζηέξεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζπκκεηείραλ θαη ζε 

πεξηνδεύνληεο ζηάζνπο, όπνπ εκθαλίδνληαλ ζηελ επαξρία θαη ην ζέαηξν γέκηδε 

θπξίσο γη‟ απηνύο.
85

 

                                                             
81 Σαθιαλίδεο 2011: http://taflan.gr/blog/?p=1975 (21/11/2013). 

82 Βξαλά 1985: 40. 

83 Παλαγησηνύλεο 1993: 153. 

84 Βνπηζαδάθε 2002: 96.  

85 «Ο Παλαγηώηεο θίληδεο, ν επηιεγόκελνο Μπνξλειάθηαο γηα ηε ζεαηξηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα, κε έλα 

κνπζηθό ζπγθξόηεκα πάεη γηα αξπαρηέο ζηελ επαξρία. Έρεη πάξεη εθηάθησο ζην ζίαζό ηνπ ηε Μάξζα 

Καξαγηάλλε. Υξπζέο δνπιεηέο. Σν ζέαηξν θάζε βξάδπ είλαη γεκάην θαη νπξέο ζρεκαηίδνληαη ζην 

ηακείν γηα λα δνύλε ηελ Καξαγηάλλε». Υξπζνζηνκίδεο 1986: 72. 

http://taflan.gr/blog/?p=1975
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2.6. Η επιθεώρηςη από την εποχό τησ δικτατορύασ ωσ το 1980 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ε επηζεώξεζε αξρίδεη λα παξαθκάδεη. 

Πνιινί απνδίδνπλ ηελ παξαθκή ηεο επηζεώξεζεο ζην γεγνλόο όηη έπεζε θαη ε 

πνηόηεηα ησλ επηζεσξήζεσλ πνπ αλέβαηλαλ, κε απνηέιεζκα θαη ην θνηλό λα 

απνκαθξπλζεί από ην είδνο.  

Οη παξαζηάζεηο είραλ ράζεη ηε ζεακαηηθή αίγιε πνπ ηηο ραξαθηήξηδε ηηο 

πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο. Ζ θελόηεηα πνιιώλ θεηκέλσλ, ε απνπζία ηδενινγηθήο ζέζεο 

ζε δύζθνιεο γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία πεξηόδνπο θαη ε ζπρλή πξνρεηξόηεηα ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπο αιιά θαη ζηε ζπλνιηθή εηθόλα ηνπο είραλ νδεγήζεη ζε κηα 

ζπλνιηθή απόξξηςε ηνπ είδνπο από ηελ πιεπξά κηαο κεγάιεο κεξίδαο ζεαηώλ.
86

 

 Ζ παξαθκή απηή ηεο επηζεώξεζεο νθείιεηαη, θπξίσο, ζε δύν ιόγνπο. Ο έλαο έρεη 

λα θάλεη κε ηνπο εζνπνηνύο ηεο παιηάο επηζεώξεζεο, νη νπνίνη ήηαλ απηνδίδαθηνη 

ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο θαη είραλ πηα απνρσξήζεη από ην ρώξν ή είραλ απνβηώζεη. 

Απηό ην θελό πνπ δεκηνύξγεζε ε απνπζία ηνπο δελ κπόξεζε λα ην θαιύςεη επαξθώο 

ε λέα γεληά εζνπνηώλ. Οη λένη εζνπνηνί είραλ θνηηήζεη ζε θάπνηα δξακαηηθή ζρνιή, 

γεγνλόο πνπ ηνπο ζηέξεζε ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ ξόισλ θαη ηνπο ώζεζε 

ζηε κίκεζε ησλ παιαηόηεξσλ εζνπνηώλ, νη νπνίνη δελ είραλ βγάιεη θάπνηα δξακαηηθή 

ζρνιή θαη ήηαλ απηνδίδαθηνη.
87

 Ο δεύηεξνο ιόγνο δελ είλαη άιινο από ηνλ γλσζηό 

θαη ζε πξνεγνύκελεο επνρέο «δηώθηε» ηεο επηζεώξεζεο, ηε ινγνθξηζία. Έηζη, γηα 

άιιε κία θνξά, ε επηζεώξεζε δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζάηηξα θαη 

θαηαθεύγεη ζηε θαληαζκαγνξία, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα θαιύςεη απηό ην θελό. 

Χζηόζν, έζησ θαη ππό απηέο ηηο ζπλζήθεο, θαηάθεξαλ λα μερσξίζνπλ νξηζκέλα 

νλόκαηα εζνπνηώλ γηα ην ηαιέλην ηνπο, όπσο Υάξξπ Κιπλλ, Θύκηνο Καξαθαηζάλεο, 

ηάζεο Φάιηεο, σηήξεο Μνπζηάθαο θ.α. 

 

 

 

                                                             
86 Μαπξνκνύζηαθνο 2005: 149-151. 

87 Μαπξνκνύζηαθνο 2005: 149-151. 
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Σν ζέαηξν πνπ ζα αλαλεώζεη ηελ επηζεώξεζε θαη ζα ηεο πξνζδώζεη κία 

δηαθνξεηηθή νπηηθή είλαη ην Σν Διεύζεξν Θέαηξν πνπ ηδξύζεθε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 από ηνλ ηακάηε Φαζνπιή θαη ηελ Άλλα Παλαγησηνπνύινπ κε 

κόληκε ζθελή ην «Άιζνο 

Παγθξαηίνπ». Αξρήο γελνκέλεο ην 

1973, όπνπ ν ζπιινγηθόο απηόο 

ζίαζνο αλεβάδεη ηελ επηζεώξεζε Κη 

εζύ ρηελίδεζαη. ηα επόκελα ρξόληα 

δίλνπλ κία ζεηξά επηζεσξεζηαθώλ 

παξαζηάζεσλ κε πξσηόηππα 

θείκελα θαη κε λένπο πνιιά 

ππνζρόκελνπο εζνπνηνύο, όπσο 

Κώζηαο Αξδόγινπ, Μίκεο 

Υξπζνκάιιεο, Γηώξγνο Κηκνύιεο, 

Μίξθα Παπαθσλζηαληίλνπ, Μίλα 

Αδακάθε.
88

 Ο ζίαζνο ζπλέρηζε θαη ηα επόκελα ρξόληα λα παξνπζηάδεη επηζεσξήζεηο, 

όπσο Μηα δσή Γθόιθσ 1974, Σν ηξακ ην ηειεπηαίν 1976, Άιια ιόγηα λα αγαπηόκαζηε 

1977.
89

 Σν Διεύζεξν Θέαηξν ην 1980 κεηνλνκάδεηαη ζε Διεύζεξε θελή.  

ην ζεκείν απηό, αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ζε κηα πεξίνδν δύζθνιε γηα ηελ 

ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ δεκηνπξγείηαη έλαο ζίαζνο πνπ ιεηηνπξγεί κε πξσηνπνξηαθό 

ηξόπν (ζπιινγηθόο ζίαζνο) αθνινπζώληαο θάπνηα παξαδείγκαηα ηεο Γύζεο, όπσο ην 

«Θέαηξν Ήιηνπ» ηεο Αξηάλ Μλνπζθίλ (Αriane Μnouchkine) θαη ηηο παξαζηάζεηο ηνπ 

Μπέξηνιη Μπξέρη (Bertolt Brecht). Ο ζίαζνο κέζα από ηα πξσηνπνξηαθά – 

απνζπαζκαηηθά θείκελα θαη ηε ρξήζε ζπκβνιηζκώλ θαη ππνλννύκελσλ θαηαθέξλεη 

λα παξαθάκςεη ηε ινγνθξηζία. Αζθεί θξηηηθή ζηελ επηθαηξόηεηα (θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή) θαη γη‟ απηό ηνπ ηνλ ζθνπό ρξεζηκνπνηεί ην ζεαηξηθό είδνο ηεο 

επηζεώξεζεο. Μπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε όηη κε ηνλ ηξόπν απηό αλαβαζκίδεη ηελ 

επηζεώξεζε, έλα είδνο πνπ παξά ηηο θάζεηο αθκήο θαη ηελ απήρεζε πνπ είρε δελ 

έπαςε λα ζεσξείηαη από πνιινύο σο επηειέο ζέακα.  

                                                             
88 Μαπξνκνύζηαθνο 2005: 155. 

89 Actor 2009: http://actoribus.blogspot.gr/2009/03/blog-post.html (21/11/2013). 

Εικόνα 3: Στιγμιότυπο από παράςταςη επιθεώρηςησ του 
Ελευθζρου Θεάτρου. 

https://www.google.gr/search?q=ariane+mnouchkine&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UeFYU_1licq1BqazgZgF&ved=0CCoQsAQ&biw=1920&bih=882
http://actoribus.blogspot.gr/2009/03/blog-post.html
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2.7. Η επιθεώρηςη τισ δύο τελευταύεσ δεκαετύεσ του 20ου αιώνα 

& την πρώτη δεκαετύα του 21ου αιώνα 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 παξαηεξνύληαη δύν δηαθνξεηηθέο ηάζεηο ζηελ 

επηζεώξεζε. Από ηε κηα, αλεβαίλνπλ επηζεσξήζεηο πνπ απνηεινύλ δείγκαηα 

ζπιινγηθήο γξαθήο αθνινπζώληαο ηα ρλάξηα ηνπ Διεύζεξνπ Θεάηξνπ, κεξηθέο από 

ηηο επηζεσξήζεηο απηέο είλαη: Σεο Διιάδνο ην θάγθειν (1981) ζην ζέαηξν 

«καξνύια», Αιιαγή θαη απάλσ ηνύξια (1981) ζην ζέαηξν «Βέκπν».
90

 Από ηελ 

άιιε, έρνπκε επηζεσξήζεηο πνπ αθνινπζνύλ ην πξόηππν ησλ παιαηώλ επηζεσξήζεσλ 

ησλ δεθαεηηώλ 1950-1960, κε πξσηαγσληζηέο εζνπνηνύο γλσζηνύο ζε εκάο ζήκεξα, 

είηε από ηνλ ειιεληθό θηλεκαηνγξάθν εθείλεο ηεο επνρήο, είηε από ηηο βηληενηαηλίεο, 

έλα θαηλόκελν πνπ αλζεί ηε δεθαεηία ηνπ 1980.  

Αμηνζεκείσην είλαη όηη νη επηζεσξήζεηο ηεο δεύηεξεο θαηεγνξίαο παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα θαηλνύξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο δηαθνξνπνηνύλ ελ κέξεη από ηηο 

παιαηόηεξεο, γηα παξάδεηγκα, επηθξαηεί ε βσκνινρία θαη ε πνιηηηθή ζάηηξα γίλεηαη 

πην έληνλε. Κύξηνο εθπξόζσπνο απηήο ηεο ηάζεο είλαη ν εζνπνηόο ηάζεο Φάιηεο
91

, 

ν νπνίνο ζηξέθεηαη ζηε βσκνινρία θαη πάιη, πξνζδίδνληάο ηεο θαζεκεξηλή ρξνηά, 

δειαδή, απηό πνπ εηζάγεη νπζηαζηηθά είλαη νη θαζεκεξηλέο «βξηζηέο». ηηο 

θαηεγνξίεο πνπ δέρηεθε γη‟ απηό ν ίδηνο έρεη δειώζεη:  

Από ηε ζηηγκή πνπ απειεπζεξώζεθε ν άλζξσπνο, ιύζεθε θη ε γιώζζα ηνπ θαη 

ιέεη ηα ζύθα ζύθα θαη ηε ζθάθε ζθάθε. Οη ιέμεηο είλαη κέζα ζην ιεμηιόγην θαη δελ 

θαηαιαβαίλσ γηαηί πξέπεη λα ληξεπόκαζηε λα ιέκε ηηο ιέμεηο κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο 

έλλνηα. (...) Γε βσκνινρώ, απιώο γηα ηε ... βσκνινρία, βσκνινρώ κόλν αλ 

ρξεηάδεηαη, θη αλ δέλεη κε ην λόεκα, θαη βγάδεη ... γέιην, θαη πξνπαληόο, δε ζνθάξεη 

(...).
92

 

                                                             
90Actor 2009: http://actoribus.blogspot.gr/2009/03/blog-post.html (21/11/2013). 

91 πσο αλαθέξεη ν ίδηνο: «είκαη ν πξώηνο εζνπνηόο πνπ ηόικεζα λα πσ ηηο ... ειεπζεξνζηνκίεο άλεηα 

από ζθελήο, θη ν πξώηνο πνπ ηόικεζε λα θαηέβεη ζηελ πιαηεία θαη λα πηάζεη θνπβέληα κε ηνπο ζεαηέο, 

λα θάζεηαη δίπια ζην θάζηζκά ηνπο θαη λα ζπδεηάεη καδί ηνπο αιιά πάληα κε ρηνύκνξ». Βξαλά 1985: 

438. 

92Βξαλά 1985: 435. 

http://actoribus.blogspot.gr/2009/03/blog-post.html
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Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ αηώλα παξαηεξείηαη αηζζεηή κείσζε ζηνλ αξηζκό 

ησλ επηζεσξήζεσλ πνπ αλεβαίλνπλ θάζε ρξόλν. Πην κόληκε ζηέγε γηα ηελ 

επηζεώξεζε ζηελ Αζελατθή ζθελή θαίλεηαη λα είλαη ην «Γειθηλάξην». Αθόκα, 

επηζεώξεζε επηιέγνπλ λα αλεβάζνπλ πεξηνδεύνληεο ζίαζνη πνπ «νξγώλνπλ» ηελ  

Διιάδα. Αμηνζεκείσην γεγνλόο, επίζεο, είλαη όηη θαη πάιη γηα λα ηξαβήμνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπ θνηλνύ ζπλεξγάδνληαη εζνπνηνί αγαπεηνί ζην θνηλό κέζα από ηηο 

ειιεληθέο ηαηλίεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, νη νπνίεο γίλνληαη ηώξα γλσζηέο ζηηο 

λεώηεξεο γεληέο από ηελ ηειεόξαζε, αιιά θαη ηηο βηληενηαηλίεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, όπσο Κώζηαο Βνπηζάο, Βαζίιεο Σζηβηιίθαο θ.α.
93

 Οη πεξηνδείεο απηέο 

ζπκίδνπλ ηηο ιεγόκελεο «αξπαρηέο», πνπ πξναλαθέξακε, ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, 

δειαδή νη εζνπνηνί πνπ έκελαλ εθηόο αζελατθήο ζθελήο, έθαλαλ πεξηνδείεο ζηελ 

επαξρία αλεβάδνληαο επηζεσξήζεηο. 

Σελ πξώηε δεθαεηία ηνπ αηώλα ε επηζεώξεζε εμαθνινπζεί λα έρεη 

πεξηνξηζκέλε απήρεζε, θαζώο αλεβαίλεη ζηε ζεαηξηθή ζθελή κηθξόο αξηζκόο 

επηζεσξήζεσλ. Κπξηαξρνύλ δύν εζνπνηνί ζην ρώξν ηεο επηζεώξεζεο: ν ηάζεο 

Φάιηεο ν νπνίνο αλεβάδεη επηζεσξήζεηο είηε ζηελ Αζήλα είηε θαηαθεύγνληαο ζπρλά 

ζε πεξηνδείεο, θαη ν Μάξθνο εθεξιήο, πνπ αλέβαδε ζηαζεξά θάζε ρξόλν ζην ζέαηξν 

«Γειθηλάξην» επηζεσξήζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζην δηθό ηνπ ηδηαίηεξν ρηνύκνξ.
94

  

Καηά ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηώλα, παξαηεξείηαη ε ηάζε λα 

δηαζθεπάδνληαη νη παιηέο επηζεσξήζεηο ή θαιύηεξα λα αλεβαίλνπλ παξαζηάζεηο πνπ 

λα παξνπζηάδνπλ ηελ παιηά Αζελατθή Δπηζεώξεζε. πσο γηα παξάδεηγκα, ε 

επηζεώξεζε Έια απόςε ζηνπ Μειά πνπ αλέβεθε ζην 2012 από ην ΚΘΒΔ ζε 

ζθελνζεζία Γηάλλε Καιαηδόπνπιν. ‟ απηήλ ηελ επηζεώξεζε γίλεηαη κία αλαδξνκή 

ζε γλσζηά λνύκεξα παιηώλ επηζεσξήζεσλ μεθηλώληαο από ηελ πξώηε επηζεώξεζε, 

Λίγν απ’ όια.
95

 Άιιν παξάδεηγκα, απνηειεί ε παξάζηαζε πνπ αλέβεθε ην 2013 Θα ζε 

                                                             
93 Γελ ππάξρνπλ επαξθείο εθδόζεηο θαη δεκνζηεύζεηο γηα ηελ επηζεώξεζε ηε δεθαεηία απηή, ίζσο ιόγσ 

ηνπ επηθαηξηθνύ θαη επθαηξηαθνύ ραξαθηήξα ησλ παξαζηάζεσλ, αιιά θαη ηεο ππνηίκεζεο ηνπ είδνπο. 

Κπξηαθόο 2009: 71. 

94 Κξπνύ 2011: http://www.athinorama.gr/theatre/newsroom/?edtid=114361 (21/11/2013). 

95 Ρνπζάθεο 2011: http://theatreviewer.blogspot.gr/2012/07/blog-post_7.html (21/11/2013). 

http://www.athinorama.gr/theatre/newsroom/?edtid=114361
http://theatreviewer.blogspot.gr/2012/07/blog-post_7.html
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πάξσ λα θύγνπκε ηνπ Άγγεινπ Ππξηόρνπ, ε νπνία παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο 

Διιάδνο κέζα από ηα λνύκεξα ηεο επηζεώξεζεο.
96

 

 ηηο κέξεο καο, παξαηεξείηαη δπζθνιία ζπγγξαθήο θαιώλ θαη πξσηόηππσλ 

θεηκέλσλ πνπ ζα αλαδείμνπλ ηόζν ην είδνο όζν θαη ηνπο θαιιηηέρλεο, πνπ κπνξνύλ λα 

ην ππεξεηήζνπλ κε ζπλέπεηα θαη επηηπρία.  Πξνθαλώο, ζ‟ απηή ηελ έιιεηςε ηθαλώλ 

επηζεσξεζηνγξάθσλ λα νθείιεηαη θαη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ησλ λέσλ 

επηζεσξήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζεαηξηθή ζθελή ζήκεξα. Χζηόζν, ζα πξέπεη 

λα ιάβνπκε ππόςε καο θαη ηελ παξνπζία ηεο ηειεόξαζεο, ε νπνία ππνθαζηζηά ζε 

ζεκαληηθό βαζκό ηνλ θύξην ξόιν ηεο επηζεώξεζεο, ηε ζάηηξα, κέζσ ησλ ζαηηξηθώλ 

εθπνκπώλ πνπ παξνπζηάδνληαη αλειιηπώο θάζε ρξόλν πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή επηηπρία.  

Σέινο, θιείλνληαο ηε ζύληνκε ηζηνξηθή αλαζθόπεζε ηεο επηζεώξεζεο, απηό 

πνπ παξαηεξείηαη είλαη ε αληνρή ηεο ζην ρξόλν, ε νπνία πξνθαλώο νθείιεηαη ζηελ 

επειημία θαη πξνζαξκνζηηθόηεηα πνπ έρεη σο ζεαηξηθό είδνο, θαζώο κπνξεί λα 

πξνζαξκόδεηαη ζηηο επηηαγέο ηεο επηθαηξόηεηαο ηεο θάζε επνρήο. Απηό ην νθείιεη 

ζηε ζεκαηνινγία ηεο, ε νπνία αληιεί ην πιηθό ηεο πάληα από ηελ επηθαηξόηεηα, έηζη 

δελ κπνξεί παξά λα παξακέλεη θαη ε ίδηα πάληα επίθαηξε. 

3. Ανϊλυςη περιεχομϋνου 

3.1. Επιδρϊςεισ που δϋχτηκε η επιθεώρηςη 

Ζ επηζεώξεζε είλαη έλα επέιηθην ζεαηξηθό είδνο, ην νπνίν κπνξεί λα 

ελζσκαηώζεη πνιιά εηεξόθιηηα ζηνηρεία. Ήδε από ηελ πξώηε αθκή ηεο Αζελατθήο 

Δπηζεώξεζεο δηαθαίλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ είδνπο ζηελ Διιάδα από ηηο 

επξσπατθέο επηζεσξήζεηο, θαζώο δέρηεθε επηδξάζεηο θη από άιια ζεαηξηθά είδε όπσο 

ην θσκεηδύιιην, ην ζέαηξν πνηθηιηώλ θαη άιιεο εηζαγόκελεο παξαζεαηξηθέο 

εθδειώζεηο ηεο επνρήο. Γηα παξάδεηγκα, ην Λίγν απ’ όια κηκήζεθε ζε αξθεηά ζεκεία 

ην πξόηππό ηνπ, Γθξαλ Βία, ηδίσο σο πξνο ηε κνπζηθή, ηα ηξαγνύδηα θαη ηνπο ρνξνύο 

ε επηζεώξεζε αληινύζε ην πιηθό ηεο, θπξίσο, από ηε κόδα ζηελ Δπξώπε. 

                                                             
96 Κξπνύ 2013: http://www.athinorama.gr/theatre/newsroom/?edtid=122999 (21/11/2013). 

http://www.athinorama.gr/theatre/newsroom/?edtid=122999
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Γεληθόηεξα, ήηαλ ηάζε ηεο επνρήο λα πηνζεηεί επξσπατθά θαη εηδηθόηεξα γαιιηθά 

πξόηππα ζε όινπο ηνπο θνηλσληθνύο ηνκείο.
97

 

Παξάιιεια, ζην Λίγν απ’ όια ελζσκαηώζεθαλ ζηνηρεία θαη από άιια είδε 

ηεο ειιεληθήο ζεαηξηθήο παξάδνζεο. Δλδεηθηηθά δίλνληαη δύν παξαδείγκαηα: α) από 

ην Κσκεηδύιιην δαλείδεηαη ηνλ επαξρηώηε πνπ έξρεηαη ζηελ Αζήλα θαη δεη 

επηξάπειεο θαηαζηάζεηο. πγθεθξηκέλα, ν ξόινο απηόο, πνπ ζα θαζηεξσζεί σο 

θνκπέξ, απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθό θξίθν ησλ απηνηειώλ ζθελώλ. Οη απηνηειείο απηέο 

ζθελέο πεξηιακβάλνπλ όιε ηελ επηθαηξόηεηα ηνπ 1894 (ηελ θπβέξλεζε ηνπ 

Σξηθνύπε, ηνπο δαλεηζηέο ηεο ρώξαο, ηνπο επαγγεικαηίεο δεηηάλνπο, ηνπο ηαξαμίεο 

ησλ λπθηεξηλώλ θέληξσλ, ηα ξνπζθέηηα θ.α.), β) αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε 

πξνζπάζεηα ζύλδεζεο ηνπ είδνπο κε ηνλ Αξηζηνθάλε.  

Έλα πιήζνο δσεξέο αξηζηνθαληθέο αλακεηξήζεηο πξνζώπσλ ή 

πξνζσπνπνηεκέλσλ ζεζκώλ, ηδεώλ θαη αληηθεηκέλσλ (ε δηέλεμε ησλ δύν 

αληαγσληζηηθώλ εγρώξησλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο, ηεο Αηκνπινΐαο θαη ηνπ 

ηδεξνδξόκνπ, ηεο απεξρόκελεο κπαθίξηλεο γξηάο Γεθάξαο θαη ηνπ λεόθνπνπ 

γπαιηζηεξνύ Νίθει, ηεο Φαύζηαο θαη ηνπ Φαύζηνπ). Αλακεηξήζεηο πνπ θαηάγνληαη 

από ηηο ζθελέο Αγώλνο ησλ Νεθειώλ θαη ησλ Βαηξάρσλ (δηέλεμε Γίθαηνπ θαη Άδηθνπ 

Λόγνπ, Δπξηπίδε θαη Αηζρύινπ) θαη απνβιέπνπλ ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζύλδεζεο ηνπ 

λένπ είδνπο κε ηελ Αξραία Κσκσδία (...)
98

 

Παξαηεξείηαη, ινηπόλ, ε δηάζεζε λα ζπλδεζεί ε επηζεώξεζε κε ηελ 

αξηζηνθαληθή θσκσδία. Ο Αξηζηνθάλεο παξαγθσλήζεθε από ηνπο δπηηθνύο - έρνπλ 

αλαθεξζεί ζην α΄ κέξνο ηεο εξγαζίαο νη ιόγνη – σζηόζν, δελ ζπλέβε ην ίδην θαη ζηελ 

Διιάδα. Μεηά ηνλ Διιεληθό Γηαθσηηζκό, πνπ νη Έιιελεο ήξζαλ θαη πάιη ζε επαθή 

κε ην πνιηηηζκηθό ηνπο παξειζόλ, επηθξάηεζαλ δύν ηάζεηο. Απηή ηεο απόξξηςεο ηνπ 

Αξηζηνθάλε, ιόγσ ηεο ακεραλίαο πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ε αζπξνζηνκία ηνπ, αιιά θαη 

γηαηί είραλ βξεη ζηελ ηξαγσδία όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ έθαλαλ πεξήθαλε ηελ 

Διιάδα γηα ην παξειζόλ ηεο.  

Ζ δεύηεξε ηάζε ήηαλ απηή ηεο απνδνρήο ηνπ Αξηζηνθάλε θαη, κάιηζηα, νη 

ππνζηεξηθηέο ηνπ έβξηζθαλ θνηλά γλσξίζκαηα ζε κεηαγελέζηεξνπο ζπγγξαθείο, όπσο 

                                                             
97 Υαηδεπαληαδήο & Μαξάθα 1977: 10, ζεκ. 1. 

98 Υαηδεπαληαδήο 2004: 179. 
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ζπλέβε κε ηνλ Μνιηέξν, ηνλ νπνίν νλόκαζαλ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

δηαθσηηζκνύ «λέν Αξηζηνθάλε». Πξνθαλώο, ζηα έξγα ηνπ Μνιηέξνπ ππήξραλ πνιιά 

ζηνηρεία πνπ ηνπο ζύκηδαλ ηηο αξηζηνθαληθέο θσκσδίεο, όπσο γηα παξάδεηγκα, ν 

ζρνιηαζκόο ηεο θνηλσλίαο, ε ηάζε ηνπ λα αγγίδεη ζέκαηα ηακπνύ γηα ηελ επνρή ηνπ 

(όπσο ζηνλ Σαξηνύθν), αθόκα θαη ε ρξήζε κπαιέηνπ. Δπηπιένλ, ίζσο είλαη θαη ν 

κόλνο επξσπαίνο πνπ βξίζθεηαη ηόζν θνληά ζην ὀλνκαζηί θσκῳδεῖλ ηεο αηηηθήο 

θσκσδίαο, γηαηί αλ θαη δελ θαηνλόκαδε πξόζσπα, σζηόζν, ζηνπο ραξαθηήξεο πνπ 

έπιαζε ζπρλά παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν λα αλαγλσξίδνληαη πξόζσπα ηεο επνρήο 

ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ν Γνύθαο Φεγηάλη πνπ ιέγεηαη πσο ηνλ 

ρηύπεζε θάπνηε δεκόζηα, γηαηί, αλαγλώξηζε ζε έλα ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ ηνπ, ην  

ρνιείν γπλαηθώλ, ηνλ εαπηό ηνπ.
99

 

Κάηη αλάινγν ζεσξνύκε όηη ζα έγηλε θαη κε ηελ επηζεώξεζε, δειαδή, ε ηάζε 

ηεο λα αζρνιείηαη κε ηελ επηθαηξόηεηα θαη ηε ζάηηξα δεκηνύξγεζε απηή ηε ζπζρέηηζε 

κε ηνλ Αξηζηνθάλε. Βέβαηα, πξέπεη λα ζεκεησζεί, αθόκα, όηη ην λα απνδίδνληαη νη 

θαηαβνιέο ηεο επηζεώξεζεο ζηνλ Αξηζηνθάλε έδηλε αίγιε ζην λέν απηό ζεαηξηθό 

είδνο θαη, ίζσο, ην απαξαίηεην άιινζη πνπ ρξεηάδνληαλ νη επηζεσξεζηνγξάθνη γηα λα 

ζαηηξίδνπλ ειεύζεξα, αλ θαη δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ ε ινγνθξηζία «θίκσζε» 

απηή ηελ ειεπζεξία. 

 Αθόκα, ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ επηζεώξεζε, όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο 

ππνθξηηηθήο,  άζθεζε ην ζέαηξν ησλ κπνπινπθηώλ. ινη νη εζνπνηνί πνπ 

δηαθξίζεθαλ ζηελ επηζεώξεζε, εηδηθά ηελ πεξίνδν κεηά ηελ θαηνρή, είραλ ζεηεύζεη 

ζηα πεξηνδεύνληα κπνπινύθηα. Δθεί, παίδνληαο ηε λνύηηθε θσκσδία,
100

 έκαζαλ λα 

πξνζαξκόδνληαη εύθνια ζε θαηαζηάζεηο, λα απηνζρεδηάδνπλ θαη «λα πηάλνπλ ηνλ 

παικό ησλ ζεαηώλ».
101

 Χζηόζν, κε ηελ άλζηζε ηεο επηζεώξεζεο θαη ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ ζεκαηνδνηείηαη θαη ην ηέινο ησλ κπνπινπθηώλ. Σώξα νη εζνπνηνί 

δελ ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα πεξηνδεύνπλ θάησ από αληίμνεο ζπλζήθεο ζ‟ όιε ηελ 

                                                             
99 Καξδήο 2005: 119.                                               

100 Ζ λνύηηθε θσκσδία είρε έλα βαζηθό ζελάξην πάλσ ζην νπνίν νη εζνπνηνί απηνζρεδίαδαλ 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθνληαλ θαη ην θνηλό πνπ είραλ, νη θαηαβνιέο ηεο 

λνύηηθεο θσκσδίαο πξνέξρνληαη από ηελ commedia dell‟arte. Υξπζνζηνκίδεο 1987: 164. 

101 «Σα κπνπινύθηα βνήζεζαλ παιηά ηνπο εζνπνηνύο γηαηί ζ‟ απηά θάησ από ηελ πίεζε ησλ 

δηαθνξεηηθώλ έξγσλ πνπ έπαηδαλ θαη ησλ ηαμηδηώλ έκαζαλ λα πξνζαξκόδνληαη, έκαζαλ λα θάλνπλ  

επηζεώξεζε». Βξαλά 1985: 262. 
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Διιάδα γηα λα επηβηώζνπλ, θαζώο έβξηζθαλ δνπιεηά ζηα ζέαηξα ηεο Αζήλαο θαη ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν. Βέβαηα, κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ δεκηνπξγήζεθε έλα 

λέν είδνο κπνπινπθηώλ ή θαιύηεξα νη ιεγόκελεο, ζηε ζεαηξηθή γιώζζα, «αξπαρηέο», 

δειαδή ην θαηλόκελν ζην νπνίν παξαηεξείηαη αζηέξεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ λα 

δίλνπλ παξαζηάζεηο ζηελ επαξρία, όπνπ ην θνηλό γεκίδεη ηα ζέαηξα γηα λα ηνπο δεη 

από θνληά. ‟ απηέο ηηο παξαζηάζεηο, πξνηηκεηέα ήηαλ ε επηζεώξεζε.
102

 

Σέινο, δελ κπνξνύκε λα παξαιείςνπκε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά  πνπ 

παξνπζηάδεη ε επηζεώξεζε κε ηελ commedia dell‟ arte. Πξόθεηηαη γηα έλα ιατθό 

ζέακα, πνπ παξνπζηάδεη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ επηζεώξεζε όπσο, 

απηνζρεδηαζκόο, ηππνινγία, ιατθνί ραξαθηήξεο, ππεξβνιή, γθξνηέζθν, ρνληξνθνπηά 

θαη βσκνινρία.
103

  

Mέζα από ηε ζάηηξα ησλ αλζξώπηλσλ ραξαθηήξσλ, ε commedia dell‟ arte πέηπρε 

λα ζαηηξίζεη θαη θνηλσληθά ήζε ή θαηαζηάζεηο, δηνρεηεύνληαο πνύ θαη πνύ θεπγαιέα 

θάπνηα ίρλε πνιηηηθήο ζάηηξαο.
104

  

3.2. Χαρακτηριςτικϊ επιθεώρηςησ 

3.2.1. Ειςαγωγό 

 Ζ  επηζεώξεζε παξνπζηάδεη επηκέξνπο αιιαγέο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, 

σζηόζν, ππάξρνπλ θαη θάπνηα αλαιινίσηα ζηνηρεία ηα νπνία ηε ραξαθηεξίδνπλ θαη 

σο είδνο δηαρξνληθά. Πξνθαλώο, θαη γη‟ απηό δελ άιιαμε ε νλνκαζία ηεο ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. ‟ απηή ηελ ελόηεηα ζα παξνπζηαζηνύλ νη δνκηθέο απηέο 

αιιαγέο θαζώο θαη ηα ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά ηεο.  

3.2.2.  Η δομό τησ Αθηναώκόσ επιθεώρηςησ 

Ζ δνκή ηεο επηζεώξεζεο, όπσο δηακνξθώζεθε θαηά ηελ πξώηε θάζε αθκήο ηεο, 

ήηαλ ηξίπξαθηε. Κάζε πξάμε έθιεηλε κε έλα λνύκεξν σο θηλάιε, ην νπνίν 

πεξηιάκβαλε πξόδα θαη ηξαγνύδη. Ζ παξάζηαζε ηειείσλε κε θάξζα απηνζρεδηαζκνύ 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ όια ηα κέιε ηνπ ζηάζνπ. Αθόκα, εκθαλίδεηαη έλαο θνκπέξ 

πνπ απνηειεί ην ζηαζεξό κνηίβν ηεο παξάζηαζεο θαζώο ελαιιάζζνληαη ηα λνύκεξα. 

                                                             
102 Κεθαιά 2009: 134. 

103 Καξδήο 2005: 99-100. 

104 Καξδήο 2005: 102. 
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Ζ επηθαηξόηεηα ζρνιηάδεηαη, θπξίσο, κέζα από ηα πεξίθεκα ηεηξάζηηρα, ηα νπνία 

εηζήγαγε ν Πνιύβηνο Γεκεηξαθόπνπινο θαη θαζηεξώζεθαλ ζην είδνο. Οη ήξσεο 

κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) επώλπκα ηζηνξηθά πξόζσπα από ηνλ 

πνιηηηθό ρώξν, β) αξρεηππηθέο θπζηνγλσκίεο πνπ αληηπξνζώπεπαλ ηύπνπο ηεο 

αζελατθήο θνηλσλίαο, γ) θαληαζηηθά πιάζκα πνπ αληηπξνζώπεπαλ ηδέεο, όπσο ε 

Γεκαξρία, ε Γεθάξα.
105

 

3.2.3. Η δομό τησ επιθεώρηςησ την περύοδο του μεςοπολϋμου 

Ζ επηζεώξεζε ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, όπσο αλαθέξζεθε ζην 

πξνεγνύκελν θεθάιαην, ρσξίδεηαη ζε δύν είδε: ηε ζπλνηθηαθή επηζεώξεζε πνπ 

παίδνληαλ ζε κάληξεο θαη ηε θαληαζκαγνξηθή επηζεώξεζε πνπ παίδνληαλ ζηα 

θεληξηθά ζέαηξα ηεο Αζήλαο. ζνλ αθνξά ηηο ζπλνηθηαθέο επηζεσξήζεηο, ιόγσ 

έλδεηαο ησλ ζηάζσλ, ην πξνβάδηζκα δόζεθε ζην ζαηηξηθό θείκελν θαη ζηνλ 

απηνζρεδηαζκό ησλ εζνπνηώλ, ελώ όζνλ αθνξά ηα θεληξηθά ζέαηξα, ε έκθαζε 

δόζεθε ζηε θαληαζκαγνξία. Χζηόζν, ν δηαρσξηζκόο απηόο δελ είλαη απόιπηνο, 

δειαδή ελίνηε ζπλππάξρνπλ θαη ηα δύν ζηνηρεία ζε κία επηζεώξεζε.
106

 Δπηπιένλ, ζην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ κεζνπνιέκνπ, ε ινγνθξηζία ήηαλ πνιύ απζηεξή κε ην 

πνιηηηθό ζθῶκκα, έηζη, ν ζρνιηαζκόο ηεο επηθαηξόηεηαο είρε επηθεληξσζεί, θπξίσο, 

ζε  ζέκαηα ηνπ θαζεκεξηλνύ θνηλσληθνύ βίνπ.
107

 

Ζ δνκή ηεο επηζεώξεζεο θαηά ηνλ κεζνπόιεκν κεηαβάιιεηαη. Παξαηεξείηαη 

ην λνύκεξν λα θαηαιακβάλεη ηελ θπξίαξρε ζέζε πιένλ ζηε δξακαηνπξγηθή 

                                                             
105 Υαηδεπαληαδήο 1977(Α1): 143-154. 

106 «Αλ ρνλδξηθά ε πξνηίκεζε ηνπ ιατθνύ θνηλνύ έγεξλε πξνο ηελ πξώηε θαη ηνπ αζηηθνύ πξνο ηε 

δεύηεξε, απηό ζεκαίλεη όηη θαλείο ζεαηξώλεο δε ζα απέθιεηε ηε κηα ή ηελ άιιε κεξίδα ηνπ θνηλνύ από 

ην ζέαηξό ηνπ. Δίλαη αθειέο λα πηζηεύνπκε όηη νη ζπλνηθηαθνί ζίαζνη δελ επηδίσθαλ ηελ ύπαξμε 

θαληαζκαγνξηθώλ ζθελώλ ζηηο παξαζηάζεηο ηνπο ή όηη νη θεληξηθνί ζίαζνη δελ ζα έθαλαλ ηα πάληα γηα 

λα βξνπλ ην πην εύζηνρν θείκελν. Σν επέιηθην πξόγξακκα ηεο Δπηζεώξεζεο δηέζεηε ρώξν θαη γηα ηα 

δύν ζηνηρεία». εηξαγάθεο 2009Α: 138. 

107 «Ο ζρνιηαζκόο ηεο πνιηηηθήο επηθαηξόηεηαο ήηαλ απαγνξεπκέλνο γηα ηελ Δπηζεώξεζε ζε όιε 

ζρεδόλ ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Γόζεθε ινηπόλ κεγαιύηεξν βάξνο ζην κηθξόθνζκν ηεο 

θνηλσληθήο δσήο, ζηελ έιεπζε ησλ λέσλ ηάζεσλ ηεο κόδαο ζηε κνπζηθή, ζην ρνξό, ζηελ έλδπζε, ζηηο 

λννηξνπίεο. (...) Από ηε ζηηγκή πνπ ε Δπηζεώξεζε δελ κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα λνύκεξά ηεο 

ηελ πνιηηηθή επηθαηξόηεηα, έθαλε ηα πάληα γηα λα εμαζθαιίζεη ηε κεγαιύηεξε δπλαηή ηαρύηεηα ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο θνηλσληθήο επηθαηξόηεηαο». εηξαγάθεο 2009Α: 121-122. 



  
 

38 
 

δηάξζξσζε, αληηθαζηζηώληαο ηελ πξάμε. Ζ έιιεηςε ζπλνρήο ζηελ πινθή νδεγεί θαη 

ζηελ αλακελόκελε θαηάξγεζε ηεο ηξίηεο πξάμεο, θαζώο δελ ππήξρε πιένλ ιόγνο 

ύπαξμήο ηεο. Αμηνζεκείσην είλαη όηη, όηαλ θάπνην λνύκεξν είρε κεγάιε επηηπρία, 

κπνξεί λα ην επαλαιάκβαλαλ θαη ζε άιιε επηζεώξεζε, κάιηζηα, νη 

επηζεσξεζηνγξάθνη πνιιέο θνξέο πνπινύλ θαη απηνηειή λνύκεξα ζε άιιεο 

επηζεσξήζεηο.
108

 Δπηπιένλ, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη δσληαλή κνπζηθή νξρήζηξα επί 

ζθελήο, παίδνληαο γλσζηέο κεισδίεο κε πξνζζήθε λέσλ ζηίρσλ. Δμαίξεζε απνηειεί 

ην είδνο ηεο ξνκάληδαο, ε νπνία απνηειεί «κνληέξλα αζελατθή θαληάδα» ζπλήζσο ζε 

πξσηόηππνπο ζηίρνπο θαη κνπζηθή ζύλζεζε, ε νπνία παίξλεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ 

Δπηζεώξεζε ηνπ Μεζνπνιέκνπ.
109

 Αθόκα, ζπρλά παξνπζηάδεηαη επί ζθελήο 

ζηνηρεηώδεο κπαιέην
110

 σο θαη ηεζζάξσλ αηόκσλ. Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ 

εηζάγεηαη ζηελ επηζεώξεζε ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, θπξίσο θαηά ην β‟ κηζό 

ηνπ, είλαη ε αηζζεκαηνινγία.
111

 Σέινο, λα αλαθέξνπκε όηη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

κεζνπνιέκνπ εκθαλίδεηαη ν όξνο ξεδηζέξ (ζθελνζέηεο). Με ηνλ όξν απηό λνείηαη ν 

ζεαηξηθόο επηρεηξεκαηίαο πνπ απνθαζίδεη γηα όιε ηελ έθβαζε ηεο παξαζηάζεσο σο 

θαη ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηά ηεο. Ο Αλδξέαο Μαθέδνο
112

 είλαη απηόο πνπ 

θαζηεξώλεη ηελ νξνινγία. 

                                                             
108 «Οη ζηαζάξρεο δελ δηζηάδνπλ λα θξαηήζνπλ ζην ξεπεξηόξην ηνπο πεηπρεκέλα λνύκεξα κηαο 

επηζεώξεζεο, αθόκε θαη όηαλ έρνπλ πξνρσξήζεη ζην αλέβαζκα κηαο θαηλνύξηαο άιινπ ζπγγξαθέα. 

Σελ ηάζε απηή εληζρύεη θαη ε βεληεηνθξαηία, πνπ λνκηκνπνηεί ηελ απαίηεζε ηνπ εζνπνηνύ λα 

κεηαθέξεη θαη ζε επόκελεο παξαζηάζεηο λνύκεξα ηα νπνία θέξνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζθξαγίδα θαη 

γλώξηζαλ επηηπρία ζε πξνεγνύκελεο». εηξαγάθεο 2009Α: 117. 

109 εηξαγάθεο 2009Α: 416. 

110 εηξαγάθεο 2009Α: 61. 

111 «Κάησ από ηελ επίδξαζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ αιιά θαη ησλ επηηπρηώλ ηεο Οπεξέηαο, ε 

Δπηζεώξεζε ρξεζηκνπνηεί ζπλεηδεηά ηελ αηζζεκαηνινγία ζηε δεύηεξε απηή δεθαεηία ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ. Αξρίδεη κε ηελ εηζρώξεζε ζηνλ θνξκό ηεο λνύκεξσλ πνπ δελ έρνπλ θαλέλα θσκηθό, 

ζαηηξηθό ή θαληαζκαγνξηθό ραξαθηήξα, αιιά πξνζπαζνύλ λα ζπγθηλήζνπλ αθόκε θαη κέρξη δαθξύσλ 

ην ζεαηή». εηξαγάθεο 2009Α: 415. 

112 «Από ην 1927 θαη έπεηηα θαζηέξσζε σο νλνκαζία ηνπ ζηάζνπ ηνπ όρη ην όλνκα ηνπ θπξηόηεξνπ 

πξσηαγσληζηή ηνπ αιιά ην δηθό ηνπ. Γέθα ρξόληα αξγόηεξα ππέγξαθε σο «ξεδηζέξ» ησλ 

παξαζηάζεσλ. Σν ζηίγκα ηνπ ήηαλ ηειηθά ε επέλδπζε κεγάισλ θεθαιαίσλ ζην ρώξν ηνπ ζεάκαηνο θαη 

ε δεκηνπξγία παξαζηάζεσλ ζπλόινπ, όπνπ ν ηειηθόο ιόγνο γηα ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα δε ζα 



  
 

39 
 

3.2.4.  Η δομό τησ επιθεώρηςησ μετϊ τον Β’ Παγκόςμιο Πόλεμο 

Σελ επνρή κεηά ηνλ Β‟ παγθόζκην πόιεκν ε επηζεώξεζε ζηξέθεηαη πξνο ηε 

θαληαζκαγνξία. Καζώο ν θηλεκαηνγξάθνο αλζεί σο είδνο, «ην ρξήκα ξέεη» θαη 

δηνρεηεύεηαη θαη ζηνλ ζεαηξηθό ρώξν, έηζη, ν εθάζηνηε επηζεσξεζηαθόο ζίαζνο 

απνηειείηαη από έλα πνιππιεζέο επηηειείν εζνπνηώλ πνπ πιαηζηώλεηαη κε κπαιέην 

θαη δσληαλή νξρήζηξα. Απηή ηελ επνρή, παξαηεξείηαη θαη κεγάιε άλζηζε ηνπ 

βεληεηηζκνύ, απνηέιεζκα ηεο επξείαο δεκνζηόηεηαο πνπ πξνζθέξεη ν 

θηλεκαηνγξάθνο. Αθόκα, ππάξρεη κεγάινο αληαγσληζκόο, θπξίσο κεηαμύ ησλ 

γπλαηθώλ, νη νπνίεο πξνζπαζνύλ λα εληππσζηάζνπλ ζηε ζθελή κε ηηο απνθαιππηηθέο 

ηνπαιέηεο πνπ θέξλνπλ από ηελ εγγύο δύζε.  

Παξνπζηάδεηαη, πιένλ, επί ζθελήο έλα θαληαζκαγνξηθό «show» πνπ κπνξεί 

λα δηαξθεί θαη πάλσ από ηξεηο ώξεο
113

. Παξά ηελ επηθξάηεζε ηεο θαληαζκαγνξίαο ε 

ζάηηξα δελ ράλεηαη, σζηόζν, κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε όηη ππνβηβάδεηαη σο έλα 

βαζκό αθνύ δελ θαίλεηαη λα έρεη ηνλ παιηό θπξίαξρν ξόιν ηεο, βέβαηα δελ πξέπεη λα 

παξαβιέςνπκε θαη ηε ινγνθξηζία πνπ πάληα «θαξαδνθεί».
114

 Αθόκα, δεκηνπξγνύληαη 

θάπνηνη ζηεξεόηππνη ραξαθηήξεο πνπ παίδνληαη θαη «ζθξαγίδνληαη» από 

ζπγθεθξηκέλνπο εζνπνηνύο, όπσο ν «κπεθξήο» κε ηνλ Οξέζηε Μαθξή, ε «κάγθηζζα» 

κε ηε πεξάληδα Βξαλά. Σέινο, αλ θαη ζηε ζθελή εκθαλίδνληαη κε ηδηαηηέξσο 

απνθαιππηηθέο ηνπαιέηεο νη γπλαίθεο, σζηόζν, ηα ζεμνπαιηθά ππνλννύκελα θαη ε 

βσκνινρία πεξηνξίδνληαη ελ νλόκαηη ηεο εζηθήο εππξέπεηαο πνπ επηβάιιεη ν 

θνηλσληθόο θαζσζπξεπηζκόο.   

3.2.5.  Η δομό τησ επιθεώρηςησ από τη δεκαετύα του 1970 και εξόσ 

Καη ζ‟ απηή ηελ πεξίνδν ζα ρσξίδακε ηελ επηζεώξεζε ζε δύν θαηεγνξίεο σο 

πξνο ην πεξηερόκελό ηεο: απηή πνπ δηακόξθσζε ην Διεύζεξν Θέαηξν θαη απηή πνπ 

αθνινύζεζε ηα ρλάξηα ηεο παιηάο επηζεώξεζεο αιιά, παξάιιεια, πξόζζεζε θαη λέα 

                                                                                                                                                                              
άλεθε πηα ζην ζθελνζέηε αιιά ζηνλ ίδην. Πνιύ ζύληνκα κάιηζηα έγηλε επέθηαζε απηνύ ηνπ ειέγρνπ 

θαη ζηα θείκελα ησλ ζπγγξαθέσλ». εηξαγάθεο 2009Α: 179. 

113 Σν 1956 παξνπζηάδεηαη ε επηζεώξεζε Σ’ αζηέξηα ηεο Αζήλαο ησλ Αζεκαθόπνπινπ-ππξόπνπινπ-

Παπαδνύθα κε πνιππιεζή ζίαζν θαη κπαιέην, πάλσ από 3 ώξεο παξάζηαζε. Βξαλά 1985: 14. 

114 Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή Δπηζεώξεζε κε θαπζηηθή ζάηηξα είλαη ηνπ Μ. Σξατθόξνπ,  Γαξγάιαηα, πνπ 

παξαζηάζεθε ην 1965 ζην ζέαηξν «Βέκπν». Βξαλά 1985: 238. 
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ζηνηρεία. Ζ δεύηεξε, ππεξεηήζεθε από εζνπνηνύο πνπ ήηαλ επίζεο δεκνθηιείο, όπσο 

εθείλνη ηεο παιηάο επηζεώξεζεο, κόλν πνπ ηώξα είλαη γλσζηνί θπξίσο κέζα από ηηο 

βηληενηαηλίεο. ηελ επηζεώξεζε απηά ηα ρξόληα παξαηεξνύληαη νη εμήο 

δηαθνξνπνηήζεηο από ηελ παιηά επηζεώξεζε: 

- Δγθαηαιείπνληαη θάπνηνη ηύπνη ξόισλ πνπ είραλ ραξαθηεξηζηεί από ην παίμηκν 

παιαηόηεξσλ εζνπνηώλ, νη νπνίνη απνζύξζεθαλ ή έθπγαλ από ηε δσή, θαη ηώξα 

νη όπνηεο πξνζπάζεηεο λα ηνπο ππνδπζνύλ λεόηεξνη πέθηνπλ ζην θελό.
115

 

- Γεκηνπξγνύληαη λένη ηύπνη ζεαηξηθώλ ξόισλ βγαικέλνη από ηε ζύγρξνλε επνρή 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη από θάπνηνπο εζνπνηνύο, όπσο ν «γύθηνο» κε ηνλ Μηράιε 

Μόζην.
116

 

- Μεηώλνληαη νη πξσηαγσληζηέο ζε πέληε κε έμη, όπνπ ν θαζέλαο ηνπο εξκελεύεη 

μερσξηζηά θάπνην λνύκεξν επί ζθελήο. Αθόκα, κεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ 

ηνπ κπαιέηνπ.
117

  

- Λόγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, ε κνπζηθή επέλδπζε ηείλεη όιν θαη 

πεξηζζόηεξν λα είλαη ερνγξαθεκέλε θαη όρη δσληαλή.
118

 

- Παξαηεξείηαη αύμεζε ησλ βσκνινρηώλ θαη ρνληξνεηδώλ αζηείσλ ζεμνπαιηθνύ 

πεξηερνκέλνπ ζε ζρέζε κε ηηο δεθαεηίεο 1950-1960, πνπ όπσο αλαθέξζεθε ιόγσ 

ηνπ θνηλσληθνύ θαζσζπξεπηζκνύ είραλ πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά.
119

  

- Σα θείκελα πνπ γξάθνληαη δείρλνπλ λα πζηεξνύλ ζε ζρέζε κε εθείλα ησλ παιηώλ 

επηζεσξεζηνγξάθσλ πνπ, δπζηπρώο, πνιινί από απηνύο έρνπλ πιένλ απνβηώζεη, 

όπσο Γεκ. Φαζάο, Νίθνο Σζηθόξνο, Υξ. Γηαλλαθόπνπινο, Κώζηαο Πξεηεληέξεο.  

Κάηη αλάινγν δείρλεη λα ηζρύεη θαη γηα ηνπο λένπο εζνπνηνύο ηεο επηζεώξεζεο, νη 

νπνίνη δελ έρνπλ ηελ ίδηα απήρεζε κε ηνπο παιαηόηεξνπο.
120

  

Από ηελ άιιε, ην Διεύζεξν Θέαηξν πξνηείλεη κία δηαθνξεηηθή νπηηθή 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ επηζεώξεζε, ηεο πξνζδίδεη ζαθή πνιηηηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη 

ε θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηνρεύεη ηελ εμνπζία. Δπηπιένλ, καδί κε ηελ πνιηηηθή 

                                                             
115 Βξαλά, 1985: 41. 

116 Βξαλά 1985: 487. 

117 Βξαλά 1985: 41. 

118 Βξαλά 1985: 41. 

119 Βξαλά 1985: 41. 

120 Βξαλά 1985: 41. 
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δηάζηαζε ηνπ εγρεηξήκαηνο, εηζάγνληαη θαη λένη ζθεληθνί όξνη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

είδνπο. Με ηελ παξάζηαζε ηνπ Κη ζπ ρηελίδεζαη ην 1973 εγθαηαιείπνληαη: 

- νη παξαδνζηαθνί ηύπνη ηεο επηζεώξεζεο, πνπ παίδνληαλ ζπλήζσο θαη από 

ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα γλσζηά ζε εκάο ζήκεξα από ηνλ θηλεκαηνγξάθν,
121

  

- ν παξαδνζηαθόο ηξόπνο γξαθήο θαη ε δεδνκέλε ζεκαηηθή,
122

 

- ε βαξύηεηα ηώξα πέθηεη ζην ιόγν θαη πεξηνξίδεηαη ην ηξαγνύδη θαη ν ρνξόο,
123

 

- ην θηλάιε ηεο πξώηεο πξάμεο θαη ην ζθεηο ηεο δεύηεξεο πξάμεο,
124

  

- ηέινο, ε ζθεληθή ριηδή, πνπ είρε αλζίζεη ηηο δύν πεξαζκέλεο δεθαεηίεο. 

Αμηνζεκείσην πάλησο είλαη όηη ε εγθαηάιεηςε ηνπ εληππσζηαζκνύ νθεηιόηαλ, σο 

έλα βαζκό, θαη ζηελ έλδεηα ηνπ ζηάζνπ.   

 Παξνπζηάδεηαη, ινηπόλ, έλαο ζπιινγηθόο ζίαζνο, κία νκάδα ρσξίο «αζηέξεο» 

εζνπνηνύο. Απηόο ν ζίαζνο ην κόλν πνπ θξάηεζε ζεαηξηθά από ηελ παιηά επηζεώξεζε 

ήηαλ νπζηαζηηθά ηα λνύκεξα θαη ε δνκή ησλ πξάμεσλ.
125

 Παξαθάησ παξαηίζεληαη 

ζρόιηα γηα ην λέν ηξόπν πξνζέγγηζεο ηεο επηζεώξεζεο από ην Διεύζεξν Θέαηξν από 

θαιιηηέρλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ επηζεώξεζε, δίλνληάο καο κηα εηθόλα γηα 

ηελ παιηά θαη ηε λέα επηζεώξεζε, έηζη όπσο ηελ έδεζαλ θαη ηελ εηζέπξαμαλ νη 

πξσηαγσληζηέο ηνπο: 

Ο ηαύξνο Παξάβαο είπε: «Ζ επηζεώξεζε ησλ ρξόλσλ εθείλσλ, κε ηα πινύζηα 

ζθεληθά, κε ηα κπαιέηα, κε ηηο ηνπαιέηεο, ην κεγάιν ζέακα, ηνπο κεγάινπο ζηάζνπο, 

δελ ππάξρεη ζήκεξα... πξόθεηηαη γηα κηα άιιε γεληά αλζξώπσλ, θη αλ ζεο, πνιύ πην 

θαιιηεξγεκέλσλ απ‟ ηε δηθή καο ηε γεληά, αθόκα θαη κε άιιε νπηηθή γσλία, όζνλ 

αθνξά ηε ζπγγξαθή ησλ θεηκέλσλ. Σα παηδηά απηά είδαλ ηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ 

πώο πξέπεη λα γξάθεηαη έλα λνύκεξν ζήκεξα...».
126

  

Ο Γηάλλεο Φιεξύ αλαθέξεη: «όζν γηα ηα θείκελα, λνκίδσ όηη ππάξρεη ζήκεξα κηα 

                                                             
121 Μαπξνκνύζηαθνο 2005: 151. 

122 Μαπξνκνύζηαθνο 2005: 151. 

123 Βξαλά 1985: 181. 

124 πσο αλαθέξεη ν Μίκεο Σξατθόξνο «ε παιηά επηζεώξεζε ζηακάηεζε λα ππάξρεη από ηόηε πνπ 

έπαςαλ ην θηλάιε ηεο πξώηεο πξάμεο θαη ην ζθεηο ηεο δεύηεξεο πξάμεο». Βξαλά 1985: 303. 

125 Μαπξνκνύζηαθνο 2005: 151-152. 

126 Βξαλά 1985: 249. 



  
 

42 
 

απειεπζέξσζε ζην ιόγν θαη ζηνλ ηξόπν έθθξαζεο, πνιύ κεγαιύηεξε απ‟ ό,ηη ππήξρε, 

ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο πην ειεύζεξεο θξαζενινγίαο, αλ ζέιεηο θαη θαηαθπγήο ζηε 

βσκνινρία ηελ μεθίλεζε από ηελ αξραηόηεηα ν Αξηζηνθάλεο. Μέζα από ηε 

βσκνινρία βγαίλαλε νη πνιηηηθέο ηνπ αηρκέο, νη θνηλσληθέο αηρκέο... θαηέξξηςαλ ηελ 

ππνθξηζία ηνλ ππνθξηηηθό θαζσζπξεπηζκό, θαη βγήθαλ θαη είπαλε θάπνηα πάξα πνιύ 

ζσζηά θη αιεζηλά πξάκαηα, ηα νπνία είλαη κέζα ζηε δσή καο».
127

  

Ο Γηώξγνο Παπαδήζεο ζρνιηάδεη: «ε ζπγγέλεηα είλαη ίδηα, έρνπλ αιιάμεη όκσο πνιιά 

πξάγκαηα. Πξώηα πξώηα ιείπεη ην θηλάιε ηεο πξώηεο πξάμεο, πνπ έβγαηλε όινο ν 

ζίαζνο επί ζθελήο, θαη, επίζεο ιείπεη ην δπλακηθό ζθεηο ηεο δεύηεξεο πξάμεο, πνπ 

ζαλ ζθνπό είρε λα θεύγεη ν θόζκνο κε ην γέιην ζην ζηόκα. Λείπεη ν ζθεληθόο 

πινύηνο, ιείπεη πνιύ ην ζηνηρείν «γπλαίθα», ιείπεη γεληθόηεξα ην ινύζν... ήκεξα 

όκσο ηα θείκελα είλαη πην δπλαηά από ηόηε... Έπεηηα, ην ζεκεξηλό θνηλό έρεη 

κεγαιύηεξεο απαηηήζεηο, βιέπεη ηειεόξαζε, ηαμηδεύεη ζην εμσηεξηθό, βιέπεη 

ζαπκάζηεο παξαζηάζεηο, θη έγηλε πην δύζθνιν. ήκεξα ην λνύκεξν, αλ δελ είλαη 

δπλαηό, απνξξίπηεηαη, όζν δπλαηόο θη αλ είλαη ν εζνπνηόο πνπ ζα ην παίμεη».
128

  

Ο Μηράιεο Μόζηνο ππνζηεξίδεη: «Απηνί βαζίδνληαη ζε νκαδηθή δνπιεηά, θη απηή 

είλαη ε δηαθνξά από ηελ θιαζηθή επηζεώξεζε πνπ πξώηα βαζίδεηαη ζηελ 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ εζνπνηνύ. Απηνί βαζίδνληαη ζηα θείκελα ηνπο, ζαλ είδσια...».
129

 

 

 πκπεξαίλνπκε, ινηπόλ, όηη από ηε λένπ ηύπνπ επηζεώξεζε απνπζηάδνπλ ηα 

πινύζηα ζθεληθά θαη θνζηνύκηα, ην γπλαηθείν «ινύζν» θαη ν βεληεηηζκόο. Αλη‟ 

απηώλ έρνπκε θαιιηεξγεκέλνπο εζνπνηνύο πνπ δνπιεύνπλ νκαδηθά πάλσ ζε 

επθπέζηαηα θείκελα, πην απειεπζεξσκέλα από ηα παιαηόηεξα σο πξνο ηε βσκνινρία 

θαη ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή ζάηηξα. Καηαξξίπηνληαο έηζη ηνλ θνηλσληθό 

θαζσζπξεπηζκό.

                                                             
127 Βξαλά 1985: 263. 

128 Βξαλά 1985: 344. 

129 Βξαλά 1985: 487. 
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3.2.6. Συμπερϊςματα 

 πλνςίδνληαο απηά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, θαη ζηελ πξνζπάζεηα καο λα απνηππώζνπκε ηα ζηαζεξά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο ηεο επηζεώξεζεο, ζπληάμακε έλαλ πίλαθα κε ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηε δνκή ηεο 

επηζεώξεζεο: 

Αιιαγέο ζηε δνκή ηεο επηζεώξεζεο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ 

1907-1922: 

Εηήζηα 

επηζεώξεζε 

Μεζνπόιεκνο: 

Επηζεώξεζε 

θαληαζκαγνξίαο & 

ζπλνηθηαθή επηζεώξεζε 

1950-1970:  

Επηζεώξεζε & 

θηλεκαηνγξάθνο 

1970 – 1990:  

α) Η επηζεώξεζε κέζα από ην Ειεύζεξν Θέαηξν,  

β) πλέρεηα παιηάο επηζεώξεζεο (1950-1960) 

Σξίπξαθηε δνκή κε 

θηλάιε ζε θάζε 

πξάμε 

Κπξηαξρεί ην λνύκεξν θαη 

θαηαξγείηαη ε ηξίηε πξάμε 

Κπξηαξρεί ην λνύκεξν & 

ζπλερίδεηαη ε δίπξαθηε 

δνκή  

α) Ζ γξαθή γίλεηαη πην 

θηινινγηθή. 

Δγθαηαιείπεηαη ην θηλάιε 

ηεο πξώηεο  πξάμεο & ην 

ζθεηο ζηε δεύηεξε πξάμε 

β) Κπξηαξρεί ην λνύκεξν  

Παξνπζία θνκπέξ Τπνβάζκηζε ξόινπ  α) Ζ επηζεώξεζε όπσο β) Ζ επηζεώξεζε πνπ 
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Αιιαγέο ζηε δνκή ηεο επηζεώξεζεο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ 

1907-1922: 

Εηήζηα 

επηζεώξεζε 

Μεζνπόιεκνο: 

Επηζεώξεζε 

θαληαζκαγνξίαο & 

ζπλνηθηαθή επηζεώξεζε 

1950-1970:  

Επηζεώξεζε & 

θηλεκαηνγξάθνο 

1970 – 1990:  

α) Η επηζεώξεζε κέζα από ην Ειεύζεξν Θέαηξν,  

β) πλέρεηα παιηάο επηζεώξεζεο (1950-1960) 

θνκπέξ
130

, εηζαγσγή 

ληηδέδ 

πξνέθπςε από ην ζίαζν ηνπ 

Διεπζέξνπ Θεάηξνπ 

αθνινύζεζε κε θάπνηεο 

αιιαγέο ηε δνκή ηεο 

παιηάο επηζεώξεζεο 

(1950-1960) 

Υξνληθή δηάξθεηα: 

ηξεηο ώξεο πεξίπνπ 

Υξνληθή δηάξθεηα:  

δύν ώξεο
131

 

Υξνληθή δηάξθεηα:  

πάλσ από ηξεηο ώξεο 

α) Υξνληθή δηάξθεηα:  

δύν ώξεο πεξίπνπ 

β) Υξνληθή δηάξθεηα:  

δύν ώξεο πεξίπνπ 

άηηξα 

(ηεηξάζηηρα) 

Πεξηνξηζκόο ζάηηξαο ιόγσ 

ινγνθξηζίαο
132

  

(με εμαίξεζε ην δηάζηεκα 

Πεξηνξηζκόο ζάηηξαο α) Έκθαζε ζηε ζάηηξα θαη 

ζην ππνλννύκελν 

β) Δληνλόηεξν ην ζηνηρείν 

ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο 

ζάηηξαο απ‟ όηη ηηο 

                                                             
130 «Ζ γεληθή ηάζε θαιεί λα κνηξαζηνύλ ην ξόιν ηνπ θνκπέξ πεξηζζόηεξνη από έλαο εζνπνηνί». εηξαγάθεο 2009Α: 418. 

131 Με ηελ είζνδν θαη ηελ επηξξνή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, αιιά θαη ηηο αληηδξάζεηο ηεο αζηπλνκίαο, νη παξαζηάζεηο από ηξεηο ώξεο πεξίπνπ πνπ δηαξθνύζαλ πξηλ ην 1920 

ηώξα δηαξθνύλ δύν ώξεο. εηξαγάθεο 2009Α: 117. 

132 Έρνπκε ηξία είδε επέκβαζεο ηεο ινγνθξηζίαο: α) λνύκεξα πνπ πξνέβαιιαλ αξηζηεξέο ή ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο, β) λνύκεξα πνπ ζαηίξηδαλ πνιηηηθά πξόζσπα, γ) λνύκεξα 

πνπ είραλ αηζρξνινγία θαη ζεμνπαιηθά ππνλννύκελα. εηξαγάθεο 2009Α: 129-131. 
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Αιιαγέο ζηε δνκή ηεο επηζεώξεζεο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ 

1907-1922: 

Εηήζηα 

επηζεώξεζε 

Μεζνπόιεκνο: 

Επηζεώξεζε 

θαληαζκαγνξίαο & 

ζπλνηθηαθή επηζεώξεζε 

1950-1970:  

Επηζεώξεζε & 

θηλεκαηνγξάθνο 

1970 – 1990:  

α) Η επηζεώξεζε κέζα από ην Ειεύζεξν Θέαηξν,  

β) πλέρεηα παιηάο επηζεώξεζεο (1950-1960) 

1928-1936) πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο 

Φαληαζκαγνξία Φαληαζκαγνξία Τπεξπνιπηειή θνζηνύκηα 

– θαληαζκαγνξία 

α) Ληγόηεξε πνιπηέιεηα & 

θαληαζκαγνξία επί ζθελήο, 

όρη κόλν από άπνςε αιιά 

& ιόγσ έλδεηαο ηνπ ζηάζνπ 

β) Φαληαζκαγνξία  

Διαθξώο 

ππαηληθηηθά 

εξσηηθά 

ηξαγνύδηα
133

 

Όπαξμε ρνληξνεηδώλ 

ζεμνπαιηθώλ 

ππνλννύκελσλ & 

αζηείσλ
134

 

Απνθπγή βσκνινρίαο, 

ύπαξμε ζεμνπαιηθνύ 

ζηνηρείνπ 

α) εμνπαιηθό ζηνηρείν, 

βσκνινρία 

β) Έκθαζε ζηε 

βσκνινρία & ζηα 

ρνληξνεηδή ζεμνπαιηθά 

ππνλννύκελα 

                                                             
133 Μεηά ην 1916, επεηδή ε πνιηηηθή ζάηηξα απαγνξεύεηαη, ην εξσηηθό ζηνηρείν είλαη ην κόλν πνπ απνκέλεη ζηελ επηζεώξεζε γηα λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ, από 

ην 1918 επηηξέπεηαη θαη ε εκθάληζε γάκπαο επί ζθελή. Υαηδεπαληαδήο 1977(Α1): 124-127. 

134 Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920 ηα ήζε έρνπλ ραιαξώζεη, αθόκα θαη ε πξνβνιή γπκλήο ζάξθαο πάλσ ζηε ζθελή ή ρνλδξνεηδώλ ζεμνπαιηθώλ αζηείσλ είλαη επηηξεπηά, 

θπξίσο, ζηε δεύηεξε θάζε αθκήο ηεο επηζεώξεζεο, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηε κεγαιύηεξε αλεθηηθόηεηα θαη απειεπζέξσζε ζπληεξεηηθώλ εζώλ. εηξαγάθεο 2009Α: 144. 
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Αιιαγέο ζηε δνκή ηεο επηζεώξεζεο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ 

1907-1922: 

Εηήζηα 

επηζεώξεζε 

Μεζνπόιεκνο: 

Επηζεώξεζε 

θαληαζκαγνξίαο & 

ζπλνηθηαθή επηζεώξεζε 

1950-1970:  

Επηζεώξεζε & 

θηλεκαηνγξάθνο 

1970 – 1990:  

α) Η επηζεώξεζε κέζα από ην Ειεύζεξν Θέαηξν,  

β) πλέρεηα παιηάο επηζεώξεζεο (1950-1960) 

Σππνινγία 

ραξαθηήξσλ: 

εζνπνηνί πνπ 

ζθξάγηζαλ κε ηελ 

παξνπζία ηνπο 

έλαλ ξόιν π.ρ. 

Μπεθξήο κε ηνλ 

Οξέζηεο Μαθξήο 

Σππνινγία ραξαθηήξσλ: 

παξνπζηάδνληαη λένη ηύπνη 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε 

ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα 

π.ρ. Φαγεζαλά, 

Φαγηάρπξα
135

 

Σππνινγία ραξαθηήξσλ: 

ηύπνη πνπ 

ραξαθηεξίζηεθαλ από 

ζπγθεθξηκέλνπο εζνπνηνύο 

π.ρ. ν ρσξηάηεο, Θύκηνο κε 

ηνλ  Κ. Υαηδερξήζηνο
136

, 

ε κάγθηζζα κε ηε . 

Βξαλά 

α) Γεκηνπξγία λέαο 

ηππνινγίαο ραξαθηήξσλ 

πνπ αληηπξνζώπεπαλ ηηο 

λέεο δνκέο ηεο θνηλσλίαο, 

π.ρ. ε ειαθξόκπαιε λέα 

αζηή κε ηε Μ. 

Παπαθσλζηαληίλνπ  

β) Νέα ηππνινγία 

ραξαθηήξσλ, π.ρ. ν γύθηνο 

κε ηνλ Μ. Μόζην 

ρνιηαζκόο 

επηθαηξόηεηαο 

ρνιηαζκόο επηθαηξόηεηαο ρνιηαζκόο επηθαηξόηεηαο α) ρνιηαζκόο 

επηθαηξόηεηαο 

β) ρνιηαζκόο 

επηθαηξόηεηαο 

                                                             
135 Σν λνύκεξν απηό εθηειέζηεθε από ηνπο Κπξηάθν Μαπξέα θαη Βαζίιε Απισλίηε ζηελ επηζεώξεζε Πηπεξηά ζην ζέαηξν «Αιάκπξα» ην 1932. Βνπηζαδάθε 2002: 26∙ 

εηξαγάθεο 2009Α: 404.  

136 Ο Νηθνιαΐδεο έγξαςε γηα ηνλ Κ. Υαηδερξήζην ηνλ ηύπν ηνπ ρσξηάηε. Κύηηαξεο 2010: 224. 
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Αιιαγέο ζηε δνκή ηεο επηζεώξεζεο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ 

1907-1922: 

Εηήζηα 

επηζεώξεζε 

Μεζνπόιεκνο: 

Επηζεώξεζε 

θαληαζκαγνξίαο & 

ζπλνηθηαθή επηζεώξεζε 

1950-1970:  

Επηζεώξεζε & 

θηλεκαηνγξάθνο 

1970 – 1990:  

α) Η επηζεώξεζε κέζα από ην Ειεύζεξν Θέαηξν,  

β) πλέρεηα παιηάο επηζεώξεζεο (1950-1960) 

Απνθξηάηηθεο 

επηζεσξήζεηο, 

ζηνηρείν 

κεηακθίεζεο  

Απνθξηάηηθεο 

επηζεσξήζεηο, ζηνηρείν 

κεηακθίεζεο 

ηνηρείν κεηακθίεζεο ηνηρείν κεηακθίεζεο ηνηρείν κεηακθίεζεο 

Δπειημία 

πξνγξάκκαηνο
137

 

Δπειημία πξνγξάκκαηνο
138

 Δπειημία πξνγξάκκαηνο α) Δπειημία πξνγξάκκαηνο β) Δπειημία πξνγξάκκαηνο 

Μνπζηθνρνξεπηηθή 

επέλδπζε 

παξάζηαζεο 

Μνπζηθνρνξεπηηθή 

επέλδπζε παξάζηαζεο 

Μνπζηθνρνξεπηηθή 

επέλδπζε παξάζηαζεο 

Μνπζηθνρνξεπηηθή 

επέλδπζε παξάζηαζεο 

Μνπζηθνρνξεπηηθή 

επέλδπζε παξάζηαζεο 

                                                             
137 Γηα λα επηβηώζεη όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα κία Δπηζεώξεζε ζηε ζθελή νη ζπγγξαθείο έπξεπε δηαξθώο λα εληάζζνπλ νηηδήπνηε επίθαηξν κπνξνύζε 

λα πξνθαιέζεη γέιην θαη λα αθαηξνύλ όζα λνύκεξα έβιεπαλ όηη δελ ραξνπνηνύζαλ ηνπο αθξναηέο. εηξαγάθεο 2009Α: 122-123. 

138 «Μόλν ζην ζέαηξν ηεο Δπηζεώξεζεο, θαη εηδηθά ηεο ζπλνηθηαθήο, ην θνηλό είρε ηε δπλαηόηεηα όρη απιώο λα επηθξνηεί ηελ εκθάληζε ελόο ήξσα, ελόο λνύκεξνπ ή ελόο 

κπαιέηνπ ή ηξαγνπδηνύ, αιιά λα απαηηεί θαη λα πεηπραίλεη ηελ επαλάιεςε ηνπ κέρξη ηνλ πιήξε θνξεζκό απηήο ηεο δηάζεζεο». εηξαγάθεο 2009Α: 195. 
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Αιιαγέο ζηε δνκή ηεο επηζεώξεζεο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ 

1907-1922: 

Εηήζηα 

επηζεώξεζε 

Μεζνπόιεκνο: 

Επηζεώξεζε 

θαληαζκαγνξίαο & 

ζπλνηθηαθή επηζεώξεζε 

1950-1970:  

Επηζεώξεζε & 

θηλεκαηνγξάθνο 

1970 – 1990:  

α) Η επηζεώξεζε κέζα από ην Ειεύζεξν Θέαηξν,  

β) πλέρεηα παιηάο επηζεώξεζεο (1950-1960) 

Δπαθή κε ην θνηλό Δπαθή κε ην θνηλό Δπαθή κε ην θνηλό Δπαθή κε ην θνηλό Δπαθή κε ην θνηλό 

Λεθηηθό ρηνύκνξ Λεθηηθό ρηνύκνξ Λεθηηθό ρηνύκνξ Λεθηηθό ρηνύκνξ Λεθηηθό ρηνύκνξ 
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Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη όηη ε επηζεώξεζε παξνπζηάδεη ζηαζεξόηεηα 

όζνλ αθνξά θάπνηα ζηνηρεία, ηα νπνία, θαηά ζπλέπεηα, κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ θαη 

ηα θύξηα αλαιινίσηα ζπζηαηηθά ηεο: 

1. Άληιεζε ζεκάησλ από ηελ επηθαηξόηεηα  

2. Κνηλσληθνπνιηηηθόο ζρνιηαζκόο - ζάηηξα 

3. Σάζε πξνο θαληαζκαγνξία 

4.  Ννύκεξν / ζθεηο  

5. Σππνπνηεκέλνη ηύπνη παξκέλνη από ηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα 

6. εμνπαιηθό ππνλννύκελν 

7. Βσκνινρία, αηζρξνινγία  

8. ηνηρείν κεηακθίεζεο  

9. Μνπζηθνρνξεπηηθή επέλδπζε παξάζηαζεο  

10. Δπαθή κε ην θνηλό  

11. Δπειημία πξνγξάκκαηνο 

12. Λεθηηθό ρηνύκνξ: παξσδίεο, ινγνπαίγληα, ακθίζεκα, παξνκνηώζεηο, 

κεηαθνξέο, θσκηθή ζπζζώξεπζε ιέμεσλ, εηξσλεία 

 Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζεώξεζεο ζα κειεηεζνύλ, ζα αλαιπζνύλ 

θαη ζα ζπζρεηηζζνύλ κε ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηηηθήο θσκσδίαο. Σέινο, 

δύν αθόκα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζεώξεζε αιιά θαη κε ηελ αηηηθή 

θσκσδία, ηα νπνία ζα αλαιπζνύλ εθηελέζηεξα ζε επόκελε ελόηεηα, είλαη ε 

ινγνθξηζία θαη ε ιατθόηεηα. 
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4. Συςχϋτιςη τησ επιθεώρηςησ με την αριςτοφανικό κωμωδύα  

 ην θεθάιαην απηό ζα γίλεη πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ θνηλώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο επηζεώξεζεο κε εθείλσλ ηεο θσκσδίαο ηνπ Αξηζηνθάλε. 

Δλδεηθηηθά ζα δνζνύλ θαη απνζπάζκαηα από έξγα ησλ δύν απηώλ ζεαηξηθώλ εηδώλ. 

Αθόκα, ζα ηεζεί ην δήηεκα θαηά πόζν ε επηζεώξεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπλέρεηα 

ηεο αξηζηνθαληθήο θσκσδίαο ή θαη λα απνηειέζεη ζπλέρεηα ηνπ Αξηζηνθάλε ζηε 

ζύγρξνλε επνρή.  

Μειεηώληαο έλα-έλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζεώξεζεο πνπ θαηαγξάςακε 

πξσηύηεξα δηαπηζηώλνπκε ηελ ύπαξμε θνηλώλ ζεκείσλ κε ηηο θσκσδίεο ηνπ 

Αξηζηνθάλε. Πην ζπγθεθξηκέλα, θνηλά ζεκεία απνηεινύλ ε άληιεζε ησλ ζεκάησλ 

από ηελ επηθαηξόηεηα θαη ε αλάπηπμε θνηλσληθνπνιηηηθήο ζάηηξαο, ηα νπνία είλαη 

βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηόζν ηεο επηζεώξεζεο όζν θαη ηνπ Αξηζηνθάλε. Αθόκα, 

θαη ζηηο πεξηόδνπο πνπ πεξηνξίδεηαη ε ζάηηξα απηό γίλεηαη εμαηηίαο ηεο ινγνθξηζίαο 

θαη όρη θαη‟ επηινγήλ ησλ δεκηνπξγώλ ηεο ή ηνπ θνηλνύ. Γεγνλόο πνπ δείρλεη θαη ηελ 

απήρεζε πνπ είρε ζην θνηλό, θαζώο θαη ηε γεληθόηεξε δπλακηθή ηεο. Κάηη αλάινγν 

παξαηεξνύκε θαη ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνθάλε, όπνπ ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ 

θσκσδηώλ ηνπ θαη γεληθόηεξα ηεο αηηηθήο θσκσδίαο είλαη ε άκεζε ζύλδεζε κε ηελ 

επηθαηξόηεηα θαη ν ζρνιηαζκόο ησλ θνηλσληθνπνιηηηθώλ γεγνλόησλ. Σέινο, ην 

ιεγόκελν ὀλνκαζηί θσκῳδεῖλ ηεο επνρήο ηνπ Αξηζηνθάλε, όπνπ αζθείηαη θξηηηθή ζε 

πνιηηηθά πξόζσπα θαηνλνκάδνληάο ηα ή αθήλνληαο λα ππνλνεζνύλ εύθνια από ηα 

ζπκθξαδόκελα ησλ ιόγσλ, παξαηεξνύκε λα επηθξαηεί θαη ζηελ επηζεώξεζε από ηελ 

αξρή ηεο εκθάληζήο ηεο σο ηηο κέξεο καο.  

 Ζ ηάζε πξνο θαληαζκαγνξία πνπ επηθξαηεί ζηελ επηζεώξεζε είηε γηα ιόγνπο 

αληαγσληζκνύ ησλ ζεάηξσλ είηε γηα λα θαιύςεη ην θελό πνπ αθήλεη ε έιιεηςε ηεο 

ζάηηξαο ιόγσ ηεο ινγνθξηζίαο, είηε θαη ηα δύν απηά καδί, δελ απαληάηαη κε ηελ ίδηα 

ινγηθή ζηηο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε. Χζηόζν, νη επηζεσξήζεηο πνπ ηείλνπλ πξνο ηε 

θαληαζκαγνξία ζην ζύλνιό ηνπο ζα κπνξνύζαλ λα παξνκνηαζηνύλ κε ηηο νπηνπίεο, 

ηε κία από ηηο δύν θαηεγνξίεο ησλ έξγσλ ηνπ Αξηζηνθάλε πνπ αλαθέξακε ζην πξώην 

κέξνο ηεο εξγαζίαο. Δηδηθά νη απνθξηάηηθεο επηζεσξήζεηο
139

 απνπλένπλ ην 

θαληαζηηθό ζηνηρείν ησλ αξηζηνθαληθώλ θσκσδηώλ.  

                                                             
139 «Κάησ από ηελ επίδξαζε ηεο απνθξηάηηθεο καζθαξάηαο ε Δπηζεώξεζε γίλεηαη ζέαηξν ζθεληθήο 

θαληαζίαο». Υαηδεπαληαδήο 1977 (Α1): 54. 
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ηελ αηηηθή θσκσδία έρνπκε ηα ηακβηθά κέξε όπνπ νη ππνθξηηέο απαγγέινπλ θαη 

ελίνηε απηνζρεδηάδνπλ απεπζπλόκελνη ζην θνηλό θαη ηα ιπξηθά κέξε όπνπ ν Υνξόο 

άδεη.
140

 Αλάινγν δίπνιν παξαηεξείηαη θαη ζηελ επηζεώξεζε, όπνπ έρνπκε ηα 

λνύκεξα ζηα νπνία νη εζνπνηνί  μεδηπιώλνπλ ην ηαιέλην ηνπο ππνθξηλόκελνη θάπνην 

ηύπν θαη ελίνηε ηηο απηνζρεδηαζηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο, θαζώο θαη ηα κέξε όπνπ 

ηξαγνπδνύλ κε ή ρσξίο ηε ζπλνδεία κπαιέηνπ - ζεκείν πνπ απνηειεί ζπλήζσο θαη ηελ 

θνξύθσζε ηνπ λνύκεξνπ. Δηδηθόηεξα, ηα λνύκεξα δνκηθά αληηζηνηρνύλ ζην ηκήκα 

ηεο αηηηθήο θσκσδίαο ησλ επεηζνδίσλ, δειαδή κηαο ζεηξάο ζθελώλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ην δεύηεξν κέξνο ηεο θσκσδίαο κεηά ηελ παξάβαζηλ ηα νπνία 

ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε ρνξηθά.
141

 

ηελ επηζεώξεζε εκθαλίδνληαη ζηεξεόηππνη ραξαθηήξεο παξκέλνη από ηε 

ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα. Οη ηύπνη απηνί αιιάδνπλ, θαζώο κεηαβάιινληαη θαη νη 

θνηλσληθέο δνκέο. ηελ αηηηθή θσκσδία νη κάζθεο ζπληεινύλ ζηελ ηππνπνίεζε ησλ 

ραξαθηήξσλ. Φαίλεηαη, κάιηζηα, όηη ππήξρε ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο από κάζθεο 

θσκσδίαο πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζε δηάθνξνπο ξόινπο, δειώλνληαο θπξίσο ηελ ειηθία 

ηνπ ραξαθηήξα. Αθόκα, ηα πξόζσπα πνπ δηάιεγε ν Αξηζηνθάλεο γηα πξσηαγσληζηέο 

είραλ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ αζελαίσλ πνιηηώλ, ηα νπνία κεγέζπλε γηα λα 

πξνθαιέζεη ην γέιην. Αμηνζεκείσην, ηέινο, είλαη, όπσο πξναλαθέξζεθε, όηη απηόο 

πξώηνο εηζήγαγε ηνλ ηύπν ηνπ δηαλννύκελνπ ζηελ θσκηθή δξακαηνπξγία. Άιιν θνηλό 

ραξαθηεξηζηηθό ησλ ξόισλ είλαη ην ζηνηρείν ηνπ γθξνηέζθν, όπνπ νη ραξαθηήξεο 

ζπρλά παξνπζηάδνληαη κε ραξαθηεξηζηηθή ππεξβνιή, ζαλ θαξηθαηνύξεο.  

Ζ ύπαξμε ρνληξνεηδώλ ζεμνπαιηθώλ αζηείσλ, ππνλννύκελσλ, αηζρξνινγίαο θαη 

βσκνινρηώλ παξαηεξείηαη ηόζν ζηα έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε όζν θαη ζηελ επηζεώξεζε. 

Αμηνζεκείσην είλαη όηη ζηελ επηζεώξεζε απηνύ ηνπ είδνπο ηα αζηεία άιιεο 

πεξηόδνπο αθκήο ηεο πεξηνξίδνληαη θαη άιιεο πεξηόδνπο θαηαθιύδνπλ ην θείκελν, 

πξνηξέπνληαο πνιινύο λα ηελ θαηαηάμνπλ ζηα επηειή ζεάκαηα. Άιισζηε, όπσο 

πξνείπακε, ηα ζηνηρεία απηά ζηα έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε έθαλαλ πνιινύο 

κεηαγελέζηεξνπο κειεηεηέο λα ηνλ απνξξίςνπλ.  

                                                             
140

 «Ζ δνκή κηαο θσκσδίαο ηνπ 5νπ αηώλα π.Υ. πξνθύπηεη από ηελ αιιειεπίδξαζε ρνξνύ θαη 

ππνθξηηώλ. Δλώ ζην ρνξό αλαινγνύζαλ ηα ιπξηθά, δειαδή ηα αδόκελα ηκήκαηα, νη ππνθξηηέο 

εθθξάδνληαλ κε απαγγειιόκελνπο ζηίρνπο (…) ηαλ ρνξόο θαη ππνθξηηήο ζπλδηαιέγνληαη, πεξλνύλ ζε 

κνπζηθή απαγγειία». Zimmermann 2002: 43. 

141 Zimmermann 2002: 51. 
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Αλ θαη είλαη δύζθνιν λα επηρεηξεζεί κία ζύγθξηζε ζε γισζζηθό επίπεδν, θαζώο ε 

κελ αηηηθή θσκσδία εθθέξεηαη ζηελ αηηηθή δηάιεθην, ε δε επηζεώξεζε ζηε 

λενειιεληθή θνηλή κε ρξήζε αξθεηώλ ηδησκάησλ, σζηόζν, εληνπίδνληαη θάπνηα θνηλά 

ζηνηρεία, πνπ αθνξνύλ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα εθθξάζνπλ ην ιεθηηθό 

ρηνύκνξ, όπσο ηα ινγνπαίγληα, ε θσκηθή ζπζζώξεπζε ιέμεσλ, ε εηξσλεία, νη 

παξσδίεο, ε ακθηζεκία, νη παξνκνηώζεηο, νη κεηαθνξέο, ε παξάθξαζε απνθζεγκάησλ 

θαη άιισλ θξάζεσλ ή ιέμεσλ πνπ δεκηνπξγνύλ παξεξκελείεο θαη πξνθαινύλ ην 

γέιην. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ζηελ επηζεώξεζε παξαηεξείηαη θαη παξάθξαζε ζηίρσλ 

δεκνθηιώλ ηξαγνπδηώλ ηεο επνρήο, δειαδή δηαηεξείηαη ε κνπζηθή ελόο δεκνθηινύο 

ηξαγνπδηνύ θαη αληηθαζίζηαληαη νη ζηίρνη κε ζθνπό λα πξνθαιέζνπλ επζπκία θαη 

γέιην. Με αλάινγν ηξόπν παξσδεί ν Αξηζηνθάλεο ηελ ηξαγσδία.  

Ζ κνπζηθνρνξεπηηθή επέλδπζε ηεο παξάζηαζεο απαληάηαη ζηελ αηηηθή θσκσδία 

κέζσ ηνπ Υνξνύ πνπ πιαηζηώλεη ηνπο ππνθξηηέο. ηελ επηζεώξεζε, δελ απαληάηαη ν 

ρνξόο κε ηε κνξθή πνπ καο είλαη γλσζηόο ζην αξραίν δξάκα, σζηόζν ζηηο 

παξαζηάζεηο ζπκκεηέρεη ζπρλά κπαιέην, ην νπνίν ρνξεύεη ζπλήζσο ηνπο κνληέξλνπο 

επξσπατθνύο ρνξνύο πνπ είλαη ζηε κόδα ηελ εθάζηνηε πεξίνδν – αλάινγα θαη ζηελ 

αηηηθή θσκσδία είδακε δεκνθηιείο θσκηθνύο ρνξνύο, όπσο ν Κόξδαμ. Δπηπιένλ, νη 

εζνπνηνί ηξαγνπδνύλ άζκαηα, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή 

επηηπρία. Σέινο, ε ύπαξμε κνπζηθώλ νξγάλσλ ζηηο θσκσδίεο αληηζηνηρεί κε ηε 

παξνπζία ηεο δσληαλήο νξρήζηξαο ζηηο επηζεσξήζεηο. Αξγόηεξα, ιόγσ ηεο πξνόδνπ 

ηεο ηερλνινγίαο, ε δσληαλή νξρήζηξα αληηθαηαζηάζεθε από ηα αληίζηνηρα 

ηερλνινγηθά κέζα παξαγσγήο κνπζηθήο. Αμηνζεκείσην είλαη όηη απηό είρε σο 

απνηέιεζκα λα πεξηνξηζηεί απηή ε ρξεκαηηθή δαπάλε γηα ηνπο ζηαζάξρεο. 

Αθόκα αμίδεη λα ζεκεησζεί, έλα θνηλό ζεκείν πνπ παξνπζηάδνπλ νη παξαζηάζεηο 

θαηά ην θηλάιε ηνπο. Οη θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε ηειεηώλνπλ πάληα κ‟ έλα γιέληη, 

κε γλώξηζκα ηνπ ην θαγνπόηη. Οη επηζεσξήζεηο έρνπλ έλα αληίζηνηρν ιακπεξό 

θηλάιε, θαη κάιηζηα ζηηο πξώηεο επηζεσξήζεηο ε παξάζηαζε θιείλεη ζπρλά κε 

απνθξηάηηθν γιέληη.
142

  

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε κία δηαθνξά κεηαμύ ησλ έξγσλ ηνπ Αξηζηνθάλε 

θαη ησλ ζύγρξνλσλ επηζεσξήζεσλ. Ζ δηαθνξά απηή έγθεηηαη ζηελ επειημία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, πνπ απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα επηβίσζεο ησλ επηζεσξήζεσλ. Οη 

επηζεσξεζηνγξάθνη ιακβάλνπλ ππόςε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνύ θαη αλαιόγσο 

                                                             
142 Υαηδεπαληαδήο 1977 (Α1): 57. 
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θόβνπλ, πξνζζέηνπλ, αιιάδνπλ, παξαηείλνπλ ηα δηάθνξα λνύκεξα ηεο παξάζηαζεο. 

Απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ειεπζεξία ηνπ εζνπνηνύ λα απηνζρεδηάδεη επί ζθελήο, 

έρεη σο απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε ηάζε απνπζίαο ελόο ζηαζεξνύ θεηκέλνπ πνπ λα 

επαλαιακβάλεηαη επ‟ αθξηβώο ζ‟ όιεο ηηο παξαζηάζεηο. Αμηνζεκείσην, επίζεο, είλαη 

όηη λνύκεξα πνπ είραλ ηεξάζηηα επηηπρία ελζσκαηώλνληαλ θαη ζε άιιεο 

επηζεσξήζεηο. Δπηπιένλ, όηαλ κεηαμύ ησλ ζεαηώλ βξίζθεηαη θάπνην δεκνθηιέο 

πξόζσπν γηλόηαλ κλεία ζ‟ απηό εηδηθά θαη κόλν ην άηνκν γηα εθείλε ηε βξαδηά θαη 

πάληα κε εύζπκε, ζαηηξηθή δηάζεζε. Κάηη ηέηνην δελ παξαηεξείηαη ζηελ αηηηθή 

θσκσδία, ηνπιάρηζηνλ ζε ηέηνην βαζκό, βέβαηα νη εζνπνηνί είραλ ην ζεκείν ηεο 

παξαβάζεσο όπνπ απεπζύλνληαλ ζην θνηλό θαη ίζσο λα δηέζεηαλ κία πεξηνξηζκέλε 

ειεπζεξία ώζηε λα απηνζρεδηάδνπλ ή λα ζρνιηάδνπλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δξάζεσο. πσο θαη λα έρεη ε αηηηθή θσκσδία παξνπζηάδεη έλα ζηαζεξό έξγν, ην 

νπνίν παίδνληαλ επί ζθελήο ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζηα πιαίζηα δξακαηηθώλ 

αγώλσλ πνπ δηεμάγνληαλ ηελ  πεξίνδν γηνξηήο ησλ Μεγάισλ Γηνλπζίσλ θαη όηαλ 

θάπνην έξγν ήηαλ αγαπεηό ζην θνηλό παίδνληαλ ζε επαλάιεςε πάιη ζηα πιαίζην 

γηνξηήο, ησλ Λήλαησλ απηή ηε θνξά. 
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πλνπηηθόο ζπγθεληξσηηθόο πίλαθαο θνηλώλ ζεκείσλ θαη δηαθνξώλ αξηζηνθαληθώλ θσκσδηώλ θαη επηζεώξεζεο: 

Αξηζηνθαληθέο θωκωδίεο Επηζεώξεζε 

                                                           Α) ηαζεξά αλαιινίωηα κνηίβα 

(1) Άληιεζε ζεκαηνινγίαο από ηελ επηθαηξόηεηα 

(2) Κνηλσληθνπνιηηηθόο ζρνιηαζκόο - ζάηηξα & ὀλνκαζηί θσκῳδεῖλ  

(3) Βσκνινρία, αηζρξνινγία 

(4) εμνπαιηθό ππνλννύκελν, ρνληξνεηδή αζηεία 

(5) Λεθηηθό ρηνύκνξ: παξσδίεο, ινγνπαίγληα, ακθηζεκίεο, παξνκνηώζεηο, κεηαθνξέο, θσκηθή ζπζζώξεπζε ιέμεσλ 

                                                       Β) Χαξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ νκνηόηεηεο  

Αξηζηνθαληθέο θωκωδίεο Επηζεώξεζε 

1) Σππνπνίεζε ξόισλ (κάζθεο) & ραξαθηήξεο παξκέλνη από ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα. 

1) Σππνπνηεκέλνη ηύπνη παξκέλνη από ηελ θαζεκεξηλόηεηα. 

2) ξρεζε & Υνξόο  2) Μνπζηθνρνξεπηηθή επέλδπζε 

3) ηνηρείν ηεο κεηακθίεζεο, ην νπνίν παξαηεξείηαη ζηνλ Υνξό θαη 

ζηνπο ππνθξηηέο θαηά ηελ αιιαγή ξόισλ (γπλαηθώλ – αλδξώλ). 

3) ηνηρείν ηεο κεηακθίεζεο  

4) Δπαθή κε ην θνηλό θαη ζρνιηαζκόο θαηά ηελ παξάβαζε ελίνηε θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα άιισλ δνκηθώλ κεξώλ ηεο θσκσδίαο, 

απηνζρεδηαζκόο. 

4) Οη εζνπνηνί ζπλδηαιέγνληαη κε ην θνηλό, ζρνιηάδνπλ 

ζεαηέο, απηνζρεδηαζκόο. 

5) ηαζεξή εμσηεξηθή δνκή αηηηθήο θσκσδίαο κε αιιαγέο θαηά ηελ 5)ηαζεξή δνκή επηζεώξεζεο κε αιιαγέο θαηά ηηο 
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πεξίνδν ηεο κέζεο θσκσδίαο. δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο αθκήο ηεο. 

6) Οπηνπηθό ζηνηρείν 6)Φαληαζκαγνξηθό ζηνηρείν 

                                                            Γ) Απνθιίλνληα ραξαθηεξηζηηθά  

Αξηζηνθαληθέο θωκωδίεο Επηζεώξεζε 

1) ηαζεξή ππόζεζε 1) Ννύκεξα / ζθεηο  

2) ηαζεξή δνκή & πεξίνδνο παξνπζίαζεο ησλ θσκσδηώλ. 2) Δπειημία πξνγξάκκαηνο, πεξίνδνο παξνπζίαζεο: 

ζεξηλή θαη ρεηκεξηλή ζεαηξηθή ζεδόλ. 

 

 Παξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθά απνζπάζκαηα από αξηζηνθαληθά έξγα θαη από επηζεσξήζεηο ζηα νπνία δηαθαίλνληαη θάπνηα θνηλά 

ζεκεία ηνπο. Να ζεκεηώζνπκε όηη αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηα απνζπάζκαηα, θαζόηη είλαη πεξηζζόηεξα, σζηόζν, δελ δύλαηαη λα 

εμαληιεζνύλ όια ηα παξαδείγκαηα ζηελ παξνύζα εξγαζία. 

 

                                                         Κνηλωληθνπνιηηηθή ζάηηξα  

Αξηζηνθάλεο  Απόζπαζκα: Νεθέιαη (ζηίρνη: 94-99)
143

: 

ΣΡΔΦΗΑΓΖ: Δίλαη ζθνιεηό ζνθώλ αλζξώπσλ. Μέζα ππάξρνπλε δαζθάινη, πνπ ζε 

πείζνπλ, πώο ν νπξάληνο ζόινο είλαη θνύξλνο θη εκείο εληόο ηνπ θάξβνπλα αλακκέλα. 

Καη ζνπ καζαίλνπλ, αλ θαινπιεξώζεηο, ηελ ηέρλε λα θεξδίδεηο κε ηα ιόγηα πάληα, θη 

αλ έρεη δίθην θη αλ δελ έρεηο.  

ρόιην: Αζθεί θξηηηθή ζε έλα 

επίθαηξν θαηλόκελν ηεο επνρήο, ηε 

ζνθηζηηθή αιιά θαη ηε δηδαζθαιία 

ηνπ σθξάηε. Οη ζνθηζηέο 

δίδαζθαλ επί πιεξσκήο ηελ ηέρλε 

                                                             
143 Βάξλαιεο 1939: 13.  
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ηεο πεηζνύο. Αξθεηνί πνιηηηθνί ηεο 

επνρήο είραλ ζεηεύζεη δίπια ζε 

ζνθηζηέο 

Επηζεώξεζε  Απόζπαζκα (1): Λίγν απ’ όια (Πξάμηο δεύηεξε, ζθελή ΗΒ‟)
144

: 

ΑΣΤΝΟΜΟ: Ση ηξέρεη; Ση ηξέρεη; 

ΜΑΡΓΑΡΧ: Ση λα ηξέρεη; Σν παηδί… μέξσ θη εγώ; Α! δπζηπρία!  

ΑΣΤΝΟΜΟ: Μα ηη; Δίλαη ζθνησκέλν; 

ΑΓΡΟΗΚΟΓΗΑΝΝΖ: Ζ παξακάλα; Ζ παξακάλα; 

ΓΔΚΑΝΔΤ: ρη! Δίλαη άδηθν! 

ΑΣΤΝΟΜΟ: Πξέπεη λα ην αλαθξίλσκελ, λα ιάβσκελ, εη δπλαηόλ, ηελ έλνξθνλ 

απηνύ θαηάζεζηλ. (πεύδσλ πξνο ηελ άκαμαλ.) Μηθξό κνπ; Γηαηί; Πσο; Δηπέ… Δίλαη 

λεθξόλ! 

ΜΑΡΓΑΡΧ: Καη ηώξα; Δγώ ε θαθνκνίξα, εγώ πνπ ην αγαπνύζα ζαλ παηδί κνπ… 

Δθόιιεζε θη απηό, εθόιιεζε από ηελ επηδεκίαλ ηεο επνρήο! 

ρόιην: «Ζ “επηδεκία ησλ 

απηνθηνληώλ”, πνπ ζα ηε 

ζπλαληήζνπκε λα ζαηηξίδεηαη ζπρλά 

θαη ζηηο θαηνπηλέο επηζεσξήζεηο, 

είρε αξρίζεη από ηνλ πεξαζκέλν 

αηώλα λα ζεσξείηαη θνηλσληθό 

πξόβιεκα θαη λα απαζρνιεί έληνλα 

ηελ θνηλή γλώκε (…)».
145

 

 Απόζπαζκα (2): δίπξαθηε επηζεώξεζε Παξακύζηα ηνπ Γηαλλνπθάθε Γ. (λνύκεξν: 

πλέλνρνο ηνπ ηξαβίζθπ)
146

 

ρόιην: Σν λνύκεξν απηό πνπ 

εξκήλεπζε ν Βαζίιεο Απισλίηεο 

                                                             
144 Υαηδεπαληαδήο & Μαξάθα 1977: 100.  

145 Υαηδεπαληαδήο & Μαξάθα 1977: 100. 

146 Βνπηζαδάθε 2002: 66-67. 
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- Μνπ ιέεη ν Πξεδηληάλ ζην δηθαζηήξην 

 Δίλαη ππόζα εληειώο κπζηήξην 

„Οινη επήξαλε θαη όινη εδώζαλε (…) 

Βξε ν Ρσκηόο ην έρεη γηα κεξάθη ηνπ 

Να „ρεη παληνύ ρσκέλν ην ρεξάθη ηνπ 

ε θάζε ζθάλδαιν ζα κπεη εμ έξσηνο 

Μα πάληα βγαίλεη ζηνλ αθξό αιέξσηνο (…) 

 

παξνπζηάδεη ηε λννηξνπία ησλ 

Διιήλσλ νη νπνίνη ζπρλά πιέθνληαη 

ζε παξαλνκίεο θαη ζην ηέινο 

θαηαθέξλνπλ λα κελ ηηκσξεζνύλ.  

 

                                       ὀλνκαζηί θωκῳδεῖλ 

Αξηζηνθάλεο  Απόζπαζκα: θῆθεο (Πξόινγνο, ζηίρνη: 44-46)
147

:  

ΧΗΑ: (…) Σόηεο ν Αιθηβηάδεο κνπ ιέεη κε ηα ηζεβδά ηνπ: «Σν πιόζεμεο; Ο 

Θέσινο έρεη θεθάιη θόιαθα». 

ΞΑΝΘΗΑ: σζηά ηα είπε ηα ηζεβδά ηνπ ν Αιθηβηάδεο.  

ρόιην: Γηαθσκσδεί ηνλ Αιθηβηάδε 

πνπ δπζθνιεπόηαλ λα πεη ην (ξ).  

Επηζεώξεζε  Απόζπαζκα: Πνιεκηθά Παλαζήλαηα  (Πξάμε πξώηε, Καιώο Πιεξνθνξεκέλνο)
148

: 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΜΔΝΟ: Γειαδή… ηδνύ! Αιιά ζαο παξαθαιώ, εκπηζηεπηηθώο!... 

ρόιην: Ο Δκκαλνπήι Ρεπνύιεο 

ήηαλ ππνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη ν 

                                                             
147 ηαύξνπ 1967: 27. 

148 Μαξάθα 2000: 93-94. 
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Φαίλεηαη όηη δελ ζα γίλεη ηίπνηε… Μνπ ην εβεβαίσζαλ όινη… Μνπ ην „πε ξεηώο θη ν 

Μαλώιεο. 

Β‟ ΚΤΡΗΟ: Πνηνο Μαλώιεο; 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΜΔΝΟ: Ο Ρεπνύιεο ληε!... Μνπ ην είπε ν Λάκπξνο… ν Κνξνκειάο 

δειαδή… Μνπ ην επηβεβαίσζε θη ν Πξέζβπο ηεο Γαιιίαο… ηαλ ηνλ ξώηεζα αλ ζα 

γίλεη πόιεκνο, κνπ απάληεζε: Φηο κνά ιέ θάλ.  

Β‟ ΚΤΡΗΟ: Ση ζα πεη απηό; 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΜΔΝΟ: Θα πεη, άθεζε θαιέ ηα ζηξαηόπεδα! Γειαδή δελ γίλεηαη 

ηίπνηα. (Αθνύεηαη ζόξπβσο έζσζελ θαη θσλή εθεκεξηδνπόινπ.) 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΟΠΧΛΖ: (έμσζελ) Σν παξάξηεκα! Σν παξάξηεκα! 

Α‟ ΚΤΡΗΟ: Α, λα ην παξάξηεκα! Κάηη ζνβαξόλ ζα είλαη.  

ΔΦΖΜΔΡΗΓΟΠΧΛΖ: (έμσζελ) Σν παξάξηεκα… θαη ε θήξπμηο ηεο Δπηζηξαηείαο. 

Λάκπξνο Κνξνκειάο ππνπξγόο 

Δμσηεξηθώλ.
149

 Βιέπνπκε λα 

δηαςεύδνληαη νη επηβεβαηώζεηο ηνπο 

όηη δελ ζα γίλεη πόιεκνο. 

 

                                                        εμνπαιηθό ππνλννύκελν – βωκνινρία  

Αξηζηνθάλεο  Απόζπαζκα: θῆθεο (Γίθε θύισλ, ζηίρνη 805-808)
150

: 

ΒΓΔΛΤΚΛΔΧΝ: Οξίζηε. Ση έρεηο λα πεηο; ια όζα είπα ηα 

„θεξα, θαη πνιύ πεξηζζόηεξα. Να ην αγγείν, αλ ζεο λα 

ρόιην: ην αξραίν θείκελα αλαγξάθεηαη «παξά ζνη 

θξεκήζεη‟ ἐγγύο ἐπί ηνῦ παηηάινπ». Γεκηνπξγείηαη 

ζεμνπαιηθόο ππαηληγκόο κε ηε ιέμε πάηηαινο.  

                                                             
149 Μαξάθα 2000: 93, ζεκ. 2-3. 

150 ηαύξνπ 1967: 81. 
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θαηνπξήζεηο – εδώ θνληά ζνπ ζα θξέκεηαη, ζηνλ πάζζαιν.  

Επηζεώξεζε  Απόζπαζκα: Λίγα απ’ όια, (πξάμηο ηξίηε ζθελή Α‟)
151

: 

ΥΟΡΟ (Άδσλ) 

(…) Ζ γύκληα όινπο καο επθξαίλεη, κπξάηζα θαη ζηήζηα καο 

κεζνύλ  

θη από ην κλήκα νη πεζακέλνη,  

γη‟ απηά κπνξεί λ‟ αλαζηεζνύλ! (…) 

ρόιην: Λόγσ ηεο ινγνθξηζίαο θαη ηεο εζηθήο πνπ 

πξέζβεπε ε επνρή νη βσκνινρίεο είλαη πεξηνξηζκέλεο 

θαη ε ζεμνπαιηθόηεηα εθθξάδεηαη δηαθξηηηθά θπξίσο 

κέζα από ηνπο ζηίρνπο ηξαγνπδηώλ. Απηό δελ ηζρύεη 

ζηηο επηζεσξήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ ηνπ 

αηώλα, σζηόζν, όπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη δύζθνιν 

λα βξνύκε απνζπάζκαηα επηζεσξήζεσλ εθείλεο ηεο 

πεξηόδνπ.   

 

                                           Λεθηηθό ρηνύκνξ  

Πξνζωπνπνίεζε  Αξηζηνθάλεο  Απόζπαζκα: Πινύηνο (πξάμε πξώηε, ζθελή πξώηε)
152

:  

ΠΛΟΤΣΟ: Αθνύηε! Αλάγθε λα ζαο νκνινγήζσ ην κπζηηθό κνπ, 

αλ θ‟ είρα πάξεη απόθαζε λα ζαο ην θξύςσ. Δγώ ινηπόλ πνπ 

βιέπεηε είκαη ν Πινύηνο.  

ρόιην: Πξνζσπνπνηείηαη ν 

Πινύηνο. 

 Δπηζεώξεζε  Απόζπαζκα: Πνιεκηθά Παλαζήλαηα  (πξάμε πξώηε, Γπλάκεηο – 

Καζεζηώο)
153

: 

ρόιην: Πξνζσπνπνηνύληαη νη 

Μεγάιεο Γπλάκεηο θαη ην 

                                                             
151 Υαηδεπαληαδήο & Μαξάθα 1977: 111. 

152 Βάξλαιεο 1998: 15. 
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(Οη Άλσ, Γπλάκεηο θαη Καζεζηώο. Δηζέξρνληαη ππό ηνπο ήρνπο ηεο 

νξρήζηξαο αη 6 Μεγάιαη Γπλάκεηο, αη νπνίαη είλαη θπξίαη εθάζηε 

ησλ νπνίσλ θέξεη θαη κίαλ κηθξήλ ζεκαίαλ εκπξόο ηεο εζληθόηεηόο 

ηεο. Δλ ησ κέζσ έρνπλ ην Καζεζηώο, ην νπνίνλ [είλαη] παηδί 

ληπκέλν σο κπεκπέ.) 

Καζεζηώο πνπ ήζειαλ λα 

επηβάιινπλ ζηε βαιθαληθή 

ρεξζόλεζν. 

Λνγνπαίγλην  Αξηζηνθάλεο  Απόζπαζκα: θῆθεο (παξάβαζηο, ζηίρνη: 1029-1035)
154

: 

ΥΟΡΟ: (…) Μ‟ αλζξσπάθνπο δελ ηα „βαιε, ιέεη, νύηε ζαλ 

πξσηνβγήθε ζην ζέαηξν, κα είρε ηνπ Ζξαθιή ην θνπξάγην λα 

ξηρηεί ζηνπο κεγάινπο απάλσ θαη κε ζάξξνο επζύο λα ζηαζεί 

κπξόο ζ‟ εθείλνλ ηνλ θαξραξνδόληε, πνπ απ‟ ηα κάηηα ηνπ κέζα 

αζηξάθηαλ θνβεξέο νη αρηίλεο ηεο Κύλλαο, πνπ θνιάθσλ θεθάιηα 

εθαηό μνξθηζκέλσλ εγιείθαλ ηξηγύξσ ζην θεθάιη ηνπ, θη είρε 

θσλή ζαλ ην ρείκαξξν πνύ αθαλίδεη, βξόκα θώθηαο, ιέξα αρακλά 

ζαλ ηεο Λάκηαο θη νπίζζηα θακήιαο.  

ρόιην: Κύσλ – Κύλλεο: εδώ ν 

Αξηζηνθάλεο παίδεη κε ηηο δύν 

ιέμεηο.  

Αθόκα ζε απηό ην απόζπαζκα 

κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε θαη 

ηελ ηάζε ηνπ γηα βσκνινρία.  

 Δπηζεώξεζε  Απόζπαζκα: Πνιεκηθά Παλαζήλαηα  (πξάμε πξώηε, Πξνθήηαη)
155

: 

ΑΗΗΟΓΟΞΟ: Βιέπεηο; Βιέπεηο; Σόηε πιεξσζήζνληαη αη βνπιαί. 

ρόιην: Αλαγξακκαηηζκόο κε ην 

ηαπξόο – Σαύξνο. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
153 Μαξάθα 2000: 101-102. 

154 ηαύξνπ 1967: 95. 

155 Μαξάθα 2000: 115. 
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ΣΕΑΝΔΣΟ: Μα απηό ην γλσξίδνκελ. Απηή ε ηειεπηαία βνπιή 

κάιηζηα πιεξώλεηαη ρσξίο λα θάκεη ηίπνηζη. (ηνλ Αγαζάγγεινλ) 

Έρεηο θαλέλα άιιν ζεκείνλ λα καο πεηο; 

ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟ: Ηδνύ! Βιέπεηε ην ζεκείνλ ηνύην ελ ησ βηβιίσ; 

Ση είλαη; 

ΑΗΗΟΓΟΞΟ: ηαπξόο! 

ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟ: Αθαίξεζνλ γνῦλ ην πξώηνλ ςεθίνλ. Ση ιέγνπλ 

ηα ινηπά; 

ΣΕΑΝΔΣΟ: Σαύξνο! 
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 πγθξίλνληαο ηα δύν απηά είδε ζηηο βαζηθέο δνκέο ηνπο, βιέπνπκε λα 

παξνπζηάδνληαη πνιιά θνηλά ζεκεία, ελώ αθόκα θαη νη όπνηεο δηαθνξέο ζα 

κπνξνύζαλ λα δηθαηνινγεζνύλ κε βάζε ηε ρξνληθή απόζηαζε πνπ ρσξίδεη ηα δύν 

απηά είδε, πόζν κάιινλ ιακβάλνληαο θαλείο ππόςε θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζηελ ίδηα ηελ επηζεώξεζε θαηά ηελ πάξνδν κηθξόηεξσλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ. 

Απηό, ινηπόλ, πνπ κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε είλαη όηη δεδνκέλσλ ησλ θνηλώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ παξνπζηάδεη ε επηζεώξεζε κε ηελ αηηηθή θσκσδία κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηε ζπλέρεηα ηνπ Αξηζηνθάλε ζηε ζύγρξνλε επνρή.  

Άιισζηε, πνιινί επηζεσξεζηνγξάθνη πνπ είραλ δηαβάζεη ηα έξγα ηνπ 

Αξηζηνθάλε πξνζπάζεζαλ λα ζπλδέζνπλ ηελ επηζεώξεζε κ‟ απηόλ. Αθόκα, 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη έξγα αηηηθήο θσκσδίαο έρνπλ κειεηεζεί από ζπγγξαθείο 

επηζεώξεζεο, κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη απνηεινύλ γη‟ απηνύο παξαθαηαζήθε 

ησλ επίινγσλ θαη απνηύπσκα ησλ επηξξνώλ ηνπο. Δπηπιένλ, όπσο επηζεκάλζεθε, ε 

επηζεώξεζε θαηά ηελ ελζσκάησζή ηεο ζην ειιεληθό ζέαηξν δέρηεθε επηδξάζεηο θη 

από άιια είδε θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ δηακνξθώζεθε απηό ην ηδηαίηεξν είδνο – 

κε ηηο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε λα απνηεινύλ κία από απηέο ηηο επηξξνέο.  

Δπηπξόζζεηα, νη πξνζπάζεηεο λα παξαζηαζνύλ ηα έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε ζηελ 

ειιεληθή ζθελή κέζα από κεηαθξάζεηο θαη δηαζθεπέο ησλ θεηκέλσλ, απνθαιύπηνπλ 

κία αθόκα ζπζρέηηζε κε ηελ επηζεώξεζε. Γειαδή, νη ζθελνζέηεο ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηα αξηζηνθαληθά θείκελα πηνζέηεζαλ νξηζκέλεο πξαθηηθέο 

ηεο επηζεώξεζεο. Γεγνλόο πνπ απνηππώλεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπζρέηηζε ησλ 

δύν απηώλ εηδώλ. 

Γηα λα κελ πξνδώζεη ηελ αξηζηνθαληθή πξόζεζε, ν ζθελνζέηεο ήηαλ 

ππνρξεσκέλνο λα αλαβηώζεη ην αξηζηνθαληθό πλεύκα όπνπ κπνξνύζε λα έρεη επαθή 

κε ηε ζύγρξνλε πξνζιεπηηθόηεηα. Δλ νλόκαηη ηνπ ζεβαζκνύ ζην πλεύκα θαη ζηηο 

πξνζέζεηο ηνπ αξραίνπ θσκσδηνγξάθνπ, ν ζθελνζέηεο δελ είρε άιιν δξόκν πέξα από 

απηόλ πνπ νδεγνύζε ζηελ «Δπηζεώξεζε» θαη ηε «θάξζα», ηηο ζύγρξνλεο ζθεληθέο 

κνξθέο νη νπνίεο από ηελ άπνςε ηνπ ύθνπο θαη ηνπ ήζνπο ηεο αξηζηνθαληθήο 

θσκσδίαο ζηε λεόηεξε επνρή θαη κπνξνύζαλ λα επηηύρνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

παιηάο αίζζεζεο ηνπ θσκηθνύ ζηε λεόηεξε.
156

   

                                                             
156 Μαπξνγέλε 2006: 197. 
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Ζ επηζεώξεζε, ινηπόλ, δύλαηαη λα απνηειέζεη, θαηά θάπνην ηξόπν, ην είδνο πνπ 

θαηέρεη ζηνλ 20
ν
 αηώλα ηε ζέζε πνπ είραλ νη θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε ζηελ επνρή 

ηνπ, θαζώο είλαη ην πην θνληηλό ζεαηξηθό είδνο πξνο ηα αξηζηνθαληθά έξγα πνπ 

ζαηηξίδεη ηελ επηθαηξόηεηα.
157

 Γειαδή, ζα κπνξνύζακε λα ηζρπξηζηνύκε όηη ε 

επηζεώξεζε θαηέρεη ζηε ζεκεξηλή επνρή ην ξόιν θαη ηε ζέζε πνπ θαηείρε ε αηηηθή 

θσκσδία ζηελ Αξραία Διιάδα.  

IV. Μϋροσ Γ’: Σατιρικό τηλεοπτικό εκπομπό Αλ Τσαντίρι Νιους 

1. Ειςαγωγό 

 Έγηλε ιόγνο γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ Αξηζηνθάλε ζηε λεώηεξε ζθελή κέζα 

από έλα ζεαηξηθό είδνο, ην νπνίν ελζσκάησζε ζην πεξηερόκελό ηνπ δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ ηνπ Αξηζηνθάλε θαη ηεο αηηηθήο θσκσδίαο γεληθόηεξα. 

Σώξα ζα γίλεη ιόγνο γηα ηελ πξόζιεςε ηεο ηέρλεο ηνπ Αξηζηνθάλε ζην ρώξν ηεο 

ηειεόξαζεο κέζα από έλαλ θαιιηηέρλε, ν νπνίνο θαηά ηελ άπνςή καο, παξνπζηάδεη 

θνηλά ζεκεία ηόζν ζηε γξαθή ησλ θεηκέλσλ ηνπ όζν θαη ζηε δνκή ηεο εθπνκπήο ηνπ 

κε ηνλ αξραίν Έιιελα θσκσδηνγξάθν. Κάπνηεο θξηηηθέο θαη απόςεηο ζηεξίδνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ Λάθε Λαδόπνπινπ θαη δηαβιέπνπλ ζε απηόλ έλαλ «λέν 

Αξηζηνθάλε»
158

, όπσο είρε γξαθηεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ δηαθσηηζκνύ γηα ηνλ 

Μνιηέξν, θαη θάπνηεο άιιεο θαηαθξίλνπλ ην έξγν ηνπ. Χζηόζν, είλαη δύζθνιν λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε έλαλ αληηθεηκεληθό θαη νινθιεξσκέλν απνινγηζκό, θαζώο δελ 

κπνξεί λα απνηηκεζεί πιήξσο ην έξγν θάπνηνπ όζν είλαη ελ δσή θαη εμειίζζεη ηε 

δνπιεηά ηνπ, αθνύ δελ έρεη παξέιζεη εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ πεξίνδν 

δξάζεο ηνπ, ώζηε λα θσηηζηνύλ πιεξέζηεξα όιεο νη πηπρέο ηνπ έξγνπ ηνπ θαη λα 

κπνξέζεη θάπνηνο κειεηεηήο λα δηεμαγάγεη ζθαηξηθόηεξα θαη αληηθεηκεληθόηεξα 

ζπκπεξάζκαηα. Δλ ηνύηνηο, ζηελ παξνύζα εξγαζία ζα επηρεηξεζεί λα παξνπζηαζηεί ε 

                                                             
157 Ζ δνκή ηεο λέαο επηζεώξεζεο, πνπ δηακνξθώζεθε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ζπκίδεη αξθεηά ηελ 

commedia dell´arte θαη ηνλ Αξηζηνθάλε θπξίσο ζην θαηά πνζόλ κέξνο ηεο Παξαβάζεσο, ην κόλν πνπ 

ηεο ιείπεη από ηηο αξηζηνθαληθέο θσκσδίεο είλαη ε ελόηεηα ζέκαηνο. Γεσξγνπζόπνπινο 1984: 63-70. 

158 Σμυρνήσ, 2011: 
http://www.monopoli.gr/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%A3/item/107334-
%CE%95%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-
%CE%9B%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BF-
%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%82-
%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82 
(6/6/2014). 

http://www.monopoli.gr/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%A3/item/107334-%CE%95%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%9B%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://www.monopoli.gr/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%A3/item/107334-%CE%95%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%9B%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://www.monopoli.gr/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%A3/item/107334-%CE%95%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%9B%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://www.monopoli.gr/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%A3/item/107334-%CE%95%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%9B%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://www.monopoli.gr/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%A3/item/107334-%CE%95%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%9B%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
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δνκή θαη ην πεξηερόκελν ηεο εθπνκπήο θαη λα εμεηαζζεί ε ζπζρέηηζή ηεο κε ην έξγν 

ηνπ Αξηζηνθάλε.  

 Λίγα ιόγηα γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Λάθε Λαδόπνπινπ όπσο αλαγξάθνληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ Alpha TV όπνπ παξνπζηάδεηαη ε εθπνκπή 

ηνπ.
159

 Ο Λάθεο Λαδόπνπινπ γελλήζεθε ην 1956, ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ηνπ ειηθία 

ηελ έδεζε ζηε Λάξηζα. πνύδαζε ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θξάθεο. Πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο πάλσ ζην Πνηληθό Γίθαην θαη ηελ 

Δγθιεκαηνινγία. Αμηνζεκείσην είλαη όηη δελ έρεη θνηηήζεη ζε θάπνηα δξακαηηθή 

ζρνιή.  

Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θαιιηηερληθό ρώξν από δηάθνξεο ζέζεηο. Πξσηίζησο 

είλαη εζνπνηόο, έρεη παίμεη ζην ζέαηξν, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζηελ ηειεόξαζε. 

Δίλαη ζπγγξαθέαο ζεαηξηθώλ θεηκέλσλ, ελώ γξάθεη ν ίδηνο θαη ηα θείκελα ησλ 

ηειενπηηθώλ ηνπ εθπνκπώλ. Αθόκα, έρεη ζθελνζεηήζεη θάπνηα από ηα έξγα ηνπ 

αλαιακβάλνληαο θαη ηελ παξαγσγή ηνπο, όπσο ηεο ηαηλίαο Φνβνύ ηνπο Έιιελεο. 

πκπεξαζκαηηθά, έρεη αζρνιεζεί κε ηνλ ρώξν ηνπ  ζεάηξνπ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη 

ηεο ηειεόξαζεο από ηηο ζέζεηο ηνπ εζνπνηνύ, ηνπ ζπγγξαθέα, ηνπ ζθελνζέηε θαη ηνπ 

παξαγσγνύ. Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε δηζθνγξαθηθή ηνπ παξαγσγή, θαζώο ν ίδηνο 

έρεη γξάςεη όια ηα ηξαγνύδηα ησλ επηζεσξήζεώλ ηνπ, άιια εθ ησλ νπνίσλ εξκελεύεη 

ν ίδηνο θαη άιια θαηαμησκέλνη θαιιηηέρλεο, όπσο Υάξηο Αιεμίνπ, Καηεξίλα Κνύθα. 

Αθόκα, έρεη ζπκκεηάζρεη θαη ν ίδηνο ζε δηζθνγξαθηθέο δνπιεηέο άιισλ θαιιηηερλώλ, 

όπσο ηνπ Γηάλλε Πάξηνπ. 

Αζρνιήζεθε εμ‟ αξρήο κε ηελ θσκσδία θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ 

θνηλσληθνπνιηηηθή ζάηηξα. Σν πξώην ηνπ ζεαηξηθό έξγν ήηαλ επηζεώξεζε, ηελ νπνία 

έγξαςε ζηα 1979 κε ηίηιν Κάηη ηξέρεη ζηα γύθηηθα θαη παξνπζηάζηεθε από ην 

Θεζζαιηθό Θέαηξν. Σν 1980 γξάθεη κία αθόκα επηζεώξεζε, Υαηξέηα κνπ ηνλ 

πιάηαλν, γηα ην Θεζζαιηθό Θέαηξν ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη θαη ν ίδηνο επί ζθελήο. 

Σα έηε 1982-1986 ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Γηάλλε Ξαλζνύιε θαη γξάθνπλ καδί ηέζζεξηο 

επηζεσξήζεηο: Σν ΠΑΟΚ ηεο Υάηδσο, Σνπ ΠΑΟΚ ηνπο ηνλ ραβά, Υαξάηζη από ηνλ 

Αλδξέα ηνλ Απάηζη. Σν 1987 ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Άλλα Παλαγησηνπνύινπ θαη 

αλεβάδνπλ ηελ παξάζηαζε Σν είδε ν Γηαπσλέδνο. Σν 1990 αλεβάδεη ηελ επηηπρεκέλε 

                                                             
159 Alpha TV xxx: http://www.alphatv.gr/shows/entertainment/altsantirinews/lakis (η.π.: 22/1/2014). 

http://www.alphatv.gr/shows/entertainment/altsantirinews/lakis
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επηζεώξεζε Ήηαλ έλα κηθξό θαξάβη, ε νπνία ζα πξνβιεζεί θαη από ηνλ ηειενπηηθό 

ζηαζκό Mega Channel. Σν 2003 γξάθεη, ζθελνζεηεί θαη πξσηαγσληζηεί ζηελ 

επηζεώξεζε …θη αέξαο ζηα παληά καο.
160

  

Πέξα από ηε ζύλδεζή ηνπ κε ηελ επηζεώξεζε, ν Λ. Λαδόπνπινο ζπλδέζεθε 

από λσξίο ζηελ θαξηέξα ηνπ θαη κε ηα έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε. Σν 1986 αλέβεθε ε 

Λπζηζηξάηε κε ηνλ Λ. Λαδόπνπιν ζηνλ νκώλπκν ξόιν, όπνπ κάιηζηα ν ίδηνο 

επηκειήζεθε θαη ηε κεηάθξαζε ηνπ έξγνπ. Σε ζθελνζεζία έθαλε ν Αλδξέαο 

Βνπηζηλάο, ηε κνπζηθή ν ηακάηεο Κξανπλάθεο θαη ηνπο ζηίρνπο ε Λίλα 

Νηθνιαθνπνύινπ. πσο δειώλεη ν ίδηνο, ν ξόινο απηόο ηνλ βνήζεζε αξγόηεξα λα 

ελζαξθώζεη ηε κάλα ζηνπο Γέθα κηθξνύο Μήηζνπο. Αμηνζεκείσην είλαη όηη δέθα 

ρξόληα κεηά ηελ ελζάξθσζε ηνπ ξόινπ ηεο Λπζηζηξάηεο από άλδξα ζηελ παξάζηαζε 

ηνπ πύξνπ Δπαγγειάηνπ κε ηνλ Λεπηέξε Βνγηαηδή ζηνλ νκώλπκν ξόιν, απνπεηξάηαη 

ν Λ. Λαδόπνπινο λα ππνδπζεί ηε Λπζηζηξάηε από ην ζέαηξν ηνπ Λπθαβεηηνύ. 

Παξάιιεια, ην ίδην έξγν παίδεηαη ζηελ Δπίδαπξν κε πξσηαγσλίζηξηα ηελ Αιίθε 

Βνπγηνπθιάθε ζε ζθελνζεζία Αιέμε νινκνύ θαη κνπζηθή Μάλνπ Υαηδηδάθη.
161

 Ζ 

ζύγθξηζε είλαη αλαπόθεπθηε θαη ν ηύπνο γεκίδεη από πνηθίια άξζξα ζεηηθώλ θαη 

αξλεηηθώλ ζρνιίσλ. Ίζσο θαη ζε απηό λα νθείιεηαη θαη ην γεγνλόο όηη πέξαζαλ 18 

ρξόληα γηα λα ηνλ μαλαδνύκε ζε αξηζηνθαληθό ξόιν.  

Ο επόκελνο αξηζηνθαληθόο ξόινο ζα έξζεη ην 2004, έηνο θαηά ην νπνίν ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε πξώηε ηνπ εκθάληζε ζηελ Δπίδαπξν. Πξόθεηηαη γηα ηνλ 

Πινῦην, ζηνλ νπνίν ππνδύεηαη ην ξόιν ηνπ Υξεκύινπ, ζε ζθελνζεζία Νίθνπ 

Μαζηνξάθε, κεηάθξαζε Κ.Υ. Μύξε, κνπζηθή . Κξαλνπλάθε θαη ζηίρνπο Λ. 

Νηθνιαθνπνύινπ. Ζ δεύηεξε εκθάληζή ηνπ ζηελ Δπίδαπξν πξαγκαηνπνηείηαη ηελ 

επόκελε ρξνληά, ην 2005, κε ηνπο Ἀραξλεῖο, όπνπ ελζαξθώλεη ηνλ Γηθαηόπνιε. Σε 

ζθελνζεζία ηεο παξάζηαζεο επηκειείηαη ν Βαγγέιεο Θενδσξόπνπινο.
162

  

Με ηε ζάηηξα ζηνλ ρώξν ηεο ειιεληθήο ηειεόξαζεο αζρνιείηαη γηα πξώηε 

θνξά ην 1991, όπνπ παξνπζίαδε ηελ εθπνκπή Γέθα κηθξνί Μήηζνη, ε νπνία, κάιηζηα, 

ζεκείσλε γηα αξθεηά ρξόληα επηηπρία. Από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 παξνπζηάδεη ηε 

ζαηηξηθή εθπνκπή Αι ηζαληίξη Νηνπδ, ε νπνία έρεη κεγάιε θαη πνιπδηάζηαηε απήρεζε 

                                                             
160 «Βηνγξαθίεο: Λάθεο Λαδόπνπινο» xxx: 

http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&id=1780 (η. π. 21/3/2014). 

161 Κιεθηνγηάλλε 2010: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=181450 (η. π. 3/3/2014). 
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ζην θνηλό. Σελ εθπνκπή απηή ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε θαη αλαιύζνπκε 

ζ‟ απηή ηελ ελόηεηα ηεο εξγαζίαο.  

2. Η δομό τησ εκπομπόσ. 

2.1. Εξωτερικό δομό εκπομπόσ: 

Ζ εθπνκπή μεθίλεζε λα πξνβάιιεηαη ην 2004 από ηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό 

Alpha TV κε θεληξηθό παξνπζηαζηή ηνλ Λ. Λαδόπνπιν, ν νπνίνο ζρνιίαδε 

απνζπάζκαηα ζε βίληεν πξνεξρόκελα από ηελ επηθαηξόηεηα. Αξρηθά ν Λ. 

Λαδόπνπινο ππνδύνληαλ ηνλ ηύπν ηνπ «γύθηνπ», ηόζν ζηελ έλδπζε θαη παξνπζία 

όζν θαη ζηε θσλή. ηαδηαθά ε εθπνκπή άξρηζε λα εκπινπηίδεηαη, απόθηεζε θνηλό ην 

νπνίν όιν θαη απμαλόηαλ θαη άξρηζε λα πξνβάιιεηαη ζηελ ηειεόξαζε θαη λα 

αθνύγνληαη ηα γέιηα ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο. Αθόκα, άιιαμε θαη ε 

εκθάληζε ηνπ Λ. Λαδόπνπινπ, ν νπνίνο πιένλ παξνπζηάδεηαη κε θνζηνύκη θαη 

νπζηαζηηθά ππνδύεηαη ηνλ εαπηό ηνπ. Έηζη, δηακνξθώζεθε ε ζθεληθή δνκή ηεο 

εθπνκπήο, ε νπνία απνηειείηαη από έλαλ παξνπζηαζηή – θσκηθό εζνπνηό, ην θνηλό 

πνπ ηνλ παξαθνινπζεί δσληαλά ζην πιαηό θαη ην ηειενπηηθό θνηλό πνπ 

παξαθνινπζεί από ηελ νζόλε ηεο ηειεόξαζήο ηνπ ηε δσληαλή απηή εθπνκπή.
163

 

Δπηπιένλ, ε εθπνκπή απόθηεζε θαη κόληκε κνπζηθή πιαηζίσζε απνηεινύκελε 

από έλα πηάλν πνπ είλαη ζηαζεξό ζε θάζε εθπνκπή θαη ελίνηε θαη άιια κνπζηθά 

όξγαλα. Σα ηξαγνύδηα πνπ παξνπζηάδνληαη από ηνλ ίδην είλαη γλσζηά ζην επξύ θνηλό. 

Μάιηζηα αξθεηέο θνξέο θξαηάεη ηε κεισδία θαη αιιάδεη ηνπο ζηίρνπο παξσδώληαο 

θάπνην επίθαηξν γεγνλόο. πλήζσο, ηα ηξαγνύδηα απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ έλαξμε 

θαη ζην θιείζηκν ηεο εθπνκπήο, θαη ακέζσο κεηά ηα δηαθεκηζηηθά κελύκαηα. Σέινο, 

έλα κέξνο ηεο εθπνκπήο είλαη αθηεξσκέλν ζε θάπνηνλ θαιιηηέρλε είηε ηξαγνπδηζηή, ν 

νπνίνο ηξαγνπδάεη κόλνο ή θαη κε ηνλ Λ. Λαδόπνπιν, είηε εζνπνηόο (έλαο ή θαη 

πεξηζζόηεξνη), ν νπνίνο ζπκπξσηαγσληζηεί ζε θάπνην κηθξό θσκηθό ζθεηο καδί κε 

ηνλ Λ. Λαδόπνπιν κε ζέκα πνπ αληιείηαη, επίζεο, από ηελ επηθαηξόηεηα ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο.  

 πσο ν ίδηνο αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ Αι-ηζαληίξη κπνπθ: «Πνιιέο αιιαγέο 

έγηλαλ ζην «Σζαληίξη» ζπκπησκαηηθά».
164

 ηελ πνξεία, όκσο, θάπνηεο άιιεο 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πξνζπάζεηα ζπγθξόηεζεο κηαο δνκήο. Σν εξώηεκα πνπ 

πξνθύπηεη είλαη πνπ βαζίδεηαη απηή ε δνκή; ηελ εμππεξέηεζε ησλ άκεζσλ αλαγθώλ 

θαη ιεηηνπξγηώλ ηεο ηειενπηηθήο εθπνκπήο, ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο 

εθπνκπήο πνπ παηάεη πάλσ ζε αξηζηνθαληθά πξόηππα ή θαη ζηα δύν; πσο εμεγεί θαη 

ν ίδηνο ζε άιιν ζεκείν ηνπ βηβιίνπ Αι-ηζαληίξη κπνπθ: «ηελ εθπνκπή αθνινπζώ 

θαλόλεο θσκσδίαο».
165

 Γεγνλόο πνπ γελλά εξσηήκαηα: θαλόλεο, δειαδή δνκέο, ηεο 

θσκσδίαο, αιιά πνηάο θσκσδίαο; Πηζηεύνπκε πσο πξόθεηηαη γηα ηελ αξηζηνθαληθή – 

πξάγκα πνπ πξνζπαζεί λα απνδείμεη ε παξνύζα εξγαζία κε ηε ζύγθξηζε πνπ 

επηρεηξείηαη - ρσξίο απηό, βέβαηα, λα ζεκαίλεη πηζηή κίκεζε ηνπ πξνηύπνπ, άιισζηε 

θάηη ηέηνην είλαη αδύλαην ζηηο κέξεο καο, θαζώο ηα εξγαιεία πνπ δηαζέηεη έλαο 

θσκηθόο είλαη εληειώο δηαθνξεηηθά, ην ίδην θαη νη θνηλσληθέο δνκέο θαη ζπλζήθεο 

πάλσ ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρηεί.  

  πλνςίδνληαο γηα ηελ εμσηεξηθή δνκή ηεο εθπνκπήο, απηό πνπ βιέπεη έλαο 

ηειεζεαηήο από ην ζπίηη ηνπ είλαη έλα ζηνύληην / πιαηό εθπνκπήο, ην νπνίν ρσξίδεηαη 

ζε δύν κεγάια ηκήκαηα: α) ηα θαζίζκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ην θνηλό πνπ ζα 

παξαθνινπζήζεη δσληαλά ηελ εθπνκπή θαη β) ηε ζθελή ε νπνία απνηειείηαη από έλα 

ζθεληθό πνπ ην ζέκα ηνπ αληιείηαη από θάπνηα ππόζεζε ηεο επηθαηξόηεηαο. 

Πξόθεηηαη γηα ληεθόξ ην νπνίν δελ ρξεζηκεύεη νπζηαζηηθά ζηε δξάζε, κε ηηο ιεθηηθέο 

αλαθνξέο ζ‟ απηό λα είλαη ζπάληεο θαη λα  πξαγκαηνπνηνύληαη ζπλήζσο από ηνλ ίδην 

ηνλ παξνπζηαζηή. Γεμηά ηνπ ζθεληθνύ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην πηάλν θαη ελίνηε ην 

ζπλνδεύνπλ θαη δηάθνξα άιια κνπζηθά όξγαλα (ζπλήζσο δελ μεπεξλνύλ ηα ηέζζεξα 

ζην ζύλνιό ηνπο). Πνιιέο θνξέο νη θαιιηηέρλεο πνπ πξνζθαινύληαη ζηελ εθπνκπή λα 

ηξαγνπδήζνπλ θέξλνπλ δηθηά ηνπο νξρήζηξα ή παίδνπλ νη ίδηνη θάπνην κνπζηθό 

όξγαλν, ηδίσο αλ πξόθεηηαη γηα κνπζηθό ζπγθξόηεκα. Σέινο, αμηνζεκείσην είλαη όηη, 

όηαλ ππάξρεη θάπνην ζεαηξηθό ζθεηο κε άιινπο εζνπνηνύο, ν ζθεληθόο ρώξνο ζην 

πιαηό δηακνξθώλεηαη θαηαιιήισο ώζηε λα εμππεξεηεί ηε δξάζε.  

2.2. Εςωτερικό δομό εκπομπόσ 

 Ζ εθπνκπή πνπ ρξνληθά θαηαιακβάλεη δύν πεξίπνπ ώξεο (9:00κ.κ. κε 

11:00κ.κ.) σο πξνο ηελ εζσηεξηθή ηεο δνκή ρσξίδεηαη ζε δύν επδηάθξηηα κέξε: ην 

πξώην θαη κεγαιύηεξν κέξνο, ην νπνίν θαηαιακβάλεη ηα 2/3 ηεο εθπνκπήο, είλαη ν 

ζαηηξηθόο ζρνιηαζκόο ηεο επηθαηξόηεηαο από ηνλ Λ. Λαδόπνπιν κε ηε βνήζεηα 
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βηληενζθνπεκέλσλ απνζπαζκάησλ από πιηθό πνπ αληιεί θπξίσο από ηελ ηειεόξαζε 

αιιά θαη, γεληθόηεξα, από όια ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη δηθηύσζεο. Σν δεύηεξν 

κέξνο αθνξά θάπνηνλ ή θάπνηνπο θαιιηηέρλεο πνπ έρεη πξνζθαιέζεη ζηελ εθπνκπή ν 

ίδηνο ν παξνπζηαζηήο. Αλ πξνέξρνληαη από ηνλ ρώξν ηεο κνπζηθήο ηξαγνπδνύλ 

(κόλνη ηνπο ή θαη καδί κε ηνλ Λ. Λαδόπνπιν), αλ πξνέξρνληαη από ηνλ ρώξν ηεο 

ππνθξηηηθήο παξνπζηάδνπλ θάπνην κηθξό θσκηθό ζθεηο κε ηνλ παξνπζηαζηή, ην νπνίν 

είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ επηθαηξόηεηα θαη αζθεί, πάληνηε, θνηλσληθνπνιηηηθή 

θξηηηθή. Σα κηθξά απηά ζθεηο ζπκίδνπλ ηελ παιηόηεξε εθπνκπή ηνπ, Γέθα κηθξνί 

Μήηζνη, κάιηζηα πνιιέο θνξέο νη ήξσεο ησλ ζθεηο είλαη νη ίδηνη κε εθείλεο ηεο 

εθπνκπήο.   

ζνλ αθνξά ην ζόιν ηνπ Λ. Λαδόπνπινπ, πνπ όπσο πξνείπακε θαηέρεη 

ρξνληθά ηα 2/3 ηεο εθπνκπήο, κπνξεί λα ρσξηζηεί κε ηε ζεηξά ηνπ ζε επηκέξνπο 

ππνελόηεηεο. Καζώο ε ζεκαηνινγία ηεο εθπνκπήο αληιείηαη από ηελ επηθαηξόηεηα, 

δελ είλαη πάληα ζηαζεξόο ν ρξόλνο πνπ ζα αθηεξώζεη ζε θάζε επηκέξνπο ελόηεηα ή 

ζέκα, νύηε θαη ε ζεηξά παξνπζίαζήο ηνπο, αθνύ απηό θαίλεηαη λα εμαξηάηαη από ην 

πιηθό πνπ έρεη ζπιιερζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο πνπ έρεη δηαλπζεί. Δλ 

νιίγνηο, όπσο κία εηδεζενγξαθηθή εθπνκπή ζα δώζεη βαξύηεηα ζην γεγνλόο πνπ 

ζεσξείηαη πην ζπνπδαίν, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ εθπνκπή Αι ηζαληίξη ληνπο, γη‟ 

απηό άιισζηε ραξαθηεξίδεηαη θαη σο ζαηηξηθό δειηίν εηδήζεσλ.  

Πάλησο, κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ απαηώληαη ζην πξώην κέξνο ηεο εθπνκπήο απηήο: 

 Σν Αλέθδνην: Πάληα αλαθέξνληαη έλα ή δύν αλέθδνηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

ζπλήζσο κε ηε ζρέζε ησλ δύν θύιισλ. Γηα παξάδεηγκα, «Αλδξώλ επηθαλώλ πάζα 

γπλή ηάθνο. Γελ ήηαλ γε ηειηθά. Γπλή ήηαλε θαη παξάθνπζαλ».
166

 

Σελ πνιηηηθή θξηηηθή: Αζθεί ζνβαξή θξηηηθή ζηα πνιηηηθά γεγνλόηα θαη ζπρλά 

αλαιύεη κε δεκνζηνγξαθηθό ηξόπν πνιηηηθά ζέκαηα πξνζζέηνληαο πάληα κία δόζε 

θαπζηηθόηεηαο ζην ιόγνπ ηνπ θαη πνιιέο θνξέο εθθέξνληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

γλώκε. Αμηνζεκείσην πάλησο είλαη όηη ε είδεζε πνπ αλαθέξεη θαη αλαιύεη είλαη 

ζπλήζσο επδηάθξηηε από ην πξνζσπηθό ζρόιην πνπ θάλεη ζ‟ απηήλ, δειαδή, 

πξνζπαζεί λα αθνινπζεί θαλόλεο δεκνζηνγξαθηθήο δενληνινγίαο.  

Σε ζάηηξα δεκνζίσλ πξνζώπσλ: αηηξίδεη πξόζσπα πνπ απαζρόιεζαλ ηελ 

επηθαηξόηεηα ηελ εβδνκάδα πνπ πέξαζε θαη ππάξρεη γη‟ απηά βηληενζθνπεκέλν πιηθό. 
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Δδώ ηα θξηηήξηα επηινγήο πνηθίινπλ, κε απνηέιεζκα λα  κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε 

ηξεηο θαηεγνξίεο:  

α) ησλ πνιηηηθώλ, όπνπ ζαηηξίδεη ην ιόγν ηνπο, ηηο απνθάζεηο ηνπο, ηηο ηειενπηηθέο 

εκθαλίζεηο ηνπο. 

β) αλαγλσξίζηκα πξόζσπα πνπ βξίζθνληαη ζην ρώξν ηεο ηειεόξαζεο αιιά δελ 

ραίξνπλ επξείαο εθηηκήζεσο γηα ηελ πνηόηεηα ηεο θαιιηηερληθήο ηνπο δνπιεηάο,
167

  

γ) ζπγθεθξηκέλα δεκόζηα πξόζσπα κε ηα νπνία δηαθαίλεηαη όηη ππάξρεη πξνζσπηθή 

αληηπάζεηα, όπσο ηελ πεξίπησζε ηεο εζνπνηνύ Μηκή Νηελίζε. 

Σε ζάηηξα πνιηηώλ / θνηλσληθή ζάηηξα: Μπνξνύκε θαη εδώ λα δηαθξίλνπκε 

θάπνηεο θαηεγνξίεο: 

α) ζπρλά παξνπζηάδεη θαη ζαηηξίδεη βίληεν πνπ έρνπλ αλαξηήζεη ζην δηαδίθηπν απινί 

πνιίηεο από όιν ηνλ θόζκν ή βίληεν πνπ εληνπίδεη θαη αληιεί από άιιεο ηειενπηηθέο 

εθπνκπέο,  

β) ζρεδόλ πάληα ζην επίθεληξν ηνπ ζρνιηαζκνύ ηνπ είλαη ε ηξίηε ειηθία θαη ε ζρέζε 

ησλ δύν θύιισλ θσηίδνληαο ηηο δηαθνξέο αλδξώλ – γπλαηθώλ θαη δίλνληαο έκθαζε 

ζην ζεμνπαιηθό ζηνηρείν. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ζπρλά απεπζύλεηαη κε β‟ εληθό 

πξόζσπν ζηε κέζε ηειεζεάηξηα πξνζθσλώληαο ηελ, «θπξία κνπ»
168

.  

Σηο δειώζεηο πνιηηώλ γηα ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή πξαγκαηηθόηεηα: Αξρηθά 

εκθάληδε πνιίηεο πνπ είραλ θάλεη δειώζεηο ζε άιιεο ηειενπηηθέο εθπνκπέο πάλσ ζε 

θάπνην ζέκα ηεο πνιηηηθήο επηθαηξόηεηαο. Αξγόηεξα, δεκηνύξγεζε ζηήιε, απηή ηεο 

ιατθήο αγνξάο, όπνπ ξεπόξηεξ από ηελ ίδηα ηελ εθπνκπή ηνπ επηζθεπηόηαλ ιατθέο 

αγνξέο θαη δεηνύζε ηε γλώκε ησλ πνιηηώλ πάλσ ζε πνιηηηθά ζέκαηα ηεο 

επηθαηξόηεηαο. ηελ ελόηεηα απηή κπνξνύκε λα εληάμνπκε θαη ην θνηλό πνπ 

παξαθνινπζεί δσληαλά ηελ εθπνκπή, θαζώο δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ν 

παξνπζηαζηήο είηε ζπλδηαιέγεηαη καδί ηνπο, είηε ζρνιηάδεη θάπνην έλδπκα ηνπο, είηε 

ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη όηη γηα αξθεηά ρξόληα ζην θνηλό ππήξρε κία 

θπξία ηξίηεο ειηθίαο, ε Αλζνύια, ε νπνία έδηλε ην ζηίγκα ηεο κε ην ραξαθηεξηζηηθό 

                                                             
167 πσο αλαθέξεη ν ίδηνο: «ηαλ θάλεηο ζήκεξα ζάηηξα ζηελ ηειεόξαζε, δελ κπνξείο λα παξαβιέςεηο 

ηη ζπκβαίλεη ζηνλ δηθό ηεο θόζκν. ηαλ έγξαθα ζεαηξηθέο επηζεσξήζεηο, κόλν ηα κεγάια ηειενπηηθά 

γεγνλόηα κπνξνύζαλ λα θηάλνπλ έσο ηε ζθελή ... ζηε κηθξή νζόλε δελ πεξλνύλ κόλν ηα κεγάια, αιιά 

θαη ηα κηθξά γεγνλόηα, ηα δηθά ηεο, πνπ έρεη εμάιινπ ηελ ηθαλόηεηα ε ίδηα λα ηα κεγεζύλεη. Καλέλα 

ζέαηξν, κόλν ε ηειεόξαζε πξνιαβαίλεη λα ζρνιηάζεη ηηο δηθέο ηεο αιιαγέο». Λαδόπνπινο 2012: 16. 

168 Λαδόπνπινο 2012: 234. 
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ηεο γέιην, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ηνλ Λ. Λαδόπνπιν λα ηεο δώζεη κόληκε ζέζε ζην 

θνηλό θαη λα αλαθέξεηαη ζ‟ απηή ζε θάζε εθπνκπή ηνπ.  

Μνηίβα πνπ ζπλαληάκε ζπρλά ζηηο εθπνκπέο ηνπ είλαη:  

α) Βίληεν κε δώα πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν θαη ηα παξνπζηάδνπλ ζε 

θσκηθέο θαηαζηάζεηο. Αξθεηέο θνξέο ζπλδέεη απηά ηα βίληεν θαη κε ηελ πνιηηηθή 

ζθελή γηα λα ηε δηαθσκσδήζεη. 

β) Ζ νκνθπινθηιία, όπνπ ζπρλά ζαηηξίδεη άηνκα πνπ δείρλνπλ λα θέξνπλ ηέηνηεο 

ηάζεηο, ελώ παξαηεξείηαη, αθόκα, ζηα ζεαηξηθά ηνπ ζθεηο λα δεκηνπξγεί ηέηνηνπο 

ραξαθηήξεο.  

γ) Υξεζηκνπνηεί απνζπάζκαηα από ηαηλίεο, video clips, θ.α. όπνπ αληηθαζηζηά ηα 

θεθάιηα ησλ πξνζώπσλ κε άιια δεκόζηα πξόζσπα κε ζθνπό ηε ζάηηξα. Πνιιέο 

θνξέο ζηα βίληεν απηά εκθαλίδεηαη θαη ν ίδηνο κε ζθνπό λα πξνζδώζεη ζηνηρεία 

απηνζαξθαζκνύ. 

δ) Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ γισζζηθώλ θαη ζπληαθηηθώλ ιαζώλ ησλ 

δεκνζηώλ πξνζώπσλ, πνπ δηαηππώλνληαη  είηε ιόγσ άγλνηαο είηε από ζαξδάκ,
169

 ζηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζαηηξηθνύ ζηνηρείνπ. 

Σέινο, ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνηειεί ν ιόγνο ηνπ. ηαλ αλαιύεη έλα πνιηηηθό ή 

θνηλσληθό ζέκα ν ιόγνο ηνπ είλαη νξζνινγηθόο, δεκνζηνγξαθηθόο, δνκεκέλνο κε 

ινγηθά επηρεηξήκαηα θαη, ελίνηε, ηδηαίηεξα θαπζηηθόο θαη επηθξηηηθόο. Χζηόζν, 

ππάξρνπλ θαη πεξηπηώζεηο πνπ ν ιόγνο ηνπ κνηάδεη λα θηάλεη ηα όξηα ηνπ ιατθηζκνύ, 

έλα δήηεκα πνπ ζα εμεηάζνπκε εηδηθόηεξα παξαθάησ. Δπηπιένλ, δελ ιείπεη ην 

ιεθηηθό ρηνύκνξ από ηα θείκελά ηνπ, ηα ινγνπαίγληα, νη παξσδίεο, νη ζπρλέο 

παξαθξάζεηο, θ.α., ηα νπνία θαίλεηαη μεθάζαξα λα πξνθαινύλ ην αθαηάπαπζην γέιην 

ηνπ δσληαλνύ θαη ηνπ ηειενπηηθνύ θνηλνύ, θαη αλαδεηθλύνπλ ηελ νμύλνηα θαη 

εθεπξεηηθόηεηά ηνπ σο ζπγγξαθέα. Δπίζεο, ε αηζρξνινγία θαη ηα ρνληξνεηδή 

ζεμνπαιηθά ππνλννύκελα είλαη δύν αθόκα ζηνηρεία, πνπ αθελόο εκπινπηίδνπλ ηνλ 

ιόγν ηνπ, αθεηέξνπ ηνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη, θαηά θαηξνύο,  πξνβιήκαηα, θαζώο δελ 

                                                             
169 Αμηνζεκείσην είλαη όηη θσλεηηθά ιάζε εζνπνηώλ ηεο αξραηόηεηαο εθκεηαιιεύεηαη θαη ν 

Αξηζηνθάλεο, π.ρ. ν ππνθξηηήο Ζγέινρνο ζην ξόιν ηνπ Οξέζηε ζε έξγν ηνπ Δπξηπίδε πξόθεξε ιάζνο 

κία ιέμε αιιάδνληαο ην λόεκα ηνπ ζηίρνπ – «γαιήλ ὁξῶ» αληί «γαιῆλ ὁξῶ», δειαδή αληί λα πεη 

γαιήλε είπε γάηα. Σν γεγνλόο απηό αμηνπνίεζε ζηηο θσκσδίεο ηνπ ηόζν ν Αξηζηνθάλεο όζν θαη άιινη 

θσκηθνί. ππξόπνπινο 1988: 218. 
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είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ κε ηε δηθαηνινγία απηώλ – δηθαίσο ή αδίθσο - ηνπ έρεη 

πξνζάςεη παξαβάζεηο ην Δζληθό πκβνύιην Ραδηνηειεόξαζεο. Σν ζέκα απηό, όκσο, 

ζα αλαιπζεί πεξηζζόηεξν ζε άιιν θεθάιαην. ην ζεκείν απηό λα επηζεκάλνπκε, 

αθόκα, όηη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαηεξήζεθαλ ηόζν ζηνλ ιόγν ηνπ, 

όζν θαη ζηε δνκή ηεο εθπνκπήο ηνπ, παξνπζηάδνπλ αξθεηά θνηλά ζεκεία ηόζν κε ηηο 

αξηζηνθαληθέο θσκσδίεο όζν θαη κε ηελ επηζεώξεζε θάηη πνπ ζα εμεηάζνπκε 

αλαιπηηθόηεξα ζηελ ακέζσο επόκελε ελόηεηα.  

3. Κοινϊ ςημεύα τησ εκπομπόσ με την επιθεώρηςη & τον 

Αριςτοφϊνη 

Αληιώληαο ζηνηρεία ηόζν από ηε δνκή πνπ ζπλνπηηθά παξνπζηάζηεθε ζε 

πξνεγνύκελα θεθάιαηα, όζν θαη από ην πεξηερόκελν ησλ εθπνκπώλ ηνπ Λ. 

Λαδόπνπινπ - ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθα 

παξαθάησ ζε ζπζρέηηζε κε απνζπάζκαηα από ηελ επηζεώξεζε θαη ηελ αξηζηνθαληθή 

θσκσδία – επηρεηξείηαη ε αλεύξεζε θνηλώλ ζεκείσλ ηεο εθπνκπήο Αι ηζαληίξη ληνπο 

κε ηελ επηζεώξεζε θαη ηα έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε.  

 

Αθνινπζνύλ πίλαθεο κε ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα από θείκελα έξγσλ ηνπ 

Αξηζηνθάλε, επηζεσξήζεσλ θαη ηεο εθπνκπήο Αι ηζαληίξη ληνπο ζηα νπνία 

δηαθαίλνληαη ηα θνηλά ζεκεία: 
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                            Πνιηηηθή ζάηηξα 

Αξηζηνθάλεο  Απόζπαζκα: Ἱππεῖο (ζηίρνη: 49-54):
170

 

ΠΡΧΣΟ ΓΟΤΛΟ: «Γήκε κνπ, πάξε πξώηα έλα κπάλην, κόιηο δηθάζεηο 

κηα ππόζεζε∙ ύζηεξα ξίμε κάζα, ηξάβα ξνπθεμηέο, θάλε ηελ ηαξάηζα, 

ηζίκπα ηλα ηξηώβνιν. Δο λα ζνπ ζηξώζσ ηξαπέδη;» θαη ζηε ζηηγκή αξπάδεη 

κεζ‟ από ηα ρέξηα καο ό,ηη ν θαζέλαο καο καγείξεςε γηα ην αθεληηθό θαη 

ηνπ ην θάλεη ράξηζκα ν Παθιαγόλαο.  

ρόιην: ππαηληγκόο ζηνλ Κιέσλα ν νπνίνο 

αύμεζε θαηά έλαλ νβνιό ηνλ κηζζό ησλ 

ειηαζηώλ γηα λα ηνπο θαινπηάζεη θαη λα 

θεξδίζεη ηελ εύλνηά ηνπο. Παξάιιεια, 

ρξεζηκνπνηώληαο ην όλνκα Παθιαγόλαο 

(παθιάδσ = βξάδσ) δίλεη έλα ζαθή 

ππαηληγκό γηα ηνλ ζθιεξό ραξαθηήξα ηνπ 

Κιέσλα.
171

 

                                                             
170 ππξόπνπινο 1987: 69. 

171 ππξόπνπινο 1987: 189 & 191. 
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Επηζεώξεζε  Απόζπαζκα (1): Πνιεκηθά Παλαζήλαηα  (πξάμε πξώηε: Οδνληνταηξνο)
172

: 

ΝΔΟ: (Πξνο ηνλ Οδνληνταηξνλ) Ξέξεηο; Δπέξαζα από ην ζπίηη ζνπ ην 

πξσί. Πάκε λα κνπ βγάιεηο ην δόληη ηώξα κηα ζηηγκή, γηαηί δελ βαζηώ 

άιιν από ηνπο πόλνπο… 

ΟΓΟΝΣΟΨΑΣΡΟ: Αδύλαηνλ, θίιε κνπ! Γελ κπνξώ… Σξέρσ λα πάσ ζην 

ηάγκα κνπ, επεηδή ζα θύγσκε ζε ιίγε ώξα.  

ΓΔΡΧΝ: (Πξνο ηνλ Οδνληνταηξνλ, όζηηο θηλείηαη ήδε λα θύγεη βηαζηηθόο) 

Δγώ λνκίδσ όκσο πσο έπξεπε λα αθήζνπλ κεξηθνύο από ην ζηλάθη ζαο 

εδώ, δηόηη ρξεηάδεζζε.  

ΟΓΟΝΣΟΨΑΣΡΟ: (ηξεθόκελνο) Γηαηί, θύξηε; 

ΓΔΡΧΝ: Γηαηί ππάξρνπλ εδώ θάηη ηξαπεδίηεο ζάπηνη πνπ ζα ρξεηαζζεί ε 

ηαλάιιηα ζαο, γηα λ‟ απνζπάζσκελ ηίπνηε από δαύηνπο δηα ηαο εζληθάο 

αλάγθαο.  

ΟΓΟΝΣΟΨΑΣΡΟ: ζνλ δη‟ απηό αο θξνληίζεη ε Κπβέξλεζηο… Δκάο καο 

πξνζθαιεί ε Παηξίο, δηόηη πξέπεη λα θαλεί όηη ην Έζλνο καο είλαη 

σπιηζκέλνλ κέρξηο νδόλησλ. (Δμέξρεηαη). 

ρόιην: αθήο πνιηηηθόο ππαηληγκόο ζηελ 

θπβέξλεζε γηα ηνπο νηθνλνκηθνύο 

ρεηξηζκνύο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ (ηξαπεδίηεο: ε ιέμε εδώ κπνξεί λα 

έρεη δηπιή ζεκαζία – ηα δόληηα αιιά ηα 

ζηειέρε ηξαπεδώλ), αιιά θαη γηα ηελ 

απνζηνιή όισλ ησλ ηαηξώλ ζην κέησπν.  

Αι ηζαληίξη ληνπο  Απόζπαζκα: εθπνκπή 3/5/2011
173

: ρόιην: αθήο εηξσλεία θαη θξηηηθή γηα ηηο 

                                                             
172 Μαξάθα 2000: 134-135. 

173 Λαδόπνπινο 2012: 145. 
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ΛΑΚΖ: (…) Δδώ είκαζηε, θπξία κνπ, γηα λα γηνξηάζνπκε έλα ρξόλν 

κλεκόλην, έλα ρξόλν ραξάο, έλα ρξόλν αηζηνδνμίαο, έλα ρξόλν κεγάιεο 

πνξείαο πξνο ηε ζσηεξία πνπ μεθίλεζε ν Γηώξγνο. Αθνύ κείλακε όινη 

άλεξγνη, κεηά από 30 ρξόληα ζα μαλαπηάζνπκε όινη δνπιεία. 

επηπηώζεηο ησλ πνιηηηθώλ απνθάζεσλ ηεο 

θπβέξλεζεο.  

 

                          ὀλνκαζηί θωκῳδεῖλ  

Αξηζηνθάλεο  Απόζπαζκα: Νεθέιαη (ζηίρνη: 102-104)
174

: 

ΦΔΗΓΗΠΠΗΓΖ: Πώ! Πσ! Σνπο μέξσ∙ θαύινη θη αιαδόλεο, 

μππόιπηνη, θαηάρισκνη: ν γξνπζνύδεο ν σθξάηεο θη αληάκα ν 

Υαηξεθώληεο.  

ρόιην: πξόθεηηαη γηα ηνπο θηινζόθνπο σθξάηε θαη 

Υαηξεθώληα, όπνπ ζαηηξίδεη ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπο.  

Επηζεώξεζε Απόζπαζκα: Πνιεκηθά Παλαζήλαηα  (πξάμε πξώηε: 

Πξνθήηαη)
175

: 

(Δηζέξρεηαη Διεάδαξ) ΑΗΗΟΓΟΞΟ: Να! Να! Ο Διεάδαξ, ν 

θαηά θύζηλ δσλ! 

ρόιην: «Πξόθεηηαη γηα έλαλ γξαθηθό ηύπν ηεο επνρήο 

πνπ πεξηθεξόηαλ ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο. Ο 

δόθησξ Διεάδαξ Κακηλέληδε ήηαλ Πνισλόο (θαη‟ 

άιινπο Ρώζνο), θπηνθάγνο θαη νπαδόο ηεο θπζηθήο 

δσήο («Νέα Ζκέξα», 16 θαη 17 Απξ. 1913). Ο 

Διεάδαξ ληπκέλνο κ‟ έλα ρηηώλα πνπ ηνπ έθηαλε σο ηα 

                                                             
174 Βάξλαιεο 1939: 13. 

175 Μαξάθα 2000: 116. 
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γόλαηα θαη μππόιπηνο (θνξνύζε κόλν ζαλδάιηα) 

πξνζπαζνύζε λα πξνζειπηίζεη ηνλ θόζκν ζην θπζηθό 

ηξόπν δσήο. (…)»
176

 

  

Αι ηζαληίξη ληνπο  Απόζπαζκα: εθπνκπή 27/10/2009
177

: 

ΛΑΚΖ: Αύξην 28
ε
 Οθησβξίνπ ζα μππλήζνπλ πάιη ηα εζληθά 

καο ζπλαηζζήκαηα, γηα λα μαλαθνηκεζνύλ θαη πάιη αξγόηεξα. 

Φαληάδνληαη ζα έρνπλ ηνλ Πξέθα από ην πξσί, ν Άδσληο 

βεβαίσο ζα κεγαινπξγήζεη. (…) 

ρόιην: 

Αλαθνξά ζε πξόζσπν ηνπ θαιιηηερληθνύ ρώξνπ, 

εζνπνηό Κώζηα Πξέθα, θαη ζε πξόζσπν ηνπ πνιηηηθνύ 

ρώξνπ, Άδσλε Γεσξγηάδε. 

 

                                     εμνπαιηθό ππνλννύκελν - βωκνινρία 

Αξηζηνθάλεο  Απόζπαζκα: θῆθεο (Β‟ επεηζόδην, ζηίρνη: 1342-1344)
178

: 

ΦΗΛΟΚΛΔΧΝ: Αλέβα εδώ, ρξπζνκπγάθη, γηα πηάζνπ κε ην ρέξη ζνπ 

από ηνύην ην ζθνηλάθη∙ θξάηα ην, αιιά πξόζερε γηαηί είλαη ζαπάθη, κα 

δελ ηνπ θαθνθαίλεηαη λα ην „ηξηβεο ιηγάθη.  

 

Επηζεώξεζε  Απόζπαζκα: Πνιεκηθά Παλαζήλαηα  (πξάμε πξώηε: Ννζνθόκνη)
179

:  

                                                             
176 Μαξάθα 2000: 116, ζεκ. 2. 

177 Λαδόπνπινο 2012: 20. 

178 ηαύξνπ 1967: 115. 
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ΝΔΟ: Καη ηη ζα θάλεηε εηο ηνλ πόιεκνλ,θπξίεο κνπ; 

Γ‟ ΝΟΟΚΟΜΟ: Ση ζα θάκσκελ; Θα πεξηπνηνύκεζα ηνπο 

ηξαπκαηίαο. 

Δ‟ ΝΟΟΚΟΜΟ: Θα θξνληίδσκελ δηα ηελ πγείαλ ησλ αλδξώλ. 

Σ‟ ΝΟΟΚΟΜΟ: Θα γηαηξεύσκελ ηαο πιεγάο ησλ. 

ΝΔΟ: (Δξσηνηξόπσο) Αρ! Με απηά ηα κάηηα πνπ είλαη 

κπδξαιιηνβόια, θνβνύκαη πσο ζα πξνμελείηε ρεηξόηεξεο πιεγέο. 

 

Αι ηζαληίξη ληνπο Απόζπαζκα: εθπνκπή 1/12/2010
180

: 

ΛΑΚΖ: Δίλαη άιιν πξάκα λα θάλεηο ζεμ κε ην θέθη ζνπ θαη είλαη 

άιιν λα ληώζεηο όηη βγάδεηο κεξνθάκαην. (…) 

 

 

                        Λεθηηθό ρηνύκνξ: Λνγνπαίγλην  

Αξηζηνθάλεο Απόζπαζκα: θῆθεο (παξάβαζε Β‟: επίξξεκα, ζηίρνη: 1280-1283)
181

: 

ΥΟΡΟ: (…) Ο Αξηθξάδεο έπεηηα, πνπ είρε έκθπηε ζνθία, ηα‟ νξθίδεηαη ν 

παηέξαο ηνπ, δε ζπνύδαζε θαζόινπ, κα κνλαρόο ηνπ ην „καζε, απ‟ ηε ζνθή 

ηνπ θύζε, καο ζηα κπνξληέια λα γπξλά θη νιεκεξίο λα γιείθεη.  

ρόιην:  ζην πξσηόηππν αλαγξάθεηαη ε 

ιέμε «γισηηνπνηεῖλ», πξόθεηηαη γηα ξήκα 

πνπ επηλόεζε ν ίδηνο ν Αξηζηνθάλεο θαη 

από ηε κηα εθθξάδεη ζεμνπαιηθό ππαηληγκό 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
179 Μαξάθα 2000: 136-137. 

180 Λαδόπνπινο 2012: 117. 

181 ηαύξνπ 1967: 111. 
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 θαη από ηελ άιιε παξαπέκπεη ζε 

γεισηνπνηό.  

Επηζεώξεζε  Απόζπαζκα: Μεηεθινγηθά Δπίθαηξα (λνύκεξν: Ζ αηώληα ηξαγσδία):
182

 

Ζ αξραία ηξαγσδία 

Δίλαη θάξζα θσκσδία 

ζηελ θαηλνύξηα ηξαγσδία καο κπξνζηά 

ρόιην: Σν λνύκεξν εθηειέζηεθε από ηνπο 

Βαζίιε Απισλίηε θαη Κπξηάθν Μαπξέα. 

Υξεζηκνπνηείηαη ε δηπιή ζεκαζία ηεο 

ηξαγσδίαο (σο ζεαηξηθό είδνο θαη σο 

δπζάξεζην πεξηζηαηηθό) γηα λα αζθήζνπλ 

κε έκκεζν ηξόπν θξηηηθή ζηελ πνιηηηθή 

θαηάζηαζε ηεο ρώξαο.
183

  

Αι ηζαληίξη 

ληνπο 

Απόζπαζκα (1): εθπνκπή 17/5/2011
184

: 

ΛΑΚΖ: Υξηζηόο Αλέζηε! Λαόο ππέζηε! (…) 

 

 Απόζπαζκα (2): εθπνκπή 3/5/2011
185

: 

ΛΑΚΖ: Γελ πξόιαβε ιέεη ε θακαξηέξα λα ζηξσζ‟ θαλ. Σνλ θάγακε ηνλ 

ηξνο – Καλ. (…) 

 

 

                                                             
182 Βνπηζαδάθε 2002: 68.  

183 Βνπηζαδάθε 2002: 68. 

184 Λαδόπνπινο 2012: 145. 

185 Λαδόπνπινο 2012: 159. 
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                       ρόιην ζπγγξαθέα  

Αξηζηνθάλεο  Απόζπαζκα (1): Ἱππεῖο, θπξίσο παξάβαζηο (ζηίρνη: 498-610):
186

 

ΥΟΡΟ: Δζείο ηώξα αθνύζηε κε πξνζνρή ηνπο αλάπαηζηνπο (…) Καη καο 

είπε πσο πνιινί από ζαο ηνλ βξίζθνπλ θαη ηνπ εθθξάδνπλ ηελ απνξία θαη ηνλ 

ςηινξσηνύλ γηα πνην ιόγν εδώ θαη ρξόληα δε δήηεζε από ηνπο άξρνληεο λα 

παξνπζηάζεη θσκσδία ζηνπο ζεαηξηθνύο αγώλεο κε η‟ όλνκά ηνπ. Λνηπόλ καο 

παξαθάιεζε εκείο λα ζαο εμεγήζνπκε απηό ην πξάκα. Γειαδή ν άλζξσπνο 

ππνζηεξίδεη όηη δελ ήηαλ από αλνεζία πνπ άθεζε λα πεξάζεη ν θαηξόο, αιιά 

επεηδή πίζηεπε όηη ην αλέβαζκα κηαο θσκσδίαο είλαη ην πην δύζθνιν πξάκα 

ζηνλ θόζκν. (…) 

ρόιην: ν Αξηζηνθάλεο δηθαηνινγεί ηνλ 

εαπηό ηνπ απαληώληαο ζε όζνπο ηνλ 

θαηεγνξνύλ πσο δελ δηδάζθεη ν ίδηνο ηηο 

θσκσδίεο ηνπ.   

Επηζεώξεζε  Απόζπαζκα: Λίγα απ’ όια (πξάμε πξώηε, ζθελή Θ΄):
187

 

ΑΓΡΟΗΚΟΓΗΑΝΝΖ: Μνπ θαίλεηαη όηη νη Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκίαο 

θνληάο ηα μελνδνρεία θαη δαραξνπιαζηεία πξέπεη λα μεθαζαξίζεη θαη ηα 

δεκνηηθά ζρνιεία. Μία έθνδνο ζε θάζε ζρνιείνλ, ζα απνθαιύςεη πνιιάο 

αεδίαο. Απηά, θπξά Γαζθάια, είλαη ληξνπή! Σόζα βηβιία θαη ηνλ λνπλ ησλ 

παηδηώλ ζηξαβώλνπλ θαη ηελ ηζέπελ ησλ γνλέσλ αδεηάδνπλ.  

ρόιην: «Οη δύν κεγάιεο ζθελέο πνπ έρνπλ 

γηα ζέκα ηελ παηδεία, δείρλνπλ πώο ν 

ζπγγξαθέαο έρεη αζρνιεζεί ζνβαξά κε ην 

ζέκα απηό θαη αλ ηηο ζπγθξίλεη θαλείο κε 

ηηο ζθελέο ησλ νκνινγηνύρσλ, θαίλεηαη όηη 

εδώ, κέζα από ηα αζηεία θαη ηε ζάηηξα, 

                                                             
186 ππξόπνπινο 1987: 109.  

187 Υαηδεπαληαδήο & Μαξάθα 1977: 91. 
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ππάξρεη έλαο ζνβαξόο ζηόρνο θαη όηη ν 

ζπγγξαθέαο παίξλεη ν ίδηνο ζέζε (…)».
188

 

Αι ηζαληίξη 

ληνπο  

Απόζπαζκα: εθπνκπή: 9/3/2010:
189

 

ΛΑΚΖ: Γηαβάζαηε γη‟ απηνύο πνπ αθήζαλε έλα παηδί λα πεζάλεη από αζηηία 

θαη κεγαιώλαλε έλα παηδί εηθνληθά ζην δηαδίθηπν; Δθεί πνπ δελ ππάξρνπλ 

επζύλεο; ιεο νη πξάμεηο είλαη πξννίκην πξάμεσλ πνπ ζα ζπκβνύλ ζην 

κέιινλ. ηαλ νη άλζξσπνη θηάζνπλ ζηελ εμαζιίσζε θαη δελ ζα κπνξνύλ λα 

γελλάλε παηδία, ζα κεγαιώλνπλ παηδηά κέζα ζην δηαδίθηπν. Θα δνπλ κέζα ζε 

κηα ςεύηηθε πξαγκαηηθόηεηα. Ζ δσή ησλ λέσλ αλζξώπσλ θνληεύεη λα γίλεη 

ηξεηο νζόλεο: θηλεκαηνγξάθνο, ηειεόξαζε, ιάπηνπ. Θα δνπλ κέζα ζε έλα 

ιάπηνπ γηαηί κόλν εθεί ν θόζκνο είλαη όπσο ηνλ ζέινπλ.  

ρόιην: Ο Λ. Λαδόπνπινο κε αθνξκή έλα 

επίθαηξν γεγνλόο δηαηππώλεη ηε γλώκε γηα 

ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο νξηζκέλσλ 

ρξήζεσλ ηνπ δηαδηθηύνπ.  

 

 

 

 

                                                             
188 Υαηδεπαληαδήο & Μαξάθα 1977: 14.  

189 Λαδόπνπινο 2012: 46. 
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Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα θνηλά ζεκεία ησλ ηξηώλ απηώλ εηδώλ: 

Αξηζηνθαληθέο θωκωδίεο Επηζεώξεζε Αι ηζαληίξη ληνπο 

                                                         Κνηλά ζεκεία 

(1) Άληιεζε ζεκαηνινγίαο από ηελ επηθαηξόηεηα 

(2) Κνηλσληθνπνιηηηθόο ζρνιηαζκόο - ζάηηξα 

(3) Ὀλνκαζηί θσκῳδεῖλ ή πνιηηηθό ζθῶκκα 

(4) Βσκνινρία, αηζρξνινγία 

(5) εμνπαιηθό ππνλννύκελν, ρνληξόθνπα αζηεία 

(6) Λεθηηθό Υηνύκνξ: παξσδίεο, ινγνπαίγληα, ακθηζεκίεο, παξνκνηώζεηο, κεηαθνξέο, θσκηθή ζπζζώξεπζε ιέμεσλ 

                                                 Χαξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ νκνηόηεηεο 

ξρεζε (κνπζηθή επέλδπζε) & Υνξόο 

(24 άηνκα πιαηζηώλνπλ ηνπο ππνθξηηέο). 

Μνπζηθνρνξεπηηθή επέλδπζε (αξρηθά 

δσληαλή νξρήζηξα, έπεηηα κνπζηθή κέζσ 

ηερληθήο ππνζηήξημεο παξαγσγήο ήρνπ & 

κπαιέην). 

Μνπζηθνρνξεπηηθή επέλδπζε: δσληαλή κνπζηθή & 

ελίνηε θαη ρνξόο επί ζθελήο, κνπζηθή & ρνξόο κέζσ 

ηερληθήο ππνζηήξημεο παξαγσγήο ήρνπ & εηθόλαο. 

Παξάβαζηο (επαθή κε ην θνηλό & 

ζρνιηαζκόο). 

Οη εζνπνηνί ζπλδηαιέγνληαη κε ην θνηλό & 

ζρνιηάδνπλ ηνπο ζεαηέο . 

Ο παξνπζηαζηήο ζπλδηαιέγεηαη κε ην θνηλό & 

ζρνιηάδεη ηόζν ηνπο ζεαηέο πνπ βξίζθνληαη δσληαλά 

ζην πιαηό όζν θαη ηνπο ηειεζεαηέο. 

ηαζεξή εμσηεξηθή δνκή κε αιιαγέο 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κέζεο θσκσδίαο. 

ηαζεξή εμσηεξηθή δνκή κε αιιαγέο θαηά 

ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο αθκήο ηεο. 

ηαζεξή εμσηεξηθή δνκή εθπνκπήο 
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Αξηζηνθαληθέο θωκωδίεο Επηζεώξεζε Αι ηζαληίξη ληνπο 

Σππνπνίεζε ξόισλ (κάζθεο) & 

ραξαθηήξεο παξκέλνη από ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ηεο επνρήο. 

Σππνπνηεκέλνη ηύπνη παξκέλνη από ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ηεο επνρήο. 

Μέζσ ησλ video κε απινύο πνιίηεο πνπ παξνπζηάδεη 

θαη ησλ θνηλσληθώλ ζρνιηαζκώλ πνπ δηαηππώλεη 

δίλεη κηα όςε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηεο επνρήο.  

ηνηρείν ηεο κεηακθίεζεο (Υνξόο, 

αιιαγή ξόισλ γπλαηθώλ – αλδξώλ). 

ηνηρείν ηεο κεηακθίεζεο Αξρηθά ν παξνπζηαζηήο ππνδύνληαλ ηνλ γύθην, 

έπεηηα παξνπζηάδνληαλ σο Λ. Λαδόπνπινο, δειαδή ν 

εαπηόο ηνπ.  

                                                      Απνθιίλνληα ραξαθηεξηζηηθά 

Οπηνπηθό ζηνηρείν Φαληαζκαγνξηθό ζηνηρείν                     - 

ηαζεξή ππόζεζε Ννύκεξα / ζθεηο πνπ εκπινπηίδνληαη κε 

δηαθνξεηηθά επίθαηξα γεγνλόηα, 

απηνζρεδηαζκνί. 

ηαζεξέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ εκπινπηίδνληαη κε 

δηαθνξεηηθά επίθαηξα γεγνλόηα ζε θάζε εθπνκπή. 

ηαζεξή δνκή θαη ζηαζεξή πεξίνδνο 

παξνπζίαζεο ησλ θσκσδηώλ. 

Δπειημία πξνγξάκκαηνο ρεηηθά ζηαζεξή δνκή θαη πεξίνδν παξνπζίαζεο ηεο 

εθπνκπήο, ζρεηηθή επειημία πξνγξάκκαηνο. 
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 πρλά, όπσο αλαθέξακε, ν Λ. Λαδόπνπινο ραξαθηεξίδεηαη σο ν «λένο 

Αξηζηνθάλεο». Θα κπνξνύζε, πξάγκαηη, ην ηειενπηηθό stand-up comedy πνπ καο 

παξνπζηάδεη λα ζεσξεζεί κία ζύγρξνλε εθδνρή ηεο αηηηθήο θσκσδίαο. Καζώο, ν Λ. 

Λαδόπνπινο γξάθεη θαη παίδεη ηα θείκελά ηνπ κόλνο ηνπ ζπλδπάδνληαο ηόζν ηελ 

θπξίαξρε κνξθή ηνπ αηηηθνύ θσκσδηνγξάθνπ, πνπ έγξαθε ηηο πξνο παξάζηαζηλ 

θσκσδίεο ηνπ, όζν θαη ηε κεηέπεηηα θπξηαξρία ησλ εζνπνηώλ – αζηέξσλ, νη νπνίνη 

θαζηεξώλνληαλ ζ‟ έλαλ ραξαθηήξα πνπ έπαηδαλ ζηηο επηζεσξήζεηο θαη πνιιέο θνξέο 

απηνζρεδίαδαλ θαη εκπινύηηδαλ κε λέα ραξαθηεξηζηηθά ηνλ ξόιν ηνπο.  

Θα κπνξνύζακε λα ππνζηεξίμνπκε όηη ν Λ. Λαδόπνπινο μεθίλεζε γξάθνληαο γηα 

ηελ επηζεώξεζε κε ζθνπό λα πεξάζεη ζηηο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε θαη ηειηθά 

θαίλεηαη λα θαηαιήγεη ζην ζπλδπαζκό απηώλ ησλ δύν εηδώλ πνπ άθκαζαλ, κελ, ζε 

δηαθνξεηηθέο επνρέο, σζηόζν ηόζα θνηλά ζεκεία παξνπζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο. 

Άιισζηε, ήδε από ηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ θαηαπηάλεηαη κε απηά ηα δύν είδε θαη 

ζηε γξαθή θαη ζηελ ππνθξηηηθή.  Ίζσο ζην πξόζσπό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαιιηηέρλε 

λα ζπλδένληαη ηα δύν απηά ζεαηξηθά είδε πεξηζζόηεξν από νπνηαδήπνηε άιιε 

πεξίπησζε ζύλδεζήο ηνπο. Απνδεηθλύνληαο έηζη πσο, παξά ηηο δηαθνξέο πνπ ηα 

ρσξίδνπλ, βξίζθνληαη θνληά, απνηειώληαο κία αιπζίδα κέζα ζην ρξόλν, όπνπ ην έλα 

είδνο θαίλεηαη λα δίλεη ηε ζθπηάιε ζην άιιν κε θπξηόηεξν θνηλό ζεκείν αλαθνξάο 

ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή ζάηηξα ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ηελ παξνπζίαζή ηεο κέζα από 

ηελ ηέρλε ηνπ ζεάκαηνο, ην ζέαηξν. Απηό ην θνηλό ζεκείν ηνπο - ε ζάηηξα - θαίλεηαη 

όηη ππξνδνηεί θαη ζπληεξεί ηέηνηνπ είδνπο ζεάκαηα.  

Αθόκα, λα ζεκεηώζνπκε όηη ε ζπλερήο ηερλνινγηθή πξόνδνο ππήξμε έλαο 

ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ ζεκαηνδόηεζε ηζηνξηθέο αιιαγέο ζην ρώξν ηνπ 

ζεάκαηνο θαη, θαη‟ επέθηαζε, ζπλέβαιιε θαη ζηηο εθάζηνηε δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

εηδώλ. Γεγνλόο πνπ δηαπηζηώζακε κειεηώληαο εηδηθόηεξα ην ρώξν ηεο επηζεώξεζεο, 

ηεο νπνίαο αιιαγέο, όπσο ε κνπζηθή επέλδπζε, νθείινληαη ζηα ηερλνινγηθά 

επηηεύγκαηα. ‟ απηή ηελ ηερλνινγηθή πξόνδν νθείιεη θαη ν Λ. Λαδόπνπινο ηα λέα 

εξγαιεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γηα λα ζαηηξίζεη.  
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Από ηερληθήο πιεπξάο, ν ζαηηξηζηήο δηαζέηεη ζήκεξα πνιύ πεξηζζόηεξνπο – θαη, 

αζθαιώο, απνηειεζκαηηθόηεξνπο – ηξόπνπο γηα λα δεκνζηνπνηεί ην πλεύκα ηνπ θαη 

λα ζπληεξεί ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ην θνηλό.
190

 

Σέινο, είλαη αδηακθηζβήηεην όηη νη αξηζηνθαληθέο θσκσδίεο θαη ε 

επηζεώξεζε ζηάζεθαλ ζεκαληηθέο επηξξνέο γηα ηνλ Λ. Λαδόπνπιν δηόηη, όπσο 

πξναλαθέξζεθε θαηά ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ πνξείαο, από 

ηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ θαηαπηάζηεθε κε ηα δύν απηά είδε, πξώηα γξάθνληαο θαη 

παίδνληαο επηζεώξεζε θαη έπεηηα δηαζθεπάδνληαο θαη παξνπζηάδνληαο έξγα ηνπ 

Αξηζηνθάλε. Άξα, θαη νη ζπγγξαθηθέο θαη νη ππνθξηηηθέο ηνπ θαηαβνιέο πεγάδνπλ 

ηόζν από ηηο αξηζηνθαληθέο θσκσδίεο όζν θαη από ηελ επηζεώξεζε. Πηζηνπνηώληαο, 

παξάιιεια, θαη ηε δηαρξνληθή ζπζρέηηζε ηεο επηζεώξεζεο κε ηελ αηηηθή θσκσδία

                                                             
190 Καξδήο 2005: 193. 
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V. Το ςκῶμμα 

1) Η ςϊτιρα  

 Δηπκνινγηθά ε ιέμε satira είλαη ηηαιηθήο πξνέιεπζεο θαη έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε 

ιαηηληθή ιέμε satura πνπ ζήκαηλε αλάκεηθηα ιαραληθά, έλα είδνο ζαιάηαο δειαδή. 

Χζηόζν, είρε θαη άιιε κία ζεκαζία ε νπνία επηθξαηεί σο ζήκεξα, ε ιέμε 

ραξαθηεξίδεη ηνλ ιόγν πνπ έρεη αζηείν πεξηερόκελν θαη απνβιέπεη ζηνλ ριεπαζκό. Ζ 

ιέμε απαληάηαη ζηα θείκελα ηνπ Οξάηηνπ λα ζεκαίλεη ην πεξηπαηθηηθό πνίεκα, 

κάιηζηα, γηα λα δηαθξίλεηαη από ηε satura αλαγξάθεηαη σο satira.
191

  

Γηαπηζηώλνπκε, ινηπόλ, όηη ε ιέμε πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηηο κέξεο καο γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ην ριεπαζηηθό, θαπζηηθό θείκελν δελ πξνέξρεηαη από ηελ επνρή ηνπ 

Αξηζηνθάλε, αιιά από κεηαγελέζηεξνπο ρξόλνπο. Χζηόζν, απηό δελ ζεκαίλεη όηη νη 

ξίδεο ηεο δελ αλάγνληαη ζηελ αξραία Διιάδα. Ζ αληίζηνηρε αξραία ειιεληθή ιέμε 

είλαη ην γλσζηό από ηνλ Αξηζηνθάλε ζθῶκκα
192

 (ε ιέμε απαληάηαη ζηε Λπζηζηξάηε). 

θώπησ ζεκαίλεη πεξηπαίδσ, ριεπάδσ.
193

 θῶκκα θαη ζάηηξα ζεκαίλνπλ ην ίδην 

πξάγκα,
194

 έλα πεξηπαηθηηθό θείκελν πνπ κε ριεπαζηηθό ηξόπν αζθεί θξηηηθή ζε 

πξόζσπα θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο θαηαζηάζεηο.
195

 Άξα, ε ζάηηξα είλαη ειιεληθό 

δεκηνύξγεκα, πνπ θαιιηεξγήζεθε ζπζηεκαηηθά σο είδνο πηα επί ξσκατθήο επνρήο 

όπνπ θαζηεξώζεθε θαη ην όλνκά ηεο.
196

  

Ζ ζάηηξα ζηελ αξραία Διιάδα εκθαλίδεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο, όπσο: 

1. ζθσπηηθνί ίακβνη κε εθπξόζσπν ηνλ Αξρίινρνο,
197

 

2. παξσδίεο, όπσο ε Βαηξαρνκπνκαρία,
198

  

                                                             
191 Μπακπηληώηεο 2010: 1249. 

192 Ο Αξηζηνθάλεο ζηηο Νεθέιεο απνδίδεη ηελ παηξόηεηα ηεο ζάηηξαο / ζθώκκαηνο, ζηνλ άγλσζην ζε 

καο ζήκεξα, Γίθηιν. Καξδήο 2005: 35. 

193 Μπακπηληώηεο 2010: 1291. 

194 «Οη αζελατθέο θσκσδίεο, ή ηνπιάρηζηνλ νη πεξηζζόηεξεο, παξά ηελ νλνκαζία ηνπο ήηαλ θαζαξέο 

ζάηηξεο. Σηο απνθάιεζαλ θσκσδίεο κόλν θαη κόλν επεηδή ε ιέμε ζάηηξα δελ ππήξρε ζηελ αξραία 

ειιεληθή γιώζζα». Καξδήο 2005: 50. 

195 Μπακπηληώηεο 2009: 999 & 1028. 

196 Ο θύξηνο δηακνξθσηήο ηνπ είδνπο ηεο ζάηηξαο ζηε Ρσκατθή επνρή ήηαλ ν Λνπθίιηνο, ν νπνίνο 

«ζέιεζε λα ρηππήζεη ηηο ειαηησκαηηθόηεηεο θαη ηα άζρεκα ζπκπηώκαηα ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη 

πλεπκαηηθή δσή ηνπ θαηξνύ ηνπ». Παπατσάλλνπ 1965: 59-60. 

197 Καξδήο 2005: 35. 
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3. κεγαξηθά ζθώκκαηα,
199

 

4. αηηηθή θσκσδία, ε νπνία, όπσο πξναλαθέξζεθε, «απνηειεί κηα εμειηγκέλε 

κνξθή ηεο παλειιήληαο ζάηηξαο».
200

 

  ηε λεόηεξε Διιάδα ε ζάηηξα εθπξνζσπήζεθε ηόζν από ζπγγξαθείο όζν θαη 

από δεκνζηνγξάθνπο. Μεξηθά νλόκαηα: ν Κεθαιινλίηεο Αλδξέαο Λαζθαξάηνο κε ηα 

ζαηηξηθά ηνπ άξζξα, ν Αιέμαλδξνο νύηζνο πνπ έγξαςε ζαηηξηθέο θσκσδίεο, όπσο Ο 

Άζσηνο, Ο Δμόξηζηνο, Σν παλόξακα ηεο Δπξώπεο, θαη ν Δκκαλνπήι Ρνΐδεο κε ην 

έξγν ηνπ Πάπηζζα Ησάλλα.
201

 Ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνηειεί ν Γεώξγηνο νπξήο 

γλσζηόο γηα ηνπο ζαηηξηθνύο ηνπ ζηίρνπο ζε εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, δεκηνύξγεζε 

κάιηζηα θαη ιατθνύο ηύπνπο, όπσο ηνλ Φαζνπιή θαη ηνλ Πεξηθιέην.
202

  

 Από ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα ηε ζάηηξα εθπξνζσπεί πξσηίζησο ε επηζεώξεζε θαη 

δεπηεξεπόλησο νη θσκσδίεο θαη ε δεκνζηνγξαθία. Μεξηθά νλόκαηα: ν Πνι. 

Γεκεηξαθόπνπινο πνπ γξάθεη ζαηηξηθά πνηήκαηα θαη επηζεσξήζεηο, ν Γεκ. Φαζάο, ν 

Ν. Σζηθόξνο, ν Π. Παπαδνύθαο. Αθόκα, ν Α. αθειιάξηνο, ν νπνίνο γξάθεη 140 

επηζεσξήζεηο & ακέηξεηεο θσκσδίεο κε ζαηηξηθά ζηνηρεία. Δπίζεο, ν Μ. Σξατθόξνο, 

ν νπνίνο γξάθεη εθηόο από επηζεσξήζεηο θαη ζαηηξηθέο κνπζηθέο παξσδίεο. Ηδηαίηεξε 

πεξίπησζε απνηεινύλ θαη ηα θείκελα ηνπ Φξέληπ Γεξκαλνύ. Σέινο, από ηα ηέιε ηνπ 

20
νπ

 αηώλα θαη κε ηηο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ε 

ζάηηξα εθπξνζσπείηαη θαη κέζα από ηελ ηειεόξαζε κε ηηο ζαηηξηθέο ηειενπηηθέο 

εθπνκπέο.
203

 

Γηαπηζηώλνπκε όηη νη δπλαηόηεηεο επειημίαο ηεο ζάηηξαο είλαη ηεξάζηηεο θαζώο 

κπνξεί λα πθίζηαηαη ζηε ινγνηερλία, ζηελ πνίεζε, ζηε δεκνζηνγξαθία, ζηα θόκηθο, 

ζηηο γεινηνγξαθίεο θαη θπζηθά ζηα είδε ηνπ ζεάκαηνο, όπσο ζέαηξν θαη ηειεόξαζε. 

Δμίζνπ ηεξάζηηεο θαη αλεμάληιεηεο είλαη θαη νη πεγέο ηεο ζεκαηνινγία ηεο 

ζάηηξαο.
204

 Σα πνηθίια ζέκαηα κε ηα νπνία θαηαπηάλνληαη νη ζαηηξηθνί ζπγγξαθείο 

                                                                                                                                                                              
198 Καξδήο 2005: 37. 

199 Καξδήο 2005: 42. 

200 Καξδήο 2005: 41-42. 

201 Καξδήο 2005: 170 & 172. 

202 Καξδήο 2005: 173. 

203 Καξδήο 2005: 192-193. 

204 «Ο ζαηηξηθόο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθόο, ζ‟ έλα όκσο ζεκείν έρεη κεγάιε ειεπζεξία. Γελ 

βαζαλίδεηαη από θνξκαιηζηηθνύο πεξηνξηζκνύο, γηαηί ε πνηθηιία ηεο ζάηηξαο είλαη ζρεδόλ 

απεξηόξηζηε». Pollard 1972: 16. 
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έρνπλ νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία επηκέξνπο θαηεγνξηώλ ηεο ζάηηξαο: α) πξνζσπηθή 

ζάηηξα πνπ επηθεληξώλεηαη ζην ριεπαζκό ελόο ή πεξηζζόηεξσλ πξνζώπσλ, β) 

θνηλσληθή ζάηηξα πνπ θαπηεξηάδεη θνηλσληθά θαηλόκελα θαη γεγνλόηα, γ) ζάηηξα 

εζώλ, ε νπνία έρεη σο ζέκα ηεο ήζε θαη ζεζκνύο ηεο θνηλσλίαο, βξίζθεηαη δειαδή 

αξθεηά θνληά ζηελ θνηλσληθή ζάηηξα, δ) πνιηηηθή ζάηηξα πνπ ζηόραζηξό ηεο 

απνηεινύλ πνιηηηθνί θαη πνιηηηθά ηεθηαηλόκελα, ε) αληηζξεζθεπηηθή ζάηηξα ε νπνία 

εμαπνιύεη ηα βέιε ηεο θαηά ησλ ζξεζθεηώλ θαη ησλ πξαθηηθώλ ηνπο.
205

 Καζώο, 

ινηπόλ, ε βαζηθή πεγή ηεο ζάηηξαο είλαη ε θνηλσληθνπνιηηηθή δσή, ηεο παξέρεηαη κία 

απεξηόξηζηε θαη αλεμάληιεηε πεγή από ηελ νπνία κπνξεί λα αληιήζεη ην πιηθό ηεο. 

Γη‟ απηό, άιισζηε, θαη ε ζάηηξα είλαη έλαο θνηλσληθόο ηξόπνο έθθξαζεο κε 

εζηθνινγηθέο πξνεθηάζεηο.
206

 Σέινο, αμηνζεκείσην είλαη όηη θαη ζηα ηξία είδε πνπ 

εμεηάδνπκε πεξηθιείνληαη όιεο νη παξαπάλσ ππνδηαηξέζεηο ηεο ζάηηξαο.  

Ζ ζάηηξα επηθξίλεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ παξνπζηάδεη έηζη όπσο ζα έπξεπε 

λα ήηαλ.
207

 Ο ζαηηξηθόο ζπγγξαθέαο έρεη επίγλσζε ησλ ειαηησκάησλ ησλ 

ζπλαλζξώπσλ ηνπ, ηα νπνία πξνβάιιεη θαη θαπηεξηάδεη, γεγνλόο πνπ ηνπ 

επηθπιάζζεη δύν «παγίδεο»: ε πξώηε λα θαηεγνξεζεί ζε πεξίπησζε πνπ έρεη 

ειαηηώκαηα παξόκνηα κε απηά πνπ ζαηηξίδεη θαη ε δεύηεξε λα ζεσξεζεί όηη ππάξρεη 

πξνζσπηθή αληηπάζεηα ή εκπαηγκόο πξνο θάπνην ζηγόκελν κε ηε ζάηηξα πξόζσπν.
208

 

Γη‟ απηό, ν ζαηηξηθόο ζπγγξαθέαο πξέπεη λα πείζεη ην αθξναηήξηό ηνπ πσο είλαη 

αλαγθαίν απηό πνπ θάλεη θαη όηη πηζηεύεη ζε απηά πνπ ιέεη. 

Ο ζαηηξηθόο γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε ζέζε ηνπ, ηελ ύπαξμή ηνπ πξέπεη λα 

πξνβάιεη ην κέγεζνο ηεο αλάγθεο γηα ζάηηξα θαη ην ξόιν ηνπ ζαηηξηθνύ ζαλ 

δεκόζηνπ επεξγέηε. 
209

 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζάηηξαο από ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνθάλε σο ζήκεξα 

έρνπλ παξακείλεη αλαιινίσηα, όπνηεο κνξθέο ινγνηερληθνύ είδνπο θη αλ έρεη πάξεη 

απηή. πλνπηηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη ηα εμήο: 

 επηθαηξόηεηα
210

  

                                                             
205 Καξδήο 2005: 20-21. 

206 Pollard 1972: 20 & 23. 

207 «Ζ ζάηηξα έρεη πάληνηε έληνλε ζπλείδεζε ζην πσο είλαη ηα πξάγκαηα θαη ζην πσο ζα έπξεπε λα 

είλαη». Pollard 1972: 14. 

208 Pollard 1972: 11. 

209 Pollard 1972: 111. 
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 ειεπζεξνζηνκία
211

  

 ινγνπαίγλην θαη ζθαηνινγία
212

  

 ηππνινγία - ραξαθηεξνινγία
213

 

 άξλεζε θαη ππεξβνιή
214

  

 αλαηξνπή θαη απνδόκεζε
215

  

 θσκηθά ζηνηρεία: εηξσλεία,
216

 ρηνύκνξ, ζαξθαζκό,
217

 ριεύε, 

απηνζαξθαζκό,
218

 ινηδνξία θαη γθξνηέζθν
219

 

Σα ζηνηρεία απηά απαληνύλ θαη ζηα ηξία είδε πνπ εμεηάδνπκε (αηηηθή θσκσδία, 

επηζεώξεζε, ζαηηξηθή ηειενπηηθή εθπνκπή), άιισζηε, όπσο πξναλαθέξζεθε, θνηλό 

ζεκείν θαη ησλ ηξηώλ απνηειεί ε ζάηηξα.  

 

                                                                                                                                                                              
210 «Οη ηνπηθά θαη ρξνληθά ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη ηνπ ζαηηξηθνύ έξγνπ ηνπ εμαζθαιίδνπλ κηα 

ζπλαξπαζηηθή επηθαηξόηεηα». Παπατσάλλνπ 1965: 11. 

211 «αλ έλα άιιν ηξσηό ηεο ζάηηξαο επηζεκαίλεηαη ε ειεπζεξνζηνκία ηεο». Παπατσάλλνπ 1965: 12-

13. 

212 Pollard 1972: 71. 

213 «ε άηηξα αθνξά αλζξώπνπο θαη γη‟ απηό πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα κνξθή ραξαθηεξνινγίαο. Ζ 

απινύζηεξε κνξθή είλαη ε πεξηγξαθή από ηνλ ζπγγξαθέα». Pollard 1972: 74. 

214 Παπατσάλλνπ 1965: 13. 

215 «ην ζαηηξηθό έξγν έρνπκε δηαξθώο κηα επίζεζε θη έλα γθξέκηζκα». Παπατσάλλνπ 1965: 14. 

216
 Δξγαιείν ηεο εηξσλείαο είλαη ε δηαζηξέβισζε, «θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο αδηαθνξίαο ηεο ε 

εηξσλεία θξύβεη πάζνο έληνλεο ζπκκεηνρήο». Pollard 1972: 103. 

217 «ν ζαξθαζκόο είλαη εηξσλεία ρσξίο ην κπζηήξην θαη ηελ εθιέπηπλζε, είλαη βαζηθά πεξηπησζηαθόο 

θαη θξαζηηθόο. Δίλαη επίζεο πην ρνληξνθνκκέλνο από ηελ εηξσλεία, εξγαιείν πνιύ πην ακβιύ. Σνπ 

ιείπεη ε γελλαηνςπρία. Έρεη απνθιεζεί, όρη άδηθα, ε ρακειόηεξε κνξθή πλεύκαηνο». Pollard 1972: 

104. 

218 Παπατσάλλνπ 1965: 20-21. 

219 «Ζ ΛΟΗΓΟΡΗΑ επηδηώθεη ηνλ εμεπηειηζκό ηνπ ζηόρνπ κε ηε κεγέζπλζε ησ ειαηησκάησλ θαη ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ ηνπ. Οη δεηινί πεξηγξάθνληαη δεηιόηεξνη, (…) Σν ΓΚΡΟΣΔΚΟ μεπεξλάεη θαηά πνιύ 

ηηο παξακνξθσηηθέο κεγεζύλζεηο ηεο ινηδνξίαο, νδεγώληαο ηνπο ήξσέο ηνπ ζηελ ηεξαηνπνίεζε. Δίλαη 

κηα νινθιεξσηηθή ππέξβαζε θαη δηαζηξνθή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, θαζώο δίλεη κηαο αζπλήζηζηε όςε 

ζε ζπλεζηζκέλα πξάγκαηα, παξνπζηάδνληάο ηα κε ηξόπν αθαλόληζην, ακθίβνιν, παξάινγν, 

ζνπξεαιηζηηθό». Καξδήο 2005: 22.  
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2) Η λογοκριςύα ςτη ςϊτιρα  

 αηηξίδσ, ινηπόλ, ζεκαίλεη πεξηπαίδσ, ριεπάδσ, θνξντδεύσ ειαηηώκαηα ή 

ιάζε αηόκσλ θαη θαθώο θείκελα αζθώληαο, παξάιιεια, θξηηηθή ζε απηά. Γηαηί, 

όκσο, ε ζάηηξα ηείλεη λα είλαη επηθξηηηθή; Μπνξνύλ λα νξηζηνύλ όξηα ζηε ζάηηξα; Θα 

έπξεπε λα νξηζηνύλ όξηα; Κη αλ λαη, πνηνο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηα θξηηήξηα θαη πνηα 

ζα είλαη απηά ηα θξηηήξηα; Γειαδή, πόηε θαη γηα πνηνύο ιόγνπο κπνξεί θάπνηνο λα 

δέρεηαη θπξώζεηο επεηδή εθθξάδεη ηε γλώκε ηνπ ειεύζεξα; Αθόκα, ζέηνληαο όξηα ζηε 

ζάηηξα, ζέηνληαη, απηόκαηα, όξηα θαη ζηελ ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ; Μπνξεί ε ζάηηξα λα 

ζεσξεζεί ν καλδύαο πνπ θαιύπηεη ηελ πξόζεζε θάπνηνπ λα ζπηιώζεη ηελ ππόιεςε 

θάπνηνπ άιινπ; ην θεθάιαην απηό ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμεηάζνπκε όζν πην 

ζθαηξηθά γίλεηαη ηα εξσηήκαηα απηά.   

Ζ ζάηηξα θαηαπηάλεηαη δηαρξνληθά κε ζέκαηα θαη πξόζσπα ηεο επηθαηξόηεηαο 

ρξεζηκνπνηώληαο θαπζηηθή, επηθξηηηθή γιώζζα. Απηό πξνθαιεί ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

ζηγόκελσλ αηόκσλ θαη δε όηαλ απηά ηα πξόζσπα πξνέξρνληαη από ηνλ πνιηηηθό 

ρώξν. Έηζη, ην κέζν αληίδξαζεο ηνπο ζηε ζάηηξα ππήξμε αλέθαζελ ε ινγνθξηζία. 

Μάιηζηα, καξηπξίεο πξνζπάζεηαο πεξηνξηζκνύ ηεο ζάηηξαο έρνπλ θαηαγξαθεί από 

ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνθάλε, γηα παξάδεηγκα κεηά ην 404 π.Υ., πνπ ε Αζήλα 

παξαδίδεηαη ζηνπο παξηηάηεο θαη ζηελ εμνπζία έξρνληαη νη ηξηάθνληα ηύξαλλνη, 

ςεθίδεηαη λόκνο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο παξαβάζεσο ζηελ θσκσδία.
220

 Δπίζεο, νη 

παξηηάηεο απαγόξεπαλ ηελ απαγγειία πνηεκάησλ ηνπ Αξρίινρνπ ζηελ πόιε ηνπο, 

ιόγσ ηνπ ζθσπηηθνύ ραξαθηήξα ηνπο.
221

  

 Αιιά θαη ζηε λεώηεξε Διιάδα ε ζάηηξα δελ γιύησζε ηα ππξά ηεο 

ινγνθξηζίαο. Αξρηθά, όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ζάηηξα άλζηζε κέζα από ηελ 

αληηπνιηηεπηηθή δεκνζηνγξαθία, έηζη ςεθίδνληαη λόκνη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο (1831 

επί Καπνδίζηξηα θαη 1837 επί ζσλνο). Αμηνζεκείσην είλαη όηη θάπνηνη 

δεκνζηνγξάθνη θαη ζπγγξαθείο θαηαδηθάζηεθαλ ζε θπιάθηζε ή ζε θαηαβνιή 

πξνζηίκνπ εμαηηίαο ησλ ζαηηξηθώλ ηνπο θεηκέλσλ.
222

 Αλ θαη ην 1864 ςεθίζηεθε 

λόκνο πεξί ειεπζεξίαο ηνπ ηύπνπ θαη απαγόξεπζεο ηεο ινγνθξηζίαο, θαλείο δελ 

κπόξεζε λα εθθξαζηεί πνηέ πξαγκαηηθά ειεύζεξα, αθνύ θαηά θαηξνύο επηβάιινληαλ 

                                                             
220 Καξδήο 2005: 50. 

221 Καξδήο 2005: 35.  

222 Καξδήο 2005: 154-155. 
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θαη πάιη απζηεξή ινγνθξηζία.
223

 Αμηνζεκείσην είλαη όηη, εθηόο από ηηο δηώμεηο πνπ 

δέρηεθε ε ζάηηξα από ηνπο πνιηηηθνύο, δελ γιύησζε θαη από ηνπο αθνξηζκνύο ηεο 

εθθιεζίαο, κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα λα απνηεινύλ νη Α. Λαζθαξάηνο θαη 

Δκ. Ρνΐδεο θαηά ηνλ 19
ν
 αηώλα.

224
  

Αθόκα, όπσο αλαθέξζεθε ζηε δεύηεξε ελόηεηα ηεο εξγαζίαο, δελ ήηαλ ιίγεο 

νη θνξέο πνπ ινγνθξίζεθαλ ζθελέο από ηηο επηζεσξήζεηο πνπ πξνβάιινληαλ θαζ‟ 

όιεο ηηο επνρέο άλζηζήο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ην 1930 δηελεξγνύληαη δηαδηθαζίεο ώζηε 

λα ιεθζνύλ λνκνζεηηθά κέηξα γηα ηηο αηζρξνινγίεο ζηηο επηζεσξήζεηο.
225

 Σν 1956 ζην 

ζέαηξν «Αθξνπόι» παξνπζηάδεηαη ε επηζεώξεζε ηγά θαη κε ην καιαθό γηα ηελ νπνία 

αζθήζεθε πνηληθή δίσμε ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ζεάηξνπ Α. Λαπξεληάθε, ζηνλ 

πξσηαγσληζηή Β. Απισλίηε θαη ζηνπο ηξεηο ζπγγξαθείο (Αζεκάθε Γηαιακά, Γηώξγνπ 

Θίζβηνπ, Κώζηα Πξεηεληέξε). Ο ιόγνο ηεο δίσμεο νθείιεηαη ζε έγγξαθν πνπ 

έζηεηιαλ από ηελ Αξρηεπηζθνπή ζην νπνίν αλαθέξεηαη όηη κία ζθελή ηεο παξάζηαζεο 

είλαη πξνζβιεηηθή γηα ηε ζξεζθεία θαζώο ν εζνπνηόο ρξεζηκνπνηεί απνζπάζκαηα 

από εθθιεζηαζηηθά θείκελα. Δλ ηέιεη, ε ζθελή ινγνθξίζεθε, σζηόζν κία κεξίδα ηνπ 

ηύπνπ αληέδξαζε γη‟ απηή ηελ απόθαζε ζεσξώληαο όηη ηέηνηεο πξαθηηθέο 

«θηκώλνπλ» ηελ ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ.
226

 

Σε ινγνθξηζία ζηε ζάηηξα ηελ απαληάκε αθόκα θαη ζηηο κέξεο καο, γεγνλόο 

πνπ δείρλεη ηόζν ηελ ελόριεζε πνπ πξνθαιεί ην ζθῶκκα, όζν θαη ηελ θνηλσληθή 

ή/θαη πνιηηηθή επηξξνή πνπ θαίλεηαη όηη κπνξεί λα αζθεί. Σν πην ραξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα απνηειεί ε ζαηηξηθή ηειενπηηθή εθπνκπή Αι ηζαληίξη ληνπο. Γελ είλαη 

ιίγεο νη θνξέο πνπ ε εθπνκπή - δηθαίσο ή αδίθσο - έρεη δερηεί κελύζεηο θαη έρεη 

παξέκβεη ην Δζληθό πκβνύιην Ραδηνηειεόξαζεο (ΔΡ). Χζηόζν, ε εθπνκπή δελ έρεη 

ζηακαηήζεη λα παξνπζηάδεηαη. Ο ίδηνο ν Λ. Λαδόπνπινο κεηά ηελ απόθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ αλαθέξεη: 

                                                             
223 Καξδήο 2005: 157 & 185. 

224 Καξδήο 2005: 160. 

225 «ην Έζλνο ηεο 2/9/1930 θαη ζε άξζξν κε ηίηιν «Ζ απαγόξεπζε ησλ βσκνινρηώλ εηο ηαο 

επηζεσξήζεηο» πιεξνθνξνύκαζηε ηε ζπλάληεζε ηνπ ηδέξε κε επηηξνπή ηεο Δηαηξείαο ησλ Θεαηξηθώλ 

πγγξαθέσλ ζην Τπνπξγείν ησλ Δζσηεξηθώλ θαη ηελ ππόζρεζε ηνπ ππνπξγνύ γηα ηε ιήςε 

λνκνζεηηθώλ κέηξσλ». Βνπηζαδάθε 2002: 102, ζεκ. 17. 

226 Βνπηζαδάθε 2002: 82-83. 
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Δπηπρώο πνπ ππάξρνπλε θαη λνήκνλεο άλζξσπνη ζηε δσή απηή. Μηιώ γηα ηνπο 

δηθαζηέο, γηαηί δηαβάδσ εδώ απ‟ ην ζθεπηηθό ηνπ δηθαζηεξίνπ: „Δμάιινπ ε ζάηηξα 

γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ κεζόδσλ όπσο ε παξσδία, ε ππεξβνιή, ε ζύγθξηζε θαη ε 

εηξσλεία. Απνηειεί δε όρη κόλν κέζν δηαζθέδαζεο, αιιά θαη έλα ηδηαίηεξν 

ινγνηερληθό είδνο θαη θαιιηηερληθή έθθξαζε. Μηα θνηλσληθνπνιηηηθή πξάμε πνπ 

απνζθνπεί ζηε δηαθσκώδεζε θαηαζηάζεσλ, αλζξώπσλ θαη ζεζκώλ κε ζθνπό ηε 

δηόξζσζε ησλ θαθώο θεηκέλσλ...‟ Λνηπόλ αο ην δηαβάζνπλ νη δεκνζηνγξάθνη, γηα λα 

κάζνπλ επηηέινπο ηη είλαη ζάηηξα, πνπ επί ηξία ρξόληα ςάρλνπλ ηα όξηά ηεο. Δίλαη 

ζεκαληηθή απηή ε απόθαζε, όρη γηα κέλα, γηα όινπο όζνπο ζαηηξίδνπλ θαη 

δηαθσκσδνύλ. Γηα λα κπνξεί λα ππάξρεη ειεύζεξε ζθέςε θαη ειεύζεξε άπνςε.
227

                                                             
227 Λαδόπνπινο 2012: 19. 
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      Παξαζέηνληαη απνζπάζκαηα από όιεο ηηο απνθάζεηο πνπ έιαβε ην Δζληθό πκβνύιην Ραδηνηειεόξαζεο γηα ηελ εθπνκπή θαζ‟ όιν ην 

δηάζηεκα πξνβνιήο ηεο:              

                                  Απνθάζεηο ΕΡ γηα ηελ εθπνκπή Αλ τσαντίπι νιοςρ 

Θέκα Απνθάζεωλ / Καηαγγειίεο / Πξόζηηκα Απνζπάζκαηα Απνθάζεωλ ΕΡ 

- Θέκα Απόθαζεο: Πξνζηαζία 

Πξνζσπηθόηεηαο, αξηζ. 626/9.12.2008 

- Καηαγγειία εθπνκπήο από ηελ Μηκή 

Νηελίζε, ε νπνία ζεώξεζε όηη δελ έγηλε 

ζάηηξα αιιά δηαζπξκόο ηνπ νλόκαηόο ηεο. 

- Πξόζηηκν 15.000€. 

«Αλακθηβόισο έρεη πξνζβιεζεί ε πξνζσπηθόηεηα ηεο εζνπνηνύ θαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηά 

ηηο αλαθνξέο ζην πξόζσπό ηεο ε κεηαρείξηζε δελ ήηαλ δίθαηε, νξζή θαη αμηνπξεπή. Ο 

ηζρπξηζκόο όηη ε ζάηηξα δελ έρεη πεξηνξηζκνύο είλαη αβάζηκνο δηόηη θαηά ην άξζξν 15 παξ.2 

ηνπ πληάγκαηνο, όιεο νη εθπνκπέο άλεπ εμαηξέζεσο πξέπεη λα έρνπλ πνηνηηθή ζηάζκε πνπ 

επηβάιιεη ν ζεβαζκόο ηεο αμίαο ηνπ αλζξώπνπ».
228

  

- Θέκα Απόθαζεο: Διιεληθή Γιώζζα, 

αξ.18/19.1.2010 

- Καηόπηλ πνιιώλ θαηαγγειηώλ 

- Τπνβιήζεθε πξόζηηκν 20.000€. 

«Σν όηη ε εθπνκπή είλαη ζαηηξηθή θαη εληεύζελ δηέπεηαη από ειεπζεξηόηεηα δελ είλαη δπλαηόλ 

λα θαηνιηζζαίλεη ζε ρπδαηνινγίεο (...) Δίλαη αλακθηζβήηεην όηη ε ζπγθεθξηκέλε εθπνκπή 

κπνξνύζε λα είλαη ζαηηξηθή, ρσξίο ρπδαηνινγίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηξόπν 

αθξαίν γηα ιόγνπο ηειεζέαζεο».
229

 

- Θέκα Απόθαζεο: Πξνζηαζία 

Πξνζσπηθόηεηαο, αξ.220/4.5.2010 

- Απόθαζε ΔΡ γηα ηελ πξνζβνιή ηνπ 

«Πξόθεηηαη πεξί ζαηηξηθήο εθπνκπήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο πξνβιήζεθε ν 

Πξσζππνπξγόο ηεο ρώξαο, ππνθείκελνο ζε άζεκλεο ελέξγεηεο από ηνλ επίηξνπν ηεο Δ.Δ., κε 

απνηέιεζκα λα εθβάιεη θξαπγέο πόλνπ. Όκσο ε εθπνκπή δελ πεξηνξίζηεθε ζην θαη’ απηόλ ηνλ 

                                                             
228 Αξηζκόο Απόθαζεο: 626-2008, εκ. έθδ.: 9/12/2008 (ζ.7). 

229 Αξηζκόο Απόθαζεο: 18-2010, εκ. έθδ.: 19/1/2010 (ζ. 6). 
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      Παξαζέηνληαη απνζπάζκαηα από όιεο ηηο απνθάζεηο πνπ έιαβε ην Δζληθό πκβνύιην Ραδηνηειεόξαζεο γηα ηελ εθπνκπή θαζ‟ όιν ην 

δηάζηεκα πξνβνιήο ηεο:              

                                  Απνθάζεηο ΕΡ γηα ηελ εθπνκπή Αλ τσαντίπι νιοςρ 

Θέκα Απνθάζεωλ / Καηαγγειίεο / Πξόζηηκα Απνζπάζκαηα Απνθάζεωλ ΕΡ 

πξνζώπνπ ηνπ Πξσζππνπξγνύ 

- Γηνηθεηηθή θύξσζε ζπζηάζεσο. 

ηξόπν επηειηζκό ηνπ πξνζώπνπ ηνπ Πξσζππνπξγνύ, αιιά ν ηειεπαξνπζηαζηήο πξνρώξεζε ζε 

κνλόινγν ζρεηηθό κε ηε δπζρεξή ζέζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ, (...). Ζ ζάηηξα βεβαίσο είλαη 

ηξόπνο θνηλσληθνύ ζρνιηαζκνύ ν νπνίνο όκσο δελ κπνξεί λα εμηθλείηαη έσο ηνπ δηαζπξκνύ 

θαη ηεο πξνζβνιήο ηνπ αλαθεξνκέλνπ πξνζώπνπ. Δπνκέλσο ελδείθλπηαη όπσο επηβιεζεί ζηνλ 

ηειενπηηθό ζηαζκό δηνηθεηηθή θύξσζε».230 

- Θέκα Απόθαζεο: Διιεληθή Γιώζζα, 

αξ.375/27.7.2010 

- Απόθαζε ΔΡ γηαηί αθνύζηεθαλ ρπδαίεο 

θξάζεηο από απόζπαζκα αθαηάιιειεο 

ηαηλίαο. 

- Γηνηθεηηθή θύξσζε ησλ 15.000€. 

«Άμηνλ κλείαο είλαη όηη ε εθπνκπή πξνβάιιεηαη ζε αθξναηήξην πνπ ζπκκεηέρνπλ λένη 

άλζξσπνη θαη παξαθνινπζείηαη από ηειεζεαηέο όισλ ησλ ειηθηώλ. Σν όηη πξόθεηηαη πεξί 

ζαηηξηθήο εθπνκπήο δελ ζπλεπάγεηαη ηελ απαιιαγή ηεο από ηεο πληαγκαηηθήο ππνρξεώζεσο 

όπσο έρεη ηελ πνηνηηθή ζηάζκε πνπ επηβάιιεη ε θνηλσληθή απνζηνιή ηεο ηειενξάζεσο, ε 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο θαη ε πξνζηαζία ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο λεόηεηνο. Γηα 

ηηο ελ ιόγσ εθηξνπέο ελδείθλπηαη όπσο επηβιεζεί ζηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό ε δηνηθεηηθή 

θύξσζε ηνπ πξνζηίκνπ».231 

- Θέκα Απόθαζεο: Διιεληθή Γιώζζα, «Αλακθηβόισο πξόθεηηαη πεξί παξαβηάζεσο ησλ θαλόλσλ ηεο θαιαηζζεζίαο ζηε γιώζζα θαη 

                                                             
230 Αξηζκόο Απόθαζεο: 220-2010, εκ. έθδ.: 4/5/2010 (ζ. 2). 

231 Αξηζκόο Απόθαζεο: 375-2010, εκ. έθδ.: 27/7/2010 (ζ. 4).  
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      Παξαζέηνληαη απνζπάζκαηα από όιεο ηηο απνθάζεηο πνπ έιαβε ην Δζληθό πκβνύιην Ραδηνηειεόξαζεο γηα ηελ εθπνκπή θαζ‟ όιν ην 

δηάζηεκα πξνβνιήο ηεο:              

                                  Απνθάζεηο ΕΡ γηα ηελ εθπνκπή Αλ τσαντίπι νιοςρ 

Θέκα Απνθάζεωλ / Καηαγγειίεο / Πξόζηηκα Απνζπάζκαηα Απνθάζεωλ ΕΡ 

αξ.334/31.8.2011 

- Καηαγγειία ηδηώηε 

- Γηνηθεηηθή θύξσζε ηεο ζπζηάζεσο. 

ηε ζπκπεξηθνξά. Καη λαη κελ πθίζηαηαη ζρεηηθή αλνρή πεξί ηελ εππξέπεηα ηεο γιώζζα θαηά ηηο 

ζαηηξηθέο εθπνκπέο, πιελ όκσο απηή ε αλνρή δελ εμηθλείηαη έσο ηεο αζπδνζίαο. Δπηθαιείηαη ν 

ηειενπηηθόο ζηαζκόο ηελ αλνρή ηεο αξραίαο Διιάδνο ζηηο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε, πιελ 

όκσο ήηαλ δηαθνξεηηθή ε πεξί εζηθήο θαη εππξέπεηαο αληίιεςε ησλ αξραίσλ ειιήλσλ θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε νη θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε πινπνηνύληαλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζέαηξν, ελώ ε 

ειεγρνκέλε εθπνκπή πξνβιήζεθε δηα ηεο ηειενξάζεσο κε δπλαηόηεηα παξαθνινπζήζεσο 

απεξηνξίζηνπ αξηζκνύ ηειεζεαηώλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη πθίζηαληαη ζπγθεθξηκέλνη 

θαλόλεο δηθαίνπ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ πνηνηηθή ζηάζκε πνπ πξέπεη λα έρνπλ όιεο νη ηειενπηηθέο 

εθπνκπέο άλεπ εμαηξέζεσο ησλ ζαηηξηθώλ εθπνκπώλ. Γηα ηελ ελ ιόγσ εθηξνπή ελδείθλπηαη 

όπσο επηβιεζεί ζηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό ε δηνηθεηηθή θύξσζε ηεο ζπζηάζεσο».
232

 

- Θέκα Απόθαζεο: Πξνζβνιή Θεζκώλ, 

αξ.335/31.8.2011 

- Καηαγγειίεο ηδησηώλ 

«Πξόθεηηαη πεξί ζαηπξηθήο εθπνκπήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ππό ηε κνξθή ζάηηξαο 

ακθηζβεηήζεθε ε επίγλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο επηθαίξνπ δαλεηαθήο θξαηηθήο ζπκβάζεσο 

από ηνπο ςεθίζαληεο βνπιεπηέο θαη πξνβιήζεθε δηα ιόγνπ θαη ζπκβνιηθώλ εηθόλσλ ε επαρζήο 

                                                             
232 Αξηζκόο Απόθαζεο: 334-2011, εκ. έθδ.: 31/8/2011 (ζ. 10). 
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      Παξαζέηνληαη απνζπάζκαηα από όιεο ηηο απνθάζεηο πνπ έιαβε ην Δζληθό πκβνύιην Ραδηνηειεόξαζεο γηα ηελ εθπνκπή θαζ‟ όιν ην 

δηάζηεκα πξνβνιήο ηεο:              

                                  Απνθάζεηο ΕΡ γηα ηελ εθπνκπή Αλ τσαντίπι νιοςρ 

Θέκα Απνθάζεωλ / Καηαγγειίεο / Πξόζηηκα Απνζπάζκαηα Απνθάζεωλ ΕΡ 

- Τπνβιήζεθε ην πξόζηηκν ησλ 80.000€. νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ πξσζππνπξγνύ. Όκσο ε εθπνκπή δελ πεξηνξίζηεθε ζε ηνύην, αιιά 

πξνέβαιε ζθελέο από ηνπο δξόκνπο ησλ Αζελώλ κε ηα ηαλθο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο 

κε ζύγρξνλε κνπζηθή ζηξαηησηηθώλ εκβαηεξίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνβιήζεθαλ εηθόλεο από ηε 

δίθε ησλ πξσηεξγαηώλ ηεο δηθηαηνξίαο (...) Δπαθνινύζεζε αληηθαηάζηαζε ησλ θεθαιώλ ησλ 

ελ ιόγσ πξνζώπσλ από ηηο θεθαιέο ηνπ πξσζππνπξγνύ, ηνπ θπβεξλεηηθνύ εθπξνζώπνπ θαη 

ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πνιηηηθνύ θόκκαηνο ΛΑΟ θαη αθνύ εζηηάζηεθε ε πξνβνιή ζην πξόζσπν 

ηνπ πξσζππνπξγνύ, (...) Όκσο ε ηαύηηζε ηνπ θαηά ην ύληαγκα εθιεγέληνο από ηνλ ειιεληθό 

ιαό πξσζππνπξγνύ κε ηνλ παξαλόκσο θαηαιαβόληα ηελ εμνπζία δηθηάηνξα ελέρεη έιιεηςε 

νθεηινκέλνπ ζεβαζκνύ ζε ζεζκό ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο θαη ζηελ θπξίαξρε γλώκε ηνπ 

ειιεληθνύ ιανύ. Δίλαη αιεζέο όηη νη ζαηπξηθέο εθπνκπέο ραξαθηεξίδνληαη από ειεπζεξηόηεηα, 

αιιά απηή δελ κπνξεί λα εμηθλείηαη έσο ηεο πξνζβνιήο βαζηθώλ ζεζκώλ ηνπ δεκνθξαηηθνύ 

πνιηηεύκαηνο θαη λα εθηξέπεηαη ηεο θαηά ην ύληαγκα θνηλσληθήο απνζηνιήο ηεο ηειενξάζεσο 

ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο».
233

 

                                                             
233 Αξηζκόο Απόθαζεο: 335-2011, εκ. έθδ.: 31/8/2011 (ζ. 3). 
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      Παξαζέηνληαη απνζπάζκαηα από όιεο ηηο απνθάζεηο πνπ έιαβε ην Δζληθό πκβνύιην Ραδηνηειεόξαζεο γηα ηελ εθπνκπή θαζ‟ όιν ην 

δηάζηεκα πξνβνιήο ηεο:              

                                  Απνθάζεηο ΕΡ γηα ηελ εθπνκπή Αλ τσαντίπι νιοςρ 

Θέκα Απνθάζεωλ / Καηαγγειίεο / Πξόζηηκα Απνζπάζκαηα Απνθάζεωλ ΕΡ 

- Θέκα Απόθαζεο: Διιεληθή Γιώζζα & 

Τπνβάζκηζε πξνγξάκκαηνο, 

αξ.149/26.3.2012 

- Καηαγγειία ηδηώηε 

- Πξόζηηκν 15.000€. 

«Πξόθεηηαη πεξί ζαηπξηθήο εθπνκπήο ε νπνία αζρνιήζεθε κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

ρώξαο θαη ησλ ππαηηίσλ απηήο ηεο θαηαζηάζεσο. Παξνκνηάζηεθε ε θπβέξλεζε σο πινίν θαη ν 

ηειεπαξνπζηαζηήο σο κνύηζνο ηνπ πινίνπ, ν νπνίνο ζπδεηώληαο κε ζπλεξγάηε ηνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ιέμεηο θαη θξάζεηο άζρεηεο κε ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ δηαθσκώδεζε 

απηήο, (...) Δπνκέλσο ε εθπνκπή δελ πεξηνξίζηεθε ζηε δηαθσκώδεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηαζηάζεσο θαη ησλ ππαηηίσλ πξνζώπσλ, αιιά ρξεζηκνπνίεζε ρπδαίεο ιέμεηο θαη θξάζεηο, 

άζρεηεο κε ηελ σο άλσ δηαθσκώδεζε. Βεβαίσο ε ζάηηξα απνζθνπεί ζηελ κε ζθσπηηθό ηξόπν 

θξηηηθή θαη αμηνινγηθή ππνβάζκηζε θαηαζηάζεσλ θαη πξνζώπσλ, εθ ηνύηνπ όκσο δελ 

ζπγρσξείηαη ε δηα αζρέησλ πξνο ην ζέκα ρξήζε ιέμεσλ θαη θξάζεσλ εθρπδατζκόο ηεο 

εθπνκπήο. Από θακηά δηάηαμε λόκνπ δελ πξνθύπηεη όηη ζπγρσξείηαη ε αζπδνζία ησλ ζαηηξηθώλ 

εθπνκπώλ. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο είλαη γεληθήο ηζρύνο θαη 

επνκέλσο θαη νη ζαηηξηθέο εθπνκπέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ πνηνηηθή ζηάζκε πνπ επηβάιεη ε 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο. Ζ εθπνκπή έρεη ππεξβεί ηα αλεθηά όξηα ηεο ζάηηξαο θαη 

ζηεξείηαη ηεο επηβαιινκέλεο από ην ύληαγκα θαη ην λόκν πνηόηεηαο».
234

 

                                                             
234 Αξηζκόο Απόθαζεο: 149-2012, εκ. έθδ.: 26/3/2012 (ζ. 5). 
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      Παξαζέηνληαη απνζπάζκαηα από όιεο ηηο απνθάζεηο πνπ έιαβε ην Δζληθό πκβνύιην Ραδηνηειεόξαζεο γηα ηελ εθπνκπή θαζ‟ όιν ην 

δηάζηεκα πξνβνιήο ηεο:              

                                  Απνθάζεηο ΕΡ γηα ηελ εθπνκπή Αλ τσαντίπι νιοςρ 

Θέκα Απνθάζεωλ / Καηαγγειίεο / Πξόζηηκα Απνζπάζκαηα Απνθάζεωλ ΕΡ 

- Θέκα Απόθαζεο: Διιεληθή Γιώζζα & 

Πνιηηηθή Πνιπθσλία, αξ.475/10.9.2012 

- Καηαγγειία ηδηώηε 

- (1)Δπηβνιή δηνηθεηηθήο θύξσζεο ηεο 

ζπζηάζεσο. (2) Δπηβνιήο πξνζηίκνπ 

20.000€. 

«Σν όηη πξόθεηηαη πεξί ζαηπξηθήο εθπνκπήο δε ζεκαίλεη όηη είλαη αζύδνηε θαη αλεμέιεγθηε. Οη 

ιέμεηο θαη θξάζεηο ηεο εθπνκπήο έρνπλ ππεξβεί ην όξην αλνρήο πνπ πθίζηαηαη γηα ηηο ζαηπξηθέο 

εθπνκπέο. ε θάζε πεξίπησζε ε εθπνκπή δελ έρεη ηελ από ην ύληαγκα επηβαιινκέλε 

πνηόηεηα, ε νπνία πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πνηνηηθή ζηάζκε πνπ επηβάιεη ε θνηλσληθή 

απνζηνιή ηεο ηειεόξαζεο θαη ε πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο. (...) Ζ εθπνκπή πξνβιήζεθε 

4 εκέξεο πξν ησλ βνπιεπηηθώλ εθινγώλ ηεο 6.5.2012 θαη εληεύζελ εληόο ηεο πξνεθινγηθήο 

πεξηόδνπ. Παξά ηελ απαγόξεπζε ηεο κε νηνπδήπνηε ηξόπν, έζησ θαη εκκέζσο, πξνβνιήο 

ππνςεθίσλ βνπιεπηώλ, ζηελ σο άλσ εθπνκπή ζπκκεηείραλ νη δύν πξναλαθεξζέληεο 

ππνςήθηνη βνπιεπηέο θαη ν ηειεπαξνπζηαζηήο ξεηώο αλαθέξζεθε ζηελ ελ ιόγσ ηδηόηεηά ηνπο. 

Καηά ηελ πξναλαθεξζείζα Τπνπξγηθή Απόθαζε, απαγνξεύεηαη αθόκε θαη ε αλαθνξά 

ππνςεθίσλ βνπιεπηώλ ζε εθπνκπέο δηαξθνύζεο ηεο πξνεθινγηθήο πεξηόδνπ, εμαηξνπκέλσλ 

ησλ εθπνκπώλ πνιηηηθνύ δηαιόγνπ. Δλ όςεη ηνπ όηη ε πξναλαθεξζείζα εθπνκπή δελ είλαη 

εθπνκπή πνιηηηθνύ δηαιόγνπ, ε εκθάληζε ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηώλ θαη ε αλαθνξά ζε απηνύο 

ήηαλ παξάλνκε».
235

 

                                                             
235 Αξηζκόο Απόθαζεο: 475-2012, εκ. έθδ.: 10/9/2012 (ζ. 19). 
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      Παξαζέηνληαη απνζπάζκαηα από όιεο ηηο απνθάζεηο πνπ έιαβε ην Δζληθό πκβνύιην Ραδηνηειεόξαζεο γηα ηελ εθπνκπή θαζ‟ όιν ην 

δηάζηεκα πξνβνιήο ηεο:              

                                  Απνθάζεηο ΕΡ γηα ηελ εθπνκπή Αλ τσαντίπι νιοςρ 

Θέκα Απνθάζεωλ / Καηαγγειίεο / Πξόζηηκα Απνζπάζκαηα Απνθάζεωλ ΕΡ 

- Θέκα Απόθαζεο: Αλήιηθνη & Πξνζήθνπζα 

ζήκαλζε, αξ.39/14.1.2013 

- Καηαγγειία ηδηώηε. 

- Πξόζηηκν 20.000€. 

«Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο πξνβιήζεθαλ ζθελέο νη νπνίεο είραλ πξνβιεζεί από ηνλ 

ηειενπηηθό ζηαζκό EXTRA CHANNEL - 3 κε ηε ζήκαλζε: «Καηάιιειν γηα αλειίθνπο άλσ 

ησλ 15 εηώλ» θαη επνκέλσο κεηά ηελ 22.30 ώξα. (...) Όκσο ε κεηάδνζε ζθελώλ πνπ είρε 

θξηζεί «θαηάιιειε γηα αλειίθνπο άλσ ησλ 15 εηώλ», κε ηελ επηνηέξα έλδεημε «επηζπκεηή ε 

γνληθή ζπλαίλεζε» θαη ζε ώξα πνπ δελ επηηξεπόηαλ ε πξνβνιή ηεο ζπληζηά, θαηά ην άξζξν 26 

παξ.6 ηνπ Π. Γ/ηνο 109/2010, παξαλνκία».
236

 

                                                             
236 Αξηζκόο Απόθαζεο: 39-2013, εκ. έθδ.: 14/1/2013 (ζ. 3).  
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Οη αθνξκέο επέκβαζεο ηνπ ΔΡ αθνξνύλ, όπσο δηαθηλνύκε θαη ζηνλ πίλαθα, 

θπξίσο δπν πεξηπηώζεηο. Σε ζάηηξα δεκνζίσλ πξνζώπσλ θαη ηελ αζπξνζηνκία, ή 

θαηά ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνθάλε ην ὀλνκαζηί θσκῳδεῖλ θαη νη βσκνινρίεο. 

Από ηα παλάξραηα ρξόληα ν ζαηηξηθόο αθξνβαηεί ζην ζρνηλί, πνπ ηεληώλνπλ 

από ηε κηα ε ινγνθξηζία θη από ηελ άιιε ε λνκηκόηεηα. Ζ πνιηηηθή ζάηηξα θαη ην 

ὀλνκαζηί θσκῳδεῖλ ηεο αξραίαο αηηηθήο θσκσδίαο άλζηζαλ ζηε δεκνθξαηηθή Αζήλα 

σο ην ηέινο κνλάρα ηνπ 5. π.Υ. αηώλα, αλ θαη δελ έιεηςαλ θαη ηόηε νη απόπεηξεο γηα 

ηελ εμνπδεηέξσζή ηνπο.
237

 

Ο ίδηνο ν Λ. Λαδόπνπινο ζρνιηάδεη γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ ΔΡ όζνλ αθνξά 

ηελ πξνζβνιή δεκόζησλ πξνζώπσλ:  

Αληηθείκελν ηεο ζάηηξαο είλαη θπξίσο νη ηζρπξνί, αιιά όρη κόλν απηνί. Αθόκα 

θαη ν Αξηζηνθάλεο δελ θαπηεξίαδε κόλν ηελ εμνπζία. Αλαθεξόηαλ θαη ζηηο 

κεηξηόηεηεο, πνπ όκσο δηακόξθσλαλ γλώκε ζηελ θνηλσλία. Θα είρε πνιύ 

πεξηζζόηεξε δνπιεηά ζήκεξα, πνπ νη κεηξηόηεηεο είλαη ε εμνπζία. Γηα λα 

παξνπζηάδεηαη θαζεκεξηλά ζηελ ηειεόξαζε όιε απηή ε ζάρια, εξγάδνληαη δεθάδεο 

δεκνζηνγξάθνη, παξνπζηαζηέο θαη ηερληθνί. Ξνδεύνληαη ρξήκαηα γηα λα καο θάλνπλ 

πιύζε εγθεθάινπ. Πξνθαλώο ην ΔΡ δελ ελνριείηαη από ην όηη ηα ηειενπηηθά 

πξσηλάδηθα θαη κεζεκεξηαλά δίλνπλ πξόηππα. Δλνριείηαη από θείλνπο πνπ ην 

επηζεκαίλνπλ. Απηά ηα όξγαλα δελ πξέπεη λα ππνθαηαζηήζνπλ ηα δηθαζηήξηα. Ζ 

ζάηηξα ιεηηνπξγεί κόλν κε ειεπζεξία. Κη αλ έλα πξόζσπν παξακέλεη ζεκαδνύξα ηνπ 

θαθνύ γνύζηνπ, ε ζάηηξα ζα ην πεξηιάβεη μαλά θαη μαλά. Γελ είλαη ζέκα εκκνλήο. 

Γελ είζαη εζύ εκκνληθόο πνπ εκθαλίδεζαη εθζέηνληαο ζπλέρεηα ηελ πξνζσπηθή ζνπ 

δσή θαη είκαη εγώ πνπ ζε βξίζθσ κπξνζηά κνπ;
238

  

Σν Δζληθό πκβνύιην Ραδηνηειεόξαζεο ηδξύζεθε ην 1989 απνηειώληαο ηελ 

πξώηε αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή ζηελ Διιάδα, ε νπνία όκσο ήηαλ πνιηηηθά 

ειεγρόκελε αξρή θαη ν ξόινο ηεο πεξηνξίδνληαλ ζε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα. Σν 2000 θαη 

ην 2002 κε κία ζεηξά δηαηάμεσλ αλαβαζκίζηεθε ν ξόινο ηνπ, σζηόζν, δελ απνηέιεζε 

                                                             
237 Παπατσάλλνπ 1965: 24. 

238 Λαδόπνπινο 2012: 192.  
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πνηέ νπζηαζηηθά έλαλ αλεμάξηεην ζεζκό.
239

 Απηό θαη κόλνλ νδεγεί ππνςίεο γηα ηηο 

όπνηεο απνθάζεηο ηνπ ΔΡ θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εθπνκπήο Αι ηζαληίξη ληνπο. 

Ζ πνηόηεηα ζηελ ηειεόξαζε δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα νξηζζεί επαθξηβώο νύηε 

είλαη θάηη άκεζν θαη μεθάζαξν… εληέιεη ε πνηόηεηα ζηελ ηειεόξαζε γηα ηνλ 

ηειεζεαηή δηαθέξεη αλάινγα κε ηνπο νξηζκνύο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ, ηελ ειηθία ηνπ, 

αθόκα θαη ην κνξθσηηθό, θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν.
240

 

Οη ζπγγξαθείο ζαηηξηθώλ ζεαηξηθώλ έξγσλ νκνινγνπκέλσο δεκηνπξγνύλ 

πνιιέο αληηπάζεηεο θαη ερζξνύο.
241

 Πνηνη είλαη, όκσο, νη ιόγνη πνπ νδεγνύλ ζ‟ απηό 

ην θαηλόκελν; Ο πξώηνο ιόγνο θαίλεηαη λα είλαη ε γεληθόηεξε ηάζε ηνπ αηόκνπ ή θαη 

ηεο θνηλσλίαο νιόθιεξεο λα αληηδξά, ζπρλά αληαλαθιαζηηθά, όηαλ έξρεηαη 

αληηκέησπνο / αληηκέησπε κε ηα ειαηηώκαηά ή ηα ιάζε ηνπ / ηεο. Σα νπνία, ζαθώο, 

έρνπλ δηνγθσζεί θαη θνηλνπνηεζεί κέζα από ηε ζάηηξα.  

Ο ζαηηξηθόο πάληα ππεξβάιιεη, ηα παξαιέεη. Σα δηαθσκσδνύκελα ή ζαηηξηδόκελα 

παξνπζηάδνληαη επίηεδεο κεγαινπνηεκέλα. (...) ηε δσή θαη ζηελ θνηλσλία ππάξρνπλ 

πνιιά πνπ δελ ηα βιέπνπκε ή δε ζέινπκε λα ηα δνύκε, γη‟ απηό ε ζάηηξα ηα ζηήλεη 

κπξνζηά καο ζε κεγέζπλζε (...).
242

  

 Έλαο αθόκα ιόγνο είλαη ε επαλαζηαηηθόηεηα ηεο ζάηηξαο,
243

 θαζώο κε ην 

ιόγν ηεο αζθεί θξηηηθή ζηελ θαζεζηεθπία ηάμε. Ζ ζάηηξα ελαληηώλεηαη ηόζν ζηελ 

θνηλσληθή όζν θαη ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο επνρήο ηεο, ζεκεηώλνληαο ηα θαθώο 

θείκελά ηνπο. ηελ πνιηηηθή, κάιηζηα, αζθεί έλα είδνο αληηπνιίηεπζεο – άιισζηε, 

όπσο πξνείπακε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζάηηξαο εθκεηαιιεύηεθε ε αληηπνιίηεπζε 

θαηά ηα πξώηα ρξόληα ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο γηα λα αζθήζεη θξηηηθή ζηελ 

θπβέξλεζε. Απηόο είλαη θαη ν θύξηνο ιόγνο ινγνθξηζίαο ηεο, όηη, δειαδή, πξνθαιεί 

θόβν ζηνπο πνιηηηθνύο, θαζώο «θσηίδεη» ηα ιάζε ηνπο θαη ηα ειαηηώκαηά ηνπο. 

πσο πξναλαθέξζεθε, ν σθξάηεο ζηελ απνινγία ηνπ θαηεγόξεζε ηνλ Αξηζηνθάλε 

σο ππαίηην ηεο γλώκεο πνπ είραλ ζρεκαηίζεη νη ζπκπνιίηεο ηνπ γη‟ απηόλ.  

                                                             
239 Παπαζαλαζόπνπινο 2005: 294-296. 

240 Παπαζαλαζόπνπινο 2005: 365 & 367. 

241 «Ο ζαηηξηθόο ρσξίο λα ην ζέιεη δεκηνπξγεί γύξσ ηνπ ερζξνύο». Παπατσάλλνπ 1965: 23. 

242 Παπατσάλλνπ 1965: 14. 

243 «Ζ ζάηηξα, από ηε θύζε ηεο, ππεξβαίλνληαο ηελ θσκηθόηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηεο, εκπεξηέρεη θη έλα 

ζύλζεκα, έλα ζάιπηζκα αληαξζίαο». Καξδήο 2005: 213. 
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Με ηα βέιε ηεο θαη κε ηνπο κύδξνπο ηεο, αλ δελ ζσθξνλίδεη ηνπο θαθνύο, όκσο, ηνπο 

εθθνβίδεη θαη ηνπο θάλεη ιηγόηεξν πξνθιεηηθνύο, ελώ ηνπο θαινύο ηνπο ζπγθξαηεί 

θαη πεξηραξαθώλεη ηελ αξεηή ηνπο.
244

 

 Χζηόζν, απηό απνηειεί, ζπλάκα, θαη ην δύζθνιν θαη αζαθέο όξηό ηεο. Πόηε, 

δειαδή, ηα βέιε ηεο ζθνπό έρνπλ λα ππνδείμνπλ πνιηηηθά ιάζε θαη πόηε λα 

ππνλνκεύζνπλ ζθνπίκσο; Δδώ ρξεηάδεηαη, θαη‟ αξρήλ, ε εύινγε πξνζνρή θαη νμύλνηα 

ηνπ θνηλνύ, ώζηε λα κελ «πέζεη ζηελ παγίδα» θαη λα κπνξεί λα δηαθξίλεη ηελ αιήζεηα 

από ηε ζθνπηκόηεηα. Δπηπιένλ, ν ίδηνο ν ζαηηξηθόο, γηα λα απνθύγεη ηελ ππόλνηα ηεο 

ζθνπηκόηεηαο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ζην ιόγν ηνπ - όζν ππεξβνιηθόο ή θαη 

αζπξόζηνκνο θη αλ είλαη – νξζνινγηζκό. Άιισζηε, νθείιεη λα έρεη σο βάζε ηνλ 

νξζνινγηζκό θαη όρη ηνλ δνγκαηηζκό θαη ην κίζνο. Γηαηί ε ζάηηξα δελ είλαη παξά ε 

πεξίηξαλε επηβεβαίσζε ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο θαη ιόγνπ πνπ πξνζθέξεη ε 

δεκνθξαηία, όπνηνο, ινηπόλ, θξύβεηαη θάησ από ην καλδύα ηεο ζπλεηδεηά γηα λα 

ππνλνκεύζεη ζθνπίκσο θάπνηνλ είλαη ζαλ λα βάιιεηαη θαηά ηεο ίδηαο ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ησλ ζεζκώλ ηεο.  

Ο ζπλεηδεηόο θαη άμηνο ηερλίηεο ηεο ζάηηξαο είλαη θη απηόο έλαο δεκηνπξγόο 

ζαλ όινπο ηνπο άιινπο ζπληερλίηεο ηνπ, ινγνηέρλεο θαη θαιιηηέρλεο. Γη‟ απηό δελ 

ππάξρεη ιόγνο λα ςάμνπκε λα βξνύκε ζε απηόλ δηαθνξεηηθά θίλεηξα. Γηαθνξεηηθόο 

είλαη κνλάρα ν ηξόπνο πνπ κεηαρεηξίδεηαη γηα λα καο θσηίζεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα.
245

 

 Κιείλνληαο γηα ηε ζάηηξα θαη ηελ επαθόινπζε ινγνθξηζία ηεο, λα 

αλαθέξνπκε όηη πξόθεηηαη γηα έλα είδνο ηέρλεο πνπ πξνθαιεί ζην αθξναηήξηό ηεο δύν 

εθ δηακέηξνπ αληίζεηα ζπλαηζζήκαηα. Απηό ηεο αλαθνύθηζεο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηθαίσζεο, όηαλ αθνύεη λα θαηεγνξείηαη θάπνηνο άιινο γηα άλνκεο 

πξάμεηο, θαη απηό ηνπ ζπκνύ ή θαη ηνπ κίζνπο πνπ πξνθαιείηαη ζην ζηγόκελν άηνκν ή 

νκάδα πνπ δέρεηαη ηα βέιε ηεο ζάηηξαο. Σέινο, όπσο αλαθέξεη, ν Ian Jack ε ζάηηξα 

γελλήζεθε κέζα από ηελ αλάγθε γηα δηακαξηπξία θαη απηή ε δηακαξηπξία εμειίρζεθε 

ζε ηέρλε.
246

 Οθείινπκε, ινηπόλ, λα δερηνύκε όηη ε ζάηηξα - όηαλ δελ θαηαθεύγεη 

ζθόπηκα θαη πξνο ίδηνλ ζπκθέξνλ ζηελ ππνλόκεπζε - είλαη ηέρλε, δεκηνπξγία, 

έθθξαζε, θαη ζηελ ηέρλε δελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη ινγνθξηζία. 

                                                             
244 Παπατσάλλνπ 1965: 19. 

245 Παπατσάλλνπ 1965: 22. 

246 Pollard 1972: 19 
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3) Η λαώκότητα τησ ςϊτιρασ 

 Μία κνξθή ζεάηξνπ «ζεσξείηαη ιατθή επεηδή ε παξάζηαζε ή ην έξγν πνπ 

παίδεηαη απεπζύλεηαη ζην ιαό, ή θαιύηεξα επεηδή ην θνηλό ηνπ ζεάηξνπ απηνύ 

απνηειείηαη από ιατθέο ηάμεηο»
247

. Μπνξνύκε λα εληνπίζνπκε θάηη ηέηνην ζηα είδε 

πνπ εμεηάδνπκε; ηελ αηηηθή θσκσδία ην θνηλό πνπ παξαθνινπζνύζε ηα έξγα ήηαλ 

ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπ απινί αζελαίνη πνιίηεο, ν δήκνο ηεο Αζήλαο. Άξα, ε αηηηθή 

θσκσδία απνηειεί ιατθό είδνο. Μάιηζηα, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ην ζέαηξν ηνπ 

Αξηζηνθάλε έρεη ραξαθηεξηζζεί πνιηηηθό ζέαηξν.
248

  

Ζ θσκσδία ήηαλ έλα θαηεμνρήλ όξγαλν ηνπ ιανύ, ζηπινβάηε ηνπ δεκνθξαηηθνύ 

πνιηηεύκαηνο, θαη κάιηζηα ηνπ πην θαηαπηεζκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο, αθνύ ζ‟ απηήλ ν 

πνιίηεο απνιάκβαλε ηε γεινηνγξαθηθή θαηαξξάθσζε ησλ δπλάκεσλ πνπ ηνλ 

θαηαπίεδαλ.
249

 

 Μπνξεί λα ηζρύζεη θάηη αληίζηνηρν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο επηζεώξεζεο; Γηα λα 

απαληεζεί απηό ην εξώηεκα πξέπεη λα δνύκε πνην ήηαλ ην θνηλό πνπ 

παξαθνινπζνύζε επηζεώξεζε. Ζ άλζηζε ηεο επηζεώξεζεο ζπλέπεζε κε ηελ πεξίνδν 

δηακόξθσζεο θαη αθκήο ηεο αζηηθήο ηάμεο ζηελ Διιάδα. Ζ επηζεώξεζε είλαη έλα 

αθόκα ζηνηρείν πνπ πηνζεηήζεθε από ην  δπηηθό πνιηηηζκό  κέζα ζην θιίκα ηεο όιεο 

πξνζπάζεηαο εμεπξσπατζκνύ ηεο ρώξαο από ηελ αλεξρόκελε αζηηθή ηάμε, πνπ 

ζεσξείηαη εθείλε ηελ επνρή αλώηεξν θνηλσληθά ζηξώκα θαη δελ ηαπηίδεηαη κε ηα 

ιατθά ζηξώκαηα.
250

 Αμηνζεκείσην, επίζεο, είλαη όηη εθηόπηζε ηε ιατθή κνπζηθή 

εηζάγνληαο ηε δπηηθή κνπζηθή, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηηο πξώηεο θάζεηο αθκήο ηεο, 

θαζώο κεηά ην κεζνπόιεκν ε ιατθή κνπζηθή, ηδίσο ηα κπνπδνύθηα, ζπλαπνηεινύλ 

καδί κε ηνπο κνληέξλνπο επξσπατθνύο ρνξνύο θαη ηα «ειαθξά ειιεληθά ηξαγνύδηα» 

ηα κνπζηθά αθνύζκαηα ηεο αζηηθήο ηάμεο. 

                                                             
247 Πνύρλεξ 1989: 14. 

248 ππξόπνπινο 1988: 248. 

249 Καξδήο 2005: 44. 

250 «Ζ εηζαγσγή ηεο ζην ξεπεξηόξην ζηάζεθε, όπσο είδακε, έλα αθόκε κέηξν εμεπξσπατζκνύ ηεο 

αζελατθήο ζθελήο. Ζ ηζηνξία ηεο ήηαλ από ηελ αξρή ζπλπθαζκέλε κε ην θίλεκα αζηηθνπνίεζεο ηεο 

ρώξαο θαη ε πνξεία ηεο αθνινύζεζε, βήκα κε βήκα, ηηο δηάθνξεο θάζεηο απηνύ ηνπ θηλήκαηνο». 

Υαηδεπαληαδήο 1977 (Α1): 207. 
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Ζ επηζεώξεζε κπνξεί ζνβαξόηαηα λα δηεθδηθήζεη ζαλ δηθό ηεο έξγν ηελ 

εμαθάληζε ηεο εγρώξηαο ιατθήο κνπζηθήο παξάδνζεο από ηνπο νξίδνληεο ησλ 

πξόζθαηα αζηηθνπνηεκέλσλ ειιεληθώλ καδώλ, θαη ηελ εηζαγσγή από ηε Γύζε ηνπ 

λένπ κνπζηθνύ ηδηώκαηνο, πνπ θαηάιεμε λα επηθξαηήζεη ζηε ρώξα κε ηε κνξθή 

εθείλε πνπ νη εθθσλεηέο ηνπ ξαδηνθώλνπ θαηά ηηο επόκελεο δεθαεηίεο ζα 

απνθαινύζαλ «ειαθξά ειιεληθά ηξαγνύδηα»
251

. 

  Χζηόζν, ε επηζεώξεζε γίλεηαη απνδεθηή θαη ζηα ιατθά ζηξώκαηα, κε θύξην 

ζεκείν αλαθνξάο  ην γεγνλόο όηη ε ζπλνηθηαθή επηζεώξεζε αληηθαηέζηεζε, σο έλα 

βαζκό, ηα ιατθά ζεάκαηα.
252

 Ζ ιατθή ηάμε, ινηπόλ, αγθάιηαζε ην λέν είδνο θαη ην 

πξνζάξκνζε ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο.
253

 Δπηπιένλ, ε επηζεώξεζε αμηνπνηήζεθε 

πνιηηηζκηθά γηα λα θαηεπζύλεη ηνλ ιαό ζηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ αμηώλ, πνπ 

πξέζβεπε ε αζηηθή ηάμε, θαη ηα νξάκαηα ησλ πνιηηηθώλ γηα εμεπξσπατζκό ηεο 

ρώξαο, ζηόρνο πνπ επηηεύρζεθε κε κεγάιε απνηειεζκαηηθόηεηα.
254

  

Καζώο, ινηπόλ, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα ζπληεινύληαη θνηλσληθέο αιιαγέο 

ζηε ρώξα, ε επηζεώξεζε κέζα ζ‟ απηέο ηηο αιιαγέο έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα 

παιηά ιατθά ζεάκαηα, αληαπνθξηλόκελε θαιύηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο 

θνηλσλίαο. Μπνξεί σο είδνο λα εηζήρζε από ηελ Δπξώπε, αιιά εδξαηώζεθε κέζα από 

ηελ «ειιελνπνίεζή ηεο», θαζώο ζηελ «ειιεληθή εθδνρή» ηεο, όπσο αλαθέξζεθε ζε 

πξνεγνύκελε ελόηεηα, ε επηζεώξεζε δέρηεθε επηδξάζεηο από πξνγελέζηεξα ιατθά 

είδε. Δπηπιένλ, γηα λα ηελ απνδερηεί θαη λα ηελ πεξηβάιεη ν ιαόο ζεκαίλεη όηη 

αληαπνθξίλνληαλ ζηηο αλάγθεο ηνπ. Άξα, κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη από 

πιεπξάο θνηλνύ ε επηζεώξεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί ιατθό είδνο. 

  Έλα αθόκα ζηνηρείν πνπ ζπλεγνξεί ζην όηη ε επηζεώξεζε είλαη ιατθό είδνο 

ζεάηξνπ απνηεινύλ ηα θνηλά γλσξίζκαηα πνπ έρεη κε απηό. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ηνπ ιατθνύ ζεάηξνπ (ελεξγόο ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ ζηελ παξάζηαζε, 

ηππνπνίεζε, απηνζρεδηαζκόο, δηακόξθσζε κηαο από θνηλνύ αηζζεηηθήο θαη 

                                                             
251 Υαηδεπαληαδήο 1977 (Α1): 210. 

252 Υαηδεπαληαδήο 1977 (Α1): 208. 

253 «ην λέν ζηνηρείν πνπ έθεξε ε Λατθή επηζεώξεζε ζηελ αζελατθή κνπζηθή ζθελή, ήηαλ ηα ηζνπρηεξά 

πνιηηηθά πεηξάγκαηα, νη θνκκαηηθέο αληεγθιήζεηο θαη νη πξνζσπηθέο επηζέζεηο». Υαηδεπαληαδήο 1977 

(Α1): 88. 

254 «ηάζεθε έλα παλίζρπξν κέζν πξνπαγάλδαο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο θαη θαηόξζσζε λα 

δηακνξθώζεη αμίεο ζηηο πιαηηέο κάδεο κε κηα απνηειεζκαηηθόηεηα, πνπ κάηαηα ζα αλαδεηήζεη θαλείο 

ζην “θαιιηηερληθό” ζέαηξν ηεο ρώξαο». Υαηδεπαληαδήο 1977 (Α1): 215. 
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απνδεθηήο παξάδνζεο),
255

 παξνπζηάδνληαη θαη ζηελ επηζεώξεζε. Ζ επηζεώξεζε 

γξάθεηαη από ηνπο επηζεσξεζηνγξάθνπο, σζηόζν, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ακέηνρν 

ην θνηλό. Οη ζεαηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξεκβαίλνπλ ζηελ παξάζηαζε, δειαδή, 

όηαλ ηνπο αξέζεη θάπνην λνύκεξν επηδεηνύλ λα επαλαιεθζεί ζηακαηώληαο πνιιέο 

θνξέο θαη ηε ξνή ηεο παξάζηαζεο. Δπηπιένλ, όηαλ δελ απνδέρνληαη θάπνην λνύκεξν 

ν επηζεσξεζηνγξάθνο ιακβάλεη ππόςε ηελ πξνηίκεζή ηνπο θαη ην αθαηξεί από ηελ 

επόκελε παξάζηαζε. Τπάξρεη, ινηπόλ, αιιειεπίδξαζε κεηαμύ θνηλνύ θαη ζπγγξαθέα. 

Αιιά θαη κεηαμύ ησλ εζνπνηώλ κε ην θνηλό ππάξρεη αιιειεπίδξαζε, θαζώο νη 

εζνπνηνί ζπλδηαιέγνληαη κε ην θνηλό θαη εκπλένληαη από απηό, όηαλ απηνζρεδηάδνπλ 

επί ζθελήο. Αθόκα, έρεη γίλεη ιόγνο ζε πξνεγνύκελα θεθάιαηα γηα ηελ ηππνινγία 

ραξαθηήξσλ πνπ παξνπζηάδεη ε επηζεώξεζε, νη ηύπνη απηνί είλαη όινη παξκέλνη κέζα 

από ηνπο ραξαθηήξαο ηεο θνηλσλίαο, γη‟ απηό, θαη όηαλ νη δνκέο ηεο θνηλσλίαο 

κεηαβάιινληαη, αλαλεώλεηαη θαη ε ηππνινγία ησλ ραξαθηήξσλ θαη παξνπζηάδνληαη 

λένη ξόινη. 

Έλα άιιν εξώηεκα ζρεηίδεηαη κε ην πνπ κπνξνύκε λα θαηαηάμνπκε ηελ 

επηζεώξεζε, ζην παξαδνζηαθό ιατθό είδνο ή ζην κνληέξλν ιατθό είδνο;
256

 Μία 

απάληεζε ζην εξώηεκα απηό ίζσο κπνξεί λα πξνθύςεη κέζα από ην γεγνλόο όηη ε 

ζάηηξα είλαη βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο επηζεώξεζεο, δειαδή, κέζα από ηε ζάηηξα 

αζθείηαη θξηηηθή ζηελ θνηλσληθνπνιηηηθή επηθαηξόηεηα δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα 

αθύπληζεο ηνπ ιανύ. Άιισζηε, όπσο πξνείπακε, ε ζάηηξα απνηειεί ην όπιν ησλ 

αδπλάησλ. Μάιηζηα, αλ δελ ζπλέβαηλε απηό ηόηε δε ζα ππήξρε ιόγνο λα παξεκβαίλεη 

ε ινγνθξηζία ζηα θείκελα, όπσο είδακε λα ζπκβαίλεη παξαδνζηαθά θαηά θαηξνύο. 

Δηδηθόηεξα, κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ ηα επηζεσξεζηαθά θείκελα ηνπ Διεπζέξνπ 

Θεάηξνπ πνπ είραλ ζπγθεθξηκέλν ηδενινγηθό ζθνπό, λα αθππλίζνπλ ην θνηλό θαη λα 

νμύλνπλ ηελ θξίζε ηνπ. Ζ επηζεώξεζε, ινηπόλ, ζπγθεληξώλεη όια εθείλα ηα ζηνηρεία 

πνπ ηελ θαζηζηνύλ ιατθό ζέαηξν θαη, παξάιιεια, όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

                                                             
255 «Δίλαη ε ζπιινγηθόηεηα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απνδνρήο, ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ ζηελ 

παξάζηαζε, ε θνηλή αηζζεηηθή, ε ηππνπνίεζε θαη ν απηνζρεδηαζκόο θαη ε δηακόξθσζε, ηέινο, κηαο 

από θνηλνύ απνδεθηήο παξάδνζεο». Πνύρλεξ 1989: 17. 

256 Ο δηαρσξηζκόο παξαδνζηαθνύ ιατθνύ ζεάηξνπ θαη κνληέξλνπ ιατθνύ ζεάηξνπ γίλεηαη κε βάζε ην 

πνηνο παξάγεη ην ζέαηξν, ζην πξώην παξάγεηαη από ην ιαό, ζην δεύηεξν ην δεκηνπξγνύλ νη 

δηαλννύκελνη γηα λα αθππλίζνπλ ην ιαό. Πνύρλεξ 1989: 15. 
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κπνξνύλ λα ηεο πξνζδώζνπλ ηνλ ηίηιν πνιηηηθό ζέαηξν.
257

 Από απηή ηελ άπνςε 

κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη αλήθεη ζην κνληέξλν ιατθό είδνο. 

 ηα ιατθά είδε θαηαηάζζεηαη θαη ε ζαηηξηθή ηειενπηηθή εθπνκπή Αι ηζαληίξη 

ληνπο, θαηαξρήλ, γηα έλαλ θαη θύξην ιόγν, όηη δειαδή ε ίδηα ε ζάηηξα είλαη ιατθό 

είδνο
258

. Ζ ζάηηξα, άιισζηε, είλαη θαη ν ζπλδεηηθόο θξίθνο ησλ ηξηώλ εηδώλ ζεάκαηνο 

πνπ εμεηάδνπκε. Έλα αθόκα ζεκείν πνπ ζπλεγνξεί πξνο απηό είλαη θαη ε θύξηα 

αξλεηηθή θξηηηθή γηα ηελ νπνία θαηεγνξείηαη ν Λ. Λαδόπνπινο σο ζαηηξηζηήο, πνπ 

είλαη ν ιατθηζκόο
259

.  

Αλαιύνληαο απηέο ηηο θξηηηθέο ζεσξνύκε όηη νη ιόγνη πνπ έρεη δερηεί απηή ηελ 

θξηηηθή είλαη δύν: ν έλαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ αληηκεησπίδεη νξηζκέλεο θνξέο 

ην θνηλό ηνπ, δειαδή, ην ππεξαζπίδεηαη ππέξ ην δένλ. Γηα παξάδεηγκα, ε αλάδεημε 

παξαπόλσλ πνπ έρεη κία νκάδα πνιηηώλ, ρσξίο ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο ζάηηξαο, 

ζπκίδεη πεξηζζόηεξν δεκνζηνγξαθία πνπ ζίγεη έλα ζέκα παξνπζηάδνληαο ην 

κνλόπιεπξα. Ο δεύηεξνο ιόγνο ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απόςεηο θαη 

πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο, νη νπνίεο ηνλ νδεγνύλ λα γίλεηαη πην ειαζηηθόο θαη ιηγόηεξν 

θαπζηηθόο, όηαλ αγγίδεη ζέκαηα πνπ ηηο εθθξάδνπλ, γεγνλόο πνπ πάιη αθήλεη ηελ 

αίζζεζε όηη μεθεύγεη από ηε ζάηηξα θαη ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί όηη θαηαθεύγεη ζε 

κία κνξθή ζηξάηεπζεο. Ο ίδηνο, πάλησο, ζπρλά απνθεύγεη λα επεθηαζεί όηαλ ηνπ 

δεηνύλ λα απαληήζεη ζηηο θξηηηθέο πνπ ηνλ απνθαινύλ ιατθηζηή. ην βηβιίν ηνπ 

αθηεξώλεη ηηο παξαθάησ γξακκέο γη‟ απηό ην ζέκα: 

Με ραξαθηεξίδνπλ κεξηθνί ιατθηζηή. κσο εκέλα κ‟ ελδηαθέξεη λα κελ είκαη 

εγθάζεηνο, εληεηαικέλνο, εμαγνξαζκέλνο από ηα θόκκαηα θαη πνπιεκέλνο ζηα 

ζπκθέξνληα. Απηά είλαη ηα βαζηθά γηα κέλα. Αλ δελ είκαη απηά, δέρνκαη λα κνπ 

πξνζάςνπλ νηηδήπνηε άιιν. Λατθηζηήο; Αο είλαη. Κπβεξληζηήο δελ ζέισ λα είκαη.
260

  

                                                             
257 Γεσξγνπζόπνπινο 1984: 63-70. 

258 «Σα γελεζηνπξγά αίηηα ηεο ζάηηξαο είλαη ίδηα κε ησλ ιατθώλ επαλαζηάζεσλ: θνηλσληθή αδηθία, 

πνιηηηθή δηαθζνξά, ζπκπόξεπζε πινύηνπ θαη θηώρηαο, θαηαπίεζε ησλ αλίζρπξσλ από ηνπο ηζρπξνύο». 

Καξδήο 2005: 214. 

259 Λατθηζκόο είλαη «ν έπαηλνο θαη ε θνιαθεία ησλ αδπλακηώλ θαη ειαηησκάησλ ηνπ ιανύ, θαζώο θαη ε 

πηνζέηεζε ζέζεσλ πνπ ηνλ επραξηζηνύλ, ρσξίο όκσο λα ηνλ σθεινύλ, κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

εύλνηάο ηνπ». Μπακπηληώηεο 2010: 613 

260Λαδόπνπινο 2012: 165. 
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ια απηά, όκσο, δελ ηνλ θάλνπλ ιηγόηεξν επηηπρεκέλν ζην είδνο πνπ εθπξνζσπεί 

κε ην Αι ηζαληίξη ληνπο. Ζ ζάηηξα, πνπ θαηαιακβάλεη ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο 

ηειενπηηθήο εθπνκπήο ηνπ, ελέρεη πςειέο αμηώζεηο θαη κπνξεί επάμηα λα 

εθπξνζσπήζεη ζηηο κέξεο καο όηη απνηεινύζε παιαηόηεξα ζηελ αηηηθή θσκσδία ην 

ζθῶκκα. Άιισζηε, θαη ν Αξηζηνθάλεο είρε ηηο «εκκνλέο» ηνπ κε δηάθνξα δεκόζηα 

πξόζσπα ηεο επνρήο ηνπ, αιιά θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απόςεηο πνπ ζπρλά 

δηαθαίλνληαη ζηα έξγα ηνπ, κάιηζηα, πνιιέο από απηέο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί από 

κεηαγελέζηεξνπο κειεηεηέο σο ζπληεξεηηθέο. Σελ ίδηα άπνςε κπνξνύκε λα 

ππνζηεξίμνπκε θαη γηα ηνπο επηζεσξεζηνγξάθνπο, όηη δειαδή ηα θείκελά ηνπο 

πεξηείραλ πξνζσπηθέο ηνπο απόςεηο θαη πεπνηζήζεηο. Υσξίο απηό, βέβαηα, λα 

ζεκαίλεη όηη αλαγάγνπκε θαη ζε απηνύο (Αξηζηνθάλε θαη επηζεσξεζηνγξάθνπο) 

ιατθηζηηθέο ηάζεηο ή κεξνιεπηηθέο θξίζεηο, όπσο πξνζάπηεη ελίνηε κία κεξίδα ηεο 

θξηηηθήο – δηθαίσο ή αδίθσο, απηό είλαη έλα άιιν ζέκα πνπ ελέρεη βαζύηεξεο 

αλάιπζεο θαη δελ αθνξά ηελ παξνύζα εξγαζία – ζηνλ Λ. Λαδόπνπιν.  

 πλνςίδνληαο, ε ζάηηξα είλαη ιατθό είδνο θαη, θαη‟ επέθηαζε, ηα είδε πνπ ηελ 

πεξηβάινπλ θαη ηελ εθθξάδνπλ (ζέαηξν, stand up comedy, γεινηνγξαθίεο, άξζξα, 

θόκηθο θ.α.) είλαη ιατθά είδε γηαηί ζρεηίδνληαη κε ην ιαό θαη απεπζύλνληαη ζ‟ απηόλ. 

Σέινο, ην γεγνλόο όηη ε ζάηηξα είλαη ιατθό είδνο δελ ηελ θάλεη θαηώηεξε ησλ άιισλ 

εηδώλ ηέρλεο, απιώο όπσο ζε θάζε κνξθή ηέρλεο ππάξρνπλ έξγα ειάζζνλνο 

ζεκαζίαο θαη έξγα κεγαιύηεξεο αμίαο, έηζη θαη ζηε ζάηηξα κπνξνύκε λα 

ππνζηεξίμνπκε όηη θάπνηα θείκελα μερσξίδνπλ ζε αμία ή ζεκαζία θαη θάπνηα άιια 

ζεσξνύληαη επηειή. Γηα παξάδεηγκα, έρεη εηπσζεί πνιιάθηο ν δηάρπηνο ιπξηζκόο ησλ 

έξγσλ ηνπ Αξηζηνθάλε δίλεη πξνβάδηζκα ζηα έξγα ηνπ ελ ζπγθξίζεη κε άιια είδε 

πνπ πξαγκαηεύνληαη επίζεο ηε ζάηηξα.
261

  

VI. Συμπερϊςματα 

ηελ παξνύζα εξγαζία εμεηάζηεθαλ ηξία είδε πνπ αλήθνπλ ζηηο ιατθέο κνξθέο 

ζεάηξνπ, νη αξηζηνθαληθέο θσκσδίεο, ε επηζεώξεζε θαη ε ηειενπηηθή ζαηηξηθή 

εθπνκπή Αι ηζαληίξη ληνπο. Σα ηξία απηά είδε παξνπζηάδνπλ θνηλά ζεκεία πνπ 

απνηππώλνπλ ηε ζπζρέηηζή ηνπο θαη δεκηνπξγνύλ ζθέςεηο θαη πξννπηηθέο γηα 

βαζύηεξε ζύλδεζή ηνπο.  

                                                             
261 ππξόπνπινο 1988: 285. 
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Κνηλά ζεκεία ηνπο απνηεινύλ ε άληιεζε ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπο από ηελ 

επηθαηξόηεηα, ν θνηλσληθνπνιηηηθόο ζρνιηαζκόο, ην ὀλνκαζηί θσκῳδεῖλ ή πνιηηηθό 

ζθῶκκα, ε ρξήζε βσκνινρηώλ, ζεμνπαιηθώλ ππνλννύκελσλ θαη ρνληξνεηδώλ 

αζηείσλ, ε ηππνινγία ραξαθηήξσλ, ην γθξνηέζθν θαη, ηέινο, ην ιεθηηθό ρηνύκνξ 

(παξσδίεο, ινγνπαίγληα, ακθηζεκίεο, παξνκνηώζεηο, κεηαθνξέο, θσκηθή ζπζζώξεπζε 

ιέμεσλ, ππεξβνιή). Καζώο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά απνηεινύλ, ζπλάκα, εξγαιεία 

ηεο ζάηηξαο ζα κπνξνύζακε λα πνύκε κε κία ιέμε όηη ην θνηλό ζεκείν αλαθνξάο ηνπο 

είλαη ε ζάηηξα ή, θαηά ηελ αξραία ειιεληθή επνρή, ην ζθῶκκα.  

Ζ επηθαηξόηεηα είλαη ην βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο ζάηηξαο, επεηδή ζε απηήλ 

νθείιεη ηόζν ηηο επηκέξνπο κεηαβνιέο πνπ δέρνληαη κέζα ζην ρξόλν ηα αλαιινίσηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο (θνηλσληθνπνιηηηθόο ζρνιηαζκόο, αηζρξνινγία, ιεθηηθό ρηνύκνξ, 

θ.α.). Ζ ζάηηξα ζα ήηαλ αδύλαην λα επηβηώζεη σο είδνο, αλ δελ πξνζαξκνδόηαλ ζηηο 

εθάζηνηε θνηλσληθέο ζπλζήθεο, αθνύ επίθεληξν ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο είλαη ε ίδηα ε 

θνηλσληθνπνιηηηθή δσή.
262

 Άξα, νη όπνηεο αιιαγέο παξνπζηάδεη ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξόλνπ είλαη, νπζηαζηηθά, πξνζαξκνγέο γηα λα επηβηώζεη, δειαδή, ζαλ έλαο άιινο 

ρακαηιένληαο ελαξκνλίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο.  

Έλαο, αθόκα, ζπλδεηηθόο θξίθνο, πνπ απνξξέεη από ηε ζάηηξα, είλαη ε 

έθθξαζε πνιηηηθνύ ιόγνπ επί ζθελήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθελόο, νη θσκσδίεο ηνπ 

Αξηζηνθάλε πνιιάθηο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί θαη σο πνιηηηθέο θσκσδίεο,
263

 αθεηέξνπ,  

ε επηζεώξεζε, είλαη απηή πνπ έθεξε πξώηε ζηε ζθελή ηεο Νεώηεξεο Διιάδαο ηνλ 

πνιηηηθό ιόγν θαη ηελ πνιηηηθή πξνπαγάλδα
264

, ελώ θαη ηα θείκελα ηνπ Λ. Λαδόπνπιν 

είλαη δηαπνηηζκέλα κε πνιηηηθέο ηδέεο
265

.  

Έλα αθόκα θνηλό ζεκείν αλαθνξάο ησλ ηξηώλ απηώλ εηδώλ, πνπ απνηειεί κε 

ηε ζεηξά ηνπ απόξξνηα ηεο παξνπζίαο ηνπ πνιηηηθνύ ιόγνπ, είλαη ε εηδεζενγξαθηθή 

                                                             
262 «Οη ηνπηθά θαη ρξνληθά ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη ηνπ ζαηηξηθνύ έξγνπ ηνπ εμαζθαιίδνπλ κηα 

ζπλαξπαζηηθή επηθαηξόηεηα, ε νπνία όκσο γηα ηνπο κεηαγελέζηεξνπο κεηαηξέπεηαη ζε θάηη 

μεπεξαζκέλν – θη έηζη ην έξγν γίλεηαη δπζθνινπιεζίαζην». Παπατσάλλνπ 1965: 11. 

263 Πνιηηηθή θσκσδία έρεη ραξαθηεξηζηεί γηαηί «ππεξεηνύζε ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαη έθξηλε ηα ήζε 

ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ βίνπ». ππξόπνπινο 1988: 248. 

264 «Με ηελ Δπηζεώξεζε ε ζθελνζεηηθή ηέρλε ηεο ρώξαο ζηε δεύηεξε δεθαεηία ηνπ αηώλα θνίηεζε ζην 

ζρνιείν ηεο πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο (…)». Γιπηδνπξήο 2001: 522.  

265 Απόζπαζκα από ηελ εθπνκπή πνπ πξνβιήζεθε ζηηο 23/3/2010: «πσο θάζε θξίζε, έηζη θη απηή 

δεκηνπξγεί κία κεγάιε επθαηξία: Να αιιάμνπκε ην πνιηηηθό ζύζηεκα πνπ ηελ έθεξε. (…)». 

Λαδόπνπινο 2012: 50.  
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ρξνηά ηνπο. Μέζα από ηα ηξία απηά είδε παξνπζηάδνληαη επί ζθελήο ηα ζεκαληηθά 

γεγνλόηα ηεο επηθαηξόηεηαο δνζκέλα κε κηα πην εύζπκε θαη, ζπλάκα, θξηηηθή καηηά. 

Σα ηξία απηά είδε ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία ηεο δεκνζηνγξαθίαο, αθνύ θαίλεηαη 

άιισζηε όηη ηα ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ - θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ Αξηζηνθάλε-, ή θαη απνηέιεζαλ θαη απνηεινύλ - ζηελ επηζεώξεζε 

θαη ζην Αι ηζαληίξη ληνπο-,  ζέκαηα δεκνζηνγξαθηθώλ ξεπνξηάδ.   

Ζ ζάηηξα πξσηνπαξνπζηάζηεθε επί ζθελήο ζεαηξηθνύ ρώξνπ ζηελ αξραία 

Διιάδα θαη βξέζεθε ζην πςειόηεξν ζεκείν πνηνηηθήο αθκήο ηεο κε ηελ αλάπηπμε 

ηεο αηηηθήο θσκσδίαο. Θα κπνξνύζακε, ινηπόλ, λα ηζρπξηζηνύκε όηη ε επηζεώξεζε 

θαη ην Αι ηζαληίξη ληνπο (stand up comedy), πνπ επίζεο ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία ηεο 

ζάηηξαο, δελ είλαη νύηε άζρεηα κε ηελ αηηηθή θσκσδία νύηε «θαθή» κίκεζε ηνπ 

Αξηζηνθάλε, όπσο είζηζηαη λα πξνβάιινπλ κεξηθνί, αιιά απνηεινύλ ζύγρξνλεο 

κνξθέο ηεο αηηηθήο θσκσδίαο εληαγκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηε ζύγρξνλή ηνπο 

επνρή. Σα δύν απηά είδε ρξεζηκνπνηώληαο ηα κέζα ηεο επνρήο ηνπο ζπλερίδνπλ κία 

παξάδνζε πνπ γελλήζεθε ζηνπο θόιπνπο ηεο αξραίαο ειιεληθήο παξάδνζεο θαη πνπ 

επηβηώλεη σο ζήκεξα έρνληαο πεξάζεη από δηάθνξεο κνξθέο θαη ζηάδηα αλά ηνπο 

αηώλεο. 

Ζ ζάηηξα, ν πνιηηηθόο ιόγνο, ε δεκνζηνγξαθηθή ρξνηά είλαη ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδνληαη επί ζθελήο κέζα από ηα ηξία απηά είδε. Χζηόζν, δελ είλαη ηα κόλα 

ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνύλ ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ ηξηώλ απηώλ εηδώλ. Ζ άκεζε επαθή 

θαη αιιειεπίδξαζε κε ην θνηλό, θαζώο θαη νη αιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξνμελήζεη 

απηή ε ζπλδηαιιαγή ζην θείκελν (ηδηαίηεξα γηα ηελ επηζεώξεζε) απνηειεί έλα αθόκα 

θνηλό ζεκείν αλαθνξάο.  

 Σα ηξία απηά είδε απνηεινύλ, παξάιιεια, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, αθόκα θαη ην 

Αι ηζαληίξη ληνπο είλαη κία δσληαλή παξάζηαζε κε θνηλό, πνπ απιώο πξνβάιιεηαη 

ηαπηόρξνλα θαη κέζα από ηνπο ηειενπηηθνύο δέθηεο. Μηιώληαο, ινηπόλ, γηα 

παξαζηάζεηο δελ κπνξεί λα παξαιεθζεί θαη ε ηέξςε ηνπ θνηλνύ. Απηή ε ηέξςε ηνπ 

θνηλνύ ζπκβάιιεη θαη ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ελόο αθόκα θνηλνύ ζηνηρείνπ 

ηνπο, ηεο κνπζηθνρνξεπηηθήο επέλδπζεο.  

Σα ηξία απηά είδε παξάγνπλ ζέακα, ελίνηε θαη ππεξζέακα, γη‟ απηό θαη ε 

παξνπζία κνπζηθνρνξεπηηθήο επέλδπζεο είλαη επηβεβιεκέλε. Απηό ην επηπξόζζεην 

θνηλό ζηνηρείν ηνπο ελέρεη επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο γηα ηα ηξία απηά είδε, νη 

νπνίεο ζε ζεκαληηθό βαζκό νθείινληαη ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ζηελ πξόνδν ηεο 
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ηερλνινγίαο. πσο είδακε, ζηελ αηηηθή θσκσδία ππήξρε ν Υνξόο πνπ ζπκκεηείρε 

ζηελ ππόζεζε, ηξαγνπδνύζε θαη ρόξεπε θαη ζπλνδεύνληαλ από θάπνην κνπζηθό 

όξγαλν. ηελ επηζεώξεζε ππήξρε δσληαλή νξρήζηξα θαη, έπεηηα, ηερλνινγηθά κέζα 

παξαγσγήο κνπζηθήο πνπ ζπλόδεπαλ ηνπο εζνπνηνύο ή ην κπαιέην. Αθόκα, νη 

εζνπνηνί θαη ηα κπαιέηα ρόξεπαλ επί ζθελήο κνληέξλνπο ρνξνύο θαη παξσδνύζαλ 

δεκνθηιή ηξαγνύδηα ηεο επνρήο ηνπο. ηελ εθπνκπή Αι ηζαληίξη ληνπο, αλ θαη ιείπεη ν 

ρνξόο, ππάξρνπλ, όκσο, ε δσληαλή νξρήζηξα θαη νη παξσδίεο γλσζηώλ ηξαγνπδηώλ.  

 Αμηνζεκείσην είλαη όηη ε κνπζηθνρνξεπηηθή επέλδπζε δελ κεηώλεη ηελ πξνζθνξά 

ησλ έξγσλ απηώλ, απιώο ηε ζπκπιεξώλεη, θαζώο σο είδε απεπζπλόκελα ζε επξεία 

ζηξώκαηα νθείινπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη ηελ αλάγθε ηνπο γηα ηέξςε θαη 

δηαζθέδαζε. Απηό, όκσο, δελ ηα θάλεη ιηγόηεξν πνηνηηθά, νύηε επηειή ή αλνύζηα 

ζεάκαηα, ραξαθηεξηζκνύο πνπ, ζρεηηθά αβίαζηα, ζπλεζίδνπλ λα πξνζάπηνπλ νη 

επηθξηηέο ηνπο. 

 πλνςίδνληαο, ηα θνκβηθά ζεκεία πνπ ζπζρεηίδνπλ ηα ηξία απηά είδε απνηεινύλ 

ε παξνπζία ηεο ζάηηξα ζην ρώξν ηνπ ζεάκαηνο, ε παξνπζία πνιηηηθνύ ιόγνπ κε 

δεκνζηνγξαθηθή ρξνηά επί ζθελήο, ε κνπζηθνρνξεπηηθή επέλδπζε πνπ πιαηζηώλεη ηηο 

παξαζηάζεηο, ε άκεζε επαθή θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ εζνπνηώλ κε ην θνηλό. 

‟ απηά, κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ νη κεηακθηέζεηο, νη αιιαγέο ξόισλ, νη ηύπνη πνπ, 

όκσο, κεηαβάιινληαη κε βάζε ηηο αιιαγέο ζηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη, θπζηθά, ην 

ιεθηηθό ρηνύκνξ (παξσδίεο, ινγνπαίγληα, ακθηζεκίεο, παξνκνηώζεηο, κεηαθνξέο, 

θσκηθή ζπζζώξεπζε ιέμεσλ, ππεξβνιή, θ.α.). Καη όια απηά δνζκέλα πάληα κε 

θσκηθό ηξόπν. Άιισζηε, «νη πην ζθιεξέο αιήζεηεο ιέγνληαη κε ην αζηείν, όηαλ είλαη 

αδύλαηνλ λα εηπσζνύλ ζνβαξά».
266

 

Σέινο, όπσο είπε ν Οξάηηνο, ε ζάηηξα ζπλδπάδεη δηδαρή θαη ηέξςε, δειαδή, 

ζπλνςίδεη ην ζθνπό όιεο ηεο ινγνηερλίαο.
267

 Χζηόζν, ε δηδαρή θαη ε ηέξςε είλαη θαη 

ζθνπόο ηνπ ζεάηξνπ, όκσο, ζην ζεαηξηθό ρώξν γηα λα επηηεπρζεί απηή ε ηέξςε 

ρξεηάδεηαη θαη ην ζέακα, ζηνηρείν πνπ αλαιακβάλεη λα θαιύςεη κε ηε ζεηξά ηεο ε 

κνπζηθνρνξεπηηθή επέλδπζε, ζηελ νπνία ε ζάηηξα πξνζαξκόδεηαη θαη 

ελζσκαηώλεηαη θαη ζηα ηξία απηά είδε.  

Κιείλνληαο, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη αλ θαη νη ξίδεο ηεο παξνπζίαο ηεο 

ζάηηξαο ζηε ζεαηξηθή ζθελή κπνξνύλ λα αλαρζνύλ ζηελ αηηηθή θσκσδία, σζηόζν, 

                                                             
266 Καξδήο 2005: 213. 

267 Pollard 1972: 113. 



  
 

109 
 

είλαη δύζθνιν λα ηζρπξηζηνύκε όηη ε επηζεώξεζε θαη ην Αι ηζαληίξη ληνπο απνηεινύλ 

άκεζε ζπλέρεηα ηεο αηηηθήο θσκσδίαο, ε νπνία εθπξνζώπεζε ηε ζάηηξα επί ζθελήο 

πξηλ ηόζνπο αηώλεο. Βέβαηα, είλαη αδηακθηζβήηεην όηη ηα δύν απηά ζύγρξνλα είδε 

έρνπλ δερζεί επηδξάζεηο από ηελ αηηηθή θσκσδία θαη παξνπζηάδνπλ, όπσο 

δηαπηζηώζακε, πνιιά θνηλά ζεκεία, γη‟ απηό, άιισζηε, πηζηεύνπκε όηη αλακθίβνια 

απνηεινύλ ηε ζύγρξνλε εθδνρή ηεο αηηηθήο θσκσδίαο. κσο, ε παξνπζία ηνπο 

ζεσξνύκε όηη, ίζσο, νθείιεηαη θπξίσο ζε κηα βαζύηεξε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή αλάγθε 

ύπαξμεο ηεο ζάηηξαο θαη, πηζαλόλ, ηα θνηλά ζεκεία ησλ ηξηώλ απηώλ εηδώλ λα  

απνηεινύλ έλα είδνο ή έλαλ ηξόπν έθθξαζήο ηεο ζάηηξαο επί ζθελήο.  
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http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
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3. ΔΡ: Αξηζκόο Απόθαζεο: 334-2011, εκ. έθδ.: 31/8/2011 (ζ.10), ζην: 

http://www.esr.gr/arxeion-

xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=

&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%

BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&v

elocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826

e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc (η. π.: 21/10/2013). 

4. ΔΡ: Αξηζκόο Απόθαζεο: 335-2011, εκ. έθδ.: 31/8/2011 (ζ.3), ζην: 

http://www.esr.gr/arxeion-

xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=

&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%8

4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE

%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ek

pompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date

_publ+desc (η. π.: 21/10/2013). 

5. ΔΡ: Αξηζκόο Απόθαζεο: 335-2011, εκ. έθδ.: 31/8/2011 (ζ.3), ζην: 

http://www.esr.gr/arxeion-

xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=

&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%8

4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE

%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ek

pompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date

_publ+desc (η. π.: 21/10/2013). 

6. ΔΡ: Αξηζκόο Απόθαζεο: 375-2010, εκ. έθδ.: 27/7/2010 (ζ.4), ζην: 

http://www.esr.gr/arxeion-

xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=

&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%

BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&v

elocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826

e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc (η. π.: 21/10/2013). 

7. ΔΡ: Αξηζκόο Απόθαζεο: 39-2013, εκ. έθδ.: 14/1/2013 (ζ.3), ζην: 

http://www.esr.gr/arxeion-

xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=

&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%

BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&v

elocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826

e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc (η. π.: 21/10/2013). 

http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc
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8. ΔΡ: Αξηζκόο Απόθαζεο: 475-2012, εκ. έθδ.: 10/9/2012 (ζ.19), ζην: 

http://www.esr.gr/arxeion-

xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=

&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%

BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&v

elocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ekpompes=6b6160ffa8351e7983571826

e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc (η. π.: 21/10/2013). 

9. ΔΡ: Αξηζκόο Απόθαζεο: 626-2008, εκ. έθδ.: 9/12/2008 (ζ.7), ζην: 

http://www.esr.gr/arxeion-

xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=

&date_to=&meso=%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%8

4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE

%BC%CF%8C%CF%82&velocity=&station=c1b150f557f91e7983571826e98263e5&ek

pompes=6b6160ffa8351e7983571826e98263e5&thema=&ste=&num_apof=&order=date

_publ+desc (η. π.: 21/10/2013). 

Εικόνερ: 

 Ζ εηθόλα ηνπ εμσθύιινπ αλαπαξηζηά πήιηλα εηδώιηα ραξαθηεξηζηηθώλ ηύπσλ ηεο 

θσκσδίαο. Υξνλνινγνύληαη πεξίπνπ ζηα 375-350 π.Υ. Tα εθζέκαηα βξίζθνληαη 

ζην: «The Metropolitan Museum of Art», Rogers Fund, 1913. (13.225.13, 19). 

  Ζ πξώηε εηθόλα απεηθνλίδεη αηηηθό θαιπθσηό θξαηήξα πνπ αλάγεηαη ζην 410 

π.Υ., θαίλεηαη λα αλαπαξηζηά ζθελή από θσκσδία, ίζσο ηνπο Όξληζεο ή ηηο 

Νεθέιαη ηνπ Αξηζηνθάλε. Σν έθζεκα βξίζθεηαη ζην: J. Paul Getty Museum.
268

  

 Ζ δεύηεξε εηθόλα απνηειεί αθίζα επηζεώξεζεο θαη βξίζθεηαη ζην Δ.Λ.Η.Α. 

Μ.Η.Δ.Σ. πιινγή Σεθκεξίσλ Παξαζηαηηθώλ Σερλώλ.
269

 

 Ζ ηξίηε εηθόλα απνηειεί αθίζα επηζεώξεζεο θαη αληιήζεθε από ηελ ηζηνζειίδα: 

vembosofia.blogspot.gr 
270

 

 Ζ ηέηαξηε εηθόλα είλαη θσηνγξαθία από ηελ επηζεώξεζε «Αιιαγή θη απάλσ 

ηνύξια», 1982, ζέαηξν «Βέκπν» θαη αληιήζεθε από ην studio Κιεηζζέλεο.
271
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VIII. Περύληψη  

 ηελ παξνύζα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εμεηάζηεθαλ όζν ην δπλαηόλ πην 

ζθαηξηθά νη θνηλέο θαηαβνιέο θαη επηξξνέο πνπ θέξνπλ νη ζύγρξνλεο ιατθέο κνξθέο 

ζεάηξνπ. Πξόθεηηαη γηα ζεαηξηθά είδε πνπ έρνπλ άκεζε ζύλδεζε κε ηελ θνηλσλία ηεο 

επνρήο ηνπο θαη αληινύλ ην πιηθό ηνπο από ηελ εθάζηνηε επηθαηξόηεηα. Ζ αξρή 

ηέηνησλ εηδώλ ζεάκαηνο αλάγεηαη ζηελ αξραία ειιεληθή επνρή θαη έρεη ζπλδεζεί 

άξξεθηα κε ηα θσκηθά δξώκελα. Σν ζθῶκκα ή, όπσο είζηζηαη λα νλνκάδεηαη ζήκεξα, 

ε ζάηηξα απνηειεί ην βαζηθό εξγαιείν ησλ ζεακάησλ απηώλ. Μέζσ ηεο ζάηηξαο 

αζθνύληαλ θξηηηθή επί ζθελήο ζηα θνηλσληθνπνιηηηθά γεγνλόηα, ζηνπο 

αμησκαηνύρνπο θαη ζε απινύο πνιίηεο. 

Με ηελ αθκή ηεο ζάηηξαο, ινηπόλ, επί ζθελήο αζρνιείηαη ε παξνύζα εξγαζία. 

Αξρήο γελνκέλεο από ηηο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε, όπνπ εμεηάδεηαη ε αηηηθή 

θσκσδία κε επίθεληξν ηεο κειέηεο ηα έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε. Αξρηθά, γίλεηαη κία 

ζύληνκε ηζηνξηθή αλαζθόπεζε ζηελ αηηηθή θσκσδία θαη έπεηηα ζηε δσή θαη ην έξγν 

ηνπ θύξηνπ εθπξνζώπνπ ηεο, ηνπ Αξηζηνθάλε. Αθνινπζεί αλάιπζε ηεο δνκήο θαη 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ έξγνπ ηνπ Αξηζηνθάλε. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πνξεία 

θαη απνδνρή ησλ αξηζηνθαληθώλ έξγσλ από ηνπο κεηαγελέζηεξνπο, ζηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν ε αηηηθή θσκσδία επεξέαζε θαη πνηνύο θηάλνληαο σο ηε ζύγρξνλε επνρή.  

Ζ επηζεώξεζε είλαη ην δεύηεξν είδνο ην νπνίν εμεηάδεηαη. Πξαγκαηνπνηείηαη 

κία ζύληνκε ηζηνξηθή αλαζθόπεζε από ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ Διιάδα σο ηε 

ζύγρξνλε επνρή. Έπεηηα, αλαιύεηαη ε ζεκαηνινγία ηεο, ε δνκή ηεο θαη νη αιιαγέο 

πνπ παξνπζίαζε ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Αθόκα, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

αλαδεηρζνύλ θάπνηα βαζηθά θαη αλαιινίσηα ζην ρξόλν ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηζεώξεζεο, ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ 

ηνπ Αξηζηνθάλε. Σέινο, επηρεηξείηαη λα δνζεί απάληεζε ζην εξώηεκα θαηά πόζν θαη 

ππό πνηεο ζπλζήθεο, ε  ζύγρξνλε επηζεώξεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπλέρεηα ηεο 

αηηηθήο θσκσδίαο. 

Καζώο ε ζάηηξα ζηε ζύγρξνλε επνρή εθπξνζσπείηαη θπξίσο από ηελ 

ηειεόξαζε εμεηάδεηαη θαη ε πην δεκνθηιήο ζαηηξηθή εθπνκπή, ην Αι ηζαληίξη ληνπο, ε 

νπνία ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο παξνπζίαζεο ηεο –δσληαλή παξνπζίαζε επί ζθελήο θαη 

ύπαξμε θνηλνύ – ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη απνηειεί ζηελ νπζία ζεαηξηθή 

παξάζηαζε πνπ παξάιιεια πξνβάιιεηαη δσληαλά θαη ζηνπο ηειενπηηθνύο δέθηεο. 

Αλαιύεηαη, ινηπόλ, ε δνκή ηεο εθπνκπήο θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, 
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θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζπζρεηίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζεώξεζεο 

θαη ηεο αηηηθήο θσκσδίαο.  

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζηε ζάηηξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαιύνληαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, γίλεηαη ιόγνο γηα ηε ιατθόηεηά ηεο θαη 

γηα ηε ινγνθξηζία ζηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί θαηά θαηξνύο. Αθόκα, πξνζεγγίδνληαη 

ηα εξσηήκαηα: Γηαηί ε ζάηηξα ηείλεη λα είλαη επηθξηηηθή; Μπνξνύλ λα νξηζηνύλ όξηα 

ζηε ζάηηξα; Θα έπξεπε λα νξηζηνύλ όξηα; Κη αλ λαη, πνηνο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηα 

θξηηήξηα θαη πνηα ζα είλαη απηά ηα θξηηήξηα; Γειαδή, πόηε θαη γηα πνηνύο ιόγνπο 

κπνξεί θάπνηνο λα δέρεηαη θπξώζεηο επεηδή εθθξάδεη ηε γλώκε ηνπ ειεύζεξα; Αθόκα, 

ζέηνληαο όξηα ζηε ζάηηξα, ζέηνληαη, απηόκαηα, όξηα θαη ζηελ ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ; 

Μπνξεί ε ζάηηξα λα ζεσξεζεί ν καλδύαο πνπ θαιύπηεη ηελ πξόζεζε θάπνηνπ λα 

ζπηιώζεη ηελ ππόιεςε θάπνηνπ άιινπ; 

Σέινο, θαηαιήγνπκε ζε θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ηα θνηλά 

ζεκεία ησλ ηξηώλ εηδώλ πνπ κειεηήζεθαλ, ηα νπνία είλαη: ε παξνπζία ηεο ζάηηξα ζην 

ρώξν ηνπ ζεάκαηνο, ε παξνπζία πνιηηηθνύ ιόγνπ κε δεκνζηνγξαθηθή ρξνηά επί 

ζθελήο, ε κνπζηθνρνξεπηηθή επέλδπζε πνπ πιαηζηώλεη ηηο παξαζηάζεηο, ε άκεζε 

επαθή θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ εζνπνηώλ κε ην θνηλό. Δπηπξόζζεηα, νη 

κεηακθηέζεηο, νη αιιαγέο ξόισλ, νη ηύπνη πνπ, όκσο, κεηαβάιινληαη κε βάζε ηηο 

αιιαγέο ζηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη, θπζηθά, ην ιεθηηθό ρηνύκνξ (παξσδίεο, 

ινγνπαίγληα, ακθηζεκίεο, παξνκνηώζεηο, κεηαθνξέο, θσκηθή ζπζζώξεπζε ιέμεσλ, 

ππεξβνιή, θ.α.). Καη όια απηά δνζκέλα πάληα κε θσκηθό ηξόπν. 

Κιείλνληαο, επηζεκαίλεηαη όηη αλ θαη νη ξίδεο ηεο παξνπζίαο ηεο ζάηηξαο ζηε 

ζεαηξηθή ζθελή κπνξνύλ λα αλαρζνύλ ζηελ αηηηθή θσκσδία, σζηόζν, είλαη δύζθνιν 

λα ηζρπξηζηνύκε όηη ε επηζεώξεζε θαη ην Αι ηζαληίξη ληνπο απνηεινύλ άκεζε 

ζπλέρεηα ηεο αηηηθήο θσκσδίαο, ε νπνία εθπξνζώπεζε ηε ζάηηξα επί ζθελήο πξηλ 

ηόζνπο αηώλεο. Βέβαηα, είλαη αδηακθηζβήηεην όηη ηα δύν απηά ζύγρξνλα είδε έρνπλ 

δερζεί επηδξάζεηο από ηελ αηηηθή θσκσδία θαη παξνπζηάδνπλ, όπσο δηαπηζηώζακε, 

πνιιά θνηλά ζεκεία, γη‟ απηό, άιισζηε, πηζηεύνπκε όηη αλακθίβνια απνηεινύλ ηε 

ζύγρξνλε εθδνρή ηεο αηηηθήο θσκσδίαο. κσο, ε παξνπζία ηνπο ζεσξνύκε όηη, ίζσο, 

νθείιεηαη θπξίσο ζε κηα βαζύηεξε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή αλάγθε ύπαξμεο ηεο 

ζάηηξαο θαη, πηζαλόλ, ηα θνηλά ζεκεία ησλ ηξηώλ απηώλ εηδώλ λα  απνηεινύλ έλα 

είδνο ή έλαλ ηξόπν έθθξαζήο ηεο ζάηηξαο επί ζθελήο.  
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Abstract 
In this postgraduate thesis, “The Aristophanes in modern popular theatrical 

genres” (subtitled: “The Satire in Theatre”), the influence of the comedies of 

Aristophanes in modern popular theatre genres  is examined. All forms of comedy are  

connected to the society from which they derive. The “ζθῶκκα” or satire, as it is 

called nowadays, is the basis for these theatrical genres. For the first time we come 

across this kind of theatre in the classical era and particularly in the comedies of 

Aristophanes. Later, in the Modern Greek era, one meets satire in the “επηζεώξεζε” 

or Revue and in Stand-up comedy. These types of theatre share common elements 

with Aristophanes‟ comedies. We shall try to investigate and analyze these common 

points in the first part of the thesis. Following this, in the second part, we shall 

concentrate on the satire's characteristics (criticism in sociopolitical life, grotesque, 

puns, sexually and buffoonery jokes, etc.) and on the application of censorship in 

satire. 

 


